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Oet dokters praktiek 
 

‘En - hou liekt?’ vroug dokter aan boer, dij last van weerzaikte haar. 
‘Op staarven noa dood,’ zee petiënt en lait ’t witte van ogen zain. 
‘Den wai ‘k goie road,’ zee dokter. 
‘Zun wol zonet hoast even deur komen. Klaid joe moar aan, den loop wie mit ons 
baaident nog ainmoal ’t laand over. En den bestel wie mooi zunschien weer op 
joen begraftnis.’ 
‘Ik ben joe nait meer neudeg,’ zee boer en schoot bainen van ber of. 
‘Zoveul te beter,’ zee dokter, ‘zun is meer maans as ik, zai ‘k wel.’ 
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Aander lu bin ook lu 

 
 
Voorwoord 
 
 
 

 
 
Aan de randen van de aardschijf, ver van de beschaafde wereld, lag de loodgrijze 
zee van het noorden. De zee was wreed. De golven vol watermonsters, konden 
oprijzen als bergen. Nevels kwamen en gingen als spookbeelden, soms stolde het 
water tot ijs, en vaak heerste er een kilte als in het schaduwrijk van de doden. 
Achter de stranden lag een moerassige eindeloosheid, doorsneden door brede 
rivieren die traag uitstroomden in de zee, die er kwam en ging naar willekeur. 
Wolken joegen over de kwelders, over de kale wildernissen van het sponzige 
hoogveen. De aarde was woest en leeg. De schepping kende er geen orde. Het 
gebied was een product van de elementen, een aangespoeld, opgestuwd en 
verwaaid land: de delta. 
 
Wie zich verdiept in het verleden van Groningen ziet een eindeloze stroom van 
gebeurtenissen, ideeen en zekerheden voorbijkomen, waarvan de bedding zich 
aanhoudend verlegd, net een meanderende rivier. Er lag helemaal geen 
welomschreven gebied klaar om tot de provincie Groningen uit te groeien als het 
land tussen de Noordzee en de Hondsrug. In een eindeloze keten van geweld, 
huwelijkspolitiek van de Europese aristocratie en toeval is uiteindelijk een 
provincie gegroeid die we Groningen noemen. Geschiedschrijvers voldoen 
meestal graag aan de wens uit te leggen wat er nu precies gebeurd is en waarom. 
Daarbij wordt echter regelmatig het toeval over het hoofd gezien. Maar al te vaak 
heeft de Groningse samenleving weinig andere mogelijkheden dan het beste te 
maken van omstandigheden die van buitenaf worden bepaald. Een geschiedenis 
is daarbij geen onfeilbare, maar wel een onmisbare gids. Want het heden vloeit 
niet rechtstreeks en onvermijdelijk uit het verleden voort, maar is desondanks 
niet te begrijpen zonder inzicht in wat aan het heden voorafging. Iedere generatie 
stelt nieuwe en andere vragen aan de geschiedenis. Iedere generatie verwerft ook 
andere inzichten dan voorgaande generaties. Dit is mijn selectie uit een 
stortvloed van gebeurtenissen die samen het verleden van Stad en Ommelanden 
uitmaken. Dit is niet de geschiedenis, maar een geschiedenis van Stad en 
Ommelanden. Ook deze verhalen zullen blijven stromen en meanderen, door 
oneindig laagland. 
 
Herdenken kan niet zonder herinneren. Herinneren kan niet zonder gekend 
hebben of kennis hebben van. Dat gegeven maakt dat zolang wij herdenken, wij 
kennis dienen te hebben van wat wij gedenken en wie wij gedenken, en wat zij 
voor ons betekend hebben. De  verhalen die in dit boek zijn beschreven, leiden u 
langs een aantal gebeurtenissen in de provincie Groningen en vertellen de 
achtergrond in de context van de geschiedenis. Om vrijheid te herwinnen is een 
deel van ons verleden voorgoed verwoest. Nu resteren de alleen de gedenkstenen 
en verhalen uit die tijd. De verhalen waartoe ik, een Tukker van na de Tweede 
Wereldoorlog, geen toegang had, misschien alleen als een waarnemer. Dit boek is 
een herinnering aan tante Alie. Ze is geboren in Uithuizermeeden en was er één 
van Kremer. Tante Alie werd bij haar doop in de gereformeerde kerk Aaltje 
genoemd. Tante Alie is geboren op 16 april 1925 en stierf op 12 mei 1992. Tante 
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is zevenenzestig jaar geworden. Ze trouwde op 13 juli 1950 te Wierden met de 
broer van mijn vader, Johan Koers Hij kreeg de doopnamen Johan Hendrik. 
Oom Johan werd geboren op 18 augustus 1926 en overleed op 9 februari 1989. 
Oom  is tweeënzestig jaar geworden. Ze zijn beiden op middelbare leeftijd uit de 
tijd geraakt. Toen ik mij voor geschiedenis begon te interesseren, was ik 
verbaasd over de totale afwezige kennis die de Nederlanders van de 
streekgeschiedenis hebben. In mijn middelbare schooltijd besteedden noch 
boeken over de algemene, noch die over de Nederlandse geschiedenis aandacht 
aan Groningen. Om uit te leggen wat er is gebeurd, vraag ik me eerst af wat er 
zou hebben kunnen gebeuren. Het toekennen van relevantie aan bepaalde feiten 
gebeurt door vergelijkend onderzoek, waarbij ik mij afvraag wat er bij 
afwezigheid van die feiten zou zijn gebeurd. Ik tracht mij voortdurend te 
verplaatsen naar een punt in het verleden, waar de bekende feiten nog 
verschillende wegen lijken open te laten. Als ik de Slag om Groningen behandel, 
moet ik doen alsof de bisschop van Munster Stad nog zou kunnen bezetten en 
inlijven als deel van het bisdom Munster.  
 
Twee miljoen Groningers in honderdtwintig eeuwen. Voor het verleden van eigen 
plaats en regio bestaat een groeiende belangstelling. Dit boek vertelt over 
Groningers van vroeger en nu. Over hoe ze woonden, werkten, geloofden en met 
elkaar omgingen. Dit boek beschrijft het leven van de Stadjers, de Ommelanders 
uit Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier, de Oldambtsters, de 
Westerwoldigers en de bewoners van het Gorecht. Of er ook werkelijk twee 
miljoen Groningers in honderdtwintig eeuwen geleefd hebben? Een voorzichtige 
schatting komt aardig in de buurt. De verhalen zijn mede ontleend aan de 
volksverhalen. Soms staat de verhalen in verband met een persoon of een 
gebeurtenis die sterk tot de verbeelding heeft gesproken. 
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Drusus trekt het wierdenland binnen 
 
Omstreeks de geboorte van Christus was de Middellandse Zee een Romeinse 
binnenzee. Keizer Augustus (27 v. Chr. – 12 na Chr.) begreep dat natuurlijke 
grenzen zoals bergen, zeeën en rivieren veilige grenzen waren. In het 
noordwesten moest de Rijn de vijanden afschrikken. Forten, legerplaatsen 
(castella) en goede wegen om troepen te verplaatsen maakten van het Rijngebied 
een echte verdedigingslinie. Maar bood de Elbe niet dezelfde kansen? Augustus 
stuurde zijn zoon Drusus met een verkenningsleger naar het noorden, waar de 
Friezen woonden. Met schepen voer Drusus de brede Vecht op en kwam in de 
Waddenzee. Hij zag dat de Friezen op bulten woonden om zich tegen hoge zeeën 
te beschermen. Hun vee zag er gezond uit. De streek met de wierden was nat, 
maar vruchtbaar land. Alleen de Vecht was met al haar kronkels moeilijk 
bevaarbaar. Daarom liet Drusus aan aantal bochten afsnijden. De 
gekanaliseerde Vecht werd voortaan de Drususgracht genoemd. Verder liep 
operatie Elbe op rolletjes. Het leek er op dat het volk van de wierden zich zonder 
slag of stoot schikte in de Romeinse overheersing. Maar toen er belasting betaald 
moest worden en er steeds meer en grotere koeienhuiden moesten worden 
opgebracht, gingen de Friezen niet langer akkoord met de bezetting. De opstand 
duurde van de jaren 28 tot 47. Maar de opstand werd gebroken door de 
Romeinse aanvoerder Corbulo. Maar veel voordeel hadden de Romeinen er niet 
van. Dat had alles te maken met de tegenstand van de Germanen: de Slag in het 
Teutoburgerwald. Al in het jaar 9 was een groot Romeins leger in het 
Teutoburgerwald verslagen door de Germanen onder aanvoering van koning 
Hermann. Keizer Claudius gaf daarna de Elbedroom op. De Rijn werd weer 
grensrivier. Met de Friezen werd handel gedreven, maar hun wereld werd geen 
Romeins gebied.  
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Aanhollen dut verkriegen 

 

 
Inleiding 
 

 
Trekkend over de oude zeebodem, die dit noorden van Groningen is, wil ik de zee 
zien, aan de zee staan, over het water uitkijken. Niet ver hier vandaan liggen de 
Eems en de Dollard, twee zeearmen. Ik zoek een punt waar ik deze twee 
inhammen in één oogopslag kan overzien. Ik begin mijn verhaal in Termunten. 
Dat is vlakbij. In de dagen toen de pioniers zich vestigden in Ezinge, op een hoge 
rug langs een kreek, bouwden andere pioniers hun grote boerderijen op de 
kreekrug langs de stroom die Munte heet. Zilte weiden rondom, zoet water uit de 
stroom en de hoge zandruggen van Westerwolde niet te ver weg om gemakkelijk 
aan hout te kunnen komen. Men zag zich genoodzaakt door het rijzen van de 
zeespiegel op een terp te gaan bouwen. Een terp die in de loop der eeuwen steeds 
hoger werd gemaakt. Tot de aanleg van dijken om de gehele provincie die terpen 
overbodig maakte. De nederzetting kreeg de naam Ter Munten: plaats aan de 
Munte. Na de kerstening, omstreeks 800, is er een houten kerkje gebouwd. De 
tegenwoordige kerk is uit de dertiende eeuw. Hij verrijst midden op de 
dorpswierde, de terp, als een hoge smalle zaal met rijk bewerkte muren. Dit is 
een voorbeeld van wat men de Groninger stijl noemt. Toen de Munte door een 
sluis van de zee werd afgesloten ontstond bij die sluis een dorpje. Het kreeg de 
naam Termunterzijl. Zijl, uitgesproken als syl, betekent in het Fries: sluis. In de 
achttiende eeuw voldeed de sluis niet meer aan de behoeften van het 
waterschap. En toen hebben de heren in tal van belangrijke vergaderingen het 
besluit genomen een nieuwe sluis te bouwen, aan de mond van de Munte. Zij 
gaven aan Anthonie Verburgh, bouwmeester van Stad, opdracht een nieuwe zijl 
te ontwerpen. De bouwmeester deed dat heel serieus. Het houten model, de 
voorstudie, bevindt zich in het Museum voor Oudheden te Groningen. Niets 
bijzonders zult u denken. Maar wacht tot u voor de sluis staat. Tegen de 
borstwering van de hoge boogbrug over de Munte, vlak voor de sluis, hebben de 
hoge heren hun wapens laten aanbrengen in natuursteen. Alles naar de aard 
van die tijd, 1724, op een rijke manier versierd. Schepen varen in en uit. Het is 
een levendig hoekje daar aan de mond van de Munte, voor het open water van de 
machtige Eems. In mijn gedachten staan daar zelfverzekerd en onverstoorbaar, 
de mannen met de pruiken, trots neer te kijken op de vissers en de 
nettenboeters. Onder de spiegelbogen aan de einden van de natuurstenen 
borstwering bevinden zich grote cartouches in de stijl van Lodewijk X1V. 
Medaillons van natuursteen waarin de namen van de heren zijn gebeiteld. 
Daarboven hun wapens omhangen met gebeeldhouwde draperieën: Gockinga, 
Wolthers. Het mooiste is het middengedeelte met de tekst: de drossaart en 
overste-schepper van wege de stad Groningen. Het is wonderlijk en het is mooi. 
Het is mooi dat dit stukje leven uit de pruikentijd zich hier volkomen gaaf heeft 
gehandhaafd. Het past zo goed bij de Franse tuinen van Menkemaborg, bij het 
praalbed. Even voorbij Termunten steekt een klein schiereiland in de vorm van 
een ouderwetse kroontjespen in zee vooruit. Dat is de scheiding tussen de Eems 
en de Dollard. De Punt van Reide ligt buiten de grote zeedijk en het is er 
eenzaam. Het terrein waar vogels zich op hun gemak voelen.  
 
Van Helwerd rijd ik over Doodstil naar de Menkemaborg. De tuin van de 
Menkemaborg is aangelegd in de Franse achttiende eeuwse stijl. De priëlen zijn 
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bedolven onder rozen. Een borg is geen kasteel. Vroeger had vrijwel ieder dorp in 
Groningen een borg, zoals het ook een terp had. De borg was de voorname 
woning van de grootgrondbezitter.  De bewoner van de Menkemaborg is een 
hoofdeling geweest: een man met speciale rechten. De veelal gevreesde 
herenboeren spraken recht in hun gebied. Bij vijandelijke overvallen waren zij 
ook de aanvoerder van de gewapende boeren en niet zelden beschikten zij over 
eigen soldaten. Het spreekt haast vanzelf dat zij ertoe overgingen hun grote 
woning nog sterker te maken. Zij lieten een toren bouwen en een gracht graven. 
Dat zij van hun macht meer dan eens misbruik maakten is uit de geschiedenis 
van Groningen wel bekend. Dit zal dan ook wel een van de redenen zijn geweest 
dat de borgen, op een enkele na, zijn verdwenen. In de noordelijke provincies 
komen geen kastelen voor. Toch is de aanleg van de Menkemaborg van een 
voornaamheid die u zeker zal imponeren. Binnen een erg brede gracht ligt een 
stenen gebouw dat met zijn trapgevels en zijn rijen vensters, van luiken voorzien, 
een aangename indruk maakt. Het valt op dat het gebouw eigenlijk bestaat uit 
drie achter elkaar gelegen vleugels, elk met een zadeldak. Het achterste is het 
oudste, de twee andere zullen bij latere uitbreidingen tot stand zijn gekomen. 
Nee, een kasteel is Menkemaborg niet. Wel zijn er twee torens. Die twee zeer 
bescheiden hoektorentjes op het voorplein van de borg zijn privaten. Mooi is deze 
woning van de landedelman zeker. En evenals de terp, de monumentale hoeven, 
de sobere middeleeuwse kerkjes, behoort de Menkemaborg bij het Hogeland. De 
borg is tegenwoordig een uithof van het Groninger Museum van Oudheden. 
Wanneer het rustig is wordt u rondgeleid en hoort dan tal van bijzonderheden 
over het huis, het meubilair en de bewoners. Het is niet moeilijk zich hier terug 
te denken in de achttiende eeuw. Vooral de Groningse keuken, volledig 
uitgerust, is interessant. In een van de slaapkamers staat een praalbed dat 
werkelijk grandioos is. Wie daar iedere avond is gaan liggen moet zich wel van 
zijn macht bewust zijn geweest. In de bedsteden in de ruimte achter de keuken 
sliepen de dienstmeisjes. Deze bedjes zijn echter zo kort dat zelfs een twaalfjarige 
er niet gestrekt in kan liggen. De meisjes sliepen met zijn tweeën in de bedstee 
en konden dus alleen maar zittend slapen. Op het voorplein van de borg staat 
het schathuis. Een aardig gebouw waar ze pannenkoeken bakken. Voorheen 
kwamen de pachters er hun schatting betalen. Een andere oplossing voor het 
woord is dat men er koeien stalde. De borgheer was tenslotte een herenboer. Het 
woord ‘schat’ zou dan verbastering zijn voor een oud Fries woord dat ‘vee’ 
betekent. 
 
De tijd van de volksverhuizing. Een duistere tijd waarover niet zo heel veel 
bekend is. Er is weinig uit die tijd bewaard gebleven. Wel is de herinnering aan 
de voorchristelijke levensboom nog op veel plaatsen te zien. Bij sommige 
boerderijen is die in het raam boven de voordeur, het bovenlicht, aangebracht. 
Buiten de grenzen van Groningen is de bron van Bonifatius in de 
bedevaartsplaats Dokkum een bezoek waard. En dan is er natuurlijk de route 
van Bernlefs genezing. Dicht bij elkaar liggen Helwerd, Usquert en Warffum om 
het spoor terug te volgen. In Smeerling, tussen Vlagtwedde en Onstwedde, geeft 
het Metbroekbos een idee van het oud-Saksische Westerwolde.  Allerlei volkeren 
keken met jaloerse blik naar het Romeinse Rijk. Maar hoe sterk en welvarend 
het Imperium Romanum ook was, zijn grenzen waren te lang om vreemde 
volkeren zo maar tegen te houden. Bovendien was het ook binnen het rijk lang 
niet altijd rustig. Er was vaak ruzie over de opvolging van de keizer. Dan lieten 
de strijdende partijen met opzet andere volkeren binnen de grenzen, wanneer die 
hun hulp in de strijd hadden beloofd. 
 
Na het jaar 200 bestond de Romeinse Vrede (Pax Romana) niet meer. De meeste 
troepen trokken weg uit het gebied dat we nu Nederland noemen. Af en toe 
kwamen er nog grenstroepen terug om de grote rivieren te beschermen tegen de 
Saksen. Die waren uit het tegenwoordige Duitsland naar het westen getrokken. 
Ze hoorden tot een grote groep van volkeren: de Germanen. Nu het Romeinse 
Rijk in verval was geraakt, trokken de Saksische landverhuizers naar het 
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vruchtbare rivierengebied en vestigden er zich. Uit het zuiden rukte een ander 
Germaans volk op, de Franken. Die hadden hun blik ook gericht naar het gebied 
bij de rivieren. In het jaar 401 kwam een einde aan de macht van de Romeinen 
in West-Europa. Rome werd door de Germanen ingenomen. Overal nam de 
chaos toe. Het ene volk verdreef het andere.  De volksverhuizing was tussen 400 
en 600. 
 
Ook in het wierdenland en in andere delen van Groningen kwamen nieuwe 
bewoners. Die kwamen uit het noorden en oosten. In de herfst en de winter 
teisterden stormen en slagregens de kust. In deze jaren steeg de zeespiegel en 
volgde de ene overstroming op de andere. Veel kustbewoners vluchtten of 
verdronken. De wierden moesten voortdurend worden opgehoogd. Veel Saksen 
staken de Eems over. De Chauken uit Oost-Friesland werden naar het westen 
verdreven. De Angelen sloten zich bij hen aan. Wat er toen gebeurde is moeilijk 
te vertellen omdat er geen bewijzen zijn overgebleven. Of de Friezen gedwongen 
waren zich over te geven of dat ze zich bij de Angelen en Saksen aansloten, blijft 
de vraag. Vast staat dat veel Angelen de oversteek waagden en een deel van 
Engeland veroverden. In dat leger waren ook Friezen van de wierden. Ook in 
andere delen van Groningen, zoals Gorecht en Westerwolde, hebben zich Saksen 
gevestigd. 
 
Pas rond 600 kwam er meer rust in Europa. De bevolking groeide weer. Aan de 
kust was een Fries zeerijk ontstaan. Na twee eeuwen chaos kwam de handel tot 
bloei. Dorestad aan de Rijn, vlak bij het huidige Wijk bij Duurstede, werd een  
internationale haven. Het werd het grote centrum van de kaaphandel. De 
slavenmarkt bloeide. Er werden veel gekaapte mensen als slaven verhandeld. 
Het Friese Rijk strekte zich uit van rivier Wezer in Duitsland tot het Zwin in 
Vlaanderen. De friezen waren heidenen. Ze geloofden in meer dan een god. De 
machtigste was Wodan, de Noordse god, die in het Friese land als Forsete 
bekend stond. Als een bulderende wind de wolken voortjoeg, daverde hij op zijn 
paard Sleipnir door de lucht. Twee zwarte raven, Hunir en Munir, waren zijn 
trouwe kameraden. Wodan werd meer gevreesd dan bewonderd. Hij was de 
oerkracht achter alles wat er zich in het heelal, op de zeeën en op aarde 
afspeelde. Populairder was de god Donar. Die reed als een gewone boer met zijn 
bokkenwagen door de velden en weilanden. Een haan was zijn beste vriend. 
Donar zorgde voor de vruchtbaarheid en de oogst. Hij was zelden kwaad, maar 
als hij dat was, wierp hij zijn hamer met zoveel kracht door de lucht dat het 
donderde en bliksemde. Altijd keerde de hamer in zijn hand terug en altijd 
waaide zijn donderbui weer over. Er was zoveel in de natuur waar de Groningers 
toen niets van begrepen en waarvoor ze bang waren. 
 
Toch konden de mensen al lezen en schrijven. Tenminste de knapsten. Ze 
werden runenmeesters genoemd. De runen waren een alfabet met vierenveertig 
tekens (runen). Het runenschrift had achttien letters meer dan ons alfabet. Ze 
werden in hout of in stenen gegrifd. In Groningen zijn enkele runentekens 
bewaard gebleven. Sommige ingekrast in been of hertshoorn, andere gekerfd in 
hout van de taxusboom. Bekend zijn de kammen met runen die in Oostum en 
Toornwerd gevonden zijn. Bij Kantens waren de runen in een etuitje van een 
kam gekrast. In de wierde van Westeremden, dat ooit aan de monding van de 
Fivel aan zee lag, zijn runenhoutjes bewaard gebleven. Zo maken we kennis met 
de eerste mensen in Groningen van wie de naam kennen: Adegisl en Gischild. Ze 
moeten tussen 700 en 800 geleefd hebben. Het runenhout werd gebruikt bij het 
weven. Er stond een geluksspreuk voor hun huis en haard op. Er kwam nog 
meer oud nieuws uit Westeremden. Op een ander stuk hout stond een verhaal. 
 
Op Opheim nam Amluth de strijd op. Voor zijn taxushout is de branding 
weggedoken. Voor dit taxushout duikt de branding weg. 
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Amluth was een god van de zee. Die heeft bij Opheim met dit taxishout de 
woeste branding tot rust gebracht. Vermoed wordt dat het runenhout door een 
zeeman uit het hoge noorden is meegenomen. Toen er een storm opstak heeft hij 
er waarschijnlijk de derde zin aan toegevoegd. De laatste zin is er veel slordiger 
ingekerfd. Hij hoopte dat de wind zou bedaren. Of dit gelukt is? Het feit dat het 
hout bij Westeremden is aangespoeld doet het ergste vrezen. 
 
Veel Franken hebben er in Groningen niet gewoond. Toch is hun opmars naar 
het noorden belangrijk geweest. De Franken waren naar Gallië, het huidige 
Frankrijk, getrokken. Ze waren verdeeld in allerlei stammen die hun eigen 
koningen hadden. Een van de (h)eerszuchtigsten was Clovis. Die had zich met 
zijn stam in het Belgische Doornik gevestigd. Hij droomde van een groot 
Frankisch rijk. De Galliërs waren christenen en de priesters stonden in hoog 
aanzien. Overal stonden kerken. Het christendom was vanuit het Romeinse Rijk 
verbreid. Rome was het centrum van het Roomse (Romeinse) Katholieke 
(Algemene) geloof. Bisschoppen bestuurden de kerk. Die van Rome was de 
belangrijkste. Later werd  hij paus (vader) genoemd. Hij werd het hoofd van de 
rooms-katholieke kerk in de hele wereld. In Gallië keken de bisschoppen vol 
spanning toe naar wat de nieuwe Frankische heersers van plan waren. Clovis 
had al snel in de gaten dat met moord en doodslag en het opleggen van het 
heidense geloof het verzet van de Galliërs alleen maar groter zou worden. Als hij 
zich liet dopen zou het een stuk makkelijker gaan. Bij de kerk van Reims moet 
toen een wonderlijke plechtigheid hebben plaatsgevonden. Clovis stapte met 
driehonderd soldaten in een beek, ging even kopje onder en hoorde hoe een 
bisschop uitriep dat zij nu vrome christenen waren. Vroom of niet, veroveren en 
bezetten was een zaak van speren en zwaarden en niet van bidden en preken. 
Het was mooi meegenomen dat de christelijke Galliërs de Frankische koning 
voortaan meehielpen tegen zijn vijanden. Dankzij Clovis werd Gallië het Rijk der 
Franken. 
 
Voorlopig werd de Rijn de noordgrens en trokken de Franken langs de Maas. Het 
land was vruchtbaar en goed te verdedigen. Rond 600 had de Frankische koning 
Dagobert Utrecht aan de Vecht bereikt. Hij stichtte er een kerk en bouwde op de 
ruines van de oude Romeinse legerplaats een burcht. Het was de Franken 
menens om de nieuwe onderdanen te bekeren. De friezen verzetten zich en rond 
650 sloegen ze terug. De kerk van Utrecht werd verwoest. Maar de Franken 
waren talrijker en sterker. Ze kwamen terug in de buurt van het Friese Rijk en 
de haven van Dorestad aan de Rijn. De Friezen begrepen dat ze alleen met elkaar 
een kans tegen de Franken hadden. Ze hadden een sterke leider nodig: koning 
Radboud. Dezelfde Radboud die op de Hasseberg bij Sellingen begraven is. 
 
De Hasseberg (15 meter hoog) ligt in Westerwolde, achter het dorp Sellingen. 
Vergeleken met echte heuvels en bergen een bult van niks. Maar in Groningen is 
er geen wierde of zandrug die aan de Hasseberg kan tippen. Hij ligt midden 
tussen twee rivieren, de Ruiten A in Groningen en de Eems in het Duitse 
Emsland. De grens loopt midden over de berg. Het zal wel met de hoogte te 
maken hebben dat er over de Hasseberg zoveel verhalen de ronde doen. Zoals 
dat van de blauwe rozen van Marije, die alleen op tweede kerstdag zouden 
bloeien en dat van de gouden doodskist waarin de Friese koning Radboud 
begraven zou zijn. Koning Radboud leefde duizend jaar geleden. Het westen en 
noorden van Nederland was toen Fries gebied. Radboud was een heiden, hij 
kwam van de heide, was geen christen en moet ongelooflijk sterk zijn geweest. 
De monniken in hun ruwe pijen waren de enigen die konden lezen en schrijven. 
Zij hielden bij wat er in de wereld gebeurde. Zij beschreven hoe Radboud bijna 
bekeerd was en christen zou zijn geworden. Radboud had de oorlog tegen de 
christelijke Franken verloren en de evangelieprediker Bonifacius begreep dat dit 
zijn kans was. Als Radboud wilde blijven leven, kon hij zich het best laten dopen. 
Hij moest dan helemaal kopje onder. Radboud had al een teen in het water, toen 
hij aan Bonifacius vroeg of hij na zijn dood zijn voorvaderen ook terug zou zien. 
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‘Nee’, zei de evangelieprediker, ‘heidenen komen niet in de hemel’. ‘Dan maar 
geen christen’, zei Radboud en trok zijn voet weer uit het water. De Friezen 
vonden het prachtig. ‘Zie je wel’, zeiden ze. ‘Radboud is een echte Fries. Hij heeft 
alles voor de Friese vrijheid over.’ Hij werd zo beroemd dat er wel tien plaatsen 
waren die meldden dat Radboud er gewoond had. Medemblik had de beste 
papieren. Daar stond zijn burcht. Jammer genoeg werd er niet gesproken over de 
Hasseberg. Maar in Westerwolde weten ze wel beter. Helaas is zijn gouden 
doodskist nog door niemand gevonden. Er waren meer sterke verhalen over de 
Hasseberg. Op vergeelde papieren en oude kaarten stond de Harseberg. Harr 
was een oude Germaanse god. Hij hield met zijn ene oog de markten en wegen in 
de gaten. Zo bleef het geheimzinnig rond de hoogste bult van Groningen. En 
hoeveel moeders en grootmoeders maakten vroeger hun kinderen en 
kleinkinderen niet wijs dat alle baby’s in Westerwolde uit de Hasseberg waren 
gekropen. 
 
Hoe dapper Radboud ook geweest mag zijn, tegen de Franken kon hij niet op. 
Onder hen was het hoofd van de hofhouding, de hofmeier, de koning inmiddels 
boven het hoofd gegroeid. De hofmeiers hadden meer macht dan de koningen. 
Rond 700 was dat Pepijn de Middelste. In de Slag bij Dorestad in 690 was hij 
sterker dan koning Radboud. De Franken drongen het land van de Friezen 
binnen. Bijna had de Frankische hofmeier koning Radboud overgehaald om 
christen te worden. Het laatste moment ging dat niet door, maar hij moest wel 
beloven dat de evangeliepredikers in zijn gebied mochten preken en er kerken 
stichten. Tegen zijn zin gaf Radboud toe. Tot zijn dood in 719 bleef hij de 
Franken bestrijden. Een andere hofmeier, Karel Martel (Hamer), begon in 718 
met een grote veldtocht naar het noorden. Zowel de Friezen als de Saksen 
werden bestreden. De Franken heersten nu in een groot gebied. Ze verdeelden 
het in gouwen. In de namen Hunsingo (Hunzego) en Fivelingo (Fivelgo) is de 
Frankische invloed nog te horen. Het is niet precies na te gaan hoe groot hun 
macht in de noordelijke gouwen is geweest. Maar ten zuiden van de IJssel waren 
ze heer en meester.   
 
De grote boerenrevolutie hoort bij de Nieuwe Steentijd. De mens werd baas over 
de natuur. Zo lang zijn land nog goede oogsten opbracht bleef hij op de boerderij 
wonen. De oudste dorpen van Groningen zijn in deze periode ontstaan. De 
boeren maakten wielen; met karren en wagen, die door ossen werden getrokken, 
vervoerden ze zware vrachten. Omdat materialen als hout en been zijn vergaan 
en stenen werktuigen bewaard bleven, spreken we van het Stenen Tijdperk. De 
boerenrevolutie begon lang niet overal op hetzelfde moment. In Groningen 
ongeveer 4500 voor Christus. De Trechterbekercultuur was van 3500 tot 2700 
voor Christus en de Klokbekercultuur van 2700 tot 2100 voor Christus. Later 
maakten de Groningers ook kennis met materialen als brons en ijzer. Daarmee 
werden nieuwe wapens, werktuigen en sieraden gemaakt. Brons wordt uit koper 
en tin verkregen. De bronsmaker moest een goede smid zijn en het vuur hoog 
laten oplaaien. Dan pas smolten koper en tin en kon het sterke brons worden 
gemaakt. Omdat in Groningen tin noch koper voorkwamen, zullen de bronzen 
voorwerpen door reizende handelaars zijn meegebracht. IJzeroer zat er genoeg in 
de grond. In de beekdalen en in het veen kwam moerasijzererts voor. Smeden 
konden het ijzer bewerken. Bij Sellingen is een plattegrond van een boerderij 
blootgelegd uit de tijd dat de boeren met ijzeren voorwerpen bekend waren. Bijna 
alle ijzeren voorwerpen zijn echter verroest en vergaan. We spreken van de 
bronstijd (2000-800 v. Chr.) en van de IJzertijd (800-12 v. Chr.). Daarna 
kwamen de Romeinen, die al konden lezen en schrijven. En zodra de eerste 
geschreven berichten over Groningen en de Groningers opduiken eindigt de 
prehistorie ofwel voorgeschiedenis.   
 
Wat kan lopen maar heeft geen benen, heeft een mond maar praat nooit, heeft een 
bed maar slaapt nooit, kan wassen maar niet strijken?  
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Het antwoord spreekt vanzelf. Een rivier! Groningen is de meest noordelijke 
provincie van Nederland. Het grootste deel van deze provincie is doorregen met 
kanalen en langgerekte dorpen aan de oevers. Deze erfenis van de vroegere 
veenafgravingen biedt op het eerste gezicht geen spectaculaire aanblik. Maar 
oplettende bezoekers ontdekken in dit land toch een schat aan 
bezienswaardigheden. In het noorden zijn de monumentale boerderijen, stoere 
borgen en eeuwenoude wierdedorpen een streling voor het oog. Net als de 
Lauwers, de Hunze en de Eems was de Fivel een van de belangrijkste rivieren in 
het wierdenland. De wirwar van waterlopen als de Fivel, de Groeve, de Delf, de 
Heekt en de Apt bracht drukte en bedrijvigheid met zich mee. Een dam in de 
Delf maakte het voor koop en ambachtslieden aantrekkelijk om er te wonen. Ook 
de schoonheid van de Waddenzee zal menigeen tijdens een wadlooptocht naar 
Rottum in vervoering brengen. De kust van Groningen is in trek bij wadlopers. 
Er zijn prachtige wadwandelingen mogelijk naar Rottum, Rotttumerplaat, 
Schiermonnikoog en Ameland. Heel anders, maar even fraai en rustiek, is het 
landschap van Westerwolde, de bosrijke streek van Groningen. Dit natuurgebied 
tussen Winschoten en Ter Aar is tot nu toe van het massatoerisme bespaard 
gebleven. De schilderachtige hoofdstad, met zijn vele grachten en historische 
gebouwen, staat bekend als het koop- en uitgaanscentrum van het noorden en 
wordt niet voor niets ‘ain pronkjewail in golden raand’ genoemd. Het Groningse 
land heeft prachtige natuurgebieden met volop rust en ruimte. Ten noorden van 
Stad strekt zich een vlak gebied uit, dat bezaaid is met pittoreske dorpjes. De 
oude kernen zijn gebouwd op wierden, kunstmatige heuvels zoals de terpen in 
Friesland. Het belangrijkste recreatiegebied is bij het dorp Wedde. Er zijn in 
dorpjes als Bellingwolde, Oudeschans en Vriescheloo nog veel monumentale 
boerderijen te bewonderen. Ze worden gerekend tot de mooiste van de provincie. 
De grootste plaats in Oost-Groningen is Delfzijl, een oude vestingstad en de 
belangrijkste zeehaven van het noorden. Van het rustige verleden is weinig meer 
te merken, want Delfzijl groeit snel. Mede door de vondst van enorme zoutlagen 
en aardgas in de omgeving zijn er tal van nieuwe industrieën ontstaan. In het 
fraaie polderlandschap rond Delfzijl liggen wierdedorpen, zoals Bierum. Iedere 
Nederlandse provincie heeft zo zijn eigen karakter, gewoontes, tradities en 
gerechten en lekkernijen. Maar vaak zijn die laatste twee helaas in de 
vergetelheid geraakt. Zoals Jan-in-de-zak bijvoorbeeld, dat onder verschillende 
namen als Jan-in-‘t-hemd, pörk en poddik-in-de-tromme in diverse streken van 
Nederland opduikt. 
 
In Stad was het in 1250 onrustig. Officieel had de bisschop van Utrecht de 
macht. Hij stelde een prefect (landvoogd) aan om de stad te besturen. Eerst 
woonde de prefect bij de Brede - of Grote Markt, in het noordoosten van Stad. 
Nog iets verder naar het noordoosten, honderdvijftig meter achter de stadswal, 
stond de prefectenhof. Dichtbij waren twee kerken, de Sint Maarten of 
Martinikerk en de Sint Walburg. De Walburg zag eruit als een burcht en was net 
zo groot als de Dom van Aken. De prefect had de macht in de Walburg. Populair 
was hij niet en zijn ridders nog minder. De meeste ridders woonden buiten de 
wal. Rond 1250 werden raadsleden aangesteld om de zaken binnen de wal te 
regelen en oldermannen (bestuursleden van de gilden) voor de zaken buiten de 
wallen. De scholte (schout) moest ervoor zorgen dat er recht werd gesproken. 
 
Het was snel gegaan met Gruoninga. Het Drentse dorp werd al snel half Drents 
en half Fries. Half Drents, omdat het op de uitloper van de Hondsrug lag en half 
Fries, omdat het ideaal lag voor de handel met de Friese wierdenbewoners. Over 
de Hondsrug en over het water van de Aa en de Hunze konden koeien, huiden, 
wol, gerst, spek, boter en kaas naar Drenthe worden vervoerd. Ook de handel in 
vis was van groot belang. Drenthe was een roggeland en leverde bovendien hout 
voor de huizen en hop voor het bier. Stad was al heel vroeg een overslagplaats. 
Rond het jaar 1000 lag de Brede - of Grote Markt er al. Het was het oudste 
centrum van Stad. Er ontstond nog een tweede centrum, het havenkwartier aan 
de Aa, een rivier met kristalhelder water. Geen wonder dat er langs de wal 
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brouwerijen werd gebouwd. Alleen met helder water kon men goed bier brouwen. 
Er meerden handels- en vissersschepen af. Al die bedrijvigheid trok mensen aan. 
Arm en rijk woonden bij elkaar. Er werd een derde kerk gebouwd, de Sint 
Nicolaaskerk. Later werd die kerk Maria ter A genoemd. De groei van Stad was 
tot ver buiten het wierdenland bekend. In het jaar 999 stroopten Noormannen 
nog de stad af en staken de houten Sint Maartenskerk in brand. De kerk werd 
echter weer opgebouwd. 
 
Vanuit Stad voeren schepen door de Hunze (Reitdiep) naar zee. Eeuwenlang is 
dat zo gebleven. De namen Winsum, Westeremden, Garrelsweer en Groningen 
komen we tegen in handelsverdragen die bewaard zijn gebleven. Bovendien 
hadden Groningen, Garrelsweer en Winsum het recht om hun eigen munten te 
slaan. Die munten zijn tot in Rusland gevonden. Voor de havens die aan een van 
de vele uitlopers van de Fivel lagen, was het vervelend dat die in de loop van de 
jaren begonnen dicht te slibben. Stad lag aan twee rivieren, de Drentse A en de 
Hunze, op de grens van zand en klei. Wol, laken, huiden, zuivel en vee uit het 
land van de wierden werden er verhandeld tegen graan en hout uit Drenthe. 
Door haar goede verbinding naar zee, werd de haven een echte overslaghaven. 
Dat gaf veel bedrijvigheid. Als dorp op het zand groeide het al spoedig Noordlaren 
en Peize boven het hoofd. Van de Fivelhavens werd Appingedam de belangrijkste 
concurrent. Rond 700 was Appingedam op de wierde aan het stroompje de Apt 
ontstaan. Net als Stad lag het op een gunstig kruispunt van land- en vaarwegen. 
Een wirwar van waterlopen als de Fivel, de Groeve, de Delf, de Heekt en de Apt 
kwam er samen. Toen er een dam in de Delf werd gelegd, gingen er allerlei 
kooplieden en ambachtslieden wonen. Appingedam werd een echt 
handelscentrum. Over de Woldweg bonkten de voerlieden van de Fivelgo naar de 
dorpen op het zand. Van alle waterwegen was de Delf als uitgang naar zee van 
het grootste belang. Geen wonder dat de Damster kerk aan Sint Nicolaas gewijd 
werd.  De zeelui uit Fivelgo deden zelfs mee aan het grote avontuur van die tijd: 
de kruistochten. De islamitische Seldsjoeken hadden het heilige land (Palestina), 
waar Jezus had gewoond, veroverd. De christenen protesteerden en ondernamen 
enorme tochten om het heilige land te heroveren. Koningen en keizers namen 
deel aan de kruistochten. In 1217 zeilden ook Fivelgoër schepen uit om zich bij 
de schepen uit andere landen aan te sluiten. In 1296 waagden opnieuw vijf 
schepen uit Groningen de gevaarlijke tocht. Ook zij sloten zich aan bij de 
internationale vloot. Maar ook nu werd het heilige land niet veroverd. 
 
Alzo door de mond der Lauwers in de open zee uitgevaren, bij winden zo gunstig 
als zij maar wezen konden, zagen zij de derde dag Engeland. Toen dan alles 
gereed was, gingen op donderdag voor Pasen de kruisvaarders zeer godvruchtig 
aan boord der plechtig met ene mis en andere gebeden ingezegende schepen. Toen 
zij nu met gunstige wind tot Borkum, dat tot Eemsgo behoort, waren gekomen, 
werden zij daar door tegenwind bijna twintig dagen opgehouden. Alle vijftig 
schepen kwamen omstreeks des Heeren Hemelvaart in de haven van Vlaanderen, 
die Zwin genoemd wordt, aan. 
 

Appingedam mag dan als stad van echte kruisvaarders een beetje beroemd zijn 
geworden, het dichtslibben van de Delf werd een groot probleem. Verderop, naar 
het oosten, werden er in 1317 zeesluizen of zijlen in de Delf aangelegd. Daaruit 
ontwikkelde zich een nieuwe havenplaats: Delfzijl. Het zou als havenplaats groter 
worden als Appingedam. Dat gebeurde heel geleidelijk. In 1327 kreeg 
Appingedam stadsrechten. De Stadjers keken verwonderd naar wat er zich daar 
aan de Delf en de Fivel afspeelde. Zo internationaal als Stad werd Appingedam 
niet. De schippers uit Stad voeren naar oost en naar west. Al in 1040 sloeg Stad 
haar eigen munten. Vooral het Zweedse eiland Gotland met zijn drukke haven 
werd door schepen uit Stad bezocht. In een belangrijk handelsverdrag met een 
Russische vorst staan de namen van twee Stadjers: Bernard en Volker. In 
Engeland kregen de schippers uit Stad zelfs speciale rechten. In 1258 kregen zij 
in de steden Lynn, Bristol en Londen voorrang boven de schippers uit andere 
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steden. Toch konden de Stadjers in de handel niet op tegen de kooplieden uit de 
grote Noord-Duitse steden. Lübeck speelde de hoofdrol. Om zich tegen zee- en 
landroverij en andere vijanden te beschermen, werd een handelsverbond 
opgericht: de Hanze. Een van de leden van de Hanze werd Stad. De Stadjers 
waren de Damsters boven het hoofd gegroeid. 
 
Zeeroverij is zo oud als de wereld. Rond 1350 was het weer zover. In de Oostzee 
waren de Zweden in oorlog met de Noren en de Denen. De zeeman was zijn leven 
niet veilig. Dat ergerde de Hanzesteden. De handel was in gevaar. Maar de Hanze 
was rijk en had een eigen oorlogsvloot. In 1370 zorgde zij voor vrede. Nu de 
zeerovers nog. Hun aanvoerder was Klaus Störtebeker. Met zijn Vitaliebroeders 
of Likedelers schuimde hij de zeeën af. De naam Vitaliebroeders was ontstaan 
omdat Störtebeker en zijn mannen de Zweden mochten bevoorraden. Hun naam 
was afgeleid van vitaliën, zoals levensmiddelen ook wel genoemd werden. 
Likedelers sloeg op het onderlinge eerlijk delen. Störtebeker was een meer dan 
twee meter lange reus en zou zijn troep zo lang bij elkaar hebben gehouden, 
omdat hij geen onderscheid in rang en stand maakte. Hij is in de havenstad 
Wismar geboren, waar hij al snel als vechtersbaas bekend stond. De reputatie is 
hij zijn leven lang trouw gebleven. Maar na de vrede van 1370 was de Hanze de 
baas in de Oostzee geworden. Dat zag er voor Störtebeker niet best uit. Hij had 
het al snel bekeken en week uit. De wilde gezellen van de Oostzee werden de 
wilde gezellen van de Noordzee. Van het Zwin in het zuidwesten tot Hamburg in 
het noordoosten was Störtebeker op zee de baas. Omdat Lübeck vooral met de 
steden aan de kusten van de Oostzee handel dreef, kwam het nu op de 
kordaatheid van Hamburg, Bremen en Groningen aan. Want zo machtig was 
Stad al geworden, dat het in de roerige jaren 1370-1401 zijn partijtje op zee 
dapper meeblies. Hoewel dapper? De Groningers waren er niet vies van om met 
Störtebeker afspaken te maken, en dwongen de belofte af de schippers uit Stad 
te ontzien. Als de piratenaanvoerder niet op zee was, verbleef hij in zijn borg in 
Mariënhafe in Oost-Friesland. Vanuit de machtige toren kon hij over het 
Störtebeker Deep naar de golven kijken. Dit stroompje liep rechtstreeks van de 
toren naar zee. Door Störtebeker werd Oost-Friesland een echt zeeroversnest. De 
hoge heren, die Häuptlinge (hoofdelingen) werden genoemd, zaten vaak in 
geldnood. Bovendien bezat de Hanze het strandrecht. Alles wat aanspoelde was 
voor de Hanzesteden. Daarover maakte de hoofdelingen zich enorm kwaad. Hun 
land liep tenslotte helemaal tot aan de dijken en de kwelders. De heren in hun 
steenhuizen wreven zich in hun handen bij de gedachte aan de pittige winsten 
die er met de verkoop van de gekaapte goederen van de Likedelers te halen viel. 
Mariënhafe werd groot door de handel in gekaapte waar. Door de wirwar van 
prielen en maren aan de Oost-Friese kust was het niet eenvoudig om er aan land 
te gaan. Behalve, als je zoals Störtebeker, de weg wist. Naast Mariënhafe maakte 
hij ook van Emden en de Waddeneilanden als overslaghavens gebruik. Zo waren 
er op het eiland Borkum grote voorraadschuren. In de Wykhof en in de 
Woldedünen lagen goud en zilver opgeslagen. Maar ook op Rottumeroog, toen 
een bewoond Waddeneiland, zag je vaak verdachte kooplieden. Allerlei dubieuze 
schippers namen de gekaapte vracht mee aan boord. Vooral Stadjers, zoals 
wordt verteld. Al die jaren was de tactiek van de roverhoofdman uit Mariënhafe 
niet veranderd. Als hij een schip in de gaten kreeg, voer hij met zijn wilde kapers 
er op af. Iedere piratenkapitein wist wat hem te doen stond. Zo dicht mogelijk bij 
de koopvaarder zien te komen. Aan dek stond een deel van de pikbroeken 
(zeeman) met de enterhaak in de aanslag. De boogschutters stonden naast hen. 
Die droegen maliënkolders. Dat waren jassen die met kleine ijzeren ringetjes 
waren bedekt. Zodra zij iets op het schip zagen bewegen, schoten zij hun pijlen 
af. Op die manier was gemakkelijk langszij te komen. Dan trokken de kapers 
met hun enterhaken het schip tegen hun eigen schip aan. Met het mes tussen 
de tanden sprongen ze over. Aan dek van het vrachtschip schakelden ze de 
bemanning in gevechten van man tegen man uit. De doden en gewonden werden 
in zee gegooid.  Alleen als de schipper veel geld aan boord had, viel er over een 
afkoopsom te praten. Soms mocht een bemanningslid van het gekaapte schip 
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proberen om met de Störtebeker proef zijn leven te redden. De kolossale 
drinkbeker van Störtebeker kwam tevoorschijn. Deze werd tot aan de rand met 
bier gevuld. Wie hem in een teug achterover sloeg, mocht blijven leven. Van alle 
kandidaten heeft er maar een geluk gehad, de Groningse jonker Sissinga. 
 
Ik Jonker Sissinga van Groninga 
dronk dees henza in een flenza 
door mijn krage in mijn maga 

 
Met henza wordt een hanzebeker bedoeld en flenza wil zeggen dat iets in één 
keer wordt overgeladen. Maar deze Groningse jonker is de enige geweest die met 
succes voor zijn leven gedronken heeft. 
 

De eerste jaren na 1370 waren gouden jaren voor de Likedelers. Maar de 

Hanzesteden zaten niet stil. Ze bouwden oorlogsschepen, de Friedenskoggen. 

Eigenlijk waren dat geen echte koggen. Die waren niet snel wendbaar. Daarom 

werden er snellere hulken uitgerust. Het begon er voor Störtebeker donker uit te 
zien. Maar zijn moeder, Quade Foelke Kampana, stuurde hem steeds weer de zee 
op. Het moest wel mis gaan en dat ging het ook. In 1401 was het zover. Bij 
Helgoland en Reide werden de Vitaliebroeders verslagen. In hetzelfde jaar wist de 
Hamburgse hulk ‘Bunte Kuh’ het schip van Störtebeker te overmeesteren. 
Samen met zeventig Likedelers is hij in 1402 in Hamburg onthoofd. Een echte 
feestdag, waarvoor heel Hamburg uitliep. Maar onthoofd of niet, Störtebeker was 
niet te temmen. Al spoedig konden de inwoners in Mariënhafe in de donkere 
nacht achter de ramen van de borg een licht zien bewegen. Wie scherper keek, 
zag hoe de beruchte zeerover, zij het zonder hoofd, met een kaars in de hand in 
zijn kamer op en neer liep. Met de nederlaag van Störtebeker waren ook de 
gouden tijden voor de Oost-Friese hoofdelingen voorbij. Zij moesten het hoofd 
diep buigen voor de Hanzesteden. Het verbond van de steden kreeg het 
strandrecht terug. Nooit mochten de hoge heren weer Likedelers helpen. Er 
gingen gijzelaars naar vier belangrijke Hanzesteden. Als de Oost-Friezen zich niet 
aan de afspraken hielden, werden deze ter dood gebracht. Zo reisden er deftige 
Oost-Friezen af naar Bremen, Hamburg, Lübeck en Groningen. Het was over en 
uit met de wilde kapers van de Noordzee.  
 
De machtige Duitse koning Hendrik 111 begreep dat er aan de grens van zijn 
grote rijk iets bijzonders gebeurde. Drenthe en Stad hoorden bij het Duitse Rijk. 
Namens de koning had de bisschop van Utrecht de macht. Iedereen die van de 
Friese wierden door Drenthe naar Westfalen wilde, moest langs Gruoninga. Een 
ideale plek om markten te houden en goederen over te laten. Het was voor 
Hendrik 111 reden genoeg om er zich wat meer mee te bemoeien. Hij bezat er 
een landgoed, de villa Gruoninga, die hij in 1040 schonk aan de bisschop. Hij gaf 
vergunning om tol te heffen en munten te slaan. In een oorkonde werd de 
overdracht en overeenkomst vast gelegd. Het is het oudste document waarop de 
naam Gruoninga voorkomt. Daarom hebben de Stadjers het jaar 1040 als het 
geboortejaar van Stad aangenomen. De bisschop hield niet van half werk. Hij 
begreep dat welvaart altijd hebzucht en afgunst aanwakkerde. Daarom bouwde 
bisschop Burchard bij de Sint Maartenskerk de Sint Walburg (1100-1112). De 
nieuwe bisschopskerk was het machtige steunpunt in het uiterste noorden van 
het bisdom. De bisschop stelde een prefect aan, bijgestaan door ridders en 
gewapende ruiters. 
 
De Sint Walburg was vesting en kerk tegelijk. Het moet een reusachtig 
bouwwerk zijn geweest. Maar de Stadjers hadden al snel in de gaten dat de baas 
van de Sint Walburg ook de baas in de stad was. Al snel ging het niet goed 
tussen de prefect en de Stadjers. Die vonden dat ze mans genoeg waren om eigen 
baas te zijn. Rond 1150 waren de rapen weer eens gaar. De Stadjers joegen de 
prefect weg en bezetten de Sint Walburg. De Utrechtse bisschop Herbert kwam 
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met een leger naar Stad. Met reusachtige slingerwerktuigen werd kogels naar de 
kerk gezwiept. Nog heel lang waren de beschadigingen te zien. Tegen de ruiters 
en schutters van de bisschop konden de Stadjers niet op. Ze moesten een belofte 
afleggen nooit meer tegen hun heer in opstand te komen en geen wallen om hun 
stad aan te leggen. Bisschop Herbert was in het wierdendorp Bierum geboren. 
Hij kende de mensen uit Stad. Als die hun eigen wallen zouden aanleggen, 
hadden ze de prefect en de Sint Walburg als kerkfort niet meer nodig. Om 
duidelijk te maken dat hij het meende, benoemde hij zijn broer tot nieuwe 
prefect. 
 
De rijke kooplieden dachten er niet over om naar de pijpen van de bisschop te 
dansen. Ze waren echte heren van de wereld geworden. Met in Stad geslagen 
munten kon je overal terecht. In groepjes, en met soldaten om hen te bewaken, 
reisden de kooplieden naar plaatsen ver van huis. Dat was veiliger dan alleen te 
reizen. Zo ontstonden hensen of handelsgenootschappen. In Stad waren er vier. 
Ze werden genoemd naar de steden waarheen werd gereisd: de Uterse (Utrecht), 
de Riperse (Ribe, Denemarken), de Colse (Keulen) en de Herberse (Herbrum aan 
de Eems). Alle handelssteden die in West- en Oost Europa meetelden kenden 
zulke hensen. Later zou daaruit het stedenverbond van de Hanze ontstaan. Ook 
Groningen werd lid van de Hanze. Maar de Stadjers reisden niet alleen naar het 
oosten. Ook met Engeland werd handel gedreven. In 1258 beloofde de Engelse 
koning de kooplieden uit Stad te beschermen. 
 
‘De Ommelanden’ is de oude naam voor de gebieden in de huidige provincie 
Groningen die buiten Stad liggen, die, zoals de vlag en het wapen al doen 
denken, oorspronkelijk Fries waren. Overigens is de vlag van de Ommelanden 
niet afgeleid van die van de huidige provincie Friesland, maar is het eerder 
andersom. Historisch gezien waren er drie Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en 
het Westerkwartier. Het Reiderland en Westerwolde werden als aparte gewesten 
gezien, waarbij Westerwolde ook nooit een Fries karakter heeft gehad. Ook het 
Gorecht (Stad Groningen en omstreken) werd niet als Ommeland gezien. Het 
Oldambt wordt soms wel, soms niet als apart, vierde, Ommeland gezien. De vlag 
van de Ommelanden verwijst echter slechts naar de drie historische 
Ommelanden en de in totaal elf onderkwartieren. Op het moment dat die vlag in 
zwang kwam had het Oldambt ook al zijn vrijheid verloren. Rond de 
Middeleeuwen waren de Ommelanden Friestalig, terwijl het Gorecht en 
Westerwolde Nedersaksisch waren. Het Oldambt was waarschijnlijk deels Fries, 
deels Nedersaksisch. De Ommelanden noemden zichzelf later ook Klein 
Friesland (Lyts Fryslân), met name om zich af te zetten tegen Stad Groningen. Ze 
werden bestuurd door de lokale adel en de kloosters. Zo was het klooster van 
Aduard in de middeleeuwen een van de grootste grondbezitters in de 
Ommelanden. (Zie Kloosterkaart Groningen voor een overzicht van de kloosters 
die in de Middeleeuwen in het gebied actief waren). Net zoals tegenwoordig 
bestonden de Ommelanden vooral uit boerendorpen. Er waren twee steden die 
beide invloed hadden op de Ommelanden. Dit waren Stad Groningen en 
Appingedam. Appingedam lag in de Ommelanden, in Fivelingo, maar was niet 
opgewassen tegen Stad. Ook het naburige Delfzijl met zijn haven was een grote 
concurrent voor Appingedam.  
 
Hunsingo (Gronings: Hunzego of Hunzengo) is een streek in de provincie 
Groningen gelegen tussen het Reitdiep en het Maarvliet. Hunsingo was een van 
de drie Ommelanden. Het grenst in het noorden aan de Waddenzee, in het 
oosten aan Fivelingo, in het westen aan het Westerkwartier en Friesland en in 
het zuiden aan het Gorecht. De streek komt overeen met de huidige gemeenten 
De Marne, Eemsmond en het grootste deel van de gemeente Winsum.De naam 
betekent streek (go of gouw) van de Hunze. De Hunze heet in Hunsingo geen 
Hunze meer, maar Reitdiep. Oorspronkelijk volgde de Hunze een andere loop, en 
verdeelde de rivier Hunsingo in twee delen om bij het huidige Pieterburen in de 
Waddenzee uit te monden. Hunsingo was het eerste lid van de Ommelander 
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Unie. De belangrijkste plaats was Winsum waar de Ommelanden een korte tijd 
hun eigen vergaderingen hielden. Het gebied komt grotendeels overeen met het 
Hoogeland, dat overigens meer een geografische aanduiding is, terwijl Hunsingo 
een bestuurlijke eenheid was. De drie waddeneilandjes Rottumerplaat, 
Rottumeroog en Zuiderduintjes behoren tot dit gebied. 
 
Fivelingo (in de Middeleeuwen: Fivelgo) is een streek in de provincie Groningen. 
De westgrens was het Maarvliet, terwijl de oostgrens ongeveer overeenkomt met 
de oostgrens van de gemeente Slochteren. Het grenst in het westen aan 
Hunsingo, in het oosten aan het Oldambt en de Eemsmonding en in het zuiden 
aan het Gorecht. De streek omvat de huidige gemeenten Appingedam, 
Loppersum, Ten Boer en Slochteren, het grootste deel van Delfzijl en een deel 
van Bedem. 
 
De naam Fivelgo betekent streek (go of gouw) van de Fivel, een voormalig riviertje 
in de streek. Sinds de zestiende eeuw sprak men – onder invloed van de naam 
Hunsingo – gewoonlijk van Fivelingo, hoewel de oude naam Fivelgo ook in 
gebruik bleef. Fivelingo was het tweede lid van de Ommelanden. De belangrijkste 
plaats van deze streek was vanouds Appingedam. Fivelingo wordt gekenmerkt 
door de maren, borgen en het aardgasveld van Slochteren. Ook de zeehaven 
Delfzijl en het middeleeuwse stadje Appingedam geven dit gebied zijn karakter. 
 

 

 
Locatie van Fivelingo in de Friese zeelanden. 
 
Een gouw (Latijn: pagus, Duits: Gau, Engels: shire, Fries: goa, Gronings: go) is 
een territoriaal en institutioneel onderdeel van een Gallo-Romeins, Germaans of 
Slavisch stamgebied. 
 
Er waren Germaanse gouwen in het huidige Duitsland, Oostenrijk, België, 
Nederland, Luxemburg, Noord- en Oost Frankrijk en Noord-Italië. Ruwweg ten 
zuiden van de Frans-Nederlandse taalgrens in België waren de gouwen 
onderdelen van de voormalige Romeinse civitates of stadsgebieden. In de 
Nederlandse en Belgische geschiedenis speelden gouwen een rol van de vierde 
tot de elfde eeuw. Toen het Frankische Rijk in de zevende en achtste eeuw zijn 
gezag over de Nederlanden uitbreidde, vormden ze bestuurseenheden in het 
rijksverband onder vorm van gouwgraafschappen. Gouwen hadden meestal 
natuurlijke grenzen, zoals rivieren, kusten, heuvelruggen of bergketens of dichte 
wouden. Ze werden bestuurd door een gouwgraaf; een bestuurlijke functie, 
uitgeoefend in een bepaalde gouw, en vooreerst geen erfelijke titel, zoals graaf 
van een bepaald gebied. Een gouwgraaf werd aangesteld door de keizer als diens 
vertegenwoordiger; kwam hij te overlijden of misdroeg hij zich, dan werd er door 
de keizer een nieuwe gouwgraaf aangesteld. 
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De centrale instelling was het gouwding. Dit was de bijeenkomst van 
dinggenoten, de vrije en weerbare mannen, op gezette tijden (meestal drie keer 
per jaar) op een vaste plaats (oorspronkelijk in de open lucht), waar werd 
rechtgesproken volgens het volksrecht en waar andere grote beslissingen werden 
genomen. De bijeenkomst stond onder leiding van een bij acclamatie aangewezen 
voorzitter, de rechter of richter. Deze voorzitter was na de inlijving in het 
Frankische Rijk de gouwgraaf. Naast de drie vastgestelde echte of geboden 
dingen waren er de ongeboden dingen voor bijzondere gevallen. De dinggenoten 
waren dingplichtig, dat wil zeggen dat zij verplicht aanwezig moesten zijn. Karel 
de Grote veranderde de dingplicht voor ongeboden dingen door een afvaardiging 
van scabini, waarvan afgeleid schepenen. Vanaf de tiende eeuw raakten gouwen 
en gouwdingen in verval door de uitbreiding van de horigheid en waardoor het 
aantal vrije mannen afnam en de verbrokkeling van de gouwen in graafschappen 
toenam. De gouwnaam bleef evenwel nog lange tijd in gebruik voor geografische 
situeringen. 
 
Het is een wonder dat Karel de Grote in een tijd van slechte wegen, 
onbegaanbare moerassen en watervloeden zo’n geweldig rijk kon besturen. Hij 
was voortdurend op reis. Met zijn hofhouding trok hij van palts naar palts, zoals 
zijn paleizen met dikke muren genoemd werden. Als daar de landbouwgoederen 
en veeteeltproducten waren opgebruikt, ging de stoet van schrijvers, knechten, 
soldaten en hun gezinnen naar een andere palts om ook daar de voorraden op te 
eten. Geld speelde toen een kleine rol. Rijkdom stond gelijk met landbezit. De 
paltsen van Aken en Nijmegen (Valkhof) lagen het dichtst bij Groningen. Karels 
rijk was verdeeld in gouwen, waarover een graaf regeerde.  Deze was tevens een 
officier in het leger die veel grond bezat en trouw aan de keizer had gezworen. 
Vanuit zijn paltsen had Karel nauwelijks zicht op wat er zich aan de grenzen van 
zijn rijk afspeelde. Groningen lag aan de grens. Wellicht werd Groningen door 
zendgraven bezocht, die de keizer op de hoogte hielden van wat er zich afspeelde. 
De bisschoppen en de abten in de kloosters maakten deel uit van de regering en 
spraken recht. In Groningen zijn een paar grafvelden gevonden uit de tijd van 
Pepijn de Korte en Karel de Grote. In sommige graven lagen kostbare wapens en 
sieraden. Deze maken duidelijk dat in Groningen het oude geloof niet in een keer 
verdwenen was. Het was bij christenen ongebruikelijk om giften mee te geven in 
het graf. Bij Godlinze in een vreemd grafveld aangetroffen. Vreemd, omdat het 
verbranden en begraven van lijken voorkwamen. En dat terwijl de christelijke 
Franken het verbranden van doden streng had verboden. Ook nu was het weer 
de archeoloog Van Giffen die het grafveld van Godlinze in 1919 opgroef. Een jaar 
eerder waren er bij het leggen van draineerbuizen beenderen en een urn 
gevonden. Bij nadere bestudering bleek het om een grafveld te gaan. Het lag op 
tweehonderdveertig meter afstand van de voet van de wierde. Vijfendertig urnen, 
zes graven met as van verbrande lichamen en vierenzeventig graven met 
skeletten werden gevonden. Verder heel veel oud roest, dat later een ware schat 
aan wapens bleek te zijn. Dat ‘later’ duurde tachtig jaar. Nooit had men de tijd 
genomen om de voorwerpen goed te bestuderen. In 1998 kwam het er eindelijk 
van. Toen alles goed was schoongemaakt keken de archeologen hun ogen uit. De 
schat van Godlinze bestond uit allerlei zwaarden, lanspunten, schildknoppen, 
klapmessen, gespen en scharen. Geen spullen van eenvoudige boeren. Wapens 
van voorname Friezen of Saksen? Zouden die zich tegen de Frankische 
overheersers verzet hebben? En wat te denken van het verbranden en begraven 
op dezelfde begraafplaats? De schat van Godlinze wordt goed bewaard, maar het 
raadsel van Godlinze is gebleven. 
 
Een maar is de Groningse naam voor een water. De naam is verwant aan meer 
in de betekenis water. Maren zijn meestal smalle, ondiepe, onregelmatige, soms 
ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwen lang door het landschap 
stromen. Ze komen het meest voor in de gebieden Hunsingo en Fivelingo. 
 
Enkele voorbeelden van maren zijn: 
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- het Abbemaar  
- het Biessumermaar 
- het  Kardingermaar 
- het Lustigemaar 
- het Pieterbuurstermaar 
- het Potmaar 
- het Sint-Nicolaasmaar 
- het Stedumermaar 
- het Warffumermaar  

 
Bij het waterschap Noorderzijlvest zijn meer dan honderd wateren bekend met 
de uitgang maar. Kleine wateren staan doorgaans bekend als tocht. In Oost-
Groningen spreekt men doorgaans van diep(je) en watering. 
 
Het Westerkwartier (Gronings: Westerkertaaier, in de streek zelf: Westerkertier) 
is een landstreek in de provincie Groningen. Het gebied wordt begrensd door de 
Lauwers (tevens de grens met Friesland), Drenthe, het Reitdiep en Stad 
Groningen. Het dankt zijn naam aan zijn ligging als westelijkste van de drie 
Ommelanden. Zelf bestond het uit drie, later vier onderkwartieren: 
 

- Vredewold  
- Langewold  
- Humsterland en 
- Middag. Middag hoorde oorspronkelijk tot Hunsingo.  

 
Tegenwoordig omvat het het grondgebied van de gemeenten Leek, Marum, 
Zuidhorn, Grootegast en een deel van Winsum: de voormalige gemeente Ezinge. 
Tot laat in de middeleeuwen waren de bovenstaande kwartieren onafhankelijke 
Ommelanden en waren ze elk op zich lid van de Ommelander unie. Humsterland 
en Middag waren toen samengevoegd tot Middaghumsterland. 
 
 

 

 
Kerk te Tolbert 
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Landschappelijk is het Westerkwartier te verdelen in een noordelijk deel, een oud 
kwelderlandschap met wierdedorpen (Ezinge, Oldehove, Niehove) en een zuidelijk 
coulisselandschap, dat zich kenmerkt door houtwallen. Dit, op zandgrond en 
ontgonnen hoogveen gelegen, deel lijkt op de aangrenzende Friese Wouden. Hier 
liggen de lintdorpen (Marum en Grootegast) die de oude zandruggen volgen. Met 
name het noordelijke deel is één van de oudste cultuurlandschappen van West-
Europa. Tot omstreeks 1100 n. Chr. had het zeewater vrij spel tot aan Marum. 
De oude eilanden Middag en Humsterland zijn voorgedragen voor de lijst van 
werelderfgoed van de UNESCO. Rond 800 na Chr. was het zelfs één van de 
dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het land is over een lange periode van 
de zee gewonnen door wierdenbewoners, monniken van het klooster Aduard, de 
familie Teenstra (Ruigezand) en tegenwoordig de waterschappen. De grootste 
plaatsen in het Westerkwartier zijn Leek en Zuidhorn. 
 
Het Westerkwartier heeft binnen de Groningse streektaal een typisch dialect, dat 
veel invloeden heeft vanaf de andere kant van de Fries-Groningse grens. Dit 
dialect wordt het Westerketiers genoemd en wordt ook gesproken in het 
aangrenzende Friesland. In de Westerkwartierse dorpen Marum, Opende en De 
Wilp en Visvliet wordt, als enige plaatsen in Nederland buiten de provincie 
Friesland, door sommigen ook Fries gesproken. 
 

 

 
Locatie van het Westerkwartier in Groningen 
 
In de geschiedenis van de rechtswetenschappen is een ding in de Germaanse 
tijd een volksvergadering die recht kon spreken (en dus als rechtbank 
fungeerde). In het Oudnoords heet deze vergadering þing, in het Oudfrankisch, 
Oudfries en Oudnederduits thing (thingia: een geding houden), en in het 
Oudengels ðing. 
 
De uitdrukking in het geding brengen herinnert daar nog aan. Het ding lijkt 
vooral geassocieerd te zijn geweest met de Germaanse god Tiwaz (zie ook Tyr), 
wellicht de god van het recht. In Noord-Engeland zijn twee gedenkstenen 
gevonden met de naam Mars Thincsus, waarschijnlijk een geromaniseerde vorm 
van Tīwaz en specifiek naar zijn betekenis voor het ding. Het huidige parlement 
van Denemarken heet het Folketing, dat van IJsland het Alþing en dat van 
Noorwegen het Storting. 
 
Het Nederlandse dinsdag zou afgeleid kunnen zijn van ding, als dag waarop het 
ding gehouden werd, of van de bovengenoemde god Thingsus. 
 
Het gotische Dinghuis in Maastricht (tegenwoordig huisvesting voor de 
plaatselijke VVV), ontleent ook zijn naam aan een rechtbank die aldaar in 
vroeger tijden gevestigd was. De naam van de Gelderse plaats Dinxperlo zou 
eveneens teruggaan op een gerechtsplaats of rechtsgebied. 
 
In dit verband moet ook de uitdrukking ‘alle goede dingen bestaan in drieën’ 
genoemd worden. Zij betekent oorspronkelijk dat men vond dat rechtszaken 
zorgvuldig (drie maal) afgehandeld moesten worden alvorens men tot een oordeel 
kwam. 
 
Etymologisch is ook de huidige juridische term kort geding hier verwant aan: 
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- Dingspel  
- Fimmelthing  
- Folketing (Denemarken) 
- Storting (Noorwegen) 
- Alþing (IJsland) 
- Landsting (Groenland) 
- Løgting (Faeröer) 
- Kest-thingia  

 
Graaf is een adelijke titel. Het vrouwelijke equivalent is gravin. Oorspronkelijk 
was de aanduiding graaf een ambtstitel voor de hoogste drager van ambtelijk, 
rechterlijk en militair gezag die werd aangesteld door keizer Karel de Grote. De 
graaf was de officiële vertegenwoordiger in het hem toegewezen gebied. Meestal 
werden de graven benoemd uit leden van aanzienlijke families en namen zij met 
de bisschoppen en abten deel aan de grote rijksvergaderingen. 
 
In een veemgereccht konden een vrijgraaf, een ambtelijke, geen adellijke titel, en 
een aantal vrije schepenen of bijzitters oordelen over de aanklachten. Deze 
grafelijke functie is nooit een erfelijke adellijke titel geworden. 
 
Er bestond een functionele en institutionele verscheidenheid onder de grafelijke 
ambten: een markgraaf, een paltsgraaf, een landgraaf, een gouwgraaf, een 
Raugraaf en een zendgraaf. 
 
Een markgraaf of markies had een overwegend militaire functie en werd ingezet 
in de graafschappen aan de grenzen van het rijk. In het westen van het Duitse 
rijk gebeurde dit ter beveiliging van de grens met het Franse koninkrijk (de 
marken Valenciennes, Ename en Antwerpen) en in het oosten vooral tegen de 
Hongaarse gebieden.  
 
Een paltsgraaf werd aangesteld voor de waarneming van de rechtspraak in een 
koninklijke verblijfplaats (een zogenaamde palts). Deze paltsgraven waren vanaf 
de tiende eeuw een (politiek) tegengewicht tegen de groeiende macht van de 
hertogen: men had rijksonderdanige paltsgraven in Lotharingen (vanaf 1086 de 
Rijnpalts genoemd), Beieren, Zwaben en Saksen. Ook het Vaticaan kende 
Paltsgraven. Het was een titel die door de paus werd verleend aan Ridders in de 
Orde van het Gulden Spoor.  
 
Een landgraaf is een graaf die rechtstreeks leenhulde bracht aan de keizer en 
later koning, zonder bemiddeling van een andere leenheer (zoals een 
rijksbisschop, een hertog of paltsgraaf).  
 
Een gouwgraaf werd aangesteld over een gouw  (pagus). Hij nam de rechtspraak 
waar, verzekerde de militaire beveiliging en inde de belastingen.  
 
Een woudgraaf (comes nemoris): een graaf die werd aangesteld over 
ondoordringbare of nog onontgonnen wouden. Sommige woudgraafschappen 
behoren evenwel tot het rijk van de fantasie en werden ingeschakeld in 
landsheerlijke legenden om de oorsprong van een gravengeslacht te mystificeren.  
 
Een Raugraaf: in 1667 verleende Karel Lodewijk van de Palts de titel raugraaf en 
raugravin aan zijn nazaten uit het morganatische, volgens sommige lezingen ook 
ongeldige, huwelijk met Louise von Degenfeld. Over de herkomst van de titel zijn 
diverse lezingen. Het Latijnse begrip comes hirsutus en het Duitse Ruegegraf is 
volgens sommige bronnen ‘een graaf zonder versierselen’. Elders heet het een 
bestuurder van onbebouwd gebied te zijn. Eerder werd de titel gevoerd door de 
‘Wildgrafen’ uit het huis der Emischonen in de tiende eeuw.  
Een burgraaf: bestuurder van een keizerlijke burcht.  
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In het Karolingische rijk bestond ook de titel zendgraaf, missus dominicus. Het 
ging om een keizerlijk gezant die een tijdelijke controle toegewezen kreeg over 
een bepaald territorium. Het ambt mag beschouwd worden als een voorloper van 
de territoriale graven. 
 
Aanvankelijk was een gravenambt een persoonsgebonden beneficium (een niet-
erfelijk leengoed) en was een graaf ook afzetbaar. Door de verankering van het 
gravenambt binnen eenzelfde stamgeslacht begon men het ambt vanaf de tiende 
eeuw toch als erfelijk te ervaren. Men mag aannemen dat vanaf de twaalfde eeuw 
dit erfrecht door de grafelijke geslachten algemeen werd opgeëist en dat dit door 
de vorsten ook werd gedoogd. Er konden meerdere graafschappen in één hand 
verenigd worden. Daardoor verwierven sommige graven een grotere 
onafhankelijkheid van hun suzerein en werden weldra autonome landsheren. 
Meestal werden uit de grafelijke geslachten ook bisschoppen en abten verkozen. 
 
Vanaf de zestiende eeuw (de Habsburgse periode) is een graventitel eenvoudig 
een adelijke gradatie geworden met weinig of geen territoriaal gezag. De titel 
werd een financieel actief dat daardoor ook binnen een geslacht verankerd kon 
blijven. Zo zijn er nog slechts achttien Nederlandse geslachten die een graventitel 
voeren. Na 1814 is hij in Nederland ook nog wel eens verleend aan een oude 
dynastenfamilie (bijvoorbeeld: Van Limburg Stirum) en aan bezitters van 
rijksgravendiploma's. Ook werd de graventitel wel eens wegens persoonlijke 
verdienste verleend. 
 
Een suzerein is een dominerende staat of vorst. De term wordt soms gebruikt 
voor de macht die een gebied domineert of die er een protectoraat uitoefent. Het 
begrip 'suzereiniteit' wordt analoog aan soevereiniteit bijvoorbeeld gebruikt voor 
Tibet en Mongolië, die lange tijd onder de suzereiniteit van de Chinese keizers 
stonden. 
 
De theorie van suzereiniteit is ontstaan als reactie op de theorie van de 
soevereiniteit die met name via het Absolutisme in Europa is uitgedragen. 
Tegenstanders van het Absolutisme werden gedwongen door de claims van 
aanhangers van het Absolutisme een tegenwicht te bieden. De term suzereiniteit 
komt voor het eerst voor in 1470 en betekent dan niets anders dan hoge heerser. 
Het woord soeverein betekent dat tegen die tijd ook nog. Door de nieuwe 
interpretatie van Bodin van de term soevereiniteit gaan de twee betekenissen 
uiteenlopen. De theorie van suzereiniteit is dus net zo nieuw als die van 
soevereiniteit. 
 
De nieuwe interpretatie van het recht van de koning in de vorm van 
soevereiniteit voor de koning betekende dat opnieuw nagedacht ging worden over 
staatsinrichting. Tegenover de soeverein kwam een andere (bestaande) term te 
staan, suzerein. Een suzerein is een hogere heerser, maar er werd in feite de 
hoogste heerser mee aangeduid, dwz de koning. Het idee is dat er gestapeld 
gezag is met aan de top de koning. 
 
Het verschil tussen deze twee zit in de uitwerking. Een soeverein is niet 
gebonden aan regels, er is immers geen hogere macht boven de soeverein dan 
God. God is de enige waaraan de soeverein verantwoording is verschuldigd. Een 
suzerein echter is slechts de hoogste in een stapeling van macht. Dat wil zeggen 
dat sommige zaken bij de koning liggen en andere dingen bij anderen. In de 
praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat als de koning een concrete macht heeft 
overgedragen aan een ander hij deze niet eigenhandig weer af mag nemen. Een 
soeverein mag dat wel. Suzereiniteit is als het ware gedeelde en gedelegeerde 
staatsmacht. Bodin heeft met zijn uitleg het 'gedeelde' weggehaald om 
soevereiniteit te krijgen. Alle macht is of kan gedelegeerd (worden) door de 
koning en kan dus ook door hem worden teruggenomen. 
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Om het aantal leden van het Nederlandse koninklijk huis terug te brengen heeft 
de regering besloten dat alleen de kinderen van de koning of de troonopvolger 
nog prins (of prinses) kunnen zijn. De kinderen van prins Constantijn en prinses 
Laurentien zijn derhalve gravin Eloise, graaf Claus-Casimir en gravin Leonore. 
 
Volgens een decreet uit 1817 van koning Willem 1 mogen de graven de volgende 
rangkroon boven hun adellijke wapenschild plaatsen, namelijk een gouden ring 
met edelstenen, waarop drie bladeren of fleuros, en daartussen twee met parels 
getopte gouden punten. Doch voeren het gros van de grafelijke families een 
rangkroon met negen zichtbare parels. In Nederland en België afgebeelde wapens 
met daarboven deze kroon zijn dus te herkennen zijnde die van een graaf. 
 

 
Gravenrangkroon boven het wapenschild van Veldhoven 
 
In heel wat plaatsnamen komen verwijzingen naar een graaf voor, eenvoudigweg 
omdat het betrokken dorp of heerlijkheid aan een graaf toebehoorde. Dikwijls 
diende de toevoeging ook om onderscheid te maken met een gelijknamige 
gemeente, bijvoorbeeld: 
 

- ’s-Gravenwezel (onderscheiden van het nabijgelegen Wuustwezel)  
- ‘s-Gravenzande  
- Landgraaf 
- ‘s-Gravenbrakel naast Kasteelbrakel en Eigenbrakel 
- ’s-Gravenvoeren 
- ’s-Gravenhage 
- ‘s-Gravendeel  

 
Een Kroon kwam in de heraldiek het eerst voor als symbool boven op de helm 
en pas later boven het adelijke wapenschild. Uit de eerste ontwikkelde zich de 
helmkroon, welke geen rangbetekenis heeft maar zuiver decoratief is. 
Daarentegen duidt de tweede als rangkroon een rang aan binnen de adel. Voor 
beschrijving van deze rangkronen onder de verschillende adellijke titels, zie (van 
laag naar hoog): Jonkheer (adellijk predicaat), (Erf)ridder, Baron, Burggraaf, 
Graaf, Markies, Hertog en Prins. 
 

 
Een oude munt uit Griekenland. Op de linker munt staat een afbeelding van een koning 
met een hoofddeksel 
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Er zijn afbeeldingen van munten gevonden uit het oude Griekenland waarop 
Helleense koningen staan met een hoofddeksel, deze hoofddeksels zijn niets dan 
een (gouden) band met daarop bevestigd bladeren van een boom voorstellend. 
 
In de middeleeuwen werden deze kronen verfraaid met goud of zilver of 
edelstenen. Op sommigen staan zelfs kerkelijke figuren om de autoriteit van de 
koning te vergroten (zie de Sint Stefanuskroon van Hongarije). Er werd ook 
verschillende soorten kronen gemaakt om het verschil in rang beter te 
herkennen. 
 
Bij wapens wordt de rangkroon boven op het wapenschild geplaatst. In 
verschillende landen heeft men andere kronen die zo nauwkeurig mogelijk 
worden beschreven in adelsbrieven. Voor Nederland en België geldt het decreet 
uit 1817 van koning Willem 1, dat de kronen voor de verschillende rangen van 
de Nederlandse adel vaststelde. De adellijke rangkronen bestaan telkens uit een 
gouden hoofdband, wel of niet bezet met edelstenen, of omwonden met een 
parelketting, en boven op de band verschillende combinaties van ‘fleurons' en 
met parels getopte gouden punten. 
 
De rangkronen in andere landen zijn allemaal anders omdat ieder land zijn eigen 
cultuur had en zich wilde onderscheiden van elkaar. De kronen voor de 
koningen in het heilige Duitse Rijk werden als standaard gezien voor veel landen 
(ook Nederland). Hoewel hun eigen koningskroon die de monarch droeg heel 
anders was. Enkele afwijkende kronen waren die van Frankrijk, Engeland, 
Bohemen, Hongarije en anderen. 
 

 
 

Engelse shilling met wapen 

 
De koningskroon van Engeland bestaat uit een gouden band met blauwe en rode 
edelstenen. Deze hebben opstaande diademen die parels bevatten, er zijn vier 
diademen waarvan twee te zien. Aan die diademen zitten paarsgewijs kruisen en 
Franse lelies vast, dus in het midden is een kruis en ernaast (aan beide kanten) 
zijn Franse lelies te zien. Ze eindigen in een rijksappel die getooid is met een 
groot kruis. 
 
De Franse lelies in de kroon verwijzen naar de verwantschap met het koninkrijk 
Frankrijk, die de Franse lelies als symbool hadden. Dit had allemaal te maken 
dat Engeland de kroon claimde van Frankrijk tijdens de honderdjarige oorlog. 
 

 

 
Franse munt met wapen 
 
De koningskroon van het vroegere koninkrijk Frankrijk bestond uit een gouden 
versierde band, wel of niet met edelstenen. Met vele opstaande diademen waarin 
parels en grote goedzichtbare Franse lelies te zien waren (Fleur-de-lis). De 
diademen ondersteunde een hele grote Franse lelie. De Franse lelies waren het 
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symbool van het land en kon goed gezien worden aan de vorst. Het aantal 
diademen bij deze koningskroon was vijf. 
 
De Ommelanden hebben zich in het verleden fel verzet tegen Stad. Ze noemden 
zichzelf dan ook: Eala frya fresena (De vrije Friezen : Oudfries). Als de adel op de 
borgen en de grote boerderijen te veel macht kregen, ging de borg of boerderij 
plat. Omgekeerd werd ook Stad regelmatig aangevallen vanuit de Ommelanden, 
bijvoorbeeld in 1227. De Ommelanden zagen in de Opstand een mogelijkheid om 
zich onder het juk van Stad uit te vechten. Zij sloten zich daarom buiten Stad 
om aan bij de Unie van Utrecht. De aansluiting leverde uiteindelijk niets op. Bij 
de Reductie van Groningen, toen prins Maurits Groningen veroverde op de 
Spanjaarden op 22 juli 1594, en daarmee teruggebracht aan de Staatse partij, 
werden de Ommelanden gedwongen zich samen te voegen met Stad tot de 
provincie Stad en Lande. Het werd de zevende provincie van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, die voortaan de Zeven Verenigde Nederlanden werd 
genoemd. De Staatse partij is de naam van alle rebellen groeperingen (Geuzen) 
en organisaties, zoals de Staten Generaal in de Spaanse Nederlanden. Sindsdien 
zijn Stad en de Ommelanden één gebied, een provincie. Na een aantal kleine 
conflicten met enkele dorpjes, waren de opstanden tegen Stad voorbij. Stad en 
Ommelanden pasten zich aan elkaar aan en vormen nu een afgedwongen 
eenheid. Het Fries van de Ommelanden werd verdrongen door het Nedersaksisch 
van Stad. Toch zijn er nog wel enkele Friese woorden te vinden in het nieuwe 
Groningse dialect. Anders dan in Oost-Friesland, waar ook het Fries werd 
vervangen door een Nedersaksiche streektaal, is er, naast het wapen, verder 
geen enkele verwijzing meer naar het oorspronkelijk Friese karakter van de 
Ommelanden. 
 

 

 
Historische kaart van Groningen 
 
Bij de Reductie van 1594 kwamen de calvinisten aan de macht en moest de kerk 
van Rome haar invloed en bezit prijsgeven. De gevolgen waren groot. Niet alleen 
werd de rooms-katholieke religie naar simpele schuilkerken teruggedrongen, de 
onteigening van kerk- en kloosterbezit veroorzaakte een formidabele 
machtsverschuiving. Tot de kloostergoederen behoorden uitgestrekte veen 
gebieden. Deze kwamen aan de provinciale overheid. Maar Stad wist op een 
slimme manier een groot deel ervan in handen te krijgen. Met een vooruitziende 
blik maakte zij exploitatie mogelijk door zelf de infrastructuur aan te leggen. 
Door ontbossing en een gegroeide vraag naar energie was investeren in de 
turfgraverij winstgevend. Als regisseur in het veen wist Stad niet alleen haar 
schatkist te vullen, maar ook de handel in turf binnen haar wallen te 
concentreren en van de nieuwe nederzettingen in het veen daadwerkelijk 
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stadskoloniën te maken. Alleen Veendam en Wildervank bleven enclaves waar de 
stadsmacht gering was. In de eerste helft van de zeventiende eeuw waren er 
meer ontwikkelingen waardoor het Stad voor de wind ging. De handel floreerde, 
de bevolking groeide, de nieuwe universiteit vergrootte haar aanzien. Het 
stadsbestuur durfde met een indrukwekkende stadsuitbreiding de grote sprong 
voorwaarts aan. In het Ommeland concentreerde macht en bezit zich steeds 
meer in handen van de jonkerselite op haar borgen. In politiek opzicht boden de 
grote borgheren tegenspel aan Stad. Het stapelrecht bleef een oorzaak van 
tweedracht en twist tussen beide partijen. Van groot belang was de aanleg van 
trekvaarten. Voor de Ommelanders was het mogelijk om gedurende het hele jaar 
van en naar het dorp te reizen. De snikken (binnenvaartschepen) zorgden voor 
een betrouwbaar openbaar vervoer. Aangezien de hoofdkanalen allen naar Stad 
leidden, profiteerde ook die van de betere verbindingen. De vele beurtvaarten 
maakten het vrachtvervoer gemakkelijker. Pogingen om in de internationale 
handel mee te tellen mislukten. De Groninger kamer van de West-Indische 
Compagnie kostte veel, maar bracht weinig glorie en rendement. Dat Abel 
Tasman uit Lutjegast als ontdekkingsreiziger naam maakte, was ook al geen 
teken dat Groningen op de wereldzeeën meetelde. 
 
Hoe actief de eerste boeren ook waren, we weten het meest van hun einde. De 
begraafplaatsen vielen het eerst op. Vooral hunebedden hebben eeuwenlang de 
gemoederen bezig gehouden. Lange tijd dacht men dat reuzen de kolossale 
stenen op elkaar hadden gestapeld. Of dat het werk door de woeste Hunnen is 
gedaan. Maar die hadden in Azië een rijk gesticht en hebben niets te maken met 
de begraafplaatsen in Groningen en Drenthe. Vast staat dat deze stenen door 
machtige gletsjers uit Scandinavië naar Groningen zijn geschoven. Toen het 
warmer werd zakten ze door het ijs.  Het volk van de Trechterbekers heeft deze 
stenen gebruikt om er grafmonumenten van te bouwen. In de vorige eeuwen zijn 
de stenen kapot geslagen om er zand- en kleiwegen mee te bestraten en om de 
dijken steviger te maken. De hunebedden liggen bij de dorpen op de Hondsrug. 
Ook bij Glimmen en Onnen waren er hunebedden maar die zijn kapot geslagen. 
Heel bijzonder was de vondst van de hunebedden van Heveskesklooster. 
Heveskes is een dorp dat aan de kust lag, dichtbij Delfzijl. Er is alleen een kerkje 
op een wierde overgebleven. Het staat te midden van de bedrijven op het 
industrieterrein van Delfzijl. Archeologen waren op zoek naar de resten van een 
klooster: het Hevekesklooster. Onder de klei en het veen werden de fundamenten 
van het klooster gevonden. Men trof niet alleen baksteen aan, maar ook 
reusachtige keien. Er bleken twee hunebedden te liggen, waarvan niemand het 
bestaan had vermoed. Een ervan is in Delfzijl terechtgekomen, de andere bleef 
onder de grond. Het hunebed is te bewonderen in het museum AquariOm. Het 
hunebed in de vrije natuur is in Noordlaren. In 2001 werden op de 
allernoordelijkste uitloper van de Hondsrug, verborgen onder de klei bij Winsum, 
scherven en vuursteen uit de Trechterbekercultuur gevonden. Of er ooit een 
hunebed wordt gevonden? We weten niet waarom de boeren uit de tijd van de 
Trechterbekercultuur zoveel moeite hebben gedaan om hun doden op deze 
manier te begraven. Alleen het vervoer van de loodzware stenen was een 
reuzenwerk. Misschien legden ze er boomstammen onder, die als rollers dienst 
deden. Met balken eronder zou het vervoer nog makkelijker zijn gegaan. 
Misschien werd er gewacht op de winter als de grond bevroren en besneeuwd 
was en maakten ze van balken een slee. Of de bouwers de stenen zelf hebben 
getrokken of dat men dieren gebruikte is niet meer na te gaan. Op de plek waar 
het hunebed moest komen werd eerst van kleine stenen een vloer gemaakt. De 
zware draagstenen werden op hun plek gebracht. Daarna kwam het moeilijkste 
werk. De zware dekstenen werden als een dak op de staande draagstenen gelegd. 
Zonder een hellingbaan zal dat nooit gekund hebben. Of alle doden van het dorp 
in het hunebed werden begraven of dat er alleen plaats was voor de rijke mensen 
is niet duidelijk. De doden kregen schotels en potten met voedsel mee. Zodoende 
werden de hunebedden voor de archeologen ware schatkamers. Net als nu 
werden de doden in plaats van begraven ook wel verbrand. De as werd in urnen 
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bewaard. Vaak werden die bij elkaar in de grond achtergelaten. Vooral 
Westerwolde werd bekend door zulke urnenvelden. Die hebben vreemde namen 
als sleutelgat en kringgrep. Dat had te maken met de vorm van een greppel. 
Verkleuringen in de bodem laten zien dat er niet alleen een greppel was 
gegraven, maar dat er vaak een ring van palen als een hek omheen was 
gebouwd. Soms was die rond van vorm, soms rechthoekig. Heel opvallend waren 
greppels die op een enorm sleutelgat leken, zoals er een bij de buurtschap 
Smeerling werd gevonden. De doden werden ook wel in grafheuvels begraven. Bij 
Wessinghuizen, Onstwedderholte, Harenermolen en Marum liggen grafvelden 
met dodenheuvels. Naast lichamen werden er urnen in de heuvel gelegd. Een 
bewijs dat verbranden en begraven beide voorkwamen. Af en toe werden er 
spectaculaire vondsten in grafheuvels gedaan, zoals de fraaie bronzen bijl van 
Tolbert. Als er in een graf een bronzen zwaard of emmer werd gevonden is er 
vrijwel zeker een belangrijk persoon begraven. Bronzen schatten lagen ook in de 
dalen van de Mussel Aa, de Ruiten Aa en de Pekel Aa. Er werden hele voorraden 
gevonden. Of een bronshandelaar zijn voorraad op verschillende plaatsen begroef 
om bij diefstal of overval niet alles kwijt te raken? Wie zal het weten? Misschien 
moeten we denken aan een offer voor de goden. Rond 500 voor Christus zijn er 
boeren van de zandgronden vertrokken. Er kwamen jaren dat het weinig 
regende. Bij harde wind kwamen zandverstuivingen voor en het ingezaaide graan 
werd weggeblazen. Een mislukte oogst had hongersnood tot gevolg. De 
kleigronden waren dichtbij. Veel boeren pakten hun boeltje bij elkaar en 
vertrokken naar het land bij de zee. Veel boeren uit Drenthe, de Zuidelijke 
Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde werden pioniers in het Groninger 
kwelderland. 
 
De Romein Plinius schreef over het volk op de wierden. Hij was een belangrijke 
medewerker van legeraanvoerder Corbulo. 
 
Daar stort de oceaan zich met een oponthoud van twee lange pauzes dag en nacht 
in een machtige stroom over een eindeloos groot veld uit. Je kunt niet zien of de 
bodem nu tot de aarde of tot de zee behoort. Daar leeft een armzalig volk op hoge 
heuvels of beter gezegd, op door hen met de handen opgeworpen hoogten. Die zijn 
net zo hoog als het peil van de allerhoogste vloed. Ze lijken op zeelieden als het 
water de hele omgeving bedekt. Maar als het water weer is teruggeweken zijn het 
net schipbreukelingen. Dan jagen zij rondom hun hutjes de vissen na, die met het 
water proberen weg te vluchten. Veel hebben ze niet en ze kunnen zich dus niet 
met melk voeden, zoals hun buren. Het vangen van wild is er ook niet bij. De zee 
heeft immers elk struikje weggespoeld. Van riet en biezen maken zij een soort 
touw, waarvan zij visnetten knopen. Aardkluiten die zij met hun handen 
uittrekken, laten zij eerder door de wind dan door de zon drogen. Dan verbranden 
zij die kluiten om hun eten te koken en hun door de kou verstijfde ledematen te 
verwarmen. En als zulke stammen door de Romeinen onderworpen worden, 
durven zij dat slavernij te noemen. 
 
De opgravingen spreken een heel andere taal. De kleine hutjes zijn niet 
teruggevonden. De Friezen leefden in boerderijen met grote schuren. Daarnaast 
stonden de spiekers. Dat waren pakhuizen op palen om het koren en de bonen 
droog te bewaren. Ze hielden ossen, koeien, kippen, ganzen, eenden en varkens. 
Plinius bedoelde met de opgeworpen heuvels de wierden. En dat de zee bij hoog 
water de kwelders overspoelde is ook waar. Vermoedelijk heeft Plinius de 
Chauken bedoeld. Die leefden in Oost-Friesland en wellicht ook in de 
noordelijkste punt van het Oldambt, waar Termunten ligt. De boeren vlak bij zee 
waren ook vissers. Geen jagers, schreef Plinius. Dat kan niet waar zijn. Op de 
wierden schoten de boeren met pijlen op eenden en ganzen. En meer naar het 
zuiden lagen de bossen waar ze op oerossen, elanden, bruine beren, edelherten, 
wilde zwijnen en reeën jaagden. Wel woonden de kustbewoners in een boomloos 
landschap, waardoor er vlak bij huis weinig was te jagen. En er zullen 
ongetwijfeld ook arme mensen hebben gewoond. De deftige Romein was er zo van 
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overtuigd dat in Rome alles mooier, rijker en beter was, dat hij het leven van de 
kustbewoners met opzet treurig beschreef. Toch is de beschrijving van Plinius 
belangrijk. Hij was de eerste verslaggever die een rapportage maakte van een 
volk en een gebied waarover niemand eerder geschreven had. 
 
Tijdens de regering van Karel de Grote doken de eerste Vikingen op aan de kust. 
Ze kwamen vooral uit Denemarken. Als vissers aan de kust hadden ze met 
begerige ogen gekeken naar de Friese schepen die, zwaar geladen, voorbijvoeren. 
Aan moed om op verkenning uit te gaan, ontbrak het hun niet. Iedere 
nederzetting aan de lange kust had zijn eigen aanvoerder, de jarl. In kleine 
groepjes van een paar boten stroopten ze de vreemde kusten af. Op de 
boerderijen viel er niet veel te halen, maar de kerken waren rijk. De kostbare 
zilveren bekers en schalen waren veel waard en konden makkelijker worden 
meegenomen dan varken en koeien. De Vikingen roofden mensen en gebruikten 
hen als slaven. Dat is ook Reginhart uit Oldambt overkomen. Er wordt van hem 
vermeld dat hij rond 890 werd losgekocht. Het bekendste slachtoffer van de 
Noormannen is Walfrius van Bedem die, net als zijn zoon Radfridus, op 
gruwelijke wijze is vermoord.  
 
Eerst lieten de jarls het bij snelle aanvallen. Zij trokken hun schepen de kwelder 
binnen, roofden de goederen en voeren weer naar huis. Maar al snel kwamen 
hele vloten op de kust af. Vooral toen de macht van de Franken na de dood van 
Karel de Grote (814) afnam. Het huidige Groningen was zeker niet het hoofddoel 
van de mannen uit het noorden. Dorestad en Utrecht waren veel rijker. Daar viel 
pas wat te halen! En wie de baas was over de Rijn en de Vecht, was de baas over 
de schippers en de kooplui. Rond 850 nam de vikingaanvoerder Rorik Dorestad 
in, dat voor de zoveelste keer werd geplunderd. Zijn troepen stroopten de wijde 
omgeving af. De Frankische koningen hadden zo weinig macht dat ze zelfs 
schurken vroegen om hen te helpen om de kust van de Vikingen te zuiveren.  De 
slechte naam van de vikingen is voor een groot deel aan Rorik te danken. Zijn 
noormannen moordden en brandden dorpen en steden plat. Ze hielden in 
Utrecht zo huis dat er volgens een verbijsterde kroniekschrijver geen enkele 
muur meer overeind stond. De Frankische koningen waren niet meer in staat de 
vikingen tegen te houden. Een van hen gaf zelfs zijn dochter aan Godfried. Al het 
land ten noorden van de rivieren was van hen. 
 
Godfried werd rond 900 koning van Friesland. Hij deed zijn best om aan de 
rooftochten van de vikingen een einde te maken. Maar voort wat hoort wat. Hij 
voerde belastingen in die hij beschermgeld noemde. Daarover doet een verhaal 
de ronde dat meer vermakelijk dan waar is. Godfried zou voor het innen van de 
belastingen een speciaal huis hebben gebouwd. Op de grond lag een reusachtig 
bronzen schild. De schatmeester, die precies bijhield wat iedere bezoekende 
Fries moest betalen, maakte een fout. De bezoekers moesten hun munten op het 
schild gooien. De schatmeester telde de buit. Maar alleen wat hij hoorde vallen 
werd genoteerd. De kleinere of al te zacht geworpen munten telden niet mee. 
Daarvoor hoorden zijn oren niet scherp genoeg. Maar terugnemen wat 
onhoorbaar op het schild was gevallen, was er niet bij. Ook het misverstand van 
de noormannenpoortjes stamt uit de tijd dat Godfried over Friesland regeerde. Er 
stonden toen al op veel plaatsen kerken in het wierdenland. De kerkgangers 
zouden verplicht zijn om het godshuis door het poortje aan de noordzijde te 
verlaten. Ze waren met opzet laag gebouwd. Op die manier moesten alle 
kerkgangers voor de Vikingen, die immers uit het noorden kwamen, buigen als 
zij naar buiten kwamen. Maar de Friezen gingen toen omgekeerd de kerk uit, 
hun achterste gericht op het land van de Noormannen. In verschillende oude 
kerken in Groningen is zo’n dichtgemetselde ingang aan de noordkant nog te 
bewonderen. Maar een noormannenpoort? Daar klopt niets van. De kerken 
waren in de tijd van Godfried allemaal van hout en hadden geen gemetselde 
poortjes. Doordat de kerkhoven tekens werden opgehoogd, werden de poortjes 
lager. Toen Godfried zijn macht wilde uitbreiden en meer land wilde veroveren, 
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was het snel met hem gedaan. In de Betuwe werd hij in opdracht van de 
Frankische koning vermoord. De rooftochten van de Vikingen waren in de dagen 
van koning Godfried voorbij. Veel mannen uit het noorden waren christen 
geworden en matchen beter met de Friezen. Bovendien voeren ze naar Frankrijk 
en was de westkust noormannengebied (Normandië) geworden. Ook grote delen 
van Engeland werden door hen veroverd. 
 
Wie zich interesseert voor het geloof en de ordening van de wereld van onze verre 
voorouders uit de vroege geschiedenis in Europa, die moet zich ook bezighouden 
van de Edda. Onder de titel Edda vallen twee verzamelingen van oude noordse 
geschriften. Deze geschriften zijn de belangrijkste bron voor de noordse 
(Germaanse) mythologie. Ten eerste is door de Oude Edda, ook bekend onder de 
namen Saemondar, poëtische Edda, Lied Edda. Dit deel werd enige tijd ten 
onrechte aan Saemond de Wijze toegeschreven. intussen is bekend dat de maker 
van dit werk onbekend is. Het betreft hier een verzameling van vierendertig delen 
van liederen of gedichten in de oudnoordse taal, die tezamen toevoegingen uit 
andere oude geschriften de Eddische gedichten vormen. Deze Oude Edda bevat 
goden- en heldensagen die tussen de negende en twaalfde eeuw ontstonden en 
die in de dertiende eeuw op papier werden gezet. Deze gedichten zijn vervat in 
stafrijm en zijn ingedeeld in eenvoudige coupletten. Ten tweede is daar de 
Jongere Edda, ook bekend onder de namen Snorri Edda, proza Edda, en werd 
omstreeks 1230 door de IJslandse dichter en historicus Snorri Starluson 
samengesteld. Het werk was waarschijnlijk bedoeld als handboek voor de 
Skalder (minstrelen) kunst. Deze Proza Edda is overgeleverd in oude 
handschriften uit de dertiende en veertiende eeuw. Deze Edda beïnvloedt 
kunstenaar en auteurs tot op heden. Bekende namen zijn de componist Wagner 
en de schrijvers Tolkien en Grundy. Stephan Grundy is het gelukt in zijn romans 
die oude tijden weer tot leven te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de Edda recentelijk in een Nederlandse vertaling werd uitgebracht. Behalve in de 
klassieke muziek is ook de noordse tendens in de pop- en folkmuziek te 
bespeuren. Gedeelten uit de mythen en sagen maken deel uit van songteksten. 
In sterke toename van heidense religies zijn ook Germaanse tradities 
vertegenwoordig, bekend onder de namen Asatru, Noordse Traditie en 
Germaanse Religie. 
 
Vel een boom als het waait, vaar uit bij goed weer, 
smoes ’s nachts met een maagd, de dag heeft veel ogen, 
zorg dat het schip zeilt, dat een schild afschermt, 
dat een zwaard houwt, dat een meisje kust. 
 
Vertrouw nooit wat een meid zegt 
noch het woord van een vrouw die getrouwd is 
hun hart is geschapen bij het rollend rad 
grilligheid ligt in hun borst verborgen. 
 
Een vroeg ingezaaid veld, zelfs je eigen zoon, 
moet men niet te snel vertrouwen; 
het weer bepaalt de akker, het verstand de zoon 
onberekenbaar zijn beide. 
 
Laat ik duidelijk zijn want ik ken ze beiden 
ook de man is niet te vertrouwen 
wij praten ’t fraaist als we ’t valst denken 
want zo verleid je de slimsten. 
 
Een man moet nooit de ander verwijten 
dat hij verliefd is geworden 
vaak is een wijs man verloren de dwaas onbewogen 
door een begeerlijke schoonheid. 
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Nooit moet een man de ander verwijten 
iets wat zovelen overkomt 
de machtige liefde verandert de mens 
zij maakt wijzen tot dwaas. 
 
Alleen de geest weet waar het hart woont 
de een heeft weet van de ander 
geen ziekte is erger voor een verstandig man 
dan nergens tevreden mee zijn. 
 
Ik ervoer het toen ik in het riet zat 
en wachtte op haar die ik liefhad 
lichaam en ziel was dat meisje voor mij 
toch heb ik haar niet vast kunnen houden. 
 
Uit: Edda, Het lied van de Hoge 
 
 

Gebeurtenissen in 1227 

- 28 juli - in de Slag bij Ane verslaan de Drentse boeren het ruiterleger van 
de bisschop van Utrecht;  

- 18 augustus - Dood van Dzjengis Khan, heerser over de Mongolen. Zijn 
rijk wordt onder zijn zonen verdeeld; 

- Het Xi Xia Rijk, de Grote Staat van Wit en Hoog wordt vernietigd door de 
Mongolen en de Tangut vrijwel geheel uitgemoord;  

- Onder leiding van keizer Frederik 11 van het Heilige Roomse Rijk gaat de 
Zesde Kruistocht van start;  

- Stefan Radoslav volgt zijn vader Stefan Nemanjić op als koning van 
Servië; 

- Na elf jaar van regentschap gaat koning Hendrik 111 van Engeland zelf 
regeren.  

Geboren 

- maart – Karel van Anjou, zoon van koning Lodewijk V111 van Frankrijk; 
- september – paus Nicolaas 1V.  

Overleden 
 

- Stefan Nemanjić (51), koning van Servië; 
- Dzjengis Khan, Mongools heerser; 
- 18 maart  - paus Honorius 111 (paus van 1216 tot 1227).  

 
De Slag bij Ane was een veldslag in  1227 tussen een ridderleger van de 
bisschop van Utrecht, Otto 11 van Lippe, en de troepen van burggraaf van 
Coevorden, Rudolff 11 van Coevorden. Laatstgenoemde werd gesteund door 
Drentse boeren. De Drenten wisten het leger van de bisschop te verslaan, 
waarbij de bisschop zelf sneuvelde. De slag wordt beschreven in de zogenaamde 
Narracio uit 1232. 
 
Vanaf het midden van de elfde eeuw kregen de bisschoppen van Utrecht 
gebieden in Drenthe, Overijssel en Stad Groningen in leen van de Duitse keizer. 
Deze gebieden maakten sindsdien deel uit van het Sticht Utrecht. Als 
vertegenwoordiger van de bisschop werd onder meer in Groningen en Coevorden 
een prefect aangesteld. Oorspronkelijk was dat een ambtenaar, maar bisschop 
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Hartbert van Bierum gaf halverwege de twaalfde eeuw beide functies in erfelijke 
leen aan zijn broers Leffard (Groningen) en Ludolf (Coevorden). Daarmee 
verkregen deze een eigen machtsbasis. 
 
De zoon van Ludolf, Rudolf 1 van Coevorden, kwam daarbij snel in conflict met 
zijn formele heer, de bisschop. Rudolf probeerde zijn macht uit te breiden door 
zich te bemoeien met de opvolging van Leffard in Groningen. In eerste instantie 
dolf Rudolf het onderspit tegen de bisschop en verloor hij het kasteel in 
Coevorden. In 1191 wist hij zijn rechten te herwinnen. Zijn opvolger, Rudolf 11 
van Coevorden, zette dezelfde politiek voort en verbond zich met de Gelkingen, 
de tegenstanders van Egbert, de prefect van Groningen. De macht van de 
bisschop van Utrecht was te gering om hier veel tegen te doen. 
 
Toen in 1216 Otto 11 van Lippe tot bisschop werd benoemd keerde het tij. 
Anders dan zijn voorgangers was Otto bereid zijn macht te laten gelden. Hij liet 
Rudolf II weten geen genoegen te nemen met diens aanspraken in Groningen. 
Toen Rudolf het besluit van de bisschop openlijk tegensprak leek een oorlog 
onvermijdelijk. 
 
Het conflict tussen Rudolf en de bisschop is op zich geen bijzonder conflict in die 
tijd, conflicten tussen leenheer en vazal zijn eerder regel dan uitzondering. Het 
bijzondere in het conflict is dat Rudolf gesteund wordt door een legertje van 
Drentse boeren. De reden van het verzet van de Drenten is niet duidelijk. 
Wellicht was het verzet tegen een poging van de bisschop om meer inkomsten uit 
de provincie te genereren, maar zeker is dat niet. 
 
Op 28 juli 1227 ontmoeten de troepen van de bisschop van Utrecht, Otto 11 van 
Lippe, een grote groep opstandige Drenthen onder leiding van Rudolf 11 van 
Coevorden op een veld in de buurt van het huidige dorp Ane. De precieze locatie 
van de slag is niet bekend, sommigen menen bij Ane, andere bronnen menen dat 
de slag iets meer naar het noorden, bij het latere Huis ten Klooster plaatsvond. 
 
De bisschop was naar deze zuidgrens van Drenthe gegaan om het opstandige 
Drenthe tot de orde te roepen. Hij had hiervoor een groot aantal krijgsheren 
opgeroepen, versterkt met een aantal krijgsscharen van de bisschoppen van 
Munster en Keulen. Dit leger werd door middel van boten over de nabije Vecht 
bevoorraad. 
 
De Drenthen die wisten dat zij met hun grotendeels ongeoefende legertje een slag 
in open veld tegen zo'n zwaar uitgerust leger nooit zouden kunnen winnen, 
lokten welbewust een gewapend treffen uit in een moerassig gebied genaamd de 
Mommenriete. De paarden van het bisschoppelijke leger zakten in de zompige 
grond weg en de ridders met hun zware harnassen konden zich hier niet op 
eigen kracht uit redden. 
 
Het leger van de Drenthen, dat merendeels bestond uit ongeoefend Drents 
landvolk en bendes (onder leiding van Rudolf met onder andere het leger dat net 
was teruggekeerd van het door hen bezette Groningen), waren zelf licht 
bewapend en gewend aan de omstandigheden en wonnen de slag van het 
zwaarbewapende bisschoppelijke leger. Vrijwel het gehele bisschoppelijke leger, 
waaronder de Utrechtse bisschop Otto II van Lippe en vele edelen, werden hierbij 
gedood. In de Narracio wordt vermeld dat aan de zijde van de Drenten ook 
vrouwen hebben meegevochten. 
 
De opvolger van Otto II, Wilbrand van Oldeburg, veroverde Drenthe vervolgens 
op 14 oktober 1228 terug. Op 30 augustus 1229 wist Rudolf Coevorden echter 
weer in te nemen. In 1230 zag Rudolf echter in dat hij op den duur tegen de 
bisschop geen stand zou houden. Hij besloot zich te onderwerpen. De bisschop 
ging hierop in en vroeg Rudolf hem te ontmoeten in het kasteel van Hardenberg. 
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Rudolf begaf zich samen met zijn vriend Hendrik van Gravesdorp (uit Grasdorf in 
Bentheim) naar Hardenberg. In plaats van naar zijn rang en stand te worden 
ontvangen werd hij gevangen genomen, gemarteld en uiteindelijk vermoord op 25 
juli 1230. 
 
Vervolgens riep Wilbrand de Friezen op om samen met hem tegen de opstandige 
Drenten te vechten en dit leidde tot de Fries-Drentse oorlog in 1231-1232. Nadat 
het de Friezen was mislukt, lukte het Wilbrand alsnog zijn doel te bereiken en 
versloeg hij de Drenten een jaar later bij Peize. Naar aanleiding van de slag bij 
Ane ommuurde hij de burcht in Hardenberg. Uit erkentelijkheid voor de hulp bij 
de bouw werd Zwolle stadsrechten verleend. Deze veldslag en de gevolgde tactiek 
heeft veel overeenkomsten met de Vlaamse Guldensporenslag. 
 
Op 29 juli 1967 is er bij Ane een monument ter herinnering aan de slag 
opgericht. Het monument bestaat uit een aantal zwerfkeien met een opschrift in 
het Drents: Slag bi'j Aone, 28 juli 1227, zie vocht'n ok veur oenze vri'jheid.  
 
Gerard 111 van Gelre, graaf van Gelre, gewond, gevangen genomen en weer 
vrijgelaten  
Gijsbrecht 11 van Amstel, heer van Amstel en bisschoppelijke dedingsman* in 
1225, gevangen genomen  
 

- Otto 11 van Lippe, bisschop van Utrecht, sneuvelt  
- Diederik van Lippe, proost van Deventer en Oldenzaal, broer van 

bisschop Otto, sterft in gevangenschap  
- Berend van Horstmar, kruisridder 
- Rudolf, graaf van Goor, banierdrager van het Sticht Utrecht  
- Diederik V1 van Kleef, graaf van Kleef  
- Baldewijn van Bentheim, graaf van Bentheim  
-  Engelbert van Groningen, heer van Groningen, dedingsman van de 

Bisschop van Utrecht  
- Egbert van Groningen, amptman van Groningen  

 
Een dedingsman (ook: magenscheidsvriend) is een voormalige functie binnen 
de rechtspraak.De dedingsman trad op bij boedelscheidingen en het opstellen 
van huwelijksakten. Ook kon hij de rol van getuige vervullen bij een huwelijk. 
 
Onbekend is hoeveel slachtoffers er zijn gevallen aan de zijde van Rudolf II van 
Coevorden. Aan de zijde van de bisschop stierven meer dan 400 manschappen, 
waaronder vele vooraanstaande personen: 
 

- Otto 11 van Lippe, bisschop van Utrecht  
- Diederik van Lippe, proost van Deventer en Oldenzaal, broer van 

bisschop Otto (na gevangenneming) 
- De heer van Arkel en zijn neef  
- Berend van Horstmar, kruisridder  
 

Willem Nagge vermeldt in zijn zeventiende-eeuwse kroniek Historie van Overijssel 
nog bijna honderdveertig andere namen van lagere edellieden. Hij baseerde die 
lijst op een handgeschreven kroniek. 
 
Het peerd van ome Loeks was een renpaard, dat in het jaar 1910 op de renbaan 
te zien was. Lucas van Hemmen heeft de naam geclaimd. Hij was de jockey en 
later de suffey. Het paard was narrig en viel de knecht aan. Van Hemmen schoot 
de knecht te hulp met de greep en dreef het paard terug in de stal. Het paard 
raakte gewond aan zijn neus. Twee dagen later kreeg het paard een koliek en 
ging dood. Toen de slager het paard kwam halen, zongen jongeren: ‘Het peerd 
van ome Loeks is dood, hartstikke dood’. 
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Drie eeuwen lang, vanaf het begin van de Gouden Eeuw, kwamen duizenden 
seizoenarbeiders, handwerkslieden en kooplui vanuit Westfalen en andere 
Nederduitse streken de grens over. Hun land was door oorlogen, verwoesting en 
overbevolking sterk verarmd. Daarom trokken ze met de zeis over de schouder of 
met hun mars op de rug naar ‘das steinreiche Holland’ om te proberen er wat 
geld te verdienen. Hannekemaaiers en kiepkerels, een simpele aanduiding voor 
die interessante, bonte stoet grasmaaiers, turfstekers, tichelwerkers, 
schepelingen, wevers, kwakzalvers, kooplieden, textielhandelaren en 
gelukzoekers van allerlei aard. Deze Nederlandtrekkers hebben in ons and 
duidelijke sporen achtergelaten. Want dragen niet heel wat Nederlanders een van 
hen afkomstige familienaam? En zijn niet verscheidene grote modehuizen, zoals 
C en A en V en D, door hun activiteit hier ontstaan? Het zijn de gastarbeiders uit 
het verleden. Drie dochters van Benedictus Lampe, een ‘kiepkerl’ uit Mettingen, 
zijn getrouwd met mannen van de familie Brenninkmeijer. Benedictus Lampe 
nam in 1834 het besluit een winkel in stoffen te openen op het Grootzand in 
Sneek. 
 
Ripperda is een oud adellijk geslacht van hoofdelingen uit de Ommelanden. De 
oorsprong van het geslacht is niet met zekerheid vast te stellen. De naam van 
het geslacht Ripperda kan ontleend zijn aan de mannelijke voornaam Rippert 
(Rupert), zoals meer Friese geslachtsnamen eigenlijk patronymica zijn. Een 
andere mogelijkheid is de naamsafleiding van: ‘reit das Pferd da’, blijkbaar in 
verband met het wapen. Ook bestaat er een familietraditie dat veel leden van het 
geslacht te paard verongelukken; de zogenaamde ‘Ripperda-dood’. 
 

 

 
Stamwapen Ripperda 

 
Het geslacht stamt oorspronkelijk uit de Ommelanden en speelde een voorname 
rol in het bestuur aldaar én in Oost-Friesland. In de zestiende, zeventiende en 
achttiende eeuw bekleedden leden van dit geslacht ook belangrijke functies 
elders in de Nederlanden en Westfalen, en behoorden zij tot de Ridderschappen 
van Overijssel, Drenthe, Munster en Minden. Het geslacht is nauw verwant met 
meerdere aanzienlijke, adellijke geslachten in Nederland en Duitsland, zoals Van 
Ewsum, Van Pallandt, Rengers, Von Inn- und Knyphausen, Van Twickel, Van 
Baer, De Vos van Steenwijk, Von Schele, Von Münchhausen, Stael von Holstein, 
Von Münster en Von Oldenburg. 
 
Het oudste archiefstuk dat refereert aan de familie dateert van 1057. De formele 
stamvader der Ripperda's is echter Unico I Ripperda, die tussen de jaren 1375 
en 1398 in vijf verschillende oorkonden voorkomt als Hoofdeling en Proost van 
Farmsum. In mannelijke lijn stamt het huidige geslacht van hem af. 
 
Al in 1474 werd Unico 11 Ripperda en zijn nakomelingen door keizer Frederik 
111 van het Heilige Roomse Rijk als rijksonmiddelbare hoofdeling en vrijheer 
(baron) met muntrecht erkend. Op 3 september 1676 bevestigde keizer Leopold 1 
van het Heilige Roomse Rijk de titel van Rijksbaron voor het hele geslacht. 
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De Nederlandse takken van Vorden, Petkum, Farmsum, Winsum, Weldam en 
Oosterwijtwerd stierven reeds vóór 1810 uit. De Nederlands-Oostenrijkse tak van 
Boxbergen en de Duits-Deense tak van Ellerburg zijn respectievelijk vóór 1900 
en na de Tweede Wereldoorlog uitgestorven. Enkel de Duits-Nederlandse zijtak 
Cosijn von Ripperda telt nog enkele stamhouders. 
 
Johan Willem baron en hertog van Ripperda, heer van Jensema, Poelgeest 
en Koudekerk (Oldehove, 7 maart 1682 – Tetouan, 17 oktober of 5 november 
1737) was van oorsprong een Groninger jonker, die het tot ambassadeur van de 
Republiek in Spanje bracht, en later ambassadeur van Spanje werd bij het hof 
van de Habsburgse keizer en zelfs Eerste Minister van Spanje. Ook was hij 
volgens sommige bronnen legeraanvoerder van sultan Abdallah van Marokko. 
Aan het einde van zijn carrière greep hij net naast de kroon van Corsica. 
 
De Republiek was in het begin van de achttiende eeuw betrokken in de Spaanse 
Successie. Die oorlog eindigde in 1713 met de Vrede van Utrecht. Nu Spanje niet 
langer een vijand was diende de Republiek weer een ambassadeur naar de 
Spaanse koning te zenden. Ripperda achtte zichzelf hiervoor de aangewezen 
kandidaat en wist, waarschijnlijk door het uitdelen van de nodige 
overtuigingspremies, hiervoor voldoende steun te krijgen. In 1715 wordt 
Ripperda door de Republiek, in eerste instantie als speciaal afgezant, later als 
ambassadeur, naar Madrid gezonden. Voor de Republiek bleek dat geen 
verstandige benoeming, voor Ripperda bood Madrid, en vooral het Spaanse Hof, 
ongekende mogelijkheden. Zijn zoon, Juan Maria Vicencio, baron de Ripperda, 
werd later gouverneur van Spaans Texas. 
 
Zijn levensverhaal leest als een roman. Van huis uit rooms-katholiek wordt hij 
gereformeerd en later weer rooms-katholiek. Zijn carrière voert van Ommelander 
bestuurder, via afgevaardigde van de Staten Generaal in Den Haag (1711) naar 
het ambassadeurschap van de Republiek in Madrid (1715). Later treedt hij in 
Spaanse dienst (1724), wordt onderhandelaar in Wenen, eerste minister en 
grande van Spanje en hertog van Ripperda. In 1726 valt hij echter al weer in 
ongenade, wordt gevangen gezet, maar weet met behulp van de knappe dochter 
van zijn cipier in 1728 te ontsnappen en vlucht met haar naar Engeland en de 
Republiek. In 1731 probeert het paar in Marokko een nieuw bestaan op te 
bouwen, wat mislukt. Ripperda sterft in de Marokkaanse stad Tetuan, waar hij 
ook begraven ligt.  
 
Het levensverhaal van Johan Willem Ripperda (1682–1737) is een verbijsterende 
aaneenschakeling van ongewone daden en gebeurtenissen. Zelden zal iemand zo 
vaak van principe, standpunt, politieke richting en geloof zijn veranderd als deze 
Ripperda. Het is het verhaal van een Groningse landjonker die manipulerend 
eerst in de Staten van Groningen komt, daarna in de Staten Generaal van de 
Republiek der Nederlanden, zich vervolgens weet op te werken tot ambassadeur 
van de Republiek in Spanje, dan de belangrijkste persoonlijk adviseur wordt van 
de koning van Spanje en namens hem onderhandelaar met de keizer van 
Oostenrijk. Ripperda wordt minister van Spanje en vervolgens premier, raakt uit 
de gratie, vlucht naar Engeland, probeert het nog een keer in Den Haag en 
Groningen en eindigt uiteindelijk in Marokko als wapenhandelaar, waar hij op de 
achtergrond ook nog een rol speelt in de zeeroverij. 
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Familiewapen Cosijn von Ripperda 
 
Hij wordt permanent achtervolgd door schuldeisers, ex-echtgenotes, concubines, 
echte en buitenechtelijke kinderen, procederende familieleden en beledigde ex-
vrienden. Ripperda laat zich daardoor nauwelijks afleiden. Zet in Spanje een 
lakenindustrie op met hulp van in Leiden geronselde arbeiders. Ontsnapt 
spectaculair uit de staatsgevangenis Alcazar in Segovia*, doet een gooi naar het 
koningschap van Corsica, en sterft in 1737 onder onduidelijke omstandigheden 
in de Marokkaanse stad Tetuan, waar zijn graf (waarschijnlijk) nog steeds in de 
tuin van zijn vroegere huis te vinden is. 
 
Segovia is een Spaanse stad in het zuidelijke deel van autonome provincie 
Castilië en León en hoofdstad van de gelijknamige provincie. De oude stad ligt 
boven op een rots waar de rivieren de Eresma en Clamores samenkomen aan de 
voet van de Sierre de Guadarrama. De stad ligt zevenentachtig kilometer van 
Madrid en honderdelf van Valladodid. Het hooggelegen deel van de stad is geheel 
ommuurd. In de stad zijn veel Romeinse en middeleeuwse monumenten te zien. 
Het aquaduct van Trajanus, uit de eerste eeuw, loopt achtentwintig meter hoog 
door een deel van het centrum. De constructie bestaat uit honderdzestig bogen, 
deels in twee verdiepingen, van granieten blokken. De lengte van het aquaduct is 
zevenhonderdachtentwintig meter, en maakte onderdeel uit van de zestien 
kilometer lange waterleiding tussen Ríofrío en Segovia. De oude kathedraal werd 
bij de opstand van de Comuneros, die in opstand kwamen tegen Carlos 1, 
verwoest. Begin zestiende eeuw werd besloten een nieuwe gotische kathedraal te 
bouwen. De 'nieuwe' kathedraal is drieschepig. De oude stad van Segovia is op 
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst in 1985. enkele van de 
belangrijkste monumenten van de binnenstad zijn: 
 

- De oude ommuurde binnenstad  
- Het aquaduct  
- Het alcázar 
- De Kathedraal van Segovia, ook wel bekend als la Dama de las 
Catedrales 

 
Een mooi voorbeeld van Ripperda’s aan grootheidswaan grenzende ijdelheid is de 
beschrijving van zijn hand over zijn intrede (tegenwoordig: het aanbieden van de 
geloofsbrieven) als ambassadeur van Nederland bij de koning van Spanje. Het 
gaat vanaf zijn huis in optocht naar het paleis: ‘(…) Mijn paard werd omgeven 
door vier palfreniers, gekleed in groene zijde met geborduurde gouden bloemen; 
zij droegen gele zijden kousen en hadden rottingen in de hand met een zilveren 
knop waarop mijn familiewapen was gegraveerd. Aan weerskanten daarvan 
liepen vierentwintig lakeien, gekleed in groen lakense rokken met gouden 
knopen en met borduursels van breed en smal goudgalon(…).’ En dat was dan 
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het midden van de stoet. Daarvoor en erachter reed een lange reeks van rijtuigen 
met pages, edellieden, ambassadeurs van andere landen, hoge ambtenaren en 
leden van de koninklijke familie. Een indrukwekkende intrede, die Ripperda 
vijftigduizend gulden kostte. Ter vergelijking: het jaarsalaris van een onderwijzer 
in die tijd bedroeg ongeveer vijftig gulden.  Ondanks vele smeekbeden weigerde 
Den Haag de rekening te betalen. Uiteindelijk is Ripperda op een andere manier 
aan het geld gekomen. De intrede (1716) is een voorbeeld van de grote staat die 
Ripperda voerde. Een ander voorbeeld daarvan is de schuld die hij al in 1711 
had opgebouwd: bijna tweehonderdduizend gulden. Voor die tijd een 
onvoorstelbaar bedrag. Uiteindelijk deels voldaan met de erfenis van zijn eerste 
vrouw. 
 
 

 

 
Aquaduct van Trajanus in Segovia 
 
Vanuit juridisch standpunt kan men het begrip Staat definiëren als ‘geheel van 
instellingen en regels die het gemeenschapsleven van een groep individuen in 
een vastgelegd territorium bepalen’. Het heeft alles te maken met de 
totstandkoming van het huidige Groningen. Een politicologische definitie luidt: 
‘een gecentraliseerde organisatie die in een afgebakend territorium beschikt over 
een overwicht aan machtsmiddelen’. In de vijftiende eeuw werd de naam Het 
Heilige Roomse Rijk uitgebreid tot Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (Sacrum 
Romanum Imperium Nationis Germanicae in het Latijn) of Rooms-Duitse Rijk. Het 
Rijk werd 'Rooms' genoemd, omdat het werd ingesteld als voortzetting van het 
Romeinse Rijk. Dit werd door de toenmalige Westerse wereld gezien als zeer 
belangrijk, want christelijke profetieën (zie het Bijbelboek Daniël) hadden 
voorspeld dat de wereld na het vierde rijk (het Romeinse Rijk) zou vergaan. Het 
Byzantijnse rijk beschouwde zich al sinds de val van het Romeinse Rijk in 476 
als voortzetting daarvan. Daarom hing volgens de Byzantijnen het voortbestaan 
van de wereld af van het voortbestaan van hun 'Romeinse'-Byzantijnse Rijk. De 
pretentie om het Romeinse rijk op te volgen speelde ook al een rol bij de kroning 
tot keizer van Karel de Grote in 800. Het adjectief 'Heilig' werd gebruikt om de 
nauwe band met de Rooms-katholieke kerk aan te geven. In de vijftiende eeuw 
werd de term Duits eraan toegevoegd omdat destijds de meeste inwoners Duits 
als moedertaal hadden en de Duitse Habsburgers het definitief voor het zeggen 
kregen en de keizer leverden. Een bekend aforisme van Voltaire luidde dat het 
Rijk niet Romeins, niet heilig en evenmin een rijk was. 
 
In 1619 kocht Stad de Heerlijkheid Westerwolde. Bij de drooglegging van een 
deel van de Dollard, werd het Reiderland weer vergroot. Het nieuw gewonnen 
land werd echter tot het Oldambt gerekend, en viel daarmee onder het bestuur 
van Stad. Toen Oost-Friesland tijdens de Franse tijd bij de Nederlanden 
(Koninkrijk Holland) werd gevoegd, zag Groningen zijn kans om het Reiderland 
over te nemen en de Eems als oostgrens vast te stellen. Een groot gedeelte heeft 
Groningen weer in moeten leveren aan Oost-Friesland. Het overige gedeelte 
wordt tegenwoordig ook bij het Oldambt gerekend. Westerwolde en het 
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Reiderland zijn nooit echt een Ommeland geweest. Toch worden ze soms wel zo 
aangeduid. In de Ommelanden werd in de late middeleeuwen de 
rechtshandhaving van het gewoonterecht en van de geschreven regels, geregeld 
en uitgevoerd door de hoofdelingen (landadel). Anders dan in Oost-Friesland wist 
echter geen enkel geslacht voldoende macht op te bouwen om het tot landsheer 
te brengen. Tot de belangrijkste hoofdelingen behoorden de geslachten Lewe, 
Clant, Ripperda, Ewsum, Rengers, de Mepsche, Coenders. De naam 
Ommelanden wordt tegenwoordig nog maar weinig gebruikt, terwijl in de 
negentiende eeuw (200 jaar na de afschaffing van de Ommelanden) alle 
Groningers de grenzen en namen van de Ommelanden nog kenden. De namen 
van de Ommelanden zijn alleen nog terug te vinden in namen van voetbalclubs, 
het sufferdje, riviertjes of radiostations (bijvoorbeeld: Oldambster Boys en Radio 
Westerwolde). Ook de Ommelanderzeedijk, de zeedijk van Groningen, herinnert 
aan de middeleeuwse gouwen.  
 
Steeds meer was het constitutionele beginsel, waarbij afgevaardigden van de 
gewesten lid waren van de Staten Generaal, in Europa uitzondering geworden. In 
Frankrijk kwamen de standen niet meer in een dergelijk centraal orgaan bijeen. 
In Engeland werd met de terugkeer van het geslacht Stuart (1660) in de persoon 
van Karel 11 dit parlement nog gehandhaafd. Karel 11 was in zijn ballingschap 
de Franse vormen van regeren en geloven gaan bewonderen. Hij was jaloers op 
de onafhankelijke positie van Lodewijk X1V (de zonnekoning). Er groeide in 
Europa een internationale dynastie, waarmee ook de Oranjes verbonden 
raakten. Enerzijds door het huwelijk van Willem 11 met Mary Stuart (zuster van 
Karel 11), anderzijds doordat een zuster van Willem 11 met de keurvorst van 
Brandenburg trouwde. Door zulke verbintenissen groeide Willem 111 (1650-
1702) op in het besef dat er een bijzondere taak voor hem was weggelegd. Op 
jonge leeftijd al meende hij dat hij in de ambten van zijn vader gepasseerd was. 
De Staten van Holland noemden hem, toen er sprake was van zijn opvoeding, 
‘een weerdich pant en een instrument van groote hoope van dese Staet’. Toch 
werd er in de opleiding van de prins sterke nadruk gelegd op de instellingen van 
de Republiek, die geen Europese parallel kenden. Ook niet in de Republiek 
Venetië, want in Holland had men te maken met achttien steden, die hun 
zelfstandige afgevaardigden naar het College van de Staten stuurden.  
 
Bij Jan de Witt, sedert 1653 raadspensionaris van Holland, ontwikkelde zich een 
doctrinair republicanisme. Hij had het beleefd, hoe zijn vader met andere 
regenten door Willem 11 gevangen was genomen, toen deze met een legermacht 
Amsterdam kwam bezetten. Hij voelde de aanwezigheid van een stadhouder als 
een slavernij, waartegenover de ware vrijheid. Daar bedoelde hij mee de 
machtsvolkomenheid van de Statencolleges van de zeven gewesten. Dit 
republicanisme is bevorderd doordat aanhangers van Oranje in de eerste 
Engelse oorlog hun stem voor een eenhoofdig gezag luid lieten horen. De 
aanhangers van Oranje intrigeerden in de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) 
zelfs in volle oorlogstijd met de Stuarts tegen de macht van de Staten. Een 
Oranje, en zeker zo een jonge knaap, zou doen wat zijn Engelse oom van hem 
wilde en hij zou hem naar de ogen kijken. Daarom sloten de staatsgezinde 
groeperingen zich liever aan bij Frankrijk, dat ook niet graag Engelse invloed via 
een Oranjestadhouder in Holland zag. Johann de Witt, heer van Zuid- en Noord 
Linschoten, Snelrewaard, Hekendorp en IJselveere, was raadspensionaris van 
Holland, en daarmee de belangrijkste Nederlandse staatsman van zijn tijd. Als 
gevolg van de Hollandse Oorlog waren volksopstanden uitgebroken. De broers 
Johan en Cornelis, zonen van Jacob de Witt, werden in het Rampjaar (1672) 
door een woedende menigte gelyncht in Den Haag. Het lijdt geen twijfel dat deze 
menigte werd opgejut door volgelingen van de prins van Oranje uit diens naaste 
omgeving. De broers werden door de schutterij opgehangen waarna de 
losgeslagen menigte lichaamsdelen van de lichamen afsneed en deze verkocht. 
Nog steeds is het hart van een van de broers in een museum tentoongesteld.  
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Eigenlijk hadden de machthebbers in Engeland en Frankrijk nooit geloofd in de 
levensvatbaarheid van dat stukje Nederland, dat zich in 1648 van de erfheer, de 
Spaanse koning, en het Duitse Rijk, had losgemaakt. Nooit was men zonder 
steun geweest van Engeland of Frankrijk. In beide landen bleef een besef over 
beschermer te zijn. Wel heel kras hiermee in tegenstelling had die kleine 
Republiek zich ontplooid tot de eerste handelsnatie van Europa. Op basis van 
visserij en handel met de Oostzeelanden, de ‘moedercommercie’ genoemd, had 
zich een ruilverkeer ontwikkeld waarin Amsterdam de stapelmarkt van de 
wereldproducten en het distributiecentrum voor grote delen van Europa werd. 
De Engelsen, de Fransen noch de Zweden konden in een geforceerd tempo met 
behulp van beschermende maatregelen (Scheepvaartwetten, 1651) de 
Nederlandse handel overhevelen naar eigen bedrijven. En hoezeer Nederlanders 
en Engelsen ook elkaars concurrenten waren, beiden hadden er belang bij dat 
noch Zweden noch Denemarken de vaart door de Sont afsloten. Voor de 
Nederlanders was vrede in de Oostzeelanden met hun grote export van graan en 
marinegoederen broodnodig. Ook in geestelijk opzicht speelden de Nederlanden 
een bemiddelende rol. Een stroom van vreemdelingen, zowel studenten als 
hoogleraren, bezocht er de vele universiteiten. Holland was het centrum van de 
Europese berichtgeving. Daar waren meer dan elders drukkerijen die boeken in 
relatieve vrijheid aan de Europese markt leverden. De Nederlanden waren een 
trekpleister voor ballingen, voor reizenden, voor immigranten. Langer dan elders 
bleef er de Latijnse taal, bij de geleerden en in het onderwijssysteem, de 
bovennationale taal, die haar verbindende taak kon vervullen. 
 

 

 
De lijken van de gebroeders De Witt 
 
De ervaringen van het Rampjaar hadden behoorlijke invloed op de richting van 
de buitenlandse politiek van de Republiek. Willem III zou het als zijn levenstaak 
zien om de Republiek en Europa te verdedigen tegen Franse hegemoniale 
aanspraken. In alle oorlogen van Lodewijk XIV zouden de Nederlanders zijn 
tegenstanders steunen. Toen er in 1688 mogelijkheden waren om de 
Fransgezinde Engelse koning te vervangen, financierden en bemanden de 
Nederlanders de benodigde legers voor een Glorious Revolution. In Engeland was 
de publieke opinie beslissend gekeerd tegen Lodewijk XIV en de expeditie was 
een succes. 
 
Er waren in Europa diverse godsdienstoorlogen. In 1648 werd met de Vrede van 
Munster een einde gemaakt aan de Dertigjarige Oorlog binnen het Duitse Rijk en 
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aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. De grenzen werden opnieuw vastgelegd en er werd bepaald dat de 
godsdienstige overtuiging van de landvorst bepalend was voor de officiële kerk 
binnen zijn vorstendom. De nieuwe godsdienstwet had tot gevolg dat veel 
mensen, als zij met hun heer van mening verschilden, hun godsdienst niet meer 
ter plaatse konden belijden. Zodoende moest men emigreren of van godsdienst 
veranderen. Grensbewoners vonden al gauw een andere oplossing. Aan 
weerszijden van de grenzen ontstonden nieuwe kerkgebouwen en veel mensen 
trokken zondags de grens over om in de kerk van hun geloofsovertuiging de 
diensten bij te wonen. 
 
Het hoefde geen betoog dat de Verenigde Provinciën tegen vorstbisschop 
Christoph Bernhard Von Galen partij kozen. Dat hij met geweld en wapens het 
kasteel Van Bevergern, waarin een Nederlands garnizoen lag, had ingenomen 
had in de Nederlanden kwaad bloed gezet. De aanspraak die de bisschop 
openlijk maakte op het oude Munsterse leen Borculo, versterkte de indruk dat 
men met een agressieve buurman te maken had, die men op tijd duidelijk moest 
maken dat hij binnen zijn eigen grenzen moest blijven, wilde men erger 
voorkomen. Toen Staatse troepen bij het uitbreken van de oorlog tussen de 
bisschop en Stad actief ingrepen, raakte de bisschop er van zijn kant meer en 
meer van overtuigd, dat hij op een vooruitgeschoven post in het noordwesten van 
het rijk van alle kanten door protestantse vijanden omgeven was, die geen ander 
oogmerk hadden dan hem en de kerk ten val te brengen. Met een bezwaard hart 
nam hij, ondanks zijn aanhankelijkheid aan het Huis Habsburg, dat hem nu in 
de steek had gelaten, en tegen zijn overtuiging in, het besluit met Frankrijk een 
verbond aan te gaan. Toen was het ogenblik gekomen om de stad Munster te 
onderwerpen. Tegenover de dreigende houding van de Fransen aarzelden de 
Staten Generaal Stad te hulp te komen. Zij verloor in 1661 het spel definitief. Dit 
succes en zijn verkiezing tot administrator van de oude rijksabdij Corvey, 
moedigden Christoph Bernhard aan om de Nederlandse kwesties aan te pakken. 
Oorlog achtte hij, gezien de weigering van de Staten Generaal hem in de kwestie 
Borculo tegemoet te komen en met hem een bindende overeenkomst aan te 
gaan, onvermijdelijk. Hij ging ijverig aan de slag de oorlog politiek voor te 
bereiden. Hij nam de keizer door zijn prestaties in de oorlog tegen de Turken 
voor zich in en verplichtte de keurvorst van Mainz aan zich door hulp te bieden 
tegen de opstandige stad Erfurt. Hij liet echter na absolute zekerheid te 
verschaffen omtrent de houding van Frankrijk, terwijl hij toch wist dat Lodewijk 
X1V, niet alleen met hem, maar ook met Holland een bondgenootschap had 
gesloten. Toen Engeland de Staten Generaal de oorlog verklaarde, geloofde hij 
dat hij zijn kans voorbij zou laten gaan, wanneer hij niet toesloeg. In september 
1665 trok hij Overijssel binnen. Na in het begin enkele successen geboekt te 
hebben zag hij tot zijn grote verbazing dat hij geconfronteerd werd met een Frans 
leger aan de Nederlandse kant en met een dreigende houding van de keurvorst 
van Brandenburg. De laatste dwong de bisschop vrede te sluiten (Vrede van 
Kleef, 1666). Hoewel bij de Vrede bepaald werd dat zijn leger moest worden 
ingekrompen tot een paar duizend man, ging de bisschop opnieuw tot 
bewapening over en richtte hij al zijn denken en streven op de voorbereiding van 
een vergeldingsoorlog. 
 
De prins-bisschop van Munster meende aanspraak op de gebieden in en om 
Groningen te kunnen maken omdat deze ooit tot zijn bisdom hadden behoord. 
De Ommelanden maakten tot de instelling van het bisdom Groningen, in 1559, 
kerkelijk deel uit van het bisdom Munster. Westerwolde maakte kerkelijk geen 
deel uit van dat bisdom, maar was wel deel van het wereldlijke prinsbisdom. De 
jonge Nederlandse Republiek werd in 1672 van alle kanten aangevallen en zo zag 
hij zijn kans schoon het ‘onbeschermde’ noorden aan te vallen om zijn 
aanspraken hard te maken. Reeds in 1665 had de bisschop van Munster een 
inval gedaan in Westerwolde (het gewest dat het langste toebehoorde aan het 
bisdom Munster). In de grensdorpen Walchum, Dersum en Heede werden de 
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Munsterse soldaten gelegerd. Aangezien de legerleiding op de hoogte was van de 
verraderlijke moerassige landen in de grensgebieden en de Nederlandse tactiek 
van het inunderen ( onder water zetten) van deze gebieden, verzonnen zij een list 
om naar de Westerwoldse dorpen te komen. Vermoedelijk richting Sellingen, via 
de Hasseberg, maakten zij een enkele kilometers lange kunstmatige weg door het 
drassige gebied. Zij gebruikten hiervoor rijshout, schuurdeuren, palen en allerlei 
ander materiaal. Alvorens verder te trekken naar de versterkte vesting Bourtange 
en  Winschoten en het Huis te Wedde, maakten zij kwartier in het dorpje 
Jipsinghuizen, om precies te zijn op en om de natuurlijke hoogte ‘de Spinberg’. 
Een (naar verhouding klein) garnizoen uit Bourtange, wist de overrompelde 
Munsterse troepen weg te jagen zodat zij halsoverkop terug moesten vluchten 
door het moeras. Nadien maakten de Bourtanger soldaten de gefabriceerde weg 
onklaar door het in brand te steken. Dat het garnizoen uit Bourtange deze 
overwinning behaalde was mede te danken aan koster Willem Maartenszoon uit 
Vriescheloo. Het verhaal wil dat hij bij aankomst van het garnizoen uit 
Bourtange in Jipsinghuizen op zijn trompet zó hard het Wilhelmus speelde, dat 
de Munstersen dachten dat zij door een heel regiment Nederlandse troepen was 
omsingeld. Aangezien zij hun wapens ook nog eens onklaar weg hadden gezet, 
werd dit voor Bommen Berend een gevoelige nederlaag. De legende vertelt ook 
dat Willem Maartenszoon een flinke beloning voor zijn optreden kreeg. Hij zou 
namelijk een boerderij mogen bouwen op de plek die later ‘De Staakenborgh’ zou 
heten (tussen Vlagtwedde en Bourtange). De gebeurtenis van het militaire treffen 
bij de Spinberg staat ook wel bekend als de Slag bij Jipsinghuizen (1665). 
Straatnamen als Heidenslegerweg en het Bisschopskerkhof herinneren hieraan. 
 
Nadat een reeks steden en kastelen in Twente en Salland en de kop van 
Overijssel waren ingenomen, trok het leger van de bisschop via Bentheim naar 
Coevorden, waarop 7 juli het beleg werd opgeslagen. Na enkele dagen strijd, gaf 
Stad zich over waarna het bisschoppelijke leger richting de sterkte Bourtange 
trok. Daar was inmiddels al paniek uitgebroken, aangezien de door de bisschop 
veroverde vesting Coevorden als een onneembare sterkte bekend stond. In die 
dagen was het echter zo dat veelal de leiding van de verdediging in de steden in 
handen was van burgemeesterszonen, in plaats van kundige militairen. Daar 
kwam bij dat als de bisschop vernam dat hij het niet met kanonskogels kon 
winnen, hij overging op een andere strategie: namelijk die van het innemen van 
een stad door geld en goud. De vesting Bourtange stond echter onder leiding van 
de bekwame kapitein Bernard Johan Prott. Op 11 juli 1672 eiste de Munsterse 
opperbevelhebber Heinrich Martel de stad in naam van de bisschop op. Kapitein 
Prott en zijn garnizoen weigerden. Daarop liet Martel weten dat bij de overgave 
van de stad er ook ‘schone conditieën’ waren te bespreken, te weten: 200.000 
gulden voor Prott en zijn officieren én indien dit niet genoeg was een groot 
adellijk stift in Westfalen. Wat Prott hierna deed was in die bange dagen een 
uniek staaltje van dapperheid en trouw tonen aan de Republiek. Hij weigerde en 
liet daarbij aan de bisschop weten dat er in Bourtange voor hem 200.000 kogels 
lagen te wachten indien hij het beleg niet opbrak. Na enkele dagen van 
beschietingen moest de bisschop in Prott en de fortresse Bourtange zijn 
meerdere erkennen. Het kostte hem enige moeite om daarna langs Bourtange te 
geraken met zijn leger, maar het lukte toch en nam in de dagen erna het Huis te 
Wedde in en de plaats Winschoten. Het bestuur van de Landschap Drenthe had 
inmiddels asiel gezocht en gevonden in Stad. De drost van Drenthe was hier 
echter niet bij. Drost Van Bernsaw meende meer voordeel te kunnen halen uit 
collaboratie en was naar Kampen gevlucht. Hierop benoemden de Drenten Carl 
von Rabenhaupt tot drost van Drenthe. Hij had ook al de leiding op zich 
genomen van de Groninger verdediging. 
 
Om richting Stad Groningen op te trekken was het leger van de bisschop 
genoodzaakt om dit via de Hondsrug te doen, over de eeuwenoude heerweg die 
van Groningen liep naar het Westfaalse achterland. De omliggende gebieden 
rond Stad die bestonden uit laaggelegen veengebieden en de Drentsche 
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beekdalen waren namelijk onder water gezet (geïnundeerd) op last van de 
Nederlandse opperbevelhebber Rabenhaupt. Zijn hoofdkwartier richtte hij in in 
een schansje bij het plaatsje Deurze. De plaats van deze schans draagt sinds die 
tijd de naam ‘Het Poepenhemeltje’. (‘Poepen’ is de verbastering van het Duitse 
woord ‘Buben’, in de betekenis van ‘onbeschaafden’). De troepen van de bisschop 
sloegen het beleg op voor Groningen op 21 juli. De verdedigers werden gesteund 
door een groot aantal gevluchte Drenten. Het gewest had zeer te lijden: het 
omringende platteland werd leeggeroofd door de troepen van de bisschop. De 
doorslag voor de uiteindelijke beslissing tot terugtrekken lag in het feit dat zijn 
bondgenoot, de keurvorst van Keulen, een nederlaag had geleden bij het plaatsje 
Nienhuis bij Garrelsweer en zijn eigen troepen waren teruggeslagen bij Nordhorn 
waardoor zijn rugdekking in gevaar kwam. Op 28 augustus zag Von Galen zich 
genoodzaakt af te druipen met slechts de helft van zijn 24.000 man tellende 
leger. Pas op 29 december kwam de vesting Coevorden weer in staatse handen. 
Hierbij maakte Von Rabenhaupt dankbaar gebruik van Meindert van der Thijnen 
die kaarten van Coevorden naar Groningen smokkelde. 
 
De Groninger zegepraal was voor Vondel reden tot een lofzang en voor Den Haag 
een lichtpunt in dit rampjaar, waarin de regering radeloos, het volk redeloos en 
het land reddeloos leek. De Engelsen werden door de Nederlandse vloot van zee 
geveegd en het Franse leger strandde op de Hollandse Waterlinie en het Keulse 
leger liep vast in de Groninger modder. Het feest wordt vanaf 1700, na de 
invoering van de Gregoriaanse kalender, op 28 augustus gevierd. De 
overheidsinstanties en veel bedrijven zijn dan gesloten. Wanneer 28 augustus op 
een zondag valt (zoals in 2005) wordt Groningens Ontzet op zaterdag 27 
augustus gevierd. Deze dag is sinds die tijd de belangrijkste feestdag voor Stad 
en Ommelanden met een groot aantal feestelijkheden, een kermis, een groot 
vuurwerk en een muziekevenement op de drafbaan. Sinds de opkomst van het 
houden van dure renpaarden door rijke Groninger boeren in de zeventiende en 
achttiende eeuw maken paarden een belangrijk onderdeel uit van de 
festiviteiten. Zo zijn er een paardenkeuring en drafwedstrijden. In 2007 werd het 
Gronings Ontzet bijgewoond door Koningin Beatrix in verband met het 
honderdvijftig-jarig bestaan van het ‘Peerdenspul’. 
 
In december van het jaar 1802 richten enkele bewogen burgers van Stad 
Groningen, in navolging van voorbeelden elders in het land, een Commissie voor 
Spijsuitdeling op. Zij stelden zich tot doel de armen die in Stad woonden 
gedurende de wintermaanden gratis warme maaltijden te verstrekken. In de 
volksmond werd de commissie al snel de ‘Soepcommissie’ genoemd. Een 
dergelijke stap paste in de lange traditie van particulier initiatief dat op het 
terrein van de bestrijding van de maatschappelijke kwalen in Nederland bestond. 
Die kwalen waren pauperisme en armoede, een onderscheid dat door de 
Groningse advocaat De Sitter halverwege de negentiende eeuw als volgt onder 
woorden is gebracht: 
 
Armoede toch is de toestand, waarin een individu verkeert, dat niet in staat is in 
zyne behoeften te voorzien, omdat hem daartoe gelegenheid, de noodige krachten 
of bekwaamheden naar ligchaam of geest ontbreken.  
Pauperisme is de verarming, de langzamere of snellere vernietiging van 
maatschappelijke welvaart in eenig deel van de wereld. Pauperisme is dus de 
oorzaak van armoede, omdat het de gelegenheid om hun brood te verdienen aan 
sommige individuen ontneemt. 
 
Toch markeerde de oprichting van de commissie ook een breuk in de genoemde 
traditie. Tot het einde van de achttiende eeuw lag de verantwoordelijkheid voor 
de oplossing van armoede en pauperisme immers uitsluitend bij de hervormde 
kerk, die zodoende niet alleen goed werk verrichtte, maar ook controle uitoefende 
op de ‘schamele gemeente’. Maar toen aan het einde van die eeuw instellingen 
als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opkwamen en even later de 
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scheiding tussen kerk en staat in de eerste Nederlandse grondwetten werd 
vastgelegd, kwam er ruimte voor anderen om op sociaal gebied actief te worden. 
In het negentiende eeuwse Groningen is dan ook de stichting van vele 
particuliere, niet kerkgebonden liefdadigheidsorganisaties te zien. De Commissie 
voor Spijsuitdeling opende de rij. 
 
Haar bloeiperiode kende zij in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw werd 
de positie van de commissie kwetsbaar. In die eeuw is sociale politiek immers 
steeds meer overheidsbeleid geworden. Dat is zowel op nationaal als op lokaal 
niveau te constateren. Tot 1918 had het Ministerie van Binnenlandse Zaken de 
verantwoordelijkheid voor een beleid dat – afgezien van politiek-bestuurlijke 
taken – twee aspecten kende: armenzorg en volksgezondheid. Beide aspecten 
werden overgelaten aan het particulier initiatief. Toen in 1918 het Departement 
van Arbeid werd opgericht leek Den Haag zich meer te gaan bemoeien met de 
werkgelegenheid en daardoor met de bestrijding van de aanwezige armoede in 
Nederland. Toch zou het nog tot 1952 duren alvorens een specifiek Ministerie 
van Maatschappelijk Werk zich daarmee definitief ging bezighouden. Lokaal liep 
men op deze landelijke ontwikkelingen vooruit. In Groningen werd de stedelijke 
overheid in 1900 actiever op het gebied van armenzorg en 
werkloosheidsbestrijding. Voor de commissie had dit tot gevolg, dat steeds 
minder een beroep op haar werd gedaan en zij haar maatschappelijke rol moest 
heroverwegen. Dat moment brak definitief aan in 1920, nadat in de winter van 
1919/1920 de laatste uitdeling had plaatsgevonden. 
 
De Commissie voor Spijsuitdeling is altijd een van de kleinste verenigingen 
gebleven, die Stad heeft gekend. Misschien was zij zelfs wel de kleinste. Zeker is 
in ieder geval dat haar oorspronkelijke naam onduidelijk is. Een officiële 
stichtingsakte ontbreekt namelijk. Sinds zij in 1994 een stichting werd, heet zij 
officieel ‘Stichting Commissie over de Spijsuitdeeling aan de behoeftigen te 
Groningen’. Die naam grijpt terug op negentiende eeuwse aanduidingen als 
‘Reglement van orde voor de commissarissen over de Spijsuitdeeling aan 
behoeftigen te Groningen. Veel vaker echter wordt zij in boeken en documenten 
‘de Commissie van Spijsuitdeling’ of ‘de Commissie voor Spijsuitdeling’ genoemd. 
 
Vroeger waren er twee categorieën trekschuiten in vaste veerdienst op 
verschillende steden en dorpen. De ene categorie, met een houten opbouw als 
kajuit, was in hoofdzaak bedoeld voor personenvervoer en bescheiden 
vrachtvervoer. De andere categorie was vooral gericht op het vervoer van 
vrachtgoederen – vooral landbouwproducten – met bescheiden 
passagiersaccommodatie. De trekschuit was voorzien van een groot ruim met 
eveneens groot belaadbaar dek en een relatief bescheiden aan het ruim 
grenzende roef. De trekschuit (snik) van Kiel-Windeweer behoorde tot de laatste 
categorie nog tot voor de Tweede Wereldoorlog voer de snik tegen de achtergrond 
van het verkeer op de dorpsweg van wipkarren, bakkerswagens, een enkele auto, 
fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen met tol of springtouw, regelmatig 
het Kieldiep voorbij, temidden van hoog opgebouwde turf- en stroschepen en de 
vele andere binnenschepen. Het waren de boeren en stadsmeiers die het 
exploitatierisico gedurende honderdvijftig jaar droegen. De juridische grondslag 
van de snik moet gezocht worden in Stad, die in 1798 het gezag had in de 
Veenkoloniën. In het gemeentearchief is een resolutie van 7 juni 1798 tot de 
instelling van het Kielster Veer, en een Ordonnantie op het Winschoter Veer van 
1791, waaraan het Kielster Veer ten gevolge van de resolutie van 1798 
onderworpen was. Die Ordonnantie bleek betrekking te hebben op alle veren, 
met het Winschoter Veer als hoofdveer, die destijds door het Winschoterdiep op 
Groningen voeren alsook op het veer tussen Winschoten en Nieuweschans. Ze 
bevatte een schat aan regelingen om een correcte gang van zaken bij de veren te 
verzekeren. Mogelijk was deze Ordonnantie eveneens de rechtsbasis voor na het 
Kielster Veer ingestelde veren. De boeren en stadsmeiers moesten de feitelijke 
exploitatie van hun snik dus op de resolutie van 1798 en de Ordonnantie op het 
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Winschoter Veer van 1791 afstemmen. Maar gedurende honderdvijftig jaar lieten 
zich ook allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen gelden. De 
Kielster snik was een van de vele veenkoloniale snikken die samen lange tijd de 
veenkoloniale trekschuitvaart (snikvaart) vormden.  
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Liudger predikt in Groningen 
 

Omstreeks 800 werden veel mensen uit Groningen christen. Dat was vooral het 
werk van Liudger, een Friese evangelieprediker. Het volk van de Lauwerd tot 
Oost-Friesland was toen nog Fries. Liudger was een geleerde priester die in 
Utrecht en York (UK) had gestudeerd. Hij was slim en begreep dat hij zonder 
machtige beschermers niet ver zou komen. En niemand was er machtiger dan de 
christelijke Frankische keizer Karel de Grote. Die was heerser over een groot rijk 
en wilde zo snel mogelijk afrekenen met de heidense tegenstanders. Die zorgden 
voor onrust. De zwaarden en speren van de soldaten van keizer Karel, en de 
doodstraf, hielpen een handje bij de kerstening. Liudger was niet bang 
uitgevallen. Hij begon zijn zendingswerk in Dokkum, de plaats waar zijn 
voorganger Bonifatius in 754 was vermoord. Er werd een kerk gebouwd, waarna 
Liudger in Groningen met zijn zendingswerk begon. Beroemd werd zijn optreden 
in Helwerd, Warffum en Usquert. Op de wierde van Helwerd ontmoette hij 
Bernlef, de blinde zanger, die als geen ander de heldendaden van de voorvaderen 
wist te bezingen. De volgende dag was er een tweede ontmoeting en ging Bernlef 
biechten bij  Liudger. Deze maakte het kruisteken over de ogen van Bernlef en 
vroeg of hij iets zag. Juichend verklaarde de zanger de hand van Liudger te 
kunnen zien. Samen gingen ze naar Warffum en Bernlef benoemde alle straten, 
bomen en huizen. Ze dankten God in de kapel van Usquert. Van alle wonderen 
die Liudger verrichtte heeft de genezing van Bernlef de grootste indruk gemaakt. 
In 805 werd Liudger de eerste bisschop van Munster. 
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Vout bie stok en zuneg leven, waaineg oet en veul op ’t land 
 
 
In het begin 
 
 
 
 
 
Groningen. Kent u het rijtje nog? Groningen, Adorp, Sauwert, Winsum, Baflo, 
Warffum, Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden, Roodeschool. Sommigen weten 
zich misschien nog de kanalen te herinneren, die in Stad uitkomen: Hoendiep, 
Reitdiep, Boterdiep, Damsterdiep, Eemskanaal, Winschoterdiep en het Noord-
Willemskanaal. Groningen, een land van boeren, weiden en akkers. De Romeinse 
wetenschapper en schrijver Plinius de Oudere, die in het jaar zeventig Groningen 
bezocht en er verslag van gaf in zijn zevenendertig delen tellende encyclopedie 
Historia Naturalis. De Groningers  noemde hij Chauken en hij schreef: ‘Een 
uitgestrekte streek wordt tweemaal per dag door de oceaan overstroomd, zodat 
men bij deze eeuwige strijd in de gang der natuur er aan twijfelt of de grond tot 
het vasteland of tot de zee behoort. Daar wonen armzalige mensen in hutten in 
opgeworpen hoogten of door henzelf gebouwde verhevenheden. Ze lijken op 
zeevaarders als het water de omgeving bedekt, op schipbreukelingen als het 
water is teruggeweken. Ze maken rondom hun hutten jacht op vissen, die met de 
eb worden teruggevoerd. Ze hebben geen vee en geen melk, zoals de mensen in 
hun omgeving. Ze kunnen zelfs geen strijd voeren tegen de wilde dieren, want 
nergens is er struikgewas. Van zeewier en biezen vlechten ze touwwerk, waarvan 
ze visnetten knopen. Ze grijpen met hun handen modder, dat meer door de wind 
dan door de zon wordt gedroogd. Daarmee koken ze hun eten en verwarmen ze 
hun door de noordenwind verstijfde ledematen. Hun enige drank is regenwater, 
bewaard in putten bij de ingang van hun huis. Sinds de tijd dat Plinius hier 
rondkeek is er wel het een en ander veranderd. Het eenentwintigste eeuwse 
Groningen is niet met kranten dichtgeplakt en de negatieve oordelen over 
Groningen komen bijna uitsluitend van mensen die er nooit zijn geweest. Hoewel 
de veel voorkomende kop-hals-romp boerderijen uit Friesland stammen en er 
tussen de Friese en Groninger kleistreken veel overeenkomsten bestaan, zijn er 
toch ook verschillen. In Groningen zijn in de tweede helft van de achttiende en in 
het begin van de negentiende eeuw, duizenden hectares grasland in bouwland 
veranderd nadat de veepest heel wat boeren in ernstige moeilijkheden had 
gebracht. Van grote invloed op de Groninger landbouw is geweest het 
beklemrecht, dat behalve in Groningen alleen in Portugal voorkomt. Het 
beklemrecht is het vast, altijd durend in alle linies verervende recht om land dat 
een ander toebehoort, tegen een vaste onveranderde huur te gebruiken. Dat 
betekent dat er in Groningen veel boeren zijn die grote percelen grond in gebruik 
hebben tegen een huur die lang geleden redelijk was. Terwijl Friese boeren 
pachter zijn is uit het merkwaardige beklemrecht in Groningen praktisch een 
vorm van eigendom gegroeid. Dat heeft bijgedragen tot de bloei van het gebied 
omdat de gronden niet verdeeld mochten worden. 
 
De veronderstelling dat het platteland overal hetzelfde beeld vertoont en dat de 
Groningers in grote lijnen gelijk zijn, is niet waar. Het zuidelijk Westerkwartier 
lijkt weinig op de veenkoloniën en de boeren van de zandgronden in Westerwolde 
verschillen hemelsbreed van die in het noordelijker Oldambt. De bewoners van 
de oude gouwen Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo zijn zeer godsdienstig, 
hetgeen niet altijd gezegd kan worden van de mensen in Hoogezand, Sappemeer, 
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Finsterwolde, Beerta, Winschoten en Bellingwolde. Maar naast alle verschillen 
hebben de Groningers veel positieve eigenschappen gemeen. Ze vormen samen 
en stoer en markant volk dat tot indrukwekkende prestaties in staat is. Naast de 
landbouw ontwikkelden zich zuivelfabrieken die over de hele wereld exporteren, 
steenfabrieken, suiker-, aardappelmeel- en strokartonfabrieken en enkele 
tientallen scheepswerven. Dankzij het zout en het aardgas zijn er nieuwe 
mogelijkheden gekomen. Het zilte water in z’n wisselend getij heeft het gezicht 
van Groningen bepaald. Herinneren de vele terpdorpen waarvan de namen vaak 
eindigen op wierde en werd niet aan de tijd dat er nog geen dijken waren en het 
water geregeld over het land stroomde? En geven plaatsnamen eindigend op zijl 
niet aan hoe de dijken en dus ook de zijlen (sluizen) in de loop van de tijd 
opschoven in de richting van de Waddenzee. Wie denkt er nog aan de vloeden die 
het land teisterden en die de levens eisten van duizenden mensen en 
tienduizenden schapen en koeien? Tegenwoordig hebben de mensen een volledig 
vertrouwen in de dijken die de zee moeten keren en in de dijkwachten die bij zeer 
hoge waterstanden op hun post staan. 
 
Duizenden jaren geleden, toen de zee aan het dutten was is er door een gunstig 
samenspel van wind en water uit zandbanken een lange schoorwal gevormd. 
Daarvan vormen de Waddeneilanden nog de resten. Toen de zee uit haar dommel 
ontwaakte was ze ziedend van kwaadheid en besloot ze het terrein dat verloren 
ging te heroveren. De schoorwal werd doorbroken en het water zette een aanval 
in, waardoor het IJsselmeer, de Lauwerszee en later de Dollard ontstonden. Het 
zeewater drong ook onstuimig de uitmondingen van de Hunze en de Fivel binnen 
en sloeg daar zoveel veen weg dat er grote boezems werden gevormd, die ver 
landinwaarts reikten. En alsof dat nog niet genoeg was stroomde de zee nog vele 
malen over de lagere delen van het land. Al enkele eeuwen voordat de 
wetenschapper en schrijver Plinius, even na het begin van de jaartelling, het 
Groningse land bezocht en er ‘armzalige mensen in hun hutten op 
verhevenheden’ vond, waren ondernemende bewoners van de hogere 
zandgronden naar de kweldergronden aan de kust getrokken, om er van de jacht 
en de visserij te leven. Deze allereerste bewoners van dit met wadgeulen en 
prielen doorsneden kweldergebied, bouwden zich hutten op eenvoudige hoogten, 
om het vege lijf te redden wanneer het zeewater hen kwam belagen. Prielen zijn 
kleine ondiepe stroompjes waarin het zeewater rustig beweegt. Deze terpen of 
wierden werden door de nazaten van deze pioniers steeds verder opgehoogd. Het 
zal wel altijd een groot raadsel blijven waar Plinius heeft rondgekeken. Want al 
ver voor zijn tijd graasden er koeien en schapen op de kweldergronden en 
werden erop de er achter liggende hogere veenlanden haver, bonen en vlas 
verbouwd. Archeologen die terpen hebben afgegraven hebben vastgesteld dat de 
pioniers zich vooral met veeteelt bezig hielden en dat ze over het algemeen niet 
slecht boerden. Dikwijls was een tweede stal nodig om het vee te kunnen bergen. 
Zo armoedig was het dus toch niet! In het noordelijk deel van het 
Westerkwartier, bij Hunsingo en Fivelingo, kan men goed zien dat heel wat 
dorpen zoals Garnwerd, Ezinge, Niehove, Ulrum, Middelstum, Warffum, 
Kantens, Westeremden en Oosterwijtwerd op of bij deze wierden zijn gebouwd. 
Van de honderd grotere en tenminste vijftig kleinere terpen is een deel in de 
negentiende en in het begin van de twintigste eeuw afgegraven. De vruchtbare 
grond kon goed gebruikt worden voor bodemverbetering in de omliggende zand- 
en veenstreken. 
 
Hoewel het de oorspronkelijke terpbewoners niet aan ruimte ontbrak - wierden 
van twaalf tot zestien hectare waren geen uitzondering – besloot men dijken te 
leggen om grotere stukken grond tegen het water te beschermen. Mogelijk werd 
men op het idee gebracht door de bewoners van het gebied tussen Slochteren en 
Siddeburen die een zeewering maakten. De ongeveer één meter hoge dijken 
hadden weinig overeenkomst met de met basalt versterkte kolossen die wij 
kennen. Maar men hield wel droge voeten. Langzamerhand werden steeds 
grotere delen van Groningen bedijkt waarbij de in de twaalfde en dertiende eeuw 
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gestichte abdijen in Aduard, Wittewierum en Appingedam een belangrijke rol 
speelden. De kloosterbroeders hielden zich niet alleen met bidden en studie 
bezig, maar waren ook boer, groeven turf en brachten gronden in cultuur. 
Groningen werd niet alleen bijzonder vruchtbaar maar ook steeds hoger. Elk jaar 
steeg de zee een beetje en met iedere vloed en vooral bij spring- en stormvloed 
liet ze klei- en zand achter op de kweldergronden. Daarom valt te verklaren dat 
het zuidelijk deel van de terpengordel één meter boven N.A.P. ligt en de 
noordelijker gelegen landen een hoogte hebben van tenminste twee meter boven 
N.A.P.. Dat het gebied ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep, met 
uitzondering van Bedum en Ten Boer, het Hogeland noemen is dan ook 
volkomen terecht. 
 
In het bedijkte gebied waar de bewoners niet meer aan terpen waren gebonden, 
betekende niet dat het gevaar daarmee bezworen was. De kloosterkroniek meldt 
over het jaar 1248 een doorbraak van verschillende zeedijken waarbij vooral de 
zuidelijke woudstreken overstroomden. De kroniek was geschreven door Emo en 
Menko van de abdij Bloemhof te Wittewierum. Op 14 december 1287 werd 
volgens deze bron in Friesland  een overstroming noodlottig voor mensen, vee en 
goederen. Want tussen de voornacht en het hanengekraai liepen de 
samengedreven en sterk bewogen wateren onbekommerd over de dijken. Volgens 
de kroniek zijn naar de schatting van de priesters tussen Stavoren en Lauwers 
dertigduizend mensen verdronken en tussen Lauwers en Eems twintigduizend. 
Dat de latere provincie Groningen tussen 1164 en 1717 door tenminste twintig 
grote vloeden werd geteisterd mag het geen verwondering wekken wanneer men 
leest wat de provinciaal ingenieur Thomas van Seeratt schreef over de 
zeeweringen van voor 1717: 
 
In ’t algemeen zeer slegte en ellendige Dijcken en meestendeel van fatsoen als 
aarde wallen, aan beijde zijden steijl en boven spits als een houten peert. 

 
Hoewel er bij andere vloeden vele duizenden mensen om het leven kwamen en de 
Allerheiligenvloed van 1570 mogelijk wel de levens eiste van negenduizend 
Groningers, is er heel wat minder over bekend dan over de vloeden van 1686 en 
1717. In de nacht van 12 op 13 november sloeg het zeewater met zo’n kracht 
over de zeedijken dat Pieterburen, Uithuizen en Uithuizermeeden bijna geheel 
werden weggespoeld. Ook Fivelingo en het Oldambt werden zwaar getroffen. Het 
zeewater stond tot in de straten van Stad. Dominee Henricus Schenckel, 
‘praedicant tot Mitthusen’, vertelde hoe ‘hij met sijn gantsche Familie op de 
Solder was sittende. 
 
Sterck was doen de windt, hol gingen oock de golven. Dat wie ten Huijs uijt quam, 
die Wat’ren hem bedolven. Drie duijsend’ Menschen wel en Beesten noch veel 
meer, Ellendigh quamen om, in dit onstuijmig weer. 

 
L. Smids, medisch doctorandus, dichtte diep onder de indruk: 
 
Wat raad? 
Hier helpt geen jammeren noch klagen. 
God is vergramd: Hij toond het met die slagen. 
Verzoen u togh met Hem en kus de roê. 
En word uw misdaan moe. 
Bid om gena. 
Hij kan en wil u troosten. 
Daer draaid alreeds de wind zich naar het oosten. 
Het water deinst terug, bedaard en stil. 
En vlucht weer tot zijn kil. 
’t Verdroncken land zal haast eens adem haalen. 
En uw verlies met overmaat betaalen. 
Als gij de deugd omhelst en de ondeugd haat. 
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En nimmer God verlaat. 

 
Onwillekeurig denkt men aan de overstromingsramp van 1953, wanneer men in 
de oude kronieken leest: 
 
Omtrent Waatum sat een man met sijn vrouw en een kint, hetwelke noch aan de 
Moeders borsten lagh, in een Boom, doch alle drie doodt. Tot Bedum sijn de koejen 
op des praedicants studeerchamer bij een wenteltrap van selfs opgeklommen om 
sich te bergen als se los gesneeden waren. 

 
Bij de kerstvloed van 1717 die tweeduizendtweehonderdzevenenzestig 
mensenlevens kostte, was het water meer dan twee meter over de dijken 
gespoeld en had alleen al in de waterkering van Hunsingo vijftig gaten met een 
lengte van een kilometer geslagen. Bij Kloosterburen werd een schip van veertig 
ton over de dijk geslingerd. Het kwam terecht bij het huis van de schoenmaker 
waar tien mensen op zolder zaten. Ze kropen aan boord van het schip en konden 
vanaf het dek zien hoe het huis bezweek en in elkaar stortte. Vanuit Stad, waar 
men de situatie niet vertrouwde, waren ijlboden te paard uitgezonden, die enkele 
uren later opgewonden rapporteerden dat het water in aantocht was. Nog 
dezelfde dag stroomde het kolkende water tot binnen de stadsmuren en bereikte 
op sommige plaatsen een hoogte van zestig centimeter. Vanuit Stad ging een 
vloot van scheepjes met brood, bier en water om de mensen te voeden en te 
redden. De mensen in de dorpen en op het platteland zaten in hooibergen, op 
zolders, in torens en in bomen. Veertien dagen lang trokken de scheepjes van 
dorp tot dorp en van boerderij tot boerderij. De mensen werden in Stad in 
openbare gebouwen en bij burgers gehuisvest, terwijl koeien, paarden en 
schapen in koetshuizen, in stallen, zelfs in het Academiegebouw werden 
ondergebracht. 
 
Wanneer men van de harde strijd tegen het water leest, kan men zich er niet 
over verwonderen dat de strengste straffen werden toegepast wanneer  men de 
altijd op de loer liggende zee wilde helpen. In het Landrecht van Hunsingo, 
Fivelingo en het Westerkwartier stond: 
 
Wie zeedijcken doorsteket, alsoo dat het soltwater daar in loopet, dien sal men in 
dat selve gat levendigh versmooren ende bedemmen (gaan zwemmen). 

 
Bij het opruimen van oude dijken onder ’t Zand, Kloosterburen en Zuurdijk heeft 
men geraamten gevonden van mensen die het er kennelijk toch op hadden 
gewaagd. Na de kerstvloed van 1717 heeft Groningen niet meer van zulke 
ernstige overstromingen te lijden gehad. De strijd tussen mens en water werd 
steeds meer door de mens beslecht. De mens ging op grotere schaal land 
inpolderen en drong de zee steeds verder terug. Terwijl de bedijkingen aan het 
Reitdiep en de zuidelijke oever van de Lauwerszee in 1877 werden afgesloten, 
was de laatste inpoldering aan de Waddenkust in 1943. Dat was de 
Emmapolder, die achthonderd hectare groot was en ligt ten noorden van 
Uithuizermeeden. De inpolderingen aan de Dollard kregen in 1924 een voorlopig 
einde met het gereedkomen van de Carel Coenraadpolder. 
 
Een jonge garnalenvisser uit Nieuw Statenzijl die bijgelicht door de maan, over 
de wijde Dollard naar huis voer. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen hij vlak 
bij het schip in het donkere water een vreemde glinstering ontwaarde. Hij wreef 
zich in de ogen, omklemde de rand van het schip en zag, hevig ontsteld, de spits 
van een toren en daken van huizen. Hij verroerde geen vin en terwijl het schip 
voortgleed en de lichte wereld ver beneden al bijna uit z’n zicht was verdwenen, 
meende hij nog een zeemeermin te zien die één van de galmgaten van de toren 
binnenzwom. In Nieuw Statenzijl hebben ze het verhaal niet willen geloven en de 
garnalenvisser heeft er dan ook het zwijgen toe gedaan. Was hij op die bewuste 
dag misschien verliefd of droomde hij? Of zou hij toch iets hebben gezien? Daar 
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waar de jonge visser voer bevond zich namelijk eeuwen geleden het Reiderland. 
Dat was een oude gouw tussen het Oldambt en Oost-Friesland die in de 
Middeleeuwen na hevige vloeden bijna geheel onder de waterspiegel verdween. 
Reiderland telde behalve ruim dertig dorpen, zoals Megenham, Reiderwolde, 
Santerdorp, Oosterreide, Peterswolde, ook een welvarende stad, Torum. Daar 
werden weekmarkten gehouden, acht goud- en zilversmeden een bestaan 
hadden en waar ook munten werden geslagen. Dat de bewoners van dit 
verdronken land niet op een houtje hoefden te bijten mag worden afgeleid uit de 
kronieken. Die melden dat er in het dorp Reiderwolde honderdtachtig edellieden 
woonden wiens vrouwen zich met veel gouden sieraden tooiden. 
 
De gulzige zee had echter had echter aan de Dollard nog niet genoeg. Ze 
ondernam in het begin van de zestiende eeuw vanuit de Dollard een nieuwe 
aanval waardoor twee reuzeninhammen ontstonden. De één liep zuidelijk van 
Woldendorp helemaal tot Noordbroek en de andere reikte oostelijker tot aan 
Wedde. Onbereikbaar voor het water bleef een daartussen gelegen zandrug met 
de plaatsen Scheemda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta, Winschoten, Heiligerlee 
en Westerlee. Het weinige dat er van het welvarende Reiderland over was werd 
verdeeld. Het Reiderlandse Winschoten kwam bij het Oldambt en plaatsen als 
Bellingwolde en Blijham, die weliswaar een aparte heerlijkheid bleven vormen, 
werden bestuurlijk bij Westerwolde gevoegd. Wanneer men van het latere 
Bellingwolde hoort zeggen dat de huizen en schuren er meer waard zijn, mag 
men aannemen dat er wel iets van het oude Reiderland is blijven voortleven. 
 
De Franse schrijver Henri Harvard die in 1875 Nieuw Beerta bezocht, merkte op 
dat de boeren er erg rijk waren. Vaak bezaten ze twee of drie salons, evenzo vele 
piano’s en een overvloed van zilverwerk en porselein. De dienstboden moesten in 
het achterhuis wonen. Harvard schreef: 
 
Ze hebben naar er beweerd wordt, slecht voedsel en slechte ligging en ze beklagen 
zich over de strengheid en de veeleisendheid en de gierigheid van hun meesters. 

 
Stad, die het Oldambt al in de vijftiende eeuw in bezit had gekregen en er tot de 
Franse tijd de scepter zwaaide, ging het water na de Dollard-inbraken zeer 
energiek te lijf. Al in 1545 was bijna zevenduizend hectare grond teruggewonnen 
en nog voor de slag bij Nieuwpoort was de Scheemder Zwaag ingepolderd. In de 
volgende eeuwen werden steeds nieuwe met vruchtbare klei bedekte gronden 
ingedijkt. De Dollard werd steeds kleiner, het grondgebied van Oldambt nam 
aanzienlijk toe en de welvaart van het oorspronkelijke veengebied werd vergroot. 
Hoewel er in het Dollardgebied nog steeds, zij het op bescheiden schaal, land 
werd gewonnen in het recente verleden zullen er voorlopig geen aanzienlijke 
inpolderingen meer tot stand komen. De Duitsers, die de Eemsmonding als 
Duits gebied beschouwen, hebben er geen enkelbelang bij dat de Dollard verder 
wordt verkleind. Zij zijn bang dat de Eems dan nog sneller zal verzanden, 
hetgeen noodlottig voor Emden zal zijn. Van Nederlandse kant kan men dit 
standpunt billijken en gelooft men dat ook Delfzijl niet bij een inpoldering gebaat 
is. In het Oldambt deelt men die mening niet. Men zou het liefst het oude 
Reiderland tot nieuw leven willen wekken. 
 
Van het oorspronkelijke Oldambt, waartoe eertijds ook de veenkoloniën 
behoorden, kan men nog iets terugvinden in en rondom Noordbroek en 
Zuidbroek en in Termunten, met haar grappige haventje Termunterzijl. Tot het 
oude Oldambt behoren ook Woldendorp, aan het einde van de 
Reiderwolderpolder en Wagenborgen. Vlak bij Termunten bevindt zich de 
landtong ‘Punt van Reide’, met een broedkolonie kluten. 
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As ’t nait ken zo as ’t mout, den mout ’t zo as ‘t ken 

 
 
Sporen uit het noorden 
 
 
De Groningers uit het terpenland zijn van afkomst Friezen. Tot zeshonderd jaar 
geleden werd er ook Fries gesproken. Toch zal men niet gauw een Fries met een 
Groninger verwarren, zelfs afgezien van het huidige taalverschil. Er is een 
verschil in levenshouding. Hoe komt dat? Men heeft wel gedacht dat de Saksen, 
die het land hebben bezet, naast hun taal ook hun aard aan de Groningers 
hebben opgedrongen. Er is ook een andere mogelijkheid. In de dorpen en 
buurtschappen heerst een eigen cultuur, dat geldt ook voor de streek. En het 
verschil in de omstandigheden waren in het noorden anders dan in het westen. 
De Fries en de Groninger zouden in hun aard die andere omstandigheden 
weerspiegelen. 
 
Het terpenland is voor een Groninger, niet anders dan voor een Fries. Is een terp 
niet een groots monument uit het verleden, noch een mooie verheffing in een 
vlak landschap. Een terp is aantal scheepsladingen mest. Mest is geld waard. 
Daarom heeft men de terpen afgegraven. Gelukkig heeft men niet alle terpen 
afgegraven. Soms lag er een dorp op en het afbreken van de huizen, met de 
verplichte wederopbouw, zou duurder zijn dan de opbrengst van de mest. Zo zijn 
er nog heel wat terpen en terpfragmenten gespaard. En zij maken dit kale 
Groningerland mooi en belangwekkend. Amateurs en later ook geleerden 
kwamen tot de ontdekking dat er meer in de terp lag dan mest. Hoe kon het ook 
anders. Mensen hebben er gewoond. Gedurende twintig eeuwen hebben zij in 
dat stukje bodem hun sporen achtergelaten. Heel lang beperkte men zich tot het 
verzamelen van opgegraven voorwerpen. En die zijn wonderlijk genoeg. U kunt ze 
bewonderen in de musea in Leeuwarden en Groningen. Natuurlijk kwam er een 
enorme massa aardewerk voor de dag, soms in de vorm van kannen, potten en 
vazen. Maar meestal als een aantal scherven, waaruit de vakman dan weer één 
geheel van wist te maken. Uit dat aardewerk valt heel wat te leren. Want we zien 
duidelijk dat er in de loop van de eeuwen voortdurend andere kommen, kruiken 
en potten worden gebakken. Er kwam nog heel wat meer voor de dag. Munten 
bijvoorbeeld, en sieraden, messen en zwaarden, urnen, beelden; beenderen van 
allerlei dieren: honden, katten, koeien, paarden, en zelfs een oeros; geweien, 
werktuigen, hazelnootjes. En zoveel overblijfselen van de woningen van de 
terpbewoners dat men erin geslaagd is een paar boerderijen geheel te 
reconstrueren. Bekend is dus hoe de mensen lang geleden hebben geleefd. We 
weten van een alcoholist, die zijn geld verspeelde met dobbelen en kaarten. 
 
De terp van Ezinge is grotendeels afgegraven en als mest uitgestrooid over 
minder vruchtbare landbouwgronden. Die zijn daarom een paar jaar vruchtbaar 
geweest. Ze hebben meer aardappelen, meer graan, meer suikerbieten 
voortgebracht. En de mensen hebben die grotere hoeveelheden voedsel al lang 
weer geconsumeerd. De terp van Ezinge is niet geheel verdwenen. Er staat nog 
een kerk die het bezichtigen waard is. Het is een middeleeuws gebouwtje, sober 
en vriendelijk. Het is herhaaldelijk verbouwd. De toren maakt een stoere indruk, 
zoals hij daar staat aan het eind van het dorpsstraatje. Eenzaam op de rand van 
de afgrond die door de afgraving is ontstaan. In de kerk is een fraaie preekstoel, 
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een doophek en een aantal banken, alles uit de achttiende eeuw, toen het de 
gemeente klaarblijkelijk goed ging. Er is een grafzerk uit de tijd van de 
renaissance en een oudere uit de tijd van de gotiek. Zelfs op zo’n eenvoudige 
steen kan men de tijd van het ontstaan aflezen. Professor Van Giffen heeft het 
deel van de terp dat afgegraven zou worden van tevoren nauwkeurig mogen 
bestuderen. De resultaten waren verrassend. Hij heeft met behulp van vele 
medewerkers de terp gepeld: laag voor laag is weggenomen.  En na elke 
weggenomen laag kwam weer een woonlaag van een andere bevolking 
tevoorschijn. De oudste groep bewoners vestigde zich hier, toen er nog geen terp 
was, tweehonderd jaar voor Christus. De opgravers begonnen aan de buitenkant 
met de laag van ongeveer het jaar 1300. Drie jaar duurden de opgravingen. In 
totaal werd vijfentwintigduizend ton aarde verplaatst.  
 
Hoe heeft de landstreek er uitgezien toen de eerste mensen zich hier vestigden, 
een paar honderd jaar voor Christus geboorte. Oostelijk van de heuvels, die de 
Hondsrug wordt genoemd, stroomde een rivier naar het noorden: de Hunze, door 
een vlak landschap, dat veel op het kwelderland van Zeeland heeft geleken, 
kronkelde de Hunze naar de zee. Ongeveer op de plaat waar nu Ezinge ligt, 
stroomde in rivier Hunze een zijrivier. De oevers van de rivier zijn hoger dan het 
omringende land. Als de rivier veel water vervoert, in de herfst en in de winter, 
treedt hij buiten de oevers. Het zand en slib dat hij meevoert, brengt hij dus 
buiten zijn bedding. Het zwaarste materiaal, het grove zand, bezinkt natuurlijk 
al gauw. Het valt vlak aan de oever van de rivier en bouwt daar in de loop der 
jaren een rug op. Het lichte slib bezinkt pas veel verder weg. Op zo’n ruggetje, 
veilig voor het zeewater dat bij zeer hoge vloeden het land overstroomde, 
vestigden zich de eerste mensen. In die tijd stond de zeespiegel niet zo hoog als 
tegenwoordig. In onze tijd zou men, als er geen dijken waren, daar niet kunnen 
wonen. Maar omstreeks het begin van de jaartelling ging dat uitstekend. Waar 
kwamen die mensen vandaan? Waren de eerste bewoners Friezen? We weten het 
niet zeker. Misschien is het wel zo dat de eerste bewoners hier alleen maar in de 
zomer kwamen met hun vee. Als dat zo is woonden ze in de winter op de hoge 
zandgronden in het noorden van Drenthe, in de streek waar nu Zeijen ligt. 
Ontelbare lagen werden met veel geduld en vakmanschap afgegraven, 
gefotografeerd en getekend. De bovenste laag strekte zich niet uit tot het midden 
van de terp, maar bleef meer aan de rand. Deze laag eindigde in de dertiende 
eeuw. Het was de laatste uitbreiding van de terp voor de zeedijken verdere 
uitbouw onnodig maakten. In deze laag vond men weinig as, weinig scherven en 
geen resten van woningen. Aan de buitenkant van de terp woonde niemand. Het 
was een uitbreiding van het akkerland. Bij deze akkerlaag sloot zich een 
volgende laag aan die merkwaardig bleek. Men vond sporen van een ontzaglijke 
brand die zich over de hele terp uitstrekten. Na de brand waren kleine huizen, 
van drie bij vier meter, op dezelfde plaats gebouwd. Het waren houten huizen. 
Stenen huizen vindt men in de terp niet. Maar tussen de overblijfselen van deze 
kleine huizen vond men aardewerk en een paar bronzen spelden. Het aardewerk 
is niet van Friese oorsprong, maar Angelsaksisch, evenals de bronzen 
mantelspeld in de vorm van een kruis. 
 

Angelsaksen, wie waren dat en wat deden die hier? Waarom bouwden zij hun 
huisjes op een platgebrande terp? De Angelen en de Saksen waren Germaanse 
stammen in het noorden van Duitsland en Denemarken. Piraterij was een van 
hun bronnen van inkomen. Als zeerovers zijn ze tussen 400 en 500 het land met 
de terpen binnengevallen. Zij zijn het ook die Engeland hebben veroverd. De 
Angelen en Saksen vallen de bewoners aan. En na de overwinning steken ze de 
boerderijen in brand. Rovend en brandstichtend trekken ze verder. Na hen 
komen andere bendes, die op de terp gaan wonen in houten huisjes. Ze moeten 
hier een hele tijd zijn gebleven. Daarom vinden we in de grond hun aardewerk. 
Ook hun vrouwen braken af en toe een pot, een schaal of een beker en gooiden 
de scherven weg. En daarom vinden we hier ook hun mooie bronzen gespen, 
waarmee ze hun mantels bij elkaar hielden. In die tijd was de terp al vier meter 
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hoog. De doorsnede bedroeg toen ruim  tweehonderd meter. Met het afpellen van 
de volgende laag komen we in de tijd tussen 200 en 400 na Christus. Er wordt 
veel Fries aardewerk gevonden. Dat wil zeggen dat de mensen uit Ezinge hun 
eigen serviezen bakten. Daarnaast komt ook Romeins aardewerk voor. En dat 
bewijst dat de Friezen van Ezinge handel dreven met Romeinse marskramers. De 
eerste scherven zijn van aardewerk dat in Romeinse werkplaatsen in Frankrijk is 
gemaakt. Latere komen uit werkplaatsen aan de Rijn. En nog weer latere uit het 
kunstgebied van de Middellandse Zee. Bijzonder aardig is de vondst van een 
bronzen beeldje. Het stelt ‘de bliksem werpende Jupiter’ voor. Het is slecht 
achttien centimeter hoog, maar het laat een formidabele spierkracht zien en men 
ziet het naakte lijf gespannen tijdens het wegslingeren van de bliksem naar de 
aarde. Jupiter was de oppergod van de Romeinen. Misschien hebben de mensen 
uit Ezinge dit kostbare stuk aangeschaft om hun bliksemende god Donar te 
vereren. Naar Donar is de dag ‘donderdag’ genoemd. Deze laag was overigens 
doortrokken met koeienmest. De Ezingers moeten veel vee hebben bezeten. Ze 
konden dit laten grazen op de kwelders rondom de terp. De gunstige plaats waar 
zij zich hadden gevestigd, veroorloofde het bezit van grote kudden. Er was 
drinkwater in overvloed in de rivier. De hoogte van de terp bedroeg drie meter, de 
middellijn honderdvijftig meter. En nog diepere laag toont duidelijk aan hoe men 
klei heeft aangevoerd om de terp op te hogen. Klaarblijkelijk steeg de 
waterspiegel voortdurend. De grondslagen van de huizen waren door elkaar 
gelegd. Een terp bood immers weinig ruimte voor huizenbouw. Werd een huis 
bouwvallig dan bouwde men het nieuwe huis op de resten van het oude. 
Misschien maakte men het groter, misschien kleiner. Merkwaardig zijn de kleine 
zandlagen tussen de cultuurlagen. Zij wijzen op overstromingen van korte duur, 
misschien in het voor- of najaar. Daarna gaat men dan weer ijverig verder met 
het ophogen. Opvallend is in deze periode het voorkomen van twee soorten 
aardewerk. Het ene is klaarblijkelijk op de terp vervaardigd: de klei is vermengd 
met stroflinters en schelpgruis. Het andere is elders vervaardigd, maar 
waarschijnlijk door dezelfde mensen. Het bevat steengruis en is dus afkomstig 
van de zandgrond. Wijst dit erop dat de bevolking destijds alleen in de zomer op 
de terp woonde om in de winter op de hoge zandgronden te verblijven? Op een 
goed contact met de zandgronden wijzen ook de massa’s doppen van hazelnoten 
en het royale gebruik van hout van de eik, de berk en zelfs de den. De huizen uit 
deze periode zeer erg groot en uitstekend gebouwd. Ze meten tien bij zes meter. 
De muren bestaan uit vlechtwerk. Het grootste huis is zeven bij drieëntwintig 
meter. Mens en dier wonen in die tijd in dezelfde ruimte. Het geheel doet sterk 
denken aan het Twentse ‘los hoes’.  
 
De hoogte van de terp was destijds twee meter, de doorsnede honderd meter. En 
daaronder? De terp, van ruim een meter hoogte en een doorsnede van 
vijfendertig meter is langs de rivier opgeworpen van zoden, afgestoken op de 
kwelder. En op deze terp aan de Hunze, te midden van de eindeloze vlakke 
kwelder, een bloemenzee in de zomer, een grauwe natte vlakte in de lange 
winter, een kleine nederzetting. Gekrijs van meeuwen, het gejoel van grote 
zwermen vogels. Ver weg de zee, die soms in het donkere jaargetijde uit zijn 
diepten oprijst en de terp nadert. Kudden veel rondom, onder toezicht van de 
herder. In de zomer verzamelt men hooi en rijdt het op tweewielige karren naar 
de terp. En men onderhoudt de grote boerderijen die bloot zullen staan aan de 
stormen van dit wijde open land. Koeien en schapen leveren vrijwel alles wat 
men nodig heeft. Vlees en melk, boter en kaas, leer en wol, beenderen. Niets ging 
verloren. En nooit behoefde men zonder te zitten. De herder hoedde de kudde, de 
vrouwen molken het vee en maakten boter en kaas. En ook bakten zij het 
aardewerk. In de eerste tijd de potten zonder oren met gekartelde randen, 
waarvan de klei – afkomstig van de kwelder waarop men woonde – schelpgruis 
bevat en soms snippertjes stro. In een andere tijd maakte men bollere vormen 
met een oor en soms met twee. Het bereiden van de klei, het vormen, het bakken 
in een open vuur eiste handigheid en vele tijd. Veel meer tijd en veel meer 
vakmanschap van de vrouwen vereiste het maken van de prachtige, glanzende, 
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zwarte of grijze potten. De glans werd verkregen door polijsten met een houten of 
benen staafje. Voor het bakken werd de pot overgoten met een laagje van het 
fijnste slib. Daardoor kreeg dit aardewerk later dat mooie matglanzende uiterlijk. 
Misschien werd het ook gebakken in een oven, waarin men rook toeliet. 
Misschien werden de mooiste potten zelfs nog eens bestreken met een zwarte 
stof, zoals grafiet. Zeker is dat de pottenbaksters een goed smaak hadden. Werk 
in overvloed. Maar werk dat geen haast vereiste. De mannen maakten 
werktuigen, wapens, karren. Zij gebruikten hertengeweien om er 
landbouwgereedschappen van te maken: vorken, haken, hakken. Zij gebruikten 
hout voor het maken van karren en wagens, en voor honderden andere dingen. 
Zij gebruikten massa’s beenderen en huiden. Bovendien hadden zij hun werk op 
de akkers, hun zorg voor de paarden. En zeker hebben zij wedstrijden gehouden 
en handel gedreven, zoals elke boer tot op de dag van vandaag. Sport en spel 
werden niet verwaarloosd. Er zijn benen schaatsen gevonden, en benen fluiten. 
Er is gezongen, en op gezette tijden vergaderden de mannen van de stam in het 
‘Ding’. Bezorgd hield men, vanaf de hoogte waarop men woonde, het verre Wad 
in het oog. Vandaar kwamen niet alleen hoge vloeden, maar ook zeerovers. Het 
was voor de verspreid wonende boeren niet gemakkelijk deze bliksemsnel 
verschijnende en verdwijnende bandieten af te weren. En als men vluchtte kon 
men de trage kudden niet meenemen. 
 
 

 

 
Hoogholtje in Mensingeweer 
 
 
Een hoogholtje is in de provincie Groningen de benaming voor een hoge vaste 
voetbrug, hoog genoeg om schepen te laten passeren. Aan beide zijden bevindt 
zich een trap. Omdat hoogholtjes ook wel van staal of beton gemaakt zijn spreekt 
men ook wel (voor de grap) van hoogiezertje of hoogbetontje. 
 
Bekende hoogholtjes: 

- Jeneverbrug in Winsum, die zijn naam te danken zou hebben aan 
het feit dat zich ooit aan beide zijden een café bevond. 

- 't Balkje in Middelstum.  
- Mensingeweersterbalkje in Mensingeweer (aan het Pieterpad). 
- Menkeweersterholtje bij  Onderdendam in oud kerkenpad, nu 

naar een huis.  
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De naam van de Groningse drankfabrikant Hooghoudt is een cognaat. Een van 
hun producten is: Hoogholtje Fladderak. Het bedrijf heeft voor zijn vestiging ook 
een hoogholtje laten bouwen. De naam Hooghoudt is afgeleid van de hoge houten 
voetgangersbruggetjes, hooghout of hoogholtje genaamd, die typisch zijn voor de 
Groningse kanalen. Voor het huidige complex heeft Hooghoudt speciaal een 
hoogholtje laten aanleggen. 
 
Uit het zuiden kwamen kort voor het begin van de jaartelling de Romeinen. Zij 
hebben het land niet blijvend bezet omdat ze werden tegengehouden door 
Hermann, de koning van de Etrusken.  Ze eisten een matige schatting in de 
vorm van huiden. D Friese jongeren moesten als soldaat dienen in de Romeinse 
legers. De Friezen waren goede ruiters. En zij waren met het water vertrouwd. Zij 
vochten in Engeland en in Frankrijk. Zij zagen de bergen in Zwitserland, de 
gletsjers, zij dronken wijn op het strand van de Middellandse Zee, zij aten dadels 
in Egypte, zij zagen de piramiden en zij zagen Jeruzalem. Het Romeinse Rijk 
omspande de gehele Oude Wereld. Soms verscheen op de terp, na de ambtenaar 
die de schatting inde, een marskramer. De boeren ruilden kammen, scharen, 
messen, spiegels en sieraden. Zij leerden het gebruik van honderden dingen 
waarvan men nooit gehoord had. Men leerde wijn kennen, kostelijker dan het 
bier dat men zelf brouwde en fijner dan de mede die men bereidde van honing. 
Men leerde ook dat in het wereldrijk van de Romeinen veel goden werden 
gediend. En dat sommige eigenlijk dezelfde waren als die men op de terp 
vereerde. Alleen de naam was anders. Men kocht fraaie bronzen beeldjes met de 
afbeelding van zulke goden. Professor Van Giffen is begonnen aan het afpellen 
van de laatste woonlaag. Wat zullen we daaronder vinden? Als de laatste 
kruiwagen met aarde naar het wachtende schip is gereden zien wij duidelijk dat 
ook de bodem onder de terp bewoond is geweest. De oudste bewoners van Ezinge 
– dat toen geen Ezinge werd genoemd – hebben niet op een terp gewoond. De 
hoge rug naast de kreek was in die tijd een goede plaats om te wonen. Wel 
overspoelde de zee soms bij stormvloeden het vlakke land, maar de rug bleef 
droog. Niemand voelde zich in dit land bedreigt door de zee, zelfs niet door de 
zeldzame hoge springvloeden, gepaard met noordwesterstormen. Pas later is de 
zeespiegel gestegen en toen werd de bouw van de terp noodzakelijk. Het waren 
de boeren die zich hier te midden van de zilte weidegronden vestigden. Zij 
hadden een eindeloze vlakte vol kruiden en grassen voor zichzelf. Zo ver het oog 
reikte! Twee huizen hebben de pioniers aan de kreek gebouwd. Zij hebben deze 
woningen door een schutting omgeven. Wonderlijk genoeg hebben deze oudste 
bewoners van het hoge land in hun boerderij wel een scheiding gebouwd tussen 
de ruimte van het vee en die voor de mensen. Later woonden mens en dier in een 
ruimte. Er is nog iets vreemds aan het licht gekomen bij deze afgraving. De 
oudste bewoners, de pioniers, hadden achter hun huis een stellage staan,  geen 
schuur, geen stal. De stellage was niet overdekt. Rijen palen vormden een 
rechthoek van zeventien bij zeven meter. Op die palen was een vloer gelegd. Zo 
stond achter het huis een platform van aanzienlijke grootte. En niemand weet 
waartoe het heeft gediend. Het is waarschijnlijk dat de boeren daar hun hooi 
optasten, een flink eind boven de – in de winter – vochtige grond. Dat was 
tweehonderd jaar voor het begin van onze jaartelling. 
 
Twee boerenfamilies vestigden zich als eerste op een bestaande rug naast de 
kreek. Zij bouwden grote boerderijen. Ze hadden grote kudden vee. Zij waren 
grote boeren. En sindsdien is het eigenlijk altijd zo gebleven. In dit land, op dit 
hoge land in de provincie Groningen hebben altijd grote, rijke boeren gewoond. 
Ze wonen er nog. Twintig eeuwen van rijkdom. Misschien verklaart dat iets van 
het karakter van de mensen uit de hoge landen. Een ding is jammer en het is 
een foute beslissing geweest. Een van de grote boerenwoningen van de pioniers 
had in Ezinge geheel moeten worden herbouwd. Op dezelfde plaats waar hij heeft 
gestaan.  En er had tenminste een klein museum moeten worden gebouwd, een 
zaaltje, een maker bij de kerk, waarin enkele mooie vondsten uit de terp 
tentoongesteld konden worden. Nu moet naar het Museum voor Stad en Lande 
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in Groningen. Er is veel opgegraven! De Friezen waren ruiters. Niet alleen sporen 
en stijgbeugels zijn opgegraven, zelfs het gave geraamte van een paard. 
Klaarblijkelijk is het dier begraven. Maar waarom? Behoorde het aan een 
voorname hoofdeling? Aan een held?  Heeft men het paard begraven tegelijk met 
zijn baas? Was het dier zelf beroemd, om zijn snelheid, om zijn 
uithoudingsvermogen, en werd het daarom begraven in plaats van geslacht en 
opgegeten? Is het paard gedood door een mens? Of heeft de bliksem het getroffen 
op de kwelder? Of was het een vijandelijke pijl, een lans? We weten het niet. Iets 
moet er met dit geheel gaaf begraven dier wel aan de hand zijn geweest.  Onder 
het ingevoerde Romeinse aardewerk is ook een wijnkruik gevonden. En beeldjes, 
onder andere van de godin Minerva, glazen schaaltjes en bronzen mantelspelden 
getuigen van de welvaart van de bewoners van de grote woningen. Naalden en 
breipennen wijzen op de bezigheden van de vrouwen. En wat denkt u van de 
oudste rammelaar voor de baby. Een urn met een handvol geblakerde, half 
verpulverde beenderen en wat grijze as van een mens, een boer van de terp van 
Ezinge. En in dezelfde urn de drinkbeker waaraan hij tijdens zijn leven zijn hart 
had verpand. Wij weten dat onze voorouders liefhebbers waren van bier en mede 
– een honingdrank- en wijn. De wijn was echter zeldzaam in de streek. En 
daarbij een dobbelsteen, speelstenen, fiches, die de inzet vormden bij het spel. 
Zo heeft men deze terpbewoner aan de aarde toevertrouwd, met de symbolen van 
het spel en van de drinkgelagen. Na eeuwen en eeuwen wordt hij opgegraven en 
de vondst zet ons aan het denken. Waarom heeft men met die symbolen 
begraven? Waarom begraaft men iemand met dobbelstenen en fiches en met zijn 
drinkkroes? Ik zie de speler voor mij bij het flakkerend vuur van de haard, hij zit 
te midden van een groep vrolijke vrienden. De Friezen hielden van samen eten en 
van drinkgelagen. Zij waren verslaafd aan het spel. Luidruchtig, dronken, eist hij 
dat men zijn beker sneller vult, in een teug drinkt hij hem leeg, tot de bodem. De 
benen dobbelstenen rammelen in de beker en tuimelen in een wilde dans over de 
tafel. Wat verdobbelt hij? Zijn vee, zijn land, zijn huis, zijn geliefde paard? En 
nog keert de kans niet. Maar zo kan de speler niet eindigen, met deze nederlaag. 
Hartstocht en alcohol benevelen hem. Alles tegen zijn kinderen? Alles tegen zijn 
Vrouw? Tenslotte verspeelt hij zijn eigen vrijheid. Nu is het niet mogelijk langer 
te leven. Als hij begraven wordt op de terp waar hij als speler berucht was, geeft 
men hem de noodlottige kroes, de noodlottige stenen mee. Het kan ook anders 
zijn geweest. Misschien was de speler van Ezinge een machtig man, een 
aanvoerder, een hoofdeling. Op zijn ziekbed eiste hij dat men zijn paard, zijn 
beker en zijn stenen – alles wat hem verbond aan de aarde – mee zou geven in 
zijn graf. En het kan nog heel anders geweest zijn: een attentie van vrienden en 
medespelers bijvoorbeeld. Misschien ligt in deze urn, in de kille kelder van het 
Groninger Museum voor Stad en Lande, de as van een groot drinker en een groot 
speler. In gedachten zie ik hem voor mij zoals hij tijdens zijn leven was: een 
machtige terpbewoner, een groot man op het hoge land in zijn menselijke onrust, 
zijn menselijke hartstocht, zijn menselijke dwaasheid. Misschien hebben zij die 
hem in de grond stopten mij dit willen laten zien.  
 
Een tocht door het noorden van Groningen is niet bepaald van romantische 
aard. Het ware karakter ervaart men het beste op een nevelige dag in de herfst of 
het vroege voorjaar. Een bars, groots landschap, zonder bossen bomen. Akkers 
naast akkers, waar ronkende trekkers opdoemen uit de mist en erin verdwijnen. 
Maar dan rijst een hoogte op, een terp, die ‘wierd’ wordt genoemd. Een 
hooggelegen dorp beheerst de vlakte, een groep opeengedrongen huizen, een 
middeleeuwse kerk, een schip tegen de laaghangende wolken, waarin de top van 
de toren verdwijnt. En hier en daar een grote boerderij, monumentaal, maar niet 
mooi. Een enorme schuur als het brede achterlijf van een kolossaal insect, een 
dunne hals en daarvoor de kop met de vensters als grote ogen. Dat voorstuk 
blijkt bij nadere beschouwing groot en voornaam. Het geheel is omgeven door 
zware bomen en maakt indruk, een hoog punt in het vlakke open land. En het 
park met de vijver ervoor is het enige lieflijke in de verre omtrek. Anders is dit 
landschap in de tweede helft van mei als het koolzaad bloeit en duizenden 
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akkers zich tooien met de belofte van een rijke oogst. Dan blijkt alles zo bars 
niet, zo koel afgesloten. De terpdorpen, zoals Eenrum, Baflo, Rasquert, Warffum, 
zijn niet zonder bekoring. Men ervaart elk bezoek als een tocht naar een dorp op 
een rots. De terpen zijn het wezenlijke element van schoonheid in dit oude 
kwelderland. De kerken zijn de moeite van het bekijken waard. Het woord 
Warffum – oorspronkelijk werfheem – betekent ‘een opgehoogde plek langs het 
water’. Een uitstapje van enkele kilometers biedt een goede gelegenheid om 
kennis te maken met de inpolderingen, waarmee het noorden van Groningen is 
uitgebreid. Een kilometer ten noorden van Warffum is een oude zeedijk. Wie 
daarachter het Wad verwacht vergist zich. Voor hem ligt de enorme Noord 
Polder, gewonnen op de Waddenzee. Grote boerderijen zijn hier gebouwd, 
Zeeborg, Salomé, Buitenbosch en, de grootste van allemaal, Groot Zeewijk, de 
grootste boerderij van de provincie. De schuur van Groot Zeewijk is niet anders 
gebouwd dan de boerderijen van Ezinge. Het enorme dak wordt gedragen door 
rijen verticale balken, welke twee aan twee door een dwarsbalk zijn verbonden. 
Men loopt dus onder een rij van bintstellen door die samen het dak dragen op 
Groot Zeewijk staan niet minder dan dertien van deze bintstellen achter elkaar. 
De afstand tussen de pilaren is bijna tien meter, de hoogte acht meter. De 
boerderij ligt halverwege tussen de oude en de nieuwe zeedijk.  Als men ten 
slotte op de nieuwe dijk staat, heeft men nog niet het Was bereikt. Er liggen 
uitgestrekte stukken land buiten de dijk, die later zullen worden ingepolderd. 
Usquert is een oude nederzetting op een terp, de noordelijkste van ons land. 
Vroeger noemde men het dorp Wyxwierd. Een wierd is een terp. Wyx is de 
afkorting van een naam voor een man. De grote boer waarnaar de terp is 
genoemd. De terp van Ezinge heeft bewezen dat de Groninger boer altijd 
welvarend is geweest. Hij heeft zich hier gevestigd toen hij al in het bezit was van 
grote kudden koeien, van schapen en paarden. Die welvaart is gebleven. Hoe 
mooi zo’n voorhuis – de kop van de boerderij – vroeger was, is te zien in Usquert. 
Hier ligt de oude Kruisstee, de enige boerderij in de hele provincie waar nog en 
voorkamer in de oude stijl van Groningen bewaard is.  Er is nog een boeiende 
boerderij bewaard, Kloosterwytwerd. Hier lag vroeger de Johannieter 
commanderij en daaraan herinnert nog de prachtige natuurstenen schouw,  
vijfhonderd jaar oud. Een paar kilometer zuidwaarts van Usquert ligt de terp 
Helwerd. Men heeft zo vaak geprobeerd de Friezen af te beelden als stugge, 
zwijgzame, stroeve mensen. Maar wij lazen over de sieraden en de wijnkruiken 
die het tegendeel bewijzen. 
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Noormannen plunderen de kust 
 
 
 
Omstreeks 800 waren de Friezen geweldige zeevaarders. Ze dreven handel met 
kooplieden in havens aan de kust en aan rivieren landinwaarts. In Stockholm en 
Mainz waren speciale wijken waar de Friese handelaren woonden en waar de 
handelswaar werd verhandeld. Vooral het Friese laken –  wollen stoffen – was 
een gewild product. Maar na 800 kwamen er kapers op de kust. Zeevaarders uit 
Denemarken en Noorwegen stroopten de kusten af. De kapers roeiden heel hard 
in hun drakenboten. Als de wind de zeilen bolde stoven ze over het water. 
Vikingen ofwel noormannen werden ze genoemd. Ze voerden snelle aanvallen uit 
in de kustplaatsen en zagen er niet tegenop om mensen te roven en als slaven te 
verkopen.  Dat is Reginhard uit het Oldambt overkomen. Hij werd tijdens een 
plundertocht in 890 meegenomen. Voor hem is echter losgeld betaald. De 
noormannen zouden het vooral op kerken hebben voorzien omdat daar kostbaar 
vaatwerk bij de mis werd gebruikt. De geestelijken, de enige verslaggever uit die 
tijd, lieten zich erg negatief over de vikingen uit: ‘Van de woede der noormannen, 
verlos ons, Heer!’ Lange tijd is zelfs gedacht dat de kerkgangers na afloop van de 
mis de kerk door lage poortjes aan de noordkant moesten verlaten. Onder deze 
‘noormannenpoortjes’ bogen ze dan voor de heersers in het noorden. Maar dat 
bleek een fabel. De kerken waren toen nog van hout en de in latere jaren 
gemetselde poortjes waren steeds lager geworden, omdat de kerkhoven werd 
opgehoogd. 
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Hai holdt van ’n kort gebed en ’n laank gevret 

 

 
Groningers uit Stad en Ommeland 
 
 
 
 
Onder de rijke families liepen de Gelkingers het meest met de borst vooruit. Zij 
waren voor geen prefect bang. Al kort na de eed aan bisschop Herbert namen zij 
weer de leiding bij het aanleggen van de wallen en vestingwerken. Toen de 
prefect op kruistocht was, begonnen zij met het afbreken van de Sint Walburg 
door het dak te slopen. Maar de kerk helemaal afbreken durfden ze niet. 
Ondertussen waren de machtigste Stadjers in stenen huizen gaan wonen. 
Beneden woonde de koopmansfamilie, boven werden de goederen opgeslagen. 
Doordat de muren dik waren en de ramen klein, konden ze zich vanuit hun 
eigen huis verdedigen. Toen de Drenten in 1227 tegen de bisschop in opstand 
kwamen, sloten de Gelkingers zich bij hen aan. Even waren ze de baas in Stad, 
maar de bisschop herstelde de macht van de prefect weer. Maar de Stadjers 
zochten een nieuwe kans om deze vreemde pottenkijkers kwijt te raken. Op de 
paardenmarkt waren die altijd het eerst aan de beurt om de beste paarden te 
kopen. Als de handelaren uit Hunzingo en Fivelingo hogere prijzen eisten, werd 
ze afgetuigd. De Ommelanders werden kwaad op de prefect toen zij het koren, 
dat per schip in Stad werd aangevoerd, voor extra hoge prijzen moesten 
verkopen. De kooplieden uit Stad wilden maar wat graag met de woedende 
boeren samenwerken om van de prefect verlost te worden. Toen de boeren uit 
Hunzingo, Fivelingo en het Oldambt tegen de prefect oorlog voerden, moesten de 
Stadjers zich overgeven. Het gevolg was dat de prefect moest beloven voortaan 
ergens in het Gorecht te gaan wonen. In 1251 was binnen de wallen voor hem 
geen plaats meer. De Stadjers lieten zich niet langer inpakken. Ze maakten hun 
eigen regels en noteerden die in een stadboek. Vanaf 1245 voerde Stad een eigen 
stadszegel in. Voortaan kon ieder aan het zegel, met een afbeelding van de Sint 
Maartenskerk, zien dat Stad zelfstandig brieven kon verzenden en verdragen 
sluiten. Het zegel van was, dat met hars versterkt was, mocht alleen verbroken 
worden door degene voor wie de boodschap bestemd was. Zo werd voorkomen 
dat er mee geknoeid werd. 
 
De handel kreeg na 1260 nog een extra duwtje in de rug. De Hunze werd in dat 
jaar door een kanaal met Stad verbonden. Nog meer schippers deden Stad aan. 
Bovendien was de Hunze belangrijk voor het vervoer van turf. Nu er steeds meer 
stenen huizen gebouwd werden, was er veel energie nodig voor het bakken van 
stenen en pannen. Toch was de glorietijd van de Groninger handel overzee na 
1300 voorbij. Stad mocht dan lid van het Hanzeverbond zijn, steeds minder 
schepen uit Groningen voeren buitengaats. Dat had met de onveiligheid door 
zeerovers zoals de Likedelers te maken, maar ook met de concurrentie van de 
Hollandse schippers. In de Ommelanden werd Stad steeds meer baas boven 
baas. Vol trots spraken de Stadjers van hun vrije rijksstad. Dat wilde zeggen dat 
zij alleen aan de Duitse keizer verantwoording moesten afleggen. Aan het 
stadswapen is dat nog te zien. De dubbele adelaar van het Duitse Rijk wil zeggen 
dat Stad alleen aan de keizer gehoorzaam was. Het groenwitte wapenschild is het 
herkenningsteken van de prefecten. Gelukkig woonde de keizer ver weg en had 
zoveel andere zaken aan zijn hoofd dat hij zich nauwelijks met Stad bemoeide. 
De Ommelanders moesten terdege rekening houden met de Stadjers. 
Nadrukkelijk namen de machthebbers in Stad het heft in de wijde omgeving in 
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handen. In 1352 verwoestten de Stadjers samen met de Ommelanders het slot 
van de prefect in Selwerd. Toen was het definitief met de macht van de prefect 
afgelopen. De stenen van de verwoeste burcht werden gebruikt om een deel van 
de stad achter de wallen te beveiligen. Dikke stadsmuren hielden de vijand nog 
beter tegen dan aarden wallen. Maar stenen waren duur, daarom werd een 
dubbele wal gegraven met een flinke gracht ertussen. In 1362 sloot Groningen 
een verdrag met de Friese Zeelanden. Stad en Ommelanden beloofden samen de 
vrede en de veiligheid in het Friese wierdenland te handhaven. Ieder jaar zou 
men evalueren. Plaats van onderhandelingen was de plaats van de sterkste: 
Stad. 
 
In het middeleeuwse Groningen was het een drukte van belang. De meeste 
straten en stegen waren smal en niet met stenen geplaveid. Doordat Stad binnen 
haar wallen lag, was er al snel gebrek aan ruimte. Een uitleg waarbij nieuwe 
grachten, wallen en poorten aangelegd moesten worden was erg duur en werd zo 
lang mogelijk uitgesteld. De gangen en stegen waren voor de voetgangers. De 
doorgaande straten, die van de poorten naar de Brede Markt en de Vismarkt 
liepen, mochten voor de karren, koetsen en kuddes vee niet te smal zijn. Het 
verkeer mocht er niet vast komen zitten. Er zou op geregelde tijden zelfs een 
ruiter met een brede speer in zijn handen door de straten zijn gestuurd om dat 
te controleren. Als hij met zijn speer een pas gebouwd huis raakte, moest het 
worden afgebroken. De belangrijkste straat liep van de Boteringepoort over de 
Grote Markt naar de Herepoort. Daar sloot ze aan op de heerweg over de 
Hondsrug. De straat was de verbinding over land tussen het wierdenland en 
Westfalen. Veel houten huizen hadden een verdieping die aan de voorkant 
uitsprong. Dat maakte de straten er niet lichter op, maar door het raam op de 
bovenverdieping konden de overburen met elkaar praten. Al die houten huizen 
met hun rieten daken, dicht op elkaar, waren bij brand een gemakkelijke prooi 
voor de vlammen. Een stadsbrand was een ramp. Er zat niets anders op dan met 
man en macht de leren emmers vol water uit de diepen aan elkaar door te geven 
en de inhoud in het vuur te gooien. Vrouwen en kinderen stonden in de andere 
rij om de lege emmers zo snel mogelijk door te geven. Onbegonnen werk! Daarom 
waren timmerlieden vijftig meter verderop bezig de huizen te slopen. Ze hoopten 
dat de vuurzee daar een einde zou vinden. In Stad woonden nog heel lang boeren 
in hun boerderijen. Toch stonden die steeds meer in de weg. Stad werd immers 
voller en voller. Nieuwe Stadjers zochten een huis. Geen wonder dat de akkers, 
weilanden en tuinen werden volgebouwd. Er werd veel geld voor betaald. Daarom 
gingen veel boeren buiten de wallen wonen. De grond was er goedkoper, maar 
het wonen was er onveiliger. Als er gevaar dreigde van soldaten of 
rondzwervende roversbendes zat er voor hen niets anders op dan met hun vee 
binnen de poorten te vluchten. Met angst in hun hart wachtten ze af wat er met 
hun boerderij gebeurde. 
 
Veel Stadjers hadden buiten de wallen een tuin, maar hielden hun varken het 
liefst bij huis in het hok. Met alle mesthopen in Stad was het verleidelijk om het 
varken vrij te laten rondscharrelen. Een van de kinderen was varkenshoeder en 
zag erop toe dat er niets met het varken gebeurde. Dat was riskant, want de 
scholte wilde de loslopende varkens weren uit de stad. De katten maakten jacht 
op ratten en muizen. Die waren overal. Voor een rattenvelletje kreeg men bij de 
pelster (bontwerker) een aardig bedrag. Rattenbont was minder waard dan bont 
van vos of bever, er werden mutsen van gemaakt. Bij droog weer koekten in de 
straten vuil en modder aan, bij regen waadde men tot over de enkels door de 
smurrie. Riolering was er niet. Een paar keer per jaar werden de straten 
schoongemaakt. Voor dit soort zaken was de stad in kluften verdeeld. Zo’n kluft 
bestond uit een aantal rotten. Kluft- en rotmeesters zorgden ervoor dat de 
Stadjers meewerkten als het nodig was. Het vuil leverde mest op voor de tuinen 
en landerijen. Steenwegen van veldkeien waren er niet zoveel. De voerlieden 
ploeterden met hun wagens door de karrensporen. Bonkend reden de wagens 
door kuilen en over hobbels. De veedrijvers hoorde je al van verre aankomen. 
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Met veel geschreeuw probeerden ze hun ossen en koeien zonder ongelukken 
buiten de stad te leiden. Viswijven, groenteventers, melkboeren en kooplieden 
met hun grote manden op de rug probeerden hun waren aan de man te brengen. 
In het havenkwartier stonden sjouwers klaar om de schepen te laden of te 
lossen. Bij de bierbrouwerijen rolden de knechten de zware tonnen naar buiten. 
Alleen de rijke Stadjers droegen schoenen of laarzen. Maar klompen waren veel 
handiger, en werden door het volk gedragen. De deftige dames liepen op fraaie 
schoenen door de stad. Hun dienstmeisjes droegen de manden en tassen. Er 
waren veel kinderen. Als ze klein waren speelden ze buiten, waren ze wat groter, 
dan probeerden ze een grijpstuiver te verdienen. Bedelaars struinden de straten 
af voor een aalmoes. Ook monniken in bruine pijen hielden voorbijgangers hun 
bedelnap voor. 
 
De schuitenmakers, de smeden, de wieldraaiers, de wagenmakers, de 
kistenmakers en de schoenmakers werkten dat het een lieve lust was. Overal 
was hun geklop en getik te horen. In de gangen en straten waren hun 
werkplaatsen. Namen als Pottebakkersrijge, Brouwersgang, Korenbranderssteeg, 
Speldemakersgang, Stoeldraaiersstraat herinneren daar nog aan. De 
ambachtslieden waren gildenbroeders. Vaklieden die hetzelfde werk deden, 
waren lid van hetzelfde gilde. Vaak woonden ze naast elkaar in dezelfde straat en 
stonden ze met hun koopwaar ook naast elkaar op de markt. Er was geen 
concurrentie. Een slimme koopman die een klant meenam naar de kroeg en hem 
trakteerde om zo een bestelling in de wacht te slepen, riskeerde een boete. En 
wie zijn vrouw de stad in stuurde om de Stadjers op de vakbekwaamheid van 
haar man attent te maken, kon ook op straf rekenen. De gildenbroeders was 
verboden om reclame te maken, behalve een uithangbord met het teken van het 
beroep. Wie kwaad sprak over een collega of uit minachting voor diens 
werkplaats of kraam spuwde, werd aangepakt. Het was verboden om langer te 
werken dan de anderen. Iedereen begon als de klok van de toren het begin van 
de werkdag inluidde en hield ermee op als die het einde daarvan aankondigde. 
Wie zich meer dan eens misdroeg kon uit het gilde worden gezet. Dan was er 
voor hem in Stad geen werk meer, want alleen een gildenbroeder mocht in de 
stad zijn ambacht uitoefenen.  
 
Elke ambachtsman had een gedegen opleiding achter de rug voor hij zich 
meester-schoenmaker of meester-timmerman mocht noemen. Hij begon als 
leerling. Daarvoor betaalden de ouders de meester. Die bracht hun zoon immers 
de kneepjes van het vak bij. Bovendien kwam de leerling bij hem in de kost. Alle 
opleidingen duurden niet even lang. Het ene vak was moeilijker dan het andere 
en niet iedere leerling was even handig. Soms duurde het wel zeven jaar voor hij 
zijn leerbrief kreeg. Makkelijk was het leerlingenleven niet. Voor het minste of 
geringste wachtte hem een pak slaag. Spijbelen, kaarten en dobbelen werden 
met stok- of zweepslagen beloond. Nog erger was het wanneer hij ‘bij 
lichtveerdige vrouwspersonen ofte in eenige wijnherbergen ofte tappershuijsen’ 
gezien werd. Dat kostte hem zijn leerlingenplaats. Als hij geen leerjongen meer 
was werd hij gezel. Als bewijs van zijn vakmanschap moest hij een degelijke kast 
timmeren, een stel fraaie laarzen maken of een schitterende pot bakken. Ieder 
gilde kende zijn eigen meesterproef. Eerst na het afleggen van de proef van 
vakbekwaamheid werd de gezel als meester in zijn vak beschouwd. De jonge 
meester kon nu eigen baas worden. Iedere gildenbroeder had recht op een goed 
bestaan, maar het gilde besliste zelf of er plaats was voor een nieuwe meester. 
De bestuursleden van het gilde, de oldermannen, dienden te voorkomen dat de 
vakbroeders elkaar beconcurreerden. Ze moesten het er over eens zijn dat er in 
de stad een plek vrij was. Dat zal wel de reden zijn geweest dat een gezel nogal 
eens trouwde met de dochter van zijn baas. De oude meester trok zich dan terug 
en zijn schoonzoon volgde hem op. Bij tegenslag lieten de leden elkaar niet in de 
steek. Overleed een gildenbroeder, dan kon zijn weduwe en kinderen op steun 
uit de gildenkas rekenen. Echte armoede kwam bij de gildenbroeders of hun 
nabestaanden niet voor. Ieder gilde had zijn eigen heilige bij wie steun kon 
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worden gezocht. De timmerman bad tot Sint Jozef, de schilder tot Sint Lucas en 
de schipper zocht hulp bij Sint Nicolaas. Vaak stonden er in de kerken altaren 
met beelden van deze heiligen. In geen kerk stonden er meer altaren van de 
gilden dan in de Sint Walburg. 
 
Van alle gildenbroeders waren de brouwers het rijkst. Met het heldere water van 
de Aa, de gerst van de klei, de hop uit Drenthe, kon lekker bier worden 
gebrouwen. Vooral het dorp Peize was bekend om zijn hop. Eerst kon het 
Groningse bier niet op tegen dat uit Bremen en Hamburg, maar later werd het 
kluinbier beroemd in heel Europa. Alle volwassenen dronken bier. Dat schuimde 
overigen nog niet zo als ons tegenwoordige bier. Er zat ook minder alcohol in. 
Water dronk je alleen bij hevige dorst of als je helemaal platzak was. ‘Water dat 
drincken die beesten en men waschter mede de cleedre’, zei men toen. Melk was 
een kinderdrank en wijn was voor de meeste mensen te duur. Geen wonder dat 
het de bierbrouwers goed ging. Zij behoorden met de rijke kooplieden dan ook tot 
de machtigste heren in Stad. Wie wat gedaan wilde hebben, kon niet om de 
bierbrouwers heen. Ze waren machtiger dan de barbiers en de chirurgijns, ook al 
werden die als de deftigste gildenbroeders beschouwd. Deze hadden immers kijk 
op het menselijk lichaam en konden goed met kleine, vlijmscherpe messen 
omgaan. Het snijden van baarden en haren mocht dan niet zo moeilijk lijken, 
voor het aftappen van bloed was vakmanschap nodig. 
 
Er kwamen steeds meer tappers en herbergiers. Een bonte rij vreemdelingen 
bezocht immers de stad. Daar waren kooplieden onder, die graag geziene gasten 
waren. Voor veel lawaai en vertier zorgden de veehandelaren. Zij zaten vol sterke 
verhalen en kwamen voor de koeien en ossen die goed in het vlees zaten. Maar 
ook waren er gelukzoekers voor wie je op moest passen. Zelfs onder de pelgrims 
die hoopten dat de arm van Johannes hem beter zou maken, waren vreemde 
snuiters. Voor de armsten onder hen, de zwervenden, was er meestal wel een 
plaatsje in het gasthuis. In Stad hebben er dertig gestaan. Het heilige 
geestgasthuis was een van de oudste. De gasthuizen werden opgericht door rijke 
Groningers. Vaak stonden ze dicht bij de stadspoorten, omdat ze vooral bedoeld 
waren om pelgrims en reizigers een dak boven het hoofd te geven. In Stad waren 
veel armen. Wie niet meer werken kon was op de hulp van familie aangewezen. 
Maar wie arm en oud was en alleen, kon nergens heen. De kerk deed haar best 
om de armsten niet helemaal aan hun lot over te laten. Naast kerken als de 
Martini, de Sint Walburg en de Maria ter A waren er ook kloosters in de stad. De 
monniken en nonnen trokken zich zoveel mogelijk in eenzaamheid terug. Ze 
moesten het hoofd van het klooster, de abt, gehoorzamen, deden afstand van 
hun bezit en beloofden niet te trouwen of seks te hebben. In drukke steden als 
Stad keerden lang niet alle monniken en nonnen zich van de wereld af. 
Sommigen waren rijk. Zij droegen mantels van kostbare pelzen, fraaie sieraden 
en werden omringd door bedienden. Om te laten zien dat het ook anders kon 
kozen de monniken van de Franciscaner Orde voor een leven in soberheid en 
armoede. Ze werden ook wel Minderbroeders genoemd. Zij waren volgelingen van 
de Heilige Franciscus (1181-1226) die in Assissi (Italië) had geleefd. Hij had zich 
in de bossen teruggetrokken en leefde temidden van de dieren in armoede. De 
Franciscanen in Groningen hielden zich met bedelen in leven. Van de aalmoezen 
gebruikten ze alleen het hoogstnodige. Van de restanten hielpen ze de 
allerarmsten. Hun klooster met tuin en kerk nam heel wat ruimte in beslag. Ook 
andere kloosters slokten veel grond op. En dat in een stad die ingeklemd was 
binnen haar wallen en haar zes poorten: Boteringepoort, Ebbingepoort, 
Poelepoort, Oosterpoort, Herepoort en Apoort. 
 
In binnenstad van Groningen herinneren pleinen en straten aan de periode tot 
1362, zoals de Vismarkt en de Grote Markt. De Sint Janstraat heeft zijn naam 
aan Johannes de Doper te danken. Op de leuning van de brug over het 
Schuitendiep is zijn arm afgebeeld, die vereerd werd. De Martinikerk en de A-
kerk staan er nog. Ze zijn in de loop van de jaren vergroot. De Sint Walburg is 
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verdwenen, de Walburgstraat herinnert er aan. Straten als Boteringestraat, 
Ebbingestraat, Poelestraat, Oosterstraat, Herestraat en Astraat zijn van 
middeleeuwse oorsprong. Ook het Heilige Geestgasthuis of Pelstergasthuis staat 
er al eeuwen. Het is het oudste gasthuis van Stad. De Hoge - en Lage der A 
geven nog een idee van de oudste havenbuurt. Ook café ‘De Sleutel’ staat hier. 
Het is goed te zien dat het vroeger een bierbrouwerij was. Even buiten Stad, aan 
het Van Starkenborghkanaal, liggen de fundamenten van kastelen. Een van deze 
kastelen werd door de prefect bewoond. Af en toe laat het Groninger Museum 
voorwerpen zien die in de grond zijn gevonden. Ook bewaart het museum allerlei 
voorwerpen die aan de verschillende gilden toebehoorden. 
 
In de omgeving van Stad hebben meer dan dertig kloosters gestaan. Veel is daar 
niet meer van over. Alleen in Ter Apel is er meer dan alleen maar de kerk 
bewaard gebleven. In dorpen als Ten Boer en Thesinge heeft de kloosterkerk, of 
een deel ervan, stand gehouden. Van de machtige abdij in Aduard is de 
ziekenzaal nog te bewonderen. Soms is het alleen het kloosterterrein nog 
herkenbaar, zoals in de kleine buurtschap Essen tussen Stad en Haren. In het 
begin werd de kapel gebouwd waarin de kloosterlingen samen konden bidden. 
Later besloten ze om een klooster te bouwen en daarin te gaan wonen. Dan 
begon een leven van bidden en werken. Acht keer per dag kwam men bijeen voor 
een gezamenlijk gebed. Dat had de Heilige Benedictus voorgeschreven. Hoeveel 
verschillende kloosterorden er ook zijn gekomen, het gezamenlijk bidden bleef. 
Om een uur of drie waren de metten en om twintig uur werden de completen als 
het laatste gebed van de dag gebeden. Naast bidden, eten en slapen bleef er niet 
meer dan vijf uur over om te werken. Het was afhankelijk van de orde of er 
gestudeerd werd of dat de broeders in de tuin moesten werken. Nonnen deden 
ander werk dan monniken. Zij verzorgden zieken en gaven les. De Witheren 
(Norbertijnen) en de Grijze Monniken (Cisterciënzers) hebben veel aan 
landontginning gedaan. De lekenbroeders deden boerenwerk op de voorwerken, 
zoals de landbouwbedrijven van het klooster genoemd werden. De veengebieden 
tussen de hoge zandgronden en de kwelders waren zo moerassig dat er voor een 
boer geen beginnen aan was. Dankzij de kloosters is er veel moeras ingepolderd. 
Met dijkjes hielden de monniken het water tegen en met sloten en greppels 
voerden ze het af. Dan konden ze op het ontgonnen land ploegen, zaaien en 
oogsten of er hun vee laten grazen. Toen de kloosters groter werden en er steeds 
meer land bij kwam, gingen ook de boeren met hun gezinnen op het 
ingepolderde land wonen. De kloosterboeren hadden het vaak goed. Het 
kloosterland was goed land en roversbendes bedachten zich terdege voor ze een 
huis van God durfden aan te vallen. Het was goed beveiligd. 
 
Niet alle kloosterwerk was boerenwerk. Grote kloosters als Bloemhof waren ook 
beroemd om hun geleerdheid. In de schrijfzaal (scriptorium) vertaalden en 
schreven de monniken evangelieboeken, gebedenboeken en andere vrome 
teksten over. Echt monnikenwerk dat heel veel tijd in beslag nam. Sommige 
schrijvers waren kunstenaars die schitterende miniaturen maakten. Kleine 
tekeningen in prachtige kleuren, waarmee de boeken werden geïllustreerd. Soms 
werd de eerste letter van een nieuw hoofdstuk zo mooi versierd dat het een 
kunstwerk werd. De boeken werden in de kloosterbibliotheek bewaard. Vanwege 
hun grote waarde lagen ze soms letterlijk aan de ketting. Voor het overschrijven 
werden de teksten terdege bestudeerd. Soms veranderden de monniken die, 
omdat ze dachten dat eerdere overschrijvers slordig of eigenwijs waren geweest 
en fouten hadden gemaakt. Daardoor kunnen met de hand geschreven boeken 
onderling verschillen. De monniken schreven met ganzenveren. Met een 
pennenmesje moesten die regelmatig worden aangepunt. De inkt werd in het 
klooster uit galnoten gekookt of van fijngestampte mineralen gemaakt. De 
kleuren werden uit allerlei planten in de kloostertuin getrokken. Alleen het dure 
perkament moest worden gekocht. Soms werden teksten, die hun tijd hadden 
gehad, met puimsteen weggeveegd, waarna het blad opnieuw beschreven kon 
worden. Met zorg werden er door de kloosterlingen geneeskrachtige kruiden en 
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planten gekweekt. De ervaringen met de eigen medicijnen werden opgeschreven 
en vergeleken met wat de broeders uit andere kloosters daarover opschreven. De 
taal was Latijn, zodoende begrepen de monniken uit alle Europese kloosters 
elkaar. Bij ziekte en nood wisten de mensen de kloosters te vinden. 
 
In de ziekenzaal werden niet alleen de bewoners van het klooster verpleegd, 
maar er was ook ruimte voor zieke reizigers en dorpelingen. De zieken stroomden 
massaal toe als in de kloosterkerk een reliek bewaard werd. Dat kon een 
ledemaat, een bosje haar, een deel van de kleding en soms ook een beeld van een 
heilige zijn. Bidden bij een reliek kon helpen om de steun van de heilige te 
krijgen. Ziektes en zorgen konden dan gemakkelijk verdwijnen. De arm van 
Johannes de Doper in de Martinikerk was de beroemdste reliek. Van het klooster 
Jesse in Essen had ook iedereen gehoord. Dat was in het bezit van een beeld van 
Maria met het kind Jezus op de arm. Maria droeg een kroon. Tot zover niets 
bijzonders, er waren honderden van zulke beelden. Maar toen de kleine Jezus 
zijn armen bewoog en de kroon op zijn eigen hoofd zette, was het hele klooster in 
rep en roer. De nonnen zagen met hun eigen ogen wat voor een wonder er onder 
hun dak was gebeurd. Het mirakel van Jesse ging Europa door en de pelgrims 
stroomden toe. Aan veel kloosters waren scholen verbonden. Het klooster van de 
nonnen van Jesse was vooral bekend omdat veel dochters van rijke Stadjers er 
les kregen. Lang niet alle Groningers konden lezen en schrijven, maar dankzij de 
monniken en nonnen was niet iedereen een analfabeet. Ook waren er 
dorpspastoors die hun best deden om de kinderen een beetje bij te brengen. Wie 
echt wilde leren moest toch naar een kloosterschool. 
 
De kerk van Sint Maarten in Stad was een van de oudste kerken. De eerste 
Martinikerk was van hout gebouwd. Doordat de paalgaten zijn teruggevonden 
weten we dat de kerk er in het jaar 800 al stond. Of de Stadjers, toen Stad meer 
dorp dan stad was, hun kerk op eigen initiatief aan Sint Maarten opdroegen? 
Vast staat dat Sint Maarten op vele meer plaatsen vereerd werd. Vooral in 
Utrecht, waar de bisschop woonde, die ook de macht had in Stad. Maarten 
(Martinus) was naar de Romeinse oorlogsgod Mars genoemd. Hij kwam uit een 
soldatenfamilie, zijn vader was officier in het Romeinse leger. In 316 werd hij in 
een garnizoensstad in Hongarije geboren. Hij kreeg een militaire opleiding en 
werd ruiter in de garde van keizer Constantijn de Grote. Later werd hij naar het 
Franse Amiens gestuurd. Daar toonde hij zijn goede hart. Bij de poort zag hij een 
bedelaar die zonder mantel stond te kleumen van de kou. Martinus pakte zijn 
zwaard en sneed zijn warme soldatenmantel in twee helften en gaf het ene deel 
aan de bedelaar. Of deze menslievende daad de doorslag heeft gegeven is niet 
helemaal duidelijk. Maar spoedig erna besloot hij om, in plaats van de keizer, 
voortaan God te dienen. Hij werd tot priester gewijd en beroemd door de 
enthousiaste manier waarop hij de heidebewoners in het Romeinse Rijk 
probeerde te bekeren. Gemakkelijk was dat niet. Van alle kanten kwamen de 
heidense volkeren over de grenzen van het rijk. Maarten trok zich in eenzame 
streken terug als kluizenaar en hielp de armen. ‘Groot was zijn vriendelijkheid 
voor de medemens, wonderbaarlijk zijn liefde en bovenmenselijk zijn geduld’, 
werd er over hem geschreven. Hij werd tot bisschop van Tours benoemd.  
Martinus wilde geen bisschop worden en zou in een ganzenhok zijn 
weggekropen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want zijn schuilplaats werd 
door luid gegak verraden. Hij werd toch bisschop. Door zijn wonderen, hij wekte 
doden tot leven, werd hij in heel Europa populair. Op 11 november 397 overleed 
hij. Nog altijd wordt hij als Sint Maarten op die dag herdacht. Meestal wordt hij 
met een zwaard en een halve mantel of met een koppel ganzen afgebeeld. 
Woorden als kapel (kleine gebedsruimte) en kapelaan (helper van de pastoor) zijn 
aan Sint Martinus te danken. De Frankische koningen droegen namelijk 
Maartens cappa (halve mantel) mee als zij oorlog voerden. In vredestijd 
bewaarden ze die in een capella (kapel). De capellanus (kapelaan) moest voor de 
cappa zorgen. In Frankrijk bezochten bedevaartgangers de kerk van Sint 
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Maarten in Tours. Ook Utrecht werd een Sint Maartensstad. Een wervel van de 
heilige werd in Utrecht tentoongesteld. Er waren altijd veel pelgrims in Utrecht. 
 
Op de vooravond van de elfde november was het Sint Martijns Schuddekorfdag. 
De armen kregen geld of een korf met brood van het stadsbestuur en mochten 
die dag onbelemmerd bedelen. Ook de kinderen vierden Sint Maarten. Met een 
uitgeholde biet, waarin een kaarsje brandde, gingen ze de deuren langs. Ze 
haalden appels, peren en noten op en bewaarden die in hun schuddekorf. Om de 
noten te roosteren werd de schuddekorf boven een van vele Sint Maartensvuren, 
die overal in de stad brandden, gehangen. De kinderen schudden aan de korf en 
vingen de noten op om ze op te eten. Ieder zong: 
 
Maeckt vuur 
stoockt vuur 
Sinte Merten komt hier 
al mit syn blote armen 
hij zou hem geerne warmen. 
 
Arm en rijk aten op Sint Maarten genoeg voedsel. November was immers de 
slachtmaand. Nooit was er zoveel spek en vlees!  In warmere landen waren de 
druiven geoogst, een mooie gelegenheid om op Sint Martinus wijn te drinken. 
Sint Maarten was, behalve van de ganzen, ook de heilige van de wijnbouwers. 
Wie het kon betalen at op 11 november gans. De viering van Sint Maarten 
speelde zich niet alleen binnen de wallen van Stad af. Het hele bisdom vierde 11 
november. Tot op de dag van vandaag heeft het feest van 11 november als 
kinderfeest stand gehouden. 
 
Sint Martinus bisschop 
mit zien hoge houd op 
mit zien lange slipjas aan 
doar komt Sunt Martinus aan 
geef mien n appel of n peer 
kom k hier haile joar nait weer. 
 
Dat herinnert aan de Middeleeuwse kinderoptochten, waarbij er vooral appels en 
peren werden gegeven. Maar ook ‘Sint Martinus bisschop, roem van alle landen’ 
wordt al heel lang gezongen. En altijd maar weer moesten de gierigaards het 
ontgelden. 
 
Hier woont juffrouw Kikkerbil 
die ons nooit wat geven wil 
hier woont bakker Slokop 
die vreet alles zelf op. 
 
Van alle kerkgangers uit Bedum in de Groninger Martini is Walfridus de 
beroemdste geworden. In de dagen dat er in Bedum nog geen kerk stond, liep 
hij, winter en zomer, elke dag naar de Sint Maarten in Stad. Barrevoets! Eens 
was een flink pak sneeuw gevallen. Een andere Martinibezoeker ging pal achter 
Walfridus lopen om zijn voeten in de warme afdrukken te kunnen zetten. Zo 
voorkwam hij dat zijn eigen voeten bevroren. Toch is het met de kerkgang van 
Walfridus treurig afgelopen. Het was tegen het jaar 1000. Opnieuw overvielen de 
noormannen de streek. Zij drongen door tot Stad, rovend en plunderend. De 
houten Sint Maartenskerk ging in vlammen op. Op enige kilometers afstand zag 
Walfridus het drama van vuur en geweld zich voor zijn ogen afspelen. Hij viel op 
zijn knieën om Gods hulp te vragen. Eigenlijk had hij zich beter uit de voeten 
kunnen maken, maar daarvoor was Walfridus te vroom. Toen het ruwe volk uit 
het noorden de schepen weer opzocht, kwamen de mannen de biddende 
Walfridus tegen. Ze namen hem mee naar hun schepen. Daar werd hij 
doodgeknuppeld. Voor zijn lichaam lieten de rovers Walfridus’ familie fiks 
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betalen. Toen pas konden ze hem netjes begraven. Dat gebeurde op het erf van 
Walfridus, op de plek waar hij gewend was om te bidden. Ook zijn zoon 
Radfridus heeft de aanval van de noormannen niet overleefd. Hij werd eveneens 
slachtoffer van de Noormannen. In Walfridus’ tijd hadden de Bedumers vaak last 
van hoog water. Naast het bidden, melken, ploegen en oogsten heeft de vrome 
man zijn uiterste best gedaan om daar een eind aan te maken. Als boer had hij 
kijk op de natte wereld waarin hij woonde. In verhalen staat hij zelfs bekend als 
de grote dijkenbouwer. De Wolddijk, die zich ook nu nog aan de westzijde om 
Bedum buigt, zou door Walfridus persoonlijk zijn aangelegd. Maar dat is onzin. 
Toch kent de roem van Walfridus als waterbouwkundige geen grenzen. De eerste 
Noorderhoogebrug, dicht bij Stad, zou door hem zijn gebouwd. Een tijdlang werd 
de brug de Walfridusbrug genoemd. Net als Sint Maarten was ook Walfridus een 
brave man, die het goed voor had met de mensen. In een boek over de 
rechtspraak in Hunsingo wordt gesproken van de Walfridusvrede. 
 
Nog maar nauwelijks was de vrome man uit Bedum begraven of er speelden zich 
onbegrijpelijke taferelen af bij zijn graf. Een blinde vrouw kon na haar gebed 
weer zien. Verlamden en kreupelen strompelden moeizaam naar zijn graf. Als 
blijde wandelaars gingen ze met stevige pas weer naar huis. Al snel werd boven 
zijn graf de eerste kerk in Bedum gebouwd. Door de stroom pelgrims moest die 
steeds groter worden. Ook nu nog ziet de Walfriduskerk er indrukwekkend uit. 
Eens was ze even groot als de Martinikerk of de Maria ter A in Stad. Veel 
gelovigen hebben hun uiterste best gedaan om Walfridus door de paus heilig te 
laten verklaren. Verder dan volksheilige heeft hij het echter niet gebracht. Alleen 
in de buurt van Bedum konden de gelovigen hem om hulp vragen. Dat is door de 
bisschop van Munster besloten. Het jawoord van de paus heeft hij niet gekregen. 
Dan zou hij wellicht een wereldberoemde heilige zijn geworden. Zijn zoon 
Radfridus, die altijd in de schaduw van zijn vader is gebleven, werd door de 
bisschop van Munster eveneens beperkt heilig verklaard. In de loop van de jaren 
is er door archeologen onder de vloer van de Walfriduskerk naar overblijfselen 
van de heilige gezocht. Aan beenderen geen gebrek. Maar het bewijs dat we met 
een schedel, kuitbeen of vingerkootje van de beroemde Bedumer te maken 
hebben, is nog steeds niet geleverd. Dat bracht een landschapskenner op het 
idee dat Walfridus, in plaats van in Bedum, beter in Sauwerd kon worden 
gezocht. Rond het jaar 1000 zou het veen tussen Bedum en Stad volstrekt 
onbegaanbaar zijn geweest. Maar vanuit Sauwerd was een wandeling naar Stad 
goed te doen. De mensen uit Bedum halen hun schouders op. Voor een heilige is 
immers niet onmogelijk. 
 
Voor zover dat uit sporen in de grond is na te gaan, werden de eerste kerken op 
dezelfde manier gebouwd als de eerste boerderijen. Houten palen zorgden voor 
stevigheid. De vakken daartussen werden met gevlochten twijgen opgevuld en 
met een mengsel van klei of leem gedicht. Het dak werd van stro en riet gemaakt. 
Lichte houten paaltjes en sterke takken vormden het geraamte. Anders dan in 
het land van de Noormannen waren de eerste houten kerken in Groningen niet 
volledig van hout gebouwd. Als de muren droog waren, werd er zowel binnen als 
buiten een laag witkalk overheen gesmeerd. Als witkalk in biest, zoals de eerste 
melk van een koe genoemd wordt, gemengd werd, was hij waterafstotend. De 
houten kerkjes waren witte kerkjes. Of ze de aanvallen van de Noormannen 
hebben doorstaan? De Sint Maarten moest er in elk geval aan geloven. De 
Ommelanden en het Oldambt vielen onder het bisdom Munster, Westerwolde 
hoorde bij het bisdom Osnabrück. In het Duitse deel van beide bisdommen 
stonden kerken van steen. Die waren groter en steviger. Wie uit de Ommelanden 
naar de bisschop reisde, keek de ogen uit naar die prachtige bouwwerken. Er 
waren machtige granietkerken, gebouwd van zwerfstenen, en andere die muren 
van tufsteen hadden. Die werd uit de kalkheuvels van de Eifel gehouwen en was 
goed te bewerken. Het slepen met brokken graniet over grote afstand was heel 
wat lastiger dan het vervoeren van tufsteen over water. Op vlotten van 
boomstammen kwamen de steenblokken over Rijn en IJssel naar het noorden. 
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Daarna brachten schepen de tufsteen over riviertjes en maren tot dicht bij de 
plek waar de kerk moest verrijzen. Vaak stond daar de bouwvallig geworden 
houten kerk. De eerste tufstenen kerken werden gebouwd waar het de mensen 
goed ging. De Walfridus in Bedum trok duizenden pelgrims en het geld rolde 
binnen. Geen wonder dat de Walfriduskerk zijn tufstenen tijd heeft gekend. De 
Groningse Sint Maarten is na de verwoestingen door de Noormannen ook van 
tufsteen opgetrokken, net als de Sint Walburg, de trots van de bisschop van 
Utrecht. Zo maakten houten kerken steeds vaker plaats voor stenen. 
 
Rond 1200 waren er monniken die wisten dat het nog beter en goedkoper kon. 
Als klei werd gebakken kreeg je prima bouwstenen: kloostermoppen.  Zo werden 
de grote bakstenen die in de veldovens gebakken werden. Vooral in de dertiende 
eeuw (1200-1300) werden daarvan nieuwe kerken gebouwd. Eerst werd de klei 
afgegraven. Met een houten vorm kregen de natte kleiklompen het juiste model. 
Op het droogveld werden ze door wind en zon gedroogd. Daarna werden ze 
opgestapeld. Tussen de kleiblokken werden turven geplaatst. Ze waren ideale 
brandstof. De stenen en turven werden met klei afgedekt en voorzien van gaten. 
De rook moest eruit kunnen, zodat de zaak niet ging smeulen. Dan ging de 
brand erin. In zo’n veldoven was het niet overal even heet, zodoende verschillen 
de kloostermoppen onderling van kleur.  Het is moeilijk te zeggen waar de eerste 
bakstenen kerken stonden. Die op de wierde van Marsum bij Appingedam moet 
een van de oudste zijn. Ze is gebouwd in de Romaanse (rondboog) stijl. Zo’n kerk 
had kleine ramen en dikke muren. Binnen bleef het altijd een beetje donker. 
 
Toen de bouwmeesters de techniek beter in de vingers hadden, werden de 
kerken groter en lichter. Het halfdonker van de Romaanse stijl maakte plaats 
voor het licht van de Spitsboogstijl of Gotiek. De huidige A-kerk en de 
Martinikerk zijn voorbeelden van Gotiek. Van de dorpskerken geldt dat voor de 
Sint Hippolytus van Middelstum. De meeste middeleeuwse kerken in Groningen 
horen tot de Romanogotiek. Zoals de naam al aangeeft, moet die tussen 
Romaans en Gotiek worden geplaatst. Opvallend is dat Groningse 
Romanogotische kerken zoveel muurversieringen hebben. De metselaars hebben 
zich uitgeleefd in allerlei metselpatronen. Ook van binnen zijn ze met hun 
schilderingen op muren en gewelven een lust voor het oog. Zulke schilderingen 
dateren bijna altijd uit de latere periode van de Gotiek. Vooral in de dertiende 
eeuw bloeide de Romanogotiek. Toen de veldovens plaats maakten voor echte 
tichelwerken (steenfabrieken) zagen de stenen er net zo uit als die van nu. Ze 
waren kleiner dan de kloostermoppen en zonder onderling kleurverschil. 
 
Evangelieprediker Bonifacius wilde het oude geloof met wortel en tak uitroeien. 
Hij is tot de dag van vandaag bekend gebleven als vernieler van heilige bomen en 
heilige beelden. Liudger was taktischer. Waarom konden allerlei heidense 
gebruiken niet samengaan met het christendom? Daarvan schrokken de half 
heidense Friezen niet zo erg en werden ze gemakkelijker christen. Zo zijn er 
waarschijnlijk heel wat heidense offerstenen als christelijk altaar gebruikt. Ook 
was het slim om een kerk te bouwen op de plek waar de dorpelingen gewend 
waren om bij elkaar te komen. Sommigen zagen in Sint Nicolaas zelfs een 
christelijke opvolger van Wodan. Het gebruik om voor het begraven drie keer om 
het kerkhof te lopen is van heidense gewoonten afkomstig. Van al die rondjes 
zouden de kwade geesten zo misselijk worden dat zij het dode lichaam snel 
verlieten. De christelijke processietochten, waarbij het beeld van een heilige 
plechtig door de velden werden gevoerd, moet een voortzetting van de heidense 
ommegangen zijn geweest, toen de vruchtbaarheidsgoden nog voor een goede 
oogst zorgden. Ook paasvuren en het eten van eieren met Pasen zijn van 
heidense afkomst. De bisschoppen begrepen dat er meer nodig was dan soepel 
omgaan met heidense gebruiken. Er moesten kerken worden gebouwd en 
pastoors aangesteld. De bisschoppen van Munster, Osnabrück en Utrecht 
woonden ver weg. De gelovigen werden ingedeeld in kerspelen. In ieder kerspel 
stond een kerk en werkte een pastoor. Als toezichthouders over een tiental 
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kerspelen werden dekens aangesteld. Die voerden uit wat de bisschop het 
opdroeg. Deken of proosten hoorden thuis in belangrijke kerspelen als Stad, 
Farmsum, Loppersum, Usquert en Leens. Daar stonden dekenaars- of 
seendkerken. De deken sprak er ook recht. Soms kwam de bisschop om zelf de 
rechtszaken te leiden. Die gingen meestal over conflicten tussen kerken en 
kloosters of ze waren te belangrijk om aan de deken over te laten. Als een 
manusje van alles was de pastoor altijd aan het werk. Iedere dag moest hij de 
mis lezen en zo mogelijk was hij ook schoolmeester van het parochieschooltje. 
Hij doopte de kleintjes, begroef de overledenen en was vredestichter bij ruzies. 
Hij hielp de armen zo veel hij kon, bezocht de zieken en troostte de stervenden. 
Verder was hij notaris en belastingambtenaar, hij stelde belangrijke akten op en 
schreef testamenten. Het was vaak een probleem om de belastingen voor de 
bisschop op tijd binnen te krijgen. En dat alles voor een hongerloon. Daarom 
was de pastoor ook boer. Bij de kerk hoorde een kerkboerderij. Eerst als er 
zoveel land bij lag dat een pastoor zich van de opbrengsten kon redden, mocht 
hij worden aangesteld. Maar als de pastoor zijn vee op het kerkhof wilde laten 
grazen of zijn hooi in de kerk opslaan, werd hem dat verboden. Gemakkelijk had 
de dorpspastoor het niet. Hij had geluk als er rijke parochianen in zijn kerspel 
woonden. Die waren royaal met giften aan de kerk. Dan was de kans groter dat 
God de milde gever met een plaats in de hemel beloonde. Dankzij schenkingen 
van rijke parochianen konden er zoveel kerken worden gebouwd. 
 
In 1280 woonde Tateke op de wierde van Krewerd, een dorpje ten noorden van 
Appingedam. Zij was een rijke weduwe en had een zoon, Menko. Helaas was de 
zoon vaak ziek en dat voorspelde niet veel goeds. Tateke was ten einde raad en 
beloofde aan abt Folkert van Wittewierum dat zij, als haar zoon betere mocht 
worden, in Krewerd een kapel voor de Witheren zou bouwen. En jawel, het kind 
werd gezond. Hij sprong over sloten en bereed de meest wilde paarden. Bij zoveel 
geluk vergat Tateke wat zij abt Folkert beloofd had. Zij had het inmiddels veel te 
druk met het zoeken van een goede en vooral rijke vrouw voor haar Menko. Nu 
trof het dat in Loppersum ook een rijke weduwe woonde die een dochter had: 
Tete. Haar vader was deken van Loppersum geweest. Weliswaar verbood de kerk 
dat dekens mochten trouwen, maar de kerk verbood nu eenmaal zo veel. 
Jammer genoeg had vader Geiko tijdens zijn leven beloofd dat de mooie Tete 
naar het klooster zou gaan. Maar zover was het nog niet. Toen Menko en Tete 
elkaar zagen, was het liefde op het eerste gezicht. De Romeo van Krewerd 
aanbad zijn Julia uit Loppersum. Het duurden niet lang of er was een kindje op 
komst. Maar nog voor de geboorte stierf de jeugdige vader en de baby heeft ook 
maar even geleefd. Tete besloot non te worden en hulde zich in het wit van de 
Norbertinessen. Als boete gaf zij al haar bezit aan het klooster van Wittewierum. 
Haar moeder en Tateke was des duivels. Toen gingen ze onderling ook nog ruzie 
maken. Iedereen sprak er schande van. Tateke begreep dat het zo niet langer 
kon en kwam tot inkeer. Had ze zich destijds maar aan haar belofte aan abt 
Folkert gehouden! Eerst werd ze radeloos van berouw, toen liet ze de abt komen. 
Of ze haar belofte van vroeger nog kon inlossen? ‘Bouw het godshuis op uw eigen 
grond en draag het op aan Maria’, zei de abt. Zo is het gegaan. Het klooster 
Bloemhof werd eigenaar van de kerk in Krewerd. ‘Dat u in naam van Jezus mag 
leven en handelen’, sprak Folkert bij de inwijding vroom. 
 
In die dagen was de Dollard een machtige inham die een groot stuk van 
noordoost Groningen had verslonden, zoals het grootste deel van het vroegere 
Reiderland. In dat gebied lagen dorpen en zelfs een echte stad, Torum. De resten 
liggen op de bodem van de Dollard of onder de klei van Oldambt. Aan het eind 
van de twintigste eeuw is er tussen Nieuweschans en Oudeschans een 
Reiderlandse nederzetting opgegraven: Houwingaham, een langgerekt dorp dat 
tot over de Duitse grens lag. In oude verhalen wordt verteld hoe Ol Tjoard, zoals 
de Dollard genoemd wordt, door een vreselijke watervloed is ontstaan. Een 
orkaan zweepte de golven zo hoog op dat het water zelfs over de stadsmuur van 
Torum spoelde. Het duurde niet lang of de muur werd kapot gebeukt. Als een 



 68 

van de eerste gebouwen zakte het houten kerkje van de joden in elkaar. De rabbi 
hield zich drijvende op losgeslagen planken. Hij blies zo hard op de sjofar 
(ramshoorn), dat alle Reiderlanders het boven de stormwind uit hoorden. Ze 
vluchtten en konden zich in veiligheid brengen. Ook het dorp Reiderwolde ging 
ten onder. Het was zo rijk dat er niet minder dan honderdtachtig vrouwen 
woonden die grote schalen op de borst droegen. ‘Daer een Groninger kroes nats 
in mochte gaan’, werd er later genoteerd. Er leefde echter ook een oud joods 
vrouwtje dat niet zo rijk was. Haar man en kinderen waren in een aanval van 
Jodenhaat door relschoppers vermoord. Sindsdien brandde er bij haar hutje aan 
de dijk dag en nacht een lantaarn. Als het hard waaide kwam het hele dorp naar 
de dijk om te kijken hoe het af zou lopen. Het oude vrouwtje wachtte dan tot alle 
rijke boerinnen er waren, stormde op hen af en snauwde: ‘Wat blinkt dat stinkt’. 
Maar op de fatale dag dat de Dollard ontstond, zou ze ook nog geschreeuwd 
hebben: ’t Is niet alles goud, ik voel je water, Dollard koud.’ 
 
Stormvloeden als straf van God voor pronkzucht, wreedheid en trots. Steeds 
weer schreven de monniken er over. Er waren ook andere berichten. Uit 
zuinigheid zouden de dijken verwaarloosd zijn of bij onderlinge ruzies 
kapotgemaakt. Er werd beweerd dat twee machtige families, Houwerda uit 
Termunten en Gockinga uit Zuidbroek, elkaar zo fanatiek bevochten dat zij de 
dijken met opzet vernielden. Erg waarschijnlijk is dat niet, al klopt het wel dat 
het onderhoud niet best was. Als de Dollard door een vreselijke storm ontstaan 
zou zijn, wanneer dan wel? In de Middeleeuwen zijn er genoeg beruchte 
watervloeden geweest: 1164, 1170, 1219, 1277, 1299, 1362 en 1413. maar 
welke was fataal? Waarschijnlijk hebben allen een rol gespeeld. De Dollard is 
niet in één keer ontstaan. Natuurlijk hielpen de stormen een handje. Na hevige 
windkracht werden grote stukken land weggeslagen. Mensen verlieten hun 
dorpen toen het land steeds natter werd. Zo kreeg de zee steeds meer vrij spel. In 
het verdronken Reiderland lagen dorpen waarvan de namen nu niet meer 
bekend zijn: Megenham, Oosterbeerta, Reiderwolde, Santerdorp, Wiendeham, 
Houwingaham, Hakkersum, Oosterreide, Peterswolde, Jansum, Rutgerskerk en 
de stad Torum. In 1500 was de Dollard op zijn grootst. Het water stroomde tot 
aan de hogere zandruggen. De kustlijn liep van Bellingwolde-Blijham-
Winschoten-Beerta-Finsterwolde-Oostwold-Midwolda-Scheemda-Meeden-
Zuidbroek-Noordbroek-Wagenborgen-Woldendorp-Termunten en Reide. Deze 
dorpen kregen meer inwoners omdat de boeren uit het natte, venige Reiderland 
het hogerop zochten. Soms verplaatsen hele dorpen zich. Zo lagen Meeden en 
Midwolda ooit verderop in het noorden. Bij Midwolda wordt de plek, waar eens 
een grote middeleeuwse kerk stond, nog Ol Kerke genoemd.  
 
Misschien speelden de laatste Dollardrampen zich wel tijdens Jaarfkes leven af. 
Volgens een van de verhalen voer hij van het klooster Palmar naar Termunten. 
Palmar lag dichtbij Oosterreide. In 1447 hadden de monniken en nonnen van dit 
grote dubbelklooster de poort voorgoed gesloten. Het water was hen de baas 
geworden. Op zekere dag kwam Jaarfke met zijn vissersbootje langs het verlaten 
klooster. Hij staarde enige tijd naar het lege gebouw en ging toen naar 
Oosterreide. In het dorpje Fiemel zag hij zijn vriend Esyka. Hij legde aan en zei 
tegen hem: ‘Wat ga je diep in het water! Tot aan je hals’. Esyka keek hem 
verbaasd aan. ‘Ik zie wel dat je dronken bent’, zei hij. ‘Ik laat me niet door een 
dronkenlap voor de gek houden.’ ‘Ik houd je niet voor de gek’, zei Jaarfke. ‘Let op 
mijn woorden, wat nu land is, wordt water. De dijken zullen breken en de 
mensen arm worden.’ Jaarfke kreeg gelijk. Spoedig stak een storm op en stortte 
het water zich over het land. Esyka moest vluchten. Soms keek Jaarfke nog veel 
verder vooruit en zag hij een heel andere toekomst. Zo voer hij eens tussen 
Winschoten en Blijham. Het was windstil en daarom ging hij in Blijham aan land 
om op meer wind te wachten. Daar maaiden een boer en zijn knechten het gras. 
‘Och, och,’, zuchtte Jaarfke, ‘wat ben ik moe geworden! Ik ben wel langs honderd 
hooibulten gekomen.’ ‘Maar Jaarfke,’ zeiden de maaiers, ‘er is alleen maar zee 
tussen Winschoten en Blijham. Je bent niet wijs.’ En ze lachten hem uit. ‘Het 
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water zal land worden,’ verzekerde de profeet hen. ‘En er zal gras in overvloed 
zijn.’ Opnieuw zou Jaarfke gelijk krijgen. Jaren later werd een groot stuk van de 
Dollard ingepolderd. 
 
Groningers zijn al meer dan duizend jaar dijkenbouwers geweest. Niet voor niets 
wordt Walfridus van Bedum met een schop in de hand afgebeeld. In het sponzige 
land van Bedum werd hij bekend als een van de eerste dijkenbouwers. De 
Wolddijk zou zijn werk zijn geweest. Geen zeedijk, maar een veendijk. Deze 
moest het water tegengehouden dat anders het lage veengebied zou zijn 
binnengestroomd. Het graven van sloten hoorde al heel vroeg bij het 
boerenbestaan. De boeren voerden het water af naar de talloze stroompjes, die 
door het land kronkelden. Hoe ze ook hun best deden, het land bleef nat en 
zompig. De aanleg van de Wolddijk was een topprestatie. Hij liep even ten 
noordwesten van Stad tot voorbij Bedum en boog dan naar het oosten, waar hij 
bij Woltersum de oever van de Fivel bereikte. Als het klopt dat Walfridus er mee 
te maken had, moet hij er al voor het jaar 1000 mee begonnen zijn. In de tijd 
toen er nog geen wegen waren, ging het verkeer over de dijken. Dat is nu nog 
goed te zien. Dijken die langs de stroompjes gebouwd werden, zitten vol bochten. 
Vooral op het Hogeland rijden fietsers en automobilisten over wegen die ooit 
dijken zijn geweest. Op de wierden in het noorden en op de zandgronden van 
Westerwolde, Gorecht en het Zuidelijk-Westerkwartier was het minder drassig. 
Hoe hoog de wierden ook waren, het bleef lastig dat de kwelders bij hoge vloeden 
helemaal onderliepen. Vooral in de zomer als het vee buiten graasde, moest men 
daarop verdacht zijn. Bij niet al te hoog water hielpen lagere dijkjes. De kans dat 
koeien en schapen verdronken was daardoor een stuk minder. Deze zomerdijkjes 
liepen van wierde naar wierde, zodat de boeren van verschillende wierdendorpen 
er profijt van hadden. 
 
Echte zeekeringen die het water van de zee het hele jaar door moesten 
tegenhouden zijn er voor het jaar 1000 waarschijnlijk niet geweest. Het 
wierdenland lag er, op de zomerdijkjes na, onbeschermd bij. Echt veilig was het 
nooit. Het was angstig wonen als de wijde kwelders een kolkende watermassa 
waren en men moest afwachten of de wierde het zou houden. Doordat het water 
van de zee met zoveel kracht tegen de dijk kon beuken, was het aanleggen ervan 
een lastig karwei. Het heeft heel lang geduurd voor het duidelijk werd dat schuin 
aflopende dijken het water beter tegenhielden dan dijken die loodrecht in zee 
gebouwd werden. Niet voor niets zeiden de Friezen: 
 
De vrije Fries hoeft niet verder op krijgstocht te gaan dan met eb de zee in en met 
vloed terug, omdat hij de oever alle dagen verdedigen moet tegen de zoute zee en 
tegen de wilde viking met vijf wapens, met spade en met vork, met schild en met 
zwaard en met de punt van de speer. 

 
Na het jaar 1000 bezorgde de wilde vikingen minder last, maar met de zee was 
het een ander verhaal. Die was nooit te vertrouwen. Daarom moest de zee met 
een stevige dijk aangepakt worden. De winterdijken moesten heel wat sterker 
zijn dan de zomerdijkjes dichter bij de wierde. Langs de hele kust, van de 
monding van de Lauwers tot die van de Eems, moest een dijk worden gebouwd. 
Met man en macht is aan gewerkt, maanden en jaren. Ossen trokken de volle 
karren en sleden met zware klei naar het einde van de kwelder. Mannen 
brachten die met een burrie, een draagbaar, op de gewenste plek. Dan stampten 
ossen en paarden de aarde aan. En altijd maar weer waren er de stormen die in 
een paar tellen vernielden waar maanden aan gezwoegd was. Er was nog een 
probleem. Twee maal in de vierentwintig uur werd het laag water. Dan stroomde 
het water uit de maren en rivieren als Lauwers, Hunze, Fivel en Eems naar zee. 
Als dijken het land afsloten van de zee, kon dat water niet weg en spoelde het 
over de kwelder. Gaten in de dijk maken om het water kans te geven weg te 
stromen, was vragen om moeilijkheden. Binnen de kortste keren zouden hele 
stukken dijk wegslaan. Alleen als er zware sluisdeuren in die gaten werden 
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getimmerd, was het probleem verholpen. Zulke zeesluizen of zijlen gingen bij eb 
open om het water af te voeren en bij vloed weer dicht om het zeewater tegen te 
houden. Uit namen als Nieuw Statenzijl, Termunterzijl, Delfzijl, Noordpolderzijl, 
Aduarderzijl, Niezijl, Houwerzijl, Schouwerzijl, Kommerzijl, Lauwerzijl en 
Pieterzijl blijkt dat daar zulke zijlen liggen of gelegen hebben. Doordat er steeds 
opnieuw land werd ingepolderd, liggen zulke zijldorpen niet allemaal meer aan 
zee. Bij een zeesluis gingen maar al te graag mensen wonen. De sluismeester of 
zijlwaarder woonde er in zijn zijlhuis. Hij moest ervoor zorgen dat de sluizen op 
tijd open en dicht gingen. Ook vissers en dijkwerkers kwamen er op af. Ze 
woonden vlak bij de dijk en konden door de zijlen naar zee. Meestal duurde het 
niet lang of er kwamen kroegen en winkels en ontstond er een dorp. Delfzijl 
groeide uit tot een havenstad. 
 
In de Middeleeuwen was elke dag gewijd aan een heilige. Als de dijken braken, 
kreeg de watervloed de naam van een heilige van die dag. Het zijn er teveel 
geweest om ze allemaal te noemen. Geen wonder dat er, verspreid over 
verschillende jaren, wel vijf Allerheiligenvloeden (1 november) geweest zijn. 
Sommige rampen waren zo verschrikkelijk dat ze ook nu nog niet vergeten zijn. 
De Julianusvloed (21 januari 1164) werd in het hele Friese land berucht.  
 
Nooit werd Friesland door zulk eene schrikbarende overstrooming geteisterd, 
ongeloofelijk groot is het aantal menschen, t welk daarin den dood vond, men 
schat hetzelve op 100.000. 

 
Dat aantal moet wel met een korreltje zout genomen worden. Het is zelfs de 
vraag of er in het Friese land toen wel  honderdduizend mensen woonden. Tijd 
om over het ergste heen te komen werd de Friezen niet gegund. Vier jaar later 
braken de dijken en de duinen langs de hele kust bij een Allerheiligenvloed 
opnieuw. 
 
In t jaar 1170 was daar een zware vloed in Neerland of eerste allerheyliggevloedt. 
Dit jaar is voor de Hollanders, Zeeuwen en Vriezen een jaar van ellende geweest, 
als wanneer de zee boven gewoonten opzwol, dat zij over dycken, ja over sommige 
duynen heen vloeide. 

 
Dankzij Emo van Wittewierum weten we hoe verschrikkelijk de Marcellusvloed 
van 16 januari 1219 huishield. De nonnen van het klooster in Jukwerd bij 
Appingedam waren boven op het dak gekropen. 
 
Wat moesten die schaapjes, die nog nooit zo’n ramp hadden meegemaakt, nu 
doen? Zij begonnen een veilige schuilplaats op te zoeken; ze hielden elkaar in 
groepjes bij de hand vast, beleden elkaar hun zonden, zongen psalmen en 
bereidden zich voor op het einde. 

 
De golven beukten zo hevig tegen het klooster dat grote delen ervan instortten. 
In hun wanhoop klauterden de nonnen toen op het dak van de kloosterkapel. 
 
Maar zie, plotseling werden de maagden gesterkt en tegelijkertijd hielden ze 
stand; het huis dat niet erg sterk was, werd door hun gewicht onwankelbaar en 
zeer stevig. 
 
Niet alleen de nonnen brachten angstige uren door. De dood trof net zo goed de 
paleizen van de rijken als de hutjes van de armen. Overal klommen de bewoners 
van de wierden op de daken. Vaak tevergeefs, omdat hun huizen werden 
weggeslagen. 
 
Ach, hoe vreselijk was het als zeedieren te zien ronddobberden tussen de golven, 
ongelukkigen zonder vaartuig te zien varen op samengebonden stukken hout of op 
hooi of stro, als speelbal van het geweld der zee. 
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Steeds maar weer schrijven Emo en Menko over de verschrikkingen van de 
stormvloeden. Maar geen middeleeuwse watervloed is in Nederland beruchter 
geworden dan de Sint Elisabethsvloed van 5 november 1421. De Biesbosch in 
Noord-Brabant is erdoor ontstaan, maar ook in Groningen stroomde het land 
onder water. 
 
Bijna evenveel indruk maakte de Allerheiligenvloed van 1570. Een inktzwarte 
lucht voorspelde het allerergste. Twee dagen en twee nachten gierde een 
westerstorm over het kustgebied. Overal begaven de dijken het. ‘Het water vlooch 
eens mans lengte boven de dicken.’ Geen wonder dat deze ramp de kleine 
zondvloed werd genoemd. De mensen dachten dat de wereld zou vergaan. Het 
water stond tot de poorten van Stad. Negenduizend mensen en zeventigduizend 
hoornbeesten zouden er in Groningen verdronken zijn. Het aantal ingestorte 
huizen en boerderijen was enorm. Hooibergen, vlotten, delen van karren dreven 
op de schuimende watermassa. Wanhopig klampten drenkelingen zich vast aan 
alles wat drijven kon. ‘Ze smeekten God en hunnen naasten op eene 
hartverscheurende wijze om redding, velen dreven tot vijf mijlen verre naar den 
hoger liggende zandgrond.’ Schepen vol slachtoffers voeren naar Stad. Overal 
zaten de bomen vol mensen. Er waren zelfs losgeslagen huizen die als woonboten 
op de golven dobberde. Een machtig man was zo onder de indruk van de 
waterramp dat hij besloot er alles aan te doen om de zee minder kans te geven. 
Het was een Portugees in Spaanse dienst, Caspar de Robles (1527-1585). De 
Spanjaarden hadden de macht in Nederland en waren niet bepaald populair, 
maar Caspar de Robles had hart voor de Groningers en Friezen. Als er maar 
werd samengewerkt. Maar sommige boeren weigerden om meer te doen dan hun 
eigen stukje dijk herstellen. Caspar begreep dat het zo nooit wat kon worden. Hij 
liet daarom zeven galgen oprichten. Spoedig bungelden daar de lichamen van 
onwillige boeren aan. Dat maakte indruk. Tussen 1572 en 1576 zijn er onder 
Caspars leiding veel dijken verbeterd en nieuwe vaarten gegraven. In Groningen 
heeft vooral het Westerkwartier daarvan geprofiteerd. Hier liet hij het 
Kolonelsdiep of Caspar de Roblesdiep graven. In Harlingen is een standbeeld 
voor hem opgericht: de stenen man. Hij is er met twee gezichten afgebeeld. Het 
ene kijkt uit over zee, omdat hij de zeedijken heeft verbeterd. Het andere over 
land, omdat hij er alles aan had gedaan om het water beter te laten wegstromen. 
Maar natuurlijk was ook Caspar de Robles niet in staat om het land tegen 
orkanen te beschermen. Telkens was er de angst voor de huilende wind. Zouden 
de dijken het houden? 
 
Er moesten een nieuwe ramp en een nieuwe man komen om daarin verandering 
te brengen. De man was Thomas van Seeratt (1676-1736). Als 
commiesprovinciaal hield hij toezicht op de zeedijken en waterlopen. Hij bleef 
lobbyen bij de gedeputeerden en verklaarde dat er met de dijken van alles mis 
was. 
 
Overal in de gehele provincie zijn in ’t algemeen zeer slegte en ellendige Dijcken en 
meestendeel van fatsoen als aarden wallen, aen beijde zijden steijl en boven spits 
als een houten peert, het meeste paalwerk is te laag en onbequaam. 

 
De oud-zeekapitein zou sneller gelijk krijgen dan hij vreesde. De Kerstvloed van 
25 december 1717 overtrof alle waterrampen die het noordwesten van Europa 
tot dusver getroffen hadden. In Stad hoorde de commiesprovinciaal al vroeg de 
storm razen. De kerken stroomden die ochtend vol, maar Van Seerat had wel 
wat anders te doen. Hij riep een aantal ervaren ruiters bij zich. Hij vertelde hen 
langs welke wegen ze moesten galopperen om bij de zwakste plekken in de 
zeedijken te komen. Er was geen tijd te verliezen, ook op eerste kerstdag niet. 
Om veertien uur daverde de eerste bode door de Boteringepoort. ‘De dijken zijn 
door, het water komt eraan’, riep hij tegen ieder die het horen wilde. Het duurde 
niet lang of Van Seeratt zag vanaf de wallen hoe het water Stad naderde. ‘Men 
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sagh van de Stadswallen niets als waater, de huisen en de kercken daarin 
staande, zijnde een droevige gesichte’, liet hij weten. En zo was het. De 
Ommelanden werden een prooi van de golven. Ook door de straten van Stad 
stroomde het zeewater, op sommige plekken wel een halve meter hoog. De 
gedeputeerden begrepen dat ze de zaak maar het beste aan Van Seeratt over 
konden laten. Hij kwam aan het hoofd van een indrukwekkende 
reddingsoperatie te staan. Alles wat in Stad varen kon werd naar de 
Ommelanden gestuurd. Maar de grootste schepen konden Stad niet uit omdat de 
bogen van de vaste bruggen te laag waren. Toen werd het ruim vol omstanders 
gestouwd. Het schip zakte zo diep dat het onder de boog door kon. De brug 
buiten de Steentilpoort werd zelfs afgebroken. Aan het einde van de middag 
waren er al tachtig schepen uitgevaren. Nog diezelfde avond kwamen de eerste, 
volgeladen met drenkelingen, terug. Ook kwamen er honderden koeien en 
schapen in de stad. Al spoedig waren alle stallen vol. Op de pleinen en de 
bredere straten werd vee gestald. Er werd een afdak gebouwd, waaronder wel 
honderd koeien stonden te loeien. Na vijf dagen waren er al meer dan vijfduizend 
koeien in de stad gebracht. Maar er was geen voer genoeg. Met pramen voer men 
naar de hooibergen in het verdronken land om het hooi dat droog gebleven was, 
in te laden. Eerst na veertien dagen onafgebroken reddingswerk kon de balans 
worden opgemaakt. 
 
Van de Ommelanden was Hunsingo het zwaarst getroffen. Hier waren bijna 
tweeduizend doden te betreuren. De dodenlijsten vermeldden: Hornhuizen 117, 
Leens 182, Kloosterburen 178, Pieterburen 172, Eenrum 126. Weer was 
Pieterburen, dat twintig jaar eerder bij de Sint Maartensvloed het ook al zo moest 
ontgelden, een van de zwaarst getroffen dorpen. Van alle verhalen die de ronde 
deden, was dat van een gezin uit Tinallinge treurig en wonderbaarlijk tegelijk. 
Vader, moeder en drie kinderen spoelden in Kolham aan op een stuk dak, op het 
land van boer Jacob Egberts. De vrouw en de kinderen lagen levenloos op het 
dakvlot. Maar geen ramp zo groot of dieven hopen er beter van te worden. Vooral 
Pekela en Wildervank kregen vanwege hun varende dieven geen beste naam. Van 
Seeratt moest bij alle narigheid ook nog schepen met soldaten het water 
opsturen om de rovers te arresteren. Toen hij later de zeedijken inspecteerde, 
wist hij het zeker, zo kon het niet langer. Was er bij de Sint Maartensvloed nog 
sprake van tientallen gaten in de waterkeringen, nu waren kilometers dijk 
gewoon weggeslagen. Langs de Eems en de Dollard was geen dijk meer over. 
Groningen was aan nieuwe zeedijken toe, met meer palen voor de stevigheid en 
vooral met glooiende hellingen. Er moest in hoog tempo gewerkt worden. Op 
lanterfanters zat Van Seeratt niet te wachten. Met een puthaak sloeg hij de 
dijkwerkers die niet hun best deden, tegen de grond. Hij dwong de 
gedeputeerden om de sterkste mannen uit de hele provincie naar de dijk te 
sturen. In het Westerkwartier schold hij de machthebbers stijf, omdat ze 
weigerden arbeiders te leveren. ‘Boere Buffels’ was het scheldwoord dat hij 
gebruikte tegen een ieder die hem voor de voeten liep. Maar hij had succes. In 
1718 was er tussen Pieterburen en Bierum al een nieuwe dijk van drieëndertig 
kilometer aangelegd. De rest volgde. Sinds de Kerstvloed van 1717 zag de kust 
van Groningen er veiliger uit. 
 
Al vanaf de dagen van Sint Walfridus waren de Groningers aan het inpolderen. 
Achter de dijken was het veiliger wonen. Molens om het water weg te malen 
waren er toen nog niet. De oudste polders liggen in het sompige veen, zoals in de 
wolden ten zuiden van Bedum. Vermoedelijk is Innersdijk een van de alleroudste 
polders geweest. Later begon de dijkenbouw op de zeeklei. In de buurt van 
Garnwerd, Feerwerd en Ezinge horen Hemsterland, Middag en ’t Halfambt tot de 
oudste polders op de klei. Maar ook in het noordoosten gebeurde van alles. Hier 
had de Dollard zo huisgehouden, dat pas heel langzaam een deel van het 
ondergelopen land op de zee terug kon worden veroverd. Aan de westzijde 
werden rond het dorp Midwolda stukken Dollard ingepolderd: Scheemderzwaag 
(1597), Midwolderhamrik of Nieuwolda (1626), de Oudlandse Polder (1665), de 
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Nieuwlandse Polder (1701) en de Oostwolder Polder (1769). Het eerste grote werk 
na de doorbraak van de Dollard was het bouwen van een stevige dijk van 
Scheemda naar Termunten. Langs die dijk werd het Termunterzijldiep gegraven, 
een kanaal waar schipper en boer beiden plezier van hadden. De schipper kon 
naar zee varen en de boer droge voeten houden. Bij Termunterzijl kwamen grote 
zijlen waardoor het water naar zee verdween. Aan de oostkant werd het land bij 
de Landakkerschans (Nieuweschans) in 1657 ingepolderd. In 1696 volgde de 
Kroonpolder, genoemd naar de Heer van het Zeeuwse Kruiningen (verbasterd tot 
Kroon), die hier het recht had om de slikken te bedijken. In 1740 volgde de 
Stadspolder, een bedijking van Stad. De grond was er zo vruchtbaar dat de 
koolzaadoogst in het eerste jaar al meer opbracht dan de hele inpoldering had 
gekost. Geen wonder. Op de veengrond van het verdronken Reiderland lag nu 
een stevige kleilaag. ‘Wel nait dieken wil, mout wieken’. In de polders van het 
heroverde Reiderland wist men er alles van. 
 
Sporen van de vroegste strijd tegen het water zijn vooral in de open lucht te 
vinden. Restanten van oude dijken en kolken zijn er nog overal in het 
kleilandschap. Ontelbare bochtige wegen zijn op dijken aangelegd. Van de 
oudste molentypen zijn de kleine tjaskers vrijwel helemaal uit het landschap 
verdwenen. Achter het bos van de Ennemaborg bij Midwolda en bij de molen ‘De 
Dellen’ in Nieuw Scheemda zijn ze nog te vinden. Van de standerdmolens 
resteren er nog twee: in Ter Haar bij Ter Apel en in de vesting Bourtange. 
Poldermolens zijn nog in de hele provincie te bewonderen. Enkele voorbeelden: 
De Dellen en de Westerse molen bij Nieuw Scheemda, de Goliath bij de 
Eemshaven, de Weddermarke bij de Wedderbergen, de Noordermolen bij 
Noordbroeksterhamrik en De Biks bij Onnen. De Boog van Ziel (Termunterzijl), 
Schaphalsterzijl bij Winsum en Aduardzijl zijn mooie voorbeelden van oude 
sluiscomplexen. De Punt van Reide laat zien hoe een onbedijkt kweldergebied 
eruit ziet. Op het Hogeland liggen ook nog oude dijkdorpen, zoals Den Andel en 
Pieterburen, in het Oldambt is Drieborg daarvan nog een herkenbaar voorbeeld. 
 
De Pekels: niets dan veen, heide en struikgewas. Overal zoemden de muggen en 
vierden de vlooien feest op de armen en benen van het veenvolk. Wie midden 
tussen de turfbulten woonde krabde zich van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
In deze drassige wereld vond de Pekel A kronkelend zijn weg. Er waren meer van 
zulke veenstroompjes die door verlaten streken kabbelden. Volstrekt eenzaam 
was het veen niet. Rond het jaar 1600 stonden er op de hogere plekken hier en 
daar al boerderijtjes. Er woonden boeren die in de Middeleeuwen het veen in 
waren getrokken. Ze kwamen uit de dorpen aan de rand van het Bourtanger 
Moor. Zij groeven sloten en greppels om het water kwijt te raken. Pas toen de 
ergste sompigheid verdwenen was, konden ze op hun veenland zaaien, ploegen 
en maaien. Op de natte groengronden langs de stroompjes groeide gras, waar 
hooi van gemaakt werd. Op de droge weilanden liepen de koeien en in het ruige 
veld de schapen. De boeren op het veen hadden een gemengd bedrijf. Ze hielden 
vee en verbouwden op hun akkers vooral boekweit. Van het meel bakten ze 
brood en boekweitpannenkoeken. Het stro kwam in de stallen terecht. Ze 
mengden het met de koeien- en schapenmest en strooiden het uit over de 
akkers. Uit de namen van een aantal Drentse dorpen vlakbij de provinciegrens 
met Groningen blijkt dat hier veel oude veendorpen liggen: Zuidlaarderveen, 
Annerveen, Eexterveen, Gieterveen, Gasselternijveen, Drouwenerveen. Ook 
vanuit Meeden en Winschoten (Winschoterzuidveen) zijn boeren het veen 
ingetrokken. Doordat er langs de Pekel A ijzeroer gevonden werd, was het extra 
aantrekkelijk om hier, zo hoog en droog, te gaan wonen. Uit het moerassige oer 
kon ijzer worden gewonnen. Daar was veel vraag naar. De smid smeedde er 
wapens en werktuigen van. Natuurlijk staken de boeren ook turf, maar meer dan 
knabbelen aan het veen was dat niet. De kloosters maakten er meer werk van.  
De rijke abdij van Aduard had een voorwerk (kloosterboerderij) bij Wolfsbarge 
onder Kropswolde. De monniken handelden in turf. Dat deden de 
schuitenschuivers uit Stad ook. Deze schippers voeren de Hunze op om er turf te 
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laden. In 1403 hadden ze een eigen gilde. Het duurde niet lang of zij kregen als 
enigen het recht om turf over de Hunze naar Stad te brengen. Het stadsbestuur 
was blij met het bruine goud, dat de leden van het gilde in het veen mochten 
wonen zonder het stadsrecht te verliezen. Al snel werden deze veenstadjers 
behalve turfschipper ook turfgraver. 
 
Maar de grote aanval op het veen kwam twee eeuwen later. Toen was het op veel 
plaatsen afgelopen met de stilte in het veenmoeras. Aan arbeiders geen gebrek. 
Heel veel mannen waren dagloner. Iedere dag moesten ze zien hun kostje bij 
elkaar te scharrelen. In het veen was werk genoeg. Tenminste in het voorjaar en 
in de zomer. Zo trokken Stadjers, Oldambsters en Friezen naar het ruige veen. 
Zij woonden en sliepen in grote keten. Sommigen namen hun gezin mee en 
bouwden een plaggenhut. Deze kolonisten werden de eerste bewoners van 
nieuwe dorpen, die veenkoloniën werden genoemd. Elke dag moesten zij op de 
schop om turf te steken. Erg vredig ging het er in de nieuwe woonplaats niet toe. 
In de Pekelder venen keken de verveners en de boeren uit het dorp Meeden 
elkaar met scheve ogen aan. De Meedemers woonden aan de westkant van het 
veen. Zij beschuldigden de turfgravers ervan turf te steken op hun land. Met 
hooivorken, schoppen en dorsvlegels gingen ze op de kolonisten af. Maar ze 
hadden zich op de vechtlust van het nieuwe veenvolk verkeken. Ze werden 
allemaal gevangen genomen. Volgens een onbevestigd verhaal kwamen de 
vrouwen uit Meeden om de Pekelder turfvechters te smeken hun zonen en 
mannen vrij te laten. Dat gebeurde en turfheer Feico Clocq kon verder laten 
graven. Het was altijd weer hetzelfde liedje. Niemand wist precies waar de 
grenzen in het veen lagen. Later kreeg Clocq het aan de stok met de heren uit 
Stad. Hij had schulden gemaakt en zij kochten bijna al zijn grond op. Adriaan 
Geerts was inmiddels verderop naar het zuidwesten met de turfgraverij 
begonnen. Maar ook hij kreeg te maken met de heren uit Stad. 
 
Bijna overal in Nederland waren bossen gekapt. Ondanks de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) ging het veel Nederlanders beter. En wie rijk was wilde dat laten 
zien. Als het maar even mogelijk was liet men een stenen huis bouwen. De 
steenfabrieken en de kalkovens konden nauwelijks aan de vraag voldoen. En 
dan waren er de bierbrouwerijen, de bakkerijen en de huishoudens die ook veel 
brandstof nodig hadden. Nu het hout opraakte, moest turf uitkomst bieden. 
Veen was er genoeg. Op veel plaatsen werd al turf gestoken of gebaggerd, maar 
dat bleek niet genoeg. Er moest een aanval op het bruine goud ondernomen 
worden. In het Westerkwartier waren de heren Van Ewsum daarmee al 
begonnen. Zij woonden op de borg Nije Oort (Nienoord) en maakten van Leek een 
turfdorp. In het oosten van Groningen lag er nog meer veen dan in het 
Westerkwartier. Het lag er wild, woest en ledig bij. De kloosters in Aduard, 
Helpman (Essen), Heiligerlee en Ter Apel hadden grote delen van het Bourtanger 
Moor in bezit. Toen de prinsen Maurits en Willem Lodewijk in 1594 Stad 
innamen, kregen de protestanten de macht en raakten de kloosters hun land 
kwijt. Een groot deel van het Bourtanger Moor kwam in het bezit van Stad. De 
bestuurders van Stad begrepen dat ze goud in handen hadden. Als de 
turfgraverij goed werd aangepakt zouden Stad en de Stadjers rijk kunnen 
worden. Maar niemand werd in het veen slapende rijk. De turfgravers moesten 
zwoegen voor hun kostje en de verveners, voor wie ze werkten, konden van 
tevoren moeilijk bekijken hoe diep het veen in de grond zat. Als de turfstekers al 
snel op het zand stuitten, hadden de turfheren flink pech. De veenlaag was niet 
dik genoeg en dan werd het niks met de turfgraverij. Bovendien kostte het 
handen vol geld om het water in de moerassige streken af te voeren. De 
burgemeesters van Stad wisten al gauw wat ze te doen stond. De stad zelf zou 
kanalen aanleggen, zodat het water weg kon stromen en de turf per schip 
vervoerd kon worden. Als alle kanalen naar Stad zouden leiden, kon zij turfstad 
nummer één worden. Dat betekende drukte en handel en geld verdienen. En er 
waren Stadjers genoeg om bij het laden en lossen de handen uit de mouwen te 
steken. Stad profiteerde van het verhuren van de veenplaatsen en van de brug- 
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en sluisgelden die de schippers moesten betalen. Dan was er nog de zogenaamde 
vierde turf. Van alle turven moest de vervener een kwart aan Stad afstaan. Het 
werd een goudmijn. Vooral de vierde turf vulde de stadskas tot aan de rand. De 
heren van Stad keken ver vooruit. Zij schreven de verveners voor dat al het veen 
tot op de zandbodem moest worden afgeturfd. Eerst als de veenplaatsen waren 
afgegraven, kon er bruikbaar boerenland van worden gemaakt en konden ze 
opnieuw verhuurd worden. In hun ‘Conditiën van de Verhuyringhe der Veenen’ 
zetten ze alles op papier.  
 
Er kwamen allerlei veencompagnieën. Aan namen als Tripscompagnie en 
Borgercompagnie is nog te horen dat deze veenkoloniën dankzij zo’n compagnie 
ontstaan zijn. Sommige veenheren zijn tot op de dag van vandaag bekend 
gebleven. Feico Allesz. Clocq (1604-1653) speelde een hoofdrol in de Pekelder 
venen en Adriaan Geertsz. Wildervank (1605-1661) werd de stichter van 
Wildervank en Veendam (Boven Muntendam). Geen veenkolonie had deftiger 
turfheren dan Ommelanderwijk. Voorname jonkers uit de Ommelanden richtten 
de Ommelandercompagnie op, jonkers als Lewe, Coenders, Alberda en Rengers. 
Aan een wijk (zijkanaal) van het Veendammer Oosterdiep staken hun 
veenarbeiders de turf. Zo ontstond de veenkolonie Ommelanderwijk. Omdat er 
van de verhuur, aan- en verkoop van de venen bergen contracten, rekeningen en 
andere  papieren bewaard zijn gebleven, weten we over de veenheren heel wat 
meer dan over het veenvolk. Hun zware arbeid was handwerk, dat is zeker. Eerst 
zetten zij de schop in de harde, met heide en struiken begroeide bovenlaag. Het 
viel niet mee om de taaie grond vol wortels weg te spitten. Afbonken werd dat 
genoemd, naar de bovenste laag van het veen, het bonkveen. Een karwei om 
steken in de rug en blaren in de handen van te krijgen. Daarna moest de natte 
turf worden afgegraven. Dat gebeurde in veenputten die door het afsteken van de 
sompige veenkluiten hoe langer hoe dieper werden. Met een kruiwagen werd de 
natte lading over planken naar het zetveld gebracht, waar de kluiten door de zon 
en de wind moesten drogen. Daarna werd, vermoedelijk door vrouwen en 
kinderen, de halfdroge turf op bulten gestapeld. Zo gebeurde dat aan het einde 
van de vervening, kort na 1900. als de brandstof droog genoeg was, kwamen de 
turfschippers door het net gegraven kanaal aanvaren om hun vracht in te laden. 
Als een veenplaats was afgeturfd, was er voor het volk in het veen geen werk 
meer. De vraag naar brandstof was echter zo groot, dat even verderop aan een 
nieuw stuk veen werd begonnen. Daar gingen de turfgravers dan opnieuw de 
veen put in. Veel veenarbeiders trokken met het veen mee, anderen werden van 
veengraver veenboer. Zij huurden reen uitgeveende plaats, bouwden er een 
boerderij en probeerden een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
In de zeventiende eeuw zijn de Oude Veenkoloniën vanuit drie plaatsen 
ontstaan: de Pekela’s, Veendam/Wildervank en Hoogezand/Sappemeer. Van 
groot belang waren de veenstroompjes. Door de Pekelder venen stroomde de 
Pekel A, door die van Veendam en Wildervank de Oude Ae. Kanaalgravers 
diepten ze uit en haalden de bochten eruit. De Pekel A is niet overal 
rechtgetrokken. Als een echte rivier kronkelt hij nog door het huidige Oude 
Pekela. In Hoogezand-Sappemeer is het anders gegaan. Vanuit het Schuitendiep 
in Stad werd een nieuw kanaal gegraven: het Winschoterdiep. Het 
Pekelderdiep(de vergraven Pekel A), het Oosterdiep (de vergraven Oude Ae) en het 
Winschoterdiep werden de drie hoofdkanalen. Hieraan lagen de grootste 
veenkoloniën. Ook aan de wijken (zijkanalen) ontstonden nieuwe koloniën. Toen 
er steeds meer land werd afgeturfd, kon de turfschipper in het hele veenkoloniale 
gebied varen. Na 1767 werd door Stad vanaf de zuidpunt van Wildervank een 
nieuw kanaal gegraven en werd het turfland nog veel groter. Maar waar lag de 
grens? Gelukkig waren de heren in Stad zo verstandig geweest om al in 1615 
aan landmeter Jan Sems te vragen de grens tussen Groningen (Stad en Lande) 
en Drenthe aan te geven. Hij trok zijn linie van de Martinitoren tot aan het 
Zuidlaardermeer en van het Zuidlaardermeer tot de buurschap Ter Haar onder 
Ter Apel. Langs deze linie zou het nieuwe kanaal moeten lopen. Wonder boven 
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wonder ging men aan beide zijden van de Semslinie ermee akkoord. Er was Stad 
alles aan gelegen om al het veen langs het nieuwe Stadskanaal in handen te 
krijgen. Vooral de Drentse boeren, die ook grond aan de Groningse kant van de 
Semslinie bezaten, moesten niets in de gaten krijgen. De heren van Stad 
bedachten in het geheim hoe een en ander moest worden aangepakt. Wat een 
geluk dat ze in Pekela een goede veenmeester hadden aangesteld, Jurjen Coerts. 
Deze was erg slim. Hij deed zich voor als een rijke heer die grond wilde kopen. 
Ondertussen was hij een stroman van het stadsbestuur. Op het stadhuis aan de 
Grote Markt wreven de burgemeesters zich in de handen, toen ze merkten hoe 
voortreffelijk Coerts de boeren uit Gieten, Gasselte en Drouwen om de tuin had 
geleid. Miljoenen turven konden nu afgegraven worden en vervolgens door het 
nieuwe Stadskanaal naar Stad worden gebracht. Met zo’n fantastisch diep in de 
buurt zouden ook de turfjes die in het Drentse veen werden gestoken, vast en 
zeker dezelfde weg gaan. Het bruine goud zou in Stad voor nieuwe welvaart 
zorgen. Veenmeester Jurjen Coerts had wel een cadeau verdiend. Er werd een 
hoge bank speciaal voor hem en zijn vrouw in de kerk van Boven Pekela 
gereserveerd. Zo konden de kerkgangers iedere zondag naar hun veenmeester 
opkijken zonder dat het Stad ook maar een stuiver had gekost. 
 
De eerste turfschippers waren de schuitenschuivers uit Stad. Na 1594, toen de 
grote aanval op het bruine goud begonnen was, speelden ze geen rol meer. Er 
werd op zoveel plaatsen turf gestoken dat er voor de schippers, die niets anders 
dan de Hunze en het Schuitendiep gewend waren, geen beginnen aan was. De 
schippers kwamen nu uit de koloniën zelf. Daar waren inmiddels ook 
scheepsbouwers neergestreken die kleine schuiten bouwden. Ze waren smal en 
hadden haast geen diepgang. Zo konden ze door de wijken vlakbij het zetveld 
komen. Al snel hadden de schippers door dat leeg terugvaren niets opbracht. 
Toen de eerste boeren het land, dat de turfsteker achterliet, gingen bewerken, 
kwam daar verandering in. De afval van Stad werd er op drekstoepen verzameld. 
Van mest en drek van de straat werd het land vruchtbaar. Zo werd de 
turfschipper van de heenreis een mestschipper op de terugreis. Er kwam hoe 
langer hoe meer vraag naar turf. In Friesland, Holland en zelfs in Duitsland zat 
men erom te springen. Maar niemand durfde met een al te klein scheepje de 
Zuiderzee of de Waddenzee over te varen. Er werden daarom grotere tjalken met 
een hoge mast en brede zeilen gebouwd. Veel turfschippers werden zeelieden en 
brachten de turf ver van huis. 
 
Niet alleen op zee was het lastig varen. In de wijken en diepen viel het ook niet 
mee, al was het een voordeel dat de schipper tot aan de turfbulten kon varen. 
Het laden was geen probleem. In het veen was volk genoeg. Dat het 
schippersleven geen lolletje was, had met het waterpeil te maken. De meeste 
veenstroompjes ontstonden aan de hoge kant van Drenthe. Het water stroomde 
van zuid naar noord. Het hoogteverschil in de diepen was zo groot dat er verlaten 
(sluizen) gebouwd moesten worden om de diepen bevaarbaar te houden. De 
schepen moesten hier worden geschut, maar dat hield enorm op. Als het ene 
schip na het andere op de sluis aanvoer, kwam de verlaatsmeester handen te 
kort. En nooit kon hij het de schippers naar de zin maken. De een wilde nog 
sneller door de sluis dan de ander. Vooral in de tijd dat de turf droog was en 
later, toen de aardappelen en bieten naar de fabriek gebracht moesten worden, 
knetterden de verwensingen over het diep. De grootste driftkoppen onder de 
schippers riskeerden aanvaringen om anderen voor te blijven. Niet zelden liep 
dat verkeerd af. Naast de kopzorg bij het schutten, moest de verlaatsmeester ook 
nog het gefoeter over de waterstand verdragen. Bij laag water liepen de schepen 
vast en zat er voor de schipper niets anders op dan op regen te wachten. De 
verlaatsmeester kon er weinig aan doen. Hij kreeg zijn instructies van de 
waterschappen. De boeren, die het bij de waterschappen voor het zeggen 
hadden, moesten weinig van hoog water hebben. Ondergelopen akkers 
betekenden kommer en kwel. Eigenlijk kon de waterstand ze niet laag genoeg 
zijn. De verlaatsmeester zat tussen twee vuren. In het verlaatshuis, waar hij 
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woonde, klaagde hij zijn nood. In zijn kantoor beurde hij het verlaatsgeld van de 
schippers. De grootste kamer werd gebruikt als gelagkamer. Hier konden de 
wachtende schippers hun keel smeren. Ook de scheepsjagers waren er vaste 
klant. Als het druk was en er niet gelaveerd kon worden, vielen zeilen in de 
smalle veenkoloniale diepen niet mee. Met hun paard trokken zij de schepen van 
verlaat naar verlaat. In het verlaatshuis werden scheepsjager en schipper het 
meestal snel over de prijs en over de afstand die gejaagd moest worden. Als een 
echte ridder van de lange lijn verbond de scheepsjager de mast van het schip 
met het paard en liep over het jaagpad naar het volgende verlaat of naar de 
uiteindelijke bestemming. Als het erg laat was geworden zocht hij met zijn paard 
de schuur van het verlaatshuis op om er de nacht door te brengen. Ook stonden 
er langs de diepen schutstallen, waarin man en paard de nacht konden 
doorbrengen. Als het schip een hoge lading had, konden de vaste bruggen een 
ware plaag zijn. Vaak kwam het vast te zitten. Dan zat er niets anders op dan 
met palen en stokken stevig op de brug te rammen, zodat het schip er toch 
onderdoor kon. Geen wonder dat er al snel draai- en klapbruggen kwamen. Een 
nadeel voor de schipper was dat hij bij iedere brug een klomp aan een hengel 
voor zijn neus kreeg. Het bruggeld ging de klomp in. De brugwachter haalde zijn 
klomp op, keek of de schipper hem niet tekort deed en liet het schip voorbij 
varen. Brugwachters waren er in alle soorten en maten. Voor weduwvrouwen, 
kasteleins, kruideniers, schoenlappers en wie er verder ook maar bij een brug 
woonde en zijn werk wel even in de steek kon laten, moest duwen of draaien. En 
als de brugwachters het te druk hadden, wisten hun kinderen wat ze moesten 
doen. In Hoogezand en Sappemeer waren er hoogholtjes, hoge smalle bruggetjes 
over de diepen. De hoogbeladen schepen moesten er onderdoor kunnen. 
Brugwachters waren niet nodig. Voor de wandelaars was het een hele klim om 
van de ene kant van het diep naar het andere te komen. 
 
Als de turfgraver zijn werk erop had zitten en het veen tot op het zand was 
weggestoken, was het de beurt aan de boer. Tenminste als de boer de turfgraver 
direct opvolgde. Dat was lang niet altijd het geval. Sommige veenderijen kwamen 
er opnieuw wild, woest en ledig bij te liggen. Als het aan Stad lag werden haar 
uitgeveende plaatsen echter zo snel mogelijk aan pachter of meiers verhuurd. 
Ook de boer moest doen wat Stad hem opdroeg. Hij moest de afgeturfde dallen 
behoorlijk voor de landbouw gereedmaken. De plaatsnaam Wildervanksterdallen 
herinnert er nog aan. Eerst moest de afgebonkte bovenlaag, die immers 
ongeschikt was om er turf van te maken, gelijkmatig over de veenplaats 
verspreid worden. Dan kon het bezanden beginnen met het zand dat bij het 
graven van de wijken en kanalen was vrijgekomen. Met een schop werd het over 
de verse laag bonkveen uitgestrooid. Daarna werden zand en veen door elkaar 
geploegd. De bodem was nog zo zacht dat de paarden plankjes onder de voeten 
kregen om te voorkomen dat ze in de bodem zouden wegzakken. Nadat de 
toegemaakte grond met de eg, was hij geschikt als weiland of akker. Helaas 
waren de nieuwe akkers niet echt vruchtbaar. Zonder mest ging het niet. Stad 
verplichte de boerenpioniers om er het stadsvuil over uit te strooien. Betere mest 
dan het stratendrek was er niet. Dat er allerlei scherven mee de grond in gingen 
was jammer, maar niet te vermijden. De Stadjers moeten rokers zijn geweest, 
want aan het aantal pijpenkoppen dat in de veenkoloniale akkers gevonden 
wordt, wil maar geen einde komen. Maar al het zwoegen was niet voor niets 
geweest, al van ver was te zien dat dit land door de mens gemaakt was. In de 
nieuwe koloniën stonden de boerderijen in een rechte rij aan het diep. De 
plaatsen waren tachtig meter breed. De smalle akkers strekten zich achter de 
boerderij kilometers ver uit. Aan de ene kant van de boerenplaats lag de wijk die 
in het diep uitmondde. Aan de andere kant scheidde een zwet(grens)sloot de 
twee boerderijen die tussen de wijken lagen. 
 
Het vervoer van de producten was geen probleem. In de wijk kon de schipper bij 
de akker aanleggen. De eerste boeren op de toegemaakte grond hadden een 
gemengd bedrijf. Vooral de verweiderij was van belang. De koeien en ossen 
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werden vetgemest en later in kuddes naar de belangrijkste veemarkten gedreven. 
Op de akkers werden rogge en boekweit verbouwd en wintervoer als klaver, 
knollen en mangelwortelen voor de koeien. Tot 1750 veranderde er weinig. 
Daarna waren het vermoedelijk nieuwkomers uit Duitsland en Zwitserland die 
een nieuw gewas uitprobeerden: de aardappel. In de omgeving van Hoogezand 
werden deze aardappels in de eerste instantie gewantrouwd. Duivelsknollen 
werden ze genoemd. Groningens beroemdste geleerde, de geneesheer Petrus 
Camper (1722-1789), moest er weinig van hebben. 
 
Het gemeenne (gewone) volk voedt zich thans alleen met aardappelen, 
niettegenstaande er nauwelijks slegte spijze kan uitgedagt worden: zij zijn immers 
zeer stijfzelachtig, en bevatten niet veel voedsel. Daar wordt derhalven eene 
grootte veelheid van gebruikt, welke in winderigheid en zuur overgaat. 

 
De geleerde Stadjer streed een verloren strijd. De aardappel was niet duur en 
werd het brood van de armen. Voor de veenkoloniale boer was de aardappel een 
uitkomst. Hij wilde in zijn grond beter groeien dan koren en mangelwortelen. 
Dankzij de duivelsknol werden de veenkoloniën minder groen. Steeds meer 
grasland werd omgeploegd om er bouwland van de maken. Daarin werden vooral 
aardappelen gepoot. Na de turf zorgde de aardappel voor welvaart in de 
veenkoloniën. 
 
De toegemaakte grond lag langs de diepen en wijken. Maar er was nog genoeg 
veen dat niet ontgonnen was. Daar wilde altijd nog boekweit groeien. Dat wil 
zeggen, als de heide en de andere begroeiing er eerst werd afgebrand. De 
boekweitbrander gebruikte een steelpan of een vuurkorf. Zo’n vuurkorf was een 
mand van gevlochten bandijzer met een steel eraan. Hij deed er kooltjes vuur in 
en stak dan heel voorzichtig de brand in het veen. Het veen moest smeulen en 
niet branden. Als er maar voldoende as kwam, want die was vruchtbaar. Daarin 
werd de boekweit uitgezaaid. Het boekweitbranden was een smerig karwei. 
Vanwege de rook zag de brander nauwelijks wat hij deed. Al maar door kauwde 
hij op een korst roggebrood om speeksel in de mond te houden. De rookwolken 
die opstegen, verduisterden de hele omgeving. De zon was nergens meer te zien. 
Hoestend en met betraande ogen baanden de boeren zich een weg door de 
veendampen. Er gaan verhalen dat men er in de Hollandse en Duitse steden, 
zelfs in Moskou, last van zou hebben gehad. 
 
In de nabijheid van die streken, naar de wind toegekeerd, is de hemel geheel 
verduisterd. De zon vertoonde zich slechts als een matte witte of roze schijf. Alles 
verkrijgt een blauwachtige kleur. De rook dringt overal door in de huizen tot in de 
kamers en kasten. De ogen druipen pijnlijk door de rook aangedaan en niemand 
kan in de slaap rust vinden. Loodzwaar drukt de atmosfeer op ieder neder.  
 

Maar het kon nog erger. Als het lang droog was gebleven, werd de kans groter 
dat het niet bij smeulend veen bleef, maar dat dit echt vlam vatte. De ramp was 
dan niet te overzien. Het duurde maar even of een woeste vuurzee joeg over het 
land. Huizen en korenvelden werden door de vlammen verwoest. Al in 1556 ging 
na het boekweitbranden in Vriescheloo de hele roggeoogst eraan. Voor het jonge 
Stadskanaal werd de elfde juni 1833 een rampdag. De boekweitbranders werden 
door een plotseling opkomende wind verrast. Er was geen houden aan. Van 
Bareveld tot diep in het Drentse veen was het één vlammenzee. Zelfs een 
brandspuit die op een praam naar het rampgebied werd gevaren, vloog in brand. 
Hulpverleners konden vanwege de enorme hitte niets uitrichten. Schepen, 
huizen en hutten werden door het vuur verteerd. In hun wanhoop sprongen de 
bewoners in het Stadskanaal. Tienduizenden tonnen turf ging verloren. 
Honderden Groningers en Drenten waren van de ene dag op de andere dakloos 
geworden. Er werd een nationale collecte gehouden om de slachtoffers te helpen. 
De grootste veenbrand was die in het jaar 1917. Vlak  achter de Semslinie, bij 
Valthermond, waren turfgravers waarschijnlijk onvoorzichtig met vuur waarop 
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de koffie warm werd gehouden. Kilometers ver zaaiden de vlammen dood en 
verderf. Zestien mensen vonden de dood. Een schipper werd met zijn vrouw en 
zes kinderen in zijn ijzeren schip levend geroosterd. Aan het eind van de 
negentiende eeuw waren er geruchten dat het veen met opzet in brand werd 
gestoken. De turf kon de concurrentie met de steenkool niet meer aan. De 
vervener beurde aan de verzekeringsuitkering voor zijn verbrande turf meer dan 
deze bij verkoop zou opbrengen. Ook de turfgravers werden wel van 
brandstichting verdacht. In deze tijden werd er op hun loon gekort. Het veen was 
vol rumoer van stakingen, die bollejagen werden genoemd. Van 1888-1890 was 
het in de venen bij Musselkanaal en Ter Apel goed raak. Ruiten gingen aan 
diggelen, turfbulten brandden, marechaussees rukten uit, de sabel in de hand. 
De jacht op het bruine goud had in zijn nadagen een grimmig karakter gekregen. 
 
In de veenkolonie is het ruwe veen verdwenen. Aan het landschap is nog 
duidelijk te zien dat de turf- en kanaalgraver het, samen met de boeren, gemaakt 
hebben. Veel veenkoloniën zijn een land van rechte wegen, rechte diepen en 
lange, smalle akkers gebleven. Van de dorpen heeft Kiel-Windeweer het karakter 
van een boerenveenkolonie het best bewaard. In het Kieldiep monden nog wijken 
uit en waar die gedempt zijn, is dat in de weg aangegeven. In Oude Pekela 
kronkelt het Pekelderdiep als een echte veenrivier. Veendam en Wildervank zijn 
de dorpen met de meeste bruggen. Wie van Bareveld naar het centrum van 
Veendam rijdt raakt de tel kwijt. En dan te bedenken dat vele boerenbruggetjes 
over de wijken al lang verdwenen zijn, net als de wijken zelf. Van de vele hoge 
bruggetjes, de hoogholtjes, die vooral in Hoogezand en Sappemeer over de diepen 
gebouwd zijn, is een exemplaar in Sappemeer, vlakbij de oude scheepswerf van 
Wolthuis, herbouwd. In het veenkoloniale Museum in Veendam is een sluiskade 
nagebouwd, die een goed beeld geeft van de bedrijvigheid van honderd jaar 
geleden. Ook is er een bolschip, na de praam, het binnenschip van de 
veenkoloniën. Ook in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal is er 
aandacht voor de turfgraverij. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Stad zijn 
mooie modellen te zien van veenkoloniale schepen. De Bareveldsesluis ziet er, 
net als zoveel andere in het Oosterdiep, het Pekelderdiep en het Stadskanaal, 
nog precies zo uit als toen de turfschepen er tweehonderd jaar geleden geschut 
werden. 
 
De dorpen van Vredewold lagen op zandruggen midden in de moerassen van het 
Zuidelijk Westerkwartier. Er liepen enkele wegen die alleen bij droog weer 
begaanbaar waren. Buiten die platgetreden zandwegen was het niet pluis. Daar 
huisden de toverkollen die kleine kinderen veranderden in padden, spinnen en 
zwarte katten. De liefste baby’s werden uit de wieg geroofd en behekst. Ze waren 
duivelskinderen geworden en moesten voortaan Ol Vent helpen. Hun radeloze 
ouders zochten overal, maar tevergeefs. Als ze op hun speurtocht tegen een spin 
aanliepen, of als er een pad of zwarte kat voor hun voeten opdook, wisten ze dat 
ze hun kind voorgoed kwijt waren. Nergens in Groningen moest je zo op duivels 
en heksen verdacht zijn als in het Zuidelijk Westerkwartier. In de winter, als de 
nachten lang waren en de wind om het huis gierde, kwamen de verhalen over de 
duistere krachten los. Over het Jeneverlaantje bij Boerakker. Wie daar ’s nachts 
langs durfde was voor de duvel niet bang. Het geheimzinnige pad was stikdonker 
door de jeneverstruiken aan weerszijden en wie het aandurfde om het bij 
daglicht in te slaan, kon zelf zien en horen hoe het de nachtelijke waaghalzen 
was vergaan. Bomen van kerels lagen er buiten zinnen te raaskallen. Ze 
herinnerden zich alleen maar dat ze van achteren waren aangevallen door de 
‘snoaken’ van het Jeneverlaantje. Maar die aanval was kinderspel bij de slinkse 
streken van de witte slangen die bij Trimunt in echte slangenkuilen woonden, 
zodra ze iemand te pakken konden krijgen, zogen ze het bloed uit het lichaam. 
Oude Wietse uit Marum is er beroemd door geworden. Hij maaide riet en 
intussen kronkelde er een witte slang voor zijn zeis. Ongewilde zwiepte hij de 
slangenkop eraf. Het is dat Wietse het zelf verteld heeft, anders zou geen mens 
het willen geloven. Hij stond beteuterd naar het dode dier te kijken toen er 
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opeens van alle kanten slangen als witte hoepels op hem aan kwamen rollen. 
Wietse gooide zijn zeis aan de kant en rende naar huis. Per ongeluk viel zijn 
grote rode zakdoek op de grond. Dat was zijn redding. Alle witte slangen rolden 
op zijn zakdoek, omdat ze dachten dat het bloed was. Vanaf die dag is er 
niemand in de buurt van Marum ooit nog zonder een rode zakdoek van huis 
gegaan. 
 
Geen slang kon tegen de heksen op. Die waren slimmer dan de duivel zelf. Je 
kon niet zien of je met een heks of met een mens te maken had. Natuurlijk, als 
ze op een bezemsteel door de lucht reed, wist je wel hoe laat het was. En als een 
zwarte kat niet bij een oude vrouw was weg te slaan, kon je je ook maar beter uit 
de voeten maken. De meesten leken vriendelijke vrouwen die graag wat 
aanspraak wilden. Maar als je met ze aan de praat raakte was je al verloren.  
Voor je het in de gaten had was je behekst en moest je de duivel gehoorzamen. 
Het ergste was dat die heksen kinderen zo ziek konden maken dat ze niet meer 
beter werden. Ook dieren gingen dood als ze behekst waren. Gelukkig waren er 
duivelbanners. Ze deden hun uiterste best om de geest van de duivel uit het 
lichaam te verjagen door hardop het onzevader te bidden. Een duivelbanner 
kocht ook duivelsdrek. Hoe hij eraan kwam was zijn geheim. Als je drek op je 
stoep smeerde kwam de duivel niet binnen. Zonder duivelbanners zou het met 
de hekserij en de macht van Ol Vent nog veel erger geweest zijn. Van alle kwade 
heksen zijn Joap en Trien van het Opender Veld de ergsten geweest. Waar ze 
vandaan kwamen kon niemand vertellen. Zo maar opeens waren ze 
neergestreken in het Opender Veld, waar de heidemensen woonden. Die vonden 
het direct al verdacht dat Joap en Trien van één geit konden leven. Wie bij ze 
binnen kwam, zag direct een enorme suikerpot vol klontjes op de tafel staan. 
Zoveel lekkers en maar één geit op stal? Toen er op een morgen wel tien mensen 
uit Opende hun varken dood in het hok vonden, wisten de heidenen genoeg. 
Niemand durfde nog zonder een stuk duivelsdrek in de schort of broekzak bij de 
heksen over de drempel gaan. Trien viel door de mand, toen ze bij haar buurman 
in het varkenshok keek. De varken knorde vrolijk boven de trog. ‘Zeker 
duvelsdrek ien ‘e swienbak doan?’, vroeg Trien vals. Toen wist het volk van 
Opende het zeker. Joap en Trien waren zulke grote heksen dat ze zelfs op hun 
rieten stoel door de lucht konden vliegen. Dat was nog nooit gezien. En altijd 
loerden ze, altijd hadden ze de oren gespitst, altijd slopen ze onhoorbaar rond. In 
de buurt van Opende durfde niemand zijn kinderen alleen te laten. Toch 
slaagden Joap en Trien erin twee meisjes te betoveren. Een dag later waren de 
meisjes dood. In het land van de heksen kon niemand rustig leven. 
 
Het zuiden van het Westerkwartier is lange tijd onbegaanbaar gebleven. De 
dorpen op de zandruggen lagen als eilandjes in een natte, ruige wereld. De 
boeren zwoegden op hun roggeakkers en dreven hun koeien en schapen naar de 
weilanden en de heide. Nieuws uit de grote wereld drong slechts langzaam door. 
Vooral het heidevolk (heidenen) buiten de dorpen leefde dicht bij de natuur en 
leidde een hard bestaan. De bezembinders en keuterboeren moesten zichzelf zien 
te redden. Naar school gaan was er niet bij en de artsen woonden veraf. Daarom 
vertrouwde men op mensen met bijzondere gaven. Op strijkers die de ziekten uit 
het lichaam streken, op kruidenverkopers die de geneesmiddelen uit de vrije 
natuur haalde en op duivelbanners die kwade geesten verjoegen. Oude verhalen 
bleven lang hangen. Toch waren er heren die de bewoners uit hun isolement 
wilden halen. Maar dan moesten er kanalen worden gegraven om het water af te 
voeren. Het was de Portugees Caspar de Robles die de afgelegen wereld van 
heksen en geesten dichter bij de bewoonde wereld bracht. Caspar was van 1572-
1576 stadhouder van de Spaanse koning in Groningen, Friesland en Drenthe. 
Daarvoor was hij in het noorden de belangrijkste man van de landvoogd Alva 
geweest. Bij Jemgum had hij meegewerkt om het legertje van Lodewijk van 
Nassau te verslaan. Een tegenstander van de geuzen die goed in de gaten had 
dat dit natte land alleen maar onder controle was te krijgen als de troepen snel 
verplaatst konden worden. Er moest wat gedaan worden. Dwars door het 
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Westerkwartier zou een kanaal naar Friesland gegraven moeten worden, dat 
aangesloten kon worden op het diep tussen Poffert en Stad. In plaats van gejuich 
was er verzet in het Zuidelijk Westerkwartier. Het mocht dan mooi lijken dat er 
vanaf het Bergumermeer naar Gerkesklooster en verder langs Lutjegast, 
Doezum, Grootegast, Oudekerk, de Bril en Enumatil een nieuw diep naar Stad 
zou lopen. Maar wie zou er dan van profiteren? Men hoefde niemand in het 
Westerkwartier te vertellen waar het water heen zou stromen. Dat liep van 
Friesland naar het Westerkwartier. Dat betekende sluizen bouwen en betalen 
natuurlijk. En wie konden daar voor opdraaien? Dat waren de boeren uit het 
Westerkwartier die voor een habbekrats op de schop moesten. Het Caspar de 
Roblesdiep is er toch gekomen. Een naam die niet goed uitgesproken kon worden 
en die al gauw Kolonelsdiep of Knelsdiep werd genoemd. Toen het er eenmaal lag 
verdween het gemopper. Ook de ergste zwartkijkers moesten toegeven dat hun 
land na een regenbui minder gauw onder water liep. Op dankbaarheid hoefde De 
Robles echter niet te rekenen. Toen hij in 1576 zijn troepen niet langer kon 
betalen, werd hij door zijn eigen soldaten in Stad gevangen gezet. De heren 
burgemeesters hebben hem niet geholpen. Caspars rol was uitgespeeld en 
tenslotte is hij zonder geld en bezittingen uit Stad vertrokken. De Stadjers waren 
niet erg onder de indruk van de plannen van de waterbedwinger in het 
Westerkwartier. Wat voor voordeel hadden zij nu eigenlijk van dat Kolonelsdiep? 
Er kon nauwelijks een schip door. Driekwart eeuw later is er een nieuwe 
trekvaart naar Friesland gegraven, het Hoendiep. Het werd tussen 1654 en 1656 
gegraven, het duurden echter tot 1661 voor het goed bevaarbaar was. Toen lag 
er eindelijk een kanaal waar de kooplieden in Stad wat aan hadden. Aan Caspar 
de Robles dacht niemand meer. Zijn Kolonelsdiep raakte steeds meer in verval. 
 
Wie aan turf denkt, denkt aan de Veenkoloniën. Voor 1600 werkten er in de 
venen van Vredewold turfstekers in de veenput. Hier woonde de eerste turfheer, 
Wigbold van Ewsum, een Ommelander jonker die bekend was en erg rijk.  In de 
chaotische tijden na 1500 keek hij de kat uit de boom. Machtige heren als 
George van Saksen, Edzard van Oost-Friesland en Karel van Gelre speelden in 
Stad en Ommeland hun duistere spel. Zou het met de macht van Stad afgelopen 
zijn? Voor de jonkers in het Ommeland was het zaak om niet op het verkeerde 
paard te wedden. Velen liepen bij Van Ewsum in Middelstum de deur plat om te 
overleggen wat ze het beste konden doen. Van Ewsum had met George van 
Saksen gewerkt. Toen hij vermoedde dat diens rol uitgespeeld raakte, meldde hij 
zich bij Karel van Gelre. Wigbold voelde feilloos aan wanneer de kansen keerden. 
Dan ging hij naar het andere kamp. Ondertussen maakte hij zich zorgen over 
zijn zonen Johan, Christoffer en Wigbold. Hij gunde ze alledrie een mooie borg en 
minsten zoveel macht en bezit als hijzelf had. Het viel alleen niet mee om op het 
Hogeland nieuwe borgen, landerijen en banen in handen te krijgen. Natuurlijk 
was hij zo verstandig geweest om een rijke vrouw te trouwen, Beetke van 
Rasquert. Zij bracht veel land en een mooie borg mee. Zo kregen de twee zonen 
in Middelstum en in Rasquert op den duur een borg. Maar de derde? Wigbold en 
Beetke begrepen dat zij met zuinigheid en vlijt hun kleine Wigbold niet echt aan 
de top van de Groninger adel zouden brengen. Zij keken goed om zich heen. In 
Vredewold was voor een schappelijke prijs genoeg grond te koop, vooral in de 
natte veenwoestenij. En uit veen kon turf worden gestoken en die bracht rond 
1500 al aardig wat geld op. Wigbold en Beetke waagden de grote sprong 
voorwaarts. Het beste zou zijn, zo werd hun al snel duidelijk, om boerderijen te 
kopen, waarvan de akkers aan het veen lagen. Zulke heerden hadden het recht 
van opstrek. Dat betekende dat de eigenaar met het veen achter zijn boerenland 
mocht doen wat hij wilde. Het zou een paar centen kosten, maar ook jaren van 
profijt opleveren. Eerst werden er heerden in de buurt van Marum opgekocht. 
Natuurlijk kon een Van Ewsum niet zelf in zo’n gewone boerderij wonen! Er 
moest een echte borg komen. Het was rond Marum wel erg armoedig. Bovendien 
kon er in de bossen niet gejaagd worden. Midwolde was een betere locatie, een 
bosrijk dorp aan de rand van het hoogveen. Er stond zelfs al een stenen huis, 
het Benckemahuis. Geen woning voor een Van Ewsum, maar de stenen konden 
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in ieder geval gebruikt worden om er een borg van te bouwen. In Middelstum 
woonden Wigbold en Beetke op ‘De Oert’. Daarom noemden zij de borg in 
Midwolde ‘De Nyeoert’ (Nienoord). Midden in de verbouwing, in 1528, stierf 
Wigbold. Zijn vrouw was hem in intelligentie de baas geweest. Geen probleem 
voor de zaken, dus. Zij voelde haarfijn aan dat de boeren in deze onrustige tijden 
vol geweld van soldaten het extra moeilijk hadden. En als de nood het hoogst 
was, was Beetke nabij. Zij kocht de ene heerd na de andere op. ‘Gierig Beetke’, 
zeiden ze in Vredewold. Ook rijke heren van wie de oogst vernield was, maakten 
schulden. Vaak zat er voor hen niets anders op dan Beetke hun bezit aan te 
bieden. De kooplustige weduwe kreeg de smaak zo te pakken dat ook zij geld 
moest lenen. Inmiddels bezat niemand zoveel grond in Vredewold als zij. De 
Nienoord was een borg die er mocht zijn. Beetke profiteerde van het de-kat-uit-
de-boom-kijken van haar echtgenoot. Uit dankbaarheid voor de steun die hij van 
Wigbold had gekregen, schonk Karel van Gelre het erfgrietmanschap van 
Vredewold aan het Huis Nienoord.  Dat hield in dat de heren van Nienoord het 
bestuur en de rechtspraak in handen kregen. In 1554 overleed Beetke. Geen 
boer of ambachtsman van Vredewold die er om treurde. Zij herinnerden zich 
maar al te goed hoe inhalig de borgvrouw was geweest. Ooit zou een wanhopige 
boer die de pacht niet kon betalen, zich in de vijver verdronken hebben. 
Sindsdien zweefde op mistige avonden de schim van Beetke boven het rimpelloze 
water. 
 
Bij het dorp Nuis lagen drie heerden: de Fossemaheerd, de Harckemaheerd en de 
Heringaheerd. Bij alledrie hoorde een flink stuk veen, waar lange tijd nauwelijks 
naar was omgekeken. Er graasden wat schapen en in een veenmeertje, het 
Bollemeer, werd vis gevangen. Toen de Van Ewsums als turfheren steeds verder 
het veen in trokken, raakten ook anderen geïnteresseerd. Een van hen was 
Ludolf Coenders, een Stadjer. Hem hoefde je niet te vertellen dat er flink aan turf 
verdiend kon worden. Zijn zuster woonde in Tolbert en was eigenaar van de 
heerden Harckema en Heringa. Ze verkocht de heerden aan haar broer die 
nadien ook de Fossemaheerd kocht. Met de stenen van deze drie heerden liet hij 
De Coendersborg bouwen. In 1668 kon Ludolf met de vervening beginnen. Hij 
nam arbeiders in dienst, die meteen op de schop moesten. Zij groeven een sloot 
die uitkwam in het Bollemeer. Maar van het Bollemeer moest men afblijven. Dat 
was het waterreservoir van de heren Van Nienoord. Bij droog weer werd er water 
afgetapt naar hun kanalen. De heren groeven de turf niet zo maar op goed geluk, 
ze wilden veenkolonies stichten. Bij Zevenhuizen begon het er al aardig op te 
lijken. Hier moest het water van het Bollemeer het hoofddiep bevaarbaar 
houden. Ook vlak bij de borg was een veenkolonie ontstaan: De Leek. Ludolf was 
echter Oost-Indisch doof aan beide oren. Hij stimuleerde zijn arbeiders zo snel 
mogelijk het Bollemeer te bereiken. Dan kon hij zijn overtollig veenwater kwijt en 
kon er met het turfgraven begonnen worden. Het werd de heer van Nienoord, 
George Willem van In- en Kniphuizen, al te gek. Die Ludolf deed net of hij de 
baas was. Stel je voor! Georg Willem was getrouwd met Anna van Ewsum en 
zowel hij als zijn vrouw hoorden tot de top van de jonkers in het Ommeland. Ze 
hadden een broertje dood aan bijdehante nieuwkomers zoals Ludolf. Georg 
Willem hoefde niet lang na te denken en gooide met zijn mannen in een nacht de 
sloot van Ludolf dicht. Deze liet het er niet bij zitten. Met man en macht groef hij 
de sloot weer open. Om van het gedonder af te zijn liet hij een schans bij het 
Bollemeer aanleggen. Zijn arbeiders waren goede gravers en het duurde niet lang 
of vanuit de Snoekeschans waakte Ludolf over het Bollemeer. De naam dankt de 
schans aan de snoeken in het meer. In een hut achter de wal lagen de soldaten 
in stelling om veen, sloot en meer te verdedigen. 
 
Op De Nienoord kon Georg Willem zijn oren niet geloven. Hij stuurde drie 
spionnen om uit te zoeken wat die jonker uit Stad van plan was. Ludolf 
Coenders was toevallig in de schans en liet zijn mannen onmiddellijk op de 
spionnen vuren. Die vluchtten halsoverkop naar De Nienoord. Enkele vissers 
waren met het nieuws al vooruit gesneld. Met de doodsangst nog in de ogen 



 83 

vertelden zij Georg Willem hoe zij hun hengel hadden uitgeworpen om snoeken 
te vangen. Nauwelijks zaten zij naar hun dobber te turen of, zo vertelden zij: 
 
Hebben heer Coenders’ soldaten uit de schans terstond met een musket of roer 
nae ons geschoten, dat de kuegel an ons doorgyngh, op t water, dat wij deselve 
tot 2 a 3 teyden op t water hebben gesien. 
 
Als hoogste rechter van Vredewold besloot de borgheer van De Nienoord er werk 
van te maken. Ludolf werd aangeklaagd. Nog voor er vonnis werd gewezen, liet 
Georg Willem de sloot opnieuw dempen en de schanshut in brand steken. Ludolf 
kwam terug. De schans werd hersteld en van nieuwe soldaten voorzien, de sloot 
opengegooid en een dam in het afwateringskanaal van zijn vijand aangebracht. 
Voor George Willem was het water van het Bollemeer afgesloten. Dat was de 
ergste oorlogsverklaring. De woede van de heer van De Nienoord was heel erg. 
Hij stelde een legertje samen dat een groep arbeiders moest beschermen. Het zag 
er voor de Snoekeschans niet best uit. Maar Ludolf was op alles voorbereid. Met 
kanonnen vuurde hij op de vijand. Een van de mannen van Nienoord overleefde 
de slag niet. De Slag aan het Bollemeer in 1669 verdeelde Stad en Ommeland. 
De Ommelander jonkers stonden achter Georg Willem, Stad steunde Ludolf. Dat 
werd bekvechten en procederen. Tot aan de hoogste rechter van de Republiek, 
het Hof van Holland, toe. Resultaat: de venen rond het Bollemeer bleven in bezit 
van De Nienoord. Maar de Stadjer mocht van het meer gebruik maken en zijn 
veensloot openhouden. In 1679 is de strijdlustige Ludolf overleden. Hij was 
vrijgezel gebleven. De Coendersborg, de landerijen en venen werden eigendom 
van zijn zus Ette. Later werd haar schoonzoon, Oene van Teyens, eigenaar.  Met 
nog meer energie en kapitaal dan Ludolf Coenders zetten zij de verveningen 
voort. Hun turf werd afgevoerd door de Jonkersvaart die ooit door de Van 
Ewsums was gegraven. In 1813 verbouwden zij de Coendersborg. 
 
Leek is een echt kolonisatiedorp. Tot 1500 vormde het veenriviertje de Leecke de 
grens met Drenthe. Het was eerder een obstakel dan een gunstige plek om aan 
te wonen. Toen de Van Ewsums met de turfgraverij begonnen, werd het druk 
aan de Leecke. De heren Van Nienoord hadden grote plannen. Het omvangrijke 
veengebied ten zuiden van de dorpen Midwolde, Tolbert, Niebert, Nuis en Marum 
beloofde veel. Eerst waren de boeren de enigen die er turf staken, maar dat was 
alleen voor de eigen haard. De jonkers Van Nienoord begrepen dat er heel wat 
moest gebeuren om van deze ruige grond een echt turfland te maken. Vanuit het 
Leekster Meer werd het Leekster Hoofddiep gegraven. Daarna werden er wijken 
gegraven. Het Vredewold had voor zo’n grootscheepse vervening te weinig 
bewoners en allerhande volk kwam naar de Leecke. De meesten kwamen om 
voor de heren Van Nienoord te gaan werken in de veenput. Schippers, 
scharrelaars en ambachtslieden volgden hen. Om te voorkomen dat het een 
chaos zou worden, probeerden de Van Ewsums de zaak in de hand te houden. 
Ze hielden niet van bedelaars en onbetrouwbare avonturiers. Die lieten ze het 
liefst arresteren. Maar voor gezinnen die hard wilden werken, bouwden ze 
huizen. Die werden huysecamers genoemd, want het waren geen villa’s. De 
nieuwkomers waren bijna allemaal armoedzaaiers. Voor hun gereedschap en 
huisvesting waren ze afhankelijk van De Nienoord. Als de mannen zonder hun 
gezin reisden kregen ze onderdak in een keet. Lange mannen hadden pech, want 
hoger dan anderhalve meter waren deze keten niet. Ze leken op tenten en 
werden daarom ook wel veententen genoemd. In het midden van de veentent 
brandde een turfvuur. Een slaapplaats moest met twee man worden gedeeld. 
Voor beiden was er ‘eene bultzak, eene peluw (langwerpig stijf onderkussen), 
eene wollen deken, eene laken, benevens twee bossen lig-stroo, potten, pannen, 
schotels, haardgereedschap, olij en zout’. De Leeck groeide. In 1650 waren er al 
honderd huizen. Die stonden langs de Leecke en het Hoofddiep. Er werd een 
schans met vier stevige bastions opgeworpen. De  snik op Groningen bracht nog 
meer leven in de brouwerij. Het dorp van turfgravers, schippers en kooplieden 
groeide zijn buren Midwolde, Lettelbert, Oostwold en Tolbert boven het hoofd. In 
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andere koloniedorpen als Zevenhuizen en Jonkersvaart stonden veel minder 
huizen. Verveners als de heren Van Nienoord en de Coendersborg keken minder 
ver vooruit dan het stadsbestuur in de veenkoloniën van Oost-Groningen. Het 
ging hen alleen om de winst uit de turfgraverij en ze zorgden er niet voor dat de 
afgegraven venen zorgvuldig toegemaakt werden. De turfgraver die met de 
turfgraverij mee trok, liet een wereld achter die er al snel weer ruig en verlaten 
bij lag. 
 
Voor de boeren en dagloners was het hard werken om te overleven. De 
zandgrond was schraal en de heidevelden buiten het dorp waren nat en 
onvruchtbaar. Net als in de Veenkoloniën was er ruzie met de Drentse buren. 
Namen als Twistveen en Kibbelveen maken duidelijk dat het aan de grens niet 
bepaald niet bepaald veilig wonen was. In 1746 kwam het onder leiding van de 
heren Van Nienoord zelfs tot een militaire inval in het veen. Bij het dorp Een 
werden boekweitakkers vertrapt en vee meegenomen. De inval werd door het 
bestuur van Stad en Lande goedgekeurd. Ook andere rampen teisterden het 
veen. In 1833 woedde er een vreselijke brand die Zevenhuizen bijna helemaal 
verwoestte. Een schipper en zijn knecht verloren het leven. Het boekweitbranden 
bij harde wind was de oorzaak van de ellende. Heel Nederland was met de 
slachtoffers begaan. Van de giften kon Zevenhuizen grotendeels worden 
herbouwd. Dat betekende nieuwe huizen en nieuwe plaggenhutten, al of niet met 
een stenen voorgevel. Veel dagloners woonden in veententen. Vooral het 
heidevolk was op zichzelf aangewezen. Er waren weinig schoolmeesters en die 
waren ook boer. Alleen in minder drukke tijden gaven ze les. Soms zaten er wel 
honderd kinderen in de klas.  
 
Behalve uit hoogveen werd er in Vredewold ook uit laagveen turf gewonnen. 
Laagveen was te nat om met sloten of wijken af te wateren. Net als in het 
hoogveen moest de bovenste laag eerst worden afgegraven. Met een schop met 
een lange steel, de loet of loede, werden de doornatte veenkluiten uitgegraven. Al 
snel moest er onder water worden gespit. Dit baggeren was loodzwaar en alleen 
weggelegd voor sterke mannen. De natte veenmassa werd in een houten bak 
gegooid en door een man met klomplaarzen fijngetrapt. Later werd de massa op 
het veld uitgestort, waar veenarbeiders met plankjes onder de schoenen, de 
trippen, het veen aanstampten. Zij steunden daarbij op smalle polsstokken. De 
aangestampte veenbrij werd in turven gesneden. Als die droog waren, sprak men 
van baggerturf. Die was hard en brandde langer. Geen wonder dat baggerturf 
meer opbracht dan gewone turf. Met de verveners (veeneigenaren) hadden de 
turfgravers weinig te maken. Het waren de veenbazen (onderbazen) die toezicht 
op hen hielden. Zij betaalden ook de lonen uit. Soms werden die verrekend met 
de inkopen die de turfgravers bij de veenbaas moesten doen. In dat geval was de 
veenbaas ook nog kroegbaas en winkelier. Als slimme koopman moedigde hij de 
turfgravers aan om zo veel mogelijk te verteren. Vooral sterke drank kon bij hem 
gemakkelijk op de pof worden gekocht. Deze gedwongen winkelnering was een 
ramp. Wat in de zomer in het veen verdiend was, bleek na afrekening al zo goed 
als opgemaakt. Daardoor raakten de arme veenarbeidersgezinnen helemaal 
afhankelijk van hun veenbaas. Ook de zandboeren in de dorpen hadden het niet 
breed. Zij waren zeker geen herenboeren. De boerderijen waren meestal 
gemengde bedrijven. Op de hoge zandgrond werden vooral rogge en boekweit 
verbouwd. Na 1800 kwamen daar de aardappelen bij. Behalve aardappelen 
werden er vooral pannenkoeken en roggebrood gegeten. En dan was er de 
boekweitegort: ‘boekweiten Janke, zo stief as n planke’. Die werd met boter en 
stroop gegeten. Het heeft lang geduurd voordat de heide ontgonnen werd. Die 
schapen scharrelden er hun kostje bij elkaar en ook de magere heikoeien 
konden er grazen. Met zoveel heide en boekweitvelden in de buurt was de imkerij 
een aardige bijverdienste. Bijna iedereen in Westerkwartier had bijenkorven. Ze 
probeerden de honing ook buiten het Westerkwartier te verkopen. En al hadden 
ze niet veel paarden voor de wagen, hun Friese trekkrachten waren taai en 
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konden tegen een stootje. Met een varken op het hok, een paar geiten en koeien 
in de schuur, kwamen de Westerkwartierders de winter wel door.  
 
De grote aanval op het veen kwam rond 1600. Toen was het op veel plaatsen 
afgelopen met de stilte in het veenmoeras. Aan arbeiders geen gebrek. Heel veel 
Stadjers waren dagloner. In het veen was werk genoeg. Tenminste in het voorjaar 
en in de zomer. Zo trokken er Stadjers, Oldambsters en Friezen naar het ruige 
veen. Zij woonden en sliepen in grote keten. Sommigen namen hun gezin mee en 
bouwden een plaggenhut. Deze kolonisten werden de eerste bewoners van 
nieuwe dorpen. Veenkoloniën werden ze genoemd. Erg vredig was het er in de 
nieuwe woonplaatsen zelden. In de Pekelder venen keken de verveners en de 
boeren uit het dorp Meeden elkaar met scheve ogen aan. De Meedemers 
woonden aan de westkant van het veen. Zij beschuldigden de turfgravers ervan 
turf te steken op hun land. Met hooivorken, schoppen en dorsvlegels vochten ze 
met de kolonisten. Maar ze hadden zich verkeken op de vechtlust van het nieuwe 
veenvolk. Ze werden allemaal gevangen genomen. Volgens een onbevestigd 
verhaal kwamen de vrouwen uit Meeden  gerend om de Pekelder turfvechters te 
smeken hun mannen en zonen weer vrij te laten. Dat gebeurde en de turfheer 
Feico Clocq kon doorgaan waar hij mee bezig was. Het was altijd weer hetzelfde 
liedje. Niemand wist precies waar de grenzen in het veen lagen. Later kreeg Clocq 
het aan de stok met de heren uit Stad. Hij had schulden gemaakt en zij kochten 
bijna al zijn grond op. Adriaan Geerts was inmiddels verderop naar het 
zuidwesten begonnen om turf te graven. Maar ook hij zou met de heren uit Stad 
te maken krijgen. 
 
Bijna overal waren de bossen gekapt. Terwijl er toch nog zoveel energie nodig 
was. Ondanks de Tachtigjarige Oorlog ging het veel Nederlanders beter. En wie 
rijk was wilde dat laten zien. Als het maar even kon liet hij een stenen huis 
bouwen. De steenfabrieken en de kalkovens konden nauwelijks aan de vraag 
voldoen. En dan waren er de bierbrouwerijen, de bakkerijen en de huishoudens 
die veel brandstof nodig hadden. Nu het hout opraakte moest de turf uitkomst 
bieden. Veen was er genoeg, ook in Groningen. Op veel plaatsen werd al turf 
stoken of gebaggerd. Maar dat bleek niet genoeg. Er moest heel veel turf 
gestoken gaan worden. In het Westerkwartier waren de heren Van Ewsum 
daarmee al begonnen. Zij woonden op de borg Nije Oort (Nienoord) en maakten 
van Leek een echt turfdorp. In het oosten lag nog meer veen dan in het 
Westerkwartier. Het land was ‘wild en woest en ledig’. De kloosters in Aduard, 
Helpman (Essen), Heiligerlee en Ter Apel hadden grote delen van het Bourtanger 
Moor in bezit. Toen Maurits en Willem Lodewijk in 1594 Stad innamen, werden 
de gereformeerden de baas en raakten de kloosters hun land kwijt. Een groot 
deel van het Bourtanger Moor kwam in het bezit van Stad. De bestuurders 
begrepen dat ze goud in handen hadden. Als de turfgraverij goed werd aangepakt 
zouden Stad en de Stadjers rijk kunnen worden. 
 
Niet alleen op zee was het lastig varen. In de monden, wijken en diepen viel het 
ook niet mee, al was het een voordeel dat de schipper tot aan de turfbulten kon 
varen. Het laden was geen probleem. In het veen was volk genoeg. Dat het 
schippersleven geen pretje was, had met het waterpeil te maken. De meeste 
veenstroompjes ontstonden aan de hoge kant van Drenthe. Het water stroomde 
van zuid naar noord. Het hoogteverschil in de diepen was zo groot dat er verlaten 
(sluizen) gebouwd moesten worden om de diepen bevaarbaar te houden. De 
schepen moesten hier worden geschut, maar dat koste veel tijd. Als het ene 
schip na het andere op de sluis aanvoer, kwam de verlaatsmeester handen 
tekort. En nooit kon hij het de schippers naar de zin maken. De een wilde nog 
sneller door de sluis dan de andere. Vooral in de tijd dat de turf droog was en 
later, toen de aardappelen en bieten naar de fabriek gebracht moesten worden, 
knetterden de verwensingen over het diep. De grootste driftkoppen riskeerden 
aanvaringen om anderen voor te blijven. Niet zelden liep dat verkeerd af. Er werd 
gemopperd over de waterstand. Bij laag water liepen de schepen vast en zat er 
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voor de schipper niets anders op dan op regen wachten. De verlaatsmeester kon 
er weinig aan doen, hij kreeg zijn instructies van de waterschappen. De boeren 
die de macht hadden in het waterschap, moesten weinig van hoog water hebben. 
Ondergelopen akkers betekende kommer en kwel. Eigenlijk kon de waterstand ze 
niet laag genoeg zijn. De verlaatsmeester zat tussen twee vuren. Hij woonde in 
het verlaatshuis. In zijn kantoortje beurde hij het verlaatsgeld van de schippers. 
De grootste kamer werd gebruikt als gelagkamer. Ook de scheepsjagers waren er 
vaste klant. Als het druk was en er niet gelaveerd kon worden, viel zeilen in de 
snalle diepen niet mee. Met hun paard trokken zij de schepen van verlaat naar 
verlaat. In het verlaatshuis werden scheepsjager en schipper het meestal snel 
eens over de prijs en over de afstand die gejaagd moest worden. De scheepsjager 
verbond de mast van het schip met het paard en sjokte over het jaagpad naar 
het volgende verlaat of naar de uiteindelijke bestemming. Als het erg laat was 
geworden sliep hij met zijn paard in de schuur van het verlaatshuis. Ook 
stonden er langs de diepen schutsstallen waarin man en paard de nacht konden 
doorbrengen. Als het schip een hoge lading had waren de vaste bruggen een 
probleem. Dan zat er niets anders op dan met stokken en palen stevig op de 
brug te rammen zodat het schip er toch onderdoor kon. Geen wonder dat er al 
snel draai- en klapbruggen kwamen. Bij iedere brug haalde de brugwachter met 
een klomp aan een hengel het bruggeld op. Wie bij de brug woonde en zijn werk 
even in de steek kon laten, moest duwen of draaien. En als de brugwachters het 
te druk hadden wisten hun kinderen wel wat ze moesten doen om de brug te 
openen. In Hoogezand en Sappemeer waren er hoogholtjes, hoge smalle 
bruggetjes over de diepen. De hoogbeladen schepen konden er onderdoor en 
brugwachters waren niet nodig. 
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Etta Palm 
 
In 1799 kwam in Den Haag een einde aan het turbulente leven van Etta Palm. 
De Groningse vrouw werd in 1743 geboren als Etta Lubina Johanna Daelders in 
de Poelestraat in Stad, in het pand waarin tegenwoordig het Concerthuis is 
gevestigd. Haar vader was mede-eigenaar van de papiermolen tussen de Hereweg 
en het Hoornschediep, een – voor die tijd – grote onderneming van honderd 
werknemers. Het huwelijk van Etta met de student Chr. L. F. Palm in 1762 was 
niet gelukkig. Palm vertrok na enige jaren als ambtenaar naar Indië, naar zeggen 
vanwege het gedrag van zijn vrouw. Etta ging in Parijs wonen waar ze deel 
uitmaakte van het mondaine leven. De revolutionaire woelingen gaven een 
nieuwe dimensie aan haar bestaan. Vanaf 1787 was ze actief als revolutionair, 
en ook als spion voor het Hollandse Oranjeregime. Haar salon was een trefpunt 
voor Franse revolutionairen en gevluchte Nederlandse patriotten. Na de 
omwenteling van 1798 ijverde ze voor de rechten van de vrouw. Daaraan dankt 
zij haar (tegenwoordige) faam als feministe avant la lettre. Ondanks haar 
democratische ideeën noemde ze zich ‘baronne d’ Aelders’. Etta Daelders werd in 
1791 gevangen genomen op verdenking van spionage voor Pruisen en Engeland. 
Nadat ze vrij werd gelaten wegens gebrek aan bewijs, keerde ze terug naar 
Holland. Daar zette ze zich in voor de Franse diplomatie. Ze wist zich de gunst 
van stadhouder Willem V te verwerven, ondanks dat veel bestuurders haar met 
argusogen bekeken; ook Bataafse machthebbers wantrouwden haar. Tussen 
1795 en 1798 werd ze zelfs aangehouden en gevangen genomen. In het jaar na 
haar vrijlating overleed ze in 1799. 
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Beter ain dei mit mie gaait as twei dei mie volgen 
 
 
Het oude Saksenvolk 
 

 

 

 
In Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Duitsland zijn de aan de taal van de 
Saksen verwante Nedersaksische streektalen nog steeds de belangrijkste 
streektaal. De Saksen zijn een Germaans volk uit het noorden van Europa, een 
regio van het huidige Duitsland en het oostelijk deel van het huidige Nederland. 
Het thuisgebied van de Saksen was tussen de Wezer, Eider en Elbe. Een 
belangrijke leider was in die tijd Widukind. In de middeleeuwen was het 
hertogdom Saksen een belangrijk onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. De 
religie van de vroegste bewoners van het Saksische gebied was een 
natuurgodsdienst. De oudste sporen van deze religie stammen uit het vroeg-
mesolithicum. Met de komst van het christendom, ongeveer vierhonderd jaar na 
Christus geboorte, verdween deze godsdienst vrijwel geheel. 
 
In deze godsdienst speelden offergaven een belangrijke rol. Hiervoor werden 
voorwerpen in het veen gegooid. De oudst bekende offergaven stammen uit het 
vroeg-mesolithicum en zijn gevonden in Groningen; het betreft hier geweien van 
edelherten. In bijna alle perioden van de religie zijn er ook mensenoffers 
gebracht. Door de gunstige conserveringseigenschappen van het veen zijn 
sommige van deze mensenoffers bewaard gebleven in de vorm van veenlijken. De 
personen die werden geofferd zijn vaak op een gewelddadige manier om het leven 
gebracht. Zij werden gewurgd, doodgestoken of onthoofd. Soms werden ze ook 
vastgebonden. In de Bronstijd werden ook bronzen voorwerpen geofferd, hierbij 
gaat het om werktuigen, wapens, sieraden, vaatwerk en luren. De offers werden 
nog in de open wateren en venen geofferd, maar er werden nu ook offerplatforms 
gebouwd. Het tempeltje van Barger-Oosterveld is hier een voorbeeld van. In de 
loop van de Bronstijd en in de loop van de daaropvolgende IJzertijd  speelden 
houten cultusbeelden een rol bij deze offerplaatsen. Voordat het offer werd 
gebracht werd het voorwerp eerst beschadigd of onklaar gemaakt. 
 
Een priesterkaste met taak de religieuze cultuur vaste vorm te geven en over te 
dragen, was er niet. Maar er was een Germaanse mythologie die van de ene 
generatie op de andere in verhalen bij de haard door ouderen werd overgeleverd. 
De verhalen, de namen van de goden (Wodan, Donar), de helden en mythische 
figuren varieerden soms wat van de ene stam tot de andere, maar waren 
allemaal op hetzelfde gebaseerd. Men geloofde in meerdere werelden die met 
elkaar in contact stonden, een onderwereld met slangen, draken en mythische 
wezens en daartussen de mensenwereld. Hoewel het christendom de oude 
oorspronkelijke religie van de bewoners van het Saksische grondgebied voor het 
grootste gedeelte heeft verdrongen, zijn er ook nu nog overblijfselen te zien: 
paasvuren, witte wieven, sinterklaas en midwinterhoornblazen. Het offer mocht 
na de kerstening gewoon door gaan, maar nu in nieuw gebouwde houten 
kerkjes, die op de plaats van de oude heiligdommen werden gebouwd. De Witte- 
of Sint Lambertuskerk in Heemse (bij Hardenberg) is hiervan een voorbeeld. 
Naast deze kerk ligt nog een oude offersteen. Maar de heilige bomen werden 
omgehakt en de heilige dieren werden in het vervolg geslacht. Al deze werelden 
werden bij elkaar gehouden door een reusachtige levensboom, Yggdrasil, tegelijk 
de boom van kennis. Veel van de in de negende tot de twaalfde eeuw in omloop 



 89 

zijnde verhalen daarover werden gebundeld in een literair werk, de ‘Edda’. Dit is 
een werk van een IJslandse geleerde die bang was voor de teloorgang van de 
dichtkunst van de Germanen in een periode van toenemende kerstening. 
 
De natuurgodsdienst is een godsdienst gebaseerd op natuurverschijnselen, zoals 
donder en bliksem, regen, wind en vuur. De natuurgodsdienst aanbidt de 
krachten van de natuur. Ook dieren, zon, maan, rivieren werden aanbeden. 
Vaak geloofden de mensen dat men na het huidige leven voortleeft als een geest 
die invloed heeft op nabestaanden. Vaak bestaat er angst voor ziekten en onheil 
en daarom werden de goden gunstig gestemd door rituelen. Er waren heilige 
plaatsen zoals bij bomen en hunebedden. Er werd met een wichelroede naar 
water gezocht onder de grond. De werking van de wichelroede is niet 
wetenschappelijk bewezen. In de dertiende eeuw wordt de wichelroede al 
genoemd. Wichelroedes zijn in de eeuwen daarna vooral gebruikt voor het 
bepalen van de wil van de goden, het voorspellen van de toekomst, het aanwijzen 
van schuldigen bij rechtszaken. In de middeleeuwen wordt de wichelroede 
geassocieerd met de duivel, hoewel veel preister ze gebruiken. In de vijftiende 
eeuw duikt het gebruik van de gevorkte steel voor het vinden van erts voor het 
eerst op onder de mijnwerkers uit het Harzgebied. In de volgende eeuw vinden 
veel van deze mijnwerkers werk in Engeland en brengen de wichelroede mee. Het 
zijn de Engelsen geweest die de wichelroede zijn gaan gebruiken voor het vinden 
van water. In 1659 wordt het gebruik van de wichelroede satanisch genoemd 
door de jezuïet Gaspar Schott. In 1701 verbiedt de Inquisitie het gebruik van de 
wichelroede bij rechtszaken. Tegen het einde van de achttiende eeuw, de tijd van 
de Verlichting (Frankrijk), wordt de wichelroede als een gewoon instrument 
beschouwd en niet langer als het werk van de duivel. Er wordt vooral naar water 
en ertsen gezocht, maar er kunnen met de wichelroede ook leylijnen en 
aardstralen worden gevonden. In Duitsland en de omringende landen worden 
wichelroedes ook gebruikt voor het opsporen van aardstralen. Het materiaal 
waarvan wichelroedes gemaakt worden kan verschillen. Meestal wordt er koper 
of kunststof gebruikt, vroeger een bepaald soort hout. Er bestaan veel vormen 
wichelroedes, maar de meest voorkomende zijn de L- en Y-vormige. In Nederland 
zijn er geen wateraders, het grondwater is overal. 
 
Een leylijn is een rechte lijn die kan worden getrokken door meerdere punten 
van geografisch belang, zoals prehistorische locaties, archeologische 
vindplaatsen en oude kerken. Er kunnen overal lijnen door het landschap lopen 
die allerlei punten van belang verbinden: hunebedden, grafheuvels, heilige 
bomen. Door de meeste wetenschappers wordt weinig aandacht geschonken aan 
leylijnen, omdat nooit wetenschappelijk is aangetoond dat leylijnen enige 
betekenis hebben. Zulke lijnen zijn bij elke willekeurige groep punten aan te 
wijzen. Aardstralen zijn in de twintigste eeuw bedacht om een volstrekt 
denkbeeldige werking van de wichelroede te verklaren. Vervolgens zijn deze 
aardstralen opgevat als universele oorzaak van ziekten. 
 
Het Heilige Roomse Rijk was een politiek conglomeraat van landen in West- en 
Centraal-Europa dat ontstond in 962 uit het oostelijk gedeelte van het 
Frankische Rijk, dat was opgericht bij het Verdrag van Verdun (843). Het Rijk 
bestond als centraal-Europese mogendheid in wisselende samenstelling en mate 
van samenhang negenhonderdvierenveertig jaar, tot het werd opgeheven in 
1806. 
 
In de vijftiende eeuw werd de naam uitgebreid tot Heilige Roomse Rijk der 
Duitse Natie (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae in het Latijn) of 
Rooms-Duitse Rijk. Het Rijk werd 'Rooms' genoemd, omdat het werd ingesteld 
als voortzetting van het Romeinse Rijk — het zogenaamde translatio imperii — 
hoewel dit een rechtvaardiging achteraf was. Dit werd door de toenmalige 
westerse wereld gezien als zeer belangrijk, want christelijke profetieën (zie het 
Bijbelboek Daniel) hadden voorspeld dat de wereld na het vierde rijk (het 
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Romeinse Rijk) zou vergaan. Het Byzantijnse rijk beschouwde zich al sinds de 
val van het Romeinse Rijk in 476 als voortzetting daarvan. Daarom hing volgens 
de Byzantijnen het voortbestaan van de wereld af van het voortbestaan van hun 
'Romeinse'-Byzantijnse Rijk. De pretentie om het Romeinse rijk op te volgen 
speelde ook al een rol bij de kroning tot keizer van Karel de Grote in 800. Het 
adjectief 'Heilig' werd gebruikt om de nauwe band met de Rooms-katholieke kerk 
aan te geven. In de  vijftiende eeuw werd de term Duits eraan toegevoegd omdat 
destijds de meeste inwoners Duits als moedertaal hadden en de Duitse 
Habsburgers het definitief voor het zeggen kregen en de keizer leverden. Een 
bekend aforisme van Voltaire luidde dat het Rijk niet Romeins, niet heilig en 
evenmin een rijk was. 
 

   
 
 

Koning en keizer 
 
Het Heilige Roomse Rijk begon zijn bestaan als het Oost-Frankische koninkrijk. 
Op een zeker moment werd aan de koning van dit rijk ook de keizerstitel 
gegeven. Hoewel dit als tijdelijke regeling bedoeld was om een acute politieke 
situatie op te lossen is de keizerstitel blijven 'hangen' in het Oost-Frankische 
koninkrijk. In de beginperiode dongen de West-Frankische koningen nog mee 
naar de keizerstitel, maar kregen die slechts een enkele keer. Reden hiervoor is 
dat de West-Frankische koningen zo ver weg woonden dat ze niet precies op de 
hoogte waren van de politieke situatie in het andere koninkrijk. Uiteindelijk 
hebben ze hun bemoeienissen met het andere deel van het voormalige 
Karolingische Rijk opgegeven. Aldus werd de benoeming van de keizer een 
interne aangelegenheid van het Oost-Frankische koninkrijk. Dit koninkrijk en 
het keizerrijk vielen in de praktijk steeds meer samen, hoewel de keizer als 
wereldlijke tegenhanger van de paus optrad. Aldus konden de regionale 
machthebbers in het Oost-Frankische koninkrijk bepalen hoe de keizer werd 
gekozen en op die manier kon de titel Heilig Roomse Rijk der Duitse naties 
ontstaan. 
 
Frederik Barbarossa (1152-1190) was de eerste die de aanduiding sacrum 
imperium (Romanorum) (Heilige Roomse Rijk) gebruikte. Dit was gericht tegen de 
wereldlijke ambities van de sancta ecclesia, de Heilige Kerk. 
 
Het Heilige Roomse Rijk kende dus zowel een koning als een keizer. Deze 
hoefden niet dezelfde persoon te zijn, maar waren dat vaak wel; een machtig 
persoon die je tot koning kiest, kun je de keizerstitel niet onthouden. De koning 
van het koninkrijk werd de Rooms-koning genoemd. Gekozen worden tot koning 
was vaak, maar niet altijd het voorstadium om keizer te worden. Deze 
tweefasenstructuur is altijd blijven bestaan. Uiteraard hangt dat samen met de 
ontstaansgeschiedenis van het keizerschap, maar ook met de ideologie van het 
keizerschap. De keizer belichaamde een hoger ideaal dan een koning, namelijk 
wereldheerschappij versus een lokale machthebber, de koning. Lodewijk X1V 
waarschuwde zijn opvolger in zijn testament voor deze ambities van de keizer. 
Die waren onlosmakelijk verbonden met de keizerstitel, ongeacht of de keizer in 
de praktijk zo machtig was of niet. Lodewijk waarschuwde dus omstreeks 
zevenhonderd jaar nadat de West-Frankische koningen waren opgehouden met 
meedingen naar de keizerstitel, toch nog even zijn opvolger. 
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Duitse natie? 
 
In tegenstelling tot wat de toevoeging ‘der Duitse natie’ suggereert, was het 
Roomse Rijk geen Duitse natiestaat in de moderne zin van het woord. Na de 
neergang van het Romeinse Rijk verdween het abstracte begrip staat. Al voerde 
Lodewijk de Vrome (816-840) het oude Romeinse begrip ‘res publica’ weer in, dit 
hield niet in dat er een besef was van trouw aan de staat; macht was 
persoonsgebonden en gebieden konden bij vererving of huwelijk gedeeld of 
samengevoegd worden. In de loop van de tijd verschoof dit echter. Met 
betrekking tot de koningsverkiezing van Hendrik de Vogelaar (919-936) werd 
voor het eerst gesproken over het regnum Teutonicorum, het koninkrijk van de 
Teutonen of Duitsers, een teken dat een gebied los begon te worden gezien van 
de heerser. Hendrik maakte dan ook een einde aan de gewoonte van de verdeling 
van het rijk onder zijn zonen. Desondanks zou het nog eeuwen duren voordat er 
werkelijk een Duitse natiestaat ontstond. 
 
Het Heilige Roomse Rijk was groter dan het Duitse Rijk. Waar het laatste 
bestond uit het koninkrijk van de Duitsers — waaronder toen ook Oostenrijk, 
Bohemen en het latere Zwitserland — bestond het Heilige Roomse Rijk ook nog 
uit de koninkrijken Bourgondië, Italië en de wereldlijke heerschappij over Rome. 
 

 

 
Het regnum Teutonicorum binnen het Imperium Romanum in de tiende eeuw. 

 
Hoewel het grootste deel van de onderdanen en regeerders in het Rijk van Duitse 
afkomst was, bestonden er vanaf het begin verschillende etnische variëteiten 
binnen het Rijk. Talrijke van zijn belangrijkste edelen en leiders kwamen echter 
van buiten het Duitssprekende gebied. Op het hoogtepunt van zijn macht 
bestond het Rijk uit het huidige Duitsland, Oostenrijk, Slovenië Zwitserland, 
Belgie, Nederland, Luxemburg, Tsjechië en ook uit oostelijke delen van 
Frankrijk, het noorden van Italië en het westen van het moderne Polen (Silezië 
en hertogdom Pommeren). Afgezien van de Tsjechische gebieden in het 
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koninkrijk Bohemen, en de Slavische gebieden van Slovenië en oostelijk Opper-
Silezië, was de meerderheid van de inwoners Duitstalig. 
 
Het land was echter gedurende het grootste deel van zijn bestaan niet veel meer 
dan een soort confederatie. In de Middeleeuwen ging de macht van het rijk 
spoedig achteruit en verloor de keizer meer en meer macht aan de hertogen 
onder hem. Na 1250 had de keizer nauwelijks nog gezag buiten zijn eigen 
bezittingen (de zogenaamde Hausmacht). Door de Investituurstrijd tussen de 
keizer en de paus (11e en 12e eeuw) werd het aanzien van het rijk sterk verzwakt. 
 

 
 

Een kaart van het Heilige Roomse Rijk en zijn kreitsen aan het begin van de zestiende 
eeuw. Landen die geen onderdeel uitmaakten van de kreitsen zijn weergegeven in wit. 

 

Duits koning / keizer 

De kroningen van de keizers van het Heilige Roomse Rijk waren geënt op de 
kroning van Karel de Grote in 800. Een toekomstig keizer moest eerst en vooral 
koning van de Duitsers worden. Duitse koningen werden al eeuwen verkozen, in 
de negende eeuw door de leiders van de vijf belangrijkste stammen (de Franken, 
de Saksen, de Beieren, de Zwaben en de Thüringers), later werden deze koningen 
verkozen door drie bisschoppen, de paltsgraaf en de drie voornaamste hertogen. 
Later werd een college van keurvorsten ingesteld. Dit college werd officieel 
samengesteld in 1356. Oorspronkelijk waren er zeven kiesgerechtigden, maar dit 
aantal wijzigde in de loop van de eeuwen. 
 
Tot 1508 reisde de nieuw verkozen koning naar Rome om zich door de paus tot 
keizer te laten kronen. Nooit kon de keizer autonoom het rijk besturen. Zijn 
macht werd sterk ingeperkt door de verschillende lokale leiders. Na de vijftiende 
eeuw werd de Rijksdag opgericht als het wetgevende orgaan van het Rijk. Deze 
Rijksdag was een vergaderend orgaan dat op verschillende locaties samenkwam. 
Pas na 1663 zou de Rijksdag een permanent orgaan worden en werd hij vast in 
Regensburg gevestigd (Immerwährender Reichstag). 
 

Rijksstaten 
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Een deelstaat werd aangezien als Reichsstand (Rijksstaat of Rijksstende) 
wanneer ze geen andere autoriteiten boven zich had dan de Keizer. Deze staten 
waren: 
 

- Gebieden geregeerd door een vorst of een hertog (in sommige 
gevallen ook een andere titel).  

- Kerkelijke gebieden geregeerd door een bisschop of een prins-
bisschop. In het tweede geval kwam het gebied onder het bevel 
van deze leider overeen met het plaatselijke bisdom, waardoor de 
bisschop zowel kerkelijke als wereldlijke macht had.  

 

Vrijsteden  
 
Het aantal van deze gebieden was erg groot. Toen de Vrede van Munster 
getekend werd, bestond het rijk uit honderden deelstaten, waarvan een heleboel 
niet groter waren dan enkele vierkante kilometers. Anderen hadden geen 
grondgebied; het waren stiften of, zoals aan het einde van het bestaan van het 
Rijk voorkwam, vorsten die zonder grondgebied te bezitten lid waren van de 
Rijksdag. Voor het aantal Rijksstaten van 1792, zie de Lijst van leden van de 
Rijksdag (1792) en de Lijst van leden van de Rijksdag (1803). 
 

Rijksdag 
 
De Rijksdag was het wetgevende orgaan van het Heilige Roomse Rijk. 
Keizerlijke rechtbanken en instituties 
 
Het Rijk had ook twee rechtbanken: de Reichshofrat, aan het hof van de koning 
te Wenen, en na de Keizerlijke Hervorming van 1495 ook het 
Reichskammergericht. Het rijk bezat ook een klein en zwak eigen leger en er 
waren zelfs ‘Rijksvestingen’ die op kosten van het rijk werden bemand. 

Van de oostelijke Franken tot de Investituurstrijd 

Het Heilige Roomse Rijk werd gesticht in 962 door Otto 1. Sommigen vinden 
echter dat het rijk gesticht werd toen Karel de Grote tot eerste (Westerse) Keizer 
werd gekroond in 800 sinds het afdanken van Romulus Augustulus in 476. 
Karel noemde zichzelf echter meestal de Koning van de Franken. Dit Frankische 
Rijk omvatte zowel het hedendaagse Frankrijk als Duitsland en Noord-Italië. 
Karel werd opgevolgd door zijn enig overgebleven zoon, die ook de keizerstitel 
overnam, Lodewijk de Vrome zodat het rijk nog verenigd bleef. Toen deze stierf 
had hij echter drie zonen die allen naar Frankisch erfrecht aanspraak maakten 
op een gedeelte van het rijk. Veel geschiedkundigen zien de stichting van het 
Rijk dan ook als het einde van een proces dat begon bij deze definitieve splitsing 
van het Frankische rijk bij het Verdrag van Verdun in 843. In eerste instantie 
werd het rijk in drie stukken verdeeld: een westelijk, een midden en een oostelijk 
rijk. De Karolingische dynastie werd eveneens gesplitst. Het middenrijk ging 
naar de oudste zoon Lotharius die tevens de keizerstitel kreeg. Het werd na diens 
dood in 855 verdeeld onder diens drie zonen maar al snel werden deze 
versnipperde gebieden verdeeld tussen het sterkere Oost-Frankische en West-
Frankische rijk. Het oostelijke deel werd bezit van Karloman van Beieren die 
tevens de keizerstitel overnam. Karloman werd opgevolgd door enkele 
Karolingers, tot aan de dood van Lodewijk het Kind, die de laatste oostelijke 
Karolinger was. 
 
De leiders van Alamannie, Beieren, Frankië en Saksen verkozen hierop Koenraad 
1 van Frankenland tot koning in 911. Zijn opvolger, Hendrik de Vogelaar, werd 
aanvaard door het West-Frankische Rijk in 911, en noemde zich rex Francorum 
orientalium (koning van de Oostelijke Franken). 
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Hendrik stelde zijn zoon Otto aan als opvolger, die werd verkozen in  Aken, in 
936. Zijn latere kroning als keizer Otto 1 in 962 betekende het officiële begin van 
het Heilige Roomse Rijk. 
 
Toen Hendrik 11 in 1024 zonder opvolgers stierf werd Koenraad 11 verkozen tot 
koning. Hij was de eerste van de Saliers. 
 
Het Rijk stortte bijna ineen tijdens de Investituurstrijd, toen paus Gregorius V11 
koning Hendrik 1V in de ban deed. Hoewel deze beslissing ongedaan werd 
gemaakt na de Tocht naar Canossa in 1080, waren de mythische eigenschappen 
van het rijk aangetast; de Duitse koning was vernederd. Belangrijker was nog de 
intrede van de kerk als een onafhankelijke factor in het politieke systeem van het 
Rijk. 

Hohenstaufen 

Koenraad 111 werd in 1138 verkozen als eerste keizer van de Hohenstaufen-
dynastie. Frederik Barbarossa noemde als eerste het Rijk 'Heilig'. 
 
Barbarossa verstevigde de eenheid van zijn land door de plaatselijke hertogen te 
verbieden hun onderlinge vetes uit te vechten. Nieuwe steden werden gesticht, 
zowel door de keizer als door de plaatselijke hertogen. Dit gebeurde vooral om de 
bevolkingsexplosie op te vangen, maar ook om de economische kracht van het 
rijk op strategische plaatsen te concentreren. Voorbeelden van deze steden zijn 
Freiburg en Munchen. 
 
De regeerperiode van de laatste Hohenstaufer Frederik 11 was in vele opzichten 
verschillend van die van eerdere keizers. Hij werd gekroond in 1220, en riskeerde 
een conflict met de paus toen hij de macht over Rome opeiste. Hij kon echter wel 
Jeruzalem veroveren in een Kruistocht in 1228 terwijl hij nog altijd in de ban 
was. 

De machtsstrijd van de deelgebieden na de Staufers 

Na de dood van Frederik 11 in 1250 kon geen enkele dynastie een waardige 
koning voorstellen, en de leidende hertogen stelden zelf enkele koningen voor. De 
periode tussen 1246, wanneer Hendrik Raspe en Willem 11 van Holland tot 
koning werden verkozen, tot 1273, met Rudolf 1 van Habsburg als koning, staat 
bekend als het Interregnum. 
 
Rudolf en zijn opvolgers zagen het Rijk echter alsmaar meer uit elkaar vallen. 
Tijdens de vijftiende eeuw veranderden de deelstaten zichzelf in voorgangers van 
moderne staten. Het proces varieerde van staat tot staat, en ging sneller in 
gebieden die ongeveer overeenkwamen met de landen van de oudere Germaanse 
stammen, zoals Beieren. 

Rijkshervorming 

De grondwet van het rijk was grotendeels nog niet vastgelegd aan het begin van 
de vijftiende eeuw. Hoewel enkele procedures en instellingen vastlagen, hingen 
de mogelijkheden van de hertogen om zich onafhankelijk te gedragen in het Rijk 
vooral af van de persoonlijkheid van de respectieve koning. Toen Frederik 111, 
die grotendeels binnen zijn kroondomein verbleef, de oude kernlanden 
verwaarloosde, viel het oude regeringsorgaan, de Hoftag, uit elkaar. De Rijksdag 
bestond nog niet, waardoor het rijk onbestuurbaar werd. Uiteindelijk ontstonden 
zelfs interne oorlogen. 
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Op hetzelfde moment ging ook de kerk door een periode van crisis. Het conflict 
tussen verschillende pausen werd pas opgelost in 1418, en na 1419 werd veel 
energie gestoken in het bevechten van de ‘ketterij’ van andersdenkenden. Het 
middeleeuwse idee van een verenigd Corpus Christianum, waarvan de paus en 
het Rijk de leiding in handen hadden, begon uiteen te vallen. Tijdens deze 
drastische veranderingen gingen dan ook stemmen op om de structuur van het 
Rijk te veranderen. Regels uit een ver verleden waren niet meer relevant, en een 
versterking van het gecentraliseerd bestuur werd noodzakelijk geacht. 
 
Toen Frederik 111 de hertogen nodig had om zijn oorlog tegen Hongarije te 
financieren in 1486 en zijn zoon, de latere Maximiliaan 1, tot koning werd 
verkozen, eisten de hertogen een samenkomst. Voor de eerste keer werd de 
vergadering van kieshertogen en anderen de Rijksdag genoemd. Hoewel Frederik 
weigerde dit nieuwe orgaan bijeen te roepen, ging zijn zoon na de dood van zijn 
vader akkoord. In Worms werd de Reichstag voor het eerst samengebracht in 
1495. Hier werd de Rijkshervorming goedgekeurd, waardoor het Rijk terug wat 
structuur zou krijgen. Pas in 1512 zou dit volbracht zijn, door het 
samenbrengen van tien landen binnen het Rijk binnen een nieuwe 
organisatiestructuur, de kreitsen. In hetzelfde jaar kreeg het Heilige Roomse Rijk 
ook een nieuwe naam, vanaf dan zou het Rijk het Heiliges Römisches Reich 
deutscher Nation (Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie) heten. 
 
In 1559 tenslotte werd met het Verdrag van Cateau-Cambrésis tussen de 
koningen van Engeland, Frankrijk en Spanje de westgrens van het rijk verlegd 
van de Schelde naar het zuiden. De Schelde had al zeker 600 jaar gegolden als 
westgrens. Voor Filips 11 die binnen het gebied van de Nederlanden zo goed als 
alles bezat betekende het dat hij nu niet meer voor een deel van zijn gebieden 
gezien werd als vazal van de Franse koning. 

Crisis na de reformatie 

Toen Maarten Luther in 1517 de Reformatie startte, zagen veel plaatselijke 
hertogen een kans om de Keizer nog meer macht afhandig te maken. Na enkele 
decennia van oorlog en verwarring besloot de Rijksdag van Augsburg op 25 
september 1555 tot een Godsdienstvrede. Voortaan zou de landsheer bepalen 
welke religie zijn onderdanen zouden aanhangen. 
 
Daarmee was de geloofskwestie slechts tijdelijk geregeld. De Dertigjarige Oorlog 
(1618-1648), was de laatste grote oorlog in continentaal Europa waarbij de 
tegenstelling tussen protestanten en katholieken een hoofdrol speelde. De Duitse 
Katholieke Liga en de Protestantese Unie stonden tegen over elkaar en vele 
Europese mogendheden raakten om hun eigen redenen betrokken in de strijd. 
Op Duits grondgebied leidde dit tot ongekende verwoestingen en slachtpartijen. 
Een dieptepunt was wat in de Duitse geschiedschrijving bekendstaat als de 
'Magdeburger Hochzeit', waarbij in 1631 het Saksische Magdeburg door de 
keizerlijke troepen geheel werd platgebrand en zo'n twintigduizend burgers 
werden afgeslacht. De machtsstrijd tussen de hertogen en de Keizer was ook een 
factor van belang. Dat godsdienst niet meer zo belangrijk was als in de zestiende 
eeuw bleek uit het feit dat het katholieke Frankrijk de kans waarnam om met 
hun katholieke Habsburgse rivalen af te rekenen. De Spaanse Habsburgers 
werden tot tweederangsmogendheid gedegradeerd en in het Duitse Rijk werd 
politieke verdeeldheid gezaaid waarvan het pas in 1870 zou herstellen. Feitelijke 
bondgenoten van Frankrijk waren daarbij de protestantse Nederlandse 
Republiek en Gustaaf 11 Adolf van Zweden, die een bekwaam veldheer was en 
zijn land op de kaart zette als grote mogendheid in Noord-Europa door zijn 
krachtige interventies ten gunste van de protestanten, al liet hij hier zelf het 
leven bij in 1632. 
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Deze keizerskroon van Rudolf 11, keizer van het Heilige Roomse Rijk, was een van de 
gebruikte kronen. 
 

Na de Vrede van Munster 

Het einde van het Rijk was te wijten aan verschillende oorzaken. Na de Vrede 
van Munster in 1648, die de interne gebieden bijna volledige onafhankelijkheid 
gaf, was het Rijk niet meer dan een samenraapsel van verschillende staten. De 
keizer had alleen nog macht in zijn persoonlijke gebieden en mocht zich niet 
meer bemoeien met de aangelegenheden van de andere staten. Op papier 
bestond het rijk nog steeds maar in feite was het een lege huls geworden. 
Voltaire noemde het Rijk in dit stadium dan ook noch heilig, noch Romeins, noch 
een rijk. In 1648 werd naast de constitutionele onafhankelijkheid van de Duitse 
staten ook de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en de Zwitserse Confederatie officieel bevestigd. Overigens waren al 
een eeuw eerder (1548) met de stichting van de Bourgondische Kreits de 
Nederlanden zo goed als los van het Rijk komen te staan. Zij waren toen al niet 
meer onderhorig aan de Duitse landdag en hadden hun eigen Staten en 
betaalden alleen nog een bescheiden jaargeld aan de persoon van de keizer die 
daarvoor de belofte deed de Nederlanden te beschermen. Keizer Karel V kon dat 
makkelijk doen omdat hij persoonlijk de Nederlanden in bezit had. 
 

Maximilliaan 11  

1527-1576 
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De implosie van het Rijk 

Vanaf 1648 kwam binnen het Rijk het keurvorstendom Brandenburg-Pruisen 
sterk op onder de Hohenzollern. Ofschoon hun etnisch voornamelijk Duitse 
kernlanden Oost-Pruisen en Wesst-Pruisen, evenals overigens Danzig (koninkrijk 
Polen), niet tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie behoorden, betwistten 
de Hohenzollern de Oostenrijkse Habsburgers in hun aloude dominante positie 
onder de Duitse landen. In de achttiende eeuw leidde deze rivaliteit tot de 
Zevenjarige Oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen zoals Brandenburg-Pruisen 
sinds 1701 bekend stond toen het vorstendom tot koninkrijk verheven werd. 
Nadien werd de invloed van Frankrijk steeds groter totdat dit land zelfs, na de 
Franse revolutie, het grootste deel van het Roomse Rijk bezette. Het Rijk werd 
officieel ontbonden op 6 augustus 1806, toen de laatste keizer, Frans 1, aftrad 
nadat zijn Rijk was overwonnen door Napoleon Bonaparte. Frans 11 was reeds 
sinds 1804 ook Frans 1 van het nieuwe Keizerrijk Oostenrijk. Leden van zijn 
geslacht zouden tot 1918 keizer van 
 
 Oostenrijk blijven. Het Rijk was nu opgeheven maar door de Franse revolutie en 
de daarop volgende verspreiding van de denkbeelden ervan had ook het 
nationalisme wortelgeschoten in de Duitse landen. Er ontstond na de Franse tijd 
een streven naar een 'hereniging' van de Duitstalige landen die vroeger het 
Roomse Rijk vormden. De vraag was of dit weer onder leiding van Oostenrijk en 
de Habsburgers moest zijn (de Groot-Duitse richting) of onder Pruisen en de 
Hohenzollers met uitsluiting van Oostenrijk (de Klein-Duitse richting). Het werd 
tenslotte deze laatste richting bij de stichting van het (tweede) Duitse keizerrijk. 
 
De keizers van het Heilige Roomse Rijk werden eerst tot Rooms koning gekroond 
in Aken en later in Frankfurt. De daarvoor benodigde regalia bestonden uit de 
kroon, de scepter, de rijksappel, kroningskledij en een psalter (gebedsboek). 
Deze werden aanvankelijk bewaard op de rijksburcht Trifels en later in de 
rijksstad Neurenberg. Bij de kroning waren er ceremoniële taken weggelegd voor 
de dragers van de aartsambten (Erzämter): de Rijksaartskamerheer, de 
Rijksaartsschatmeester, de Rijkderfmaarschalk, de Rijksopperstaaaaaaameester 
en de Rijksaartskanseliers voor Duitsland, Italie en Bourgondië. Geen van deze 
functies bracht werkelijke macht met zich mee. 
 
 

 

 
De rijkskroon van Otto I uit de 10e eeuw 
 
Karel de Grote plaatste een adelaar in het hof van zijn palts in Aken. Adelaren, 
symbolen van kracht en macht waren al bij de Goten geliefde tekens van 
heerschappij. Onder de Ottonen-dynastie wordt men zich meer bewust van de 
Romeinse traditie van de adelaar. Konrad 11 plaatst een adelaar op zijn scepter. 
In de tijd dat de heraldiek ontstaat, gaat men een éénkoppige adelaar van goud 
of zwart al snel als het wapendier van het rijk zien. Onder Hendrik V1 zien we 
voor het eerst een zwarte adelaar op een schild. Zwart en goud golden al in de 
dertiende eeuw als de kleuren van de koning/keizer, dit ter onderscheiding van 
de oorspronkelijke rijkskleuren rood en wit.  
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In de dertiende eeuw wordt eerst een dubbelkoppige adelaar als wapendier voor 
de keizer gebruikt. Onder keizer Karel 1V wordt dit definitief, maar het is 
Sigismund die als eerste keizer ook zelf de zwarte dubbeladelaar op een gouden 
veld als wapen voert. De dubbelkoppigheid werd gezien als symbool voor de 
macht van het Oost- en West-Romeinse rijk en ook als teken van keizerlijke 
plicht om zowel de geestelijke als de wereldlijke orde te handhaven. Keizer 
Sigismund voorziet de dubbeladelaar rond 1430 bovendien van een aureool of 
nimbus achter de koppen, dit naar het voorbeeld van de Johannes-adelaar die 
symbool stond voor de evangelist Johannes. 
 
Sindsdien blijft deze adelaar tot het einde van het rijk in 1806 min of meer 

onveranderd. Keizer Frederik 111 plaatst nog wel op de buik van de adelaar een 

hartschild, met daarop de wapens van zijn erflanden. Dit gebruik zouden alle 

latere keizers volgen. Daarnaast voegden heraldische tekenaars ook nog wel 

kronen, zwaard, scepter, rijksappel en schildhouders aan het wapen toe. 

 
De wapens met adelaar van het keizerrijk Oostenrijk, Het Tweede Rijk, De 
Weimar Republiek, Hitler-Duitsland en de Bondsrepublieken Duitsland en 
Oostenrijk zijn allen voortzettingen van deze eeuwenoude heraldische traditie. 
De Duitse Democratische Republiek brak met die traditie en koos een nieuw 
wapen volgens de socialistische heraldiek, dus zonder adelaar. Sinds 1950 lijkt 
de adelaar van de Bondsrepubliek weer sterk op die van de Hohenstaufen uit de 
twaalfde eeuw. Toen de Bondsdag in 1990 naar Berlijn verhuisde debatteerde dit 
parlement over de vorm van de adelaar. Moest het de ‘vette kip’, spotnaam voor 
de vriendelijker uitziende corpulente adelaar blijven of koos men de oude, 
agressief aandoende magere adelaar? De Bondsdag koos een adelaar die zo 
vreedzaam was als een grote roofvogel maar zijn kan. 
 
Naar de ideeën van Arthur Moeller noemden de nazi’s het Heilige Roomse Rijk 
later het Eerste Rijk der Duitse natie. Het Duitse Keizerrijk was dan het Tweede 
Rijk en hun eigen rijk het Derde Rijk. 
 
De Edda is een aanduiding voor een verzameling literaire en mythologische 
werken uit het middeleeuwse IJsland Er bestaan twee Edda’s, de zogenaamde 
Poëtische Edda, ook wel Lied Edda of Oude Edda genoemd en de Proza-Edda, 
ook wel de Jongere Edda genoemd, geschreven door Snorri Sturluson. De 
Poëtische Edda is een verzameling liederen uit het middeleeuwse IJsland, 
bestaande uit een verzameling godenliederen met mythologische inhoud, 
verwijzend naar de noordse mythologie, en een verzameling heldenliederen, met 
vooral een verhalende (als in een epos) inhoud, die naar historische contexten 
verwijzen. Deze hebben vooral betrekking op afstammelingen van de 
koningshuizen uit het geslacht Võlsung. De gedichten in de Poëtische Edda zijn 
geschreven in aliteratieve rijm, sommige delen zijn in proza geschreven. De 
boventoon blijft echter dichterlijk. De Proza Edda is in vier belangrijke en in een 
aantal minder belangrijke handschriften overgeleverd: 
 

1. Codex Upssaliensis, oudste, ontstaan rond 1300; 
2. Codex Regius, eerste kwart veertiende eeuw; 
3. Codex Wormianus, laatste kwart veertiende eeuw; 
4. Codex Trajectinus, handschrift op papier, ontstaan rond 1600 en vanaf 

1643 in Utrecht bewaard; een zorgvuldige kopie van een dertiende eeuws 
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handschrift, mogelijk hetzelfde waarvan ook de Codex Regius werd 
afgeschreven. 

 
Niet al deze handschriften zijn volledig bewaard. De Codex Regius mist het eerste 
blad, de Codex Trajectinus het eerste blad en een aantal bladen aan het einde. 
Onderling vertonen de handschriften verschillen, soms aanzienlijke, op het 
gebied van woordkeuze, zinsbouw en organisatie van het materiaal. De 
verschillen tussen de Codex Regius en de Codex Trajectinus zijn zeer gering. De 
tekst van de Codex Wormianus is op sommige plaatsen korter, op andere langer 
dan de tekst van de Codex Regius. De tekst van de Codex Upssaliensis is de 
kortste, maar hierin zijn allerlei teksten van andere herkomst ingevoegd, zoals 
een grammaticale verhandeling, een opsomming van skalden (minstrelen, 
barden) en een van de rechtsgeleerden en de genealogie van het geslacht 
Sturlungen. 
 
De Oudnoordse gedichten staan in een middeleeuws manuscript, de Codex 
Regius, dat gevonden werd in IJsland. Deze Codex vormt samen met de Proza 
Edda van Snorri de belangrijkste bron van kennis omtrent de oude Noordse en 
Germaanse mythologieën en legenden. De Codex Regius werd geschreven in de 
dertiende eeuw, maar is pas in 1643 ontdekt, nadat de Codex in bezit was 
gekomen van de bisschop van Skáholt, Brynjáholt, Brynjólfur Sveinsson. In die 
tijd waren er al een aantal versies van Snorri’s Edda bekend. Maar geleerden 
hadden altijd verondersteld dat er ooit een andere, een oudere Edda moest zijn 
geweest, waarin de heidense gedichten stonden opgetekend, waar Snorri in zijn 
citaten naar verwees. Toen de Codex Regius dan eindelijk werd gevonden, 
bevestigde dit die eerdere speculaties. Brynjólfur schreef het manuscript toe aan 
Saemundar de Geleerde, een IJslandse priester uit de twaalfde eeuw. En ook al 
wordt deze toekenning door latere onderzoekers ontkend, toch komt men af en 
toe de naam Saemundar Edda nog tegen. Bisschop Brynjólfur stuurde de Codex 
Regius naar de Deense koning, vandaar de naam. Aldus bleef het manuscript 
eeuwenlang in de Koninklijke Bibliotheek van Denemarken. In 1971 werd het 
aan IJsland teruggegeven. 
 
Zoals het grootste gedeelte van de werken uit die tijd waren de gedichten het 
werk van skalden, overgeleverd van zanger tot zanger en pas later opgeschreven. 
Daarom is het niet bekend wie de gedichten heeft gemaakt en wanneer ze 
werden opgeschreven. Alleen van de Proza Edda is bekend dat Snorri Sturluson 
ze opschreef. Belangrijke vertalers van de Oude Edda naar het Nederlands zijn 
Marcel Otten, Paula Vermeyden en Jan de Vries. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de Poëtische Edda uit de twaalfde eeuw komt, dat wil zeggen, 
toen is zij opgeschreven. De liederen zelf zijn ouder, en de geschreven liederen 
stammen uit IJsland. Het scheppingsverhaal is ook kenmerkend voor het 
noorden, waar vuur en ijs een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven. De 
Oude Edda bevat zestien godenliederen en vierentwintig heldenliederen. Het is 
belangrijk te weten dat in de noordse kosmologie de goden werden beschouwd 
als heersende machten, krachten of principes. In het Oudnoords betekent Ragná 
‘heersende macht’. Deze entiteiten konden zowel Asen of Asinnen zijn, reuzen of 
zelfs monsters. De meeste godenliederen werden opgesteld als ‘weetgedicht’ of uit 
‘kenningen’. Mogelijk is bewust heel wat kennis in geconcentreerde vorm 
verwerkt, die dan door minstrelen uit het hoofd werd geleerd en op die manier 
verder verteld. De meeste weetgedichten zijn in dialoogvorm. In een afwisseling 
van vraag en antwoord, of vaak in een weetwedstrijd tussen twee protagonisten 
(speler van een hoofdrol), wordt de kennis systematisch opgeslagen en 
weergegeven. Het tweede deel van de godenliederen zijn spreukgedichten. Hier 
liggen geen mythologische zaken, maar levenswijsheden en gedragsregels aan te 
grondslag. In de volgorde van de liederen zit een systeem. Het eerste lied, de 
‘Völuspá’, behandelt de algehele evolutie van de kosmos van het ontstaan tot de 
vergaan, terwijl de daaropvolgende liederen steeds specifiekere onderwerpen 
aansnijden. Godenliederen in de Codex Regius: 
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2. Het visioen van de zieneres 
3. Het lied van de Hoge 
4. Het lied van de Sterke Mangelaar 
5. Het lied van de Gemaskerde 
6. De reis van Blinker 
7. Het lied van Grauwbaard 
8. De ballade van Hommer 
9. Loki’s scheldpartij (niet in de Oude Codex) 
10. De ballade van Heibel 
11. Balders droom 
12. Konings register of Het lied van Rig 
13. Het lied van Alwijs 
14. Gruizelzang 
15. Het lied van Svipdag 
16. Het lied van Hyndla 

 
Andere Godenliederen: 

- Odins raven 
- Oegirs drinkgelag 
- Groas verwekking 
- Het lied van Fiölwidr 
- Zonnelied 

 
De heldenliederen gaan over een aantal Germaanse helden die, met uitzondering 
van de hoofdheld Helgi, op het Europese vasteland leefden in de tijd van de 
volksverhuizingen. Ze zijn historisch aanwijsbaar. Zo is bijvoorbeeld Atli de 
Hunenkoning Atilla of is Gunnar Gundahar, de koning van de Bourgondiërs. 
Daardoor is er kruisgewijs overeenstemming vast te stellen met helden, zoals 
met het Nibelungenlied. Dit laatste zou een bewerking zijn van de oude 
Völsungsaga. Het is een tragisch lied van verlangen naar liefde, goud en wraak, 
mooier gemaakt met ridderkledij, steekspelen en uitbundige feesten. Alhoewel de 
Codex Regius ongeveer zeventig jaar later is geschreven dan het oudst bekende 
handschrift van het Nibelungenlied, wordt de versie uit de Edda algemeen als de 
oorspronkelijke versie van de saga beschouwd. In de Duitse versie zijn de 
verwijzingen naar de noordse mythologie, welke  de Edda weergeeft, geschrapt en 
de karakters worden hoofser uitgedrukt dan de meer archaïsche karakter van de 
Edda. In de Edda zijn de namen van de helden de oud IJslandse namen: Sigfrid 
heet er Sigurör, Hager Högni, Gunter Gunnar, Krimhild Guörun. Het heldenepos 
van de Edda is geen doorlopend verhaal, maar een verzameling lofliederen over 
dezelfde gebeurtenissen. Daardoor ontstaat een zekere inhoudelijke beperking en 
de chronologie wordt niet echt belangrijk geacht. Toch zijn de liederen op 
meerdere plaatsen met elkaar verweven en beantwoorden zij daardoor alsnog 
aan een chronologische en biografische logica. Redactioneel wordt dit bereikt via 
de verwantschapsweergave. Högni is de broer van Gunnar, Brynhild wordt in 
veel liederen de zus van Atli genoemd. In de Duitse versie zijn Hagen en Gunter 
niet verwant. 
 
De hoofdmotieven voor alle heldenliederen zijn de steeds weerkerende 
dapperheid, de dood, moord en wraak. Heel vaak worden de helden door 
visioenen bezocht, hetzij in de vorm van dromen, of door bemiddeling van 
zieneressen. Het heldenliedgedeelte bericht over niet minder van zesendertig 
sneuvelende hoofdrolspelers. Deze gang van zaken weerspiegelt de fatalistische 
(geloof aan een onvermijdelijk noodlot) kijk op de wereld, die in de wereld van de 
goden zelf reeds aan bod is gekomen via de dood van Baldr en de 
daaropvolgende Ragna rok, de algehele vernietiging van wat in de kosmos tot 
ontstaan kwam, inclusief de goden zelf. Maar het is tegelijk de optimistische 
weerspiegeling van de eeuwige cyclus van ontstaan en vergaan, de strijd tussen 
kosmos (orde) en chaos, waaruit telkens een nieuwe wereld voortkomt. Daarin 
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heeft de mens zijn deel en dat wordt voor hem geprojecteerd in deze helden. Een 
ander dieperliggend motief lijkt de houding van de goden en mensen tegenover 
de rijkdom van het gegeven van de schepping, gesymboliseerd in het goud en de 
goudschat. Niemand mag die voor zich willen houden, want dan ontstaat 
‘Goudroes’. Bij de goden en bij de helden verandert Fafnir daardoor in een 
draconisch wezen, een draak. En op beide schalen is chaos in de omgeving het 
gevolg. De mythe is op zijn plaats in de oerrivier van de scheppingsdaad (Das 
Rheingold), maar kan niet op zich door iemand worden bezeten, want dan raakt 
die er zelf door bezeten. De Godenschemering: het oorspronkelijke woord ‘Ragna 
rök’ betekende ‘het lot van de goden. Dit oude woord werd niet goed meer 
begrepen en onder invloed van de volksetymologie werd het woord ‘ragna rök’: 
godenschemering. Richard Wagner nam dit woord over (Götterdämmerung) en 
het raakte ingeburgerd. Het is echter absoluut niet in overeenstemming met het 
noordse begrip van de voorstelling van zaken. 
 
Er waren sjamanen in de natuurgodsdienst. Een sjamaan is een intellectueel en 
geestelijke die macht en invloed heeft over andere mensen. De sjamaan heeft 
verschillende functies, waaronder de functie van heler. Een verwant begrip is 
‘medicijnman’, die een vergelijkbare functie heeft bij de inheemse volkeren in 
Noord Amerika. De rol van sjamaan is medische zorg verstrekken en 
communiceren tijdens crisistijden door gebruik te maken van bovennatuurlijke 
middelen. De sjamaan communiceert op directe wijze met geestelijke entiteiten 
om hun hulp te vragen inzake de behoefte van de gemeenschap. Zowel mannen 
als vrouwen kunnen sjamaan zijn, afhankelijk van culturele traditie. Een 
sjamaan gebruikt spirituele wegen om tot een extase of hoger bewustzijn te 
komen om zo met de geesten contact te maken. De sjamanen uit Siberië treden 
direct in contact met de geestenwereld door uittreding van hun geest door een 
enorm voorstellingsvermogen.  
 
Het woord sjamaan komt uit het Siberische Toengoerisch en betekent letterlijk: 
‘hij of zij weet’. Sjamanen ontraadselen vreemde voorvallen aan de hand van het 
eigen culturele kader en nemen daardoor onzekerheden weg. Ze versterken de 
sociale orde. Sjamanen verklaren dromen en geestelijke noden, communiceren 
met geesten, brengen genezende processen op gang en bevorderen spirituele 
zuivering. De sjamaan reist in bewustzijnstoestanden. Het besef dat de sjamaan 
een vrije ziel bezit die buiten het lichaam kan reizen, is meestal met veel verdriet 
en pijn verworven. Zij gebruiken die visionaire vermogens om de machten in het 
heelal en het dodenrijk te bezoeken teneinde tussen die machten en de mensen 
te kunnen bemiddelen. Sjamanen krijgen het vermogen om te helpen, in plaats 
van slachtoffer te zijn van hun visionaire krachten. Door dat proces krijgen ze 
fysieke energie, uithoudingsvermogen en concentratie. Iedere reis naar andere 
werelden grijpt terug op de initiatie. Het is een terugkeer naar de tijd van de 
eerste voorouders en de oorsprong van de spiritualiteit. Het gaat de sjamaan er 
niet om zelf verlichting te bereiken, maar anderen te helpen het antwoord te 
vinden op een specifiek probleem. 
 
De oude Siberische sjamanen hadden spiegels en andere metalen voorwerpen op 
hun sjamanenkostuum bevestigd, soms een kleine spiegel op hun hoofdtooi. De 
metalen voorwerpen dienden voor contact met de elementen en krachtdieren en 
zon, maan, sterren en voor bescherming. Sjamanen werden begraven met al hun 
voorwerpen. Het sjamanisme ontstond in de uitgestrekte poolstreken van 
Siberië. Het sjamanisme verbreidde zich vanuit het noorden in alle richtingen, 
via Tibet door China naar Korea en Vietnam en via Noord-Amerika naam Zuid-
Amerika en zelfs tot Zuid-Afrika en Australië. 
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1040: Stad wordt geboren 
 

‘Gruoninga’ ligt op de ‘stert van Drentheland’. Een brinkdorp op een ideale plek. 
In het noorden de vette klei van de kwelders, in het zuiden het Drentse 
roggeland. Over de Hondsrug en de rivieren Hunze en A werden koeien, huiden, 
wol, vis en zuivel naar het zuiden vervoerd. Uit Drenthe kwamen rogge, hop en 
hout. In Gruoninga werden tal van goederen verhandeld en overgeslagen. Rond 
het jaar 1000 was de Grote of Brede Markt er al. Drenthe en Gruoninga hoorden 
bij het Duitse rijk. Koning Hendrik 111 mocht dan ver weg wonen, het drong tot 
hem door dat de vaart er in het noordwesten van zijn rijk terdege in zat. Hij 
bezat er een landgoed: Villa Gruoninga. Dat moet een uitgestrekt gebied zijn 
geweest, want ook het Gorecht hoorde ertoe. Om meer greep op deze belangrijke 
uithoek te krijgen schonk hij Gruoninga in 1040 aan het bisdom Utrecht. De 
bisschop woonde dichtbij en hij kon hem vertrouwen. In een ‘giftbrief’ werd de 
schenking opgetekend en kreeg de bisschop de bevoegdheid om recht te spreken, 
tol te heffen en munten te slaan. Het is het oudste document waarin de naam 
‘Gruoninga’ vermeld wordt. Daarom hebben de Stadjers dat jaar als geboortejaar 
van hun stad aangenomen 
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Beter lutje boas as grode knecht 

 
 
Geen Romein te zien 
 
 
 
 
 
Het Teutoburger Wald bij Bielefeld in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. 
Meer dan honderzeventig kilometer loopt de Hermannsweg als bergkamweg over 
de heuvelrug van het Teutoburger Wald. Het Teutoburger Wald strekt zich uit als 
een langgerekte wal van Rheine over Bielefeld tot in het Eggegebirge in een 
verder vlak landschap. Vandaar, ondanks de geringe hoogte van deze bergketen, 
verre uitzichten mogelijk zijn tot in Niedersachsen en Westfalen. De naam van de 
weg voert terug op Hermann de Cherusken, die in het jaar 9 na Chr. Romeinse 
legioenen onder leiding van veldheer Varus overwon. Buitengewone sportieve 
eisen stelt de Hermannsweg niet. De weg gaat het meest in de richting over de 
heuvelketen van het Teutoburger Wald door overwegend loofbossen, af en toe 
onderbroken door zijdalen. Er zijn geen hoogteverschillen te overwinnen. 
 
Een Westfaalse hoofdman bevrijdt Noord Nederland. Er komt een einde aan een 
kortstondige Romeinse overheersing. Hermann, een vijfentwintig jarige 
hoofdman zorgt ervoor dat de Achterhoek en het Germaanse gebied tot de Elbe 
bevrijdt wordt na een korte periode van Romeinse overheersing. In het jaar 9 
vindt een beslissende slag plaats in het Teutoburger Wald tussen Hermann’s 
manschappen en de troepen van de Romeinse veldheer Varus. De Germanen 
brengen bij Kalkriese een legermacht van achttienhonderd Romeinen – op weg 
naar Xanten – een verpletterende nederlaag toe. Een gevecht dat ook wel bekend 
staat als de Varusslag. De beruchte Slag bij het Teutoburger Wald, waar 
twintigduizend Romeinse soldaten vermoord werden. De Romeinen trekken zich 
terug tot achter de Rijn. Ze laten voorlopig hun streven varen om de Elbe als 
grens van hun imperium aan te houden, waardoor ook Groningen dus achter de 
limes blijft liggen. Enige jaren voor de strijd in het Teutoburger Wald was het de 
Romein Drusus gelukt vanuit Utrecht het Friese gebied tot aan de Elbe te 
bezetten. Via een gracht door het latere Flevomeer onderwierpen de Romeinen de 
Friezen, waarna de Germanen zich ook min of meer gewonnen gaven. Enkele 
jaren was er vervolgens sprake van Romeinse kampen in Germaans gebied. 
 
Xanten is een stad aan de zuidoever van de Duitse Nieder-Rhein in het 
noordwesten van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en behoort tot het 
district Wesel in het regeringsdistrict Düsseldorf. De stad kan worden 
beschouwd als de opvolger van de Romeinse stad Colonia Ulpia Troiana, die 
onder andere werd bewoond door Romeinse veteranen van de nabij gelegen 
Castra Vetera. Deze legerplaats van de Romeinen speelde een belangrijke rol in 
de geschiedenis van Germania Inferior (een Romeinse provincie gelegen aan de 
linkeroever van de Rijn). De provincie omvatte het gebied dat tegenwoordig deel 
uitmaakt van het zuiden van Nederland. De hoofdstad was Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium, het hedendaagse Keulen. Andere belangrijke plaatsen waren: 
Atuatuca Tunrorum (Tongeren), Bonna (Bonn), Castra Vetera (Xanten), 
Noviomagus (Nijmegen) en Trajectum ad Mosam (Maastricht). De inwoners van 
het gebied kwamen voor het eerst in aanraking met de Romeinen tijdens de 
Gallische oorlogen van Julius Ceasar. In 57 voor Chr. werd de regio bezet door 
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troepen van Caesar, en vanaf 50 voor Chr. verschenen de eerste Romeinse 
nederzettingen. Het gebied maakte toen deel uit van de provincie Belgica. In het 
jaar 17, tijdens de regering van Tiberius, werd Germania verdeeld in twee 
militaire grensgewesten, die nog steeds aan Belgica ondergeschikt waren. 
 
De term Germania Inferior is ontstaan nadat keizer Domitianus in het jaar 90 de 
twee militaire gewesten langs de Rijn tot volwaardige provincies verhief. 
Germania Inferior (met de hoofdstad Colonia Agrippina) en Germania Superior 
(met de hoofdstad Moguntiacum, het huidige Mainz). Het Adjectief Inferior 
verwijst naar de ligging van de provincie ten opzichte van het hoger aan de Rijn 
gelegen Germania Superior. De provincie was het grensgebied van het Romeinse 
Rijk en maakte als zodanig deel uit van de limes (versterkte muur). De provincie 
kende veel versterkte plaatsen en er waren veel troepen aanwezig. Aan de 
Romeinse overheersing kwam in 406 een eind. De tempel van Artemis in Efeze, 
een van de zeven wereldwonderen, werd geheel met de grond gelijk gemaakt en 
de relicten ervan werden opgenomen in het christendom. De reusachtige zuilen 
werden naar Istanbul gebracht om in de Aya Sofia te dienen, waar ze nog steeds 
zijn te bezichtigen. Bij Florence wordt het leger van Radegast ingesloten door de 
Romeinen onder leiding van Stilicho en verslagen. Op 31 december, nadat 
Stilicho de troepen langs de Rijn had weggeroepen om de pretendent in Brittanië 
het hoofd te kunnen bieden, vindt de Slag bij Mainz plaats en vallen de 
Vandalen, Sueven en Alanen Gallië binnen. 
 
Omstreeks 400 zwierf een grote Ostrogotische stam ten noorden van de Donau. 
Deze Ostrogoten hadden Pannonië verlaten en werden geleid door Radegast. 
Samen met twee andere leiders bracht Radegast een groot leger bijeen, 
bestaande uit Ostrogoten, Kelten, Vandalen, Sueven en Bourgondiërs. In 405 
besloot hij met dit leger naar het zuiden te trekken en het Romeinse Rijk binnen 
te vallen. De oorzaak voor deze opmars moet worden gezocht in de dreiging die 
uitging van de Hunnen. Gedurende zes maanden kon Radegast ongehinderd zijn 
gang gaan en Noord Italië plunderen. Een aantal Romeinse steden zoals 
Vindabona, Lauriacum en Flavia Solva werden door hem verwoest. Pas in het 
voorjaar van 406 trok het Romeinse leger onder leiding van Stilicho tegen hem 
ten strijde. In de buurt van Florence werd het leger van Radegast ingesloten  en 
verslagen. Radegast werd door de Romeinen gevangen genomen en op 6 
augustus 406 vermoord. Zijn verslagen leger werd opgenomen in het Romeinse 
leger. 
 
Godigisel (359-406) was koning van de Vandaalse Asdingen vanaf 400. Hij 
sneuvelde in 406 tijdens een gevecht met de Romeinen. Godigisel is vooral 
bekend geworden als de vader van Geiserik, die in 428 koning werd van de 
Vandalen en een koninkrijk  vestigde in het noorden van Noord Afrika. Tijdens 
zijn bewind verbleven de Asdingen in Pannonia als hulptroepen van de 
Romeinen. In 401, vermoedelijk als gevolg van invallen door de Hunnen, besloot 
Gidigisel het zestig jaar daarvoor gesloten verdrag met de Romeinen op te zeggen 
en met zijn volk naar het westen te trekken. Met de Asdingen verlieten ook de 
Alanen hun woongebieden. De Romeinse generaal Stilicho voerde uitgebreid 
campagne tegen de opstandelingen en versloeg Godigisel in Raetie in 401, 
waarna deze met zijn volk en de Alanen verder noordwaarts trok. In het gebied 
wat nu Zuid Duitsland is aangekomen, troffen zij hun stamverwanten, de 
Silingen, die zich bij het volk van Godigisel aansloten. In 406 leidde de zoon van 
Godigisel de grote oversteek van zijn volk over de Rijn, toen Asdingen met 
Silingen, Suaven en Alanen het Romeinse Rijk binnendrongen. Voorafgaan aan 
de oversteek vond bij Mainz een veldslag plaats waarin Gidigisel sneuvelde. Hij 
werd opgevolgd door zijn oudste zoon Gunderic, die het volk door Gallië naar 
Spanje zou leiden. 
 
Pannonië was een Romeinse provincie. Het gebied werd aan de westkant door de 
Alpen begrensd en aan de noord- en oostkant door de Donau. Het komt ongeveer 
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overeen met het huidige West Hongarije,  het Burgenland in Oostenrijk en de 
streek tussen de Drava en de Sava. Dit is het huidige Slovenië en Vojvodina in 
Servië. Pannonië bleek een waardevolle provincie te zijn. Het lag midden op de 
belangrijke handelsroute die langs de Donau liep en zo de Zwarte Zee met Gallië 
verbond. Aan het einde van de Romeinse tijd (vanaf de vierde eeuw) kreeg de 
regio  te maken met invallen van Germaanse volken. In 340 kregen de Vandaalse 
Asdingen toestemming om zich binnen het Romeinse Rijk te vestigen. Ze kregen 
als foederatie (bondgenoten) van de Romeinen land toegewezen in Pannonië en 
verbleven daar tot zij in 400 in opstand kwamen. Bij de foederatie mochten de 
Germanen dikwijls onder hun eigen koningen dienen. De Romeinse generaal 
Stilicho voerde campagne tegen de Vandalen en verdreef hen uit Pannonië. Bij de 
invallen door de Hunnen, in het begin van de vijfde eeuw, werd Pannonië door 
keizer Theodosius 11 afgestaan (433). Na de dood van hun leider Atilla in 453, 
namen de Ostrogoten onder leiding van Theodorik het gebied over, samen met de 
Gepiden en de Longobarden. Maar daarbij eindigden de invallen niet. De Avaren, 
een van oorsprong gemengd Turks-Mongools nomadenvolk, bezette vanaf 568 
Pannonië en de Hongaarse laagvlakte ten oosten van de Donau, en stichten er 
het Avaarse Rijk. Vanaf 895 werd dit gebied overgenomen door de Hongaren. De 
oorspronkelijke leefgemeenschappen bestonden uit pagi (gouwen), die bestonden 
uit vici (dorpen). De steden zijn allemaal Romeins van oorsprong, bijvoorbeeld 
Marsonia (Slavonski Brod), Serbinum (Gradiska) en Vinobona (Wenen). De 
belangrijkste rivieren die Pannonië doorkruisten waren de Dravus, de Savus en 
de Arrabo. De rivieren monden uit in de Danuvius: de Donau. 
 
De Cherusken waren aanvankelijk een machtig Germaans volk tussen de Wezer 
en de Elbe en in en om de Harz. Onder hun koning Harijamannaz, beter bekend 
als Hermann of Arminius. Harijjmannaz is de Romeinse naam en betekent 
strijder van Erminiaz, wat De Grote betekent. In het jaar 12 en 9 voor Chr. 
werden zij door Drusus en in 4 na Chr. door Tiberius gepacificeerd (tot de 
toestand van vrede brengen). Onder hun koning Hermann versloegen ze, samen 
met andere Germaanse stammen met wie zij een verbond sloten, de Romeinse 
stadhouder van Germania, Publius Quitillius Varus in het Teutoburger Wald. In 
die tijd scheiden de Longobarden en de Semnonen zich af van de Marcomannen. 
In hun strijd tegen de Romeinen kregen de Cherusken een bondgenoot in de 
Chatten. In 15 na Chr. ondernam Germanicus een veldtocht tegen de Chatten, 
waarbij de Chatten volkomen werden verrast en door de Romeinen werden 
afgeslacht. De Cherusken hebben er nog over nagedacht om de Chatten bij te 
staan, maar Segestus ontvoerde de vrouw, de zoon en de dochter van Hermann 
en leverden hen als gijzelaars uit. Tacticus suggereerde dat de vrouw zwanger 
was. 
 
Door deze ontvoering kwamen niet alleen Hermann, maar alle omringende 
stammen in het geweer. Inquomerus, de oom van Hermann, die bij de Romeinen 
van oudsher aanzien genoot, werd er door bewogen partij te kiezen. Om te 
voorkomen dat de Germanen het initiatief namen, liet Germanicus Pedus door 
het gebied van de Friezen trekken, Caecina oprukken door het gebied van de 
Bructeren (tussen riviertjes Ems en Lippe), en trok hij zelf over de meren richting 
Ems. Het hele gebied tussen Ems en Lippe werd  platgebrand. Lucius Stertinius 
vond hierbij de aquila, de legioenadelaar van het negentiende legioen terug. 
Daarna ging Germanicus naar de plek waar Varus zijn nederlaag had geleden. 
Veteranen en voormalige krijgsgevangenen wezen hem waar de commandanten 
waren gesneuveld, waar de aquila was geroofd en waar Varus tenslotte was 
gesneuveld. Germanicus liet op die plaats een grafheuvel oprichten, waarin de 
gevonden stoffelijke resten werden begraven en zette de achtervolging op 
Hermann in. Deze trok zich terug in de Venen (Grosse Moor) en lokte de troepen 
van Germanicus in de val. Germanicus brak de achtervolging af. Het was laat in 
het jaar. Varus was nog niet gewroken. De terugreis bleek bijna een catastrofe. 
Aulus Caecina Severus slaagde er slechts met grote moeite in de Ponti Longi over 
te steken, een dijk door het veen die door Lucius Domitius was gebouwd, maar 
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dringend aan reparatie toe was. Hij slaagde erin te ontsnappen, maar niet 
zonder het verlies van vele manschappen en al zijn uitrusting, behalve de 
wapens. De troepen die met Germanicus terugkeerden naar hun 
winterkwartieren, trof een even zo grote ramp. Germanicus vertrouwde de helft 
van zijn troepen toe aan Publius Vitellius. Deze kwam door een stormvloed in 
grote moeilijkheden in een laaggelegen gebied. Vele soldaten verdronken of 
werden door de watervloed weggespoeld. 
 
In 16 na Chr. ondernam Germanicus een derde veldtocht, die zijn grootste zou 
zijn. Hij bouwde duizend schepen, waarvan vele met een platte bodem, om zijn 
troepen over de Noordzee naar de monding van de Elbe te vervoeren zodoende, 
zo redeneerde hij, had hij geen last van wouden en venen. Het Eiland der 
Bataven (Betuwe) diende als verzamelpunt. Terwijl de schepen nog gebouwd 
werden, gaf Germanicus Gaius Silius bevel om met een eenheid licht bewapende 
soldaten tegen de Chatten op te rukken. Silius haalde slechts weinig buit, maar 
wist de vrouw en dochter van Arpus, de leider van de Chatten, te ontvoeren. Zelf 
trok Germanicus met zes legioenen op naar de Lippe, waar een fort werd 
belegerd. De belegering werd opgeheven. Toen de schepen gereed waren, de 
voorraden waren verzameld en de troepen waren ingescheept, voer Germanicus 
over de Gracht van Drusus (het Pannerdens Kanaal) en vandaar voorspoedig 
over de meren (IJsselmeer) en de Oceaan (Noordzee) naar Ems. Kort nadat hij 
was geland, kreeg hij bericht dat de Angrivariërs zich tegen hem hadden 
gekeerd. Germanicus nam wraak door alles in brand te steken en iedereen af te 
slachten. De Chauken, die onder de indruk waren van de slachting, boden de 
Romeinen hulptroepen aan. 
 
Het eerste contact met Hermann, wiens dood tenslotte een hoofddoel van de 
Romeinse campagnes was, vond echter pas plaats bij de Wezer. De Romeinen 
openden de aanval, maar werden door Hermann in een val gelokt. De aanvoerder 
van de Romeinen sneuvelde, met veel van zijn edelen. De rest werd ontzet door 
Stertinius en Aemilianus, die met hun ruiterij een minder diepe plek hadden 
opgezocht. De volgende dag vond er een veldslag plaats op een vlakte, genaamd 
Idavisto, tussen de Weser en de omringende heuvels. Hermann werd verslagen 
en Inquiomerus raakte zwaar gewond. De Germanen sloegen op de vlucht, maar 
velen werden alsnog gedood. De slachting duurde van het vijfde uur tot in de 
volgende nacht. Germanicus richtte een groot gedenkteken op van wapens van 
zijn verslagen vijanden. Hermann leefde echter nog steeds. Op de terugweg werd 
de vloot door een storm overvallen en sommige schepen zonken. Enkele schepen 
strandden op verafgelegen eilanden, waar de soldaten omkwamen van de honger, 
sommigen wisten te overleven met het vlees van verdronken paarden. 
Germanicus zelf landde op de kust van de Chauken. Pas na vele dagen keerden 
de schepen, sommigen zwaar gehavend en met slagzij, terug. Ze werden ijlings 
opgekalefaterd en er op uit gestuurd om de eilanden te verkennen. Hierdoor kon 
een groot aantal gestrande soldaten worden gered. 
 
Het nieuws van deze ramp gaf de Germanicus nieuwe moed, wat voor hem de 
aanleiding was voor nieuwe  maatregelen. Hij liet Gaius Silius met dertigduizend 
man oprukken tegen de Chatten en trok zelf op tegen de Marsen. Hun leider, 
Mallovendus, had zich namelijk overgegeven en vertelde dat er in een naburig 
woud de adelaar van een van de legioenen van Varus lag begraven en dat die 
plek niet zwaar werd bewaakt. De aquila werd gevonden, wat Germanicus 
nieuwe moed gaf de binnenlanden in te trekken en daar dood en verderf te 
zaaien. 
 
Tiberius riep Germanicus echter terug. Hij vond dat er, ondanks de successen 
die waren behaald, de kans op ernstige verliezen te groot. De keizer vond dat nu 
de Romeinse eer op het punt van genoegdoening tevreden was gesteld, men de 
Cherusken en Chatten rustig aan hun eigen twisten kon overlaten. Datzelfde 
jaar mocht Germanicus zich van Tiberius nog een tweede keer laten uitroepen 
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als imperator. In de winter van het jaar 16 en 17 keerde hij terug naar Rome en 
hield er op 26 mei 17 een triomftocht om zijn overwinningen te vieren op alle 
Germaanse volken aan de andere kant van de Rijn, hoewel Hermann noch de 
Germaanse stammen werkelijk waren verslagen, en de Romeinen zich alleen 
gewapend in dat gebied konden begeven. Voor de Romeinen was de ondergang 
van Varus echter gewroken. In het jaar 16 werd er ter ere van Germanicus en 
Tiberias een ereboog naast de Saturnustempel op het Forum Romanum gebouwd 
voor het terugwinnen van de aquila die tijdens de Slag bij het Teutoburger Wald 
was verloren. De tempel van Saturnus op het Forum Romanum in de stad Rome 
werd tijdens de monarchie in 497 voor Chr. gebouwd en geopend aan het begin 
van de Republiek (500-400 v. Chr.). Vanaf 42 voor Chr. werd hij herbouwd door 
Munantius Plancius met een groot podium en Avant Corps waarin de schatkist 
zich bevond. De tempel van Saturnus ligt in het westelijk deel van het Fort 
Romanum, aan het einde van de Via Saera, met rechts de boog van Septimus 
Severus. 
 
De Cherusken kregen daarna nog te maken met een inval van koning Marbod 
van de Marcomannen in Bohemen (18-20). Na de dood van Hermann in het jaar 
19 werd het volk van de Cherusken door onderlinge twisten verscheurd. In de 
eerste eeuw na Chr. werden zij door de Chatti, een West Germaanse stam 
onderworpen. De stam woonde in het stroomgebied van de Fulda en de Eder, het 
zuiden van het huidige Nedersaksen en het noorden van het huidige Hessen. De 
Cherusken gingen weldra in andere Germaanse stammen op. In de vijfde eeuw 
maakten zij deel uit van het stammenverband van de Ripuarische Franken. 
 
Het slagveld van de Slag in het Teutoburger Wald, waarbij de Germanen de 
Romeinen in een hinderlaag lokten, werd in het begin van de twintigste eeuw 
ontdekt. Zij lag vlak over de grens bij een nauwe doorgang tussen de Kalkrieser 
Berg en het grote moeras aan de noordkant van het Wiehengebergte, waar al drie 
eeuwen lang Romeinse munten waren gevonden. De datering van deze munten 
kwam gedeeltelijk overeen met het jaar van de Slag en gedeeltelijk met dat van 
de veldtochten van Germanicus (15-16 na Chr.).  Pas toen in 1987 ook 
oorlogsgerei werd gevonden, werd duidelijk dat dit de bewuste plek was. Behalve 
Romeinse loden slingerkogels werden vele andere voorwerpen gevonden, 
waaronder wapens, die de aanwezigheid van zwaar bewapend voetvolk bewijzen. 
Tot de spectaculairste vondsten behoren verder een ijzeren gezichtsmasker van 
een Romeinse helm, een pantser en een schild. Maar de belangrijkste ontdekking 
was van andere aard: het restant van een vijf meter brede en tweehonderd meter 
lange wal van graszoden, aangelegd tussen twee beekjes. Bijna alle opgegraven 
Romeinse militaire voorwerpen en munten lagen voor de wal en slechts een paar 
daarbinnen. Het leek erop dat de wal door de Germanen was opgetrokken en dat 
het gevecht voor de wal had plaatsgevonden. 
 
‘Quinctilius Varus, geef me mijn legioenen terug’, zou keizer Augustus hebben 
gejammerd toen hij de jobstijding hoorde. De catastrofe ging gepaard met de 
grootst mogelijke militaire schande voor de Romeinen. Niet alleen drie legioenen 
was Varus kwijtgeraakt, ook drie legioenadelaars waren in handen gevallen van 
de vijand. Augustus rekende deze ramp voor de rest van zijn leven onder de 
grootste tegenslagen die hem hadden getroffen. Jarenlang zou de keizer op de 
verjaardag van de verloren slag hebben gerouwd. De nummers van de drie door 
de Germanen afgeslachte legioenen (17e, 18e en 19e) werden nooit meer gebruikt. 
 
De naam Marcomannen (Latijns Marcomanni) betekent letterlijk ‘aan de grens 
van de mark wonende mannen’. In de eerste eeuw voor Chr. woonden deze West 
Germaanse stammen in het gebied van de Main. De Marcomannen behoorden 
evenals de aan hen verwante Quadi en Hermunduri en Alamannen tot de 
Sueben, die zich vanaf 600 voor Chr. vanuit hun woongebied aan de Elbe over 
Germanië verspreiden. Omstreeks 8 voor Chr. bracht hun koning Marbod hen 
naar Bohemen, waar zij met andere Germaanse stammen een machtig rijk 
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vormden. Het door de Marcomannen verlaten gebied werd door de Romeinse 
opperbevelhebber Lucius Domitius Ahenobarbus toegewezen aan de 
Hermunduri. Deze stam was onderdanig aan koning Marbod. In 6 na Chr. wist 
Marbod zich tegen een Romeinse invasie onder Tiberius te handhaven. In het 
jaar 17 ontstond een oorlog tussen Marbod en Hermann, waarbij de 
Longobarden en de Semnonen zich van Marbod afscheiden. Deze trok na een 
onbesliste slag naar zijn rijk terug. De Goot, Catualda (Katvald), die voorheen 
voor de overmacht van Marbod had moeten wijken, nam wraak en noodzaakte 
hem in 19 naar de Romeinen te vluchten. Tiberius wees hem Ravenna als 
verblijfplaats aan. 
 
Catualda werd opgevolgd door Vanius. In latere jaren waren de Marcomannen 
een bedreiging voor het Romeinse Rijk, vooral tijdens de Marcomannenoorlog 
(166-180) tijdens het bewind van Marcus Aurelius. In 166 na Chr. werden de 
Marcomannen en Quadi opgejaagd door hun agressieve buren uit het oosten, de 
Alanen. Ze deden aan aanval in de provincie Pannonia (nu Hongarije)  en 
vroegen daar vergunning om er zich te vestigen. De reactie uit Rome was een 
botte weigering en een snelle veldtocht. De Marcomannen werden teruggedreven. 
Het leek een storm in een glas water, maar kort daarop (1767), onder keizer 
Marcus Aurelius, trok plotseling opnieuw een grote horde barbaren, waaronder 
Marcomannen, Quadi en Lazygen over de grens. Zodra deze door de Romeinse 
versterkingen heen waren, lag het land voor hen open. De Romeinse burgers 
stonden machteloos. In geen tweehonderdzeventig jaar hadden zij een 
buitenlandse vijand binnen hun landsgrenzen gezien en bovendien hadden zij de 
Romeinse verdediging geheel overgelaten aan een leger beroepssoldaten. Enkele 
vijandelijk troepen drongen helemaal door tot Acquileia, gevaarlijk dicht bij het 
hart van Italië. Marcus Aurelius slaagde erin de barbaren te verslaan en trad 
daarbij zeer meedogenloos op. Duizenden Marcomannen en Quaden werden 
gedood, als gijzelaars meegevoerd en tot slaaf gemaakt, vaak door Germanen die 
voor Rome vochten. Toen hun kracht was gebroken, werden de Marcomannen, 
de Quaden en andere verslagen stammen over de Donau getransporteerd. Grote 
aantallen van hun bezittingen beroofde Marcomannen werden op transport 
gesteld, deels om dienst te nemen in de hulptroepen, deels om in de noordelijke 
provincies kolonies te vormen. De Marcomannen die dit lot bespaard bleven, 
trokken naar het gebied van de Keltische Boii en breiden hun gebied daarna nog 
uit over Beieren. Ze bleven de Romeinen ook later nog lastig vallen, schonden 
overeenkomsten en hielpen andere barbaren die het Romeinse Rijk bevochten. 
Zij werden voortaan Bojuwaren genoemd (Baiuoarii of Boiarii), waarvan later de 
naam Bavaria (Beieren) is afgeleid. De Quaden trokken volgens Paulus Diaconus 
‘Historia Romanorum’ mee met de Hunnen onder Atilla. Volgens de ‘Gotica’ van 
Jordanes zijn de resten van deze stam opgegaan in de Ostrogoten. 
 
Midden Azië, ten noorden van de Gobiwoestijn en ten zuiden van het Baikal 
Meer, rond het Altaigebergte in de tegenwoordige volksrepubliek Mongolië, werd 
sinds het tweede millennium voor Chr. bewoond door Turks-Mongoolse 
nomadenstammen. Ze trokken rond met hun kudden vee. Deze stammen 
vormden waarschijnlijk geen etnische homogene groep, gekenmerkt door het 
erkennen van dezelfde koning. Namen van koningen zijn bekend vanaf 300 voor 
Chr., al bestonden ze volgens Chinese geschriften al sinds 1800 voor Chr. Deze 
stammen, door de Chinezen Hsiung (Xiongnu) genoemd, zorgden in West-China 
regelmatig voor onrust aan de grenzen. In 352 werden zij door de Hua verdreven, 
waarna een groep (Zwarte Hunnen) naar Rusland trok en een andere groep 
(Witte Hunnen) naar Perzië en Noord India trok waar ze een kortstondig rijk 
stichten, bekend als het Rijk van de Witte Hunnen. De Hunnen zijn etnisch 
moeilijk thuis te brengen. Naar het schijnt omvatten ze Turkse, Mongoolse en 
Fins-Oegrische elementen. Zij boden een angstaanjagende aanblik. Overal waar 
de wilde horden verschenen, was de bevolking verlamd van ontzetting. De 
Gotische geschiedschrijver, die leefde in de zesde eeuw, was ervan overtuigd dat 
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de Hunnen van heksen en boze geesten afstamden. De Griekse geschiedschrijver 
Ammianus Marcellinus schrijft: 
 
Hun woestheid gaat alle perken te buiten. Hun zoons geven zij dadelijk na de 
geboorte diepe inkervingen in de wangen om de haarwortels daar te vernietigen. 
Alle Hunnen zijn gedrongen en krachtig gebouwd, met brede nekken en een 
angstaanjagend uiterlijk. Zij zijn zo gehard, dat zij geen vuur nodig hebben en 
hun voedsel niet behoeven te komen of te braden. Zij leven van het in wild 
gevonden wortels en van vlees, dat zij onder het zadel op de rug van hun 
paarden leggen en op die manier murw rijden. Onder dak komen zij nooit, daar 
zij zich binnenshuis niet veilig voelen. 
 
In het gevecht waren de Hunnen geduchte tegenstanders. Zij kwamen 
aanstormen als een orkaan, zonden een hagelbui van pijlen op de vijand af, 
wierpen lasso’s om degenen die zij niet met het zwaard konden bereiken; en 
waren al even snel weer verdwenen. Omstreeks 350 trokken de Hunnen naar het 
westen, in de richting van Europa. Rond 355 raakten zij in oorlog met de 
oostelijke Alanen en drongen die naar het zuiden en westen. Rond 370 waren de 
Hunnen bezig de Ostrogoten te verslaan en korte tijd later hadden ze de 
Visigoten aan de Dnjepr overwonnen en bezit genomen van een groot gebied dat 
zich uitstrekte van de Kaspische Zee tot aan de Hongaarse laagvlakte. In de 
chaos die erop volgde stroomden honderdduizenden verdreven Goten en Alanen 
naar de oevers van de Donau om toegelaten te worden in de Romeinse wereld. 
Omstreeks 376 ontvluchtten de Visigoten hun gebieden, om zich niet te hoeven 
onderwerpen aan de door de Hunnen opgelegde slavernij die aan hun 
Ostrogotische broeders was opgelegd. Duizenden wanhopige vluchtelingen 
verzamelden zich aan de oevers van de Donau, smekend om bescherming van 
het Romeinse Rijk. Onder druk van de Hunnen kwamen de Bourgondiërs, de 
Vandalen en de niet Germaanse Alanen in het begin van de vijfde eeuw in 
beweging. In 430 leed de Hunnenkoning Roea een grote nederlaag tegen de 
Deense koning Frode. In 432 dwong Roea van keizer Theodosius een schatting 
af. In 438 werd Atilla koning van de Hunnen. In 451 trok hij de Rijn over, 
gevolgd door talrijke onderworpen volksgroepen. Na zijn plundertocht door Noord 
Frankrijk leed hij een nederlaag tegen het verenigde leger van de Visigotische 
koning Theodorik en het door Aetius samengestelde leger van Franken, 
Bourgondiërs, Saksen en Gallische Kelten bij Chălons-sur-Marne (Slag op de 
Chatalaunsche Velden). Daarna trok Atilla zich terug naar de Donauvallei en 
Pannonië. Na zijn dood in 453 viel het rijk van de Hunnen uit elkaar. 
 
Hermann, de vorst van de Cherusken, werd vermoord door een huurmoordenaar 
in opdracht van zijn eigen familie, die hem ervan verdachten dat hij zich als 
koning van een groot Germaans rijk wilde opwerpen. Door de taaie tegenstand 
die hij de Romeinen had geboden, heeft hij een grote betekenis gehad voor de 
wereldgeschiedenis. Als dit volk in het lage ontwikkelingsstadium, waarin het 
zich bevond, door de Romeinen overwonnen was, zou het geromaniseerd zijn, 
evenals de Galliërs. En dan zou de ontwikkeling van de wereld heel andere 
wegen zijn gevolgd, dan die waarlangs de Germaanse volksverhuizing haar 
voerde. In Paderborn is in 1875 een monument opgericht en bestaat uit een 
kolossaal beeld van de Germaanse held Hermann, aanvoerder en koning van de 
Cherusken. 
 
Na de dood van Augustus (14) brak er een ernstige opstand uit onder de 
soldaten, die Germanicus, de oudste zoon van Drusus (broer van keizer Tiberius 
en oudere broer van de  latere keizer Claudius), met moeite door het doen van 
vergaande concessies wist te bedwingen. Germanicus had tijdens de veldtochten 
van de jaren 7 tot 9 en 11 ook al meegestreden aan de zijde van Tiberius.  
Germanicus stond sinds het jaar 13 aan het hoofd  van de legioenen aan de Rijn. 
Vervolgens ondernam Germanicus van 14 tot 16 expedities over de Rijn. Al zijn 
krachten spande hij in om de nederlaag in het Teutoburger Wald te wreken en 
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om Germania te heroveren voor het Romeinse Rijk. Zijn veldtocht kon de 
schande echter maar gedeeltelijke uitwissen. Hij bezocht het Teutoburger Wald, 
bewees Varus en zijn mannen de laatste eer door hen te begraven en het lukte 
ook een van de verloren adelaars terug te vinden en daarmee de smaad wat te 
verzachten. Daarna drong hij het gebied van de Chatti binnen in het 
stroomgebied van de Fulda en de Eder en legde hun hoofdpaleis Mattium in de 
as. Maar bij deze kleine successen bleef het en blijvende resultaten had hij niet. 
Zijn hoop zijn vader Drusus te evenaren en een belangrijk deel van Germania te 
heroveren, ging niet in vervulling. Germanicus  was jong en onvoorzichtig en 
Hermann bleek op den duur een hardnekkige tegenstander. Keizer Tiberius 
beval zijn neef daarom zijn troepen achter de Rijn terug te trekken en de 
Germanen hun onderlinge tweedracht uit  te laten vechten, die hen in ieder geval 
ongevaarlijk maakte voor Rome. Germanicus keerde terug naar Rome en werd 
tijdens een triomftocht groots onthaald. Daarna werd hem een gebied van de 
oostelijke provincie toegewezen. 
 
De nederlaag van Varus betekende het einde van de Romeinse expansiedrift naar 
het noorden. In de jaren daarna werden in Zuid Duitsland nog wel enige 
gebieden, gelegen tussen de Rijn en de Donau veroverd, maar daar bleef het bij. 
Eeuwenlang liep de grens van het Romeinse Rijk dwars door Duitsland en wel 
van de Rijn tussen Remagen en Andemach naar de Donau in de buurt van 
Regensburg. Hier ontstond de limes, een versterkte grens met palissade, wallen, 
uitkijktorens en forten, niet onoverwinnelijk, maar een paar honderd jaar lang 
toch voldoende om de Germanen op een afstand te houden. In de tweede helft 
van het jaar 39 trok Caligula met twee legioenen naar de Rijn en voerde een 
korte aanval uit op Germanië. Het werd een schertsvertoning met in scène 
gezette aanvallen over de Rijn, die door de keizer triomfantelijk werden 
afgeslagen. Tijdens de regering van keizer Claudius (41-54) werd Brittannië 
veroverd (43) en Thracië (46). Daarna pakte hij de grensverdediging aan. Zo gaf 
hij de limes zijn definitieve vorm. De limes voor Germania Inferior bevond zich 
sinds 16 na Chr. op de linkeroever van de Rijn. Het gebied tussen de grote 
rivieren was dus het grensgebied van het Romeinse Rijk. Het zuiden van de Lage 
Landen tot aan de Oude Rijn was Romeins gebied. Het traject in de Lage landen 
liep langs de Neder Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn en kende negentien militaire 
forten. De forten waren van hout, aarde en leem gebouwd, waar ten hoogste een 
cohort (600 soldaten) kon worden gelegerd en werden castella genoemd. Langs 
de Neder Rijn, Kromme Rijn en Oude Rijn lagen negentien castella. Hun namen 
komen voor op de Tabula Peuringerania en Itinerarium Antonini, twee Romeinse 
kaarten uit die tijd. Van twaalf castella is de  ligging bekend, onder andere bij 
Katwijk, het fort bij Valkenburg, Utrecht, Voorburg, Velsen. De legioenen waren 
permanent gestationeerd in hun forten en versterkingen. Veel van die vestingen, 
vooral als zij op strategische punten langs de rivieren gelegen waren, voeren wel 
bij de handel die hen passeerde. Kolonisten en kooplieden werden erdoor 
aangetrokken en vici (dorpse nederzettingen buiten de forten) ontwikkelden zich 
tot grotere of kleinere steden, die bestuursfuncties kregen. Bovendien werden er 
vlak bij de grens coloniae gesticht om een reserve aan veteranen te kweken en 
centra voor de ontwikkeling van steden te vormen. Veel moderne steden als 
Nijmegen, Xanten, Neuss, Keulen, Bonn, Koblenz, Trier, Mainz, Regensburg en 
Boedapest danken hun ontstaan aan deze periode. 
 
Het belangrijkste element dat overgenomen werd door de nieuwe Germaanse 
koninkrijken, was het christelijke geloof en het bijbehorende kerkelijk instituut. 
De meeste stammen waren al tot het christendom overgegaan in de eeuw voordat 
ze het Romeinse Rijk binnen vielen. Dat was het gevolg van de zendingsdrang 
van de zendelingen die naar de baarbaarse gebieden van Europa waren 
getrokken. De bekendste was Wulfilas, die voor de Goten de bijbel in het gotisch 
vertaalde. Aanvankelijk waren, met uitzondering van de heidense Franken, de 
nieuwe heersers Ariaanse christenen. Maar geleidelijk bekeerden ze zich onder 
druk van de machthebbers allemaal tot het katholicisme. Het laatste de 
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Visigoten in het jaar 589. De katholieke kerk had intussen bijna alle charitatieve 
instellingen, cultuur, onderwijs en bestuursvormen overgenomen van het 
vroegere Romeinse Rijk,  toen het wereldlijk bestuur daarvan steeds meer in 
verval raakte. Dit verval ging gewoon door onder de nieuwe machthebbers. De 
conclusie kan dan ook worden  getrokken dat ondanks het verdwijnen van de 
militaire en politieke macht van de Romeinen, tradities als hun Grieks-Romeinse 
cultuur, christelijke religie, bestuursstructuur en wetten grotendeels werden 
voortgezet in West Europa en samen met de Germaanse cultuur de basis vormen 
van de huidige westerse beschaving. 
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Oldenklooster in Kloosterburen 
 
In Groningen hebben meer dan dertig kloosters gestaan. Vaak waren het filialen 
van al eerder ontstane kloosters. Dat was ook het geval met het oudste klooster 
in Groningen, het Oldenklooster in Kloosterburen. Het werd vanuit de abdij 
Mariëngaarde bij het Friese Hallum gesticht. Oorspronkelijk was het een 
dubbelklooster, waar zowel monniken als nonnen, zij het strikt gescheiden, 
verbleven. Het klooster was gewijd aan Johannes de Evangelist. In 1204 werd 
het opgenomen in de Premonstratenzer Orde. De nonnen verlieten toen het 
klooster en namen in intrek in het nabijgelegen Nijenklooster. De naam 
‘premonstratenzer’ was afkomstig van het Franse Prémontré, waar het eerste 
klooster van deze orde werd gebouwd. Het kloosterleven stond in het teken van 
bidden en werken. Niet minder dan acht keer kwamen de broeders en zusters 
bijeen voor een gezamenlijk gebed. Verder hing het van de orde af wat er met 
werken werd bedoeld. Bij de Premonstratenzers, die naar de kleur van hun pijen 
ook wel ‘witheren’ genoemd werden, lag de nadruk op het werken met de 
handen. Zulke kloosters deden veel aan landontginning en aan landbouw. Het 
klooster van Kloosterburen ebzat vijfhonderd hectare land en was medeoprichter 
van het Schouwerzijlvest. 
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Dei keurboom zöcht, dei voelboom vindt 
 

 

 
Europa 1672: het rampjaar 
 
 

 
Altijd weer komt de mens onder de indruk van de dramatische kracht die uitgaat 
van de gebeurtenissen die leidden tot de oorlog van 1672. Twee koningen: 
Lodewijk X1V van Frankrijk en Karel 11 van Engeland, en de twee kerkvorsten: 
de bisschop van Munster en de aartsbisschop van Keulen, die samenwerken om 
een jonge republiek te vernietigen. Onderdelen van deze grootse samenzwering 
zijn ‘weergaloos bedrog’ en ‘een van de duistere schurkenstreken van de 
geschiedenis’ genoemd. De Franse naam voor deze oorlog: ‘La guerre de 
Hollande’ en de Engelse: ‘The Dutch War’ maken duidelijk dat de Nederlanden 
centraal stonden. Grote heren, monarchen met minachting jegens de Republiek, 
waar kooplieden de macht hadden en burgemeesters zich koningen waanden. 
Waar een ambtenaar van de Staten van Holland, de raadpensionaris, als een van 
de afgevaardigden naar de Staten Generaal, macht kon verzamelen en door 
persoonlijke bekwaamheid diplomatieke contacten onderhield met de 
buitenlandse vorsten. 
 
Wat een oorlog betekende voor de Nederlanden, blijkt uit de reactie van Jan de 
Witt bij  het uitbreken van de Eerste Engels zeeoorlog. De Engelsen staan op het 
punt een berg van goud aan te vallen en de Hollanders om een berg van ijzer te 
verdedigen. De vrije vaart werd bedreigd, de welvaart aangetast. Holland durfde 
de belangen van de vloot dan ook nooit tot een algemene landszaak te maken, 
uit vrees dat deze verwaarloosd zou worden door de overige gewesten. Want de 
provincies aan de landzijde zouden meer dan het volle pond van Holland eisen 
voor de uitermate moeilijk verdedigbare landgrens. In de zestiende eeuw was 
deze al kwetsbaar geweest. Tweemaal drong een Gelderse aanvoerder tot in het 
hart van het land door. In de zeventiende eeuw was deze mogelijkheid er ook. 
Tijdens het beleg van ’s Hertogenbosch (1629) plunderden vijandelijke troepen 
tot voorbij de Veluwe. Nog in 1650 bij de militaire aanslag van Willem 11 op 
Amsterdam meende men eerst met buitenlandse troepen te doen te hebben. Uit 
vrees voor die zwakke grens was Westerwolde onder het gezag van de Staten 
Generaal gebleven en durfde men Drenthe niet het volle gezag over de 
grensvesting Coevorden te geven. Hoe een gemakkelijk spel een aanvaller aan de 
oostkant der Nederlanden had, bleek opnieuw in september 1666, toen 
Christoph Bernhard von Galen, vorstbisschop van Munster, met een leger over 
de grenzen kwam. De moerassen bij Bourtange remden zijn vaart. Eerst met 
hulp van een Frans legertje werd hij gedwongen tot terugtrekken. Dat vond 
plaats in december 1666. De tegenslagen in de Tweede Engelse oorlog (1665-
1667) roepen bewegingen op ten gunste van Oranje. Ook een dreigende militaire 
beweging van de keurvorst van Brandenburg, een oom van de prins, versterkt de 
gedachte aan de dynastie. Er zijn verbindingen tussen aanhangers van Oranje 
met de oom in Engeland. De Staten van Holland gaven wat toe. Er kwam een 
commissie die de opvoeding van Willem 111 zou voltooien. Hij werd ‘Kind van 
Staat’ (1666). Zou Holland nu spoedig ‘een kind van de prins’ zijn’, zo vroeg men 
spottend. Eerder leek het erop dat die spotprenttekenaar gelijk kreeg, die De Witt 
uitbeeldde, druk bezig een grote prins in de wieg terug te duwen. Want het 
stadhouderschap werd in Holland afgeschaft bij het Eeuwig Edict (1667). Wel 
bleven de militaire ambten aan de prins in het vooruitzicht gesteld.  Nu waren de 
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Nederlanders er over het algemeen niet zo op gebrand dienst in het leger te 
nemen. Uit welke streken men vooral de militairen wierf, maakt de naam Carl 
Raubenhaupt, ‘Freiherr Von Sucha’ wel duidelijk. De vloot kon werk verschaffen, 
de gewone man koos het leger zelden. De volksverbeelding werd getroffen door 
wat op zee gebeurde, een veldslag ging eraan voorbij. 
 
In 1662 had Lodewijk X1V een verdrag gesloten met de Republiek. In de Tweede 
Engelse oorlog (1650-1667) had hij wel heel onwillig en laat hulp verleend. Maar 
hij kwam het verdrag na, ook had hij tegen de bisschop van Munster zijn troepen 
ingezet (1666). Lodewijk hoopte de Republiek niet tegen zich te krijgen in zijn 
politiek ten aanzien van de Zuidelijke Nederlanden. Hier wrong de schoen. In 
september 1665 was Filips1V gestorven. Hij was koning van Spanje en ook heer 
van de Zuidelijke Nederlanden. Zijn zoon, Karel 11, geboren in 1661, was een 
ziekelijk kind, wiens wieg naast het graf scheen te staan. Lodewijk was getrouwd 
met Maria Theresia, het enig overlevende kind uit het eerste huwelijk van Filips 
1V van Spanje. Jan de Witt was wel bereid met Frankrijk een regeling te treffen. 
De gedachten waren gegaan over een verdelingsverdrag, waarbij een grens van 
Ostende naar Maastricht werd getrokken. Ook was er sprake om de Zuidelijke 
Nederlanden zelfstandig te maken in federatie met de Republiek en in verbond 
met Frankrijk. Maar dergelijke plannen konden volgens De Witt pas ernstig 
worden genomen, als Karel 11 ook werkelijk gestorven was. De Witt wist te goed 
dat de gedachte aan een verdeling van de Spaanse Nederlanden in Holland en 
vooral in Amsterdam tot de stelregel had geleid: Frankrijk wel tot bondgenoot 
maar niet tot buur. Daarom wees men erop dat Maria Theresia afstand had 
gedaan van haar rechten, toen zij met Lodewijk trouwde. Hiertegen voerde 
Lodewijk aan dat deze afstand van het stipt betalen van de bruidschat en 
daaraan haperde alles. 
 
Veel gevaarlijker was nog het argument van Franse kant, dat een 
huwelijksverdrag een ‘natuurlijk’ recht niet opzij kon zetten. Hier kwam het 
nieuwe gevoel van het verheven koninklijk geboorterecht om de hoek kijken. De 
Fransen werden in deze uitleg nog gesterkt doordat de Oostenrijkse Habsburger, 
keizer Leopold, met Lodewijk X1V een verdelingsverdrag (1668) had gesloten. 
Leopold was getrouwd met een dochter van Filips1V uit diens tweede huwelijk. 
Ook deze regeling zou pas geldigheid krijgen na de dood van Karel 11. Met dat 
alles was Karel van Spanje nog niet gestorven. De franse juristen waren echter 
vindingrijk. Zij hielpen Lodewijk aan een argument dat hem sneller tot zijn doel 
zou brengen. Volgens het ‘devolutierecht’, ontleend aan het privaatrecht en in 
Brabant wel toegepast, vervielen goederen die tijdens het eerste huwelijk 
verworven waren aan kinderen uit het eerste huwelijk. Dat was gebeurd met de 
Zuidelijke Nederlanden. Volgens de franse diplomatie kwam Karel 11 van Spanje 
hieraan dus niet te pas en kon Maria Theresia haar rechten laten gelden. 
Juristen beweerden, diplomaten betoogden, maar Lodewijk handelde. In mei 
1667 veroverden zijn troepen Douai, Doornik en Kortrijk, in juli Oudenaarde, in 
augustus Rijssel. Douai is een stad in Frans Vlaanderen en was de residentie 
van de graven van Vlaanderen. Deze aanval had tot gevolg dat Jan de Witt grote 
haast kreeg met het plan voor de tocht naar Chatham van 19 tot 24 juni. De 
Engelsen mochten de onderhandelingen te Breda niet te vertragen, of erger, zich 
met de Fransen verbinden. Ook dat was toen mogelijk geweest. Maar het liep 
anders. Jan de Witt is, mee door druk van Amsterdam, ingegaan op een voorstel 
van Engeland om Frankrijk niet nog gevaarlijker te laten worden in de Zuidelijke 
Nederlanden. Ook Zweden ging akkoord met het voorstel, zodat Lodewijk door 
deze ‘Triple Alliantie’ (januari 1668) bij de vrede van Aken (mei 1668) genoegen 
moest nemen met wat er veroverd was. In snelle opvolging leek de Republiek 
haar hoogste politieke triomfen te vieren.   
 
In de Republiek was men opgelucht. Jan de Witt werd in Amsterdam onthaald 
en hij was het middelpunt van het feest met kerstmis in 1668. Hij danste, 
speelde viool, vertoonde trucs met kaarten en wiskunde. Maar  was Jan de Witt 
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zo gerust? Het had hem heel wat innerlijke strijd gekost Engeland in de Triple 
Alliantie te volgen. Maar hij had gemerkt dat Frankrijk zich niet voorgoed liet 
binden in de Zuidelijke Nederlanden, waarin er al een gevaarlijke noordzuid wig 
was gedreven. Hoe De Witt ook probeerde de Triple Alliantie uit te leggen als een 
dreigement om Spanje te dwingen tot berusting van het verlies, er zat vergif in de 
staart. Een geheim artikel was ook tegen Frankrijk gericht, en binnen een 
maand had de Franse diplomatie dit al in Engeland vernomen. Deze stok achter 
de deur kon voor Frankrijk pijnlijk worden. Zweden had immers ook de Triple 
Alliantie getekend en Zweden gold in de zeventiende eeuw als een sterke militaire 
mogendheid.  Zweden, en ook de regenten in de Nederlandse Republiek, werden 
herinnerd als machthebbers, die voor de meest biedende te koop is. Niet het 
ontvangen geld besliste de keuze, veeleer van wie men geld accepteerde. Voor 
Zweden was het hinderlijk geweest dat niet de rijke Republiek der Nederlanden, 
maar Spanje subsidies aan Zweden moest betalen. Dit leek veren plukken van 
een kikker. Direct was er spanning in de Triple Alliantie. Zweden had financiële 
steun nodig voor zijn grote leger in zijn gebieden in het Duitse Rijk. Bij Lodewijk 
woog ook nog iets anders. Zoals de Republiek bij de vrede van Munster (1648) 
het verdrag met Frankrijk (1635) naast zich had neergelegd, zij achtte hij ook het 
verdrag van 1662 geschonden: die ondankbare kooplui. Later, als hij meent de 
Republiek op de knieën te hebben (17 juli 1672), zal hij, behalve gebiedsafstand 
en een hoge som voor de gemaakte kosten, eisen dat hem elk jaar een medaille 
door een plechtig gezantschap zal worden aangeboden als teken van 
dankbaarheid. ‘Hij had voor de Republiek der Verenigde Gewesten de 
onafhankelijkheid bewaard, die de koningen, zijn voorgangers, voor hen hadden 
doen verwerven’. Zulke trekjes tellen mee in Lodewijks hoge opvatting van het 
koningschap, al zijn ze natuurlijk niet beslissend. Hij heeft immers geprobeerd 
in Den Haag aan de weet te komen hoever men hem wilde laten gaan in de 
Spaanse Nederlanden. Toen dat zijn inziens niet ver genoeg was, heeft hij zijn 
koers over de Engelse boeg gewend. En daar vond hij in Karel 11 een 
medestander, alsof er geen Triple Alliantie bestond.  Karel was onbetrouwbaar. 
Bij het Geheime Verdrag van Dover (mei 1670) beloofde Karel Frankrijk te helpen 
in de oorlog tegen de Republiek, in ruil voor subsidies. Karel kreeg ook financiële 
steun voor zijn belofte te zijner tijd katholiek te zullen worden. 
 
Was geld de hefboom tot deze samenwerking? Een oorlog was veel duurder dan 
wat Karel zou ontvangen. Achter de godsdienstige bepaling gaat de bedoeling 
schuil om in de toekomst op kredieten uit Frankrijk te kunnen rekenen en voor 
het ogenblik zelf vertrouwen te wekken. De hoofdzaak voor Karel was toch wel de 
Republiek te weren uit de macht ter zee en zo voor de scheepvaart en de handel 
van Engeland de baan vrij te krijgen. Lang is Karel 11 ook in Engeland 
veroordeeld om deze valse politiek, daar hij het parlement en de meeste 
ministers buiten spel zette, absolutisme en katholicisme voorbereidde en 
volgeling werd van Frankrijk. Maar in de twintigste eeuw gingen er stemmen op 
die Karel tot een knap politicus uitriepen. Hij had het goed gezien. Niet Frankrijk 
stond Engeland in de weg. Dat was pas later. In 1672 was het de Republiek die 
Engeland in de weg stond. De aanval zou via het prinsdom Luik gaan, waar de 
aartsbisschop van Keulen ook vorstbisschop was. Met een onderworpen 
Republiek, met een deel van de Nederlandse handels- en oorlogsvloot in Franse 
handen, waren ook de Spaanse Nederlanden overgeleverd. Dat was geen Engels 
belang, dat nu al getroffen werd door Colberts protectionisme. Geen grote 
mogendheid in de Lage Landen. Dat was in de zestiende eeuw de stelregel van 
Elisabeth 1 geweest. Geen grote macht voor de Engelse staatslieden, die 
Frankrijk in de achttiende eeuw, Napoleon rond 1800, Wilhelm 11 en Hitler in de 
twintigste eeuw afweerden. Jan de Witt zag dit niet anders. Frankrijk samen met 
Engeland? Hij schreef in augustus 1670: ‘Dat is in mijn oordeel soo verre buyten 
de waerheydt als het Oosten is van het Westen; het is tegen het waere interest 
van de natie’, tegen het belang van Engeland zelf. 
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Ook de Amsterdamse regenten, onder aanvoering van Coenraad van Beuningen, 
zagen het op die manier. Maar zij maakten andere conclusies dan De Witt. Zij 
vroegen audiëntie bij de prins van Oranje en wilden onderhandelen met de 
Engelsen. Dit ging samen, want dankzij tegemoetkoming aan de prins van 
Oranje zou Karel 11 ter wille van zijn neef zich verplicht voelen niet het onderste 
uit de kan te halen. Dat hadden de Oranjegezinden beweerd, dat beweerde Karel 
11, en ook zijn gezanten hadden in 1672 daarvan de mond vol. Het leek de 
hoogste tijd tot onderhandelen. Op 12 juni 1672 waren de Fransen de Over-
Betuwe binnengevallen. De IJssellinie was nu waardeloos. Overijssel, Gelderland 
en Utrecht gaven zich zonder veel verzet over. De Franse minister van oorlog 
verwachtte de tweede juli dat de gezanten van de Republiek alles zouden 
ondertekenen wat men van hen verlangde. Colbert verdeelde al de huid van de 
beer: als de koning alle Verenigde Gewesten onderwerpt, hun handel in de 
handen is van Zijne Majesteit, dan zou deze niets meer te wensen hebben. De 
Witt redeneerde als volgt. Wat hielp een vrede met Engeland, terwijl de Franse 
troepen in het hart van het land stonden? De Witt was tegen onderhandelen, 
maar hij werd op 21 juni 1672 uitgeschakeld. Hij bood op 4 augustus zijn 
ontslag aan. Zijn eerste bezoek was aan zijn broer Cornelis. Deze was gevangen 
genomen vanwege verraad. Op 20 augustus werden de twee broers op 
beestachtige wijze vermoord. ‘De harten uytgenomen, neus en ooren, vingers en 
toonen afgesneden en voor geldt verkoght’. Van verraad was geen sprake. 
Integendeel, De Witt had het hoofd koel gehouden. Maar in zijn koelheid had hij 
onderschat dat het grote publiek door de dynastieke gevoelens was meegesleept. 
Willem 111, die op 4 juli tot stadhouder van Holland was benoemd, was geen 
dienaar, maar een heer. Hij zou door zijn familieband met de Engelse Stuarts 
redding brengen. Het was een illusie, maar wat meer zelfvertrouwen was toch 
het resultaat.  En ook wat meer zelfrespect, want wat De Witt niet verwacht had 
en waarop ook Karel 11 zich verkeek, gebeurde. Bij de onderhandelingen met de 
Engelsen werd de prins Willem 111 soevereiniteit aangeboden, maar het 
antwoord was: ‘liever duizend maal sterven dan zich daaraan te onderwerpen’. 
Voor Karel 11 was het een schok, dat zijn neef van eenentwintig jaar deze 
ondergeschikte positie weigerde. Willem 11 was zelfstandiger dan de meeste van 
zijn volgelingen.  
 
Ondertussen maakte ook Lodewijk X1V zijn strategische fout. Hij schoot tekort 
in terreinkennis door slechte kaarten van het gebied. De kans om door te stoten 
werd gemist en dit remde de vaart van de veldtocht. Deze verloor ook aan kracht 
door in de veroverde steden garnizoenen te installeren. Van de zeezijde kon 
Michiel de Ruyter de gevreesde invasie verhinderen. Het was het grote succes. 
Dat was nog te danken aan de investeringen van De Witt voor de vloot. Toen de 
aanslag was mislukt, werden de krachten tegen Frankrijk weer sterker. De 
Republiek brak los uit haar isolatie. Karel 11 van Spanje en de keurvorst van 
Brandenburg zagen het Franse gevaar. Ook in Engeland, waar deze oorlog een 
zaak van de koning was geweest en niet van het volk, werden de leidinggevenden 
bevreesd voor de Franse politiek. Al kon de Republiek haar grondgebied 
ongeschonden behouden, toch waren na 1672 de gevolgen van de oorlog groot en 
hadden grote consequenties. Er is sprake van een godsdienstig 
fundamentalisme. En Engeland zag men in het godsdienstige artikel van het 
‘Verdrag van Dover’ een dreiging van een herlevende katholieke 
opperheerschappij onder leiding van Frankrijk. Paniekreacties waren het gevolg 
die slechts met moeite door Karel 11 beheerst werden. In Frankrijk wordt 
Lodewijk X1V agressiever tegen de Hugenoten en hen die binnen het 
katholicisme een eigen plaats zoeken. In de Republiek vertoont het godsdienstige 
fundamentalisme zich door een grotere prikkelbaarheid jegens de aanhangers 
van filosofen als Descartes en Spinoza, jegens rooms-katholieken, 
remonstranten en ‘wittianen’, die de schuld kregen van het rampjaar. Willem 
111 wenste regenten die bereid waren hem te volgen in zijn blok tegen Lodewijk 
X1V. Sneller dan voorheen voltrok zich een aristocratiesering (regering door 
aristocraten: zij die tot de beste kringen behoorden), waardoor de afstand tussen 
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de sociale groeperingen vergroot werd. Anders dan in Engeland werden de 
levensvormen in de Republiek sterk bepaald door het Franse voorbeeld. Het 
eigen stempel op culturele prestaties werd zwakker, de ‘Gouden Eeuw’ met de 
vele oorspronkelijke scheppende genieën liep ten einde. 
 
De Nederlanden werden na 1674, toen Engeland vrede sloot, uit hun 
economische monopoliepositie gezet. De Engelsen profiteerden van hun 
neutraliteit. In de verbeelding van het grote publiek heeft deze strijd van één 
kleine macht tegen vele groten een grote indruk nagelaten. De hoogste macht 
had de overwinning geschonken. De Republiek had onder hogere bescherming 
gestaan. Verhalen over een ‘dubbele eb’, die de Engels-Franse vloot op de juiste 
tijd had belet troepen af te zetten, waren een weerspiegeling van dit geloof. Tot in 
de negentiende eeuw moest dit bestreden worden. In de achttiende eeuw had 
deze gedachte nog werkelijk invloed. In 1747, toen opnieuw Franse troepen over 
de Nederlandse grenzen een aanval deden, geloofden velen steevast in een 
herhaling van 1672, als maar de eenheid tussen het land en de prins van Oranje 
hersteld was. Maar juist zonder zulke wonderen is de geschiedenis rond 1672, 
elk historisch gebeuren, al verwonderlijk. In 1672 was een klein land in verzet 
tegen grote mogendheden, die niet te keren schenen en toch afgeweerd werden. 
Want er waren machtige mensen bij betrokken, die grote berekeningen maakten 
en grote illusies koesterden. Maar allen maakten grote misrekeningen en allen 
ook vertoonden tekorten. 
 
Johan de Witt was de zoon van de Dordtse houthandelaar Jacob de Witt en 
Anna van den Corput. Hij volgde zijn opleiding aan de Latijnse school in 
Dordrecht, die later naar hem vernoemd is. Hij studeerde vanaf 1641 rechten 
aan de Universiteit van Leiden. In 1645 reisde hij samen met zijn broer Cornelis 
door Italië, Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Daarna vestigde Johan zich in 
Den Haag als advocaat. Nadat hij bij de dochter van de beroemde Amsterdamse 
arts en latere burgemeester Nicolaes Tulp  een blauwtje had gelopen, trouwde 
Johan de Witt in 1655 met Wendela, de dochter van  Jan Bicker, een welgestelde 
scheepsbouwer en koopman, die anti-Oranje was. De bruiloft werd in het huis 
van zijn schoonvader op het Bickerseiland gehouden. Vanaf 1653 was De Witt 
raadpensionaris van Holland, aangezien Dordrecht als oudste stad in het 
graafschap Holland de meeste rechten had om een kandidaat te leveren. Deze 
benoeming kon echter alleen geschieden met de nadrukkelijke instemming van 
Amsterdam, dat toen onder leiding stond van burgemeester Cornelis de Graeff, 
de meest succesvolle Amsterdamse burgemeester uit de Gouden Eeuw, van wie 
De Witt een aangetrouwde neef was. De voorbeeldige samenwerking tussen de 
twee politici was een belangrijke factor in het succes van De Witts politiek en de 
herleving van de economie na de Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog. De Witt 
erkende volledig de macht van zijn oom, en deed zijn best om aan de 
Amsterdamse wensen tegemoet te komen. Dat sloot overigens geschillen tussen 
de twee niet uit, waarbij De Witt kon accepteren dat De Graeff en Amsterdam 
bijvoorbeeld eigenmachtig admiraal Michiel de Ruyter op de Engelsen 
afstuurden. Onder De Witts leiding werd in 1654 vrede met Engeland gesloten 
waarbij De Witt een geheime Akte van Seclusie liet opnemen die het de 
Republiek verbood de zoon van stadhouder prins  Willem 11 automatisch als 
stadhouder aan te stellen. Nederland ging in het Eerste Standhouderloze 
Tijdperk een welvarende periode tegemoet, maar niet zonder machtsvertoon en 
oorlogen. Jaarlijks werd een kleine expeditie uitgezonden tegen de Algerijnse 
zeerovers. De Witt stelde de staatsfinanciën op orde en creëerde een sterke vloot. 
Toen in 1665 opnieuw oorlog uitbrak met de Engelsen, werd in deze Tweede 
Engels-Nederlandse Oorlog dan ook de overwinning behaald. De Witt was 
betrokken bij de totstandkoming van de Vrede van Breda in 1667. 
 
Om de Engelse handelsrivaal te weerstaan, was het Staatse leger echter sterk 
verwaarloosd. De Witt probeerde door een pro-Franse politiek te voeren de 
veiligheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te waarborgen, 
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maar wilde niet meegaan met het plan van Lodewijk X1V om de Spaanse 
Nederlanden te verdelen. Net als Frederik Hendrik voor hem, had hij liever een 
door Spanje bestuurde bufferzone aan de zuidgrens van de Republiek dan een 
grens met het machtige Frankrijk. De Franse politiek werd in die tijd gekenmerkt 
door een tomeloos expansionisme, dat versterkt werd door de geduchte 
economische concurrentie van de Nederlandse Republiek. Hierop begon in 1672, 
ook bekend als het Rampjaar, de Hollandse Oorlog, met een Franse inval over 
land van de Republiek, gepaard gaand met een bedreiging door drie andere anti-
Nederlandse bondgenoten: de bisschop van Munster en de aartsbisschop van 
Keulen in het oosten en de Engelsen ter zee, die met een invasie dreigden. 
Frankrijk wenste niet alleen de Zuidelijke Nederlanden, waar Lodewijk volgens 
een erfrechtelijke redenering recht op meende te hebben, maar ook de Rijn als 
natuurlijke Franse grens te bereiken. Het failliet van De Witts buitenlandse 
politiek, die lange tijd succesvol was geweest, was daarmee compleet. Twee 
weken nadat Johans broer Cornelis op valse beschuldiging van verraad werd 
gearresteerd, trok hij zich terug als politiek leider. Op 21 juni overleefde hij al 
een eerste moordaanslag: hij werd neergestoken maar herstelde. Toen Johan zijn 
broer op 20 augustus bezocht, in de val gelokt door een vervalste brief, werden 
beide broers door het gepeupel vermoord; in feite ging het bij deze "spontane" 
aanval om een zorgvuldig geplande moordaanslag door de kliek rond de Orangist 
Johan Kievit, met medewerking van Willem 111, prins van Oranje-Nassau. 
Aanvankelijk beschermde de cavalerie de gevangenis, maar ze kreeg van hoger 
hand het bevel te vertrekken onder het valse voorwendsel van een bericht over 
plunderende boeren. Daarna drong een groep volk de gevangenis binnen en 
sleurde de broers naar buiten. De Witt kreeg een nekschot; zijn lijk werd 
ontkleed, ondersteboven opgehangen, ontmand en ten dele opgegeten. Zijn hart 
werd door Dirck Verhoeff uit het lichaam gesneden en samen met het hart van 
zijn broer nog jaren tentoongesteld. De duim en tong van de gebroeders de Witt 
zijn nu te vinden in het Haags Historisch Museum. Het verloop van het proces 
tegen Cornelis de Witt is nagespeeld en verfilmd. Deze film is te zien in 
Rijksmuseum de Gevangenpoort in Den Haag. Het standbeeld van Johan de Witt 
op de Plaats in Den Haag verwijst met zijn vinger naar de plek waar hij en zijn 
broer gelyncht zijn: het Groene Zoodje (de vaste standplaats van het schavot). 
Hoewel er meer aanwijzingen zijn voor een meer directe betrokkenheid van de 
Prins van Oranje bij deze moord op de gebroeders De Witt, werden deze van 
officiële zijde nooit afdoende onderzocht. Wel kan worden vastgesteld dat de 
prins ervoor zorg droeg dat de moordenaars niet werden vervolgd. Integendeel, zij 
werden beloond met jaargelden en ambten. 
 
Johan de Witt was naast staatsman ook een begenadigd wiskundige. In 1659 
schreef hij ‘Elementa Curvarum Linearum’ (Grondbeginselen van de Kromme 
Lijnen) als bijlage bij een vertaling van René Descartes ' ‘La Géométrie’. In 1671 
verscheen van hem ‘Waardije van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten’. Dat 
werk hield ook verband met zijn staatsmanschap. Al sinds de middeleeuwen was 
een lijfrente een manier om voor een bepaald persoon een geregeld inkomen te 
'kopen', bijvoorbeeld van de overheid. Ook bestonden er losrenten die meer leken 
op een staatslening. De Witt liet zien – door kansrekening toe te passen – dat bij 
een gelijk bedrag een losrente van 4% gemiddeld evenveel opleverde als een 
lijfrente van 6% (1 in 17). De Staten betaalden echter meer dan 7% (1 in 14). Het 
werkje over lijfrenten wordt tegenwoordig gezien als de start van de 
verzekeringswiskunde. De plotselinge vermindering in wat gezien werd als een 
'weduwenvoorziening', droeg ongetwijfeld bij aan de "slechte pers" die de 
broeders de Witt al hadden. Het is in ieder geval opmerkelijk dat in 1673, na de 
gewelddadige dood van de broeders, er nieuwe lijfrenten werden uitgeschreven 
tegen het oude tarief van 1 in 14. 
 
De Witt is door historici zoals Hajo Brugmans en Jan en Annie Romein verweten 
dat hij geen oog had voor wat er onder het volk leefde, met name de sterke hang 
naar de Oranjes. In hun analyse is dit dan ook de reden voor zijn ondergang 
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geworden, die al jaren eerder een aanvang nam met de aanstelling van een 
calvinistische pro-orangistische burgemeester in Amsterdam. 
 
Johan de Witt en Wendela Bicker hadden vier kinderen, 3 dochters en een zoon: 

- Anna de Witt (1655-1725), getrouwd met Herman van de Honert.  
- Agnes de Witt (1658-1688), getrouwd met Simon Teresteyn van 

Halewijn. 
- Maria de Witt (1660-1689), getrouwd met Willem Hooft. 
- Johan de Witt jr., heer van Zuid- en Noord-Linschoten, 

Snelrewaard en IJsselveere (1662-1701), getrouwd met 
Wilhelmina de Witt, dochter van Cornelis de Witt (de broer van 
Johan sr.) en Maria van Berckel. Johan jr. was schepen, 
vroedschap en secretaris van Dordrecht.  

 
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. In 
dit jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, voorganger van het 
huidige Koninkrijk der Nederlanden aangevallen door Engeland en Frankrijk, en 
de bisdommen Munster en Keulen. De binnengevallen legers versloegen het 
zwakke leger van de Republiek en bezetten snel veel grondgebied. Door deze 
tegenslagen brak paniek uit in de niet bezette delen van de Republiek. Veel 
bestuurders die aan de kant van de tot dat moment leidende partij van de 
staatsgezinden stonden, werden gedwongen hun posities af te staan aan 
prinsgezinden. Dit jaar vormde zo ook het eind van het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk. De belangrijkste staatsgezinde regent was Johan de Witt. Samen met 
zijn broer Cornelis verloor hij in dit jaar niet alleen zijn ambt maar ook zijn 
leven, toen ze door een woedende, door orangistische partijgangers opgezweepte 
menigte werden vermoord. 
 
Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden er spanningen bestaan tussen 
aanhangers van een bestuur door de regenten en aanhangers van een bestuur 
door de prins van Oranje. Deze spanningen waren in 1650 geëscaleerd in de 
poging van Willem 11 Amsterdam in te nemen en zo de machtsstrijd in zijn 
voordeel te beslissen. Na zijn plotselinge dood kwamen zijn tegenstanders, die 
later de naam Staatsgezinden (tegenover Prinsgezinden) kregen, weer aan de 
macht. Volgens hun overtuiging was een stadhouder of koning schadelijk voor de 
'Ware Vrijheid'. De postuum geboren zoon van Willem II, nog een zuigeling, werd 
niet benoemd tot stadhouder en ook het ambt van kapitein-generaal 
(opperbevelhebber van het leger) bleef onbezet. De Staten van Holland 
benoemden Johan de Witt, zoon van een regent die door Willem II gevangen was 
gezet, tot raadspensionaris, het belangrijkste burgerlijke ambt binnen de 
Republiek. Hoewel lang niet alle bestuurders en provincies 'Staatsgezind' waren, 
hadden Staatsgezinden, zolang er geen grote economische problemen of oorlogen 
dreigden, de macht stevig in handen. Daarom en vanwege hun eigen zakelijke 
belangen probeerden de regenten oorlogen binnen Europa te vermijden. 
 
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje had de Republiek een verbond 
gesloten met Frankrijk. In 1648 hadden Spanje en de Oostenrijkse landen de 
Republiek erkend en was er vrede gesloten. Frankrijk daarentegen had wel vrede 
gesloten met Oostenrijk maar had doorgevochten met Spanje tot 1659. Volgens 
de Vrede van de Pyreneeën zou de Franse koning Lodewijk X1V trouwen met een 
dochter van Filips1V. Maria Theresia zou afzien van haar erfrechten in ruil voor 
een bruidsschat. Deze bruidsschat werd nooit betaald door de Spanjaarden. De 
verhouding tussen de Republiek en Engeland was tijdens deze periode 
problematisch. De landen waren concurrenten op het gebied van handel en 
koloniën. In 1651 had dit al tot de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog geleid. Een 
geheime paragraaf, de Akte van Seclusie, bij de vrede was dat Holland het ambt 
stadhouder geheel zou afschaffen en nooit meer een lid van het Huis van Oranje 
zou laten benoemen tot kapitein-generaal. Oliver Cromwell had de bepaling 
geëist als reactie op de hulp van Willem II aan zijn schoonvader Karel 1 van 
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Engeland tijdens de Engelse burgeroorlog en de nauwe banden tussen de 
Stuarts en de Oranjes. Al was een vermindering van de invloed van de Oranjes 
de Staatsgezinden zeker niet onwelkom, met deze bepaling mengden ze 
binnenlandse en buitenlandse politiek. De Prinsgezinden waren dan ook 
woedend. 
 
Na de restauratie van de Stuarts was de bovengenoemde clausule verwijderd uit 
het verdrag, maar de bepalingen van de vrede die nadelig waren voor de 
Nederlandse handel niet, zoals het respecteren van de Acte van Navigatie. De 
onenigheden tussen de beide Noordzeelanden laaiden opnieuw op en de Tweede 
Engels-Nederlandse Oorlog volgde. Na de vorige oorlog had Johan de Witt de 
vloot behoorlijk versterkt ten koste van het landleger van de Republiek. Met deze 
vloot en hulp van de Fransen, met wie opnieuw een bondgenootschap was 
aangegaan, wist de Republiek Engeland en zijn bondgenoot Munster te verslaan. 
De hulp van Frankrijk tijdens deze oorlog had voornamelijk bestaan uit 
diplomatieke druk, Frankrijks leger en vloot waren nauwelijks in actie geweest. 
Tijdens de vredesonderhandelingen bleek waarom. Na de dood van Filips IV 
claimde Lodewijk XIV een deel van de erfenis voor zijn vrouw. Volgens plaatselijk 
recht in delen van de Spaanse Nederlanden gaat het erfdeel van dochters uit een 
eerder huwelijk vóór het erfdeel van zonen uit latere huwelijken. Lodewijk XIV 
legde dit zo uit dat zijn vrouw de Spaanse Nederlanden zou erven, omdat zij uit 
het eerste huwelijk van Filips kwam en zijn opvolger Karel 11 van Spanje een 
zoon was uit Philips' tweede huwelijk. Om de argumenten kracht bij te zetten 
viel Frankrijk de Spaanse Nederlanden binnen. Deze ontwikkelingen waren tegen 
de belangen van de Republiek. Een militair sterk land als Frankrijk zou een veel 
groter gevaar zijn voor de Republiek dan het zwakke Spanje. Om Frankrijk te 
stoppen sloot Johan de Witt de Triple Alliantie met Engeland en Zweden. 
Officieel was dit een bondgenootschap dat zou bemiddelen in de oorlog tussen 
Spanje en Frankrijk, maar in geheime onderdelen verbonden de partners zich 
om geweld te gebruiken als een van beide landen (lees Frankrijk) geen vrede zou 
willen. Frankrijk en Spanje sloten vrede maar doordat de geheime clausules van 
de Triple Alliantie bekend raakten, voelde Lodewijk XIV zich beledigd door de 
Republiek. Bovendien voelde hij dat de Nederlanders hun trouw aan hem 
hadden verbroken. Onmiddellijk na de vrede nam hij stappen om de Republiek 
te isoleren. Zweden en Munster werden snel omgekocht maar de Engelse 
publieke opinie was wantrouwig ten opzichte van Lodewijk XIV. Voor Engelands 
koning Karel 11 was een oorlog tegen de Republiek wel in zijn voordeel. De 
oorlog zou vermoedelijk leiden tot de val van de staatsgezinde regering. Hierdoor 
zou zijn neef Willem III de macht krijgen. En de oorlog bood mogelijkheden om 
de Nederlandse (handels)concurrentie te vernietigen. 
 
Na bemiddeling van Henriëtte Anne, Karels zuster, vrouw van Lodewijks broer, 
werd een geheime offensieve alliantie getekend  (Tractaat van Dover) tussen 
Engeland en Frankrijk. Frankrijk zou de Generaliteitslanden krijgen plus nog 
enkele delen in het Zuiden, Munster en Keulen delen in het Oosten. Engeland 
zou enkele kuststeden krijgen en Willem 111 zou benoemd worden als Soeverein 
Prins onder de protectie van Karel II. Lodewijk beloofde ook Karel te voorzien van 
subsidies waarmee deze zou kunnen regeren zonder het parlement te hoeven 
raadplegen. De Nederlanders waren op de hoogte van de onderhandelingen 
tussen Fransen en Engelsen maar details waren niet bekend. Johan de Witt 
rekende erop dat de publieke opinie van Engeland tegen de oorlog met een 
protestantse natie zou zijn en bovendien Lodewijk XIV niet zou vertrouwen. 
Verder deed hij moeite om de relatie met Frankrijk te verbeteren. Over de meeste 
zaken waren er geen tegengestelde belangen tussen de Republiek en Frankrijk 
behalve het onderwerp van de Zuidelijke Nederlanden. Frankrijk zag de Rijn als 
zijn natuurlijke grens en tussen de Rijn en Frankrijk lagen de Spaanse 
Nederlanden en de Generaliteitslanden, een deel van de Republiek. Volgens de 
Franse ambassadeur d' Estrades waren de Nederlanders algemeen in hun 
oordeel ‘Gallicus amicus, non vicinus’; de Galliër als vriend, niet als buur. De 
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Republiek had een sterke vloot maar maakte te weinig voorbereidingen voor het 
leger. Redenen hiervoor waren geldtekort en gebrek aan vertrouwen in het leger 
dat in het verleden een wapen in de handen van de stadhouders was geweest. 
Steeds meer tekenen wezen in de richting van de oorlog. Onder zware druk van 
de angstige publieke opinie ging De Witt akkoord met de benoeming van Willem 
III als kapitein-generaal voor de duur van één veldtocht.  
 
In maart 1672 viel de Engelse vloot een van de Levant terugkerend Nederlands 
handelskonvooi aan. In april volgde de oorlogsverklaring. Frankrijk en de 
bisdommen Keulen en Munster volgden kort daarna. In plaats van door de 
Spaanse Nederlanden te trekken trok het Franse leger via het gebied van de 
bisdommen en enkele andere bondgenoten om de Spaanse Nederlanden en de 
verdedigingslinie van de Republiek heen en viel vanuit het oosten binnen. Bij de 
IJssel kwam het tot een veldslag die de Fransen gemakkelijk wonnen. Nu lag het 
hele grondgebied van de Republiek open. In de steden van Holland, Zeeland en 
Utrecht was de paniek compleet. In veel plaatsen kwam het tot oproer en 
relletjes tegen de regenten. Het volk wenste de benoeming van de prins van 
Oranje en bestraffing van degenen verantwoordelijk voor de oorlog en de staat 
van het leger. Beschuldigingen van verraad waren niet van de lucht. Onder deze 
druk viel de regering, Johan de Witt en andere staatsgezinden namen ontslag en 
werden vervangen door prinsgezinde regenten. Een van de eerste handelingen 
van Willem III was verwijderen van het woord 'eervol' in de ontslagverlening aan 
Johan de Witt. De Fransen waren opgerukt van de IJssel tot in Utrecht. Daar 
begonnen onderhandelingen over vrede. Frankrijk zou de gebieden ten zuiden 
van de Waal krijgen, Engeland Walcheren en enkele steden aan de kust en 
Keulen en Munster wat gebied in het oosten. Karel en Lodewijk hadden bedoeld 
dat Willem III als prins zou regeren over een overblijfsel van de Republiek. Ook 
moest er veel geld worden betaald en de katholieken volledige godsdienstvrijheid 
worden gegeven, anders zou Frankrijk Utrecht en heel Gelderland houden. Deze 
eisen waren zo hoog dat ze afgewezen werden en sterkten de Republiek in haar 
verzet. Tijdens de onderhandelingen was Willem III erin geslaagd zich terug te 
trekken achter de Waterlinie. Dit was een enorm gebied lopend van de Zuiderzee 
tot aan de Zuid-Hollandse eilanden dat onder water was gezet om de vijanden te 
stoppen. Doordat deze linie makkelijk te verdedigen was, liep de Franse opmars 
vast. De Nederlandse vloot had ondertussen de verenigde Engels - Franse vloot 
verslagen bij Solebay en de bisschop van Munster Bernhard von Galen zag zich 
op 28 augustus gedwongen om het beleg van Groningen op te breken. Deze 
gebeurtenis wordt in Groningen nog steeds elk jaar gevierd. Op het diplomatieke 
front slaagde de Republiek erin om het Heilige Roomse Rijk en Spanje aan haar 
kant te krijgen. In 1673 veroverden zij Bonn, waarmee de Fransen hun 
aanvoerpunt verloren. De Fransen zagen zich hierdoor gedwongen om de 
Republiek te ontruimen. Engeland, Keulen en Munster sloten in 1674 vrede, de 
Franse koning vocht door tot 1678. 
 
Een beroemd Nederlands gezegde zegt dat toentertijd het volk redeloos, de 
regering radeloos en het land reddeloos was. 
 
Onner dainst 

 
Extra verlof gaaf kaptain naait aans as ien hail benauwde omstandegheden 
thoes. 
Kloas wis doar wel road op. Hai lait n telegram sturen en doar ston op: ‘Dood 
treedt spoedig in.’ 
Dat was ofdounde. Hai kreeg op stoande vout verlof, vief doagen. 
Dou e weerom kwam om hom te melden bie de Boas, dou vroug dij hom: 
‘En, hoe is ’t gegaan? Is de patiënt overleden?’ 
‘Joa, kaptain.’ 
‘Ik condoleer je, jongen. Wie was het: vader, moeder, broer of zuster?’ 
‘Nee, ’t swien, en moeke het mie n poar worsten veur joe mitdoan.’ 
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Fivelgoërs ter kruisvaart 
 
In de dertiende eeuw waagden de Fivelgoër zeelui zich steeds verder over de 
zeeën. Een aantal van hen deed zelfs mee aan het grote avontuur van de 
kruistochten. In 1214 had de beroemde kruisprediker Olivier van Keulen een 
propagandatocht door de Friese landen gemaakt. De islamitische Seldsjoeken 
hadden het Heilige Land (Palestina) en de Heilige Stad (Jeruzalem) bezet. Olivier 
riep alle dappere christenen op om het land waar Christus had geleefd te 
heroveren. Zonder een vloot was dat onbegonnen werk. En hoewel tijdens zijn 
preken kruisen aan de hemel waren gesignaleerd, duurde het drie jaar voor een 
vloot van Hollanders en Friezen ter kruisvaart uitvoer. Onder de Friezen 
bevonden zich ook zeelui uit Fivelgo. Een goede bekende van abt Emo van 
Wittewierum hield hem op de hoogte. In Spanje raakten zij voor het eerst slaags 
met de islamitische vijand. Zij versloegen de islamieten en volgens Emo’s 
boodschapper zou de gestalte van de Heilige Maagd in de lucht zijn verschenen 
om de Friezen met hun wraakactie te feliciteren. Er werd in Rome overwinterd. 
Daarna werd de steven gewend naar de Egyptische handelsstad Damiate. Maar 
na inname van Damiate lieten de Genuese bondgenoten van de Friese 
kruisvaarders het afweten. Een rijke handelsstad als Damiate leverde hen meer 
profijt op dan het verre Jeruzalem. Een jaar later werd Damiate door de sultan 
heroverd. Toen er in 1269 opnieuw Fivelgoërs ter kruisvaart uitvoeren, werd het 
Heilige Land evenmin bereikt.  
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Dei nait old worden wil mout zok jong ophangen 
 

 

 

 

De veldtocht 
 
 
 
De eerste oorlog van bisschop Christoph Bernhard von Galen tegen de Verenigde 
Nederlanden begon in september 1665 en eindigde op 18 april 1666 met de 
vrede van Kleef. De oorzaken van deze oorlog waren de beide volgende 
aanleidingen tot ruzie met de Staten Generaal. 
 
In de eerste plaats maakte de vorstbisschop aanspraak op de kleine Heerlijkheid 
Borculo. Deze was in oorsprong een leen van het bisdom Munster. In 1553 
ontstond na de dood van Jobst van Bronckhorst een ruzie over de successie 
(erfopvolging, nalatenschap). In 1570 werd de Heerlijkheid door de juridische 
faculteit van Straatsburg toegekend aan Munster. Maar in 1615 werd de 
Heerlijkheid aan graaf Jobst van Limburg Styrum toegewezen en zo aan het 
hertogdom Gelre. In 1642 kende het Rijkskamergerecht Borculo aan Munster 
toe. Von Galen deed herhaalde pogingen om de annexatie van Borculo langs 
diplomatieke weg te verwezenlijken en nam zelfs, om zijn aanspraken duidelijk te 
maken, het wapen van de Heerlijkheid in zijn eigen wapen op. Het tweede 
twistpunt was de Liechtensteinse schuld. Graaf Enno 111 van Oost-Friesland 
had in 1600 aan zijn beide dochters als schadevergoeding grote geldsommen 
beloofd. Zijn dochter Agnes, die in 1604 met een graaf van Liechtenstein 
trouwde, kwam echter tengevolge van de onlusten van de dertigjarige oorlog 
nooit in het bezit van het haar beloofde geld (300.000 daalders). Christoph 
Bernhard von Galen werd door de Rijkshofraad in Wenen belast met de inning 
van het geld. Graag nam hij deze gelegenheid aan om in Oost-Friesland vaste 
voet te krijgen en van daaruit een aanvalspositie tegen de Verenigde Nederlanden 
op te bouwen. In december 1663 liet hij de Dijlerschansen bezetten. Deze lagen 
op de zuidgrens van het graafschap Oost-Friesland op de linker Eemsoever. Na 
een kort beleg door Nederlandse troepen onder bevel van de Friese stadhouder 
prins Willem Frederik van Nassau moest de Munsterse bezetting de schansen op 
4 juni 1664 weer ontruimen. Sindsdien hielden Staatse troepen de schansen 
bezet. Dat was een gevoelige klap voor bisschop Von Galen. 
 
Andere gebeurtenissen in 1664 waaraan troepen van de bisschop deelnamen 
verhinderden hem om onmiddellijk wraak te nemen. De gebeurtenissen waren de 
veldslag tegen de Turken bij de Sint Gotthard op 28 juli 1664 en de belegering 
van Erfurt, die eindigde met de overgave op 15 oktober 1664. Diplomatieke 
onderhandelingen leidden vervolgens op 13 juni 1665 tot een geheim verbond 
met Engeland, dat toen een uitgebreide oorlog op zee uitvocht met de Verenigde 
Nederlanden. Even tevoren had de zeeslag bij Lowestoft aan de Staatse vloot 
zware verliezen toegebracht. Bij het sluiten van het verbond werd afgesproken 
dat Engeland royale subsidies aan de bisschop zou betalen. Van zijn kant 
verplichtte hij zich om met twintigduizend soldaten te voet en tienduizend ruiters 
de Republiek binnen te vallen, waartoe hij dadelijk troepen liet aanwerven. De 
loopplaats van het leger was Ochtrup. De Staten Generaal wezen een ultimatum 
van de bisschop op 14 september 1665 van de hand. Op 16 september 1665 
kwamen de Munsterse troepen over de grenzen van Twente. Hiermee was de 
oorlog een feit. Het doel was om voor de engelse troepen in Amsterdam of in een 
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andere plaats bij de kust, zoals in Zeeland of bij het Reitdiep in Groningen, een 
landingsplaats te veroveren. Eerst werd generaal Gorgas met een deel van het 
leger naar Meppen gestuurd. Van hier moest de belangrijke schans Bourtange 
worden aangevallen en veroverd. De overval op de vesting mislukte echter. Voor 
de afloop van de veldtocht zou dit falen beslissend blijken. Gorgas slaagde er wel 
in het moeras over te trekken naar Ter Apel, waar hij het klooster bezette en van 
waaruit hij vergeefs probeerde via Roswinkel Drenthe binnen te vallen. De 
bisschop zelf rukte met de rest van het leger Twente binnen en nam als eerste 
Losser in. In de loop van de volgende dagen volgden Enschede, Oldenzaal, 
Ootmarsum, Almelo en Diepenheim. Na een beleg van een dag viel Borculo op 18 
september 1665. de vesting Groenlo (Grol), waarheen de bezetters van Borculo 
waren afgemarcheerd, liet de bisschop links liggen. Het leger stootte door naar 
de IJssel, die door enige onderdelen bij Deventer, Zutphen en Doesburg werd 
bereikt zonder dat zij in staat waren deze sterke steden in te nemen. Aan 
doorstoten naar het verre doel ‘Amsterdam’ viel niet meer te denken, omdat 
prins Johan Maurits van Nassau op de westelijke IJsseloever sterke troepen had 
verzameld.  
 
De Engelse subsidies bleven uit. In plaats daarvan moesten nu de bezette 
gebieden contributie opbrengen voor het onderhoud van de troepen uit Munster. 
Hiervoor kwamen vooral in aanmerking Drenthe en Groningen. De bisschop gaf 
daarom een deel van het reeds veroverde gebied in Overijssel op en wendde zich 
naar Ommen, in de hoop contributie uit die gebieden te kunnen halen. Hij 
verwachtte dat de weg naar Groningen en het Reitdiep voor hem zou openliggen. 
Het bleek echter onmogelijk om de Ommerschans te veroveren. Wel lukte het 
generaal d’ Ossery om met achtduizend soldaten het moeras bij Staphorst en 
Rouveen over te steken en Drenthe verder binnen te dringen tot voorbij Beilen en 
Assen. Ondanks het feit dat in Rolde en Zuidlaren gevallen van pest onder zijn 
troepen voorkwamen, kon de generaal daarna doorstoten tot Winschoten en zich 
daar verschansen. De aanvoer en de terugtocht werden hem echter afgesneden, 
omdat de pas bij Staphorst en Rouveen weer door de Staatse troepen werd bezet 
en Bourtange zich tegen verwachting niet had overgegeven. De bisschop zelf was 
tegelijkertijd met een ander deel van het leger over Ootmarsum naar Meppen 
getrokken om zich te verenigen met de troepen van generaal Grogas. Hij kon 
generaal d’ Ossery alleen helpen door in de omgeving van het klooster Ter Apel 
een dam door het moeras aan te leggen, waarover diens troepen zich met hun 
buit van duizend ossen eind november 1665 in veiligheid konden brengen. 
Groningen was zelfs niet bedreigd geweest. Het doel, het verschaffen van een 
landingsplaats voor de Engelsen op Nederlandse bodem, was niet bereikt. De 
slecht georganiseerde veldtocht was mislukt. 
 
Nog slechter verging het de drie regimenten van de bisschop, die vanuit de 
Spaanse Nederlanden bij de Beneden Maas opereerden om aan de Engelsen daar 
een landingsplaats te verschaffen. Na enige schermutselingen werden zij door 
Spaans-Nederlandse troepen uit ’s-Hertogenbosch en Breda omsingeld en 
konden zich slechts voor een deel in de omgeving van Aken redden. In de 
wintermaanden van 1665-1666 beperkte de oorlog zich tot enkele overvallen en 
gevechten, zonder dat dit enige verbetering in de positie van de bisschop 
teweegbracht. De Munsterse troepen behaalden wel enkele kleine overwinningen: 
in december 1665 bij Enschede en in januari 1666 bij Vriezenveen en Emmen. 
Daarna keerde het lot zich definitief tegen de bisschop. Zijn poging om tenminste 
Greetsiel in Oost-Friesland voor de Engelsen als haven te veroveren, smoorde in 
de kiem. De Staatse troepen zetten een tegenoffensief in en veroverden enkele 
vestingen zoals Lochem op 13 december 1665 en trokken zelfs over de grens van 
het bisdom Munster en bedreigden daar grensplaatsen zoals Bocholt en Wüllen 
bij Ahaus. De toestand werd zienderogen slechter, omdat de bisschop ook de 
politieke situatie verkeerd had beoordeeld. Lodewijk X1V koos openlijk de kant 
van de Staten Generaal en stuurde een afdeling van vierduizend soldaten te voet 
en tweeduizend ruiters onder generaal Pradel om hen te helpen. De keurvorst 
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Maximiliaan Hendrik van Keulen, tevens bisschop van Luik, kon niet 
tegenstaande zijn aanvankelijke sympathie voor bisschop Von Galen, aan het 
Franse leger de doortocht door het bisdom Luik niet weigeren. De Franse troepen 
hebben echter niet of nauwelijks aan de oorlogshandelingen deelgenomen, maar 
zich alleen bij de IJssel gestationeerd. Tegelijkertijd voelde de bisschop zich ook 
in de rug bedreigd, omdat de hertogen Van Brunswijk-Lüneburg, met wie de 
bisschop ruzie maakte over de stad Höxter, hulptroepen aan de Staten Generaal 
wilden sturen. Ook de keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, die 
door zijn Westfaalse bezittingen Minden-Ravensberg en Mark, eveneens in de rug 
van de bisschop laag, sympathiseerde met de Republiek. De doorslag gaf echter 
het uitblijven van de Engelse subsidies. Desertie kwam in het Munsterse leger 
steeds meer voor en het moreel van de troepen zonk zienderogen. 
Niettegenstaande de verdragen met Engeland, die eenzijdige 
vredesonderhandelingen zonder overleg met de bondgenoten uitsloten, zag de 
bisschop slechts een uitweg om zijn eigen territorium niet op het spel te zetten: 
namelijk vrede met de Staten Generaal. Bemiddelaar was in de eerste plaats de 
keurvorst Frederik Willem van Brandenburg, die daarbij hoopte voordelen voor 
zijn Neder-Rijnse bezittingen te kunnen bedingen. Ook hertog August van 
Brunswijk-Wolfenbüttel bood zich als bemiddelaar aan. na langdurige 
onderhandelingen werd de vrede op 18 april 1666 in Kleef getekend. 
 
Voor de bisschop hadden oorlog en vrede geen voordelen gebracht. Hij moest alle 
nog in Munsterse handen zijnde plaatsen in de Nederlanden ontruimen, onder 
meer Borculo. Verder werd hem opgelegd af te zien van zijn territoriale 
aanspraken op de Heerlijkheid Borculo en zijn legersterkte terug te brengen tot 
drieduizend man. Het was wel duidelijk dat de oorlog door Christoph Bernhard 
von Galen uit Munster verloren was. Hoewel in de oudere literatuur 
gesuggereerd wordt dat Borculo in 1406 in leen werd opgedragen aan de 
vorstbisschop van Munster, kan dit op grond van recente publicaties niet meer 
volgehouden worden. Uit het oudste leenboek van Munster, dat van bisschop 
Floris van Wevelinkhoven (1364-1378), blijkt dat de jonker van Bronkhorst de 
helft van de Heerlijkheid met het gericht al van hem in leen hield. De andere 
helft was in leen gegeven aan de heren Van Wisch, die met name in Eibergen 
veel goederen en rechten bezaten. De bisschop had al het kerkelijk gezag en 
daarmee veel invloed. Toch konden de heren van Borculo zich behoorlijk 
zelfstandig gedragen, zolang zij de Munsterse leenband maar erkenden (en dat 
deden zij). Zo hadden zij de belastingheffing in eigen hand en hadden zij ook het 
recht om een eigen leger op de been te brengen. Met de Bronkhorsten (Gelderse 
bannerheren) kwam Borculo wel meer onder Gelderse invloed te staan, 
anderzijds waren de graven van Gelre en Zutphen al langer bezig met het 
verwerven van goederen en rechten in de Heerlijkheid Borculo. Het verlies van 
Groenlo in 1236 is daarvan wel het meest duidelijk bewijs. Groenlo werd een 
Zutphense enclave in de Munsterse Heerlijkheid Borculo. De Heerlijkheid 
Borculo bleef onder het gezag van het vorstbisdom Munster tot 1615. Toen stelde 
het onbevoegde Hof van Gelderland (want Borculo was een Munsters leen) in een 
erfopvolgingstwist graaf Otto van Limburg Stirum in het gelijk. Vanaf toen was 
het gebied onderdeel van de graafschap Zutphen en daarmee via het gewest of de 
provincie Gelre van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf 1616 
was het gedaan met de relatieve zelfstandigheid. De belastingheffing verviel aan 
het kwartier Zutphen en ook op het terrein van de rechtspraak moest de heer 
zich steeds meer schikken naar het Zutphense recht en de organisatie van de 
rechtspraak in Gelderland. 
 
De achtereenvolgende vorstbisschoppen van Munster hebben de uitspraak van 
het Gelderse Hof uiteraard niet erkend, maar waren niet bij machte om de oude 
situatie te herstellen (Munsterland kwam in de ban van de Dertigjarige Oorlog). 
In 1650 trad echter een vorstbisschop van eigen bodem aan, die in een vorige 
functie, namelijk als aartsdiaken van Vreden, niet onbekend was met de kwestie 
Borculo. Deze bisschop, Christoph Bernhard von Galen, plaatste het terugvoeren 
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van de Heerlijkheid Borculo onder het vorstbisschoppelijke gezag hoog op zijn 
agenda en had daar zelfs twee oorlogen voor over, namelijk in 1665-1666 en in 
1672-1674. Daarbij is veel vernield, in Eibergen onder andere het volledige 
kerkinterieur, inclusief het orgel. Door het beleg van Groningen kreeg hij de 
bijnaam Bommen Berend. Als bisschop van Munster heeft hij veel betekend voor 
de katholieken in de gereformeerde Heerlijkheid Borculo door actief mee te 
werken aan de stichting van een kerk en klooster in Zwillbrock, net over de 
grens bij Eibergen/Groenlo. De keerzijde van zijn optreden was dat het voor de 
gereformeerden in Munsterland vrijwel onmogelijk werd hun geloof te belijden. 
De Vredense gereformeerden weken toen uit naar Rekken, dat daardoor een 
zelfstandige, afgescheiden van Eibergen, gemeente kon worden. Op zijn beurt 
werd de verzelfstandiging van Rekken actief ondersteund door de Classis van 
Zutphen. Zwillbrock en Rekken mogen met recht beschouwd worden als 
politieke kerkstichtingen. 
 
Christoph Bernhard Freiherr von Galen (ook wel Christoffel Bernard van Galen) 
(Drensteinfurt, 12 oktober 1606 – Ahaus, 19 september 1678), bisschop van 
Munster, was een Duits krijgsheer die tweemaal de Nederlanden binnenviel. Hij 
werd in 1650 bisschop van Munster en probeerde van dat gebied een moderne 
absolutistische staat te maken en meteen het protestantisme terug te dringen 
door een proces van contrareformatie. Hij vormde aldus een bedreiging voor het  
calvinistische graafschap Bentheim, dat een feitelijk protectoraat was van de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Johan de Witt ondersteunde daarom 
in 1657 een poging van de stad Munster om zijn traditionele vrijheden 
gewapenderhand te behouden. Dat mislukte echter en het maakte de bisschop 
tot de gezworen vijand van de Republiek waaraan zijn machtsgebied van de 
Achterhoek tot aan de Dollard grensde. Een deel van het gebied van de 
Republiek, met name de Ommelanden in de huidige provincie Groningen en een 
klein deel van Friesland, hoorde in tegenstelling tot Stad Groningen 
oorspronkelijk tot het prinsbisdom Munster.  
 
Tweemaal voerde hij oorlog tegen Nederland, onder andere om de van oorsprong 
Munsterse Heerlijkheid Borculo te heroveren. De eerste keer vanaf 1664 tijdens 
de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog met Engelse subsidie. Toen die ophield 
was hij in 1666 gedwongen de Vrede van Kleef te sluiten. 
 
De tweede keer probeerde hij tijdens de Hollandse Oorlog als bondgenoot van 
Lodewijk X1V van Frankrijk in het rampjaar 1672 Stad Groningen te veroveren, 
hetgeen hem de bijnaam ‘Bommen Berend’ opleverde. De Groningers schoten 
terug met het kanon de Grote Griet. Door toedoen van Carl von Rabenhaupt 
moest Von Galen zijn poging tenslotte staken. Op 17 augustus 1672 hief hij het 
beleg op. Het einde van het beleg staat bekend als Gronings Ontzet; het wordt 
jaarlijks gevierd op 28 augustus. Stad Groningen liet een groot schilderij van het 
beleg maken. Een portret van Von Galen heeft in Groningen lange tijd 
ontbroken, totdat op 5 mei 2004 op een grote veiling bij Sotheby’s een schilderij 
werd aangeboden dat afkomstig was uit het familieslot ‘Haus Assen’ in 
Munsterland. De ‘Vereniging van Vrienden van het Groninger Museum’ kocht dit 
schilderij en gaf het in langdurig bruikleen aan het Groninger Museum. Het 
portret is niet gesigneerd maar vermoedelijk gemaakt door Jacob Quinchard uit 
Wesel, hofschilder van de bisschop. 
 
Behalve ‘Bommen Berend’ werd Bernard van Galen ook de ‘Zwijnenbisschop’ 
genoemd omdat hij uit het land van de Westfaalse hammen kwam. 
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Bernhard von Galen 

 
Gebeurtenissen: 

• Er heerst al sinds 1653 een burgeroorlogachtige toestand in Overijssel. 
Hasselt en Steenwijk willen ook een stem in de Staten en rebelleren tegen 
Zwolle, met steun van Deventer. Hasselt wordt drie dagen gebombardeerd 
en Deventer stuurt versterkingen.  

• Een commissie van de Staten Generaal wordt gevormd (op aandringen 
van Holland). De Witt en de Graeff maken een eind aan de Overijsselse 
troebelen. De klok wordt teruggedraaid. Hasselt en Steenwijk krijgen 
geen gelijk.  

• De Republiek verklaart de oorlog aan Portugal omdat dat land geen 
schadevergoeding voor het verlies van Brazilië wil betalen. De vloot onder 
Obdam blokkeert de haven van Lissabon.  

• De VOC voltooit onder leiding van Rijklof van Goens de verovering van 
(Portugees) Ceylon.  

• 27 december - Bewoners van Vlissingen in Nieuw-Nederland vragen in de 
remonstrantie van Vlissingen gouverneur Pieter Stuyvesant om opheffing 
van het vergaderverbod voor de Quakers.  

• Christiaan Huygens neemt een patent op een van zijn belangrijkste 
uitvindingen: het slingeruurwerk.  
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Stilhollen 
(Knoalster dialect) 
 
Geert kwam van twijde Exloër mit n vracht törf. Op wale ston scheepsjoager, dij 
hom ien tieden nait zain haar. Hai muik van zien haand n rouphoorn en ruip 
over ’t knoal: ‘Hou is ’t Geert.’ 
‘Aal goud,’ schraide Geert weerom. 
‘Vrauw het weer n potje kregen! De zeuvende aal!’ 
‘En hou is ’t mit de aandern?’ 
‘Meroakel! Op oldste noa! Dei het twij moand kregen! Moar dat mag gainain 
waiten, zugst! Dat wil wie stilhollen, zeg moar!!’ 
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Eerst ’t neudegste en den ‘t allerneudegste 

 
 
Het noorden voor de inval 
 

 

 

 
De drie noordelijke provincies vormden in het midden van de zeventiende eeuw 
nog meer een geografische eenheid dan nu. Een nog nauwelijks ontgonnen 
moerasgordel langs de oost- en zuidgrens sloot het gebied af van de overige 
Nederlanden en van de Duitse staten Oost-Friesland, Munster en Bentheim. 
Deze eenheid bracht gemeenschappelijke belangen mee, voornamelijk op militair 
gebied. Staatkundig was er ook een overeenkomst. Echter moet meteen worden 
opgemerkt, dat er ook grote verschillen waren. Friesland en Stad en Lande 
waren volwaardige leden van de Unie van Utrecht, Drenthe was dit niet. Het 
behoorde wel tot het territorium van de Republiek, maar het was onderworpen 
aan het oppergezag van de Staten Generaal. Voor het plaatselijk bestuur was het 
wel autonoom, dit in tegenstelling tot de generaliteitslanden.  
 
De overeenkomst lag in de samenstelling van de regering. In de Republiek 
hadden alleen in de drie noordelijke gewesten de eigengeërfde boeren aandeel in 
het provinciaal bestuur. Belangrijker op staatkundig gebied was nog, dat zij vaak 
dezelfde keuze maakten bij de aanstelling van een stadhouder. Terwijl Holland, 
Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel steeds een prins van Oranje-Nassau 
tot stadhouder kozen, had Friesland een eigen stadhouder, een lid van het Huis 
Nassau-Dietz, Stad en Lande en Drenthe wisselden. Nu eens gingen ze met 
Holland mee, een andere keer met Friesland. 
 
Na de dood van Willem 11 in 1650 volgde in bovengenoemde vijf gewesten een 
stadhouderloos tijdperk, maar Stad en Lande kozen de Friese stadhouder Willem 
Frederik. Toen Drenthe nog aarzelde, drongen de Staten van Friesland en Stad 
en Lande er bij hun Drentse collega’s op aan eveneens Willem Frederik te kiezen. 
Zij wezen op de voordelen die een verbinding van de drie gewesten onder één 
hoofd en stadhouder bood ‘tot gemeene bescherminge’. Ook hier dus een inzicht 
in de gemeenschappelijke belangen ten aanzien van de defensie. Inderdaad koos 
Drenthe naar het voorbeeld van Stad en Lande Willem Frederik als opvolger van 
Willem 11. In 1661 droegen zowel Stad en Lande als Drenthe de opvolging van 
het stadhouderschap op aan Willem Frederiks zoon, Hendrik Casimir, onder 
voorwaarde, dat wanneer Willem Frederik zou sterven voor zijn zoon 
meerderjarig was, het stadhouderschap opgeschort zou blijven tot deze zoon 
twintig jaar zou zijn geworden. Dit geval deed zich voor in 1664, toen Willem 
Frederik stierf en Hendrik Casimir nog maar zeven jaar oud was. In Friesland 
werd Willem Frederiks vrouw, Albertine Agnes, regentes. In Stad en Lande en 
Drenthe trokken de Staten de bevoegdheid van de stadhouder naar zich toe. 
 
Het stadhouderschap was dus in de drie noordelijke gewesten geen probleem 
zoals in de overige, waar de strijd tussen voor- en tegenstanders van Oranje 
steeds heviger werd naarmate Willem 111 ouder werd. Dat wil niet zeggen dat er 
geen partijschappen waren in het noorden. Ook niet dat de strijd om Oranje 
geen invloed had op deze partijschappen. Hoewel de staatsinrichting in de drie 
noordelijke provincies in theorie vrij democratisch was, was dit in werkelijkheid 
niet zo. Evenals elders in de Republiek vond ook hier een oligarchisering van het 
bestuur plaats; (oligarch: regering door enkelen, familieregering). Vooral in 
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Friesland en Stad en Lande was dit het geval. Ook in Drenthe zal dit proces, zij 
het niet zo opvallend en op andere manier, hebben plaatsgevonden. Hierover is 
weinig bekend. Een eensgezinde kaste vormden de regenten niet. In de eerste 
plaats was er de tegenstelling tussen de steden (in Friesland elf, die samen het 
vierde kwartier vormden, in Stad en Lande één, Groningen die de eerste van de 
twee leden afgevaardigde) en het platteland. Het ging dikwijls om de banen die er 
te vergeven waren en in het algemeen om de macht. Daarvoor werden akten van 
correspondentie gesloten en vormden zich verbonden, waardoor de werkelijke 
macht nog meer beperkt werd tot enkele personen. In dit spel om de leiding kon 
de Friese stadhouder een grote rol spelen en aan de andere kant Johan de Witt. 
Zij hadden voor hun politiek belang bij de bepaling van de stem van friesland en 
Stad en Lande in de Staten Generaal.  
 
Onder de bevolking kwam er verzet tegen deze praktijken. In Friesland tegen de 
verkoop van Ambten, maar resoluties van Staten daartegen in 1662 hadden niet 
de minste uitwerking. In Stad en Lande woedde op dezelfde tijd een andere 
strijd, die veel heftiger was en meer nog dan de tegenstellingen in Friesland van 
invloed kon zijn op de houding van het gewest in 1672. afgezien van de 
permanente ruzies tussen Stad en Ommelanden had men er de plaatselijke 
onenigheid. In de Ommelanden waren er ruzies tussen de jonkers onderling. 
Partijen bestreden elkaar om de leiding en de daaraan verbonden voordelen.  
Door een wijziging van het regeringsreglement werd de positie van de jonkers ook 
formeel versterkt. In Stad ging de strijd tussen regenten en gilden. De gilden, 
optreden als vertegenwoordigers van middenstand en lagere bevolking, wilden 
verlaging van lasten en meer invloed in het stadsbestuur. In 1657 vonden 
volksbewegingen plaats die onder meer leidden tot de plundering van het huis 
van de burgemeester Tjassens. Met tussenpozen duurden de rellen tot 1663. de 
plaatselijke ruzies in Stad en Ommelanden  waren onafhankelijk van elkaar; 
over en weer trachtte men steun te verkrijgen.  In het begin hadden de gilden 
succes, maar in 1662 vond een ommekeer plaats die, mede door het ingrijpen 
van de stadhouder, leidde tot hun nederlaag en totale uitsluiting uit het 
stadsbestuur, volgens een reglement van de overheid van 14 maart 1663. hun 
leiders, Gerrit Warendorp, Gerard Udinck en de advocaat Harckens werden ter 
dood veroordeeld, aan Warendorp werd zelfs het vonnis voltrokken in januari 
1663. Udinck en Harckens kregen gratie. Hun vonnis werd veranderd in 
levenslange verbanning. Maar ook zij werden, toen zij in 1665 op hun vlucht 
voor de Munsterse troepen op stadsgebied werden gegrepen, alsnog onthoofd. Uit 
deze executies, de enige die tijdens de Republiek in Stad om politieke redenen 
aan stadsburgers zijn voltrokken, blijkt wel hoe verbitterd de strijd was. 
 
In samenhang met deze gilderellen staat de zaak Schulenborgh. Johan 
Schulenborgh behoorde tot de rijke middenstand, niet tot het regentendom. Door 
een huwelijk met de dochter van een raadsheer kreeg hij echter toegang tot de 
regeringskringen, waar hij door zijn bekwaamheid spoedig en leidende functie 
kreeg. Hij werd afgevaardigde voor Stad naar de Staten Generaal. In 1661 raakte 
hij uit de gunst bij Stad en de Ommelanden vanwege het sluiten van een 
vredesverdrag met Portugal. Schulenborgh zocht nu steun bij zijn oude vrienden 
in de gilden, maar zij sleepten elkaar mee in hun val. Een speciale rechtbank, 
waarin afgevaardigden uit Stad en de Ommelanden zitting hadden, voordeelde 
Schulenborgh tot de dood op 30 december 1662, maar hij wist te ontsnappen. 
Dit gebeurde in dezelfde tijd als de processen tegen de gildeleiders. Om de orde 
te handhaven had de stadhouder het garnizoen in Stad versterkt. Schulenborgh 
vluchtte naar Munster, waar hij een baan kreeg bij de bisschop, die toen ook al 
een vijand was van de Republiek. Schulenborgh spraak bijzonder slecht over 
Stad. Hoe gevaarlijk dit was bleek in 1665, toen tijdens de Tweede Engelse oorlog 
de Munsterse troepen tot de Punterbrug doordrongen en Schulenborgh de 
rooms-katholieken in Stad voor de bisschop probeerde te winnen. Het gevaar 
was toen nog tijdig afgewend, 
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Na beëindiging van de gilderellen en de vlucht van Schulenborgh was de rust 
geenszins teruggekeerd. Wel stond de regering van Stad veel steviger, maar in de 
Ommelanden duurde de onderlinge strijd voort, voornamelijk over een herziening 
van het regeringsreglement. Ook Stad bemoeide zich daarmee, hetgeen weer 
reacties uitlokte van de Ommelanden. Zonder succes trachten de Staten 
Generaal en Johan de Witt tussen beide te komen. Herhaaldelijk kwam het voor 
dat de regeringsposten niet vervuld konden worden. Zo verkeerde het gewest in 
een toestand van grote verwarring toen het gevaar van een oorlog met Frankrijk 
en Munster steeds dreigender werd. Hoe zou Stad en de Ommelanden hierop 
reageren? De tegenstellingen in de Ommelanden en hun vijandschap ten 
opzichte van Stad zouden bepaalde partijen aanleiding kunnen geven 
verleidelijke aanbiedingen van de bisschop niet af te slaan. Hoe groot was de 
aanhang van Schulenborgh in Stad? Hoe zou de houding zijn van de 
achtergestelde katholieken. Hoe zou de bevolking van de Oldambten reageren, 
die na enige opstandigheid zich opnieuw, in 1649, hadden moeten schikken 
onder het bestuur van Stad? Ongetwijfeld waren dit vragen die menige regent 
zich zal hebben gesteld naar mate de toestand gevaarlijker werd. Nog in het 
voorjaar van 1671 waren de ruzies in Stad en Lande zodanig, dat de regering 
niet om hulp gevraagd kon worden. In maart 1671 stemden de Ommelanders er 
in toe de provinciale en generaliteitsambten op de oude voet in te vullen. 
Voorlopig was daardoor een actueel twistpunt uit de weg geruimd. Het gevoel 
van de noodzaak van de samenwerking begon de overhand te krijgen. De oorlog 
van 1665/1666 had duidelijk gemaakt, dat men niet al te veel kon vertrouwen 
op de natuurlijke verdedigingslinie die de veengordel bood. Met Friesland werd 
herhaaldelijk overlegd over verbetering van de zwakke punten zoals bij de pas bij 
Rouveen. Het verschil in wagenspoor (spoor in de grond van wagenwielen) met 
Holland was in 1665 een handicap gebleken voor een snelle aanvoer van 
versterkingen. In dat jaar was voor de uniformering was een commissie ingesteld 
in Stad en Lande. Ze was niet veel verder gekomen. Het dreigende oorlogsgevaar 
bracht haar in 1671 tot nieuwe activiteit. Op initiatief van Stad en Lande vond 
overleg plaats met de naburige gewesten. In augustus werd men het eens over de 
aanpassing van het wagenspoor aan het Hollandse wagenspoor. In Stad en lande 
ging men spoedig over tot publicatie. Friesland en Drenthe treuzelden nog, zodat 
men niet gereed was voor de inval. 
 
Om een snellere besluitvorming mogelijk te maken werd bij resolutie van 27 
februari 1672, dus nog voor de oorlog verklaard was, door Stad en Lande 
besloten tot de instelling van een speciale commissie uit de Staten voor geheime 
en militaire zaken. Deze kreeg onbeperkte volmacht in gevallen die geen uitstel 
konden lijden. Uiteraard bewoog haar activiteit zich hoofdzakelijk op het terrein 
van de verdediging en de financiering daarvan. Nu de Friese stadhouder nog 
minderjarig was, zocht men een andere hoogste commandant. Daarvoor werd 
Rabenhaupt gevonden. De gewone middelen waren voor alle voorzieningen 
onvoldoende. De ontvangergeneraal kreeg opdracht geld op lijfrente te nemen 
tegen tien procent. Verder werd besloten tot een gedwongen lening van een 
procent van het vermogen à vijf procent. Een verhoging van de bestaande 
middelen stuitte eerst af op het gewone gekibbel van Stad en Ommelanden over 
het wederzijdse aandeel, maar een regeling kwam toch tot stand. Evenzo een 
besluit van 14 mei voor de instelling van een provinciale munt. De uitvoer van 
goud- en zilverwerk werd verboden. Zo was er in Stad en Lande een grotere 
voorbereiding op de komende oorlog dan elders. Het dreigende gevaar had de 
onderlinge ruzies op de achtergrond geschoven. 
 
Uiteraard is het moeilijk na te gaan in hoeverre persoonlijke motieven hierbij een 
rol hebben gespeeld. Een overwinning van de bisschop zou de mogelijkheid 
openen voor een ommekeer in de regering welke een herstel van Schulenborgh in 
zijn functies zou meebrengen. De leden van de rechtbank die hem in 1662 ter 
dood hadden veroordeeld, behoorden tot dezelfde regentenstand die tien jaar 
later nog aan de macht was. Zij hadden weinig goeds van hem te verwachten. 
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Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de vrees voor Schulenborgh van 
invloed in geweest op de vastberaden houding van Stad en Ommelanden. 
 
 
In 1361 kwam de Oost-Friese machthebber Egge Addinga naar Westerwolde. 
Vermoedelijk door het wassende water van de Dollard had hij in Reiderland have 
en goed moeten verlaten. Dat was na de Marcellusvloed in 1362. Door zijn goede 
contacten met hoge Duitse geestelijken kreeg hij grond in Wedde en toestemming 
er een steenhuis te bouwen. Dat werd het ‘Huis te Wedde’, ofwel ‘De Wedderborg’ 
of ‘De Burcht’. Addinga kreeg Westerwolde in leen van de abt van het klooster 
van Corvey. De mensen uit Westerwolde keken zich de ogen uit op de 
verdedigingstoren met zijn kleine ramen en dikke muren. Egge Addinga was niet 
zo maar een herenboer, maar noemde zich hoofdeling. Hij had ruiters in dienst 
om voor hem te vechten. Hij gedroeg zich als een edelman, sprak op eigen houtje 
recht en hief boetes. Alsof er geen bisschop van Munster bestond oefenden Egge 
en zijn nakomelingen een waar schrikbewind uit. Maar de boeren lieten zich hun 
vrijheid niet zomaar afpakken. In 1391 werden  Egge 1 en in 1475 zijn kleinzoon 
Egge 11 vermoord. Diens zoon Haije 11 besloot zijn vader bloedig te wreken. 
Maar de kerkheren (pastoors) kozen de kant van hun parochianen en de 
bisschop van Munster bleef waar hij was. Voor Stad een mooie gelegenheid om 
orde op zaken te stellen. Op die manier werd de handelsweg over Wedde naar de 
Eems, met aansluiting op routes naar Hannover en Westfalen, veilig gesteld. 
 
In 1474 bleek dat de Addinga's behalve de heerlijkheid Wedde en Westerwolde 
ook het gericht van Winschoten (ook voogdij van Winschoten geheten) in leen 
hadden. Vanwege de Reiderlandse achtergrond van Winschoten is het mogelijk 
dat de Addinga's uit deze plaats afkomstig zijn geweest. 
 
In 1391 wordt voor het eerst in een oorkonde van het huis te Wedde gesproken. 
Egge (I) Addinga (zoon van de stamvader Adde) wordt echter nog aangeduid als 
hoofdeling in Reiderland. De bevolking van Westerwolde kon moeilijk de 
heerschappij van Egge Addinga accepteren, met name het stempel dat hij drukte 
op het bestuur en rechtspraak. Egge (I) bestuurde met willekeur en in conflict 
met het Westerwoldse landrecht toen hij de rechtszetel van Vlagtwedde naar 
Wedde verplaatste. Toen Egge (I) op weg was van Onstwedde naar Wedde, is hij 
in de buurt van Wessinghuizen aangevallen en vermoord. Toch bleek de macht 
van de Addinga's nog volledig intact. De inwoners van Westerwolde beloofden op 
4 juni 1391, aan de minderjarige kinderen van Egge: Adde, Haye en Boele, 
Egge's weduwe Focke Kekesma en Oomke (ook Unico genoemd) Ripperda (proost 
en hoofdeling in Farmsum) en Wyarde Memminge (hoofdeling in Bunde), 
Memmen en zoon Tiabbeken Jelderkes de verplichtingen na te komen die zij ook 
hadden met de overleden Egge. Laatsgenoemde personen zijn allen verwant aan 
Addinga. Op 12 maart 1392 verkochten Wyarde Memminge, Memmen en 
Tiabbeken Jelderkes hun rechten op het slot van Wedde en Westerwolde aan de 
Addinga's. In 1391 werd Egge Addinge in Westerwolde genoemd onder de 
capitales (hoofdelingen) van Reiderland, evenals in 1420, al lijkt dat gezien de 
moord niet mogelijk. In 1400 beleende de bisschop van Munster beide broers 
Haye en Boele met Westerwolde. 
 
De Addinga's bleven nagenoeg de gehele vijftiende eeuw aan de macht in 
Westerwolde. In Winschoten verloren ze veel macht toen de inwoners een 
verbond sloten met Stad Groningen. In 1478 werden ze verdreven door troepen 
van Stad Groningen. Pas in 1486 mochten de Addinga's terugkeren op de 
Wedderborg. 
 
In de kerk van Wedde ligt nog een zerk van de in 1492 gestorven Haye Addinga 
met het volgende opschrift: Int jar uns Heren MCCCC un XC und II des Fridages 
na Marien Verkundighe starf Haye Addinghes, Hooflink van Westerwolde, des 
sine siele mote resten in den vrede. Amen. 
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De Addinga's worden, volgens Abel Eppens in zijn kroniek (16e eeuw) in 
tegenstelling tot vele andere aanzienlijke geslachten, niet hoofdeling of heerschap 
genoemd maar 'jonker', evenals de Ripperda’s 's en de Onsta's. Zij behoorden tot 
‘de oldsten’. 
 
In Feenstra's ‘Adel’: 'Al dezen (de Addinga's), de Ewsums, Manninga's en 
Ripperda's werden rond 1500 beschouwd als hoofdelingen van bijzondere rang, 
als ‘adel’. Zij waren de enigen, die als ‘erentfest’ werden aangeduid'. Haye (III) 
Addinga was nog minderjarig toen hij in 1523 de rechten op Wedde en 
Westerwolde terug kreeg. Dit was van korte duur: in  1530 werd het gebied 
veroverd door Karel van Gelre. 
 
Adde en zijn opvolgers hebben moeite om hun gezag te vestigen. Westerwolde 
was een heerlijkheid van Munster en Corvey, maar kon door middel van het 
Westerwoldse landrecht zelf de meeste zaken regelen. Onenigheid ontstond toen 
Addinga de rechtspraak wilde verplaatsen naar de Wedderborg, in strijd met het 
landrecht. Er ontstond een strijd tussen de bevolking en de Addinga's. Daarbij 
riep de bevolking de steun in van Stad Groningen. Met hulp van Stad werd die 
strijd gewonnen. In 1478 werd de borg vernield. Stad bouwde een nieuwe borg 
aan de Pekel Aa van waaruit Stad zijn invloed verder probeerde uit te breiden. 
De borg werd in  1486 nog door Haye Addinga herbouwd, na toestemming van 
de bisschop van Munster te hebben gekregen. 

 

 

 

 
De inneming van het huis te Wedde door Graaf Willem Lodewijk op 30 augustus 
1593 (de borg ligt linksboven) 
 
In  1530 werd de borg ingenomen door Berend van Hackfort in opdracht van 
Karel van Gelre. Hackfort werd aangesteld als drost en versterkte de borg. Hij 
slaagde er echter niet in de borg in handen te houden, in 1536 werd de borg 
ingenomen door Georg Schenk van Toutenburg die namens Karel V de functie 
van drost ging bekleden. Bij het begin van de Tachtigjarige oorlog in 1568 nam 
Adolf van Nassau zijn intrek in de borg. Vanuit Wedde trok hij op naar 
Heiligerlee, waar de slag werd gewonnen, maar Adolf sneuvelde. Tijdens deze 
veldslag sneuvelde ook Jean de Ligne, de graaf van Aremberg (1525-1568). 
Aremberg was heer van Westerwolde. In de volgende 25 jaar was de borg 
afwisselend in handen van de Spanjaarden en de Staatsen. In 1593 werd de borg 
definitief ingenomen door Willem Lodewijk van Nassau. 
 
Uiteindelijk kocht Stad Groningen de heerlijkheid Westerwolde. De borg werd de 
zetel van de drost namens Stad. Stad zou heer blijven tot de Franse tijd. In die 



 134 

bijna twee eeuwen was de borg nog tweemaal toe veroverd, beide malen door de 
bisschop van Munster. 
Een van de opmerkelijkste drosten in deze periode was Rudolf de Mepsche. Deze 
was oorspronkelijk grietman te Faan. Zijn positie in Faan was echter onmogelijk 
geworden na een veelvoud van door hem begonnen processen wegens sodomie. 
In 1750 werd hij daarom 'weggepromoveerd' naar Wedde, maar ook daar was hij 
niet te handhaven. 
 
De Franse tijd bracht ook het einde van de heerlijke rechten. Westerwolde werd 
een deel van de provincie Groningen. De drost werd baljuw, maar bleef nog wel 
belast met de rechtspraak, Dit duurde nog tot 1818 toen de laatste baljuw 
President van de nieuwe rechtbank te Winschoten werd. Stad had geen belang 
meer bij de borg en wilde deze verkopen voor de sloop. Dat werd voorkomen 
doordat de borg door notaris Koning werd gekocht. De familie Koning was tot 
1955 eigenaar van de borg. In dat jaar werd de borg verkocht aan het 
waterschap, later, in 1990, aan de gemeente Bellingwedde.. 
 
De gemeente heeft de borg in 2008 verhuurd aan een Stichting, die de borg gaat 
beheren Er komen onder meer een horecavoorziening en een kinderhotel in. 
Verder zullen in de toekomst rondom de borg fairs worden georganiseerd. Drie 
ondernemers te weten Janson, Kuijer en Ferrari vormen samen met de heren 
Kok en Sterenborg het Stichtingsbestuur. 
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Stichting Heilige Geest Gasthuis 
 

In de dertiende eeuw was Groningen al een handelsstad die er mocht zijn. Volk, 
overal vandaan, reisde er heen. Daar waren kooplieden onder, maar ook dieven. 
Bovendien trok Stad pelgrims aan die kwamen bidden bij de arm van Johannes 
de Doper in de Sint Maartenkerk. Ooit was die arm door een rijke koopman 
Wolter geschonken aan de kerk. Het gonsde in Stad van de geruchten over 
wonderbaarlijke genezingen dankzij dit beroemde relikwie. Natuurlijk moesten al 
die vreemdelingen onderdak hebben. Voor de armsten, de ‘zwervende ellendigen’, 
viel dat niet mee. Voor hen bouwden rijke Stadjers gasthuizen, waar zij een 
‘plaatsje bij het vuur’ kregen. In de ‘baaierd’, de centrale ruimte van het 
gasthuis, werden de gasten ontvangen. Wie ziek was werd verpleegd. In 1267 
kwam in de Pelsterstraat het Heilige Geest Gasthuis klaar. Een geestelijke, de 
provisor, had de leiding. Van de paus werd toestemming verkregen om  een 
kapel te bouwen en een begraafplaats in te richten. In totaal waren er zo’n dertig 
gasthuizen in Stad. Vaak stonden ze in de buurt van de stadspoorten. Het 
Heilige Geest Gasthuis was de oudste en een van de grootste. In de tijd van de 
Reformatie herbergden de gasthuizen vooral bejaarde Stadjers die zich konden 
inkopen. Deze ‘proveniers’ genoten er van een goed verzorgde oude dag 
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Hou lichter laand hou lozer lu 
 
 
 
 
 

Karel Rabenhaupt 
 
 
 
Karel Rabenhaupt werd in 1602 – volgens andere bronnen in 1604 – geboren op 
kasteel Lichtenberg, dichtbij de stad Csaslau in Zuid-Bohemen. Hij leek 
voorbestemd zijn voorgeslacht te volgen. Het geslacht Rabmháp (de naam werd 
verbasterd tot Rabenhaupt), bekleedde in Bohemen al sinds eeuwen een 
vooraanstaande positie. Het lot zou echter anders beslissen. 
 
Karel groeide op in een roerige tijd. Een groot deel van Europa werd beheerst 
door de strijd tussen katholieken en protestanten, waarbij het evenzeer om 
religieuze als om politieke kwesties ging. Karels geboorteland, Bohemen, maakte 
deel uit van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie. Vanaf de vijftiende 
eeuw, na de terechtstelling van de kerkhervormer Johannes Hus, had dit land 
een langdurige vrijheidsstrijd tegen de keizer gevoerd. De mensen uit Bohemen 
waren intussen voor een groot deel protestants geworden en tegen het begin van 
de zeventiende eeuw hadden ze een grote mate van autonomie verworven. In 
1618 brak de opstand opnieuw uit. De Bohemers, bang hun godsdienstvrijheid 
te verliezen, maakten drastisch een einde aan de onderhandelingen met hun 
fanatieke katholieke koning, even later tevens keizer. Zij wierpen zijn beide 
gezanten uit het raam. Deze daad betekende het startsein voor een nieuwe 
oorlog. 
 
In het begin hadden opstandelingen succes, maar in de Slag bij Wittenberg 
werden ze vernietigend verslagen. Voor de protestanten brak een periode van 
vervolging aan. Confiscatie van hun bezittingen, verbanning en gevangenisstraf 
wachtten hen. Ook de familie Rabenhaupt, die protestant was, behoorde tot de 
slachtoffers. Drie broers en later Karel zelf, verlieten Bohemen en traden in 
vreemde krijgsdienst. Slechts één broer, Ferdinand, bleef in Bohemen en 
bekeerde zich tot het katholicisme om het familiebezit te redden. De goede 
verstandhouding met de familie heeft er blijkbaar niet onder geleden. Op 
gevorderde leeftijd maakte Karel nog een reis naar zijn geboorteland en hij 
schreef uitvoerig over de eervolle ontvangst, die zijn broers en andere 
familieleden hem hadden bereid. Karel was nog geen twintig jaar oud, toen hij 
Bohemen verliet en dienst nam in het huurleger van Ernst van Mansfeld. Deze 
Duitse graaf had van de oorlog zijn beroep gemaakt en vocht nu voor de zaak 
van de ‘winterkoning’ (de protestantse koning in Bohemen), samen met hertog 
Christiaan van Brunswijk. Deze laatste gaf zich zelf graag een romantische 
aureool en poseerde als dolende ridder die het voor zijn dame opnam. Hij droeg 
steeds een handschoen van zijn nicht, de koningin van Bohemen, bij zich. De 
minder romantische werkelijkheid was, dat hij als plunderaar niet onderdeed 
voor Ernst van Mansfeld. Onder hun commando kreeg Rabenhaupt zeer eerste 
militaire scholing. Na veel omzwervingen belandde hij met deze beide heren in de 
Nederlanden. Hun komst moet prins Maurits niet onaangenaam zijn geweest. Na 
het aflopen van het Bestand met Spanje was iedere versterking van het 
Nederlandse leger de best mogelijke leerschool. Prins Maurits had binnen korte 
tijd een uitstekend leger opgebouwd. Wetenschappelijke beoefening van de 
krijgskunde – de klassieken werden zorgvuldig bestudeerd – en regelmatige 
legeroefeningen waren de basis van dit succes. Karel Rabenhaupt toonde zich 
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een ijverige leerling. Er wordt van hem verteld dat hij – te arm om boeken te 
kopen omdat een soldaat niet veel verdiende – zijn studieboeken moest lenen. 
Zijn belangstelling ging uit naar de vestingbouwkunde en de 
belegeringstechnieken. Toen hij meende voldoende theoretische kennis te 
hebben opgedaan, wilde hij graag wat in Nederland rondreizen. In 1626 kreeg hij 
hiervoor toestemming en zo kwam hij in Groningen bij graaf Ernst Casimir van 
Nassau. Hij trad in dienst van de graaf en vanaf dat moment maakte hij snel 
carrière. Bij het beleg van Grol toonde hij zich goed thuis in de tactiek van de 
vestingoorlog. Even later werkte hij met enige andere militaire ingenieurs aan de 
versterking van Lierort, Bourtange en Nieuweschans. Daarna trok hij naar het 
zuiden en maakte de beroemd geworden veldtocht mee langs de Maas. Bij de 
verovering van Rijnberk verving hij zelfstandig de gesneuvelde militaire ingenieur 
die de belegering voorbereidde. De roem van de jonge officier was nu zo groot 
geworden, dat twee buitenlandse vorsten hem in dienst wilden nemen: de koning 
van Polen en de landgraaf van Hessen-Cassel. Rabenhaupt ging in op de 
voorstellen van de laatstgenoemde en hiermee begint een nieuwe fase in zijn 
loopbaan. 
 
Duitsland, waar Karel heen ging, beleefde in deze tijd een van de donkerste 
perioden uit zijn geschiedenis. Er was sinds de Boheemse kwestie een 
burgeroorlog tussen katholieke en protestantse staten, tussen de keizer die het 
centrale gezag vertegenwoordigde en de Duitse staten, die zich door hem in hun 
onafhankelijkheid bedreigd voelden. Een oorlog, waarbij bovendien ook 
buitenlandse machten waren betrokken en die werd uitgevochten door 
huurlegers. De generaals waren avonturiers van het slag van Mansfeld en Van 
Brunswijk, die gemakkelijk van partij wisselden, al naar gelang het hun 
uitkwam. De bevolking had zwaar te lijden onder het oorlogsgeweld: hele streken 
raakten ontvolkt. Karel Rabenhaupt was in dienst getreden van de landgraaf van 
Hessen-Cassel en vocht aan protestantse kant. Aanvankelijk had hij weinig 
succes. De stad Rheine, in Westfalen, waar hij vestingcommandant was, werd 
door de troepen van de keizer ingenomen. Als commandant van Ziegenhain 
raakte hij verstrikt in intriges van hoge officieren en hij werd van zijn post 
ontheven. Kort daarop werd hij in ere hersteld. Voortaan komen we hem in de 
archieven tegen als officier van steeds hogere rang, blijvend in dienst van het 
Huis Hessen-Cassel. Verovering van steden en vestingen, veldslagen, expedities 
in Westfalen, het Rijngebied en in Oost-Friesland volgden elkaar in een lange 
reeks op, tot de Vrede van Munster in 1648 een voorlopig eind aan de militaire 
activiteiten van Rabenhaupt maakt. 
 
Karel Rabenhaupt vindt een nieuwe taak als gouverneur van de vier kinderen 
(zonen) van gravin Hedwig Sophie. Hij brengt hun de eerste beginselen van de 
wis- en krijgskunde bij. Inmiddels was hij een vermogend man geworden en hij 
had uitgebreide landerijen verworven rond het stadje Weinheim, waar hij zich 
vanaf 1668 vestigde. Toch was zijn leven niet zo vreedzaam geworden als men 
wel zou denken. Al gauw was hij in een papieren, maar niettemin hevige oorlog 
verwikkeld met zijn buurman, de graaf van Hessen-Darmstadt, waarbij het ging 
om kleine grensgeschillen. De briefwisseling tussen beide heren, die in het 
Hessische Staatsarchief in Darmstadt wordt bewaard, werd met en minimum 
aan diplomatie en een maximum aan krachttermen gevoerd. In februari 1672 
deden Stad en Lande een beroep op Karel Rabenhaupt om het ‘opperste 
commandement over de militie van deze provincie’ gedurende de minderjarigheid 
van de stadhouder op zich te nemen. Weliswaar was hij nu ongeveer zeventig 
jaar, maar daarentegen stond dat hij was ‘gheoeffent in gelegenheit, fortificatie, 
ordre en militaire discipline deser landen’. Bernard Johan Prott, de latere 
vestingcommandant van Bourtange, ging naar Hessen-Cassel om te 
onderhandelen. De landgravin had sympathie voor de Nederlandse zaak, van 
haar kant waren er geen moeilijkheden te verwachten. De beslissing lag dus 
geheel bij Rabenhaupt. Hoewel  Prott gunstige financiële voorwaarden kon 
aanbieden, ging Rabenhaupt hier niet dadelijk op in. De onderhandelingen 
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werden gerekt. De Staten kwamen daarop met een tweede voorstel, zo 
aantrekkelijk, dat hij zich niet langer bedacht. Een voor toen zeer hoog salaris 
van drieduizend rijksdaalders per jaar plus een kolonelssalaris en nog meer: 
vrijstelling van belasting en vrij reizen. De achtste juni deed Rabenhaupt zijn 
intrede in Stad Groningen, plechtig verwelkomd door burgemeester Julsingha, 
terwijl bij de Oosterpoort drie kanonnen als welkomstgroet werden afgevuurd. 
Twee dagen later werd Rabenhaupt per karos afgehaald om op het provinciehuis 
de eed van luitenant-generaal af te leggen. Zeker is toen heel Groningen 
uitgelopen om een glimp van hem op te vangen. De wetenschap een ervaren 
veldheer binnen de stadsmuren te hebben, moet de burgers een gevoel van 
veiligheid hebben gegeven. 
 
Rabenhaupt ging onmiddellijk aan het werk. Binnen enkele dagen verscheen er 
een rapport van zijn hand. Versterking van de verdedigingswerken van Stad en 
Lande, waarbij de inundatie een zeer belangrijke rol speelde, stond centraal. 
Volgens Rabenhaupt zou men het land ten zuiden van het Damsterdiep en ten 
zuidwesten van het Reitdiep moeten inunderen. Op deze wijze maakte men deze 
waterwegen onbereikbaar voor de vijand, wat het grote voordeel had, dat de 
verbindingen met de buitenwereld intact bleven. Bovendien zou men Stad 
Groningen slechts vanuit het zuiden kunnen aanvallen. Inderdaad heeft de 
inundatie, die aanvankelijk moeilijk op gang kwam, later geholpen de vijand op 
een afstand te houden. Gebrek aan strategisch inzicht bij de vijandelijke 
legerleiding en gebrek aan discipline bij de soldaten hebben, terwijl Stad zich 
hardnekkig verdedigde, het beleg van Groningen doen mislukken. Deze mening 
waren reeds de tijdgenoten toegedaan. De Franse overste Resnel, die het beleg 
had meegemaakt, schreef hierover: ‘Tout ce siège a esté pitoyablement conduit’. 
Rabenhaupt zelf schreef in 1673 dat de vijand weinig inzicht had getoond. Was 
men verstandig geweest, dan had men eerst Aduarderzijl en Delfzijl veroverd, en 
was men pas daarna aan een belegering van Stad Groningen begonnen. Na het 
opbreken van het beleg zag Rabenhaupt als zijn belangrijkste taak het verdrijven 
van de Munstersen en Keulsen uit het land. Onder zijn leiding werden de 
Groningse schansen heroverd en als bekroning op dit werk werd Coevorden 
bevrijd. De strijd werd daarna ook buiten de grenzen van de Republiek, in het 
Bentheimse, voortgezet. Ondanks deze successen bekoelden de eens zo goede 
betrekkingen tussen Rabenhaupt en Stad en Lande. Tenslotte werd hem zelfs de 
toegang tot Stad ontzegd. Inderdaad trok Rabenhaupt zich niet al te veel van zijn 
opdrachtgevers aan. Inzake de militaire rechtspraak had hij zijn bevoegdheden 
ruimschoots overschreden. Na de verovering van Coevorden was hij niet bereid 
de geïnde losgelden aan de provinciale staten af te dragen. Maar ook in Drenthe 
had hij moeilijkheden gekregen. Als beloning voor bewezen diensten hadden de 
Staten Generaal Rabenhaupt tot drost van Drenthe benoemd. Deze benoeming 
had heel wat deining veroorzaakt. Als vreemdeling was hij in dit ambt 
ongewenst.  
 
Karel Rabenhaupt was van mening, dat zich in Drenthe een hem vijandig 
gezinde partij had gevormd, met aan het hoofd de jonge stadhouder van de 
noordelijke gewesten, Hendrik Casimir 11. In het begin van 1675 kwam het tot 
een uitbarsting. Rabenhaupt had een felle woordenwisseling gehad met leden uit 
het gevolg van de prins en hij had Hendrik Casimir van kwader trouw 
beschuldigd. Later had de prins hem een brief laten brengen, waarin hij alle 
beschuldigingen van de hand wees. Rabenhaupt raakte over de inhoud zo 
ontstemd, dat hij de prins onmiddellijk tot een duel uitdaagde. De adressering 
alleen al blijkt typerend voor de kort aangebonden Rabenhaupt: ‘Mijne Heere de 
Prins van Nassauw, waar hij wesen mach. Nademael ghij mij hebt heeten 
lieghen, soo segge ick U, dat ick van noodswegen sulcken affront (beledigen) 
moet repareren door de punt van mijn deghen’. De vaandrig die dit epistel moest 
overbrengen, werd prompt door het Groningse stadsbestuur gevangen genomen, 
evenals de ritmeester uit Rabenhaupts gevolg. Dit wordt duidelijk door een brief 
aan stadhouder Willem 111, waarin hij het uitblijven van de ritmeester, die naar 
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Den Haag had moeten komen, excuseert. Rabenhaupt legde uit dat de ritmeester 
gevangen was genomen als gevolg van intriges van hem – Rabenhaupt – vijandig 
gezinde lieden. Over het duel rept hij met geen woord. Hoe hoog de emoties 
tussen Rabenhaupt en zijn omgeving ook opliepen, de verhouding tussen prins 
Willem 11 en Rabenhaupt bleef goed en hun correspondentie is opvallend 
vriendelijk van toon. Meende de prins, zelf militair en diplomaat, dat men de 
kundige, maar lastige generaal, moest ontzien? Moeilijk is het om een karakter 
te schrijven van iemand die een paar eeuwen geleden heeft geleefd. Wat toevallig 
bewaard gebleven brieven en officiële documenten zijn het enige houvast voor 
een verhaal. Maar uit voorafgaande mag wel worden opgemaakt, dat enige 
opvliegendheid en hebzucht Rabenhaupt niet vreemd waren. Zijn karakter moet 
evenwel ook zachtere kanten hebben gekend. Aan Johannes Michgorius, 
predikant te Coevorden, danken wij een korte biografie. Het werkje geeft aardige 
informatie over de persoon Rabenhaupt, hoewel de feiten niet altijd even 
nauwkeurig zijn. Michgorius beschrijft hem als iemand die zeer geïnteresseerd 
was in wat er om hem heen gebeurde. Hij was een verwoed krantenlezer. Zoals 
veel van zijn tijdgenoten had hij een levendige belangstelling voor wiskunde en 
de natuurwetenschappen, zij het, dat die belangstelling meer praktisch dan 
wetenschappelijk was. Een praktische aard spreekt ook uit Rabenhaupts 
voornemen Coevorden een stadsverlichting te schenken ‘om dieverij tegen te 
gaan’. Michgorius vertelt verder dat Rabenhaupt goed was voor zijn personeel, 
zieken werden niet uit zijn dienst weggestuurd, maar verpleegd tot ze hersteld 
waren.  Het boekje is genoemd: ‘De ware troostgrond der geloovighe zielen’, 
Amsterdam, 1675. Dit boekje bevat de lijkrede op Rabenhaupt en diens biografie 
en wordt bewaard in de Provinciale Bibliotheek te Groningen. 
 
Van Rabenhaupt zelf is een brief bewaard gebleven, waarin hij iets meedeelt over 
de laatste dagen van zijn vrouw. Hij schrijft hoe hij bij zijn ‘nunmehr seligste 
Liebste’ heeft gewaakt en haar uit de bijbel heeft voorgelezen. Uit deze brief 
klinkt een bijna piëtistische (godsdienstige stroming in de zeventiende en 
achttiende eeuw, die verdieping van het geloof nastreefde; nu: zeer zware 
mystieke stroming in het orthodox protestantisme) vroomheid, iets wat men bij 
deze oorlogsveteraan niet zo gauw  zou verwachten. Maar was zijn tegenstander, 
Bernhard von Galen, niet ook bisschop en krijgsheer?  
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Westerwolde trouw aan de bisschop van Munster 
 
Het oostelijk deel van Groningen heet Westerwolde. Dat doet vreemd aan. Maar 
niet als je er van de Duitse kant tegenaan kijkt. Heren aan de andere kant van 
de grens zijn dan ook eeuwenlang de baas geweest. Een land van zandhoogten, 
beekdalen, heidevelden, bomen, roggeakkers, van koeien, varkens, schapen, 
kippen en bijen. Druk was het er niet. Rond 1500 schijnen er vijftienhonderd 
mensen te Westerwolde gewoond te hebben. De belangrijkste bestuurder was de 
bisschop van Munster. Niet iemand die zijn onderdanen uit Westerwolde het vel 
over de oren haalde. In 1316 zwoeren zij hem trouw. Met de lasten viel het mee. 
Van iedere bewoner van een huis waar rook uit de schoorsteen kwam, werd 
jaarlijks op Sint Michiel (29 september) een kip geëist. Voor dat hoendergeld 
wilde de bisschop de mensen uit Westerwolde best beschermen. Nu is daarvan 
niet al te veel van terechtgekomen, want de boeren van Westerwolde vonden het 
veel belangrijker dat de bisschop afbleef van hun boeren-willekeuren en dat de 
eigen boerrichter de zaken in de dorpen bleef regelen. Aan deze  ‘Westerwoldse 
Vrijheid’ waren de bewoners van de vijf kerkdorpen Wedde, Onstwedde, 
Vlagtwedde, Sellingen en Vriescheloo en de kleinere buurtschappen erg gehecht. 
Geen wonder dat zij zich niet geheel vrijwillig naar de wil van de bisschop 
schikten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

Kwoad worden is menselk, moar hoaten is duvels 
 

 

 
In het begin 
 

 
Groningen is de hoofdstad van de provincie Groningen en dominerend onderdeel 
van de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in de provincie ook kortweg 
aangeduid met Stad. Stad had in september 2008 182.484 inwoners (CBS) en 
behoort daarmee tot de tien grootste steden in Nederland. Het is een Stad met 
veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is ook een studentenstad. De 
Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool hebben samen ruim 45.000 studenten. 
 

 

 
Historische plattegrond van Groningen 
 
Groningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst 
bekende schriftelijke vermelding dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige 
stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische 
vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-
methode gedateerd op circa 3950-3720 voor Chr. C14-datering is een methode 
van radiometrische datering waarmee de ouderdom van organisch materiaal en 
ecofacten  wordt bepaald met behulp van koolstof-14 isotopen. Koolstof-14 (14C) 
is een isotoop van koolstof die in onze atmosfeer uit stikstofkernen gevormd 
wordt. Dit gebeurt door kernreacties ten gevolge van de kosmische straling 
waaraan de aarde voortdurend blootstaat. 
 
Een ecofact is in de archeologie een object dat wel in aanraking met de mens is 
geweest, maar niet door de mens is vervaardigd. Hiermee onderscheidt het zich 
van een artefact. Een artefact (Latijn: arte factum - 'kunstmatig gemaakt') is in de 
archeologie de benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is 
vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt. Artefacten worden meestal bij opgravingen 
gevonden. Enkele voorbeelden van artefacten: een vuurstenen vuistbijl, een 
terracotta amfora, een bronzen fibula, een barnstenen kraal, textiel, een gouden 
munt, een benen vishaak. Soms wordt er in de archeologie nader onderscheid 
gemaakt tussen vondsten op grond van doelbewuste vervaardiging en/of 
bewerking; artefacten zijn dan die objecten die doelbewust door de mens zijn 
vervaardigd en/of bewerkt, en ecofacten de objecten die wel met de mens in 
aanraking zijn gekomen, maar niet door hem zijn vervaardigd. Dit betreft vaak 
natuurlijke materialen (bijvoorbeeld graanresten).Ecofacten zijn meestal 
plantaardig, denk aan graanresten of aan stuifmeelkorrels. Onder bepaalde 
omstandigheden kunnen plantaardige materialen zeer lang bewaard blijven. 
Hierdoor is met bijvoorbeeld radiokoolstofdatering vast te stellen wanneer er een 
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bos gerooid is of wanneer men akkers ging verbouwen. Het chemisch element 
waartoe een atoom behoort wordt bepaald door het aantal protonen in de kern. 
Voor een gegeven aantal protonen kan daarnaast het aantal  neutronen in de 
kern variëren; we spreken dan van verschillende isotopen van hetzelfde element. 
De term is een samentrekking van twee Griekse woorden: isos = gelijk, en topos 
= plaats. Hiermee wordt benadrukt dat verschillende isotopen van hetzelfde 
element dezelfde plaats innemen in het periodiek systeem. De methode is 
bruikbaar voor materialen tot circa 60.000 jaar oud. De techniek werd in 1949 
ontdekt door Willard Frank Libby en zijn collega's van de universiteit van 
Chicago. In 1960 ontving Libby hiervoor de Nobelprijs in de scheikunde. 
 
Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. De 
derde eeuw (van de christelijke jaartelling) is de  derde periode van 100 jaar, dus 
bestaande uit de jaren 201 tot en met 300. Het aanvankelijk Drentse esdorp, dat 
volgens Heeroma oorspronkelijk werd bewoond door Friezen, werd in de 
middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van 
Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde. Om haar macht te tonen 
bouwden de beleidsmakers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. 
Stad zette zich daarbij af tegen de bisschop van Utrecht, die pretendeerde heer 
over Stad te zijn. Dat Groningen toen een stad was, staat niet ter discussie, 
maar een expliciete verlening van stadsrecht is niet bekend. Stadsrechten waren 
in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats 
werden toegekend. Hoewel hier vaak meerdere rechten (zoals marktrecht, 
tolrecht en het recht om stadsmuren te bouwen) onder worden verstaan, ging 
het in essentie op het recht van de stad op eigen rechtspraak. Aan burgers werd 
het recht verleend hun zaak te bepleiten voor een rechtbank van ‘gelijken’ in 
plaats van onderworpen te zijn aan het recht van de landheer. Feitelijk is er dus 
sprake van stadsrecht en niet van stadsrechten. In een afzonderlijk privilege kon 
ook het recht op wetgeving (keur)  worden verstrekt en het recht om eigen schout 
en stadsbestuurders te benoemen. Stadsrechten waren een fase in de 
ontwikkeling van het juridisch systeem in Europa. Met het verdwijnen van het 
feodaal stelsel en het toenemende belang van de centrale (rechts-) staat kwam er 
ook een einde aan het stadsrecht. Er bestonden vergelijkbare rechten in oude 
culturen, met name die van Mesopotamië waar men de kidinnutu kende. 
 
De stadskeur was het handvest waardoor in de middeleeuwen aan de jonge 
steden of nederzettingen stadsrecht werd toegekend. De keur werd verleend door 
de landvorst; meestal hadden de bewoners van de nieuwe vestiging met de vorst 
of zijn afgevaardigden hierover reeds onderhandeld. Het nieuwe statuut werd 
dus gevraagd en de vorst hield rekening met de wensen van de bevolking. De 
keur of ‘core’ schonk aan de stad de rechterlijke, wetgevende, fiscale en militaire 
autonomie indien de stad haar verplichtingen aan de vorst zou nakomen, die 
natuurlijk het opperste gezag behield. Meestal werd het statuut van een oudere 
stad tot voorbeeld genomen. Het stadsrecht, vastgelegd in de keur, werd meestal 
aangevuld met nieuwe privileges. De keur of de keuren werden bewaard in het 
belfort of in het stadhuis. Zij waren de waarborg van de stedelijke vrijheid. In de 
Lage Landen werden de eerste stadsrechten in de twaalfde eeuw verleend. Ze 
waren gebaseerd op de rechten die Stad in de loop der jaren met de Graven van 
Vlaanderen was overeengekomen. Die rechten werden steeds vaker aan nieuwe 
Vlaamse steden verleend. De Hertogen van Brabant namen de rechten van 
Leuven als voorbeeld. De graven van Holland namen dit Leuvense model over. De 
Hertogen van Gelre namen de stadsrechten van Zutphen als voorbeeld. In 
Gelderland was Nijmegen een uitzondering. Als Rijksstad waren de stadsrechten 
van Aken het voorbeeld. Stadsrechten werden dus, soms met lichte wijzigingen, 
overgenomen van de rechten van andere steden, de zgn. moederstad. Wanneer in 
de dochterstad juridische onenigheid ontstond, ging men op ‘stedenvaart’ naar 
de moederstad om daar uitleg van het recht te vragen. De steden in het oosten 
en noorden van Nederland behoorden tot de Rijnlandse familie. In Gelderland 
was Nijmegen een uitzondering. Als Rijksstad waren de stadsrechten van Aken 
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het voorbeeld. Arras (Nederland, historisch: Atrecht) is een stad in het noorden 
van Frankrijk, de hoofdplaats van het departement Pas-de-Calais. In 2008 had 
Stad een bevolkingsgrootte van 48.000. De inwoners worden Arrageois genoemd. 
 
In de late middeleeuwen maakte Stad Groningen deel uit van de Hanze. De 
invloed van Stad op de Ommelanden was dusdanig groot dat daar de 
omgangstaal van Fries veranderde in Gronings. De invloed van Stad op de 
provincie uitte zich op vele manieren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in 
Westerwolde, functioneerde Stad rechtstreeks als landsheer, in andere gevallen 
was Stad aanwezig als grondbezitter, in weer andere gevallen als vervener, 
bijvoorbeeld door het aanleggen van het Stadskanaal of als inpolderaar 
bijvoorbeeld in de Stadspolder. Groningen was tot ver in de twintigste eeuw, na 
het rijk, de grootste grondbezitter in Nederland. Het hoogtepunt van de macht 
van Stad ligt aan het einde van de vijftiende. De invloed reikte toen tot ver in de 
huidige provincie Friesland. In die periode werd ook de huidige Martinitoren 
gebouwd die oorspronkelijk 127 meter hoog was en op dat moment in de ogen 
van de stedelingen het hoogste bouwwerk in Europa. Aan de zelfstandigheid 
kwam tot op zekere hoogte een einde in de zestiende eeuw. Stad koos uit eigen 
belang na het uitbreken van de Opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, 
de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van 
de Republiek bleef Stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en 
Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. Groningen kreeg 
in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in 
de zeventiende eeuw werd Stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe 
omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd 
door de bisschop van Munster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus 
viert Stad de overwinning op Bommen Berend). In 1698 werd de vesting versterkt 
met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno 
van Coehoorn. Menno van Coehoorn (Britsum, maart 1641 – Den Haag, 17 
maart 1704) was militair en vestingbouwkundige. 
 
Menno baron van Coehoorn is in Britsum op de Lettinga State bij Leeuwarden 
geboren als een telg uit een geslacht van hoge Zweedse of Duitse 
legerfunctionarissen. In 1657 trad hij in militaire dienst, bij de infanterie. 
Tijdens zijn leven nam hij dienst in verschillende legers waaronder dat van 
stadhouder Willem 111. Hij was onder andere als kapitein betrokken bij de 
verdediging van Maastricht in  1673 en  Grave in 1674. Britsum is een dorp in 
de gemeente Leeuwarderadeel, provincie Friesland), en telt ongeveer 1100 
inwoners. Britsum is een oud terpdorp langs de oostzijde van de vroegere 
Middelzee. Britsum kent een relatief grote gereformeerde gemeenschap. De 
Middelzee (Fries: Middelsee) of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm in de 
Nederlandse provincie Friesland. 
 
De bijzondere positie van Stad, als Heer van grote delen van de provincie, 
eindigde in de Franse tijd. De vestingwet in 1874 maakte een einde aan de 
Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen. In 1945 
ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op bij de bevrijding van 
Groningen. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest, 
de Martinitoren en - kerk bleven wonderwel gespaard. 
 
Klein Friesland was de naam voor een deel van de provincie Groningen van voor 
de zestiende eeuw. De naam werd gebruikt door de jonkers uit de Ommelanden. 
Met die naam wilden zij zich afzetten tegen Stad Groningen. Zij hadden ook grote 
bezwaren tegen de aanduiding Ommelanden omdat zij daarin een verwijzing 
naar Stad zagen. De invloed van Stad in de Ommelanden had zich in de 
middeleeuwen steeds verder uitgebreid. Dat had er onder meer toe geleid dat de 
oorspronkelijke Friese spreektaal vervangen werd door het Gronings. Ondanks 
die taalwijziging werden de Ommelanden echter nog steeds als Friese gebieden 
gezien. Stad Groningen was van oorsprong Drenths, maar had zich steeds 
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gericht op de Friese Ommelanden. Afhankelijk van de situatie presenteerde Stad 
zich daarbij soms als Friese stad, soms als Drentse stad en soms zelfs als 
onafhankelijke Rijksstad. Het verzet tegen de overheersende positie van Stad was 
een voorname reden voor het gebruik van de naam Klein Friesland. Daarmee 
werd gepoogd de Drentse stad buiten te sluiten. De Ommelanden dachten hun 
kans te grijpen door los van Stad direct mee te gaan in de Opstand. Na de 
reductie van Groningen moesten zij zich echter neerleggen bij de door de Staten 
Generaal opgelegde samenvoeging van Stad en Ommelanden in de nieuwe 
provincie Stad en Lande. Tegenwoordig is weinig meer dat herinnerd aan het 
oorspronkelijke Friese karakter van de Ommelanden. Slechts het wapen van 
Groningen, een aantal Friese woorden in het Gronings en een aantal 
volksgebruiken die begin twintigste eeuw bijna geheel zijn uitgestorven, 
herinneren hier nog aan. Tegenwoordig voelt bijna geen enkele Groninger zich 
nog verbonden met  Friesland. 
 
Het Heilige Roomse Rijk was een politiek conglomeraat van landen in West en 
Centraal-Europa dat ontstond in 962 uit het oostelijke gedeelte van het 
Frankische Rijk, dat was opgericht bij het Verdrag van Verdun (843).. Het Rijk 
bestond als centraal-Europese mogendheid in wisselende samenstelling en mate 
van samenhang 944 jaar, tot het werd opgeheven in 1806. Oost-Francië, Francia 
Orientalis of Oost-Frankenrijk ontstond in 843, toen bij het verdrag van Verdun 
het Frankische Rijk in ongeveer drie gelijke delen verdeeld werd over de drie 
zonen van Lodewijk de Vrome, Lodewijk de Duitser kreeg het oostelijke deel. 
Oost-Francië bevatte zowat het huidige Duitsland ten oosten van de Rijn, 
Zwitserland en Oostenrijk. Het was verdeeld in vier hertogdommen, volgens de 
grote Germaanse stammen: 
 

 

 
 
De opdeling bij het Verdrag van Verdun 843: 
Oranje is Oost-Francië 

• Franken in Frankenland  
• Sueven of Alemannen in Zwaben of Alemanie  
• Saksen (volk) in Saksen  
• Bajuwaren of Beieren in Beieren.  

Het middeleeuwse hertogdom Saksen bestreek grote gebieden in het noorden van 
Duitsland. Het was één van de vijf Duitsestamhertogdommen, het land van de 
Saksen. Hun gebied omvatte de huidige Duitse deelstaten Nedersaksen, Noord-
Rijnland-Westfalen, Sleeswijk-Holstein, Saksen-Anhalt, en delen van Saksen, 
met name de vrijstaat Saksen in het oosten van Duitsland. Hertog Hendrik de 
Leeuw regeerde ook over de gebieden Mecklenburg en Voor-Pommeren (de 
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huidige deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren). De Saksen zijn een Germaans 
volk uit het noorden van Europa, een regio van het huidige Duitsland en het 
oostelijk deel van het huidige Nederland. Vanaf de vijfde stak een deel van de 
Saksen het Kanaal over en viel Brittannië binnen, samen met de Angelen, 
Friezen en de Juten. De achtergebleven Saksen in Duitsland hielden nog lang 
vast aan hun oorspronkelijke religie, maar werden door de Franken onder leiding 
van Karel de Grote tijdens de Saksenoorlogen met geweld bekeerd tot het 
christendom en ingelijfd bij het Frankische Rijk. Een belangrijk leider van de 
Saksen was in die tijd Widukind. In de Middeleeuwen was het Hertogdom 
Saksen een belangrijk onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. In Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Achterhoek en Noord-Duitsland zijn de aan de taal van de 
Saksen verwante Nedersaksische dialecten nog steeds de belangrijkste 
streektaal. 
 
De Saksenoorlogen (772 - 804) begonnen met de veldtocht van Karel de Grote 
tegen de Saksen in de zomer van 772. De Saksen, die tussen de Noordzee en de 
Harz en de Rijn en de Elbe woonden, waren tot dan deels tribuutplichtig aan de 
Frankische koningen geweest, maar nooit hun onderdanen. Bovendien hielden 
ze nog sterk vast aan de Germaanse tradities, waartoe niet alleen de oude religie 
en een vroeger los stamverband behoorde, maar ook regelmatig rooftochten op 
Frankisch gebied. Het is omstreden of Karel allereerst deze rooftochten wilde 
stoppen of vanaf het begin de onderwerping, kerstening en de integratie van de 
Saksen voor ogen had. Hoewel we door de bronnen, vooral de Annales Regni 
Francorum en de Vita Karoli Magni, van Frankische zijde goed geïnformeerd zijn 
over het verloop van de Saksenoorlogen, zijn er met betrekking tot deze oorlogen 
weinig archeologische vondsten gedaan. Er zijn geen sporen van een ontvolking 
van het gebied en ook van de in de bronnen genoemde deportaties is niets terug 
te vinden, zoals wel het geval is met de langetermijngevolgen van de ontvolking 
van Noordalbingië. (Dithmarschen, Holstein en Stormarn) en de herbevolking 
met Slavische Abodriten door Karel. 
 
De vernietiging van de Irminsul op de belangrijkste verzamelplaats van de 
Saksen leidde in 772 tot openlijke tegenstand tegen de Franken. Enige historici 
vermoeden, zich daarbij baserend op oude kronieken, dat de Irminsul een hoge 
boom of houten stam was en aangezien werd als een zinnebeeld voor de het 
hemelgewelf dragende wereldzuil. Dat doet denken aan de Noordse wereldboom 
Yggdrasil. Het motief voor de vernietiging van de Irminsul zou dan religieus zijn. 
Een andere mogelijkheid is dat de Irminsul hoofdzakelijk diende als symbool 
voor de centrale dingplaats van de Saksen. Hun vernietiging was daarmee voor 
de Saksen een aanslag op de Saksische grondwet, waarin niet voorzien was in 
een heerser als Karel de Grote. In deze zin kwam de vernietiging van de Irminsul 
neer op de opheffing van het Saksische parlement. De Irminsul was een 
belangrijk heiligdom voor de Saksen van de achtste eeuw na Chr. met 
vermoedelijk grote symbolische betekenis. Het wordt genoemd en summier 
omschreven in de Annales regni Francorum, de Translatio St. Alexandri van 
Rudolf Fulna en in de Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (Boek I, 
hoofdstuk 8) van Adam Van Bremen. Beide laatsten gebruiken exact dezelfde 
woorden en beschrijven de Irminsul als een grote, opgerichte houten stam die 
volgens de Saksen de gehele wereld ondersteunde. Adam van Bremen zegt echter 
dat hij de gegevens van Einhard (ca 770-841) heeft overgenomen. Diens werk is 
echter niet bewaard gebleven. In Einhards woorden volgens Adam van Bremen:  
 
Truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo 
colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur universalis 
columpna, quasi sustinens omnia.  
 
Vertaald betekent dit: Ook plachten zij een houten stam van niet geringe grootte 
die in de hoogte opgericht was onder de blote hemel te vereren die zij in de taal 
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van hun vaderland Irminsul noemden, wat in het Latijn universalis columna ( al-
zuil) wordt genoemd, die als het ware alles ondersteunde.  
 
De Irminsul werd door Karel de Grote in zijn oorlog tegen de Saksen in 772 
verwoest. Men vergelijkt de Irminsul wel met de boom Yggdrasil uit de Noordse 
mythologie: de wereldboom die zijn wortels in de onderwereld heeft en met zijn 
takken het dak van de wereld ondersteunt. Irminsul moet volgens Rudolf van 
Fulda en Adam van Bremen vertaald worden als ‘al-zuil’ (Latijn: columna 
univeralis), omdat hij 'als het ware alles ondersteunde', maar is ook wel in 
verband gebracht met een (niet overgeleverde) Germaanse god Hirmin of Irmin. 
Over de locatie van de Irminsul is men het bij lange na niet eens. Eresburg en 
het Teutoburger Woud worden genoemd als mogelijke plaatsen van het 
heiligdom. Het Teutoburgerwoud (Duits: Teutoburger Wald) is een bergrug die 
loopt van het laagste punt bij Bevergern (10 km ten oosten van Rheine) naar het 
hoogste punt, de berg de Velmerstot (bij Paderborn). De bergrug heet van 
oorsprong de Osning. Deze naam is echter aan het begin van de negentiende 
eeuw gewijzigd als gevolg van (wat nu blijkt onjuiste) interpretaties van het 
verslag van de Varusslag, de veldslag in het jaar 9 waarbij het Romeinse leger 
werd verslagen door de Germaanse veldheer Arminius hoofdman van de 
Cherusken zoals hij bij de Germanen bekend stond. 
 
Een heiligdom is een plek die door een volk als heilig wordt gezien en meestal is 
ingevuld met een kerk, boomheiligdom of een tempel. Vrijwel alle volkeren over 
de hele wereld hebben plaatsen die ze als heilig beschouwen. Op dergelijke 
plekken komen de mensen samen en beoefenen ze hun religie. Op deze heilige 
plekken plaatsen ze hun heiligdommen, zoals heilige bomen, menhirs, 
steencirkels, hunebedden, Romeinse tempels, kerken en kathedralen. Ook 
kiezen ze bestaande bomen, oppen plekken, bergen, meren en rivieren uit om als 
heiligdom te gebruiken. Ze voeren vaak rituelen uit in of rond het heiligdom. Een 
ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald 
zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen zijn uitingen van mens of dier, die in 
bepaalde omstandigheden herhaald worden. Deze uitingen kunnen bestaan uit 
enkele elementen maar ook uit een heel scala aan verschillende elementen. De 
elementen waaruit rituelen kunnen bestaan zijn o.a. houding, mimiek, gebaar, 
dans, zang, woord, klanken, schreeuwen, eten, vasten, drinken, slachten of zich 
verwonden. In elk geval wordt een ritueel gekenmerkt door een herkenbaar 
patroon. Rituelen lijken op vaste gewoontes. Ze hebben het echter in zich dat 
men meent er niet meer buiten te kunnen. Zo kan een blokje om voor het slapen 
gaan een vaste gewoonte zijn. Als men gaat denken dat men zonder dat blokje 
om niet goed zal kunnen slapen, dan wordt het een geritualiseerde gewoonte. 
Rituelen zijn heel belangrijk. Het vertrouwde karakter van het ritueel is van 
belang, zowel voor een individuele persoon, die zich erdoor op zijn/haar gemak 
voelt, als voor een samenleving, waarbinnen de (gedeelde) rituelen een 
bindmiddel tussen de personen zijn.In elke cultuur komen rituelen voor. Vooral 
bij belangrijke fasen in het leven zoals geboorte, de overgang naar 
volwassenheid, huwelijk, religieuze en sociale verbintenissen en de dood. Maar 
ook als een persoon een nieuwe weg wil gaan en opnieuw wil beginnen. In zijn 
eenvoudigste vorm kan een ritueel een bijna onmerkbaar knikken met het hoofd 
zijn. Als ander uiterste kan het een dagen- en nachtenlang durende, uitputtende 
gebeurtenis zijn waarbij afwisselend wordt gemediteerd en gevast op het ene 
moment en dan weer wordt overgegaan tot het gebruik van drugs, opzwepende 
dansen, seksuele uitspattingen, orgieën, zelfverminking en offeren aan de goden. 
Hoewel de bekendste rituelen die uit kerkdiensten zijn, is een ritueel niet perse 
godsdienstig.  
 
Niet-religieuze mensen kennen ook rituelen. Ook in bedrijven komen ze voor, 
bijvoorbeeld als iemand een jubileum heeft bereikt. In de westerse religies kan 
als voorbeeld genomen worden de mis van de Rooms-katholieke kerk met 
voorgeschreven gebeden, het knielen en staan en zitten op bepaalde momenten 
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zoals bij een huwelijk, het opheffen van een kelk, het tonen van een stuk 
zuurdesem brood en het drinken van wijn en eten en zegenen van dat brood. 
Rituelen hebben invloed op de psyche van de mens omdat ze vaak aansluiten bij 
het archetype volgens Jung. In de psychologie worden bepaalde vormen van 
compulsief gedrag ook rituelen genoemd. De obsessief-compulsieve stoornis 
(OCS) is een psychische aandoening die in het DSM-1V is gecategoriseerd als 
angststoornis. De oude naam van de aandoening is dwangneurose. OCS komt in 
verschillende vormen voor, maar het meest voorkomende kenmerk is een 
obsessieve drang om bepaalde handelingen uit te voeren, die rituelen worden 
genoemd. De OCS-patiënt voert deze handelingen (compulsies) uit als reactie op 
dwangmatige gedachten (obsessies). Voor anderen lijken deze handelingen 
overbodig en zij hebben ook geen oog voor de details, maar voor de patiënt zijn 
deze handelingen van vitaal belang en moeten volgens een bepaald patroon 
worden uitgevoerd om vermeende nadelige gevolgen te voorkomen. Voorbeelden 
zijn het zeer vaak controleren of een deur gesloten is of het overmatig vaak 
wassen van de handen (smetvrees, niet te verwarren met de specifieke 
mysofobie: ziekelijke vrees om iets aan te raken veroorzaakt door de 
dwangvoorstelling dat alles besmet of vuil is). 
 
In de biologie is een soort een basisbegrip. Als met zovele basisbegrippen is er 
geen exacte overeenstemming over hoe het exact gedefinieerd moet worden. 
Ruwweg, volgens een veelgebruikte (maar zeker niet de enige mogelijke) definitie 
is het een aantal individuen die zich, in hun normale doen (dus zonder ingrijpen 
van de mens), onderling kunnen voortplanten met vruchtbare nakomelingen en 
die dit in de natuur ook doen. Er is dus een zeer nauwe verwantschap tussen 
alle individuen in een soort zonder dat daarmee gezegd is dat er helemaal geen 
onderlinge verschillen kunnen bestaan, zoals b.v. kleurvarianten. Wanneer men 
spreekt van een soort is vaak tot op zekere hoogte arbitrair, verschillende 
waarnemers kunnen hierover van mening verschillen. Behalve op uiterlijke 
kenmerken kan men tegenwoordig ook afgaan op verschillen die alleen met de 
juiste apparatuur te meten is; op deze manier is in 2001 een verschil in DNA-
sequenties ontdekt waaruit de conclusie te trekken is dat de Afrikaanse olifant 
eigenlijk het best kan worden opgevat als uit twee soorten bestaand. Mensen 
hebben zeer goed ontwikkelde hersenen, waarmee ze in staat zijn tot abstract, 
taal, introspectie, probleemoplossing en emotie. Dankzij zijn intelligentie en 
rechtopstaande houding, waardoor de armen vrij zijn om voorwerpen op te 
pakken en te bewerken, is de mens veel meer dan andere soorten in staat 
gereedschappen te gebruiken. De mens is over de hele wereld verspreid en op 
alle continenten behalve Antartica komen grote populaties voor. In juli 2008 was 
het totale aantal mensen op Aarde groter dan 6,7 miljard. Er is slechts een nog 
levende ondersoort: Homo sapiens sapiens. 
 
Met name de kerkhistoricus Philostorgios en de bisschop Auxentius van 
Dorostorum geven de meeste informatie over Wulfila, die zij Ulphila(s) of 
Urphilas noemden. Hij stamde af van waarschijnlijk een Gotische vader en een 
Cappadocische moeder. In 341 werd Wulfila bisschop van dat deel van de West-
Goten dat zich had bekeerd tot het christendom. Door aanhoudende 
christenvervolgingen vroeg Wulfila keizer Constantius 11 om opname in het 
Romeinse Rijk. Die stond dat toe en Wulfila leidde de christelijke West-Goten 
naar het gebied van het huidige Pleven (Bulgarije). Waarschijnlijk rond het jaar 
369 heeft hij de Bijbel vertaald. Tot aan zijn dood in Constantinopel bleef Wulfila 
een gerespecteerd bisschop. Wulfila verspreidde onder de Goten de ariaanse 
versie van het christendom. De belangrijkste afwijking van het katholieke geloof 
was dat Jezus Christus geen goddelijke natuur werd toegedacht. Wulfila werd 
hierdoor later als ketter beschouwd. Zijn pleegzoon Auxentius pleitte hem 
daarvan vrij in een brief, bewaard gebleven in De Fide van Ambrosius De Heilige 
Ambrosius 339-4 april 397) was een kerkvader. Hij was bisschop van Milaan, en 
schreef veel werken over de Kerk. Wulfila betekent waarschijnlijk ‘wolfje’ (van 
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Gotisch ‘wulfs’, ‘wolf’) net zoals Attila het Gotisch voor ‘vadertje’ is (van ‘atta’, 
‘vader’). 
 
De Saksen staken op hun beurt de kerk van Lebuines in Deventer in de brand. 
Daarop ondernam Karel een strafexpeditie. De zomerveldslag van de Franken in 
dat jaar was aanvankelijk succesvol: Karels leger stak de Rijn over Saksisch 
gebied in en veroverde onder andere de Syburg (bij Dortmund) en de Eresburg 
(tegenwoordig Marsberg), waar de Irminsul gestaan zou hebben, en stootte door 
tot de Wezer. Na hen verslagen te hebben, ging hun leider Hessi over tot het 
christendom. Tot op heden zijn er echter geen sporen opgegraven van de 
historische Eresburg. Gebaseerd op dit succes voerde Karel besprekingen met 
Saksische edelen die bereid waren mee te werken en hield daarbij gijzelaars als 
waarborg. 
 
In 773 trok Karel naar Italië waar de koning van de Langobarden, Desiderius, 
onderdak verleende aan de zonen van zijn overleden broer Carloman 1. In de 
tussentijd zette een deel van de Saksen, vooral boerenstrijders onder leiding van 
Widukind, een Westfaalse edelman, de tegenstand voort en veroverden Deventer, 
Frankische nederzettingen en kerken, voornamelijk in het huidige Rijnland. In 
774 belegerden de Angrivariers Fritzlar, maar werden teruggedrongen door de 
Franken daar. 
 
In 775 bracht de tweede veldtocht van Karel tegen de Saksen het Frankische 
leger via Syburg, Eresburg en Brunsberg (Höxter) in het Oostsaksische 
grondgebied aan de Oker (zijrivier van de Aller), waar een deel van de Saksen 
zich onderwierp aan de Frankische koning. De terugtocht van het leger onder 
Karel leidde via Hildesheim en Nordstemmen naar de Bukkigouw rond 
Bückeburg, waar de Angrivariërs, een Saksische deelstam, Frankische gijzelaars 
vasthielden. Van daar trok Karel naar ‘Hlitbeki’ (Lübbecke), om zijn eigen 
mensen militair bij te staan. Na een veldtocht in Italië in 776 keerde Karel weer 
terug, nadat de Saksen zijn fort bij Eresburg hadden vernietigd. Hij wist hen 
weer te onderwerpen, waarna Widukind naar Denemarken vluchtte. 
 
In 777 – een jaar dat zonder bloedvergieten zou zijn verlopen – vond voor de 
eerste maal een Frankische bijeenkomst, voorloper van de rijksdag, plaats op 
Saksische bodem, weliswaar in het net gestichtte Karlsburg, vermoedelijk bij het 
huidige Paderborn. Dit moest de bekering van de Saksen bespoedigen, waartoe 
onder andere Angelsaksische missionarissen uit Engeland ingezet werden. Karel 
de Grote streefde ernaar om net als in andere veroverde gebieden, de kerken met 
hun nederzettingen (kloosters) en hun administratieve traditie (boekhouding) als 
toezichtinstrument te gebruiken. 
 
In  778 leed Karel aanvankelijk een nederlaag tegen de Saracenen in Spanje. Op 
de terugweg werd ook nog zijn achterhoede overvallen door Basken. Tijdens deze 
Slag van de Roncesvaux-Pas werd Roland gedood, wat later aanleiding was voor 
het Chanson de Roland. In 779 veroverde Karel Oostfalen, Engern en Westfalen. 
 
Roland ( ca. 736; †  15 augustus 778), ook bekend als Roeland, Roelant of 
Orlando (in het oud-Frankisch Hruodland of Hruotland), was een van de eerste 
Paladijnse ridders aan het hof van keizer Karel de Grote in de achtste eeuw. In 
de latere Middeleeuwen werd hij een populaire held die in liederen en proza werd 
bezongen. Het meest bekende van deze liederen is het twaalfde eeuwse Chanson 
de Roland (Roelantslied). 
 
Het Roelantslied (ook: Roeland(s)lied) is een van de oudste Middelnederlandse 
ridderromans. Het is een anonieme bewerking van het Franse Chanson de 
Roland. De vertaling dateert uit de dertiende eeuw, het Franse origineel uit de 
periode 1050—1150. De Middelnederlandse vertaling is slechts fragmentarisch 
overgeleverd. Een volledige Nederlandse bewerking van de tekst, gedeeltelijk in 
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proza, verscheen aan het begin van de zestiende eeuw in Antwerpen onder de 
titel Den droeflijken strijt opten berch van Roncevale, gedrukt door Willem 
Vorsterman. 
 

Doe leide hij onder hem wale 
[Toen legde Roelant onder zich wel 
(nauwgezet)] 

den horen ende Durendale [zijn hoorn Olifant en zijn zwaard Durandal] 

Hij bad Gode met zoeter bede  

dat hijne ten paradijs gelede. [dat hij hem naar het paradijs geleidde] 

Te Spanien wert keerde hij hem 
weder 

[Spanjewaarts keerde hij zich weer] 

ende viel ruggelinge neder  

dat niemand en zeggen mochte, [en dat niemand mocht zeggen] 

Roelant en hadde den strijd 
volvochten. 

[dat Roelant de strijd niet ten einde had 
gevochten] 

 
Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal die 
tussen 1150 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken werd. 
Middelnederlands is de opvolger van Oudnederlands. Het Middelnederlands 
wordt ook wel Diets genoemd, vooral door niet-taalkundigen.  
 
Diets is een term waarmee de Middelnederlandse talen, en in het bijzonder de 
zuidelijke dialecten daarvan (gesproken tussen 1150 en 1500), worden 
aangegeven. Diets is etymologisch verwant aan het Engelse Dutch en het Duitse 
Deutsch (zoals in Niederdeutsch). Vormen als Dutch en Diets worden door Engels- 
respectievelijk Duitstaligen wel verward met Duits. In het Nederlands van de 
zestiende en zeventiende eeuw waren 'Duits' en 'Diets' spellingvarianten van 
hetzelfde woord. De moderne vertaling voor dit woord is in beide gevallen 
Nederlands. Belangrijker is nog, dat er een scherp onderscheid gemaakt moet 
worden tussen het eigenlijke, zuiver taalkundige gebruik van de term, en een 
oneigenlijk politiek-ideologisch gebruik, dat in diverse varianten nog een 
schimmig bestaan leidt. We moeten daarbij onderscheiden tussen de aanduiding 
voor bepaalde Germaanse, al dan niet historische, maar wel reële, bestaande of 
bestaan hebbende taalvariëteiten, en het begrip 'Diets' als projectie in politieke 
ideologieën. Bij de laatste is het realiteitsgehalte meestal ver te zoeken, al zit er 
soms nog net een vleugje van in. En precies zoals eenieder zijn eigen 
interpretatie aan een begrip als democratie kan meegeven, kan het hanteren van 
een onheldere term als Diets leiden tot een Babylonische spraakverwarring of 
zelfs tot politieke misleiding. 
 
Middelnederlands onderscheidt zich van Oudnederlands onder meer door het 
afzwakken van de vocalen, ook wel vocaalreductie genoemd. Voorbeeld vogala 
wordt vogele (in modern Nederlands: vogels). Hoewel er in het Middelnederlands 
veel meer is overgeleverd (in de vorm van handschriften en de vroegste gedrukte 
boeken) dan van Oudnederlands en dit de begrenzing in de tijd bepaalt, is het 
onderscheid dus mede taalkundig van aard: zie onder meer A. Quak en J.M. van 
der Horst, Inleiding Oudnederlands (Leuven, 2002) en M.C. van den Toorn et al., 
Geschiedenis van de Nederlandse taal (Amsterdam, 1997). In het zogeheten 
Corpus Gysseling (1977-1987) zijn naast de Middelnederlandse teksten tot 1301 
ook alle Oudnederlandse teksten opgenomen. 
 
Het Corpus Gysseling is een verzameling van alle Middelnederlandse (en veel 
Oudnederlandse) teksten die bewaard gebleven zijn van voor 1301. De uitgave is 
in de periode 1977-1987 samengesteld door de Gentse taalkundige Maurits 
Gysseling. Het Corpus Gysseling is, met de registers erbij, een reeks boeken van 
15 delen. De eerste negen delen bevatten de zogeheten "ambtelijke bescheiden", 
niet-literaire teksten, de volgende zes delen bevatten literaire teksten. Alle 
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teksten uit het Corpus Gysseling zijn integraal opgenomen op de cd-rom met het 
Middelnederlandsch Woordenboek. Linguïstisch gezien is Middelnederlands niet 
meer dan een algemene naam voor een aantal (niet altijd even nauw verwante) 
talen of dialecten die in de Late Middeleeuwen in het huidige Nederlandse 
taalgebied werden gesproken en geschreven. Er was toen nog geen 
standaardtaal, maar alle Middelnederlandse dialecten waren vermoedelijk in 
meer of mindere mate wederzijds verstaanbaar (want minder uit elkaar gegroeid 
dan de huidige). 
 
In het Middelnederlands kan men vijf hoofdgroepen aanwijzen: 
 

- Brabants was de taal van het gebied waar nu de moderne 
Nederlandse provincies Noord-Brabant en de Belgische provincies 
Vlaams-Brabant, Antwerpen, evenals het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en noordelijke delen van Waals-Brabant liggen en het 
zuiden van Gelderland;  

- Hollands werd voornamelijk gesproken in de huidige provincies 
Noord en Zuid-Holland en delen van Utrecht;  

- Limburgs werd gesproken in het moderne Nederlands (ten zuiden 
van Venlo) en Belgisch Limburg;  

-  Oostmiddelnederlands werd gesproken in het gebied van de 
moderne provincies Gelderland (behalve het rivierengebied), 
Overijssel, Drenthe en delen van Groningen. De 
Oostmiddelnederlandse streektalen vormden de meest westelijke 
Nedersaksische dialecten; 

- Vlaams (soms onderverdeeld in West-Vlaams en Oost-Vlaams) 
werd gesproken in de moderne regio van West en Oost-
Vlaanderen, alsmede in Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen.  

 
De naam paladijn gaat terug op de Oudgermaanse benaming Hrôth Nanths, een 
typische tweeledige naam die zoveel betekent als ‘degene die door het hele land 
beroemd is’. De term paladijn (afgeleid van 'palatinus' meervoud: 'palatini') werd 
voor het eerst gebruikt in het Oude Rome voor de kamerheer van de keizers en 
voor de keizerlijke paleiswacht, die door Diocletianus ‘praetorianen’ worden 
genoemd. Het woord 'palatinus' betekent ‘behorend tot de Palatijn heuvel’, waar 
zich het huis van de Romeinse keizer bevond sinds Augustus. In de vroege 
middeleeuwen veranderde de term en werd hij gebruikt voor de hoogste 
ambtenaar van de katholieke kerk in dienst van de paus of voor de belangrijkste 
edelman van het Heilig Roomse Rijk die ‘graaf Palatine’ werd genoemd. Paladijn 
is een term die later wellicht werd gebruikt voor een lid van de twaalfkoppige 
paleiswacht van keizer Karel de Grote. Deze paladijnen stonden bekend als 
voorbeeld van ridderlijkheid en hoffelijkheid. In later tijden zou deze term 
gebruikt worden voor zwervende ridders zonder eigen land of inkomen. Het 
betrof hier vaak jongere of verstoten zoons van adellijke heren. Voor hun 
inkomsten waren ze afhankelijk van hun heer. Dit kon hun vader of (oudere) 
broer zijn, maar evengoed konden ze trouw zweren aan een andere heer. In de 
middeleeuwse hoofse literatuur werden ze vaak afgetekend als eenzame strijders 
voor het goede; voorbeeld hiervan is het epische Roland-verhaal. (Roelantslied). 
 
Een ridder (een woord afgeleid van ruiter) was in de Middeleeuwen 
oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat (ruiter) die de ridderslag 
ontvangen had. Dit gebeurde meestal door de koning. Allengs werd de naam 
echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten 
van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite 
mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. 
 
De naar Karels idee ontrouwe Saksen hergroepeerden zich inderdaad opnieuw 
en overvielen herhaaldelijk dorpen van de Chatten in het huidige Hessen. Onder 
aanvoering van hun hertog Widukind en beter georganiseerd dan voorheen, 
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hielden de Saksen zich niet meer bezig met veroveringstochten, maar alleen met 
open veldslagen. Bovendien voerde Karel heffingen in, liet heidense gebruiken 
onderdrukken en onder dwang bekeringen naar het christendom uitvoeren, wat 
voor nieuwe opstanden zorgde onder een deel van de Saksen. Dit was vooral de 
boerenstand, terwijl een deel van de adel aan de kant van de Franken stond. In 
de Slag bij de Süntel vernietigde Widukind (Wittekind) bij het Süntelgebergte een 
Frankenleger, terwijl Karel zelf met een veldtocht tegen de Sorben bezig was. 
 
In 782 op de rijksdag in Lippspringe werd het land van de Saksen in Frankische 
graafschappen opgedeeld. Karel moet op de hardnekkige tegenstand hebben 
gereageerd met harde repressie, onder andere met het beruchte Bloedbad van 
Verden in 782 in Verden, waarbij 4500 Saksen onthoofd zouden zijn. Dit in de 
bronnen genoemde aantal wordt door sommigen als overdrijving gezien, 
aangezien archeologische sporen van een dusdanige slachting tot nu toe nog niet 
zijn gevonden. Sommigen denken dat in die bronnen delocabat (liet deporteren) 
als decollabat (liet onthoofden) geschreven zou zijn. Widukind was daarvoor al 
naar Denemarken ontkomen. Het bloedbad van Verden vond plaats in het jaar 
782 bij Verden aan de Duitse rivier de Aller. Duizenden Saksen werden in 
opdracht van Karel de Grote onthoofd. Over het exacte aantal slachtoffers 
verschillen historici van mening. Doorgaans wordt gesproken van 4.500 
terechtgestelden. Het bloedbad bij Verden vond plaats tijdens de 
Saksenoorlogen. Verden was in de vroege middeleeuwen een prinsbisdom. Na de 
Reformatie ging een deel van het wereldlijke gebied van de bisschop over in het 
vorstendom Verden, bestaande uit Verden en enkele omliggende dorpen.  
 
Karel werd in de oorlog tegen de Saksen bijgestaan door missionarissen. Hij 
verordende een speciale wet (Capitulatio de partibus Saxoniae) volgens welke 
elke verwonding van een missionaris of de minachting van de christelijke 
rijksorde - smaad richting een priester of een kerk, de bij de heidenen 
gebruikelijke crematie of het eten van vlees op vastendagen - met de doodstraf 
bestraft werd. De Capitulatio de partibus Saxoniae van 785 is een wet die bedoeld 
was om het land van de heidense Saksen voorgoed aan de Franken te 
onderwerpen door het gedwongen te kerstenen. Onder deze wet stond de 
doodstraf op: 
 

- inbraak in, diefstal uit of in brand steken van een kerk 
- het niet in acht nemen van de Vastentijd door het nuttigen van 

vlees 
- het niet gedoopt zijn en het weigeren van dit sacrament 
- het cremeren van een stoffelijk overschot naar heidens gebruik 
 

Ook deportatie werd door Karel als middel van onderwerping gebruikt. Zelfs in 
de kring rond Karel stuitte dit op bezwaren. Alcuinus, de latere abt van de Sint-
Martinuskerk van Tours (Midden-Frankrijk), schreef een brief waarin hij Karel 
tot terughoudendheid maande, aangezien het woord Gods niet met het zwaard, 
maar met prediken verspreid moest worden. Desondanks zette Karel de 
hardhandige en meedogenloze kerstening door, wat hem de bijnaam 
Saksenslager opleverde. In Detmold en bij de Hase kwam het in de zomer van 
783 tot gevechten, waarbij Saksische vrouwen zich met ontblote borsten op de 
overrompelde Franken gestort zouden hebben. Fastrada, de dochter van graaf 
Radulf, die na de dood van Karels vrouw Hildegard in 783 zijn nieuwe vrouw 
werd, zou zich volgens de overlevering ook met ontblootte borsten in de slag 
geworpen hebben. In 784 sloten de Friezen zich aan bij de opstand, zoals ze al 
eerder hadden gedaan. Ondanks hun vechtlustige instelling kwamen de Saksen 
steeds meer in het gedrang. De omslag kwam toen hertog Widukind zich in 785 
(vermoedelijk in de palts Attigny) liet dopen en de eed van trouw aan Karel, die 
als peter optrad, aflegde. Naast Attigny worden nog elf andere doopplaatsen van 
Widukind genoemd in latere bronnen, zoals de Hohensyburg, Paderborn en 
Worms. De strijd in de huidige Nederlanden was hiermee afgelopen. 
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Een palts was een koninklijke verblijfplaats in een geheel van residenties dat als 
een netwerk over het Frankenrijk en -later- het Duitse Rijk verspreid lag. Het 
woord is afgeleid van het Latijn palatium (paleis). 
 
Een paleis is een ambtsgebouw dat een openbare of ceremoniële functie heeft. 
Het is vaak ook een (woon)huis voor een staatshoofd. Ook kardinalen en 
bisschoppen wonen normaal gezien in een paleis. Het woord paleis is afgeleid 
van de Palatijn (Latijn: Palatium), de naam van de heuvel in Rome waarop de 
paleizen van de keizers stonden. Een gebouw met een openbare functie is 
bijvoorbeeld een paleis van  justitie. De aanduiding paleis wordt ook spottend 
gebruikt voor minder koninklijke gebouwen als: gokpaleis en sportpaleis. 
Italiaanse herenhuizen en kastelen krijgen vaak de titel ‘Palazzo’, bijvoorbeeld: 
Palazzo Farnese, Palazzo Vecchio of het Palazzo Vendramin-Calergi. Ook in 
steden in andere landen vindt men paleizen, zoals de stadspaleizen van Parijs, of 
in Spanje de zogenaamde Palau's (bijvoorbeeld Palau Güell). Daarnaast zijn de 
fantasiepaleizen te noemen, ook wel folly’s  geheten, zoals het bekende Palais 
idéal van Ferdinand Cheval. 
 
In de Merovingische periode, dus in de vroege middeleeuwen, hadden de 
koningen nog geen vaste verblijfplaats, maar reisden ze het land rond, trekkend 
van burcht naar burcht. Dat was nodig om het contact met de bevolking en de 
lokale leiders te onderhouden. Telkens als men halt hield, werd er een zitting 
gehouden, waar de vorst de bestuurszaken met betrekking tot de streek 
doornam en recht sprak over de grotere misdadigers. Dit lijkt misschien 
omslachtig, maar het was onvermijdelijk; de enorme afstanden, de slechte 
verbindingen en de beperkte transportmiddelen maakten het immers zo goed als 
onmogelijk om vanuit een centrale residentie te regeren. Vooral toen het rijk een 
grote omvang gekregen had onder Karel de Grote werd dit probleem nijpend. Het 
gebeurde regelmatig dat een deel van het rijk weer in opstand kwam zodra hij 
ergens anders was. De Saksen deden dat in 778 bijvoorbeeld. Karel had daarom 
een aantal residenties. Nijmegen was daar een van. Er werd in 830 bijvoorbeeld 
een belangrijk familieberaad gehouden om de burgeroorlog te beslechten. 
 
Vanaf het midden van de twaalfde eeuw begonnen de Franse koningen te streven 
naar een gecentraliseerde staat waarvan het erfelijk koningschap het middelpunt 
vormde. Zo ontstond langzaam een hechte natie, georganiseerd rond de 
hoofdstad Parijs. Er bestond voor de vorst dus geen dwingende reden meer om 
de palatii aan te houden of om rond te trekken; dat laatste deed hij enkel nog 
voor zijn plezier, bij voorkeur in de aangename en wildrijke Loire-vallei waar dan 
ook een echt kastelenlandschap is ontstaan. In het Heilige Roomse Rijk lag dat 
anders. Tot aan zijn opheffing in 1806 vormde het een los-vaste federatie van 
vorstendommen in onderling samenwerkingsverband en geen gecentraliseerde 
staat. Toch had het een koning, die zich echter tot het algemeen Rijksbelang 
diende te beperken en zich niet diende te mengen in de interne aangelegenheden 
van de verschillende samenstellende hertogdommen en graafschappen. Die 
koning werd gekozen onder de vorsten van het Rijk; hij was een primus inter 
pares. Om evenwel niemand het thuisvoordeel te geven, had Duitsland geen 
hoofdstad; het centrum was steeds dáár waar de koning zich bevond. Deze trok 
van residentie naar residentie. Daarom bleef de noodzaak om de palatii, de 
paltsen aan te houden bestaan.  
 
Primus inter pares (Latijn), eerste onder gelijken, betekent dat een lid van een 
groep dezelfde rechten heeft als alle anderen, maar toch een verhoogd aanzien 
heeft. Deze positie heeft meestal een representatief karakter en is niet verbonden 
met privileges. Een primus inter pares heeft vaak wel extra taken, bijvoorbeeld 
als voorzitter of woordvoerder. De term ‘primus inter pares’ werd onder keizer 
Augustus ingevoerd, om zijn positie binnen de Romeinse overheid te beschrijven. 
Augustus wilde hiermee zijn plaats binnen de republikeinse instituties aangeven 
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(de facto was hij echter de onomstreden heerser). Het begrip primus inter pares 
wordt door velen gezien als een contradictio in terminis. Als iemand wordt 
aangewezen als primus inter pares, zal deze nieuwe status tot gevolg hebben dat 
hij niet meer gelijk is aan zijn gelijken. 
 
Resideren met een hofhouding van enkele honderden, raadsbesprekingen 
houden en grote publieke rechtszittingen organiseren, het vergt een 
infrastructuur. Het spreekt dus vanzelf dat een dergelijke palts een uitgebreid 
complex vormde, met minstens een residentie, een kerk en een grote hoeve. Ze 
bevonden zich in de buurt van bisschopszetels, grote abdijen en in het begin ook 
op de plaats van oude Romeinse steden, of ze vormden het centrum van een 
groot landelijk kroondomein. Er bestond geen vastgelegd reisschema of 
systematische manier van rondtrekken. Men ging daar waar de vorst het nodig 
achtte. Bijzonder belangrijk waren de winterpaltsen, waar de koning het koude 
seizoen doorbracht, en de feestpaltsen, het centrum van grote religieuze 
plechtigheden met de Paasviering als belangrijkste. 
 
In het huidige Duitsland zette de strijd zich nog wel voort. In 792 kwam het tot 
de laatste grote opstand als reactie op gedwongen rekruteringen voor de 
Avarenoorlogen. Karel reageerde met gedwongen deportaties en gaf Saksisch 
land aan Franken en zijn Abodritische bondgenoten. De Abodriten of Obodriten 
waren een vroegmiddeleeuws verband van West-Slavische stammen rond de 
Elbe. Zij woonden in het gebied van het tegenwoordige Mecklenburg en Holstein. 
De verbanningsoorden van de Saksen zijn tegenwoordig nog te herkennen aan 
de plaatsnamen. Een meerderheid van de Saksen onderwierp zich vanaf toen, 
maar nog tot 804 (krijgstocht van de Franken naar Noordalbingië) kwam het 
steeds tot ongeregeldheden.  
 
De Avaren waren een van oorsprong gemengd, vooral Turks-Mongools 
nomadenvolk dat in het kielzog van de Hunnen en Turken migreerde naar 
Europa en hun rijk vestigde in het Wolga-gebied in de zesde eeuw.  
 
Noordalbingië (Latijn: Transalbingia) was een van de vier deelgebieden, 
behorende tot het vroegmiddeleeuwse hertogdom Saksen. De ligging valt 
ongeveer samen met het huidige Holstein, inclusief Hamburg. De letterlijke 
betekenis van Noordalbingië is ‘gebied ten noorden van de Elbe’, naar de 
gelatiniseerde vorm van de Elbe, Albis. 
 
Maar Karel stuurt ook op verzoening met de Saksen aan. In 802 werd het 
Saksische volksrecht, de Lex Saxonum, op schrift gesteld, nadat al in 797 met 
de Capitulare Saxonicum de wet vastgelegd was. Weliswaar werd daarbij alles uit 
de oude gebruiken gehaald, wat Karels aanspraak op de monarchistische 
godsstaat tegenspraak, en in deze gewijzigde vorm vanaf toen voor 
onaantastbaar verklaard. De instelling van een kerkelijke infrastructuur met de 
stichting van bisdommen zorgde voor een bestendiging van de met grote 
wreedheid over dertig jaar doorgezette kerstening van het Saksische volk. Voor 
Noordwest-Duitsland geldt deze fase van de negende eeuw, die afgerond werd 
met de aanstelling in 805 van missionaris Liudger tot de eerste bisschop van 
Munster, als de grootste gewelddadige omwenteling in de geschiedenis. Met de 
Saksenoorlogen waren de volksverhuizingen in het noordwesten van het rijk tot 
een einde gekomen. De oorlog tegen de Saksen was één van de zwaarste geweest 
die het Frankische volk gevoerd hadden volgens Karels biograaf Einhard. In de 
tiende eeuw, na twee eeuwen opgenomen te zijn in het Frankenrijk, leverden de 
Saksen met de dynastie van de Ottonen de koningen in het Oost-Frankenrijk. 
 
Widukind of Wittekind (743-807) was leider van de Saksen en de eerste bij 
naam bekende hertog van het hertogdom Saksen. Oorspronkelijk kozen de 
Saksen hun hertogen alleen als legeraanvoerder (dat is dan ook de letterlijke 
betekenis van het woord hertog) die in vredestijd weer moest aftreden. Door 
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Widukinds tactiek van permanente opstand bleef hij echter tientallen jaren lang 
aan de macht en zo wenden de Saksen eraan onder een centraal regime te staan. 
Hiermee vergrootte hij ook de invloed van zijn familie, uit wie verschillende 
Saksische dynastieën voortkwamen zoals de Ottonen, Welfen, Ascaniërs en 
Billungen. Widukind was de leidende kracht in de Saksenoorlogen voor 
onafhankelijkheid ten opzichte van de Franken en behoud van de eigen religie. 
Nadat Karel de Grote in 777 de Saksen had verslagen zocht hij zijn toevlucht bij 
de Denen. De vrouw van Widukind was de Deense prinses Geva Eysteinsdotter 
(Van Denemarken/Van Raumerike/Van Westfold Saksen). Hij had zover bekend 
drie kinderen, Wigebert Hertog van Saksen (799-827), Hasalda van Engern (756-
), Wittekind II van Wettin. Widukind stierf vermoedelijk in 807 bij een slag tegen 
de Zwaben. Hij zou zijn begraven te Enger in Herford (in het huidige Noord-
Rijnland-Westfalen) maar de monumentale tombe aldaar dateert niet uit de 
negende eeuw en het lichaam erin is dus waarschijnlijk van een ander. 
 

 

 
Widukind-Monument in Herford 
 
 
Widukind verscheen later in legenden als een heilige en bouwer van vele kerken. 
Vóór zijn doop zou hij op een zwart paard hebben gereden en daarna op een wit. 
Het zwarte paard is afgebeeld op het wapen van Herford en het witte paard op de 
vlaggen van Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Twente. 
 
In 778 trok Karel naar Spanje om tegen de Saracenen te strijden en in 782 
keerde Widukind terug als leider van een nieuwe opstand en plunderde 
verschillende Frankische gebieden. De Saksische adel keerde zich echter van 
hem af. Deze opstand, waarbij ook Friezen en Wenden betrokken waren, 
eindigde met de deportatie (ofwel onthoofding tijdens het Bloedbad van Verden, 
daar is onduidelijkheid over) van 4.500 Saksen door Karel de Grote. 
 
De Sorben zijn een West-Slavisch minderheidsvolk (ongeveer 60 000 mensen) in 
het oosten van Duitsland in de deelstaten Saksen en Brandenburg. Ze leven in 
een gebied dat tachtig kilometer ten zuidoosten van Berlijn ligt. Zij spreken hun 
eigen Slavische taal, het Sorbisch, die twee varianten kent: het Opperssorbisch 
en het Nedersorbisch. De Sorbische taal kent ongeveer 20 000 tot 30 000 
sprekers. Deze zijn allemaal tweetalig: Sorbisch en Duits. De Sorben zijn de 
overgebleven nazaten van Slavische volkeren die eeuwen geleden in het gebied 
tussen de Elbe en de Oder hebben gewoond. De Slavische Sorben, wonend op 
een eilandje te midden van sprekers van een Germaanse taal (Duits), zijn 
verwant aan Polen en Tsjechen. De Sorben werden vroeger ook, net als alle 
andere Slavische volkeren. 
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Wenden genoemd. In tekstboeken over de Middeleeuwen komt deze naam terug 
als ‘Wendische steden’. Dit zijn dan die steden van de Hanze die aan de Oostzee 
liggen. De naam Wenden wordt thans als beledigend gezien. 
 
Uiteindelijk lukte het Karel de Grote om Widukind over te halen zich tot het 
christendom te bekeren en hiermee ook het Saksische volk te kerstenen. Met 
kerstmis 785 werd hij gedoopt met Karel als peetoom. De paus hield ter ere 
hiervan een feestmaal. De Saksische adel kwam deze situatie goed uit, aangezien 
de vrije boeren nu naar Frankisch recht lijfeigenen werden. Als beloning ontving 
Widukind het graafschap Hamaland in leen (hij werd de eerste graaf van dit 
gebied, tegenwoordig het oosten van Gelderland en het westen van Westfalen). 
 
Hamaland was een graafschap van het Karolingische Rijk, dat later aangeduid 
wordt als een gouw. De naam verschijnt in de negende eeuw voor het eerst in 
geschreven bronnen. Hamaland wordt ook wel in verband gebracht met de 
Germaanse stam der Chamaven, die voor het laatst tegen het einde van de vierde 
eeuw in laat-romeinse bronnen voorkomt. Er zit tussen de beschrijving van de 
Chamaven en het verschijnen van de naam Hamaland echter een gat van ruim 
vier eeuwen, waarin ook de grote volksverhuizing heeft plaatsgevonden. Het is 
bekend dat de Karolingen waar mogelijk gebruik hebben gemaakt van bestaande 
structuren, maar of Hamaland al dan niet zijn wortels heeft in de periode van de 
Chamaven, valt dus niet zonder voorbehoud te beweren. Over de omvang van het 
graafschap Hamaland is lange tijd van alles beweerd dat de toets der kritiek niet 
kan doorstaan. Dat graafschap strekte zich uit op beide oevers van de IJssel, van 
iets benoorden Deventer naar het zuiden. Het gebied op de westelijke IJsseloever 
vormde maar een betrekkelijk smalle strook langs de IJssel. De westgrens 
kruiste de Rijn ongeveer bij Velp, pakte het uiterste oosten van de Betuwe mee 
om daarna de Rijn te volgen tot iets bezuiden Emmerik. Vandaar liep de 
oostgrens van Hamaland parallel met die tussen het Sticht Utrecht en het 
Bisdom Munster, zoals die sinds het einde van de achtste eeuw waren getrokken 
en tot in de zestiende eeuw zouden blijven bestaan. Hamaland kreeg daardoor 
twee uitstulpingen naar het oosten, de ene tot voorbij Lochem en de andere tot 
en met Doetinchem. Tussen die twee uitstulpingen versmalde het en bereikte 
zijn kleinste breedte ter hoogte van Steenderen op de oostelijke en Eerbeek op de 
westelijke IJsseloever. De opvatting (Heidinga teruggrijpend op oudere schrijvers) 
dat Hamaland westwaarts ooit eens de Veluwe en Flethite* heeft omvat, berust 
op mislezing van een oorkonde van 855, terwijl de gedachte (Wirtz, ook op grond 
van oudere schrijvers) dat Hamaland zich oostwaarts tot in het Munsterland zou 
hebben uitgestrekt, teruggaat op een veel te ruime interpretatie van een twaalfde 
eeuwse kroniektekst. 
 
Flethite is de naam van een gouw die zich uitstrekte over de Utrechtse 
Heuvelrug en het Gooiland. In het westen werd de grens gevormd door 
veengebieden tussen de Vecht, het Gooi (Ankeveen, Westbroek en Oostbroek); in 
het zuidwesten door het veengebied tussen Heuvelrug en de Rijn (Langbroek); in 
het zuiden door de Rijn, in het oosten door de veengebieden langs de Utrechts-
Gelderse grens, en in het noorden door het Almere.De dingplaats was 
waarschijnlijk Zeist. Van de vierde tot de achtste eeuw heeft het mogelijk 
onderdeel uitgemaakt van het grotere verband van Hamaland, dat wil zeggen. 
het stamgebied van de Frankische Chamaven, waartoe ook de gouwen Veluwe en 
IJsselgouw (Hamaland in engere zin) behoorden. Flethite is aan het einde van de 
zevende eeuw onder Frankisch gezag gekomen, waarbij het grotendeels 
koningsgoed werd. Dit koningsgoed werd voor de koningen als dienstgoed 
beheerd door de graven van Hamaland (uit het geslacht der Meginharden), 
waarvan Wichman (kort na 973) de laatste mannelijke telg was. Door 
schenkingen is het grootste deel van het koningsgoed in bezit van de Utrechtse 
kerk c.q. bisschop gekomen, zodat de gouw Flethite zijn institutionele functie in 
de achtste eeuw verloor. Het Eemland (van Soest tot en met Renswoude) kwam 
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in 777 in bezit van de Utrechtse Kerk. Het Gooi werd in 968 overgedragen aan de 
Abdij te Elten, dat ook goederen in Baarn en Soest bezat. Gebieden aan de 
zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug waren al eerder aan de Utrechtse kerk 
gekomen. De bisschop bezat domeinen in Zeist en Bunnik; de domproost in 
Amerongen, Doorn en Cothen; de abdij van Deutz in Wijk en Odijk. In Leersum 
lagen kleinere domeinen van de abdijen van Werden en Fulda en verspreide 
goederen van de bisschop en de oudste Utrechtse kapittels. In Driebergen is de 
situatie minder duidelijk. 
 
Het graafschap Hamaland in zijn hierboven gegeven omvang omvatte de oudere 
gouwen Islo/Hisloa, de IJsselgouw, in het noorden en de gouw Leomericke (de 
Liemers) in het zuiden. Beide oudere gouwnamen zijn verdrongen geraakt door 
de naam Hamaland. Een gouw was een samenhangend bewoningsgebied, een 
streek zeg maar. Niet ongebruikelijk in de rijksorganisatie van de Karolingen was 
dat twee gouwen in één bestuurlijk district, een graafschap, werden 
samengebracht. Dat lijkt dus ook voor Hamaland op te gaan. 
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Het Sint Eligiusgilde 

 
De bloei van Stad viel af te meten aan het groeiende aantal ambachtsgilden. In 
een tijd dat alles nog met wind-, paarden- en mankracht tot stand kwam, was 
vakbekwaamheid van het grootste belang. De gilden garandeerden kwaliteit en 
een eerlijke prijs. Concurrentie was er niet bij. De ambachtslieden waren 
gildenbroeders. Vaklieden die hetzelfde werk deden waren lid van hetzelfde gilde. 
Vaak hadden ze hun werkplaatsen in dezelfde straat. In Stad herinneren de 
Pottenbakkersrijge, Brouwersgang, Korenbranderssteeg, Speldemakersgang en 
Stoeldraaiersstraat daar nog aan. In 1317 kregen de smeden een eigen gilde. Op 
de gildenpenning was hun schutspatroon afgebeeld: Sint Eligius. De heilige smid 
uit de zevende eeuw had Christus als knecht gehad. De bestuurders van het 
gilde, de oldermannen, zagen er toe dat de broeders elkaar het brood niet uit de 
mond haalden en dat al het smidswerk in Stad door leden van het gilde verricht 
werd. Beunhazerij was strafbaar. Vakmanschap was meesterschap. Daarom was 
de opleiding van groot belang. De toekomstige smid werd eerst leerling bij een 
meester in het vak. Vervolgens was hij gezel. Eerst na zijn meesterproef mocht 
hij als vakbekwame smid aan de slag. 
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Men mout gain pankouk bedaarven om ‘n aai 

 
 
Goden, oertijd science fiction  
 

 
De godenoorlog 
 
De eerste oorlog in de wereld was die tussen de twee godenfamilies, de Asen en 
de Vanen. Deze had een oorzaak: de Asen mishandelden Gullveig (ook wel 
Goudroes), die het goud bij de mensen bracht. Het lukte de Asen echter niet 
Goudroes uit te schakelen, zij bezat magische Vanenkracht. Waarschijnlijk 
werden met Goudroes en de Glanzende een en dezelfde godin bedoeld, namelijk 
Freya. Belangrijker is echter, dat de grote burcht der Asen werd vernietigd door 
de Vanen, omdat de Asen niet de verzoeken der Vanen in wilden willigen. De 
Vanen waren incestueus en hielden zich zodoende bezig met voor de Asen 
verderfelijke praktijken, en daarom weigerden de Asen in te gaan op het verzoek 
van de Vanen om de rijkdommen der aarde te verdelen. Dit als schadevergoeding 
voor de mishandeling van Goudroes. De oorlog breekt uit, de burcht, nog 
gebouwd door Ask en Embla, wordt verpletterd. Vóluspá gaat door: 
 
Toen gingen alle goden naar hun rechterstoel,  
de Hoogheilige Heersers beraadslaagden:  
wie had de lucht geheel en al vergiftigd?  
Wie had Ods lief (Freya) aan de reuzen verkwanseld?  
Thor sloeg als enige toe, ziedend van woede,  
zelden blijft hij zitten als hij zoiets ervaart:  
zo wankelden woorden, plechtige beloftes,  
alle verdragen die uitgewisseld waren.  
Naar: een vertaling van Marcel Otten van de Edda. 

 
Eedbreuk 
 
De vrede was getekend, de Asen zonden Honir en Mimir naar de Vanen, de 
Vanen zonden Freyr, Njord en Freya naar de Asen om zo de vrede te 
bekrachtigen. Dit deel van het verhaal heeft nog een kantje: Mimir (Mijmeraar) 
werd onthoofd en het hoofd teruggezonden aan de Asen. Maar belangrijker is nu 
dat een reus, een hrimthurs, zich heeft aangeboden om Asgard te herbouwen, op 
voorwaarde dat hij Freya tot vrouw krijgt. De Asen stemmen hiermee in, mits de 
burcht binnen zes maanden klaar zal zijn. De reus begint aldus met bouwen, en 
tot ontsteltenis van de Asen is de gehele burcht drie dagen voor tijd klaar, enkel 
de poort ontbreekt nog. Loki verzint echter een list. De reus bouwt de burcht met 
behulp van een hengst, en Loki lokt de hengst weg door zich in een merrie te 
veranderen. Als de reus bemerkt dat Loki hierachter zat, wordt hij woedend. Dan 
wordt Thor erbij gehaald. Zonder te twijfelen slaat hij de reus neer, onwetend 
van de hele zaak. Met een klap van Mjolnir (hamer) slaat hij de reus dood. Maar 
de Asen hebben nu hun eed gebroken, iets onvergeeflijks in de Noordse cultuur, 
en dit werd een constructiefout die het einde van de wereld ten gevolg had. 
 

Het noodlot, Balders dood 
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Dat de wereld zou vergaan stond al vast sinds het ontstaan van de eerste 
wezens, in de oude wereld van ijs, leegte en vuur. Doch met het breken van hun 
eed betrokken de goden zichzelf bij dit lot, en Balders dood verzegelde dit. Een 
tweede gebeuren dat de eindtijd veroorzaakt is namelijk de moord op Baldr, zoon 
van Odin en Frigg, een wezen van licht, onschuld en volmaaktheid. De moeder 
wou het kind quasi onkwetsbaar maken. Er was dus een kwetsbare plek, (waar 
ook helden als Achilles en Siegfried aan ten onder gingen). Zij had alle wezens, 
bomen en planten de belofte gevraagd, om haar zoon nooit kwaad te doen. Maar 
zij was de maretak vergeten, een zwakke houtsoort. Loki zoekt de kwetsbare plek 
uit, vermomd als een oud vrouwtje, dat Frigg de kennis ervan ontlokt. Hij 
gebruikt Baldr's blinde broer Hodr als instrument en laat hem een maretakpijl 
afschieten door hem te helpen richten. Baldr kan niet naar Valhöll omdat hij niet 
eervol op het strijdperk is gestorven, maar moet dus naar Hel (de ‘gewone’ 
onderwereld). Frigg smeekt alles ter wereld om opnieuw Baldr weer naar de 
wereld te laten komen om daarna naar Valhöll te kunnen. Voorwaarde van Hel is 
dat dan iedereen op aarde moet treuren. Maar er is een reus die weigert te 
treuren, op aanstoken van Loki. Maar Balders dood zou ertoe leiden dat er, na 
de ondergang, een nieuwe wereld zou ontstaan. Misschien speelde dat ook mee 
bij Loki, toen hij Balder liet doden door de blinde Hodr zogezegd voor het spel de 
maretakpijl op zijn onoverwinnelijke broer te laten afschieten, waarbij Loki hem 
hielp richten. Na de ragnarök zou Balder herrijzen, en de aanvoerder van de 
nieuwe wereld worden. Waar Loki werd gezien als Beëindiger (hij was vuurgod, 
en de aarde zou verbranden door het vlammende zwaard van Surt), mag Balder 
gezien worden als Beginner, en wellicht hebben de overeenkomsten tussen Jezus 
en Balder geleid tot een snellere acceptatie van het christendom. Ook Balder zou 
herrijzen. 

Het scenario 

Ragna rok zal worden voorafgegaan door Fimbulvetr. Drie opeenvolgende winters 
zonder zomer ertussen leiden ertoe dat alle moraliteit verdwijnt en dat conflicten 
en vetes uitbreken. De wolf Sköll of Skali, en zijn broer Hati zullen tenslotte Sól 
(de Zon) verslinden en haar broer Mani (de Maan), nadat zij er eeuwen op 
gejaagd hebben. De sterren verdwijnen van het uitspansel en de wereld wordt in 
complete duisternis gehuld. De wereld zal daarbij zo hevig gaan schudden dat 
alle bomen ontworteld worden, alle bergen instorten, en elke band en veter 
springt, waarbij Loki vrij komt en ook zijn zoon de wolf Fenrir zich van zijn 
ketenen ontdoet. Deze verschrikkelijke wolf zijn kwijlende muil zal zo wijd 
opengapen, dat zijn onderkaak de bodem schraapt en zijn bovenkaak de hemel. 
En als er ruimte voor is zal hij nog wijder gapen. Vlammen dansen in zijn ogen 
en komen uit zijn neusgaten. Terwijl het land onder water loopt, raakt het schip 
Naglfar vlot, dat al die tijd gemaakt is uit de vinger- en teennagels van de doden. 
De Midgaardslang rijst vanuit de diepe oceaanbodem aan land en schuddend en 
wroetend doet ze de zeeën het overspoelen. Bij elke ademtocht stoot zij venijn 
uit, waardoor aarde en lucht in gif schroeien. Eggther, waker van de Jótuns zal 
op zijn grafopening zitten tokkelen op zijn harp, met een grimmige lach. De rode 
haan Fjalar zal naar de reuzen kraaien en de gouden haan Gullinkambi zal naar 
de goden kraaien. Een derde haan, roestrood zal de doden doen herrijzen in het 
verblijf van Hel. Door al dat tumult komen de zonen van Muspell naar voor 
getreden, met Surt aan kop. Ze pogen de brug Bifröst over te steken, maar die 
klapt daardoor in elkaar. Garm, de hellehond die voor Gnipahellir gebonden lag 
komt ook los. Daarop trekken ze naar de Vigrid vlakte en treffen daar de 
Fenriswolf, de Midgaardslang, Loki, Hrym (de stuurman van Naglfar), alle 
Hrimthursen (rijmreuzen) en Hels gevolg aan. Zij stellen zich daar in 
gevechtspositie op. Dan verheft zich Heimdall, met al zijn kracht blaast hij op de 
Gjallarhoorn zo luid dat het door alle negen werelden gehoord wordt. Alle goden 
worden gewekt en komen dadelijk in beraad bijeen. Odin rijdt op Sleipnir naar 
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Mimirs bron voor raad. Daarop gaat Yggdrasil, de wereldboom (waarvan de 
Melkweg de bovenste takken vormt), van wortel tot kruintop koortsachtig 
daveren. Alles op aarde, in de hemel en in de hel gaat aan het schudden. 
 
 

Eindstrijd 

 

 
Tyr die Fenrit ketent. 
 
De Asen en alle Einherjar, (de in de slag gevallen helden uit Valhóll, wapenen 
zich voor de strijd. Odin rijdt voorop met zijn speer Gungnir, zijn gouden helm 
en prachtig harnas, gevolgd door dit leger van 432.000 helden (800 uit elk van 
de 540 poorten van Valhöll). In de daarop volgende slag vecht Freyr tegen Surtr, 
waarbij Freyr het onderspit delft, omdat hij (in een andere mythe) zijn zwaard 
aan  Skirnir heeft weggegeven. Garm, de hellehond grijpt Tyr en Tyr doodt hem, 
maar wordt daarbij zozeer gewond dat hij nog enkel leeft tot nadat de wereld 
door het vuur vernield wordt Thor lukt het de Midgaardslang met zijn hamer 
Mjolnir te doden, maar op amper negen passen van de slang vandaan sterft hij 
aan haar venijn. 
Odin vecht lange tijd met zijn lans tegen Fenrir, maar wordt tenslotte door de 
wolf opgeslokt. Daarop zet Vidar zijn voet met de schoenzool van opgespaard leer 
op de onderkaak en scheurt met zijn hand de bovenkaak weg, zodat Fenrir 
omkomt. Loki vecht tegen Heimdall en ook die twee verslaan elkaar. 
 
Tot slot verspreidt Surt vuur over de negen werelden, waardoor alles vernield 
wordt in een alomvattende wereldbrand. De aardestructuur zinkt uiteindelijk 
geheel weg in de oeroceaan. 
Maar de balans tussen orde en chaos komt dan toch weer tot een evenwicht, 
zodat alvader  Fimbultyr een geheel nieuwe wereld kan laten ontstaan. Daarin 
ontmoeten Thors zonen Magni en Modi elkaar met Odins zoon Vidar en Vali een 
nieuwe hemel die overeenkomt met de vroegere Asgard, Baldr en Hödr keren uit 
het rijk van Hel terug. 
 

En wat na Ragna rok? 
 
Er zal graan rijpen op de velden die nooit bezaaid werden. De wei Idavol, op de 
plaats van het nu vernielde Asgaard, bleef gespaard. De zon herverschijnt als Sol 
vooraleer ze opnieuw door Sköll wordt opgeslokt, omdat ze een dochter baart, zo 
mooi en sterk als zijzelf. Die dochter zal haar weg aan de hemel voortzetten. 
Enkele goden overleven de vuurproef: Odin’s broer Vili, Odin’s zonen Vidar en 
Vali, Thor’s zonen Móôi en Magni, die hun vader’s magische hamer erven, en 
Hoenir, die de staf zal zwaaien en voorzeggen wat er moet gebeuren. Baldr en 
zijn broer Hodr, die voor de Ragna rok stierven, zullen terugkomen uit het 
voormalig verblijf van Hel en in de vroegere hal van hun vader Odin verblijven, 
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Valhalla in de hemel. Op hun bijeenkomst op Idavol zitten deze goden dan 
samen en bespreken hun verborgen kennis, waaronder de kwalen Jörmungandr 
en Fenrir. In het wiegend gras zullen ze de gouden schaakspelen vinden die van 
de Asen waren en er vol verwondering naar kijken. (Van de godinnen werd er 
geen uitdrukkelijk genoemd, maar er zijn veronderstellingen dat Frigg, Freya en 
anderen zullen overleven). Er zullen ook twee mensen aan de eindvernieling van 
de wereld ontsnappen, door zich diep binnenin Yggdrasil te verschuilen, waar 
Surtr’s zwaard niet vernielen kan. Het zijn Lif en Lifthrasir (Leven en Levenslust). 
Als ze vanuit hun schuilplaats verschijnen leven ze van ochtenddauw en 
herbevolken de menselijke wereld. Ze zullen hun nieuw pantheon eren, dat 
geleid wordt door Baldr. 
 
Het loeiend voor zal ze niet schroeien; het zal ze zelfs niet raken, en hun voedsel 
zal ochtenddauw zijn.  Door de takken zullen zij een nieuwe zon zien ontbranden 
als de wereld eindigt en opnieuw begint.  
 
Er zullen nog veel hallen (heelal) over zijn om de zielen van de overledenen te 
huisvesten. Volgens de Proza-Edda bestaat er een andere hemel zuid van 
Asgard, Andlang genaamd, en een derde nog verder daarbovenuit, Vidblain 
genoemd. Het zijn ruimten die beschut zijn tegen Surtr’s vuur. Volgens beide 
Edda’s is de beste plaats na de Ragna rok Gimle, een gebouw fraaier dan de zon, 
met gouden dak, in de hemel. Daar leven de goden in vrede met zichzelf en met 
elkaar. Daar zal een hal Brimir zijn, een hal op Okolnir (nooit koud), waar veel 
goede drank wordt geschonken. En dan zal er ook nog Sindr zijn, een excellente 
halruimte, helemaal uit rood goud gemaakt op Nidafjoll (de donkere bergen). 
Daarin zullen de zielen van de rechtschapenen huizen. 
 
De Proza Edda vermeldt tenslotte nog Nástrőnd (lichaamstrand of lijkenstrand). 
Een even wijde als ongunstige plaats in de onderwereld, waar geen zonlicht 
doordringt, met alle deuren op het noorden, muren en daken van gevlochten 
slangen gemaakt, met de koppen naar binnen, die zo veel gif spuwen dat het er 
als rivieren door stroomt. Dat is de plaats waar eedbrekers, moordenaars en 
beroepsflirters voor eeuwig doorheen moeten waden. 
En op de ergste plaats van alle, Hvergelmir, de kosmische Ruisende Ketel, zal de 
draak Nidhoggr - nog een overlevende macht van de Ragna rok - de lichamen 
van de overledenen de duvel aandoen door hun bloed te zuigen. 
 
Het hele verhaal is echter niet het relaas van een definitief einde in een 
zogenaamde ‘eindkrak’, maar de weerspiegeling van een optimistische visie op 
het cyclisch verloop der dingen. Na elke cyclus is er een uitzuivering gebeurd, en 
wordt met de gegenereerde kennis en ervaring een nieuwe wereld onder nieuwe 
heerschappij een kosmische poging ondernomen met wat er in essentie altijd 
overblijft. De ‘eindkrak’ (big crunch) is het theoretisch tegenovergestelde van de 
big bang, de ineenstorting van het heelal in de zeer verre toekomst als gevolg van 
de zwaartekracht. Deze hypothetische gebeurtenis vindt alleen plaats als de 
hoeveelheid materie in het heelal groot genoeg is. Indien de hoeveelheid kleiner is 
dan de kritische massa, zal het heelal oneindig blijven uitdijen en afkoelen.  
Recente waarnemingen hebben echter aangetoond dat de snelheid waarmee het 
heelal uitdijt, veel te groot is geworden om te laten afremmen door de 
zwaartekracht. Gas-en stofwolken zullen zich steeds verder van elkaar bevinden 
zodat er een minder hoge concentratie zal zijn van gas en stof in het heelal. 
Hierdoor zullen er minder sterren gaan ontstaan en sterrenstelsels zullen in 
aantal gaan afnemen. Maar dit is nog voor de verre toekomst. 
 
Volgens Jung zou bovendien het feit dat het paard zich onder de ruiter bevindt 
ook verklaren dat het met de natuurlijke kracht van de (psychische) onbewuste 
driften geassocieerd wordt. Odin zelf wordt immers met de kennis en wijsheid 
geassocieerd, die door de driften dynamisch wordt en deze in goede banen zal 
leiden. Deze combinatie maakt Odin tot een fervent strijder in woord en daad. 
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Yggdrasill in de Edda's 
 
In de Nederlandse Proza-Edda wordt Yggdrasill als volgt beschreven: 
 
Drie wortelen houden den boom en strekken zich zeer verre uit van elkander. De 
eene schiet benedenwaarts naar Nijlheim, tot aan de bron Hvergelmir, waaruit 
eenmaal de gifstroomen in Ginnungagap vloeiden. Ontelbaar vele slangen zijn in 
deze bron, en pogen onophoudelijk, gemeenschappelijk met Nidhöggur, dien wortel 
door te knagen. 
(...) 
Een ander wortel nadert de Thursen, en onder dezen is de Mimir's bron, waarin 
wijsheid en verstand verborgen is. 
(...) 
Maar tot de Asen en menschen strekt zich Ygdrasill's derde wortel uit onder dezen 
bevindt zich de Udarbron, (de heilige bron des tijds), waarop bestendig twee witte 
zwanen zwemmen. Hier bevindt zich der goden geregtplaats, wervaarts elken dag 
over Bifrost rijden. Eene schoone grot, der Nornen woonplaats, bevindt zich 
daarnaast, en iederen dag begieten deze godinnen met water uit de Urdarbron 
dezen esch, opdat zijne takken en bladeren niet verdorren en de wortels niet 
vermolmen. Van Ygdrasill valt ook de dauw op aarde, de Hunangfsfall, d. is 
honingdaauw, die voor voedsel der bijen gehouden wordt, gelijk de Völa zingt: 

 
Ik weet een esch  
`t Is IJgdrasill,  
De hooge boom, begoten  
Met helder nat:  
Hij geeft den dauw.  
Nooit welkt zijn groen,  
Aan Urdars- bron.  
 
Een veelwetende, witte adelaar zit in den kruin des booms; tusschen zijne oogen 
zweeft de havik Wedrfölnir, en het eekhorentje Ratatöskur loopt langs den stam op 
en neder, en zoekt tweedragt te stichten tussen den adelaar en den draak of de 
slang Nidhöggur, die in de diepte ligt. Vier herten eindelijk: Dain, Dvalin, Duneyr 
en Dyrathror, staan in de takken, knagen aan de bladeren en vreten de jonge 
knoppen af. Daarom heet het: IJgdrasill. 
 
Heeft overlast te dragen,  
Veel meer dan menschen weten;  
Vier herten plukken boven,  
Vermolming knaagt ter zijde,  
`t Gebit van Nidhögg onder.  
En dit alles duldt de esch, die men als wereld-boom beschouwen moet, en vergaat 
niet, maar staat: eeuwig, altijd groen aan de heilige bron des voortijds. 
 
De negen werelden die Yggdrasill verbindt: 

 
1. Asgard, de wereld der Asen  
2.  Ljossalfheim, de wereld der lichtelfen 
3.  Muspelheim, de vuurwereld  

      4.  Vanaheim, het rijk der vruchtbaarheidsgoden; de Vanir  
      5.  Midgard, de wereld der mensen 

6. Jőtunheim, de wereld der Jőtuns  
7.  Niflheim, het rijk der nevelen; hier huisden de doden  
8.  Svartalfheim (of Nidaveellir), de wereld derzwaartelfen of dwergen  
9.  Helheim, de woonplaats van de godin Hel  

 



 163 

 
De bewoners van de levensboom 

Mythische wezens 

• Hoog in de kruin waakt de tweekoppige adelaar Viōofnir als symbool van 
licht en alom helder zien. Hij zorgt met zijn vleugels voor wind over de 
werelden.  

• Daar zit in sommige voorstellingen ook een wakkere haan en twee 
haviken die de goden waarschuwen bij onraad. In andere voorstellingen 
zit de havik Vedrfolnir op het voorhoofd van de arend of zelfs in zijn oog.  

• Onder de twijgen houden de goden gerecht.  
• Onder aan de wortels kronkelen de oerslangen Góinn en Móinn die van 

Grafvitnir (Grafwolf) afstammen, en vreet de draak Nidhogg (symbool van 
de duistere macht) de wortel aan.  

• Rond de stam leven vier herten met grote vertakte geweien, Dáinn, 
Dvalinn, Duneyrr en Durabrór. Die leven van de schors en de onderste 
bladeren en vruchten.  

• En de geit Heiörun eet van de bladeren in de kruin hogerop.  
• De eekhoorn Ratatoskr is boodschapper tussen de werelden, ongeveer 

zoals Hermes voor Zeus is, en loopt voortdurend op en neer. Maar hij 
wakkert de spanning aan tussen het hogere en het lagere.  

• De schade die door sommige van de dieren aan Yggdrasil wordt 
berokkend, wordt gerepareerd door de nornen (schikgodinnen). Deze drie 
vrouwen zitten bij de wortels.  
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Yggdrasill 
 

 
De levensboom overleeft de Ragnarök 
 
Yggdrasil staat ook centraal in de mythe van de Ragnarök. Wanneer de 
levensboom begint te beven nadert dit einde van de wereld. De enige twee 
menselijke overlevenden (er zijn er ook enkele bij de goden), Lif (leven) en 
Lifthrasir (levenslust), kunnen ontkomen door zich in de takken van Yggdrasil 
schuil te houden, waar zij zich voeden aan ochtenddauw en de bescherming van 
de boom genieten: 
 
Het loeiend vuur zal ze niet schroeien; het zal ze zelfs niet raken, en hun voedsel 
zal ochtenddauw zijn. 
Door de takken zullen zij een nieuwe zon zien ontbranden als de wereld eindigt en 
opnieuw begint.  
 
De Noordse kosmogonie beschrijft de structuur van het heelal en het ontstaan 
ervan, zoals dat in de Noordse mythologie is overgeleverd. In deze 
wereldstructuur leven en evolueren elfen, goden, reuzen, mensen, dwergen en 
allerhande andere mythische wezens. Centraal in de Noordse kosmogonie staat 
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Yggdrasil, de 'Wereldboom', die zich door de negen werelden van het universum 
uitstrekt met aan zijn wortels drie magische bronnen: 
 

- Mimisbrunnr (bron van Mimir) 
- Urdabrunnr (bron van Urd, oerbron)  
- Hvergelmir (bron in Niflheim) 
  

Urd was een van de schikgodinnen (nornen) in de Noordse mythologie. Zij was 
een oude vrouw en haar naam betekende dat wat zij vertegenwoordigde: het 
verleden. Urd verzorgde de zwanen in de bron van Urd. In deze bron worden 
zwanen geboren en ontspringen twee rivieren. De Nornen besprenkelen de 
levensboom Yggdrasil met leem en water van deze bron. Van de Nornen wordt 
ook gezegd dat zij zichzelf in zwanen konden veranderen. 
 

De werelden in perspectief 
 
Wanneer men de in de literatuur genoemde werelden in kaart brengt en hun 
relaties met elkaar aangeeft, dan krijgt men een overzichtelijk maar statisch 
beeld van het geheel, dat hier en daar tegenstrijdigheden lijkt te bevatten. Dat 
laatste komt dan voornamelijk omdat het ten eerste niet mogelijk is een meer-
dimensioneel beeld in een plat vlak weer te geven, en omdat ten tweede de 
tijdsdimensie daarin ontbreekt. Het blijkt immers dat de vroege denkers die de 
kosmologische visie van noordelijk Europa vastlegden ook reeds sterk gedreven 
werden door de idee van evolutie, zelfs op het macroscopisch niveau van de 
kosmos. Zo werden al deze werelden niet op een dag opgebouwd, maar gebeurde 
dit in opeenvolgende fasen. De volgorde van die fasen is niet af te leiden uit het 
statisch overzichtsbeeld, waar ze allemaal tegelijk in voorkomen. Men moet het 
met een tijdsperspectief aanvullen, dat langzaam bij het bestuderen van de 
Edda-literatuur naar voren komt. 
Vanuit een bepaald perspectief bekeken wordt de samenhang van de negen 
werelden als volgt beschouwd: 
 

- Boven de aardse wereld: Muspelheim, Ljosafheim en Asaheim. 
- Ter hoogte van onze aardse wereld: Jotunheim, Midgard en  

Vanaheim. 
- Onder deze wereld: Svartalfheim, Niflheim en Niflhel. 
- Vanuit een ander perspectief is de indeling enigszins anders. 

Hoogste werelden of hemelen 

                 -    Alfheimr (Alfenheim), verblijf van Freyr  
- Lichtelfenheim of Ljossalfheimr, land der  Lichtelfen (Ljósalfar), 

mooi en licht, 
     (tegenhangers van Dőkkálfar beneden in de aarde, zwarter dan 
pek)  
- Asgard (Asengaard): Thuishaven van het heersend godengeslacht 

van de Asen,  midden in de wereld 
- Idavoll: centrale bouwveld van Asgaard, enige wat er na Ragna rok 

van overblijft 
- Gladsheimr (Vreugdeheim): normale verblijfplaats van Odin met 

vergaderruimte voor de goden  
 
Odin (Oudnoords: Óðinn, Zweedse en Deens: Oden) wordt gezien als de 
oppergod in de Noordse mythologie. West-Germaanse namen van Odin zijn Weda 
(Oud-Fries), Woden (Angelsaksisch en Oudsaksisch), Wodan (Oud-Frankisch), 
Wuodan (Alemannisch), Wotan of   
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Wothan (Germaans) en Guodan (Lombardisch). In het Nederlands leeft de naam 
van de god nog voort in ‘woensdag’. In het Engels herinnert de naam van Wodan 
nog bij Wednesday (Wodansdag), in het Duits was het Wotanstag totdat de 
rooms katholieke kerk de woensdag tot Mittwoch (Midweek) maakte. Voor de 
betekenis van de naam WODAN (van Watanaz= Wetende-god) zijn er veel 
verklaringen, zoals "wetende" en ook "water". De naam WODAN voor de oppergod 
van onze (Eburoonse) voorouders was algemeen in West-Europa: in veranderde 
vorm komen we hem later tegen in het westen, noorden en oosten; maar vooral 
in Noord-Europa als Odin.  
 
De naam Odin is verwant met Oudnoords óör, in de betekenis van ‘geestdrift’, 
‘excitatie’, ‘furie’, ‘universele wijsheid’ of ‘poëzie’, en kan verbonden worden met 
Welsh gwawd ‘gedicht’ en Oud-Iers fáth ‘voorspelling’. Odin wordt aldus in 
verband gebracht met zowel wijsheid (kennis, wijsheid, poëzie en literatuur) als 
kracht (energie, strijd en oorlog). Odin woont in Gladsheimr maar verblijft ook 
regelmatig in Valaskjálf waar zijn zetel Hlidskalf ruim uitzicht over de werelden 
biedt. Hij heeft daar nog een speciale hal Valhóll, met vele poorten en bedekt met 
schilden, waar hij alle gesneuvelde en uitverkoren strijders ontvangt. 
 

- Valaskjálf: grote plaats gebouwd door de goden en met zilver 
beslagen, met Hlidskjálf als uitzichtplaats voor Odin en twaalf 
andere godenzetels. 

- Valhöll of Walhalla (Gevallenenhal): Ruimte waar in de strijd 
gevallen helden in terechtkomen. 

- Breidablik (Breedglans ): verblijf van Baldr. 
- Nóatún: verblijf van Njördr (beheerder van het waaien van de 

wind, zee en vuur, afkomstig van de Vanen). 
- Glitnir (Glitter, Stralende): verblijfzaal van Forseti waar hij 

goddelijk recht spreekt met muren, stijlen en pilaren van rood 
goud en dak van zilver. 

- Paleis Vingólf (Vriendelijk huis): zaal als heiligdom van de 
Asengodinnen. 

- Fensalir: woonstee van Frigg. 
- Fòlkvangr (Volkveld): Freya’s verblijf  
- Sessrumnir (Zitruimten): grote mooie zaal van Freya (dochter van 

Njord) waar zij de helft van de doden ontvangt waar zij ten strijde 
trekt (andere helft is voor Odin). 

- Vidi of Landwidi, Vidars Paleis uit bladeren gemaakt. 
-  Ydalir, Ullr’s Paleis. 
- Thrudheim grens van de hemel en de aarde. 
- Bilskirnir: hal met 540 vertrekken van Thor. 
- Himinbjörg: einde van de hemel bij Bifröst, verblijf van Heimdallr 

(blaast Gjallarhorn, te horen in alle werelden). 
- Sökkvabekkr,  (Dieptebeek): plaats van Sága. 
- Urdarbrunnr: (Bron van Urd of Urdr). 
- Bifröst (Schommelige hemelstraat), Asgard en Midgard 

verbindende regenboogbrug in drie kleuren, gemaakt door de 
goden van aarde naar hemel (regenboog). Rode kleur is vuur dat 
de bergreuzen uit de hemel houdt.  

- Vanaheim (Wanenheim): Thuisland van het door de Asen 
bekampte godengeslacht der Wanen. 

- Andlangr: tweede hemel in het zuiden boven Asgard. 
- Gimlė: zaal aan zuidelijk uiteinde van de hemel, de allermooiste, 

zal er nog staan als hemel en aarde vergaan zijn (voor goede 
rechtschapen mensen). 

- Vidbláin: derde hemel, boven de tweede, met mogelijk Gimlé, waar 
nu (voor Ragna rok) alleen nog maar de Ljósalfar wonen.  
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De Wanen, ook Vanir of Vanen genoemd, zijn in de Noordse mythologie de 
volgelingen van Vili en Ve. Zij staan tegenover de Asen. Deze beide godenfamilies 
zijn ontstaan nadat Odin, Vili en Ve de wereld hadden geschapen. Odin was nog 
niet tevreden, maar zijn broers wel, die wilden gaan rondtrekken in hun 
schepping. Zo zijn de twee "godenfamilies" ontstaan. 
 
Later zou er tussen beide families ruzies ontstaan, omdat de Asen een muur 
wilden bouwen om de Asgard te beschermen. De Wanen wilden dit niet omdat 
dit hun vrije doorgang zou belemmeren. De Wanen trokken namelijk rond, zij 
bleven niet op één plaats. Zo ontstond er een oorlog tussen de Asen en de 
Wanen. Regelmatig zullen beide families zich herverzoenen en tenslotte Kvasir in 
het leven roepen om hen te helpen de vrede te bewaren door tussen beide 
families als ‘ombudsman’ te fungeren. Bovendien zullen de beide families 
‘gijzelaars’ uitwisselen. Enkele van de Asen zullen bij de Wanen gaan wonen en 
omgekeerd. Zo zouden Njord met zijn dochter Freya en zoon  Freyr naar de 
Asgard verhuizen en is Honir  met de Wanen gaan rondtrekken 

Middenwerelden 

• Jötunheim, o.a. Totunheim, Thuisland der reuzen (namelijk 
Thursen en  Jötun), dat rond Midgard ligt  

• Gastropnir  
• Thrymheim, Skadi’s Paleis en verblijf van Prymr en de rijm- of 

ijsreuzen  
• Utgard, de schier onbewoonde buitenwereld van de Midgard  

• Midgard, Thuisland van de mensen  
• Nidavellir of Svartalfheim, Thuisland der Svartalfer of dwergen  

• Mimisbrunnr (bron van Mimir) 

Mímir of Mímr (Mijmeraar in het Oudnoors) is een oude entiteit in de Noordse 
mythologie, de bewaarder van de bron van wijsheid in Jotunheim. 

Onderwerelden 

• Helheim, het dodenrijk waar Hel heerst 
• Nástrond, lijkenstrand, waar Nidhoggr er het bloed uit zuigt 
• Onderwereld der Asen bij de Asir stroom  

• Muspelheim, de vuurwereld, thuisland der vuurreuzen 
• Himthusen (ooit de Ginnungagap geweest) 
• Niflheim, Thuisland van de vorstreuzen, rijk van puur ijs, nevel en 

diepste duisternis, wereldbegin en dodenrijk  
• Gnipahellir, een voorportaal naar Niflheim als dodenrijk 
• Hvergelmir, oerbron, ligt onder Niflheim 
• Gjoll, de dodenrivier die eruit ontspringt  

Relatiediagram 

Met uitzondering van Midgard (de middenwereld van de mensen) die evenwicht 
vertegenwoordigt, kunnen de overige werelden volgens tegengestelde principes 
gegroepeerd worden: 
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Wereld Tegengestelde wereld tegenstelling 

Muspelheim Niflheim Vuur, warmte/ ijs, kou 

Asgard Helheim Paradijs, Heil / Hel Verdoemenis 

Vanaheim Jötunheim Schepping, orde / vernietiging, chaos 

Alfheim Svartalfheim Licht/ duister 

De namen van deze werelden hebben heim (rijk, wereld, verblijfplaats) tot suffix 
en soms gard (aarde). In het tweede geval bestaat altijd een plaats met dezelfde 
naam die in het centrum van de wereld is gelokaliseerd. Actueel onderzoek dat 
zich op de oudste bronnen baseert suggereert dat de negen werelden eerst 
allemaal op heim eindigden (Midgard werd dan Mannheim genoemd en Asgard 
Godheim). De verwarring zou ontstaan zijn omdat sommige auteurs de 
plaatsnaam van plaatsen binnen bepaalde werelden gingen verwisselen met de 
naam van die werelden zelf. 

De tijdsdimensie 

Er is een duidelijk evolutionair verloop in de Noordse kosmogonie. Het kosmisch 
verhaal heeft een begin en een einde binnen een eeuwigheids-gegeven. Zowel het 
ontstaan als het vergaan van de kosmos worden gemarkeerd door bepaalde 
beeldvoorstellingen. Daartussenin verlopen dan nog eens meerdere fasen van 
opbouw, instandhouding en afbraak. Maar reeds voor het gemarkeerde begin 
was er een continuïteit in de vorm van een gapende leegte, en na het einde is er 
aanwijzing voor het starten van een nieuwe cyclus, al wordt die zelf niet verder 
beschreven of ingevuld. 

Kosmisch begin 

Er wordt uitgegaan van een niet nader bepaalde gapende leegte, Ginnungagap 
genaamd. Zij is zo ontzettend ruim dat ze blijkbaar alle gigantisch grote werelden 
kan bevatten. In dit absoluut vacuüm bestaan twee aan elkaar tegengestelde 
extreme toestanden. De ene is die van ontzettend koude oernevelen, Niflheim, de 
andere die van de ontzettend hete kolkende gassen, Muspelheim. Waar beide 
samen komen ontstaat de eerste materialisatie en differentiatie. De 
Ginnungagap bestaat daarna niet meer zoals eerst en wordt vanaf dan 
Himthusen genoemd. Binnen deze structuur ontstaan gigantische wezens (met 
Ymir als eerste), waaruit al vrij vroeg ook de goden voortkomen. 

Ontstaan van de oerwerelden 

Het ziet ernaar uit dat eerst de onderwerelden zijn ontstaan, daarna de 
bovenwereld en pas dan de middenwereld daar tussen in, al gaat de interne 
evolutie en verdere opsplitsing van deze oerwerelden intussen door, zodat zij ook 
deels in de tijd elkaar overlappen. Er is daarbij ook interactie. Zo kan 
bijvoorbeeld een Walhalla in Asgaard pas functioneren nadat er ook helden op de 
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middenwereld zijn, en dus deze middenwereld of Midgard zelf is ontstaan. In de 
andere richting vertrekken pas dan ook dode mensenzielen (maar iets eerder al 
ook sommige later ontstane goden en reuzen) naar de onderwerelden van het 
oude Niflheim en het meer recent ontstane Helheim. De Midgaard kon pas 
ontstaan nadat daarvoor materiaal voorhanden was enerzijds (Ymir) en 
vormende krachten (Asen en Wanen) anderzijds, die wisten hoe ze met het 
materiaal moesten omgaan. Pas dan kon ook de mens worden geschapen. 
 

Verval en instorting van de wereldstructuur 

Ten slotte komt Yggdrasil zodanig onder druk te staan dat deze allesverbindende 
wereldstructuur gevaarlijk gaat trillen en beven en tenslotte helemaal in stukken 
breekt. Op dat moment raakt de scheiding tussen de wereldstructuren teniet en 
krijgen de reusachtige oerkrachten opnieuw vrij spel. Dit wordt voorgesteld door 
het beeld van de bewoners van Jötunheim die de delicate verbindingsbrug 
Bifröst bestormen en onder hun gewicht doen instorten. De goden zelf worden 
door hen aangepakt en grotendeels vernietigd. Dit hele gebeuren wordt verteld in 
het verhaal van de Ragna rok, de teloorgang van de heersende machten, zowel de 
goden als de reuzen. Aan dit glorieloze chaotische einde ging een lange periode 
vooraf van overgang van 'zomer' naar 'winter', de Fimbulvetr. 
 

Heropstanding 

Er zullen nog veel hallen over zijn om de zielen van de overledenen te huisvesten. 
Volgens de Proza-Edda bestaat er een andere hemel ten zuiden van Asgard, 
Andlang genaamd, en een derde nog verder daarbovenuit, Vidblain genoemd. Het 
zijn ruimten die beschut zijn tegen Surtrs vuur. Volgens beide Edda's is de beste 
plaats na de Ragna rok Gimle, een gebouw fraaier dan de zon, met gouden dak, 
in de hemel. Daar leven de goden in vrede met zichzelf en met elkaar. Daar zal 
een hal Brimir zijn, een hal op Okolnir (nooit koud), waar veel goede drank wordt 
geschonken. En dan zal er ook nog Sindr zijn, een excellente halruimte, 
helemaal uit roodgoud gemaakt op Nidafjoll (de donkere bergen). Daarin zullen 
de zielen van de rechtschapenen huizen. De Proza Edda vermeldt tenslotte nog 
Náströnd (lichaamstrand of lijkenstrand). Een even wijde als ongunstige plaats in 
de onderwereld, waar geen zonlicht doordringt, met alle deuren op het noorden, 
muren en daken van gevlochten slangen gemaakt, met de koppen naar binnen, 
die zo veel gif spuwen dat het er als rivieren door stroomt. Dat is de plaats waar 
eedbrekers, moordenaars en beroepsflirters voor eeuwig doorheen moeten 
waden. En op de ergste plaats van alle, Hvergelmir, de kosmische Ruisende 
Ketel, zal de draak Nidhogger - nog een overlevende macht van de Ragna rok - de 
lichamen van de overledenen de duivel aandoen door hun bloed te zuigen. 
 
Hvergelmir ofwel de Ruisende Ketel was in de Noordse mythologie een bron in 
Niflheim. In de Noordse mythologie en in de Keltische mythologie staat vaak het 
begrip ketel symbool voor een kosmische ruimte, desgevallend het heelal zelf. Uit 
Hvergelmir stroomden twaalf stromen, zij droegen de verzamelnaam Elivágar. 
Afzonderlijk waren het Svöl, Gunurd, Formfimbul, Þul, Slíd, Hríd, Sylg, Ylg, Víd, 
Leiptr en Gjöll, met Gjöll dicht bij het laagste punt, Niflhel. Er waren nog andere 
bronnen die de kosmische boom Yggdrasil voedden, met elk een eigen functie in 
de Noordse kosmogonie. De Noordse kosmogonie beschrijft de structuur van het 
heelal en het ontstaan ervan, zoals dat in de Noordse mythologie is overgeleverd. 
 
De noordse mythologie is, zeker in West-Europa, één van de bekendere, samen 
met onder andere de Griekse, Romeinse, Egyptische en de Germaanse 
mythologie. Van deze laatste mythologie maakt de noordse mythologie deel uit; 
ze kent grotendeels dezelfde goden en helden. Maar zij wordt toonaangevend 
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beschouwd als voorbeeldfunctie voor het geheel der oudere mythologieën van het 
noordelijke deel van Europa (in tegenstelling tot het geromaniseerde zuidelijke 
deel). De reden hiervoor is tweeledig: 
 

- zij hield een paar honderd jaar langer stand; 
- er zijn de meest volledige geschreven teksten van. 

 
De invloed van deze mythologie is in Nederland nog merkbaar, omdat zij haar 
oorsprong niet ver van deze landen vindt en er ook in omgang was als 
Nederlandse mythologie. De Noordse mythologie koppelen we aan de 
Noormannen of Vikingen, toenmalige bewoners van de Scandinavische landen, 
maar de mythen en sagen bestonden al lang voor hen en waren deels afkomstig 
uit omliggende landen zoals IJsland en het huidige Duitsland. Volgens auteurs 
zoals Jan de Vries zijn er zelfs Indo-Europese sporen en parallellen met 
elementen uit de Indiase mythologie in deze zeer oude orale verhalentraditie 
terug te vinden, die uiteindelijk deels is neergeschreven in de Edda. (Finland) 
heeft een meer eigen mythologie. 
 
De Finse mythologie bestond al in de bronstijd en kan terug worden geleid tot de 
steentijd. Vele van de Finse verhalen lijken dit te ondersteunen. Finland zelf is 
een land van bossen, moerassen en ijsvlaktes en goede plek om een mythologie 
te ontwikkelen die om het animistische in de natuur draait. Hoewel de Finnen 
bijna al hun verhalen mondeling doorgaven, is er vrij veel bewaard gebleven en is 
de invloed van het christendom beperkt gebleven. De Kalevala, een boek met 
Finse verhalen en mythen wordt dan ook gezien als Finlands officiële epos. De 
Kalevala is een van de belangrijkste boeken en wordt vaak de Finse Bijbel 
genoemd. Het is een verzameling van verhalen en gedichten, waarin onder 
andere de schepping van de wereld wordt beschreven. Typisch in de Finse 
verhalen zijn de tovenaars, de typische grijsbaardige tovenaars met een grote 
hoed op. Het is mogelijk dat Tolkien hier zijn inspiratie vandaan had. Uit diverse 
grotschilderingen kan afgeleid worden dat sjamanisme een belangrijke invloed 
had op de oude Finnen. Jagen was een belangrijke bron van voedsel, er zijn ook 
veel afbeeldingen gevonden van jagers, elanden en sjamanen. Door middel van 
ceremonies, muziek en geuren probeerde men in een trance te raken om zo met 
de geesten te spreken en om van een goede jacht verzekerd te zijn. 
 
Toch is er in het verhaal in de Edda reeds een kiem voor verdere evolutie 
aanwezig. De wereldboom Yggdrasil is zelf niet totaal vernietigbaar en bewaart 
diep in zijn vezels bij zijn uiterlijke instorting nog een kiem van leven. Hij zal 
opnieuw uitgroeien en met hem nieuwe wezens die een nieuwe 'frisgroene wereld' 
zullen helpen uitbouwen. Daarin zijn de 'fouten' die in de vorige cyclus tot de 
ondergang leidden niet meer aanwezig. De visie is dus op (zeer) lange termijn 
optimistisch. 
 
Zeer bekende antieke runeninscripties zijn: 

• EK HLEWAGASTIZ HOLTIJAZ HORNA TAWIDO (‘ik, Hlewagast, zoon van 
Holti, voltooide de hoorn’): op de Gallehus-hoorns.  

• GUTANI O WIHAILAH („der Goten erfdeel, gewijd en heilig“, voluit moet er 
OÞAL WIH HAILAH staan): op de Ring van Pietroassā (zie ook Gotische 
Runeninscripties). Hierin wordt de letter O voor de betekenis van de 
naam van die letter gebruikt. 

De Gotische runenincrispties zijn niet talrijk maar door hun ouderdom wel 
interessant. Uit de derde eeuw stamt het runenopschrift op een lansblad 
gevonden bij Kowel (in de naburigheid van Brest, Oekraine). De tekst luidt: 
"tilarids", maar niet iedereen is daar zeker van. Ook de interpretatie van "tilarids" 
is onzeker. Men denkt wel aan een betekenis als "aanvaller". Misschien is het de 
naam van de eigenaar van de lans of een aanduiding van de lans zelf. In het 
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Zweedse Dalarna werden sommige kalenders nog tot in recente tijden in runen 
opgesteld. In landelijke streken van Noord-Europa werden runen nog zeer lang 
door het gewone volk gebruikt. Dalarna is een landschap in het Midden-Zweedse 
landsdeel Svealand. Het valt geografisch ongeveer samen met de provincie 
Dalarnas län. In Dalarna wordt jaarlijks de langlaufwedstrijd Wasaloop 
gehouden. 
 
 

  

 
Reproducties van de Gallehus-hoorns in het Nationaal Museum van 
Denemarken. 
 
De Gallehus-hoorns zijn twee gouden hoorn die nabij Gallehus in Denemarken 
in 1639 en 1735 bij toeval zijn gevonden. De hoorns stamden uit de vijfde eeuw. 
Na de vondst kwamen de hoorns in het bezit van de koning, die ze tentoonstelde. 
De eerste hoorn was 87 centimeter lang en woog 3,2 kilo. De tweede was 55 lang 
met een gewicht van 3,7 kilo. De hoorns bestaan niet meer, in 1802 stal een 
goudsmid ze uit het Nationaal Museum in Kopenhagen en smolt ze om. Er zijn 
nog wel sieraden teruggevonden die waarschijnlijk uit het goud van de hoorns 
zijn gemaakt. Over het verlies van de twee bijzondere hoorns werd een gedicht 
geschreven door de Deense dichter Adam Oehlenschläger.De hoorns waren 
versierd met tekeningen van dieren en jagers en hadden waarschijnlijk een 
religieuze betekenis. De hoorn die in 1734 werd gevonden had ook een inscriptie 
in Germaans runenschrift, de vroegst bekende van zijn soort. Het opschrift las 
‘ek hlewagastiR holtijaR horna tawido’, hetgeen zoveel betekent als ‘Ik, 
Hlewagastir van Holte, maakte deze hoorn’. In de Noord-Europese mythologie 
werd de gjallarhoorn als attribuut van de god Heimdalr beschreven. Gjal 
betekent geel of hel(der gekleurd). De gjallarhoorn is een hoorn uit de Noordse 
mythologie. Hij wordt bewaard door Heimdal, de wachter der goden, die de 
regenboogbrug Bifrost bewaakt en zit verborgen onder de Yggdrasil boom. Via 
deze hoorn geeft hij boodschappen van de goden vanuit Asgard naar de 
stervelingen in Midgard door. Met Ragna rok laat Heimdal deze hoorn alom luid 
weergalmen, zodat al de goden en hun volgelingen weten dat de beslissende 
strijd is aangebroken en dat ze zich naar de Vigrid-vlakte moeten begeven, de 
vlakte waar de strijd tussen goed en kwaad zal worden uitgevochten. Maar in de 
Noordse mythologie is dit geen strijd tussen goed en kwaad zoals in de 
christelijke betekenis. Het is eerder een strijd tussen chaos en kosmos. Uit de 
Gjallarhoorn drinkt volgens Snorri Sturlusson in afwachting Mimir de mede van 
de wijsheid vanuit de bodem van zijn bron. 
 
Yggdrasil is de naam van de 'Wereldboom' in de Noordse kosmologie. De naam 
laat zich letterlijk vertalen als 'paard van Yggr', oftewel 'paard van Odin', en 
verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert. 
Tegenwoordig wordt 'Yggdrasill' (met extra l) geschreven, die staat als uitgang bij 
de nominatief. De nominatief (Latijn: nominare = benoemen) of eerste naamval is 
de naamval die over het algemeen het onderwerp van een werkwoord aangeeft. 
Anders gezegd: de nominatief geeft aan wie de handeling verricht die met het 
werkwoord uitgedrukt wordt. Het Nederlands kent een aparte nominatiefvorm 



 172 

alleen nog wat betreft een aantal persoonlijke voornaamwoorden: ik, jij (gij), wij, 
zij. Deze staan namelijk tegenover de objectsvormen mij, jou (u), ons, hun/hen. 
Ze worden gebruikt als onderwerp van de zin: ik zie Jan, zij rennen weg  
 
Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de eindeloos 
vertakte vorm van dat wat is. Tegelijk draagt en verbindt hij de werelden als 
wereldas (axis mundi). Deze toont tegelijk de weg naar het hogere, de weg die de 
sjamaan volgt om in het gebied van goden en geesten te komen. Hij reikt van de 
onderwereld dwars door de mensenwereld naar de wereld van goden en helden. 
In de Edda’s wordt het type boom nooit letterlijk genoemd, maar toch zijn er een 
aantal aanwijzing die erop duiden dat Yggdrasill een grote taxus was. Yggdrasill 
werd in het verleden vaak gezien als een gigantische es. Vele wetenschappers 
zijn het er tegenwoordig over eens dat er ooit een fout is gemaakt bij de 
interpretatie van de oude geschriften en dat de boom zeer waarschijnlijk een 
taxus (Taxus baccata) is. Deze vergissing zou haar oorsprong vinden in een 
alternatief woord voor de taxusboom in het Oudnoors; namelijk Naald Es 
(barraskr). Naaldbomen werden in het verleden vaak gezien als heilig, omdat ze 
nooit hun groen verliezen. Hiernaast was de levensboom niet alleen een object 
uit de verhalen, maar verzamelden de gelovigen zich ook vaak rond een echt 
bestaande boom. Dit werd steeds bij dezelfde boom gedaan, waar de stamleiders 
in trance raakten en verhalen vertelden uit de Edda's. De taxus geeft op warme 
dagen gasvormige toxine af, die bij mensen tot hallucinaties kan leiden. Dit ging 
generatie op generatie door. In tegenstelling tot de es, heeft de taxus een veel 
langere levensduur. Zo is een taxus bekend bij Fortingale in  Schotland die naar 
schatting meer dan tweeduizend jaar oud is. In de visie van de mensen toen 
waren zulke oude bomen onsterfelijk en werden ze daarom gezien als heilige 
boom. Boomheiligdommen zijn de heilige plaatsen, of cultusplaatsen, van 
verschillende bevolkingsgroepen verspreid over de hele wereld. Bij deze heilige 
bomen komt en kwam men om de goden te vereren, te bidden of te offeren. Deze 
plekken werden meestal bezocht als heiligdom, maar vaak ook vonden 
belangrijke bijeenkomsten (zoals rechtspraak) plaats bij het boomheiligdom. In 
Europa waren het de Kelten en Germanen, waaronder de Saksen, die heilige 
bomen hadden alwaar ze hun rituelen uitvoerden ten behoeve van hun religie. 
De Kelten gebruikten vooral de eik en de linde die ze als heilig zagen, Linde is 
nog altijd een veel voorkomende plaatsnaam. Nog altijd zijn de indrukwekkende 
bomen in het landschap te ontdekken, vaak staan ze op het hoogste punt in de 
omgeving. Er zijn vele vermeldingen over boomheiligdommen die door brand  
(blikseminslag) of een storm zijn geveld, vaak echter loopt de schijnbaar dode 
boom daarna toch weer uit. In India zijn ook heilige bomen waar lappen stof en 
kledingstukken in worden gehangen, waarmee men genezing probeert te vragen. 
Ook op Bali zijn heilige bomen aanwezig, ook hier worden lappen stof rond (en 
in) de boom gehangen en er worden dagelijks offers 
achtergelaten.Wichelroedelopers zijn bij heilige bomen vaak op zoek naar 
leylijnen, omdat die daar zouden kruisen. Een boomheiligdom heeft veel 
overeenkomsten met een totempaal. Nog altijd spelen de emoties hoog op als 
belangrijke bomen in het straatbeeld met de kap worden bedreigd. Toen de Anne 
Frankboom door ziekte niet te redden zou zijn, kwamen er hevige protesten. De 
kap werd uitgesteld en de boom is behouden door enkele aanpassingen aan te 
brengen. Bomen worden in het algemeen als belangrijk gezien, in het regenwoud 
worden (vooral grote) bomen nog dagelijks gekapt, de bossen worden uitgedund 
maar het zal vele eeuwen duren voordat er weer bomen staan zoals degene die 
worden gekapt. Er ontstaan echter steeds meer protesten dat de verdragen voor 
het behoud van het regenwoud worden geschonden, vaak is de lokale bevolking 
niet opgewassen tegen de machtige multinationals.  Tenslotte werd de taxus ook 
veel gebruikt voor sjamanistische rituelen. De boom produceert het gif taxine, 
een gif dat een bijna-doodervaring veroorzaakt waarbij de geest het lichaam 
tijdelijk kan verlaten. Dit lijkt zeer op de ervaring die Odin had toen hij na negen 
dagen bijna dood te zijn geweest, hangende aan de boom, de wijsheid kreeg over 
de runen  
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Het runenschrift (kortweg runen) of futhark is het oudst bekende schrift dat in 
Germaanse landen werd gebruikt; het bestaat uit letters samengesteld uit 
meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in steen of hout kunnen worden 
gekrast. Bij gebruik op metaal werden ook wel ronde vormen gebruikt. 
Runeninscripties zijn bekend van ca. 200 tot  1200 na Christus, en in 
Scandinavië nog een paar eeuwen langer. Hierna verloor het schrift geleidelijk de 
concurrentiestrijd met het Latijnse alfabet. Het schrift werd met name voor 
inscripties op wapens, dagelijkse correspondentie, grafstenen etc. gebruikt. In 
bijna alle gebieden waar Germaanse volkeren (waaronder de Vikingen) zijn 
geweest, kunnen runeninscripties aangetroffen worden. 
 
De Vikingen of Noormannen waren (en hun nakomelingen zijn) Scandinavische 
bewoners van Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken. In veel gevallen wordt 
onderscheid gemaakt tussen beide termen, waarbij de term Noormannen staat 
voor de gehele bevolkingsgroep, terwijl met de term Vikingen slechts het 
zeevarende deel van die groep wordt bedoeld dat vanuit Scandinavië Europa 
introk. 
 
Er bestaan verschillende soorten runenschriften, de meest bekende is het 
Oudere Futhark van vierentwintig runentekens of runstaven. Het Jongere 
Futhark met 16 runstaven werd door de Vikingen gebruikt. Op de Britse 
eilanden was het Anglo-Saksische runenschrift in gebruik (33 runstaven). In 
andere gebieden, zoals Friesland, waren andere vormen in gebruik. Het 
Armanenrunenschrift (18 runstaven) is het meest moderne, het werd in 1902 
door Guido von List in een visioen gezien en gepresenteerd als het oerschrift van 
de Ariërs. List is ook de uitvinder van de zogenaamde runenyoga, waarbij de 
runentekens met het lichaam worden uitgebeeld om zo de krachten ervan over te 
nemen. List voegde de Wolfsangel bij de runen. 
 
De wolfsangel, een heraldisch symbool en een bekend Noord-Europees 
huismerk, wordt in verband gebracht met veemgerechten. Dit teken zou als 
waarschuwingsteken zijn aangebracht als er gevaar dreigde, zowel door wolven 
als voor het Westfaalse veemgerecht. Wie een getekende wolfsangel op zijn deur 
vond moest aannemen dat men hem vervolgde.Een wolfsangel werd ook 
werkelijk gebruikt om wolven te vangen. Een stuk vlees werd op de punt 
vastgeprikt en de vraatzuchtige wolf spietste zijn gehemelte. De ook voor 
analfabeten gemakkelijk te tekenen wolfsangel komt veel voor als huismerk. In 
een wapen is de wolfsangel een veel gebruikt motief. We vinden ze in Nederland 
in het wapen van Kinderdijk en in een rondere vorm in het wapen van de 
Pruisische ‘Freiherren’ van Stein. Omdat de wolfsangel op een rune lijkt werd en 
wordt het symbool door rechts-radicalen vaak gebruikt. De nazi-partij, de SS, de 
Nederlandse NSB en de Nederlandse Arbeidersdienst (een NSB-organisatie) 
gebruikte wolfsangels als ornament en herkenningsteken. In Duitsland heet de 
vorm een ‘Wolfsangel’ of ‘Doppelhaken’. Ook ‘Donnerkeil’ komt voor. De liggende 
stompe variant wordt wel als ‘Werwolf’ aangeduid. Een weerwolf is in het 
volksgeloof een mens die de gedaante van een wolf aan kan nemen, of een wezen 
dat zich als wolf of als mens kan manifesteren. De naam komt van het 
Germaans (Angelsaksische) wer (dat weer verwant is aan het Latijn vir, man) dat 
'mens' betekent, en wolf en betekent dus eigenlijk menswolf. Het symbool werd 
gebruikt als metselaarsmerk en vond een plaats in de wapens van veel Duitse 
steden en families 
 
De runentekens werden, naast hun dagelijkse gebruik, mogelijk voor het 
waarzeggen gebruikt: vermits elk schriftteken acrofonisch de naam van een 
woord draagt, werden hieraan magische betekenissen toegekend. Voor dit 
gebruik is echter geen enkel historisch bewijs voorhanden. Acrofonie of acrologie 
is het gebruik van woorden om de eerste letter daarvan weer te geven, of 
omgekeerd. Een voorbeeld van het eerste is het telefoonalfabet. Een voorbeeld 
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van het tweede zijn bepaalde cijfersystemen en het runenalfabet. Een gedicht 
waarvan de eerste letters van de regels een woord vormen heet een acrostichon. 
Elke rune (acrofonisch) had een naam, gekozen om de klank van de rune uit te 
drukken. De namen van de runen bestaan uit gereconstrueerde Proto-
Germaanse vormen en zijn gebaseerd op de namen die voorkwamen in de nieuwe 
alfabetten en de namen van de letters van het Gotisch alfabet. Het Gotische 
alfabet is het alfabet dat door Wulfila gebruikt is bij de vertaling (in de vierde 
eeuw) van de bijbel in het Gotisch. De oorsprong is controversieel, maar de 
meeste geleerden menen dat het voornamelijk van het Griekse alfabet afgeleid is, 
misschien met enige invloed van het Latijnse alfabet en het runenalfabet. Vóór 
Wulfila werd het Gotisch waarschijnlijk in runentekens geschreven. De runen 
hadden naast hun simpele naam ook een betekenis waaraan goddelijke kracht 
werd verbonden. Deze betekenissen worden tegenwoordig nog steeds gebruikt bij 
het voorspellen van de toekomst aan de hand van runen.. Uiteraard zijn de 
magische betekenissen van de runen onder het volgende subhoofdstuk niet 
wetenschappelijk onderbouwd. Het geven van een naam aan elk van de letters 
werd bij veel oude alfabetten gedaan. Het systeem waarbij een letter de naam 
van een bestaand woord heeft, wordt een acrofonische principe genoemd. Het 
futhark (Scandinavisch runenalfabet) is verdeeld in drie groepen van elk acht 
runen; Freya's acht, Hagals acht en Tyrs acht. De eerste letter van elk van de 
namen van deze groepen correspondeert met de eerste letter van de 
desbetreffende reeks. Het woord futhark zelf wordt gevormd door de 6 eerste 
letters van het runenalfabet: f, u, þ (th), a, r en k. 
 

 
Freya's acht 
 

Rune Naam Vertaling Magische betekenis 

 fehu vee 
Vee was een zeer belangrijk bezit in het verleden. Deze 
rune staat dan ook voor rijkdom of voorspoed 

 ûruz oeros 

De oeros stond bekend om zijn kracht en snelheid. 
Deze rune wordt hierom wel gezien als de rune voor de 
krijgers, omdat er heel veel vaardigheid nodig was om 
een oeros te bejagen. 

 thurisaz 
Jőtun 
(reus) 

De mening over de betekenis van deze rune verschilt. 
Sommigen zien er bescherming in, anderen een 
obstakel. 

 Ansuz Aesir (god) 
Deze rune staat voor communicatie en goddelijke 
kracht. 

 Raidô Reis 
Vertegenwoordigd de cyclus van het leven. De rune 
staat dan ook voor verandering of actie 

 kaunan Licht 
Staat voor verlichting of goddelijk licht. Dit is de 
vuurrune. 
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 Gebô geschenken 
Deze rune staat voor het spirituele geschenk en 
generositeit. 

 Wunjô perfectie 
Dit is een positieve rune, die balans en harmonie 
symboliseerd. 

 

Hagals acht 

Rune Naam Vertaling Magische betekenis 

 haglaz Hagel 
Bekend als de weerrune. De betekenis wordt vaak 
uitgelegd als uitdagingen of oncontroleerbare 
interne en externe krachten. 

 naudiz 
armoede of 
behoeften 

De betekenis van deze rune is zelfontplooiing. De 
rune geeft aan dat behoeften die iemand heeft 
vervult kunnen worden, wanneer daar aan 
gewerkt wordt. 

 îsaz Ijs 
Staat voor een periode van inactiviteit of een 
status quo. 

 jera Jaar of oogst 

Deze rune geeft aan dat het verleden achter 
iemand gelaten kan worden en er een nieuwe tijd 
aanbreekt. Hiernaast staat de rune ook voor het 
profiteren van inspanningen in het verleden. 

 îhaz Yggdrasil (taxus) 

De taxusboom werd gezien als de bewaarder van 
wijsheden en als een poort tot andere werelden. 
Om deze reden staat deze rune bekend als de 
sjamaanrune, omdat geloofd werd dat sjamanen 
de mogelijkheid hadden om naar de verschillende 
werelden te reizen. De rune staat voor motivatie 
en transformatie. 

 perþô dobbelsteenbeker 
In het verleden werd de dobbelsteenbeker al 
gebruikt bij spellen en weddenschappen. De rune 
staat voor het lot. 

 algiz Eik 
Deze rune staat als symbool voor de wereldboom 
en stelt "bescherming" voor 
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 sôwilô Zon 
De zon geeft licht en warmte en wordt gezien als 
de levenskracht. Voorspoed en gezondheid zijn de 
krachten die aan deze rune worden toegekend. 

 

Tyrs acht 
 

Rune Naam Vertaling Magische betekenis 

 Tîwaz Tyr 

Tyr was een oorlogsgod die zijn arm opofferde om de 
andere goden te redden. De rune wordt gezien als het 
teken om een offer te doen, waar je op de lange termijn 
van kunt profiteren en staat voor heldendom of 
overwinning. 

 berkanan berk 

Doordat de berk bekend staat om het feit dat hij vuur 
kan overleven en zeer snel herstelt van schade, wordt 
deze rune in verband gebracht met wedergeboorte, 
purificatie en vruchtbaarheid. 

 ehwaz paard 
Het paard werd gezien als het meest behulpzame dier 
van het dierenrijk. De rune staat voor samenwerking 
en vooruitgang. 

 mannaz mens 
Deze rune wordt gezien als de vertegenwoordiger van 
mensheid. 

 laguz water 
Water wordt in verband gebracht met intuïtie en 
emoties. 

 ingwaz Inguz 
Inguz (of Ingwaz) was een vruchtbaarheidsgod, de rune 
staat daarom ook voor vruchtbaarheid. Creativiteit is 
een andere eigenschap die aan deze rune verbonden is. 

 dagaz dag(licht) Staat voor duidelijkheid, oplettendheid en verlichting. 

 ôþalan bezitting De rune staat voor voorouders en erfenis. 

 
 
Het Duitse werkwoord raunen (fluisteren) is met rune verwant. De betekenis van 
het woord rune is ook wel ‘geheim’ of ‘verborgen’, al naar gelang van tijd en taal. 
Zo wordt in de gotische Bijbel van Ulifas (Wulfila) het woord ‘verborgenheid’ 
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(Marcus 4:11) door rúna vertaald. In het FINS betekent RUNA (gewoon) mens. 
Wulfila (311? – 382 of 383) was een Westgotische bisschop die vooral 
bekendheid heeft als vertaler van de Bijbel in het Gotisch. Het bekendste 
exemplaar daarvan is de Codex Argenteus, die in het Zweedse Uppsala bewaard 
wordt. De mens of (wetenschappelijke naam) Homo sapiens (Latijn: wetende 
mens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae. Onderzoek 
naar DNA wijst erop dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in 
Afrika ontstaan is als soort. 
 
Yjke en drasill is paard (dragend vervoermiddel), paardenkracht. Yggr wordt als 
epitheton voor Odin gezien, wat er de betekenis aan geeft van ‘Odins hengst’. Het 
paard was het favoriete dier voor sjamanen om tussen verschillende werelden te 
reizen, wat de connectie benadrukt tussen de negen verschillende werelden die 
Yggdrasill verbindt. Het woord epitheton (meervoud: epitheta) komt uit het 
Grieks (ε ̉πίθετον) en betekent letterlijk 'erbij geplaatst', 'toegevoegd'. In de Griekse 
taalkunde werd het gebruikt om een bijvoeglijk naamwoord aan te duiden. 
Hiernaast heeft het paard als wijd verbreid mythologisch archetypisch symbool 
volgens Carl Gustav Jung de dubbele betekenis van draagkracht (die je overal 
heen voert) en drijfkracht (natuurlijke drift). Het feit dus dat Yggdrasil ook met 
Odin's paard wordt vereenzelvigd kan er op wijzen dat met dit symbool de 
natuurlijke aldoordringende drift wordt aangegeven die zich quasi eindeloos 
vertakt in de uiting van vele werelden. Het is immers ook deze aldoordringende 
natuurlijke drift of drijfveer, Yggrasil, de levensboom, die het einde van de 
werelden overleeft en zorgt voor een nieuw begin, maar dit werd historisch 
gereduceerd tot de betekenis van ‘ondergang van de goden (en de wereld)’. Die 
zou plaats hebben in de vorm van een eindstrijd tussen ontketende reuzen en 
goden, waarbij de vuurreus Surt het vuur aan de lont steekt en met zijn 
vlammend zwaard zo goed als alles vernietigt. Daaraan vooraf zijn de meeste 
goden, reuzen en monsters al in deze kosmische strijd omgekomen. 
 
Maar de Ragna rök is tegelijk een eindpunt en een beginpunt. Want daarna 
herrijst een nieuwe frisgroene wereld onder een nieuwe heerschappij. Men moet 
onderscheid maken tussen Ragna rök (of Ragna rok) en Ragna rokr (met eind r), 
want er is een subtiel betekenisverschil: 
 

- Ragna rök: (Oudnoors ‘lotgevallen van de machten’; van regin, 
ragna = heersende macht (god) + rök = oorzaak, zin van de 
oorsprong, wending, zoals nog in de volksmond ‘den raak’ hebben: 
door het noodlot geraakt worden). Het begrip Ragna rök duidt 
erop hoe het de heersende machten vergaat van begin tot einde. 
Dus de wetmatigheden waaraan hun opkomst, ontwikkeling en 
verdwijning lijkt te beantwoorden. Men spreekt hier van de 
geschiedenis en ondergang van de goden, zoals die in de Vớluspá 
wordt uiteengezet.  

- Ragna røkkr of Ragna røkr (Oudnoors betekent ‘ondergang van de 
machten’; van regin, ragna = heersende macht (god) + røkkr = 
duisternis, vandaar uitdoving, verduistering, ondergang). Dit 
begrip is ontstaan op basis van een foute interpretatie door Snorri 
Sturluson van de Völuspá, die in zijn weergave van de Proza Edda 
telkens ragna rökr schrijft. Daarmee is enkel dit facet van het 
oorspronkelijke begrip uitvergroot, namelijk de ondergang van de 
goden. Op basis van Snorri’s werk is dit facet dan verder 
uitgewerkt en in de verf gezet als ‘Götterdämmerung’. 

 
Götterdämmerung (in het Nederlands ook wel Godendeemstering of 
Godenschemering) is een opera van Richard Wagner. Het is de laatste opera van 
Wagner’s Ring des Nibelungen en tevens het werk dat het voorafgaande in Das 
Rheingold. Die Walkure en Siegfried overkoepelt en op een nieuw, hoger plan 
brengt. De première vond plaats op 17 augustus 1876 in het Bayreuther 
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Festspielhaus, onder leiding van Hans Richter. Het werk bestaat uit drie 
bedrijven, voorafgegaan door een ongebruikelijk lang voorspel. Dit wordt 
beschouwd als een van de meest sfeervolle passages van de Ring. Het gaat hier 
niet eens enkel om de 'goden', maar evengoed om de Asen als de Reuzen en 
andere mythische wezens. Dus hun lot wordt hun ondergang. Het blijkt dat 
steeds verder is afgeweken van het oorspronkelijke mythologische begrip. In 
hoeverre dit onder invloed is gebeurd van het Christendom is nog niet helemaal 
uitgeklaard. Wel is duidelijk dat Snorri enige omzichtigheid in acht nam ten 
opzichte van de nieuwe gekerstende macht en de veranderde publieke opinie. 
Het gaat hier zeker niet over een strijd tussen goed en kwaad, zoals in 
christelijke zin, maar over een veel grotere strijd, die tussen orde en chaos, welke 
in elkaar overgaan. Chaos overwint kosmos om over te gaan naar een nieuwe 
scheppingsorde. Het is zeker ook niet een ‘armageddon’ dat eenmalig is (begrip 
afkomstig uit de joodse traditie, maar oorspronkelijk uit Perzië). De eindtijd of 
armageddon is een begrip dat in vele (al dan niet gestructureerde) religies 
voorkomt. Volgens de traditie van het christendom (de terugkeer van Jezus), de 
islam (terugkeer van Isa, Jezus, en de komst van de Mahdi) en het Jodendom (de 
komst van de Messias) wordt het gebruikt om het laatste stuk van de 
wereldgeschiedenis aan te duiden. In het boeddhisme heeft men een soort 
eindtijd als de ware Boeddha terugkeert, maar hier speelt dat niet zo'n expliciete 
rol als in bovengenoemde monotheïstische godsdiensten. Gnostici, New Age-ers 
en sommige nieuwe religieuze bewegingen spreken over het afronden van een 
belangrijke periode en de start van het nieuwe koninkrijk Gods op aarde. Er zijn 
een drietal machtige onwezens ontstaan als nazaten van Loki en Angrboda, als 
gevolg van de manier waarop de goden deze proberen aan banden te leggen, 
namelijk Jörmungandr, Fenrir en Hel. De dood van Baldr en het vastbinden van 
Loki. Fimbulvetr: De winter van de winters. Dit zijn elementen die meespelen in 
de manier waarop het lot van de machten zich ontwikkelt van begin tot eind. Het 
zal er tenslotte toe leiden dat de reuzen hun volle macht hervatten om zo alle 
orde die de goden hadden gevestigd terug te vernielen. 
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Dwangburcht Selwerd verwoest 
 
Sinds de prefecten in 1251 gevlucht waren naar Gorecht, was hun macht in 
Stad geslonken. Maar dat betekende niet dat zij hun handen van Stad hadden 
afgetrokken. Als dienaren van de bisschop van Utrecht wachtten zij in Selwerd 
op hun kansen. Dat deden zij in een van de sterkste steenhuizen van Groningen, 
het kasteel van Selwerd. Zolang deze dwangburcht op de wierde van Serwerd fier 
overeind stond, voelden de kooplieden die in Stad de macht hadden, zich 
bedreigd. Aan conflicten geen gebrek. Alsof bisschop en prefect geen enkel gezag 
meer hadden sloten de heren van Stad op eigen houtje overeenkomsten met 
Friezen aan weerszijden van riviertje Lauwers en met mensen uit Oldambt en 
Drenthe. Ze bemoeiden zich met de waterhuishouding in het Gorecht en met de 
turfgraverij langs riviertje Hunze. In 1337 barstte de bom. Stadjers bezetten het 
kasteel van Selwerd en braken het tot de grond toe af. Met de stenen versterkten 
zij hun eigen muren. Zestig jaar later, in 1392, zat er voor de bisschop niets 
anders op dan ook Gorecht aan Stad te verpachten. Groningen manifesteerde 
zich als een echte stadstaat. 
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Perbaieren is ’t noaste recht 

 

 

Stad Groningen 

 

 
Stad wordt veelal vereenzelvigd met de gemeente, maar dat is niet correct. De 
gemeente omvat naast Stad ook een aantal dorpen en gehuchten. Stad is 
onderverdeeld in vijf stadsdelen en een groot aantal wijken. Bestuurlijk hebben 
de wijken overigens geen aparte status. 

Wijken in Stad Groningen 

• Beijum  
• Binnenstad  
• Buitenhof  
• Coendersborg  
• Corpus den 

Hoorn  
• Europapark  
• Gravenburg  
• Grunobuurt  
• De Held  
• Heemwerd  
• Helpman  
• Herewegwijk  
• Hoogkerk*  

• De Hoogte  
• Hoornsemeer  
• Hortusbuurt  
• De Hunze/Van 

Starkenborgh  
• Klein Martijn  
• Korrewegwijk  
• Kostverloren  
• Laanhuizen  
• Lewenborg  
• De Linie  
• Meerstad  
• Noorderhoogebrug*  
• Oosterhoogebrug*  
• Oosterparkwijk  

• Oosterpoortwijk  
• Oranjewijk  
• Paddepoel  
• Peizerhoven  
• Reitdiep  
• Rivierenbuurt  
• Schildersbuurt  
• Selwerd  
• Stadsparkwijk  
• Ter Borch**  
• Ulgersmaborg  
• Vinkhuizen  
• De Wijert  
• Zeeheldenwijk  

 
(*) Hoogkerk wordt door de oorspronkelijke inwoners nog steeds als apart dorp 
gezien en in het beleid van de gemeente Groningen wordt geprobeerd dit 
karakter in stand te houden. Inwoners van Noorderhoogebrug en 
Oosterhoogebrug zien hun dorpen in mindere mate ook nog steeds als aparte 
plaatsen. 
(**) Ter Borch wordt grotendeels gebouwd op het grondgebied van de gemeente 
Tynaarlo, maar ligt wel tegen Stad aan. 
 
Groningen is de grootste, Groningers zouden zeggen enige, stad in het noorden 
van Nederland. Stad vervult daardoor een centrumfunctie, die nog versterkt 
wordt door de aanwezigheid van de Universiteit en het grote aantal jonge 
inwoners die dat meebrengt. Dat uit zich in een zeer gevarieerd cultureel 
aanbod. 

Bezienswaardigheden 
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De Hoge der A en de Der Aa-kerk 
 
 
Groningen heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Met name de Grote Markt werd tijdens de bevrijding in april 1945 zwaar 
beschadigd. Het symbool van Stad, de Martinitoren (door de Stadjers d'Olle 
Grieze genoemd) en de bijbehorende kerk bleven gespaard, evenals het 
Goudkantoor en het stadhuis. Ten noordoosten van de Grote Markt ligt het 
Martinikerkhof met het provinciehuis en het  Prinsenhof. Achter dat pand ligt de 
fraaie Prinsentuin met hierin een van de rijkst vormgegeven zonnewijzers van het 
land. Aan de westkant van de Grote Markt ligt de Vismarkt. Met name de 
zuidkant van dit plein bevat een aantal fraaie panden. Het plein wordt aan de 
westkant begrensd door de Korenbeurs, een verwijzing naar de rijkdom van de 
provincie in de negentiende eeuw die gebaseerd was op de graanteelt op de 
vruchtbare zeeklei. Achter de Korenbeurs verheft zich de Der Aa-kerk, na de 
Martinikerk de tweede parochiekerk van de historische stad. Iets verder naar het 
westen, langs het water, of in het Gronings 'het diep', staat langs de Hoge der Aa 
een aantal fraaie pakhuizen en woonhuizen. Ook langs de Noorderhaven staan 
dergelijke panden. Vanaf de Grote Markt naar het noorden loopt de Oude 
Boteringestraat met een van de oudste huizen van Stad, het Calmershuis en de 
oude Rechtbank. Over de Diepenring loopt de straat door als Nieuwe 
Boteringestraat en loopt dan langs de Nieuwe Kerk, uit 1660 en de eerste kerk in 
Groningen die gebouwd is voor de Protestantse eredienst. Aan de Radesingel 
staat de Sint Jozefkathedraal, een schepping van Pierre Cuypers die sinds 1981 
kathedrale kerk is voor het bisdom Groningen. Uit het begin van de twintigste 
eeuw dateert het opvallende Academiegebouw in neorenaissancestijl. Een 
bijzonder aspect van Groningen zijn de vele hofjes, in Groningen gasthuizen 
genoemd. De bekendste zijn het Pelstergasthuis en het Pepergasthuis. Het 
centraal station uit 1896, direct buiten de zogenaamde Diepenring, staat bekend 
als een van de fraaiste stations in Nederland. De Diepenring is de aanduiding 
voor de grachtengordel rond Stad Groningen. Deze wordt zo genoemd omdat diep 
(in dialect daip) het Groningse woord voor gracht of kanaal is.  Aan de zuid-west 
kant staat het markante Gasuniegebouw, hoofdkantoor van de Gasunie. Het is 
gebouwd in de stijl van de organische architectuur. 
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Musea 

 

 
Groninger Museum 

 

• Het Groninger Museum, zonder meer het belangrijkste museum van 
Stad. Oorspronkelijk was dit een vrij traditioneel provinciaal 
streekmuseum maar het heeft zich ontwikkeld tot één van de meest 
vernieuwende musea in Nederland, met name sinds de nieuwbouw, op 
een kunstmatig eiland in het Verbindingskanaal .  

• Het Universiteitsmuseum, waar tentoonstellingen over zowel de 
geschiedenis van de universiteit als de nieuwste ontwikkelingen in het 
onderzoek te zien zijn.  

• Het Nederlands Stripmuseum, aan de Westerhaven.  
• Voor verstokte rokers heeft Stad een rokersmuseum.  
• De geschiedenis van Groningen, stad en provincie, op zeevaartgebied is 

het thema van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Brugstraat.  
• Het Grafisch Museum, een museum gewijd aan de grafische kunst en 

druktechnieken.  

Er zijn in Groningen veel beeldhouwwerken (circa 400) in de openbare ruimte te 
zien waaronder enkele van Wladimir de Vries. Ook het beeldenproject van de 
Rijksuniversiteit heeft meerdere kunstwerken opgeleverd. Verder bevindt zich bij 
iedere uitgaande weg van de gemeente een beeld of installatie van het 
zogenaamde ‘project Stadsmarkeringen’ uit 1990. Ieder jaar wordt op de tweede 
zaterdag in januari in Groningen het Noorderslagfestival georganiseerd, waarop 
de Nederlandse Popprijs wordt uitgereikt. In augustus vindt in het 
Noorderplantsoen het theater-festival Noorderzon plaats. 

Economie en werkgelegenheid 
 
Groningen is steeds een belangrijke handelsstad gebleven en is tegenwoordig ook 
een centrum voor de voedingsmiddelenindustrie (suiker, tabak, koffie). De 
laatste jaren wordt er vanuit de gemeente veel nadruk gelegd op de zakelijke 
dienstverlening (voornamelijk in de ICT-sector) en de zogenoemde ‘Life Sciences’. 
In 2004 telde Groningen rond de 125.000 arbeidsplaatsen, hieruit blijkt de 
economische regiofunctie van Stad. Het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen per 
inwoner is veel hoger dan dat van Nederland als geheel (696 per 1000 tegen 464 
per 1000). 
 

Industrie 
 
De industrie neemt een steeds kleiner deel van de totale werkgelegenheid in Stad 
voor zijn rekening. Was in 1999 nog  vijftien procent werkzaam in de industrie, 
in 2004 was dit afgenomen tot ongeveer twaalf procent. Een onderdeel van de 
industrie waar Groningen wijd en zijd om bekend staat is de suikerindustrie. 
Groningen is de grootste suikerstad in Europa en vervult traditioneel een 
belangrijke rol in de Nederlandse bietsuikerindustrie. Stad telde tot voor kort 
twee grote suikerverwerkende fabrieken binnen haar grenzen. De fabriek van de 
Suikerunie, hoewel origineel gebouwd ten zuiden van Stad, is recentelijk 
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helemaal door de uitbreidende stad omgeven en werd na de campagne van 
2008/2009 gesloten. De productie in de laatste jaren bedroeg 250.000 ton met 
250 werknemers. 
De enige nog overblijvende suikerfabriek is de CSM Vierverlaten in Hoogkerk. 
Deze produceert jaarlijks 235.000 ton suiker met 283 werknemers. In 2008 werd 
bekend gemaakt dat de vier grote opslagsilo's -van grote afstand zichtbaar- met 
nog eens twee zullen worden uitgebreid. In vroeger jaren vormde de 
suikerbietencampagne in het najaar een welkome bron van inkomsten voor 
arbeiders uit de verre omgeving. Duizenden van hen begaven zich ieder najaar 
naar de fabrieken. 
 
Andere bekende Groninger bedrijven zijn Hooghoudt (alcoholische dranken, 
waaronder jenever), uitgeverij Noordhoff en Theodorus Niemeyer 
(tabaksproducten, waaronder Samson-shag). 

 

 
Gasuniegebouw 
 
 

Religie en levensbeschouwing 
 

 

 
Vismarkt met de korenbeurs en de Der Aa-Kerk op de achtergrond 

Groningen hoort samen met  Amsterdam, de Zaanstreek en het oosten van de 
provincie Groningen tot de minst kerkelijke gebieden van Nederland. Voorzover 
de Stadjers wel kerkelijk zijn, vertoont hun voorkeur een opvallend verschil met 
de directe omgeving. Het is niet bekend wie het christendom als eerste in Stad 
heeft gepredikt. In de Ommelanden was dat Liudger, in Drenthe was het 
waarschijnlijk Willehad. Of een van beiden daarbij ook Stad, toen nog een 
Drents dorp, heeft aangedaan is onbekend. De eerste kerk, een voorloper van de 
Martinikerk dateert overigens wel uit die periode. 
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Tot  1594, de reductie* van Groningen, was Groningen een katholieke stad. In 
1559 werd Stad zetel van een bisschop en de Martinikerk verheven tot 
kathedraal. Na de reductie werd de Nederlands Hervormde kerk ook in 
Groningen de officiële kerk, maar zeker niet de algemene kerk. Een aanzienlijk 
aantal Stadjers bleef katholiek, terwijl ook de doopsgezinden hun eigen plek in 
Stad hadden. 

Met de Reductie van Groningen wordt gedoeld op de capitulatie van Stad 
Groningen voor het leger van prins Maurits en  Willem Lodewijk op 22 juli 1594. 
Het betekende het einde van de Spaanse overheersing en tegelijk de aansluiting 
van Stad bij de Republiek, waarbij Stad werd samengevoegd met de 
Ommelanden. Het woord reductie komt uit het Latijn (reductio) en betekent het 
terugbrengen, dus de terugkeer naar de Republiek. 

Voor de Tweede Wereldoorlog kende Stad een bloeiende Joodse gemeenschap die 
vooral in en rond de Folkingestraat woonde. De Synagoge was na de oorlog door 
de gedecimeerde gemeenschap niet meer te onderhouden en dreigde geheel te 
verpauperen. Na aankoop door de gemeente werd het gebouw gerestaureerd en 
weer als synagoge in gebruik genomen. 

In 1956 krijgen de Groninger katholieken weer een eigen bisschop als het 
bisdom Groningen wordt heropgericht. 

 

 
Het huidige Logegebouw van de Vrijmetselaren aan de Turfssingel 46 
 
Sinds 1772 zijn er vrijmetselaarsloges in Stad aanwezig. Door de eeuwen heen 
hebben de leden van de loges gewerkt aan hun persoonlijke vorming en getracht 
naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De oudste Loge is l’ 
Union Provinciale. Zowel de naam als het zegel en de onderscheidingskleuren 
van l' Union Provinciale duiden er op dat de loge bij haar oprichting de 
heersende sociale en economische omstandigheden in de provincie Groningen 
ten positieve wenste te beïnvloeden. Er was immers in die tijd geregeld strijd 
tussen Stad en de Ommelanden. Van 1812 tot 1842 kende Stad een van 
oorsprong Franse loge ‘l’ Union Maçonnique’. Ook hebben een aantal ambulante 
loges Groningen aangedaan, vrijmetselaarsloges die onder militairen waren 
opgericht en zich met de garnizoenen verplaatsten. De laatste ambulante loge 
was de loge "Gastvrijheid", opgericht door de in Groningen geïnterneerde Engelse 
militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de 
Groninger Vrijmetselarij een grote bloei door. Onder de herwonnen vrijheid 
ontstonden de loges ‘De Drieslag’, ‘Libra’, ‘In Tenebrix Lux’ en de ‘Bouwketen’, 
waarvan de loge ‘Libra’ niet meer operationeel is. 

Groningen is nog steeds een belangrijk knooppunt van vaarwegen. Stad is 
ontstaan langs twee relatief kleine stroompjes, de Hunze en de Aa. Ten noorden 
van Stad kwamen deze samen, deze oudste verbinding met de zee is 
tegenwoordig het Reitdiep, dat vooral een functie heeft voor de pleziervaart. 
Richting Appingedam en Delfzijl werd al in de middeleeuwen het Damsterdiep 
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gegraven. De capaciteit van dit diep bleek in de negentiende eeuw onvoldoende, 
waarop het Eemskanaal werd aangelegd. Het oosten van de provincie, in het 
verleden met name belangrijk voor de aanvoer van turf werd ontsloten door het 
Schuitendiep en in het verlengde daarvan het Winschoterdiep. Via Veendam en 
Wildervank werd een aansluiting gemaakt richting Stadskanaal, zoals de naam 
zegt, het kanaal van Stad. Het Hogeland was bereikbaar via het Boterdiep. 
Richting  Frisland werd eerst het Hoendiep gegraven, in de dertiger jaren van de 
twintigste eeuw werd het Van Starkenborghkanaal aangelegd als 
werkverschaffingsproject. Dit kanaal vormt de verbinding tussen Stad en 
Amsterdam via Lemmer en het IJsselmeer. De verbinding met Drenthe werd in 
de negentiende eeuw verbeterd door de aanleg van het Noord-Willemskanaal, dat 
deels de functie van de Drentsche Aa heeft overgenomen. Het staat via het 
Verbindingskanaal midden in Stad in verbinding met het Eemskanaal en 
Winschoterdiep. 

Stedenbanden 

• Graz (Oosttenrijk)  
•  Jabalia (Palestina)  
•  Kaliningrad (Rusland)  
•  Katowice (Polen)  
•  Moermansk (Rusland)  
•  Newcastle (Verenigd Koninkrijk)  

•  Odense (Denemarken)  
•  Oldenburg (Duitsland)  
•  San Carlos (Nicaragua) 
•  Talinn (Estland) 
•  Tianjin (China)  
•  Zlín (Tsjechië)  

 
Met de Amerikaanse staat Michigan zijn er contacten over het bedrijfsleven 
vanwege de vele ondernemers in het gebied rond het Michiganmeer die 
oorspronkelijk uit Noord-Nederland komen. 
 
In grote delen van Noord-Nederland wordt Groningen wel Stad genoemd, hoewel 
de meeste Friezen Grins zullen zeggen. Zelf noemen de inwoners zich stadjer of 
stadjeder. Stad wordt ook wel de metropool van het Noorden genoemd. Stadjers 
noemen haar liefkozend ook wel ‘Groot Loug’, dat wil zeggen ‘Groot Dorp’. Zelf 
hebben de Stad-Groningers als bijnaam: mollebonen. 
 
Een molleboon is in Nederland een typisch Groningse lekkernij. Een molleboon 
is een geroosterde paardenboon (lijkt op een tuinboon). Het roosteren gebeurde 
op twee manieren. 
De bonen werden geroosterd in een pan, een mol genaamd (tegenwoordig zouden 
we wok zeggen).Dat van oudsher een wok of wadjan werd gebruikt voor het 
maken van Mollebonen is niet zo vreemd, want waarschijnlijk kwam het recept 
uit voormalig Nederlands Indië.  
 
De bakker liet de bonen met het brood meebakken in de oven. Dit is te 
vergelijken met het roosteren van pinda’s.  Mollebonen hebben een licht zoete 
smaak. Tegenwoordig worden mollebonen nog nauwelijks verkocht. Slechts bij 
lokale slagers of notenzaken zijn ze nog te krijgen en bij de Groningse VVV’s. 
Buiten Groningen zijn ze in elk geval te koop op het Diengplateau in de buurt 
van Wonosobo (Midden Java) waar ze worden aangeprezen als een typisch 
plaatselijk lekkernij. De Stadjers (inwoners van Stad) worden ook wel 
mollebonen genoemd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gewoonte om, 
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bijvoorbeeld in de stadsraad, met mollebonen te stemmen. Was men voor een 
voorstel dan deed men een witte boon in een zakje, was men tegen een zwarte. 
Na afloop werden de bonen geteld. Het Groninger Museum heeft nog enkele in 
aardewerk nagemaakte bonen. 
  
Een borg is oorspronkelijk een versterkt huis (burcht), vergelijkbaar met een 
kasteel. Borgen vindt men vooral in de provincie Groningen. In het 
standaardwerk van W.J. Formsma worden er meer dan tweehonderd 
beschreven.  
De provincie Groningen kende in de Middeleeuwen geen landsheer. Er was geen 
centraal gezag. Het bestuur, en dan met name de rechtspraak, werd op lokaal 
niveau door de bewoners zelf vorm gegeven. Oorspronkelijk bestond er een 
systeem waarbij de rechtersfunctie rouleerde over de eigenaren van de 
verschillende boerderijen (heerden). Sommige boeren wisten zich binnen dat 
systeem op te werken en gingen hun boerderij versterken. Daaruit ontstonden de 
eerste steenhuizen. Een dergelijke behuizing, in oorsprong een versterkte 
boerderij, verschafte een zekere veiligheid aan de bewoners en omwonenden. 
 
Toen deze beschermende functie verloren ging doordat eventuele aanvallers 
konden beschikken over verbeterde vormen van geschut, werd vanaf de vijftiende 
eeuw overgegaan tot het uitbouwen van het steenhuis naar luxueus ingerichte 
buitenverblijven, vaak door het aanbouwen van vleugels. 
 
Hoewel een borg zelf oorspronkelijk geen bestuurlijke functie vervulde, 
verwierven de borgen zich in de loop van de tijd wel een bepaalde status. 
Oorspronkelijk was het eigendom van land de bepalende factor in het 
rotatiesysteem van rechters (hoe groter het bezit, hoe vaker men aan de beurt 
was). Het bezit van een steenhuis, later een borg, was een uiting van bezit. Dat 
bezit was oorspronkelijk persoonlijk, maar werd meer en meer gekoppeld aan de 
borg. De eigenaar van de borg verbond zijn persoonlijke rechten aan zijn 
zakelijke recht op de borg. Werd de borg verkocht dan werden de oorspronkelijk 
persoonlijke rechten mee verkocht. De bezitter van de borg ontwikkelde zich zo 
van herenboer tot jonker. 
 
Vanwege de koppeling tussen huis en bepaalde rechten wordt de benaming borg 
in Groningen soms gereserveerd voor huizen waaraan rechten waren verbonden. 
Echte borgen zijn in Groningen volgens die definitie alleen te vinden in 
Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier. In de andere gebieden van 
Groningen (Gorecht, Oldambt, Reiderland en Westerwolde) had Stad in de loop 
van de tijd alle rechten verworven. In die gebieden staan wel borgen, maar 
daaraan waren geen rechten verbonden. 
[De nog bestaande borgen zijn: 
 

Naam Nabij of in Foto 

Allersmaborg Ezinge 

 

Breedenborg Breede (bij Warffum)  
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Coendersborg Nuis 

 

Ekenstein Tjamsweer 

 

Ennemaborg Midwolda 

 

Ewsum Middelstum 

 

Fraeylemaborg Slochteren 

 

Iwema-Steenhuis  Niebert  

Menkemaborg Uithuizen 

 

Nienoord Leek 
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Piloersmaborg (of Hamsterborg) Den Ham  

 

Rensumaborg Uithuizermeeden 

 

Rusthoven Tjamsweer 

 

Verhildersum Leens 

 

Welgelegen Hoogezand-Sappemeer  

Huis te Wedde  Wedde 

 

 
 
De plek waar een afgebroken borg heeft gestaan is vaak nog goed herkenbaar in 
het terrein. De gracht is vaak nog aanwezig. Zo'n plek wordt borgstee of 
borgstede genoemd. In enkele dorpen wordt zo'n plek gekoesterd en tot 
monument verklaard. In mei 2007 werd bekend dat archeologen in Uithuizen de 
restanten van een borg uit de dertiende eeuw hadden gevonden. De 
grachtengordel en een deel van het fundament zijn nog intact. Mogelijk is dit de 
Takumaborg waarnaar de archeologen op zoek waren. 
 
Fivelingo (in de Middeleeuwen: Fivelgo) is een streek in de provincie Groningen. 
De westgrens was het Maarvliet, terwijl de oostgrens ongeveer overeenkomt met 
de oostgrens van de gemeente Slochteren. Het grenst in het westen aan 
Hunsingo, in het oosten aan het Oldambt en de Eemsmonding en in het zuiden 
aan het Gorecht. De streek omvat de huidige gemeenten Appingedam, 
Loppersum, Ten Boer en Slochteren, het grootste deel van Delfzijl en een deel 
van Bedum.  De naam Fivelgo betekent streek (go of gouw) van de Fivel, een 
voormalig riviertje in de streek. Sinds de zestiende eeuw sprak men - onder 
invloed van de naam Hunsingo - gewoonlijk van Fivelingo, hoewel de oude naam 
Fivelgo ook in gebruik bleef. 
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Een gouw (Latijns: pagus, Duits: Gau, Engels: shire, Fries: goa, Gronings: go) is 
een territoriaal en institutioneel onderdeel van een Gallo-Romeins, Germaans of 
Slavisch stamgebied.  Er waren Germaanse gouwen in het huidige Duitsland, 
oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Luxemburg, Noord- en Oost Frankrijk 
en Noord-Italië. 
 
Fivelingo was het tweede lid van de Ommelanden. De belangrijkste plaats van 
deze streek was vanouds Appingedam. Fivelingo wordt gekenmerkt door de 
maren*,  borgen* en het aardgasveld van Slocheren. Ook de zeehaven Delfzijl en 
het middeleeuwse stadje Appingedam geven dit gebied zijn karakter. 
 
Een maar is de Groningse naam voor een water. De naam is verwant aan meer 
in de betekenis water. Maren zijn meestal smalle, ondiepe, onregelmatige, soms 
ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwen lang door het landschap 
stromen. Ze komen het meest voor in de gebieden Hunsingo en Fivelingo. 
 
Net als Hunsingo was Fivelingo (Fivelgo) van oorsprong een Fries gouw. Het was 
een van de kwartieren van de Ommelanden. Het gebied bestond uit in de 
Middeleeuwen uit drie onderkwartieren: 
 
                 -    Westerambt  

- Oosterambt  
                 -     Duurswold  
 
Het Oldambt vormde vermoedelijk tot de twaalfde eeuw het vierde kwartier. Van 
het Westerambt is een zegelafdruk uit 1482 overgeleverd, dat de Maagd Maria 
met het kindje Jezus op de arm, geflankeerd door twee engelen, uitbeeldt. De 
drie bewaarde zegelafdrukken van Fivelgo uit 1317, 1405 en 1427/28 beelden 
twee onbekende heiligen uit. 
In de 1659 werd een nieuwe indeling ingevoerd, die in 1749 werd afgeschaft: 
 

- Hoogelandsteradeel  
- Oosteradeel 
- Duurswolderadeel  

 
De in het Oudfries gestelde Fivelgoer Keuren (wetten) maken een belangrijk deel 
uit van overgebleven Oudfriese teksten. 
 
Het zuidelijke deel van Fivelingo was laagland dat menigmaal overstroomde. Er 
was een lage zandrug waar een aantal belangrijke dorpen op liggen. Dit is de lijn 
Slochteren, Schildwolde, Hellum, Siddeburen. In de middeleeuwen was 
Appingedam de belangrijkste stad van Fivelingo en overige de Ommelanden. 
Oorspronkelijk was Garrelsweer de voornaamste plaats, zoals blijkt uit een 
oorkonde van 1057. Garrelsweer verloor zijn positie waarschijnlijk door de 
verzanding van de Fivel. Ook Appingedam wist zich op de lange duur niet te 
handhaven tegenover de groeiende macht van Stad Groningen in de 
Ommelanden. Later kwam daar de groei van Delfzijl bij met zijn haven. Toch 
bleef Appingedam de hoofdplaats van Fivelingo. Die positie is tegenwoordig nog 
steeds in de oude binnenstad terug te vinden. 
 
Fivelingo was ook de naam van een voormalige waterschap, dat na het graven 
van het Eemskanaal het noordelijke deel van het Generale Zijlvest der Drie 
Delfzijlen in zich opnam. Op dit moment draagt de sociale werkplaats, de 
grootste werkgever in Appingedam de naam Fivelingo. 
 
Hunsingo (Gronings: Hunzego of Hunzengo) is een streek in de provincie 
Groningen gelegen tussen het Reitdiep en het Maarvliet. Hunsingo was een van 
de drie Ommelanden. Het grenst in het noorden aan de Waddenzee, in het 
oosten aan Fivelingo, in het westen aan het Westerkwartier en Friesland en in 
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het zuiden aan het Gorecht. De streek komt overeen met de huidige gemeenten 
De Marne, Eemsmond en het grootste deel van de gemeente Winsum.  
De naam Hunsingo betekent streek (go of gouw) van de Hunze. De Hunze heet in 
Hunsingo geen Hunze meer, maar Reitdiep. Oorspronkelijk volgde de Hunze een 
andere loop, en verdeelde de rivier Hunsingo in twee delen om bij het huidige 
Pieterburen in de Waddenzee uit te monden. 
 
Hunsingo was het eerste lid van de Ommelander Unie. De belangrijkste plaats 
was Winsum waar de Ommelanden een korte tijd hun eigen vergaderingen 
hielden. Het gebied komt grotendeels overeen met het Hoogeland, dat overigens 
meer een geografische aanduiding is, terwijl Hunsingo een bestuurlijke eenheid 
was. De drie waddeneilandjes Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes en 
behoren tot dit gebied. 
 
Net als Fivelingo was Hunsingo van oorsprong een Friese gouw. Het klooster van 
Fulda had in de negende eeuw een schenking gekregen in Middelstum 'in pago 
Hunergewe in regione fresonum'. In de elfde eeuw wordt Hunsingo genoemd als 
graafschap dat door de Duitse keizer wordt geschonken aan de aartsbisschop 
van Hamburg. Voor die tijd zouden de Brunonen het graafschap in leen gehad 
hebben. In die vroege tijd zijn in Winsum ook munten geslagen, waaruit kan 
worden afgeleid dat Winsum de hoofdplaats van het graafschap was. In latere 
tijd wordt Onderdendam de centrale plaats in de streek. 
In de late Middeleeuwen was Hunsingo het eerste lid van de Ommelander Unie. 
De belangrijkste plaats in Hunsingo, Winsum, was een korte periode ook de 
plaats waar de Ommelander jonkers hun vergaderingen hielden. Winsum was in 
oorsprong dan ook een nederzetting met een stedelijk karakter. Door de 
nabijheid van Stad Groningen kreeg het echter niet de kans uit te groeien tot een 
werkelijke stad. 
De gouw was onderverdeeld in vier onderkwartieren: 
 

- het Marnsteradeel  
- het Halfambtsteradeel, bestaande uit de oudere kwartieren 

Halfambt en Upgo (of Ubbena)  
- het Oostambtsteradeel bestaande de oudere kwartieren 

Oosterambt en Innersdijken  
- het Middagland of Mid-go  

 
Het Middagland moest later worden afgestaan aan het Westerkwartier. Hierdoor 
wordt ook wel verondersteld dat Hunsingo slechts drie onderkwartieren bezat. 
Middag is van oorsprong een schiereiland in het kweldergebied in Groningen. 
Middag is een onderdeel van het Fries-Groningse zeekleilandschap. Dit 
zeekleilandschap is gevormd in het Holoceen, een periode met een afwisseling 
van sterke en geringe zeespiegelstijgingen (transgressie- en regressiefasen). 
In Hunsingo kunnen de meeste borgen worden gevonden. Dit betekent niet 
automatisch dat er in Hunsingo meer adel was dan in de rest van Groningen. 
Een enorm deel van de borgen is afgebroken, zowel officieel als door het 
ontevreden volk. Een beroemde borg in Hunsingo is de Menkemaborg bij 
Uithuizen, een andere bekende is Verhildersum bij Leens. 
 
Hunsingo wordt gekenmerkt door weilanden, wierden en dijken. Oorspronkelijk 
was Hunsingo veel kleiner. Door bedijking is er enorm veel land gewonnen. De 
zee legde steeds een laagje klei tegen de dijken tot het weer een aantal meter had 
aangebracht. Door die afzetting is dit nieuwe land hoger dan het oude 
binnendijkse land, dat is de reden waarom een deel van Hunsingo ook bekend 
staat in Groningen als het Hoogeland. Als de nieuwe afzetting voldoende omvang 
had bereikt werd die vervolgens veiliggesteld door de aanleg van een nieuwe dijk. 
 
Tegenwoordig is Hunsingo een van de belangrijkste economische aders van 
Groningen. Dit komt door de Eemshaven op de oostelijke punt en het Nationaal 
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park Lauwersmeer en het garnalendorp Zoutkamp op de westelijke punt. In 
Zoutkamp is het garnalenbedrijf Heiploeg gevestigd, de grootste 
garnalenleverancier van Europa. 
 
Hunsingo is ook de naam van het voormalige waterschap dat grotendeels 
overeenkwam met het gebied. Het waterschap is in 1995 opgegaan in het 
waterschap Noorderzijlvest. 
 
Landbouwactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in een aantal verschillende 
deelsectoren. Het houden van gedomesticeerde dieren heet veeteelt. Daarnaast is 
er visteelt. In de bosbouw worden natuurlijke en kunstmatig aangelegde bossen 
gebruikt voor de houtproductie. De tuinbouw kan onderscheiden worden in 
groenteteelt, sierteelt, fruitteelt, boomteelt en paddenstoelenteelt voor 
respectievelijk de teelt van groenten, siergewassen, vruchten, bomen en 
paddenstoelen. De landbouw onderscheidt zich van de groenteteelt doordat daar 
de gewassen op een grotere schaal geteeld worden en minder arbeid vragen. Er 
worden ook akkerbouwmatig groenten geteeld zoals peen. 
 

 

 
Het ploegen van het land met behulp van paarden 
 
Landbouw als gemengd bedrijf was oorspronkelijk gericht op het voeden van de 
boer en zijn gezin, maar niet meer dan dat. Deze manier van landbouw is nog 
steeds de meest voorkomende vorm in ontwikkelingslanden. Landbouw als 
financiële inkomstenbron is de gebruikelijke vorm in de meer ontwikkelde 
landen en neemt steeds verder toe in de rest van de wereld met als gevolg dat er 
steeds minder mensen werkzaam zijn in de landbouw. Landbouw is de praktijk, 
landbouwkunde is de studie die de landbouw als onderwerp heeft. 
Landbouw produceert niet alleen voedsel, maar in toenemende mate ook andere 
goederen als bloemen, bont, leer, biobrandstoffen (biodiesel, ethanol, gas, 
snelgroeiend hout), enzymen en drugs. Genetisch gemanipuleerde planten 
produceren ook speciale medicijnen. 
 
Net als voor de boeren in de Wadpolders op het Hogeland braken de gouden 
jaren eerst na 1840 aan. In deze Champagnejaren vergrootten de herenboeren in 
het Oldambt hun boerderijen. Voor de kolossale schuren werden villa’s gebouwd 
met fraaie tuinen. Tuinarchitecten legden, naar de mode van die tijd, 
schitterende slingertuinen met vijvers, prieeltjes, bosjes, heuveltjes en paadjes, 
aan. Nog uitbundiger dan de boer op het Hogeland liet de boer in het Oldambt 
zien dat hij rijk was. Op de boerderij van een bouwboer waren de inwonende 
meiden en knechten minder nodig dan bij de veeboer. De herenboer uit het 
Oldambt had aan een paar vaste arbeiders genoeg. In de drukste tijden was er 
genoeg los werkvolk te krijgen. De paleizen van de boeren op de klei en de kleine 
huisjes van de arbeiders lieten zien hoe beiden uit elkaar waren gegroeid. In het 
Oldambt was de afstand tussen boer en arbeider groter dan waar ook in 
Nederland. Jan Freerks Zijlker had daar geen vrede mee. Hij probeerde in de 
wintermaanden, als bijna alle landarbeiders thuis zaten, werk voor de arbeiders 
te vinden. Ook wilde hij het volk meer invloed geven, al bedoelde hij daar wel de 
ontwikkelde en welgestelde burgers mee. Aan de alleenheerschappij van de 
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koning had hij een hekel. Tussen 1840 en 1843 schreef hij voor het blad ‘Tolk 
der Vrijheid’, waarvan de uit Oude Pekela afkomstige Eildert Meeter de directeur 
was. In 1848, toen bijna overal buiten Nederland de revolutie uitbrak, gaf koning 
Willem 11 (1840-1849) toe. Hij werd in vierentwintig uur van conservatief tot 
liberaal, werd er gezegd. De conservatieven wilden weinig invloed aan het volk 
geven, de liberalen wilden veel verder gaan. Rudolf Jan Thorbecke (1798-1872) 
werd hun voorman. Zijn grondwet van 1848 gaf aan de gekozen Tweede Kamer 
meer invloed. Ook Zijlker werd kamerlid. Hij werd een van Thorbeckes trouwste 
bondgenoten. Toch voelde hij zich in Den Haag niet thuis. Als Jan Freerks het 
woord voerde deed hij dat met een sterk Gronings accent. Zijn medeleden 
konden hem nauwelijks volgens. Zijlker kon het niet geloven, want in Stad, 
Winschoten of Appingedam had hij daar nooit last van. Hij speelde zijn rol als 
vriend en bondgenoot van Thorbecke in de landelijke politiek. 
 
In de negentiende eeuw was Groningen op en top een boerenprovincie. Nergens 
waren de opbrengsten hoger en de boerderijen fraaier. De Franse tijd (1795-
1813) was niet slecht geweest. Vooral toen de handel overzee in het slop raakte, 
kwam er haast geen koren meer het land in. Na 1820 gebeurde het omgekeerde. 
Schepen vol goedkoop Russisch graan zeilden de havens van Rotterdam en 
Amsterdam binnen. De prijzen tuimelden omlaag. Maar de Groninger boeren 
lieten zich niet kisten. Ze deden er alles aan om nog hogere opbrengsten te 
krijgen en dat tegen zo weinig mogelijk kosten. Ze verbeterden hun werktuigen 
en draineerden de grond. De arendploeg, het op rij zaaien, betere zaaimachines 
en dorsblokken waren voorbeelden die duidelijk maakten dat de boeren zich niet 
zomaar gewonnen gaven. Het Groninger paard moest nog sterker worden. Ook 
werden buitenlandse koeien gekocht die meer melk gaven. Al in 1835 was te 
merken dat het ergste voorbij was. En na 1840 ging het helemaal de goede kant 
op. Dat had te maken met veranderingen in Engeland, waar zoveel fabrieken 
kwamen dat hele dorpen leegliepen en de industriesteden al maar groter werden. 
Zodoende was er gebrek aan koren en zuivel. De Groninger boer was er klaar 
voor. Op het Hogeland verrezen de driekapschuren om alle vee, werktuigen en 
koren te kunnen bergen. In het Oldambt werden woning en schuur, alles onder 
één dak, vergroot. De boeren uit het hele land hielden zich aan de prijzen van de 
korenbeurs in Stad. De Groninger hereboer was een ontwikkeld man en 
nieuwsgierig naar wat er zich buiten de grenzen op de boerderij afspeelde. In het 
Oldambt leidde de boerin het leven van een mevrouw van de wereld. Zij gaf 
leiding aan de meiden en maakte van de appelhof en slingertoene iets bijzonders. 
Zijlker vond dan ook dat de boerin in staat moest zijn om ‘eene vrolijke andante, 
of weemoedige adagio op de piano forte te spelen, of eene smeltende aria op de 
guitarre te tokkelen, ter begeleiding van hare zachte engelenstem.’ 
 
In 1878 kwam er onverwacht een einde aan de jaren van voorspoed. Net als in 
1820 zat het buitenlands koren de boer dwars. Nu stoomden schepen uit 
Amerika, volgeladen met graan, naar Europa. Aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan veroverden de pioniers de nieuwe wereld. Op de enorme 
akkers strekten zich golvende graanvelden uit. Tegen zulke hoeveelheden kon de 
Groninger boer niet op. Maar zijn antwoord leek op dat van 1820: mechaniseren 
om goedkoper te kunnen produceren. Het grootste slachtoffer werd de 
landarbeider voor wie na de crisis steeds minder te doen was. Ook de nieuwe 
fabrieken die de producten van het land afnamen, waren voor de boeren van 
belang. Het stro ging naar de strokartonfabrieken, de fabrieksaardappelen naar 
de aardappelmeelindustrie en de bieten naar de suikerfabrieken. De 
zuivelfabrieken namen de boerin werk uit handen. De komst van de kunstmest 
was vooral een uitkomst voor de boeren op het zand en het veen. De opbrengsten 
van de aardaqppelen schoot de hoogte in. Rond 1900 was de landbouwcrisis 
voorbij.  Maar de grote economische crisis van de jaren dertig in de twintigste 
eeuw bracht werkloosheid en armoede in de hele wereld. In deze jaren kon de 
boer zijn aardappelen, graan en koolzaad haast niet kwijt. De regering steunde 
de tarweverbouwers nog het meest. Maar juist zij waren de rijke boeren die wel 
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een stootje konden verdragen. De mechanisatie zette door. Dorsblokken en 
hekelmachines maakten plaats voor dorsmachines, aangedreven door een 
locomobiel. In Hornhuizen keek het hele dorp zich al in 1919 de ogen uit bij de 
eerste trekker, de Cleveland rupstractor. Hij was even sterk als zes 
boerenpaarden. 
 
Hoewel mulder Modderman in Stad al in 1839 een stoommachine aanschafte 
was Willem Albert Scholten (1819-1892) onder de fabrikanten haantje de 
voorste. In 1849 maakte hij van stoomkracht gebruik. Hij schafte zijn rosmolens 
nog niet allemaal af, maar wilde het liefst zo snel mogelijk op stoom overgaan. 
Als het goed uitpakte, was het in zijn fabriek afgelopen met paardenkracht. De 
start werd een ramp. Al bij het proefdraaien barstte de ketel uit elkaar. Of 
goedkoop duurkoop was geweest? Scholten zat niet bij de pakken neer. Een 
moderne ondernemer was niet zo gauw uit het veld geslagen. En Willem Albert 
Scholten was een moderne ondernemer. Met verbazing werd er naar Engeland 
gekeken. Sinds James Watt honderd jaar eerder een stoommachine had 
gebouwd die pompen, riemen, raderen en touwen in beweging kon brengen, 
verrezen er overal fabrieken met hoge fabriekspijpen. Toen bleek dat stoom ook 
boten kon laten varen en treinen laten rijden, stoomde Engeland alle andere 
landen voorbij. In Nederland bleef het lang bij het oude. Stond een handelaar 
niet hoger aangeschreven dan een fabrikant die temidden van stank, roet en 
rook zijn geld verdiende? Willem Albert Scholten, de domineeszoon uit het 
Gelderse Loenen wist van doorzetten. Toen hij zeventien was kwam hij in de leer 
bij twee Amsterdamse verffabrikanten. Hij gaf geen cent teveel uit. Ooit was het 
IJ bevroren en alleen de ijzersterke veerboot kon nog door de schotsen breken. 
Wie overgezet wilde worden moest tien keer zoveel dan normaal betalen. Willem 
Albert bedacht zich niet en sprong van schots naar schots naar de overkant. 
Toen hij terugwilde ging het mis en kon hij maar net van de verdrinkingsdood 
gered worden. ‘Voor een paar stuiver zet hij zijn leven op het spel’, grijnsden de 
omstanders. Om een volleerd verffabrikant te worden maakte hij een studiereis 
door Duitsland. Als een echte bedrijfsspion snuffelde hij in allerlei winkels en 
werkplaatsen. Tot hij kennis maakte met een nieuwe industrie: het vermalen van 
aardappelen tot aardappelmeel. Daar konden dan weer sago, stroop en allerlei 
plakmiddelen uit worden geproduceerd. Een goudmijn die heel wat meer 
opbracht dan alle potten verf bij elkaar. 
 
Hij reisde terug naar Nederland, naar zijn oom in Tonden bij Zutphen. In diens 
keuken begon hij te experimenteren. Met een primitief handmolentje lukte het 
hem om zetmeel uit aardappelen te malen. Hij leende wat geld en startte de 
productie in een werkplaats bij Warnsveld. Het bedrijfje brandde af maar was 
goed verzekerd. Willem Albert was vast van plan om door te gaan. Maar dan op 
een plek waar het water schoon was, de aan- en afvoer geen problemen 
opleverde en er genoeg goedkope aardappelen voor handen waren. Deze plek 
vond hij in Groningen. Iemand moet hem op het kristalheldere water van het 
Foxholstermeer hebben gewezen. Daar vlakbij is in 1841 de fabriek Tonden 
gebouwd. De eerste jaren waren moeilijk. Volgens verhalen, door hemzelf 
verspreid, zou hij zelfs zijn gouden horloge hebben moeten belenen om de 
arbeiders te kunnen betalen. Maar in 1847 waren alle zorgen verdwenen. Hij 
trouwde de dochter van een rijke graanhandelaar uit Stad, Klazien Sluis. Die 
hield de hand nog steviger op de knip en wist alles van modern boekhouden. Al 
snel groeide Willem Albert de andere aardappelmeelfabrikanten boven het hoofd. 
Tussen 1866 en 1890 richtte hij, behalve in Nederland, ook fabrieken op in 
Duitsland, Polen, Oekraïne en Tsjechië. In Sappemeer werd hij eigenaar van een 
strokartonfabriek, in Stad van de suikerfabriek Selfhelp. Hij kocht in Drenthe 
grote veengebieden en stichtte er een turfstrooiselfabriek. Hij had belangen in 
allerlei ondernemingen buiten Groningen, zoals de Holland-Amerikalijn. Als 
grootgrondbezitter was hij met dertig boerderijen in de provincie Groningen de 
grootste particuliere boer. Aan de Grote Markt in Stad bouwde hij zijn 
hoofdkantoor. Enkele huizen werden gesloopt om het Scholtenhuis als een paleis 
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van handel en nijverheid te laten stralen. Tegen het eind van zijn leven nam het 
gemopper van de boeren toe. De macht van de rijke Scholten was zo groot dat hij 
de aankoopprijs van de fabrieksaardappelen praktisch alleen bepaalde. Alles 
ging met stoom. Daarvan konden ook de boeren gebruik maken. Enkele jaren na 
de dood van Willem Albert stichtten zij hun eigen coöperatieve 
aardappelmeelfabrieken. 
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Ze zeggen 
 
As ik n moal mit vrauw aan kuier goa, den zeggen ze: ‘Nou, nou, dat maag ook 
wel ien de kraant.’  
Kom ik buurvrauw tegen en moak n proatje mit heur, den zeggen ze: ‘Zol dat wel 
zuvere kovvie wezen mit dij baaident?’ 
Goa ik noar n vergoadern en loat Vrauw bie kiener thoes, den zeggen ze: ‘Dij 
aarme stumper komt er hoast nooit oet. Het ook nait veul wil ien ’t leven.’  
Gait Vrauw allain op stap noar n vrauluvergoadern, den zeggen ze: ‘Dat mens is 
ook aaltied op tjak. Ze zol heur hoeshollen moar beter noakomen.’ 
En as ik dit apmoal opschrief, den zeggen ze: ‘Kerel maag hom glad schoamen! 
Wel moakt nou zukswat wereld kundeg!!’ 
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Tegen aanzain is ‘t slimste 
 

 

 
Slag bij Heiligerlee (1568) 
 
 
 
 
 
De Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 is de eerste overwinning van de 
opstandelingen van de Tachtigjarige oorlog. De slag vond plaats bij het plaatsje 
Heiligerlee nabij Winschoten in de provincie Groningen. 
 
Met De Nederlandse Opstand wordt vooral gedoeld op de beginjaren van de 
Tachtigjarige Oorlog, en dan met name op de periode van 1568, het jaar van de 
slag bij Heiligerlee, het begin van de Tachtigjarige oorlog, tot 1589, toen de graaf 
van Leicester vertrok en de Staten vervolgens geen nieuwe landvoogd meer 
zochten, maar zelf de soevereiniteit op zich namen. In 1589 zijn de Staten ook al 
duidelijk aan de winnende hand. 
 
Door Alva is het verzet tegen de Spaanse koning Filips II getypeerd als een 
opstand. In 1572 bericht Lodewijk van Nassau aan zijn broer Willem dat de 
hertog van Alva zeer verbaasd is. dat de steden zo in opstand komen (les villes se 
revoltent ainsi). In brieven, kronieken en dagboeken uit die tijd wordt gesproken 
over verzet, verlatinghe, afzwering van de landsheer. Ook in de latere 
geschiedschrijving over deze periode worden de gebeurtenissen vanaf 1568 veelal 
aangeduid als 'De Opstand'. In een recente studie spreekt onder meer Arie van 
Deurzen over De Opstand van 1572-1584  
 
Arie Theodorus van Deursen (23 juni 1931) is een Nederlandse emeritus 
hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn 
specialisme is het Nederlands van de zestiende en zeventiende eeuw.. Daarnaast 
wordt hij beschouwd als dé autoriteit op het gebied van de godsdienstige 
verhoudingen in die periode. Van Deursen is een van de meest vooraanstaande 
en productieve historici van Nederland. 

 
Partijen 

• Staatsgezinden: 3900 man infanterie en 200 man cavalerie, geleid door 
graaf Lodewijk van Nassau en graaf Adolf van Nassau, voornamelijk 
bestaande uit huurlingen en een kleine groep getrouwe troepen uit 
Duitsland. De aantallen staatsgezinde troepen worden niet eenduidig in 
de bronnen weergegeven. Mogelijk gaat het om (veel) minder troepen.  

• Spaansgezinden: 3200 man infanterie en 200 man cavalerie, geleid door 
de stadhouder van Groningen, Jean de Ligne, graaf van Arenberg.  

Aan het begin van de Tachtigjarige oorlog waren de begrippen Staatsgezind en 
Spaansgezind uiteraard nog niet in zwang, omdat Filips II nog werd gezien als 
wettig landsheer (zelfs door Willem van Oranje), totdat de Staten Generaal in 
1581 de vorst formeel afzwoeren. Spaansgezind en koningsgezind kwamen op 
hetzelfde neer. Men kan dus spreken van formeel gezag en opstandelingen, al is 
de volksopstand in Groningen uiteindelijk mislukt en kan men van het leger van 
graaf Lodewijk grotendeels spreken van huurlingen. 
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Wat vooraf ging 
 
Willem van Oranje had lang geaarzeld voor hij iets ondernam tot hulp aan de 
verdrukte Nederlanden. Nog in maart 1567, tijdens de slag bij Oosterweel 
(noordwesten van Antwerpen), verhinderde hij vanuit Antwerpen het 
protestantse leger te hulp te komen. Maar zijn eigen behandeling, gecombineerd 
met dagelijkse verzoeken tot hulp, veranderden zijn mening. Hij benaderde 
verscheidene Duitse vorsten om financiële hulp, en verkocht 'zilverwerk, 
kleinodiën, tapijten en ander vorstelijk huissieraad'. Hij vond Coqueville, een 
edelman uit Normandië, bereid om met zeven of achthonderd man vanuit 
Frankrijk een inval in Artois en Henegouwen te doen. De Graaf van Hoogstraten 
zou langs de grote rivieren naar Gelderland trekken. Zijn broer graaf Lodewijk 
van Nassau zou in Friesland en Groningen een aanval ondernemen. Hijzelf zou 
in Brabant oprukken zodra hij zou vernemen dat Alva zijn leger over deze drie 
invallen verdeeld zou hebben. Alva wist te bewerkstelligen dat de Franse koning 
Coqueville terugriep. Coqueville werd later op last van de Franse koning als rover 
onthoofd. 
 
Voor de eerste inval wilde Willem van Oranje Roermond innemen. Toen dat 
mislukte trok hij met zijn opstandelingen naar Erkelen om die stad te veroveren. 
Alva stuurde echter zijn leger bij het krieken van de dag naar de bij Dalheim 
slapende opstandelingen. Op 23 april 1568 leed Willem van Oranje zijn eerste 
nederlaag in de Slag bij Dalheim. Van de drie invallen werd de aanval in het 
noorden het meest succesvol. 
 
De staatse huurlingen trokken bij Bellingwolde het land binnen en namen het 
slot te Wedde, het bezit van de Spaanse stadhouder in Groningen, Jan van 
Ligne, bij diens afwezigheid in. De functie van stadhouder van de noordelijke 
provinciën vervulde hij vanuit Vollenhove. Daarnaast was hij heer van 
Westerwolde sinds hij in 1561 dit landschap gekocht had, samen met de 
Wedderborg. Na de verovering van Wedde richtten de troepen van graaf Lodewijk 
zich op Stad Groningen om deze over te halen zich voor de opstand te verklaren, 
maar deze poging mislukte. Stad was in het begin van 1567 onder militaire druk 
ingenomen door troepen onder de Spaansegezinde luitenant De Mepsche, nadat 
de godsdienstvrijheid voor protestanten was opgeheven en deze uit Stad werden 
verdreven. Graaf Lodewijk beschikte over onvoldoende financiële en militaire 
middelen om Stad Groningen te kunnen belegeren. Door middel van blokkades 
die hij ten noorden en oosten van Stad opwierp probeerde hij, zonder succes, 
Stad af te snijden van de buitenwereld. Aan de zuid- en westzijde bleef Stad 
bereikbaar. Ook de poging om de bevolking in opstand te krijgen tegen de 
landsheer liep op niets uit. De blokkades keerden zich tegen Lodewijk op het 
moment dat de troepen van Alva de voor Lodewijk belangrijke logistieke route 
naar Delfzijl afsloten. Het gevolg was dat na zes weken beleg de troepen van Alva 
naderden en Lodewijk niets anders restte dan te vluchten naar Oost-Friesland. 
Tijdens deze vlucht werden de troepen van graaf Lodewijk ter hoogte van 
Heiligerlee onderschept door Spaanse troepen. 

 
De veldslag 
 
Op 23 mei verkeerde het staatse leger in slechte toestand door honger en 
achterstallige soldij betaling (een endemisch probleem in die tijd). Graaf Lodewijk 
wist ze echter toch nog een keer in de wapens te krijgen. 
 
Toen Lodewijk van Nassau vernam dat zijn tegenstander tegen hem optrok, wist 
hij zijn troepen toch te motiveren en stelde hen op bij het klooster van 
Heiligerlee. Het terrein bevatte drie heuvels (garsten), op een hiervan stond het 
klooster. De andere twee kunnen de garsten van Westerlee en Napels geweest 
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zijn. Achter de heuvels verschanste hij het merendeel van zijn troepen. Voor de 
heuvel met het klooster liep een weg, tussen de heuvels bevonden zich kuilen 
ontstaan door turfwinning. Ook in deze kuilen werd infanterie verstopt. Tussen 
de weg en de heuvels bevond zich drassig land. De streek staat tegenwoordig nog 
bekend als Tranendal. 
 
Met zijn ruiters ondernam Lodewijk van Nassau een aanval op het Spaanse 
leger. Aremberg, die van plan was op meer versterkingen te wachten, werd 
verleid de Staatse ruiters te achtervolgen. De Staatse ruiters lokten het Spaanse 
leger over de weg tussen de heuvels door. De Spaanse troepen kwamen hierbij 
terecht in het drassige terrein tussen de heuvels, waar ze een gemakkelijke prooi 
werden voor de Waalse huurlingen, schutters in dienst van graaf Lodewijk. 
Volgens sommige bronnen sneuvelde Adolf van Nassau bij de ruiteraanval op het 
Spaanse leger. Volgens andere berichten nadat zijn paard op hol sloeg tijdens 
het hoofdgevecht en hij midden tussen de vijandelijke troepen belandde. De 
waarheid zal ergens tussen heroïek en pech hebben gelegen. 
 
De verliezen aan Staatse zijde worden op 50 man geraamd, aan Spaanse zijde op 
1500-2500 man. De Staatse troepen maakten ook 7 stukken geschut buit. 
Behalve het verlies van graaf Adolf sneuvelde ook de graaf van Aremberg. Beide 
edelen werden elders begraven. Waar het massagraf van alle gesneuvelde 
militairen zich bevindt is niet bekend. Het stoffelijk overschot van graaf Adolf is 
waarschijnlijk meegenomen door de terugtrekkende militairen en uiteindelijk 
begraven in Emden. De gebouwen van het klooster in Heiligerlee werden door de 
troepen van graaf Lodewijk na vertrek in brand gestoken. 

 
De gevolgen 

  

 

 
Monument uit 1868 ter herdenking van de slag bij Heiligerlee. De Nederlandse 
maagd ontfermt zich over de stervende Adolf van Nassau. 

Deze slag was de eerste succesvolle actie van de Nederlandse opstand. Het begin 
van de Tachtigjarige oorlog was echter de voor de opstandelingen mislukte slag 
bij Dalheim, een maand eerder op 23 april 1568. Hierbij telt ook mee dat de 
vrede in 1648 was gesloten. Was de vrede een jaar eerder gesloten, dan was 
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mogelijk de slag bij Oosterweel uit  1567 als het begin van de tachtigjarige oorlog 
beschouwd. Het is immers prettig om over ronde aantallen te praten. 

Het effect van de slag bij Heiligerlee was beperkt. Door de op deze slag volgende 
nederlaag in de slag bij Jemmingen leverde de overwinning geen strategisch 
voordeel op. De overwinnaars van de slag bij Heiligerlee werden bij Jemgun 
(Jemmingen) grotendeels in de pan gehakt. Graaf Lodewijk kon op het laatste 
moment ontkomen door de Eems over te zwemmen, om zo terug te keren bij zijn 
beginpunt Emden. Het veroverde gebied was zeer tijdelijk in handen van Willem 
van Oranje geweest, de aanval op Groningen was mislukt, zijn broer Adolf was 
gesneuveld en van zijn leger was zo goed als niets meer over. 

De dood van Adolf van Nassau in het vierde couplet van het Wilhelmus 
gememoreerd: 
Graef Adolff is ghebleven, In Vriesland in den slaech. Deze zin staat ook te lezen 
op het monument voor de Slag bij Heiligerlee, dat in 1873 doorkoning Willem 
111 werd onthuld. In Heiligerlee is overigens sinds enkele jaren een museum, 
dat de geschiedenis van de slag toont. De herinnering aan deze slag kreeg pas 
vorm in de negentiende eeuw, toen in 1826 een eerste eenvoudig denkteken werd 
geplaatst. In 1868 en  1968 kregen de herdenkingen een meer nationale 
invulling. 

De Tachtigjarige Oorlog (in de modernere geschiedschrijving ook wel De 
Opstand of de Nederlandse Opstand genoemd) is de naam voor een opstand en 
strijd in de Nederlanden (1568-1648, met het Twaalfjarig Bestand in de jaren 
1609-1621). Deze oorlog begon als opstand van een van de rijkste gebieden van 
Europa tegen het machtigste rijk in Europa, het Spaanse Rijk onder Filips 11. 
Aanvankelijk trokken de uit zeventien gewesten bestaande Lage Landen min of 
meer gezamenlijk op, om een combinatie van religieuze, bestuursrechtelijke en 
fiscale redenen. 

Na 1576 groeiden de noordelijke en zuidelijke Nederlanden echter steeds meer 
uit elkaar, vooral omdat de protestantse reformatie in het noorden dieper wortel 
had geschoten en het machtscentrum van de Habsburgse bestuurders in de 
Lage Landen in Brussel lag., waar het calvinisme de toon aangaf. In 1585 
bezegelde de val van Antwerper de scheiding van noord en zuid. Een hechte 
eenheid was er overigens nooit geweest. De Zuidelijke Nederlanden bleven onder 
het bewind van een landvoogd die door de koning van Spanje benoemd werd. Het 
katholicisme bleef daar de enige toegestane godsdienst. 

De eerste twintig jaar van de oorlog was de situatie voor de opstandelingen 
vrijwel steeds somber of wanhopig, maar rond 1590 keerde het tij van de oorlog 
definitief ten gunste van de Republiek. De imperial overstretch van het Spaanse 
Rijk, de bekwame militaire leiding van prins Maurits en de maritieme expansie 
van de Nederlanden, veelal ten koste van het Spaanse koloniale rijk, maakten de 
uiteindelijke triomf mogelijk van de Republiek, die zich ontwikkelde tot een 
wereldmacht. 

Met imperial overstretch wordt bedoeld dat een wereldrijk groter wordt dan het 
kan bolwerken, waardoor het niet in staat is om de militaire en economische 
verplichtingen die daarbij horen na te komen, laat staan ze te laten groeien. 
Doordat het op te veel plaatsen aanwezig moet zijn, kan men daar niet overal 
meer voldoende effectief optreden 

De zeventiende eeuw wordt beschouwd als de Gouden Eeuw voor de Republiek 
op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Voor de calvinisten was 
het ook de tijd waarin hun politieke invloed groter dan ooit ervoor of erna was en 
de nauwe band met het Huis van Oranje ontstond. 
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Het Twaalfjarig Bestand of Treves was een periode van 12 jaar van 
wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige oorlog waarin niet of nauwelijks door 
de opstandelingen in de Republiek en de Spanjaarden werd gevochten. Het 
bestand duurde van 1609 tot 1621. 

De informele besprekingen begonnen in 1606. In april 1607 werd een staakt-het-
vuren uitgeroepen, nadat Jacob van Heemskerk in de Slag bij Gibraltar was 
gesneuveld. Spanje eiste van de Republiek dat de handel op Zuid-Amerika zou 
worden opgegeven, de geplande West-Indische Compagnie mocht niet tot stand 
komen. Bij het vredesoverleg in Antwerpen werd besloten de strijd tijdelijk te 
staken. Het bestand ging in op 9 april 1609. Hiermee begon de rol van de 
Republiek als een feitelijk erkende onafhankelijke mogendheid; Engeland en 
Frankrijk kregen Nederlandse ambassadeurs, met Venetië (verdrag gesloten 31 
december 1619), Marokko (verdrag gesloten 24 december 1610) en het 
Ottomaanse Rijk werden diplomatieke betrekkingen aangegaan. Onder vreemde 
vlag is met Zuid-Amerika handel gedreven. In  1621 werden de vijandelijkheden 
hervat en de oprichting van de WIC dateert dan ook uit dat jaar. 

Politieke onrust 
 
Tijdens dit Twaalfjarig Bestand kwam er een einde aan de eenheid binnen de 
Republiek der zeven verenigde Nederlanden. De spanningen tussen prins 
Maurits en Johan van Oldenbarnevelt liepen snel verder op. Al in 1600 was 
prins Maurits tegen het sturen van het leger naar Duinkerken geweest; een 
besluit dat door Johan van Oldenbarnevelt was doorgedrukt. De Slag bij 
Nieuwpoort die volgde werd ternauwernood door prins Maurits gewonnen, maar 
prins Maurits en Van Oldenbarnevelt waren definitief tegenstanders. Van 
Oldenbarnevelt was ook een warm pleitbezorger van het staakt-het-vuren, terwijl 
Maurits liever doorgevochten had. 
 

 

 
De zielenvisserij, Adriaen Pieterszoon van de Venne, 1614 
 
Allegorie op de ijver van de religies tijdens de Treves. De rivier tekent de vanaf nu 
duidelijke scheiding tussen noord en zuid. Links de protestanten met de prinsen 
Maurits en Frederik Hendrik, Frederik V van de Palts, Jacobus 1 van Engeland 
en de jonge Lodewijk X111 van Frankrijk met zijn moeder Maria de Medici. Op 
de voorgrond vissen protestanten, hun netten zijn gemerkt met Fides, Spes en  
Charitas. Rechts de katholieken met aartshertogen Albrecht en Isabella, Spinola 
en paus Paulus V gedragen door kardinalen. Een bisschop met zijn priesters vist 
in het katholieke bootje naar mensen. 
 
Toen Van Oldenbarnevelt tenslotte ruimte vroeg voor de remonstrantse leer van 
de Leidse hoogleraar Jacobus Arminius, escaleerde het conflict definitief. 
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Maurits zag in de remonstrantse leer een verzwakking van de kerk, en vreesde 
voor een terugkeer van de katholieke kerk. Hij sloot zich daarom aan bij de 
contra-remonstranten, die de leer van de (ook Leidse) hoogleraar Franciscus 
Gomarus aanhingen. 
 
In 1619 verbood de Synode van Dordrecht de remonstrantse leer. De 
(remonstrantse) regenten in Holland hadden inmiddels de Scherpe Resolutie 
aangenomen. Deze resolutie, aangenomen op 4 augustus 1617, gaf de steden in 
Holland de mogelijkheid om eigenhandig waardgelders (huurtroepen) aan te 
nemen om onlusten te voorkomen (in de praktijk kwam dit neer op optreden 
tegen contra-remonstranten). Prins Maurits zag in deze resolutie een aantasting 
van zijn gezag als militair leider en liet Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot 
en twee andere medestanders arresteren. Voor een speciaal tribunaal werd 
Johan van Oldenbarnevelt ter dood veroordeeld. Op 13 mei 1619 werd hij op het 
Binnenhof onthoofd. Met de dood van Van Oldenbarnevelt en het verbod op de 
remonstrantse leer was de strijd in het voordeel van Prins Maurits beslist. 
 
In 1621 werden de vijandelijkheden met de Spanjaarden hervat, nadat de 
landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, Albertus van Oostenrijk, kinderloos 
overleed en de Zuidelijke Nederlanden daardoor weer rechtstreeks onder de 
Spaanse koning vielen.Het was aanvankelijk de bedoeling geweest dat het 
Bestand op een definitieve vrede zou uitlopen. Er waren echter enkele 
diepgaande meningsverschillen tussen de Nederlandse Republiek en de Spaanse 
regering, die onoplosbaar bleken te zijn en ertoe leidden dat in 1621 de 
vijandigheden weer zouden worden hervat. Deze betroffen de handel van 
Nederland met Oost-Indië, die volgens de Spanjaarden beëindigd moest worden, 
en de positie van de katholieken in de Republiek. De Spaanse regering vond dat 
de katholieken hier volledige godsdienstvrijheid moesten krijgen. De leiders van 
de Republiek antwoordden daarop dat de protestanten in het zuiden nauwelijks 
het recht op overleven hadden en wezen dus deze eis af. Het aantal katholieken 
in het Noorden was namelijk nog zo groot dat de protestantse elite bang was dat 
bij volledige godsdienstvrijheid de suprematie van de calvinisten in gevaar zou 
komen. 
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Twisten tussen Schieringers en Vetkopers 
 

De namen duiken in 1392 voor het eerst op. Er worden partijen mee bedoeld die 
elkaar naar het leven stonden. Of Scheringers met de grijze (schiere) pijen van de 
Cisterciënzer monniken er mee te maken hadden of de Vetkopers die zich 
bezighielden met het vetweiden en verhandelen van koeien en ossen? Over de 
precieze oorzaak van de twisten bestaat ook al geen helderheid. Rond 1400 was 
er in ieder geval meer aan de hand dan oorlog tussen enkele 
hoofdelingenfamilies die oude vetes uitvochten. Het kleigebied was vol 
wapengekletter. In Westeremden vonden de Schieringer Hayo Wibben en zijn 
mannen op het kerkhof een gruwelijke dood tegen de ruwe en slimme Vetkoper 
Eppo Nittersum en zijn vechtersbazen uit Stedum. De slag om het steenhuis van 
Farmsum eindigde in een bloedige nederlaag voor de Vetkoper Uniko Ripperda. 
De twisten escaleerden toen Stad eerst Schierings, later Vetkopers, Oost-Friese 
hoofdelingen, de graaf van Holland en de Utrechtse bisschop zich in de strijd 
mengden. In 1401 werden de steenhuizen van de Damster hoofdelingen Onno en 
Popke Snelgersma verwoest. Appingedam moest een toontje lager zingen. Stad 
daarentegen wist van de twisten te profiteren en zijn positie in het Oldambt te 
versterken. 
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Weer-te-pas leeft nog 

 

 
De Groningse streektaal 
 

 
 
Gronings (Grunnegs, Grönnegs of Grunnegers) is een verzamelnaam voor een 
aantal variëteiten van de streektaal Nedersaksisch die in en rond de Nederlandse 
provincie Groningen worden gesproken. Het Gronings en de verwante variëteiten 
uit Oost-Friesland vormen gezamenlijk, door het Friese substraat, een 
opvallende subgroep binnen het Nedersaksische dialectcontinuüm*. De 
streektaal wordt vooral gekenmerkt door zijn typisch eigen accent en 
woordenschat, die sterk afwijken van de andere Nedersaksische dialecten. 
  
Een dialectcontinuüm is een verzameling taalvariëteiten die op een min of meer 
afgebakend oppervlak worden gesproken en slechts geringe verschillen ten 
opzichte van de rondom gelegen variëteiten vertonen. Daardoor is voor alle 
sprekers de communicatie met bewoners van nabij gelegen plaatsen relatief 
gemakkelijk en wordt de communicatie met het afleggen van grotere afstanden 
moeilijker door het groeiende verschil tussen de daar aangetroffen variëteit en 
die van de eigen woonplaats. Door politieke of andere oorzaken kunnen sprekers 
van een deel van een dialectcontinuüm voor communicatie over lange afstanden 
overgaan op het gebruik van een zogenaamde lingua franca. Wanneer deze wordt 
ontwikkeld uit variëteiten binnen het dialectcontinuüm en een min of meer vaste 
norm krijgt, wordt hij vaak als standaardtaal aangeduid. Verruilen de sprekers 
hun oorspronkelijke variëteit geheel voor de bovenregionale variëteit, dan kan 
een dialectcontinuüm uiteenvallen 

 
Het begrip Gronings kan strak geografisch worden gedefinieerd. Door de 
vloeiende overgang met de variëteiten die in de kop van Drenthe worden 
gesproken, worden de dialecten in en om Zuidlaren, Peize en Roden ook wel als 
Gronings aangeduid. Het Veenkoloniaals* gaat zelfs in ongewijzigde vorm de 
grens over naar Drenthe en wordt gesproken in het gebied ten oosten van de 
Hondsrug. In het westen van Groningen gaat het Westerkwartiers in 
ongewijzigde vorm door in het oostelijke deel van de Friese gemeente 
Kollumerland. Het dialect dat in het dorp Kollumerpomp gesproken wordt, het 
Kollumerpompsters wordt ook tot het Gronings gerekend. Op het kaartje 
hiernaast zijn de Groningse dialecten en hun taalgebied zichtbaar. 
 
Veenkoloniaals is een Groningse streektaal dat gesproken wordt in de 
Gronings-Drentse veenkoloniën. Het gebied waar Veenkoloniaals wordt 
gesproken loopt globaal vanaf Stad langs het Winschoterdiep naar Winschoten, 
via Stadskanaal naar Ter Apel en van Ter Apel langs de Drenthse Monden aan de 
westzijde weer naar Stad. 
 
Het Veenkoloniaals is in de zeventiende eeuw ontstaan in 
veenontginingsplaatsen als (Oude) Pekela, Sappemeer en Veendam/Wildervank 
(de zogenoemde Oude Veenkoloniën). Het gold als een echte pioniersgebied en 
was daarmee nog aan geen traditie gebonden. Dit had ook z'n weerslag op het 
dialect van de Veenkoloniën. De basis komt uit het naburige Oldambt: een flink 
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deel van de kolonisten was uit dit gebied afkomstig. Het verschil met het 
Oldambtsters* is echter het veelvuldig gebruik van uu-klank in plaats van een 
oe-klank zoals in het Oldambt (dat wil zeggen huus in plaats van hoes) en 
verkleinwoorden op -ie in plaats van -ke (koppie in plaats van kopke). 
 
Het Oldambtsters is een van de streektalen van het Gronings, dat wordt 
gesproken in het Oldambt: het gebied rondom de Dollard, inclusief de oude 
uitbraken daarvan. Het wordt gesproken in de huidige gemeenten Reiderland, 
Scheemda, Winschoten, delen van Menterwolde en Bellingwedde. 
 
Het Oldambtsters onderscheidt zich van de andere Groningse varianten in de 
naburige gebieden door: 

- Het veelvuldig gebruik van een - e ('schwa') aan het einde van een 
woord, zoals aine, penne, toeze. Dit wordt door sommigen ook wel 
de 'Dollard-e' genoemd.  

- Het gebruik van -oe, zoals hoes (huis), broeken (gebruiken). 
- Het gebruik van verkleinwoorden op -ke, zoals hoeske en kopke  

 
Op punt één onderscheidt het Oldambtsters zich daarmee van het aanverwante 
Noord-Gronings (Hunsingo/Fivelgo), waar een dergelijke uitgang -e niet wordt 
gebruikt. En op punten twee en drie van het Veenkoloniaals (met gebruik van de 
uu in huus, en bruken en verkleinwoorden als huussie en koppie). 
 
Het Oldambt maakt onderdeel uit van de Noordzeecultuur, in de middeleeuwen 
werd hier een variant van het Oudfries* gesproken. Het Oldambt viel vanaf 
medio vijftiende eeuw onder jurisdictie van Stad Groningen. In Groningen was de 
taal zwaar beïnvloed door het Nederduits*. Deels kwam dit door de invloed van 
de Hanze, waar Groningen onderdeel vanuit maakte. En deels werd dit 
veroorzaakt door een zekere oriëntatie van Groningen op Westfalen, in het 
bijzonder het Westfaals. Er ontstond wat tegenwoordig Nedersaksisch heet en 
wat het Oudfries in het Oldambt verdrong. 
 
In de zeventiende en achttiende eeuw toen de naburige regio's als de 
Veenkoloniën (en Oost-Friesland) onder grote invloed kwam van de Hollandse 
taal en cultuur, was dat in het Oldambt veel minder het geval. Een mogelijke 
oorzaak is dat in deze periode het Oldambt zich ontpopte als een rijke en 
dynamische regio, met een behoorlijk zelfbewustzijn. Ook de wat behoudende 
sfeer in het Oldambt, sterk gekleurd door het rechtzinnige piëtisme 
(kerkgeschiedenis), heeft hierop zijn weerslag gehad. 
 
Het Oldambtsters heeft veel invloed gehad op het Veenkoloniaals, wat in feite een 
'zeventiende eeuwse geactualiseerde versie' van het Oldambtsters is. Het 
Oldambtsters viel praktisch samen met het dialect in het Rheiderland en vooral 
in dat van de Dollardpolders in en rondom de grensplaats Bunde. De 
Dollardpolders aan weerskanten van de grens vormden in feite een 
aaneengesloten gebied met nauwe (familiale) relaties. De invloed van de 
standaardtalen aan weerskanten van de grens zorgt voor een taalkundige 
verwijdering. Overigens wordt het Oldambtsters tegenwoordig vooral in het 
Zuiden en Westen van het Oldambt (zoals in Meeden en Noordbroek) sterk 
bepaald door het aangrenzende Veenkoloniaals, wat voor velen, dankzij de 
Hollandse uu uitspraak, 'moderner' aandoet. 
 
Een voorbeeld van het Oldambtsters is te vinden in W. van Palmar, De Golden 
Kette (Groningen 1875). Deze is recentelijk heruitgeven in de serie Goud Volk 
(2008). Naast een voorbeeld van het Oldambtster streektaal geeft het ook inzicht 
in de toenmalige barse sociale verhoudingen in het gebied. Dit is in het volgende 
fragment, door muziekgroep Törf (folkgroep, 1975) op CD gezet, op een subtiele 
manier onder woorden gebracht: 
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Tot weerzeins 
 
Tot weerzeins, tot weerzeins!  
De wereld is wied  
't Liekt hier nog wel mooi maor wie kinnen onz' tied  
Dat stoppeland wil 't ons beduden.  
Gao je mit ons, gao je mit ons.  
Nao 't Zuden?  
Tot weerzeins, tot weerzeins!  
O! heerlik is 't lând  
Daor gunder; dei bârgen, dei meeren dat strând!  
Wat bluien daor planten en kruden  
Gaot mit toch, gaot mit toch  
Nao 't Zuden!  
Tot weerzeins, tot weerzeins!  
Arbaiders op 't veld!  
Bie joe is 't hier vaok toch zoo treurig gesteld;  
Wöl 'k langer zo wruiten en ruden  
Trekt mit ons, trekt mit ons  
Nao 't Zuden  
Tot weerzeins, tot weerzeins!  
Gezegende boer!  
Wees mild veur dat volk, want heur leven is stoer  
O! zeg, worren 't betere tieden?  
Ans bliev' wie, âns bliev' wie  
In 't Zuden.  
 

NB: Deze tekst is wat fonetisch opgesteld en de ao wordt in het Gronings nu als 
oa geschreven. 
 
Andere bekende schrijvers in het Oldambtsters zijn de dichter en boer Derk 
Sibolt Hovinga, een verbeelding van een zijn gedichten is hier te vinden: Simon 
van Wattum, Jaap Meijer, onder het pseudoniem van Saul van Messel, en Jelte 
Dijkstra hebben naast werken in respectievelijk het Veenkoloniaals, het 
Westerkwartiers en het Hollands ook werken in het Oldambtsters nagelaten. 
 
Muziek in het Oldambtsters is er te kust en te keur: van de folkmuziek van Törf 
en het klassieke van De Koning & De Dame op teksten van Jan Siebo Uffen tot 
aan de 'Groninger hit' De Polde’ van tekstschrijver en zanger Edwin de Vries. 
 
In de provincie Groningen is de Oldambtster streektaal, ondanks een gestage 
teruggang, letterlijk en figuurlijk een van de meest uitgesproken streektalen. 
Hierboven is al gewezen op het zelfbewustzijn in dit gebied. Daar komt nog eens 
bij dat vanaf de negentiende eeuw de verburgerlijkende Oldambtster 
herenboeren zich in toenemende op het 'Hollands' oriënteerden. Door vele 
landarbeiders werd dit als 'Hooghaarlemmerdijks' betiteld, als een vorm van 
'kouwe kak'. Het Hollands werd de taal van het vooreinde in de boerderij en het 
dialect voor het achtereinde van de boerderij. 
 
Het vasthouden van de arbeiders aan hun eigen (taal)gewoonten en een 
gelijkheidsdenken gaan hierbij hand in hand. Dit is typisch voor het Oldambt en 
werkt nu nog door in het gebied. Zie voor een nadere achtergrond de website van 
de Oldamtbster historisch socioloog Otto Knottnerus. 
 
Volgens de taalkundige G.G. Kloeke is de uu-klank een gevolg van de Hollandse 
expansie. De veenontginningen waren mede een reactie op de groeiende vraag 
naar turf in de enorm groeiende Hollandse steden in de zogenoemde Gouden 
Eeuw. Ook de Hollandse cultuur zette daarbij de toon. De Veenkoloniën waren 
via de waterwegen optimaal ontsloten en de afzetmarkt van de turf waren in 
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belangrijke mate de Hollandse steden. Veel schippers en verveners kwamen uit 
gebieden waar de uu- klank al werd gebruikt, zoals (Zuid en West) Friesland of 
de kop van Overijssel. De Veenkoloniën, een voor die tijd zeer modern en 
dynamisch gebied, waren hierdoor ontvankelijk voor de 'Hollandse uu.' Kloeke 
heeft voor het eerst een indeling gemaakt van dialecten op basis van het 
onderscheid tussen uu/oe en mengvormen daarvan  Het valt daarbij op dat in de 
Veenkoloniën wel de uu klank in 'formele' woorden als huis en gebruiken (huus 
en bruken) gebruikt. Maar voor informele, meer in privé-sfeer gebruikte, woorden 
als muis en tuin (moes en toene) wel voor de -oe klank kiest. 
 
Genealogieën tonen aan dat vele families de naar het Zuidoosten voortzettende 
veenontginningen volgden, en hun cultuur c.q. dialect daarbij meenamen. Dit 
geldt voor de latere veenontginningen en rondom Stadskanaal (het Knoalsters), 
in Drenthe ook wel 'Mondkers' (naar de Drentse Monden) genoemd. Het 
Veenkoloniaals houdt daarmee halt in een van de laatste Veenkoloniën die op 
het Stadskanaal was georiënteerd namelijk Emmer-Compascuum. 
 
Het Veenkoloniaals is de laatste decennia als dialect sterk expansief. Het slokt 
zowel het Stadsgronings, het Westerwolds (omgeving Vlagtwedde/Onstwedde en 
ook het Oldambtsters (bijvoorbeeld in Noordbroek en Meeden) meer en meer op. 
De oorzaak zit hem waarschijnlijk in het gegeven dat het Veenkoloniaals dichter 
bij de standaardtaal het 'Hollands' ligt. Een mooi voorbeeld van het 
Veenkoloniaals is de 'Knoalster Lorelei', geschreven door Gerhard Willem Spitzen 
oftewel Geert Teis. Het lied speelt zich af op de Veenkoloniale locatie bij uitstek: 
het kanaal ('t daip). Een lied met een typische Veenkoloniale rechttoe rechtaan 
kwinkslag. 
 

Knoalster lorelei 
 
Ik wait nait, wat zel 't toch beduden,  
Dat ik zo miesderig bin;  
n Vertelster uut olle tieden,  
Dat gaait mie moar nait uut de zin.  
t Is kôld over 't daip en 't wordt duuster,  
't Is ales in rust, groot en klaain,  
De leunen van de badde is dudelk  
In t heldere woater te zain.  
Het oaregste schipperswichie  
Van zo'n achttien of negentien joar,  
Dat staait in heur onderliefie,  
Zai kamt heur stroblonde hoar;  
Zai kamt het in laange strengen,  
En zingt zaacht een deuntje derbie,  
Zai zingt van de laifde en van schaaiden...  
De snikke vuier net heur veurbie.  
De snikjong achter aan 't rouer,  
Dij röpt 'Goienoavendsoam!'  
Hai zogt gain liene en gain badde,  
Hai kikt moar noar t wicht op de proam.  
Ze zeggen: hai is mit zien hazzens  
Liek tegen de badde aan goan,  
En dat haar mit heur zingen  
Dat schipperswichie doan.  
 
Geert Teis (1864-1945) is een van de eerste veenkoloniale schrijvers en geniet 
vooral bekendheid als de auteur van het Gronings volkslied. Andere 
veenkoloniale schrijvers zijn de journalistcolumnist Simon van Wattum (1930-
1995) en Kees Visscher (1930-2007). Gre van de Veen (1936-) mag hier zeker 
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niet onvermeld blijven, het oeuvre van deze Veendamse is bekroond met de 
prestigieuze Zilveren Anjer (2004). 
 
Met Oudfries wordt de oudste fase in de Friese taal aangeduid. De periode van 
pakweg 1100 tot 1575 wordt hiermee aangeduid. Na 1575 wordt het doorgaans 
aangeduid als Middelfries. Deze periode is gekozen, omdat de oudste 
overgeleverde geschriften uit ongeveer 1100 dateren, zoals de zeventien Keuren. 
De eerste optekening van een verzameling algemeen Friese Keuren dateert zelfs 
al van de eerste helft van de elfde eeuw. Al voor die tijd werd er in het Westen en 
Noorden van het huidige Nederland Oudfries gesproken. Er zijn wel oudere, 
zogenaamde Anglofriese runen bekend, maar die zijn uiterst moeilijk te 
interpreteren. 
 
Het Oudfries heeft in vergelijking met de Oudgermaanse oorsprong – uiteraard – 
een heel eigen ontwikkeling meegemaakt; ontwikkelingen die het in meer en 
mindere mate deelt met andere Oudgermaanse streektalen, zoals het 
Angelsaksisch, het Oudsaksisch, het Oudnederlands en het Oudhoogduits. 
 
Het eigenaardige aan het Fries is dat het zijn archaïsche vormen nog tot in de 
Nieuwe Tijd behouden heeft, terwijl de andere Westgermaanse talen in de late 
Middeleeuwen langzaam hun klinkers verloren. Het Fries heeft zijn Middelfase 
(vgl. Middelnederlands, Middelengels, Middelnederduits, Middelhoogduits) vrijwel 
overgeslagen en is bijna direct in de Nieuwfriese periode beland. Overigens zijn 
ons van de veranderingen van Oud- naar Nieuwfries geen schriftelijke bronnen 
overgeleverd; de verandering vond plaats in de eeuwen na de teloorgang van de 
Friese vrijheid en vóór het werk van Gysbert Japicx. 
 
Het resultaat van het archeologisch onderzoek te Uithuizen is vastgelegd in het 
in mei 2008 verschenen boekje ‘De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij 
Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen’. Het 
vierenzestig pagina's tellend boekje is een uitgave van de gemeente Eemsmond 
en geschreven door Bouwe Luurtsema. 
 
Wat klankleer betreft tonen sommige manuscripten aan dat het Oudfries nog 
tamelijk archaïsch was: zo worden er nog veel lange vocalen in eindpositie 
aangetroffen.  
 
Met het  Oudnoord en Oudengels deelt het Oudfries het verschijnsel van 
breking: voor bepaalde medeklinkers of een combinatie daarvan werd een 
monothong ‘gebroken’ in een digtong. Oudgermaans* reχt-, ‘recht’ werd zo 
‘riucht’ in het Oudfries met verdere accentverplaatsing naar de u. Hetzelfde valt 
op te merken in het Oudfries voor ‘vier’, ‘fiûwer’ en ‘fiar/fiōr’.  
 
Net als in het Oudengels werden de Oudfriese keelklanken schuurklanken als ze 
werden gevolgd door palatale klinkers (klinkers die voor in de mond worden 
uitgesproken). Men vergelijke Oudengels ‘cyse’ (modern Engels ‘cheese’) en 
Oudfries ‘zîse’ (Nederlands kaas)  
 
Waarschijnlijk al in een gemeenschappelijk West-Germaanse fase deelden het 
Oudfries, het Oudengels en het Oudsaksisch een speciale ontwikkeling wanneer 
in een woord een nasaal (een neusklank) gevolgd werd door een schuurklank. In 
zowel het Oudfries als het Oudengels luidt het woord voor ‘vijf’, ‘fîf’. Evenzo 
kenden beide talen het woord ‘mûþ’ (Oudengels) en ‘mûth’ (Oudfries) voor 
Nederlands ‘mond’. 
  
In waarschijnlijk dezelfde fase vond in een groot deel van het Westgermaanse 
gebied de zogenaamde i-mutatie plaats: klanken die oorspronkelijk achter in de 
keel werden uitgesproken ‘verschoven’ naar voren als in de volgende lettergreep 
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een -i stond. Het Oudgermaanse* grôni- werd zo ‘grêne’ in het Oudfries en ‘grên’ 
in het Oudengels (Nederlands groen).  

 
Vormleer 
 
Ook wat vormleer betreft vertoont het Oudfries nog archaïsche kenmerken, zoals 
een uitgebreid declinatiesysteem van de werkwoorden en een uitgebreid 
vervoegingssysteem van de werkwoorden. Zo luidt de declinatie van bijvoorbeeld 
‘dag’ als volgt: 

 

 Enkelvoud Meervoud 

Nominativus dei/dî degar 

Genitivus deis/dîs dega 

Dativus dei/dî degum/degem 

Accusativus dei/dî degar 

 
 
Overgeleverde teksten 
 
De in het Oudfries bewaard gebleven bronnen zijn met name rechtsteksten: 
 

- het Brokmer Recht 
- het Emsiger Recht  
- het Fivelgoer Recht 
- het Hunsingoer Landregt* 
- het Rüstringer Recht 
- het Westerlauwerse Recht  
 

Het Hunsingoer Landregt, ook wel bekend als de Hunsinger codex is een 
middeleeuws handschrift, waarin het toenmalige recht van Hunsingo* is 
vastgelegd. De oudste versie van het handschrift, in het  Oudfries, geschreven op 
perkament, dateert van omstreeks 1250. Omdat perkament kostbaar was, is de 
tekst erg dicht op elkaar geschreven. 
 
De tekst begint met een gedicht, waarvan wordt aangenomen dat het de oudste 
overgeleverde poëzie is in het Oudfries. Het gedicht is een beschrijving van de 
verlening van het zogenaamde Karelsprivilege aan de Vrije Friezen. 
 
Thit was to there stunde tha thi kening kerl riuchta bi gunde. Tha waster ande 
there saxinna merik liudingerus en hera fele steric. Hi welde him alsa waldlike tha 
gethan ther hi fon riuchta scolde bi halda tha kening kerlis kairslica rike. Ac welde 
hi ma duan hi welde tha sterka fresan under sinne tegetha tian. Hi bi badit efter 
alle sine rike thet ma hine heta scode. 
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Na het gedicht volgt onder meer een versie van de zeventien Keuren en 
vierentwintig Landrechten. De Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten 
zijn een verzameling teksten waarin delen van het recht en de vrijheden van 
Friesland werden vastgelegd. De teksten, overgeleverd in meerdere 
handschriften, dateren uit de hoge middeleeuwen. De oudste exemplaren zijn 
opgesteld in het Oudfries, latere edities zijn in het Latijn en het Nederduits. Er 
zijn weinig overeenkomsten met de Lex Frisionum, de oudste bron van Fries 
recht, alleen de zestiende Kest kan met de Lex in verband worden gebracht. 
 
Uit het Fivelgoer Recht: 
 
Hueth is riucht? List ende kenst riuchtis ande godis. 'Riuchtes', thet queth 
rethelika  
thinga ande riuchtelika thinga, alsa bithiut hit thi paws.  
Wat is recht? Wetenschap en kennis van het recht en het goede. 'Van het recht', 
dat 
betekent verstandige dingen en rechtvaardige dingen, alzo duidt de paus het.  
 
Hwet queth thet wird 'godis'? Nethelikera thinga and erlikera thinga, sprecht thi 
kaiser.  
Wat betekent het woord 'van het goede'? Nuttige dingen en eerlijke dingen, 
spreekt  
de keizer.  
 
Hv monich riucht ister? Twa, en godelic ende en manslic; thet erste is thi onbern, 
 thet other scoltu lernia; thet en hath naturalis, thet other ciuilis.  
 
Hoeveel rechten zijn er? Twee, een goddelijk en een menselijk recht; het eerste is  
je aangeboren, het tweede moet je leren; het ene heet naturalis, het andere 
civilis.  
 

Variëteiten 

De Groninger variëteiten worden vaak aangeduid met de naam van de plaats of 
streek waarin ze worden gesproken. De volgende dialecten kunnen binnen het 
Gronings van elkaar worden onderscheiden: het Westerkwartiers, het Stadjeders, 
het Kollumerpompsters, het Hogelandsters, het Oldambtsters, het 
Veenkoloniaals, het Noordenvelds (Noord-Drents) en het Westerwolds. 
 

Classificatie van het Gronings 
 
Over de classificatie en de categorisatie van het Gronings bestaan menige 
onduidelijkheden. Sommige taalkundigen classificeren het Gronings als variant 
van het Platduits, in Nederland als Nedersaksisch aangeduid. Deze twee termen 
zijn eigenlijk meer politiek dan taalkundig, aangezien het een grote groep 
uiteenlopende streektalen samenvoegt die slechts een klein aantal 
overeenkomsten vertoont. De aanduiding voor het Gronings klopt wel, aangezien 
dit een van die varianten is, maar het gaat vooral om de twijfel over het bestaan 
van de taal/eenheid Platduits of Nedersaksich Nedersaksisch. 
 
Het Nedersaksisch is een in Nederland en Duitsland officieel erkende streektaal 
die bestaat uit een groep niet-gestandaardiseerde West-Germaanse-Nederduitse 
streektalen. Deze worden voornamelijk gesproken in het noordelijk deel van 
Duitsland en in het noordelijk en oostelijk deel van Nederland (de provincies 
Groningen, Drenthe, Overijssel, de Gelderse gewesten Veluwe en Achterhoek, en 
de Stellingwerven in het zuiden van Friesland). 
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Nederland erkent het Nedersaksisch officieel als streektaal en zegt er beperkte 
steun aan toe, zoals geformuleerd in hoofdstuk twee van het Europees Handvest 
voor regionale talen of talen van minderheden. Duitsland heeft het Europees 
handvest voor regionale en minderheidstalen niet geratificeerd, in de Europese 
Unie is het echter een officieel erkende streektaal. De taalcode (ISO 639-2) van 
het Nedersaksisch is nds. 
 
Het begrip ‘Nedersaksisch’ werd tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
alleen gehanteerd door historisch taalkundigen en (vooral in de jaren vijftig) door 
een groep streektaalschrijvers en –activisten. Sprekers van de Nedersaksische 
variëteiten refereerden aan hun dialect met de naam van een plaats of streek 
(Achterhoeks,Twents, Drents, Veluws, Elspeets enz.), of met de aanduiding Plat 
(ook Platduuts). Onder invloed van diverse streektaalbewegingen heeft de politiek 
het begrip overgenomen en uiteindelijk als streektaal erkend. Een uniforme 
cultuurtaal zit er nog lang niet in, mede doordat iedere poging van uniformering 
(spelling en woordenschat) als wezensvreemd voor de grote variëteit aan 
voornamelijk mondelinge dialecten wordt afgewezen. 
 
Vanwege de grote verspreiding van het Nedersaksisch (oudtijds van 
Koningsbergen tot Spakenburg) zijn er verschillende dialectvarianten ontstaan, 
die zich grosso modo in drie hoofdgroepen laten categoriseren: 

- de oostelijke groep (Oost-Duitsland), 
- de noordelijke groep (Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Groningen, 

Noord-Drenthe, Stellingwerf, de Kop van Overijssel)  
- de zuidwestelijke groep (Westfalen, Twente, Salland, Gelderland, 

Zuid-Drenthe).  
 
In de Liemers wordt een Nederfrankisch dialect gesproken met Nedersaksische 
invloeden; in de Gelderse Vallei wordt een Hollands-Nedersaksisch 
overgangsdialect gesproken. Tot de oostelijke groep behoort ook het Plautdietsch, 
dat op geïsoleerde plaatsen in Oekraine, Canada en in de Verenigde Staten nog 
wordt gesproken. 
 
In de middeleeuwen was het Nedersaksisch (Middelnederduits) een zeer 
prominente taal, die onder meer diende als officiële voertaal van de Hanze, maar 
in die hoedanigheid later door het Hoogduits werd verdrongen.  
 
In feite ontwikkelden zich in de Middeleeuwen drie algemene communicatietalen 
in het Duits-Nederlandse dialectcontinuüm*: 
 

- Hoogduits (waarvoor de Duitse dialecten van Saksen en Bohemen 
toonaangevend waren); 

- Nederlands (met aanvankelijk Vlaams als toonaangevend dialect); 
- Oud-Nedersaksisch (met het dialect van Lübeck als 

toonaangevend dialect.)  
 
Het is hierbij verwarrend dat de naam ‘Nederduitsch’ destijds zowel voor de 
tweede als de derde variant werd gebruikt. Sinds publicatie van de 
Bijbelvertaling van Luther begon het Oud-Nedersaksisch allengs meer en meer te 
wijken voor het Hoogduits. In de zestiende eeuw werd in de oostelijke delen van 
Nederland ook wel een tussenvorm tussen Nedersaksisch en (Vlaams-Brabants) 
‘Nederdietsch’ gepropageerd, onder de naam van ‘Oostersch’, maar deze taalvorm 
kon de concurrentie met het Nederlands niet aan. 
 
Een dialectcontinuüm is een verzameling taalvariëteiten die op een min of meer 
afgebakend oppervlak worden gesproken en slechts geringe verschillen ten 
opzichte van de rondom gelegen variëteiten vertonen. Daardoor is voor alle 
sprekers de communicatie met bewoners van nabij gelegen plaatsen relatief 
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gemakkelijk en wordt de communicatie met het afleggen van grotere afstanden 
moeilijker door het groeiende verschil tussen de daar aangetroffen variëteit en 
die van de eigen woonplaats. 
 
Door politieke of andere oorzaken kunnen sprekers van een deel van een 
dialectcontinuüm voor communicatie over lange afstanden overgaan op het 
gebruik van een zogenaamde lingua franca. Wanneer deze wordt ontwikkeld uit 
variëteiten binnen het dialectcontinuüm en een min of meer vaste norm krijgt, 
wordt hij vaak als standaardtaal aangeduid. Verruilen de sprekers hun 
oorspronkelijke variëteit geheel voor de bovenregionale variëteit, dan kan een 
dialectcontinuüm uiteenvallen. 
 
Dat het Nedersaksisch nog tot na de Middeleeuwen een ‘lingua franca’ met een 
zekere expansiekracht is gebleven, blijkt uit het feit dat omstreeks 1500 de 
tevoren Friese streektalen sprekende Groningse Ommelanden onder invloed van 
de van oudsher Nedersaksische Stad Groningen op het Nedersaksisch 
overgingen en dat een soortgelijk proces zich ongeveer één of twee eeuwen later 
in Oost-Friesland herhaalde. 
 
In de late Middeleeuwen oefende het Nedersaksisch een grote invloed uit op het 
Deens, en indirect ook op het Zweeds en het Noors, wat er in belangrijke mate 
toe heeft bijgedragen dat deze talen voor Nederlands- en Duitstaligen nog 
tamelijk gemakkelijk aan te leren zijn. 
 
De Nedersaksische streektaal wordt volgens Geert Driessen van 
onderzoeksbureau ITS in Nijmegen (onderdeel van de Radboud Universiteit) 
anno 2006 nog door circa vijfentwintig procent van de volwassenen gesproken. 
Slechts vier procent van hun kinderen beheerst de streektaal nog. 
 
Noot: deze kenmerken zijn opgeschreven door een moedertaalspreker van het 
Sallands met Oost-Veluwse en Drentse wortels. Alles wat wordt genoemd is 
derhalve Nedersaksisch, maar hoeft niet voor alle dialecten te gelden (of zelfs 
maar een weergave van ‘zuiver’ Sallands te zijn). Het Gronings vormt de grootste 
uitzondering op veel van deze regels. 

Fonetiek 

• Behoud van de /l/ in -ol(d/t)- clusters waar het Nederlands diftongeert 
naar ou (old = oud, kold = koud, holt = hout, zie ook plaatsnamen als 
Holten, Oldenzaal en Steenwijkerwold). In het Veluws wordt echter de 
/ou/ gebruikt (koud, hout etc.)  

• De in de middeleeuwen ook in het Nederlands nog aanwezige /i/ is nog 
niet verbreed naar ij (kiekn = kijken)  

• Een -n of -ng aan het eind van een lettergreep wordt genasaliseerd, net 
als in het Frans. Dit strekt zich ook uit tot gevallen als 'jaagn' (jagen), dat 
als /ja:əng(n)/ wordt uitgesproken  

• Intervocalische z, g, v vallen weg met verlenging van de voorgaande 
klinker (wezen → /wên/, wagen → /wa:əng/, Deventer → /Dêmter/). 
Merk op dat de verdwenen medeklinker wel invloed uitgeoefend heeft op 
de medeklinker die volgt: de -n van 'wagen' wordt door de -g- een /ng/, 
de -n- van 'Deventer' wordt door de -v- een /m/.  

• Nederlands 'er' → Nedersaksisch 'ar' (barg = berg, karke = kerk); 
Nederlands 'ui' → Nedersaksisch 'uu' of 'oe' → (boek = buik, roete = ruit, 
uut = uit). Het Veluws (vooral het West-Veluws) geldt als uitzondering op 
deze regel, in plaats van de korte /a/-klank wordt de lange /aa/-klank 
gebruikt (baarg, kaark)  
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• Een -r- aan het eind van een woord of vóór een -t- verliest zijn stem en 
wordt tot een soort -h-, net als in (Brits) Engels (sport /spoht/, doar 
/do:əh/)  

Grammatica 

Naamwoorden 
 
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, vooral die met een eenlettergrepige stam, 
behouden in het enkelvoud een uitgang op -e (karke [v] vs. barg [m]). In het 
Veluws is dit niet het geval (kaark en baarg) in sommige dialecten zegt men 
echter wel 'schoele' of 'grege'.  
 
Zelfstandige naamwoorden met een o, oo of oe in de stam krijgen een umlaut in 
het verkleinwoord (hoed → huudtien of heudjen, hond → höndtien of hundjen, 
book → buukien of beukske, bok → bökkien)  
 
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden krijgen een umlaut (holt → höltn = hout, 
houten)  
 
Voornaamwoorden 
 
Objectsvorm van het persoonlijk voornaamwoord wordt veelal gebruikt i.p.v. 
'zich' (hee wast 'm = hij wast zich)  
Net als in het Oudsaksisch en Oudengels wordt in sommige streken 'hee' voor 
zowel 'hij' als 'zij' (ev.) gebruikt. Dit kan soms tot twijfelgevallen leiden: wie wast 
wie in 'hee wast 'm'? Hij zich? Zij hem?  
 
Werkwoorden 
 
De onvoltooid tegenwoordige tijd van het regelmatige werkwoord gaat in de 
zuidelijke Nederlandse dialecten uit op -t in alle personen behalve de eerste 
enkelvoud: ik warke, ie warkt, hee warkt; wy warkt, ule warkt, zy warkt (ik werk 
etc.). In de noordelijke dialecten is dit in de genoemde gevallen altijd -n. In het 
Gronings is het ik waark, doe waarkst, hai waarkt, wie waarken, joe waarken, 
sai waarken. Deze isoglosse heet Eenheids-pluralislijn of Rijn-IJssellinie.  
 
Een isoglosse is een klein, systematisch taalverschil tussen dialecten dat als een 
grens door een taalgebied loopt. Meestal gaat het om een uitspraakverschil van 
een bepaalde klank, soms beperkt tot bepaalde posities of bepaalde soorten 
woorden. De infinitief kent altijd de uitgang -n (kykn = kijken), die onder invloed 
van de laatste medeklinker van de stam van het werkwoord kan worden 
uitgesproken als /m/ na een labiaal (loopn) of /ng/ na een gutteraal (jaegn). 
 
De onbepaalde wijs of (Romaans) infinitief is een werkwoordvorm die niet 
vervoegd is naar persoon of getal. Vooral in het onderwijs wordt de infinitief ook 
wel ‘het hele werkwoord’ genoemd. De derde persoon enkelvoud o.t.t. van een 
sterk werkwoord krijgt geen -t uitgang, maar wordt gevormd door de stamklinker 
te verkorten (kiekn → hee kik = hij kijkt)  

 
Varianten van het Nedersaksisch 
 
Over de indeling van het Nedersaksisch bestaat geen eenstemmigheid. 
Bovendien lopen veel dialectgebieden over de grens door; het Gronings vormt 
met het Oostfries één dialectgebied, het Twents en het Achterhoeks sluiten aan 
bij het Westfaals. Dit geldt ook voor provinciegrenzen; het Veenkoloniaals wordt 
gesproken in de Groninger Veenkoloniën, maar ook in het noordelijke deel van 
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de Drentse Veenkoloniën. Dit zijn dan de Monden, Emmer-Compascuum, 
Emmer-Erfscheidenveen en Emmerschans. Dit wordt verklaard door de migratie 
van veenarbeiders vanuit Groningen. Van Barger-Compascuum en Zwartemeer 
tot en met Veenoord spreekt men varianten van het Zuid-Drents, veelal met 
invloeden vanuit Emsland. Interessant is ook het verschil tussen plaatsen waar 
men verwantschap zou verwachten door de naam; Weerdinge (Drents) en Nieuw-
Weerdinge (Veenkoloniaals) of Schoonebeek (protestants en Drents) en Nieuw-
Schoonebeek (rooms-katholiek en Drents met veel Emslandse invloeden). 
 
Anderen, vooral Duitse taalkundigen, zien het Gronings-Oostfries echter als een 
aparte groep Duitse streektalen binnen de hoofdgroep Nederduits*. Hierbij vormt 
de Friese invloed het uitgangspunt. Het zou dan ook gaan om Friso-Saksische 
variëteiten. De klanken ou, ai en ui en het accent spelen hierbij een grote rol. 
Dit, terwijl andere taalkundigen deze subgroep bij het Noord-Nedersaksisch 
voegen. De andere Nedersaksische dialecten in Nederland worden hierbij 
geclassificeerd als Westfaals. 
 
Vooral Nederlandse taalkundigen classificeren het Gronings als Nederlands-
Nedersaksisch, dat in Duitsland als Westplatt wordt aangeduid. Hierbij wordt 
uitgegaan van de Nederlandse invloed op de Platduitse dialecten aan de 
Nederlandse kant van de grens, tegenover de Hoogduitse invloeden aan de 
andere kant van de grens. Deze invloeden betreffen vooral de woordenschat, 
zoals het Nederlandse woord ‘voorbeeld’ dat in het Gronings ‘veurbeeld’ is en in 
het Oostfries ‘biespööl’ is, naar het Duitse ‘beispiel’. Bij deze theorie wordt dan 
ook geen onderscheid gemaakt binnen Nederland tussen Gronings-Oostfries (of 
Noord-Nedersaksisch) en Westfaals, maar wel tussen het Gronings en het 
Oostfries. 
 
De Nedersaksische variëteiten in Groningen zijn ontstaan uit twee verschillende 
talen: het Oud-Fries (Oosterlauwers Fries) en het Middel-Nederduits 
(Nedersaksisch). Het Fries werd gesproken in de Ommelanden, terwijl Stad 
Groningen, het omliggende gebied het Gorecht en Westerwolde Nedersaksisch 
waren. Toen Stad in de veertiende eeuw zijn macht over de Ommelanden 
uitbreidde, vond er een taalwisseling plaats van het Fries naar het 
Nedersaksisch. Echter van een totale wisseling kan niet worden gesproken, 
gezien er vrij veel woorden en grammaticale kenmerken vanuit het Fries werden 
overgenomen in het nieuw ontstane Gronings. Ditzelfde proces vond twee 
eeuwen later ook plaats in Oost-Friesland, wat de nauwe relatie tussen beide 
streektalen verklaart. 
 
Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw ging het Gronings steeds verder 
richting het Middel-Nederlands, doordat de nieuwe standaardtaal toen erg veel 
invloed had. Doordat Groningen politiek geïsoleerd bleef, ontstond er begin 
negentiende eeuw een soort provincialisme. Dit zorgde ervoor dat het Gronings 
zich sterk kon ontwikkelen tot de vorm die men tegenwoordig kent. 
 
Het Nederduits of Neder-Duits is een groep van Noord-Duitse streektalen die 
niet hebben deelgenomen aan de Hoogduitse klankverschuiving. 
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Historische taalgebied 
 

 

 
Verspreiding van de Nederduitse dialecten (weergegeven in helder geel) vóór 
1945 
 
 
De verzamelnaam Nederduits verwijst naar een tweetal dialectgroepen, die 
ruwweg met westelijk en oostelijk aan te duiden zijn: Nedersaksisch. De 
Nedersaksische dialecten worden gesproken in het oosten van Nederland en in 
Duitsland ten noordwesten van de Benrather Lijn.  
 
De Benrather lijn is een dialectscheidingslijn (isoglosse) in het Duitse 
taalgebied, die de variëteiten die de verandering van k in ch na oorspronkelijk 
lange klinkers hebben doorgemaakt scheidt van de variëteiten waar dat niet voor 
geldt. Hiervoor heeft men de maken/machen-lijn gekozen  In de tijd van de 
Hanze waren zij tot ver in het Baltische gebied te horen. Er is echter nooit een 
standaardtaal uit ontstaan en vooral in de tijd van de Duitse is de rol van het 
Hoogduits en het Standaardnederlands steeds groter geworden.  
Oostnederduits 
 
De Oostnederduitse dialecten worden gesproken in het noordoosten van 
Duitsland ten noorden van de Benrather Lijn. Voor de verdrijving van de 
Duitsers uit de vooroorlogse Duitse gebieden in het oosten na 1945 werden deze 
streektalen tot in Litouwen gesproken.  
 
Het Oudsaksisch is geattesteerd vanaf de negende eeuw (Heiland*). Sinds de 
reformatie won echter het Hoogduits meer terrein. De aanduiding Nederduits is 
in de late negentiende eeuw voor de in Nederland en Vlaanderen gesproken 
variëteiten in onbruik geraakt. 
 
Tot het Nederduits worden onder meer volgende deeldialecten gerekend: het 
Bremerduits en het West - en Oost-Faals, het Nederfrankisch (dit laatste met 
name door vroegere Duitse taalkundigen), het Neder-Pruisisch en het Oost-Fries. 
 
De Heiland is een religieus episch gedicht over het leven van Jezus Christus, 
geschreven in het Oudsaksisch, omstreeks het jaar 825. Het Oudsaksisch of 
Oudnederduits vormt samen met het Oudfries, het Oudengels, het 
Oudhoogduits en het Oudnederfrankisch of Oudnederlands de West-Germaanse 
groep binnen de Oudgermaanse taalfamilie. De naam Heliand , die overigens pas 
in 1830 door geleerden aan het gedicht werd toegekend, is Oudsaksisch voor het 
Duitse en Nederlandse heiland. 
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Het gedicht, geeft een indruk van de didactische wijze waarop het christendom 
in de noordwestelijke Germaanse gebieden, naburig aan het huidige Nederland, 
ingang heeft gevonden. De dichter baseert zijn verhaal op de vier evangeliën, 
maar hij plaatst het leven van Jezus in een eigentijdse, Germaanse context. Hij 
schetst Christus als een adellijke heer die met zijn vazallen van burcht naar 
burcht trekt. Landschap en klimaat zijn West-Europees. Ook worden begrippen 
gebruikt, die oorspronkelijk in de Germaanse mythologie thuishoren, zoals het 
noodlotsbegrip Wyrd en Midgard. Hieruit blijkt dat de dichter aansluiting zocht 
bij de belevingswereld van zijn toehoorders. Een voorbeeld hiervan is ook, dat 
het kindje Jezus, de telg uit het koningshuis van David, volgens het in de 
Heliand voorkomende kerstevangelie in een gewaad werd gewikkeld, versierd met 
edelstenen (dat past immers een koningskind!), en toen pas in de kribbe van 
Bethlehem werd gelegd. Deze scène paste beter bij de Saksische belevingswereld 
dan de nederigheid rond Jezus' geboorte, die in latere christelijke tradities juist 
geaccentueerd werd. Ook een gedeelte van het verhaal rond Christus' lijden en 
sterven werd voorzien van andere accenten. In Johannes 18: 10 en 11 wordt 
beschreven, dat Simon Petrus bij Jezus' gevangenname één van de knechten van 
de hogepriesters met een zwaard een oor afhieuw. In de Heliand wordt dit feit 
uitvoerig in 17 versregels beschreven; hiermee accentueert de dichter, dat Jezus' 
discipelen zich niet laf van Hem terugtrokken, wat voor de Saksische 
toehoorders onaanvaardbaar geklonken zou hebben. Vermoedelijk was dit ook de 
strategie van de eerste missionarissen in onze landen, onder wie de heilige 
Bonifatius. Deze zogenoemde evangelieharmonie is waarschijnlijk gemaakt door 
een geestelijke uit (de omgeving van) de school van Fulda (stad in Duitse 
deelstaat Hessen), welke stad is ontstaan bij een benedictijner klooster gesticht 
in opdracht van Bonifatius in 744. Naast de Oudsaksische Genesis* is zij het 
enige grote dichtwerk uit deze tijd. De tekst werd misschien onder 
Oudhoogduitse invloed geschreven. 
 

 

 
Tegenwoordige verspreidingsgebied van de Nederlandse en de Nederduitse 
dialecten 
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De Oudsaksische Genesis ontstond in de negende eeuw in de Oudsaksische 
taal. Het is één van de eerste vertalingen van een deel van de Bijbel, namelijk het 
boek Genesis in een Oudgermaanse taal. Hoewel de inhoud volledig christelijk is, 
heeft het nog een typisch Germaanse vormgeving. Er wordt gebruik van stafrijm 
(alliteratie) gemaakt en typisch Germaanse stijlfiguren. Men vergelijke 
bijvoorbeeld de volgende passage (Kaïn heeft zojuist zijn broer Abel vermoord): 
 
Siđoda im thus te selidon, habda im sundea giuuaraht,  
bittra, an is bruodar, liet ina undar baka liggian  
an enam diapun dala droruuoragon,  
libas losan, legarbedd uuaran,  
guman, an griata.  

 
(Toen ging hij (Kaïn) naar huis, hij had een zonde begaan, een bittere, tegenover 
zijn broer. Hij liet hem op zijn rug liggen in een diep dal, leeggebloed, levenloos, 
en (liet) de man op de zandgrond zijn legerbed bewaken). 
 
Het stafrijm is nog een overheersende verstechniek hier zoals in de alliteratie van 
bijvoorbeeld de b in de tweede regel of de d in de derde. 
 
Verder valt de typische herhaling op van een beschrijving van dezelfde handeling 
zoals het hebben begaan van een zonde, het zijn broer gedood te hebben en het 
hem op zijn rug te hebben achtergelaten: allemaal korte beschrijvingen van 
dezelfde moord. Dezelfde techniek kan waargenomen worden in het Oudengelse 
Beowulff* en Oudhoogduitse Hildebrandslied*. Maar de inhoud is natuurlijk 
typisch christelijk. De Oudengelse Genesis was ten dele een vertaling van de 
Oudsaksische Genesis. Er zijn van de Oudsaksische Genesis drie fragmenten 
overgebleven: 
 

- Na de zondeval 
- Na de moord op Abel 
- De ondergang van Sodom  

 
 

Het begrip daktaal 
 
De Nederfrankische dialecten worden tegenwoordig niet meer tot het Nederduits 
gerekend, omdat de moderne taalwetenschap een andere voorstelling heeft van 
de indeling van de Germaanse talen. Bijgevolg behoren de Nederfrankische 
dialecten die in Duitsland aan de Nederrijn worden gesproken typologisch gezien 
tot de Nederlandse dialecten. Deze taalkundige indeling wordt echter doorkruist 
door de staatkundige en daarmee in belangrijke mate ook de socio-culturele 
realiteit. Daarom houden veel taalwetenschappers nu rekening met de 
standaardtaal door welke een dialect wordt overkoepeld. Als deze evenzeer een 
verwante taal is, wordt ze wel de daktaal genoemd. Op grond van dit aanvullend 
criterium kunnen de Nederfrankische dialecten die in Duitsland aan de 
Nederrijn worden gesproken toch tot de Duitse dialecten worden gerekend, zij 
het niet tot het Nederduits. Op overeenkomstige wijze worden de in Nederland 
gesproken Nedersaksische dialecten ook tot de Nederlandse dialecten gerekend, 
ofschoon ze typologisch gezien tot de Nederduitse dialecten behoren. Het is zo 
duidelijk dat bij dergelijke verwante talen typologie en taalsociologie tot 
verschillende uitkomsten kunnen leiden. De typologie boort diepere lagen aan 
dan de alledaagse realiteit. 
 
De woorden Diets en Duits gaan terug op het Germaanse Þiudisk, Oud-Engels 
Þeodisk, en deze naam werd al door de Franken gebruikt als aanduiding van de 
Germaanse volkstaal in tegenstelling tot het Latijn van de kerk (of de Romaanse 
dialecten die daaruit ontstaan waren). Het onderscheid Nederlands en (Neder-
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)Duits werd in vroeger eeuwen nog niet zo scherp gemaakt. Illustratief is, dat de 
Nederlands Hervormde kerk tot 1816 nog officieel Nederduitse Gereformeerde 
kerk heette en in Zuid-Afrika is er nog steeds een kerk met die naam. 
 
Nog meer dan het Hoogduits lijkt de woordenschat van het Nederduits op die van 
het Nederlands. Nederlandstaligen kunnen met relatief weinig moeite Nederduits 
verstaan en andersom. 
 
Het begrip Nederduits werd als eerste beschreven door taalkundigen. Deze 
ontdekten dat dialecten in het noorden van hedendaagse Duitsland verschilden 
van die in het zuiden. Later ontdekten zij ook overeenkomstigheden met het 
Nederlands en met Nedersaksische streektalen in Noord-Duitsland. Het 
Nederlands werd vervolgens ingedeeld bij het Nederduits, dat toen als de 
voorouder van het Nedersaksisch en het Nederlands werd gezien. Heden is het 
taalkundige beeld erg veranderd. Het wordt nu aangenomen dat Nederlands en 
Nederduits geen gemeenschappelijke voorouder hebben gehad, behalve het 
Oergermaans. Nederduits betekent nu vooral hetzelfde als Noord-Duits. 
 
Het begrip Nederduits als benaming voor een moderne taal of talen heeft nogal 
uiteenlopende betekenissen. De Belgische taalwetenschapper Jan Goossens telt 
zo'n tien verschillende betekenissen. 
 
De verschillen hebben vooral betrekking op de oost-westdimensie van het 
taalgebied. Volgens sommige taalwetenschappers slaat het begrip Nederduits 
uitsluitend op de talen of dialecten van Noord-Duitsland, vandaar dat 
Nedersaksisch als alternatief wordt gebruikt. Volgens anderen slaat het op het 
noordoosten van Nederland en op het noorden van Duitsland. Weer anderen 
noemen zo de talen en dialecten van het noorden van Duitsland en van het 
volledige Nederlandse taalgebied (Nederduits in ruimere betekenis).  
 
Ook voor de zuidelijke grens van het Nederduits bestaan er verschillende 
definities: De verschillende taalwetenschappers noemen de Uerdinger lijn, de 
Benrather lijn, de  Eifel-lijn of een lijn die verder in het Zuiden verloopt 
(Hunsrück-lijn of Spierse lijn / Mainlijn).  
 
Sommige van de betekenissen die Goossens noemt zijn echter verouderd en 
worden in de moderne taalwetenschappelijke literatuur nauwelijks nog gebruikt. 
Daarbij horen de definities van het begrip Nederduits die de Nederfrankische 
dialecten insluiten 
 
Beowulff is een Oud-Engels heroïsch, episch gedicht, geschreven in de 
allitererende* versvorm. Het gedicht bestaat uit 3182 regels en maakt 10% uit 
van de huidige Angelsaksische bronnen. Het gedicht zoals het in het manuscript 
werd aangetroffen had geen titel, maar sinds het begin van de negentiende eeuw 
staat het onder de naam Beowulf bekend.  
 
Van beginrijm, ook alliteratie, stafrijm of letterrijm genoemd, spreekt men bij 
gelijkheid van klank (rijm) aan het begin van de beklemtoonde lettergrepen: 
 

- droom - dorp  
- dier - dame  
- achter – alles 
- heerlijk, helder Heineken 
- bedienen - gedaan  
- vriendelijk - vriend  

 
Beginrijm wordt ook wel Germaans rijm genoemd, vanwege het vele gebruik in de 
Germaanse en Noordse mythologie en literatuur, zoals Skaldenpoezie*  
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Skalden waren hofdichters tijdens het Vikingentijdperk. Zij schreven gedichten 
over de Noordse mythologie in allitererende versvorm. Ze worden ook wel gezien 
als geschiedschrijvers, omdat veel van deze mythologie en het leven van de 
Vikingen dankzij hun geschriften bewaard is gebleven. Thiodolf was de skald van 
Vikingkoning Harald 111 van Noorwegen Hardrada. Hij bezong de wapenfeiten 
van zijn koning. Toen de Vikingkoning sneuvelde bij de Stamfordbrug (1066), 
nam hij het hoofd van de koning op zijn schoot en zong tijdens de strijd, 
treurliederen. Ten slotte stierf hij op het slagveld.  De bekendste skald is de 
IJslandse Snorri Sturluson.  
 
Beowulff is het oudste epische gedicht dat in een taal geschreven is die duidelijk 
een oude vorm van het huidige Engels is. Men is het niet eens over de precieze 
datum, maar men schat dat het manuscript uit de tiende eeuw stamt. Er is 
echter meer onzekerheid over de oorsprong van het gedicht zelf. Er komen enkele 
archaïsche woorden in het werk voor die suggereren dat het gedicht uit de 
achtste eeuw stamt, misschien zelfs de eerste helft ervan. Maar gezien het feit 
dat in poëzie - ook Oud-Engelse - vaak bewust archaïsche termen worden 
gebruikt, is dit geen doorslaggevend bewijs. Het gedicht staat, samen met het 
kortere gedicht Judith*, in wat tegenwoordig het Beowulfmanuscript wordt 
genoemd. De tekst is door twee scribenten opgeschreven, de tweede neemt het 
halverwege het gedicht over. Wie de oorspronkelijke componist of auteur van het 
gedicht is valt niet te achterhalen, noch of de vorm waarin het manuscript ons 
heeft bereikt de oorspronkelijke is of een - door de monniken die het 
hoogstwaarschijnlijk hebben opgetekend - met christelijke elementen verrijkte 
versie. De oudste overgebleven 'Engelse' tekst is Caedmons Hymn of Creation, 
dat in Beowulf trouwens ook wordt aangehaald. 
 
Judith is een Oudengels episch gedicht waarvan nog slechts een fragment van 
driehonderdvijftig regels bewaard is gebleven. Het gedicht dateert waarschijnlijk 
uit de tiende eeuw en is geschreven in de destijds gebruikelijke allitererende 
verzen.Het gedicht verhaalt de geschiedenis uit het apocriefe bijbelboek Judith. 
Het fragment behandelt de moord op Holofernes*, Judiths vlucht, de aanval op 
de Assyriërs en hun daaropvolgende nederlaag. 
 
Er is slechts een versie van het gedicht bewaard gebleven. Het maakt onderdeel 
uit van de codex Cotton Vitellius A. XV, die vooral bekend is vanwege de tekst 
van Beowulff en daarom ook wel het Beowulf Manuscript wordt genoemd. Naast 
Beowulf en Judith bevat het manuscript enkele prozawerken. Het bevindt zich in 
de Britisch Library. 
 
Holofernes wordt in het apocriefe boek Judith geïntroduceerd als generaal van 
de Babylonische koning Nebukadnezar 11. Met zijn leger trok hij uit om de 
volken tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee te onderwerpen, uit wraak 
omdat geen van de daar levende volken Nebukadnezar in zijn strijd tegen 
Arfaxad (waarschijnlijk een verbastering van Cyaxares 11), de koning van de 
Meden had gesteund. 
 
Judith, de hoofdpersoon van het bijbelboek, is een vrome rijke Joodse weduwe, 
woonachtig in de door Holofernes en zijn troepen belaagde bergplaats Betulia. Zij 
besluit haar stad te redden en wandelt 's nachts met haar dienstmaagd en 
wijnkruiken naar het legerkamp van de vijand, waar zij vanwege haar 
schoonheid moeiteloos de tent van Holofernes bereikt. Die besluit haar binnen te 
laten en geeft zijn dienaren de opdracht hen 's nachts niet te storen, hopend op 
een lange liefdesnacht. Judith voert de generaal echter dronken en onthoofdt 
hem met hulp van haar dienstmaagd. Met Holofernes' hoofd als trofee keert zij 
naar Betulia terug en als de soldaten de volgende morgen merken dat hun leider 
dood is, vluchten zij in paniek, op de hielen gezeten door de Joodse belegerden 
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Het gedicht Beowulff  is over het algemeen een fictief werk, maar er komen 
personen in voor die mogelijk echt bestaan hebben, en gebeurtenissen die 
waarschijnlijk plaatsvonden tussen de jaren 450 en 600 in Denemarken en 
Zuid-Zweden. Het is een bron van informatie over Angelsaksische tradities zoals 
de Slag bij Finnsburg, Hygelac en Offa, koning van de continentale Angelen. 
Waarschijnlijk is het verhaal door Deense migranten mondeling overgebracht 
naar Engeland, en daar later pas vertaald en opgeschreven. 
 
De taal waarin het werk geschreven is, laat West-Saksisch, is een dialect van het 
Oudengels. Het gedicht doet echter ook vermoeden dat het oorspronkelijk in een 
Angels dialect, waarschijnlijk Mercisch, geschreven is. Het Oudengels is de 
voorloper van het huidige Engels, maar is sindsdien zo veranderd dat moderne 
Engelsen het niet zonder meer zouden herkennen. 
 
Er bestaat slechts één enkele versie van het gedicht, die bewaard wordt in de 
Britisch Library te Londen. Het manuscript staat bekend onder de naam Cotton 
Vitellius A.XV; het was opgenomen in de achttiende-eeuwse catalogus van Robert 
Bruce Cotton. Het manuscript liep in 1731 brandschade op in Ashburnham 
House. 
 
De IJlandse wetenschapper Grimur Jónsson Thorkelin maakte in 1818 de eerste 
transcriptie van het manuscript: d.w.z., hij schreef letter voor letter het 
manuscript over. Dit deed hij in opdracht van een historische 
onderzoekscommissie van de Deense regering. Sinds die tijd heeft het 
oorspronkelijke manuscript nog meer schade opgelopen, en daardoor is de 
transcriptie van Thorkelin een waardevolle tweede bron geworden, waarin 
stukken tekst te vinden zijn die in het manuscript niet meer leesbaar zijn. 
 
In 1993 startte de British Library, onder leiding van dr. Kiernan, een project om 
van alle pagina's van Beowulf foto's te maken, gebruik makend van verschillende 
opnametechnieken, om zo de tekst optimaal zichtbaar te maken. Deze Electronic 
Beowulf  maakt de tekst in zijn meest oorspronkelijke vorm toegankelijk voor 
wetenschappers die het willen bestuderen. 
 
Het gedicht verhaalt over de strijd van Beowulff tegen het trolachtige monster 
Grendel. Dit monster tiranniseert al twaalf jaar lang Heorot, de grote zaal 
gebouwd door Hrothgar, koning der Denen. Als Beowulf, neef van koning 
Hygelac der Gauten (Geats), hoort van de moorden gepleegd door Grendel, schiet 
hij te hulp met veertien van zijn mannen. Beowulf en zijn gevolg overnachten in 
Heorot, en in het holst van de nacht valt Grendel aan. Ook nu weer verrast hij 
een van de slapende mannen, rijt hem open en verslindt hem geheel. Als hij ook 
Beowulf wil grijpen, weet deze hem in een gevecht te doden. Later rekent hij ook 
nog af met Grendel’s moeder. Aan het eind van het verhaal, wanneer hij zelf 
reeds vijftig jaar lang koning der Geats is, moet hij het tegen een vuurspuwende 
worm (een draak) opnemen, die hem echter doodt. Zijn neef Wiglaf doodt de 
draak alsnog en wordt de nieuwe koning. 
 
Het gedicht geeft een voorstelling van een prechristelijke samenleving gebaseerd 
op oorlog, waarin de relatie tussen de koning en zijn onderdanen een zeer 
belangrijke rol speelt. Deze relatie bestaat hierin dat de koning zijn onderdanen 
beschermt in ruil voor wapens, voedsel en goud. 
 
De samenleving uit het gedicht heeft familiebanden tevens hoog in het vaandel 
staan: als een familielid gedood wordt, is het de taak van de nabestaanden om 
zijn dood te wreken op zijn moordenaar; dan wel door hem ook te doden, dan wel 
door hem te dwingen een som geld te betalen (weergeld). Als één van de 
misdrijven van Grendel wordt dan ook genoemd het feit dat hij niet wil 
onderhandelen over weergeld. Bovendien wordt de wereld van Beowulf geregeerd 
door de lotsbestemming. Zijn overtuiging, dat het lot hem in zijn macht heeft, is 
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een belangrijk aspect van de handelingen van Beowulf in het gedicht, terwijl de 
verteller duidelijk vanuit een christelijk perspectief spreekt; opvallend is daarbij 
dat de verteller de heidense rituelen die hij beschrijft niet veroordeelt, maar 
eerder blijk geeft van medeleven met deze mensen, die niet weten van het 
bestaan van God. 
 
Wetenschappers zijn het er niet over eens of Beowulf een heidense of christelijke 
inslag heeft. De personages uit het gedicht zijn duidelijk heidens, maar de 
verteller plaatst de gebeurtenissen steevast in een christelijke context, door 
Grendel als nazaat van Kaïn te betitelen. Sommige theorieën poneren dat 
Beowulf een vertaling is van een ouder Germaans verhaal, opnieuw verteld voor 
een christelijk publiek. 
 
Er zijn verscheidene vertalingen gemaakt van het gedicht, de een geslaagder dan 
de ander. De Ierse dichter Seamus Heaney heeft een bekende vertaling geleverd. 
 
Het verhaal van Beowulf is vanuit het gezichtspunt van het monster verteld door 
John Gardner in zijn roman Grendel. Het oorspronkelijke gedicht werd tevens als 
basis gebruikt voor Michael Crichtons roman Eaters of the Dead, die werd 
verfilmd met Antonio Banderas als The 13th Warrior. Ook was Beowulf een 
belangrijke inspiratiebron voor J.R.R. Tlkine, die het essay Beowulf: The 
Monsters and the Critics schreef; het volk van de Rohirrim in zijn ‘In de Ban van 
de Ring’ is deels geïnspireerd door het verhaal van Beowulf. 
 
In 1999 kwam er een film uit met de titel Beowulf (met Christopher Lambert). In 
2006 kwam de speelfilm Beowulff en Grendel uit. In 2007 verscheen ook een film 
met de titel Beowulf, waar ook een 3D versie van gemaakt is. 
 
Hier volgt een klein gedeelte van het gedicht. Het deel vóór de rij puntjes omvat 
de regels 709 tot en met 753 van het origineel, het deel erna de regels 808 tot en 
met 819. De vertaling is echter nog niet perfect. 
 
 

Ðá  cóm of móre under 
misthleoþum 
Grendel gongan· godes yrre 
bær· 
mynte se mánscaða manna 
cynnes 
sumne besyrwan in sele þám 
héan· 
wód under wolcnum tó þæs 
þe hé wínreced 
goldsele gumena gearwost 
wisse 
faéttum fáhne· ne wæs þæt 
forma síð 
þæt hé Hróþgáres hám 
gesóhte· 
naéfre hé on aldordagum aér 
ne siþðan 
heardran haéle healðegnas 
fand. 
Cóm þá to recede rinc síðian 
dréamum bedaéled· duru 
sóna onarn 
fýrbendum fæst syþðan hé 
hire folmum æthrán 
onbraéd þá bealohýdig ðá hé 

Toen kwam vanuit het moeras onder de mistige 
heuvels Grendel gelopen, Gods woede droeg hij; 
de ongure verwoester was van plan van de 
mensheid 
iemand te grijpen  in de grote zaal; 
hij waadde onder de wolken tot hij de wijn-zaal 
--de gouden zaal der mensen--  zeer zeker zag, 
het was niet de eerste keer dat hij 
Hrothgar's thuis had gezocht; hij had nooit in zijn 
levensdagen, ervóór noch erna, minder geluk of 
onderdanen in de zaal gevonden. 
Hij kwam toen naar de zaal  de reizende strijder, 
afgesneden van vrolijkheid; de deur opende 
spoedig, 
stevig, door vuur gesmeden,  toen hij hem met zijn 
handen beroerde, kwaad in het zin hebbend, trok 
hij open, nu hij woedend was, de mond van de 
zaal;  direct daarna 
op de betegelde vloer;  schreed het monster, 
en ging woedend vooruit; uit zijn ogen kwam, 
als een vlam, een verstoord licht; 
Hij zag in de zaal  vele strijders, 
een slapend gezelschap van 
bloedverwanten samen bij elkaar. 
een aanzienlijk leger van strijders. Toen lachte zijn 
hart: 
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gebolgen wæs, 
recedes múþan· raþe æfter 
þon 
on fágne flór féond treddode· 
éode yrremód· him of éagum 
stód 
ligge gelícost léoht unfaéger· 
geseah hé in recede rinca 
manige 
swefan sibbegedriht samod 
ætgædere 
magorinca héap. Þá his mód 
áhlóg: 
mynte þæt hé gedaélde  aér 
þon dæg cwóme 
atol áglaéca  ánra gehwylces 
líf wið líce þá him álumpen 
wæs 
wistfylle wén. Ne wæs þæt 
wyrd þá gén 
þæt hé má móste manna 
cynnes 
ðicgean ofer þá 
niht· þrýðswýð behéold 
maég Higeláces hú se 
mánscaða 
under faérgripum gefaran 
wolde. 
Né þæt se áglaéca  yldan 
þóhte 
ac hé geféng hraðe forman 
síðe 
slaépendne rinc slát 
unwearnum· 
bát bánlocan· blód édrum 
dranc· 
synsnaédum swealh· sóna 
hæfde 
unlyfigendes ealgefeormod 
fét ond folma· forð néar 
ætstóp· 
nam þá mid 
handa higeþíhtigne 
rinc on ræste· raéhte ongéan 
féond mid folme· hé onféng 
hraþe 
inwitþancum ond wið earm 
gesæt. 
Sóna þæt onfunde  fyrena 
hyrde· 
þæt hé ne 
métte middangeardes 
eorþan scéatta on elran men 
mundgripe máran·      
(...) 
ðá þæt onfunde  sé þe fela 
aéror 
módes myrðe manna cynne 
fyrene gefremede  --he, fág 

Hij was van plan om,  vòòr de dag aanbrak, 
het wrede beest, om bij elk van hen 
het lichaam van het leven te beroven, nu 
overkwam hem 
de hoop op een groot feest. Het was niet meer zijn 
lot 
dat hij meer van de mensheid 
zou krijgen na die nacht; de machtige man 
aanschouwde, 
de bloedverwant van Hygelac, hoe de wrede doder 
door middel van een plotse aanval wenste voort te 
gaan. 
Het monster was hiermee niet van plan te 
wachten, 
maar hij greep snel, bij de eerste gelegenheid, 
een slapende strijder, reet hem ongebreideld 
uiteen, 
beet door de gewrichten, dronk bloed uit de 
bloedvaten, 
slokte grote stukken op; al snel had hij 
de on-levende helemaal verslonden, 
handen en voeten;  hij trad nader, 
en pakte met zijn handen een dappere 
strijder uit zijn rust, rijkte naar hem 
de vijand met zijn handpalm; snel bevatte hij 
de boosaardige gedachten en greep de arm stevig 
vast. 
Meteen merkte hij, de schaapherder der 
gruweldaden, 
dat hij niet ontmoet had in Midden-Aarde, 
in het wijde gebied van de wereld, in een andere 
man 
een sterkere handgreep; 
(...) 
Toen merkte hij, die eerder vele, 
ellende in zijn geest, op de mensheid 
wreedheden had gepleegd  --hij, die vocht met 
God-- 
dat zijn lichaam hem niet wilde gehoorzamen, 
maar hij werd door de stoutmoedige bloedverwant 
van Hygelac 
aan de hand gehouden;  elk werd door de ander; 
verfoeid zolang hij nog leefde; lichaamspijn voelde 
hij, 
de ontzagwekkende boeman; op zijn schouder 
werd 
een grote wond zichtbaar, zenuwen sprongen, 
spieren barstten; Beowulf werd 
oorlogs-lof gegeven; 
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wið god-- 
þæt him se líchoma  laéstan 
nolde 
ac hine se módega maég 
Hygeláces 
hæfde be honda· wæs 
gehwæþer óðrum 
lifigende láð· lícsár gebád 
atol aéglaéca· him on eaxle 
wearð 

syndolh sweotol· seonowe 
onsprungon· 
burston bánlocan·  Béowulfe 
wearð 
gúðhréð gyfeþe· 

Dagelijks leven 

Tegenwoordig kan ongeveer vijfenzestig procent van de Groningers hun taal 
spreken en schrijven. Tellen we plaatsen als Groningen, Hoogezand-Sappemeer, 
Veendam, Stadskanaal, Delfzijl en Winschoten niet mee, dan zal het percentage 
flink stijgen richting de tachtig procent. Voor vrijwel alle oudere mensen is het 
Gronings de belangrijkste manier van expressie, gezien in het begin van de 
twintigste eeuw, het Gronings nog de belangrijkste taal voor het Groningse 
taalgebied was. De jeugd spreekt het dialect ook nog frequent, al gaan veel puur 
Groningse woorden wel verloren. Toch daalt het gebruik door de mondialisering. 
Hierbij kan gedacht worden aan niet-Groningse immigranten, de invloed en 
noodzaak van andere talen zoals het Nederlands en het Engels en de hoge 
mobiliteit. Veel ouders kiezen er hierdoor voor om hun kinderen Nederlandstalig 
op te voeden om zo achterstanden te voorkomen. De jeugd spreekt tegenwoordig 
vooral Gronings Nederlands, een combinatie van Gronings en Nederlands. Hierbij 
worden Nederlandse woorden gebruikt met hier en daar een Gronings woord 
erdoorheen, bijvoorbeeld ‘Mag ik dat puutje van je?’. Ook worden de letters en 
lettercombinaties vervormd bij de uitspraak naar de Groningse uitspraak, 
bijvoorbeeld ‘Ij zee: Hem wij daddook gedèn?’ voor ‘Hij zei: Hebben we dat ook 
gedaan?’, tegenover het Groningse ‘Oi zee: Hem wie daddook doan?’. Het 
bekendste voorbeeld hiervan is het woord ‘even’ dat vervormd wordt tot ‘eebm’. 
Daarnaast worden ook typisch Groningse zinsconstructies gebruikt, zoals ‘Je 
doet me daar geen knup om toe.’ Ten eerste wordt woord ‘me’ in het Nederlands 
nooit op die plaats gezet, maar in het Gronings wel. Hierbij gaat het dan om de 
wil van iemand (Doe gaaist mie doar nait ien = ik wil niet dat je daar in gaat). 
Daarnaast is het woord ‘knup’ een letterlijke vertaling van het Nederlandse 
woord ‘knoop’. Tot slot is de uitdrukking ‘ergens om toe’ niet correct Nederlands, 
maar is in het Gronings alles behalve incorrect (aargens om tou = ergens 
omheen). 

Media 

In de media in Groningen wordt het Gronings frequent gebruikt. Zo wordt er op 
Radio Noord veel Gronings gesproken met en door luisteraars en presentatoren. 
Op TV Noord wordt nauwelijks Gronings gesproken. Een vast item dat wel 
Gronings is, is het weer van Jaap Nienhuis of Derk Bosscher. Het nieuws 
daarentegen is altijd in het Nederlands. RTV Noord zond in de tweede helft van 
2007 een Groningse regiosoap uit genaamd Boven Wotter. Een ander Gronings 
programma is ‘Grunnegers’, waarin er allerlei taalkundige feitjes worden verteld, 
bijvoorbeeld aan de hand van een bepaald woord, een fragment uit een film of 
een boek of aan de hand van een zin met fouten die vervolgd worden verbeterd. 
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Een aantal voorbeelden van Groningse tijdschriften zijn Toal en Taiken en 
Krödde, wat eigenlijk onkruid betekent. 
 
Van het Gronings bestaan verschillende woordenboeken. Het eerste officiële 
woordenboek, het ‘Nieuw Groninger Woordenboek’, werd samengesteld door K. 
ter Laan. Dit woordenboek werd de basis voor elk woordenboek en spelsysteem 
die het Gronings sindsdien kent. Recenter is het ‘Zakwoordenboek Gronings - 
Nederlands / Nederlands – Gronings’ van Siemon Reker K.G. Pieterman stelde 
een woordenboek van Groninger alliteraties samen met als titel Gezondhaid en 
Groutnis. 

Onderwijs en cultuur 

Doordat het Gronings geen officiële taal is, is het geen verplicht vak op scholen. 
Toch kiezen steeds meer Groninger basisscholen er tegenwoordig wel voor om 
aandacht te besteden aan het Gronings. Dit varieert van het voorlezen van 
Groningse verhalen tot daadwerkelijke taallessen. Op middelbare scholen wordt 
er nauwelijks tot geen aandacht besteed aan het Gronings. 
 
Aan de Rijksuniversiteit Groningen kan er wel Gronings worden gestudeerd. In 
oktober 2007 werd de tot dan toe bijzondere leerstoel Gronings omgezet in een 
gewone leerstoel binnen de faculteit der letteren. Siemon Reker, daarvoor 
bijzonder hoogleraar in deeltijd, kreeg hiermee een volledige en gewone 
aanstelling. 
 
Het Gronings kan ook worden geleerd door middel van taalcursussen. De laatste 
jaren ziet men een trend opkomen in Groninger cursussen. Steeds meer mensen 
interesseren zich voor de taal en zijn ook bereid hier lessen in te nemen. De 
meeste cursussen zijn in twee delen gesplitst, namelijk het verstaan en het 
daadwerkelijk spreken. 
Elk jaar rond maart worden er in de meeste Groninger gemeentes 
schrijfwedstrijden gehouden. Hierbij kan iedereen een Gronings stukje poëzie of 
proza insturen. De winnaars van de drie leeftijdscategorieën worden op een 
avond vol Groningse taal en cultuur bekend gemaakt en gaan door naar de 
provinciale ronde. 
 
In 2008 verscheen de Bijbel in het Gronings, de Biebel. Aan de vertaling is 
vierendertig jaar gewerkt door zestig vertalers. 

Muziek 

Bekende Groninger en Groningse muzikanten zijn onder andere Wia Buze, Alex 
Vissering, Eltje Doddema, Pé Daalemmer die tegenwoordig samen met Alina 
Jiers ‘De Bende van Baflo Bill’ vormen, Burdy Hail Gewoon, en Ede Staal (†). 
Ook in de muziek ziet men tegenwoordig een stijgende lijn. Het aanbod en het 
succes van Groningse artiesten loopt jaarlijks op. 
 
Ede Ulfert Staal (Warffum, 2 augustus 1941 – Delfzijl, 22 juli 1986) was leraar 
Engels en streektaalzanger en -dichter. 
 
Zijn vader werkte in het onderwijs. Staal trouwde met Sophia Theodora (Fieke) 
Spoel en samen kregen ze zes zonen. Het gezin Staal bewoonde verschillende 
boerderijen in de weidsheid van het Groninger landschap. 
 
Ede Staal werd, na al in 1973 een single gemaakt te hebben, in 1981 ontdekt 
door Engbert Gruben die, als medewerker van Radio Noord, snel door had dat 
het hier iets bijzonders betrof. In 1982 werd ‘Mien Toentje’ de 
herkenningsmelodie van een tuinierrubriek op Radio Noord. Het grappige liedje 
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werd razend populair en al snel werd Ede de volkszanger van Groningen met 
Engbert Gruben als grootste fan. De aanvragen voor optredens stroomden 
binnen maar Ede ging er zelden op in. In 1984 kwam er een plaatje met vier 
liedjes uit, getiteld: Man, man, man, wat 'n boudel. Zijn weinige optredens 
werden grote successen. 
 
In december 1984 kwam Ede’s eerste LP uit, met twaalf Groningse liedjes. De 
plaat, met de titel Mien Toentje, was een ongelofelijk succes. Het oplagecijfer rees 
naar het niveau van dat van een landelijk topsucces. In januari 1985 moest 
Staal een zware operatie ondergaan. Hij stond daardoor geruime tijd op non-
actief. Pas in november dat jaar zou hij weer succesvol optreden op het 
Mollebone-liedjesfestival in Delfzijl. Begin 1986 kreeg Staal een vaste column in 
het Radio Noordprogramma Sloaperstil. Zijn ‘vertelstertjes’ werden wekelijks 
uitgezonden op zondagochtend, en een aantal van hen zijn verschenen in het 
blad ‘Toal en Taiken’. 
 
Juist toen zijn ster begon te rijzen, werd bekend dat Staal aan longkanker leed. 
Op 22 juli 1986 overleed hij, na een korte maar zeer succesvolle artistieke 
carrière, in zijn boerderij aan de Farmsumerweg onder Delfzijl. In die plaats werd 
hij ook begraven. 
 
Op 4 oktober 1986 kwam postuum zijn tweede LP uit (As vaaier woorden). Staal 
had in de laatste maanden van zijn leven nog een belangrijk aandeel gehad in de 
voorbereidingen. Bij de uitreiking van het eerste exemplaar aan zijn vrouw Fieke, 
werd tevens een prijs ingesteld (fl. 5000) die tweejaarlijks zal worden toegekend 
aan iemand die zich (niet beroepsmatig) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de streektaal in relatie tot de radio. Diezelfde dag werd de K. ter Laan-prijs 
(van Stichting ’t Grunneger Bouk) postuum aan Staal toegekend. De tweede LP 
werd net zo'n groot succes als de eerste. 

 

 
Het monument voor Ede Staal in Delfzijl 
 
Staal heeft al tijdens zijn leven maar zeker sinds zijn dood een ongekende 
cultstatus verworven. Van zijn cd's zijn enkele honderdduizenden exemplaren 
verkocht en zijn liedjes in de Groningse streektaal zijn nog bijna dagelijks op de 
regionale radio te horen. Zijn muziek kreeg landelijke en zelfs internationale 
bekendheid doordat enkele nummers te horen waren in de film De Poolse Bruid. 
In 2001 werd in Delfzijl een standbeeld van de zanger onthuld. Het is een door 
de Groninger kunstenaar Chris Verbeek ontworpen en vervaardigde tien meter 
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hoge conische zuil met daarom gewikkeld een roestvrij stalen band met de tekst 
van het lied ‘Credo - Mien bestoan’. 
 
Ik wait, der is 'n tied van komen, 
En ook 'n tied van goan, 
En alles wat doar tussen ligt, 
Ja, dat is mien bestoan 

 
Ede Staal, Credo - Mien bestoan  
 
Ook in Nieuwe Statenzijl, waar Ede Staal een tijdlang woonde, staat een 
monument voor hem. De tekst van het lied dat hij over het gehucht schreef is op 
een plaquette bij de sluis aangebracht.  
 
Een aantal liedjes van Ede vertaald in het Limburgs en op CD uitgebracht.  In 
2006 is één van zijn liedjes, Termunterziel, in het Japans vertaald en door het 
Hansen Nippon-maru Male Choir opgevoerd in Yokohama.  
 
In november 2007 probeert het Dagblad van het Noorden Ede Staal in de Top 
2000 van Radio 2 te krijgen met het lied ‘Het is nog nooit zo donker west’. Op 20 
november maakte programmaleider Kees Toering van Radio 2 bekend het 
nummer niet in de Top 2000 op te nemen. ‘De actie sloeg zo aan dat Ede Staal in 
de top 10 van de Top 2000 dreigde te komen. Het is niet de bedoeling nummers, 
die – met alle respect – niemand buiten het Noorden kent, zo te pushen. Dan word 
je speelbal van georganiseerde acties’, aldus Radio 2. Toering werkte 
oorspronkelijk bij Radio Noord, de omroep die aan de wieg van het succes van 
Ede Staal stond.  
 

- Het is nog nooit zo donker west 
- I’m in the blues (single, Phonogram, Philips 6012 391, 1973)  
- Mien Toentje (Mollebone Music, CD EKS 1284, 1984)  
- As vaaier woorden (Mollebone Music, CD EKS 1086, 1986)  
- Zuzooien op zundagmörn (3CD; Mollebone Music, CD EKS 1293-

1/2/3, 1993, met tekstboek) 
- Hear my song – as ’t boeten störmt (2CD; Mollebone Music, CD 

EKS 1096-1/2 1996)  
- Zal stoe aaltied bie mie blieven (cd-single, MAURA MUSIC 1997 

MM 025, 1997)  
- I'm in the blues (cd-single, JAZ MUSIC JAZ 2021, 2005)  
- Doarom zing ik (CD; JAZ MUSIC JAZ 192540, 2005)  
- Hen van Middelaar, Geef mie de nacht. Een biografie van Ede 

Staal. Uitgeverij Luminis, ISBN  9072117077  

 
Oostfries 
 
Volgens sommige taalkundigen behoort het Gronings tot het Noord-
Nedersaksisch, waartoe ook het Oostfries behoort. Beide dialecten zijn dan ook 
aan elkaar verwant en worden gekenmerkt door Friese invloeden. Andere 
taalkundigen rekenen het Gronings-Oostfries dan ook wel als apart kluster 
Noordwest-Nedersaksische of Friso-Saksische variëteiten. De grootste 
overeenkomst tussen beide streektalen is de woordenschat. De grootste 
tegenstelling is de schrijfwijze. Het Oostfries is aangepast aan het 
Standaardduits, de Groningse schrijfwijze is aangepast aan het 
Standaardnederlands. Een voorbeeld hiervan is het Gronings-Oostfriese woord 
voor schaats (zie hieronder). De uitspraak van het woord is bijna hetzelfde, maar 
de schrijfwijze is verschillend. Deze connectie met het Oostfries Plat heeft tot 
gevolg dat wanneer het Gronings een aparte status zal krijgen, dit ook voor het 
Oostfries gaat gelden. 
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Oostfries Gronings Nederlands 

Schöfel Scheuvel Schaats 

Lüttje Lutje Klein 

Neei Nij Nieuw 

Mus Moes Muis 

Sük Zok Zich 

Bloot ([blout]) Bloud Bloed 

 
De Oostfriese combinatie -oo (bv. in Bloot) wordt uitgesproken als -ou of -ow 
([blout]; Gronings: bloud). In sommige delen van het Reiderland wordt zelfs 
gezegd [bljout], wat nog een kenmerk is van het Fries in die streek. De Oostfriese 
combinatie -aa (bv. in quaad) wordt uitgesproken als -oa ([kwoad]; Gronings: 
kwoad). De Oostfriese combinaties -ee en -eei (bv. in neet) worden uitgesproken 
als -ai of -eej ([nait]; Gronings: nait). Hieruit kan men concluderen dat er een 
grote relatie bestaat tussen beide talen. De relatie is echter in het Reiderland 
groter dan in het Brookmerland, door verschil in dialecten. De combinatie sch- 
(bv. in schöfel) wordt uitgesproken als sk- ([skeufol; Gronings: scheuvel) dat juist 
weer de relatie met het Fries benadrukt. 
 
 

De Duitse talen en dialecten. Gronings en Oostfries als een taalgebied. 
 
Onzevader 
 
Os Voader in Hemel,  
dat Joen Noam haailegd worden zel,  
dat Joen Keunenkriek kommen mag,  
dat Joen wil doan wordt  
op Eerd net as in hemel.  
t Stoet doar wie verlet van hebben  
geef os dat vandoag,  
en reken os nait tou wat wie verkeerd doun,  
net zo as wie vergeven elk dij os wat aandut.  
En breng os nait in verlaaiden,  
mor wil van verlaaider ons verlözzen.  
Den Joe binnen t Keunenkriek,  
de Kracht en de Heerlekhaid.  
Veur in aiweghaid.  
Amen 
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Woordenschat 

De woordenschat van het Gronings is verwant aan het Nederlands, de andere 
Nedersaksische dialecten, het Hoogduits en het Fries, in het bijzonder het 
Saterfries (Oosterlauwers Fries). Doordat zowel het Gronings als het Oostfries 
ontstaan is uit het Oosterlauwers Fries, komt de woordenschat van beide 
dialecten voor een groot deel met elkaar overeen. 
 
Tegenwoordig verwatert de woordenschat van het Gronings langzaam. Steeds 
meer Groningse woorden maken plaats voor vergroningste Nederlandse woorden. 
Toch kennen veel mensen tegenwoordig nog wel veel pure Groningse woorden, 
maar gebruiken deze niet meer, omdat ze bijvoorbeeld te lang zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan hozevörrel wat sok betekent. Hieronder een aantal Groningse 
woorden. 
 
 
Gronings Nederlands 
Aingoal Voortdurend 
Aine Iemand 
Akkenail Dakkapel 
Beune Zolder 
Boksem Broek 
Bolle Stier 
Boudel Boel/Toestand 
Bözzem Schoorsteenmantel 
Dammit Zo meteen 
Edik Azijn 
Eelsk Verwaand/Aanstellerig 
Eerdappel/Eerpel Aardappel 
Elkenain Iedereen 
Gounend Een aantal (mensen) 
Hounder, tuten Kippen 
Hupzelen Bretels 
Jeuzeln Zeuren/janken 
Jirre Vies water 
Graimen, klaaien Morsen 
Kloede Klont/Dik persoon 
Koare Kruiwagen 
Kopstubber Ragebol 
Kribben Ruzie maken 
Krudoorns Kruisbessen 
Leeg Laag 
Liepen Huilen 
Loug Dorp 
Lutje Klein 
Mishottjen Mislukken 
Mous Boerenkool 
Mug Vlieg 
Neefie Mug 

Om toch! 
Daarom! (nietszeggend 
antwoord op vraag met 
'waarom') 
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Opoe Oma, opoe 
Poeppetoon Tuinbonen 
Puut (plastic) Zak 
Plof(fiets) Brommer 
Rebait Biet 
Roive Bestek 
Schraaien Huilen 
Siepel Ui 
Sikkom Bijna 
Slaif Soeplepel 
Slik Snoep 
Slim Erg 
Smok Zoen 
Spèren/spijen Braken, spugen 
Stoer Moeilijk 
Swienebak Prullenbak 
Steekruif Koolraap 
Riepe Stoep 
Raaive Gereedschap 
Verlet hebben 
van 

Nodig hebben 

Vernaggeln Vernielen 
Weg Vandaan 
Wicht Meisje 
Wied Ver 
Zedel Folder 

 
 
Het Hildebrandslied is een Oudhoogduits epos, vermoedelijk uit de tweede helft 
van de achtste eeuw. Het verhaalt over de dappere wapenmeester Hildebrand. 
Hij ontmoet zijn zoon Hadubrand op het slagveld, maar ze herkennen elkaar 
niet, en gaan een gevecht aan. 
 

Onderstaande tekst bevat details van 
de plot en/of de afloop van het verhaal. 

Hadubrant gimahalta, Hiltibrantes sunu: 
"mit geru scal man geba infahan, 
ort widar orte. (...) 
du bist dir alter Hun ummet spaher, 
spenis mih mit dinem wortun, wili mih dinu speru werpan. 
pist also gialtet man, so du ewin inwit fortos. 
dat sagetun mi seolidante 
westar ubar wentilseo, dat inan wic furnam: 
tot ist Hiltibrant, Heribrantes suno". 
Hiltibrant gimahalta, Heribrantes suno: 
"wela gisihu ih in dinem hrustim, 
dat du habes heme herron goten, 
dat du noh bi desemo riche reccheo ni wurti". 
"welaga nu, waltant got [quad Hiltibrant], wewurt skihit. 
ih wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante, 
dar man mih eo scerita in folc sceotantero: 
so man mir at burc enigeru banun ni gifasta, 
nu scal mih suasat chind suertu hauwan, 
breton mit siniu billiu, eddo ih imo ti banin werdan. 
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doh maht du nu aodlihho, ibu dir din ellen taoc, 
in sus heremo man hrusti giwinnan, 
rauba birahanen, ibu du dar enic reht habes". 
"der si doh nu argosto [quad Hiltibrant] ostarliuto, 
der dir nu wiges warne, nu dih es so wel lustit, 
gudea gimeinun; niuse de motti, 
hwerdar sih hiutu dero hregilo rumen muotti, 
erdo desero brunnono bedero waltan". 
do lettun se aerist asckim scritan, 
scarpen scurim: dat in dem sciltim stont. 
do stoptun to samane staim bort chludun, 
heuwun harmlicco huitte scilti 
unti imo iro lintun luttilo wurtun, 
giwigan miti wabnum ... 
 
 

Vertaald naar het Nederlands: 
 
Hadubrand sprak, Hildebrands zoon: 
'met de speer moet men gaven ontvangen, 
speerpunt tegen speerpunt (…) 
Jij bent een oude Hun, enorm sluw, 
je lokt me met je woorden, wilt je speer naar me werpen. 
Je bent een zo oude man geworden, (door)dat je altijd bedrog pleegde. 
Dat zeiden me zeevaarders 
vanuit het westen over de Wereldzee (komend), dat strijd hem wegnam: 
dood is Hildebrand, de zoon van Heribrand.' 
Hildebrand sprak, Heribrands zoon: 
'Goed zie ik aan je harnas 
dat je thuis een rijke heer hebt, 
dat je uit dit rijk nog nooit verdreven werd.' 
'Ach, almachtige God [sprak Hildebrand], onheil geschiedt. 
Ik zwierf zestig zomers en winters in vreemde landen, 
waar men mij altijd schaarde onder het strijdvolk: 
Terwijl men mij bij geen enkele vesting kon doden 
moet nu mijn eigen kind me met zijn zwaard vellen, 
neerslaan met zijn wapen, of ik moet zijn moordenaar worden. 
Je kunt nu gemakkelijk, als je kracht het toelaat, 
van een zo oude man het harnas veroveren, 
buit bemachtigen, als je daarop enig recht hebt.' 
'Diegene [sprak Hildebrand] zou de lafste van de Oostlieden zijn, 
die je nu de strijd zou weigeren, nu je zo verlangt 
naar een duel; dat moet uitwijzen, 
wie van ons beiden vandaag zijn wapenrusting moet ruimen, 
of deze beide harnassen zal bezitten". 
Toen lieten ze eerst de lansen van essenhout schrijden, 
met scherp geschut dat in de schilden bleef steken. 
Toen stootten ze op elkaar, de schilden weerklonken, 
ze sloegen angstwekkend in op blinkende schilden, 
tot hun lindenhouten schilden klein geworden waren, 
gekliefd door de wapens  
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Klaus Störtebeker 

Na 1370 maakten Klaus Störtebeker en zijn Likedelers de Noordzee en 
Waddenzee onveilig. Eerst hadden de zeerovers de Oostzee afgestroopt, daarna 
schuimden zij op de zeeën bij de Friese kusten. Het Oost-Friese Mariënhafe werd 
de uitvalsbasis van Klaus en zijn zeerovers. Omdat hij de buit gelijk verdeelde, 
dat wil zeggen dat ieder evenveel kreeg, werden die mannen ‘Likedelers’ 
genoemd. De tactiek was in alle jaren dezelfde. Als Klaus een schip in de gaten 
kreeg, zocht hij het op. Zijn boogschutters vuurden hun pijlen af, waarna de 
overige kaapvaarders het schip met hun enterhaken langszij trokken. Met het 
mes tussen de tanden sprongen ze over. Voor hun slachtoffers was er geen 
pardon. De doden en gewonden verdwenen in de golven. Alleen als de schipper 
genoeg geld bij zich had viel er over een afkoopsom te praten. Anders waren 
schip en lading voor de rovers uit Mariënhafe. Aan het eind van de veertiende 
eeuw brachten de steden van het Hanzeverbond hem in het nauw. In 1401 werd 
Klaus bij Helgoland en Reide verslagen. In 1402 is hij, onder grote belangstelling, 
in Hamburg met zeventig andere Likedelers onthoofd. 
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Ik bin nait van kraaien aan diek smeten 

 

 

Het ontstaan van de Republiek 
 
 
 
 
De naam Ommelanden komt voor het eerst tegen in een beschrijving uit het jaar 
1386. Het wapen werd op de Ommelander landdag van 1579 te Winsum 
vastgesteld. Men noemde het wapen ‘het elf-harten zegel’.  In het jaar 1579 werd 
de Ommelander daalder geslagen met aan één zijde de afbeelding van Philips 11 
met in het latijn het omschrift: ‘Ph 11 bij de gratie Gods koning van Spanje, Heer 
van Friesland tussen Eems en Lauwers’. Aan de keerzijde ziet men de wapens 
van Hunsingo, Fivelingo, Humsterland, Vredewold en Langewold, met in het 
midden het wapen van de Ommelanden voorzien van de tekst: ‘Concordia res 
parvae crescunt’: ‘Eendracht maakt ook de kleinen machtig’. Waarschijnlijk 
sloeg dit op de gezamenlijke strijd van de Ommelanden tegen Stad Groningen. 
Voor 1590 leefden Stad en Ommelanden op gespannen voet met elkaar. Dit 
kwam mede door het Stapelrecht dat de Stad had opgelegd aan de Ommelanden. 
Dit recht van de Stad hield in dat de ommelanden alle goederen voor de in- en 
verkoop via de Stad moesten verhandelen en dus was vrije handel voor de 
Ommelanden onmogelijk. In 1594 weden Stad en Ommelanden na de toetreding 
tot de Unie van  Utrecht gedwongen om samen te werken. Vanaf dit moment 
komt het Ommelander wapen in combinatie met het wapen van Stad voor als 
zijnde het nieuwe wapen van Stad en Lande. Op gebouwen, poorten, zegels, 
kerkbanken en in boeken werd het wapen vaak gebruikt. Het wapen van Stad 
spreekt voor zich, de dubbelkoppige adelaar met het wapenschild van de Stad op 
zijn borst. Minder vanzelfsprekend is het Ommelander wapen. De blauwe banen 
in het wapen van de Ommelanden stellen de drie kwartieren voor: 
Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo, de elf rode harten vertegenwoordigen de 
elf onderkwartieren: Vredewold, Langewold, Humsterland, Middag, de Marne, 
Halfambt, Oosterambt, Ubbenga, Innersdijk, Hogeland en Duurswold. Het 
wapen van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat sinds 1614 uit het wapen van 
Stad en Lande met in het midden een opengeslagen Bijbel met de latijnse tekst 
uit psalm 119 vers 105: ‘Verbum D(omi)ni Lucerna (pedibus nostris): Het woord 
des Heren is een lamp voor onze voet. In 1852, bij het vijftien jarig bestaan van 
Omlandia wordt besloten een Ommelander vlag te laten maken. Vaak wordt 
gesuggereerd dat het Ommelander wapen een afgeleide is van de Friese vlag. De 
rode harten zouden vervormde plompebladeren zijn. De Friese vlag is pas 
ontstaan omstreeks 1900 en werd pas in 1957 de officiële vlag van Friesland. Op 
het internet is te lezen dat een familie Dee Zee uit Jirnsum de Friese vlag 
ontwierp omstreeks 1896, terwijl de vlag van de Ommelanden volgens de notulen 
van Omlandia reeds in 1882 voluit wapperde bij hun festiviteiten. Het is 
opvallend dat in veel historische boekwerken over Friesland niet of nauwelijks 
geschreven wordt over het wapen met de plompebladeren en bovendien komt het 
op gebouwen als wapen niet voor. Voor 1940 kom je meestal het provinciale 
wapen van Friesland tegen: twee ‘gaande’ leeuwen met zeven balken op een 
lichtblauw fond. Op het vaandel van Frisia, bittergenootschap van het Groninger 
Studenten Corps ‘Vindicat atque Polit’ staat in volle omvang het provinciale 
wapen van Friesland afgebeeld. Er is geen plompeblad te bekennen. Ook het 
embleem van het Fries Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde, 
opgericht in 1827, stelt het provinciewapen van Friesland voor, zij het dat dit 
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wapen omringd wordt door de wapens van de Friese elf steden en de wapens van 
Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Alle wapens op dit Friese embleem hebben 
geen enkele verwantschap met de huidige Friese vlag. Zelfs in de uitgave ‘Frisia 
Illustrata’, tien eeuwen Friesland en de Friezen’, (De Tille/Waanders 1983, 
waarin honderden en nog eens honderden afbeeldingen staan betreffende 
Friesland door de eeuwen heen, komt geen Friese vlag en of plompeblad voor. 
Het Deense rijkswapen (drie leeuwen) waarmee volgens zeggen het Friese 
provinciewapen (twee leeuwen) een relatie heeft, heeft geen plompebladeren 
maar harten zoals in het wapen van de Ommelanden. Omstreeks 1919 werd 
door de Leeuwarder Condens Fabriek het merk ‘Friesche Vlag’ geïntroduceerd. 
De bekendheid van de Friese vlag komt mede doordat de Leeuwarder Condens 
Fabriek het beeldmerk van een  Friese vlag plaatste op vele zuivelproducten die 
bij miljoenen in de voorbije decennia zijn geproduceerd en nog steeds 
geproduceerd worden. In de Schotanus-atlas uit 1718 staat een allegorische 
afbeelding waarbij links onder het midden een wapen met het plompeblad op een 
niet al te prominente plaats voorkomt. Op de boekband van ‘Yn us eigen Tael’ 
(Sneek 1910) staat een prachtige afbeelding van een Friese vlag. Waarschijnlijk 
heeft Groningen omstreeks het jaar 1660 in het toenmalige Friesland een veel 
grotere rol gespeeld dan men meestal vermoedt, want de tekst van het gedicht 
van Joost van den Vondel’ Op de doorluchtige zege van Groningen, 1672’ is zeer 
duidelijk: 
 
O Groningen, pilaar en hoofdstad van de Vriezen, 
Van waar begint men best t’ontvouwen uwen lof? 
Uw bouheer Grunus most u tot zijn wijk verkiezen, 
Zo vroegh voor Christus’komst, en boude hier zijn hof. 

 
De Ommelanden noemden zich omstreeks de middeleeuwen ook wel ‘Klein 
Friesland’ en lagen tussen  de Eems en de Lauwers, dus in de provincie 
Groningen. Dit alles overziend kun je je afvragen of niet juist het Ommelander 
wapen en vlag als voorbeeld heeft gediend voor de huidige Friese vlag. Het is in 
ieder geval een vlaag die zijn oorsprong niet in Friesland heeft. Wat betreft de 
Ommelander vlag is het jammer dat van deze historische, blauw-wit bebaande 
vlag met de felrode harten niets terug is te vinden in de huidige provinciale vlag 
van groningen. Nog een blunder is dat de oude stadspoort van Groningen, de 
Herepoort (1651) in de tuin staat van het Rijksmuseum in Amsterdam.  
 
Ommelander laid 
Ommelaand, mien Ommelaand, 
Laand van licht en lucht en koren, 
Ien dei roemte ben ‘k geboren, 
Laand van kweller wiend en wad, 
Ien dei roemte ligt mien pad. 
 
Ommelaand, mien Ommelaand,  
As ik staaiger deur dien kloeten, 
Vuil ‘k  mie vrije man van boeten, 
Wied is wereld van mien jeugd, 
Vrij de man, dei dat nog heugt. 
 
Ommelaand, mien Ommelaand, 
Laand van waarken en van willen, 
Volk van staarken en van stillen, 
Wichter, woar de wenst ien braand… 
Ommelaand, mien Mouderlaand. 
 

Uit het ‘Gedenkbouk bie ’t Honderdjoareg bestaan van ’t Genootschap Omlandia’ 
(uitgever H.N. Werkman, 1937): 
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Hier was het, dat Omlandia’s vlag aan een groote lat bevestigd, aan de achterste 
wagen werd gebonden. Indrukwekkend is een blik op deze driekleur voor ieder 
rechtgeaard Nederlander; dubbel moet dit zijn voor ons ‘leden van Omlandia’ 
wanneer wij onze vlag zien ontplooien, onze vlag die op en aan zich draagt de 
teekenen van strijd, zo roemrijk altijd volgehouden, maar ook teekenen van 
voorspoed en vrede, teekenen, waar in de geheele geschiedenis van Omlandia is 
vervat. Notulen 1882. 

 
In het jaar 1579 werd de Ommelander daalder geslagen met aan een kant de 
afbeelding van Filips11 met in het Latijn het omschrift: ‘Ph 11 bij de gratie Gods 
koning van Spanje, Heer van Friesland tussen Eems en Lauwers’. Aan de 
keerzijde ziet men de wapens van Hundingo, Fivelingo, Humsterland, Vredewold 
en Langewold. In het midden het wapen van de Ommelanden voorzien van de 
tekst: ‘Concordia res parvae cresccunt’: ‘Eendracht maakt ook de kleinen 
machtig’. Waarschijnlijk had dit te maken met de gezamenlijke strijd van de 
Ommelanden tegen Stad Groningen. Voor 1590 leefden Stad en de Ommelanden 
op gespannen voet met elkaar. Dit kwam mede door het Stapelrecht dat Stad 
Groningen had opgelegd aan de Ommelanden. Dit recht van Stad Groningen 
hield in dat de Ommelanden alle goederen voor in- en verkoop via Stad moesten 
verhandelen en dus was vrije handel voor de Ommelanden onmogelijk. In 1594 
werden Stad en Ommelanden na de toetreding tot de Unie van Utrecht 
gedwongen om samen te werken. 
 
Vanaf dit moment komt het wapen van de Ommelanden in combinatie met het 
wapen van Stad Groningen voor, als zijnde het nieuwe wapen van Stad en 
Lande. Op gebouwen, poorten, zegels, kerkbanken en in boeken werd het wapen 
vaak gebruikt. Het wapen van Stad spreekt voor zich, de dubbelkoppige adelaar 
met het wapenschild van Stad op zijn borst. Minder vanzelfsprekend is het 
wapen van de Ommelanden. De blauwe banen in het wapen van de 
Ommelanden stellen de drie kwartieren voor: Westerkwartier, Hunsingo en 
Fivelingo. De elf rode harten vertegenwoordigen de elf onderkwartieren: 
Vredewold, Langewold, Humsterland, Middag, de Marne, Halfambt, Oosterambt, 
Ubbenga, Innersdijk, Hogeland en Duurswold. Het wapen van de 
rijksuniversiteit Groningen bestaat sinds 1614 uit het wapen van Stad en Lande 
met in het midden een opengeslagen Bijbel met de Latijnse tekst uit Psalm 119 
vers 105: ‘Verbum D(omi)ni Lucerna (pedibus nostris’: ‘Het Woord des Heren is 
een lamp voor onze voet’. 
 
In 1852, bij het vijftien jarig bestaan van Omlandia wordt besloten een 
Ommelander vlag te laten maken. Vaak wordt gesuggereerd dat het Ommelander 
wapen een afgeleide is van de Friese vlag. De rode harten zouden vervormde 
plompenbladeren zijn. De Friese vlag is echter pas ontstaan omstreeks 1900 en 
werd pas in 1957 de officiële vlag van Friesland. Op internet is te lezen dat een 
familie De Zee uit Jirnsum de Friese vlag ontwierp in 1896, terwijl de vlag van de 
Ommelanden volgens de notulen van Omlandia reeds in 1882 voluit wapperde 
bij hun festiviteiten. Het is opvallend dat in veel historische boeken over 
Friesland niet of nauwelijks geschreven wordt over het wapen met de 
plompenbladeren en bovendien komt het op gebouwen als wapen niet voor. Voor 
1940 kom je meestal het provinciale wapen van Friesland tegen: twee gaande 
leeuwen met zeven balken op een lichtblauw fond. Op het vaandel van ‘Frisia’, 
bittergenootschap van het Groninger Studenten Corps ‘Vindicat atque Polit’ staat 
in volle omvang het provinciale wapen van Friesland afgebeeld. Er is geen 
plompenblad te bekennen. Ook het embleem van het ‘Fries Genootschap voor 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde’, opgericht in 1827, stelt het provinciewapen 
van Friesland voor. Zij het dat dit wapen omringd wordt door de wapens van de 
Friese elf steden en de wapens van Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Alle 
wapens op dit typisch Friese embleem hebben geen enkele verwantschap met de 
huidige Friese vlag. Zelfs in de uitgave ‘Frisia Illustrata’, tien eeuwen Friesland 
en de Friezen, (De Tille, Waanders, 1983), waarin honderden afbeeldingen staan 
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betreffende Friesland door de eeuwen heen, komt geen Friese vlag en/of 
plompenblad voor. Het Deense rijkswapen (drie leeuwen) waarmee volgens 
zeggen het Friese provinciewapen (twee leeuwen) een relatie heeft, heeft geen 
plompenbladeren maar harten, zoals in het wapen van de Ommelanden. 
 
Omstreeks 1919 werd door de Leeuwarder Condens Fabriek het merk ‘Friesche 
Vlag’ geïntroduceerd. De bekendheid van de Friese vlag komt mede doordat de 
Leeuwarder Condens Fabriek het beeldmerk van een Friese vlag plaatste op veel 
zuivelproducten, die bij miljoenen in de voorbije decennia zijn geproduceerd en 
nog steeds geproduceerd worden. In de Schotanus-atlas uit 1718 staat een 
allegorische afbeelding waarbij links onder het midden een wapen met het 
plompenblad op een niet al te prominente plaats voorkomt. Op de boekband van 
‘Yn us eigen Tael’ (Sneek, 1910) staat een prachtige afbeelding van een Friese 
vlag. Dit is een van de weinige afbeeldingen uit die tijd. Waarschijnlijk heeft 
Groningen in het jaar 1660 in het toenmalige Friesland een veel grotere rol 
gespeeld dan men vermoedt, want de tekst van het gedicht van Joost van den 
Vondel: ‘Op de doorluchtige zege van Groningen, 1672’ is duidelijk: 
 
O Groningen, pilaar en hoofdstad van de Vriezen, 
Van waar begint men best ’t ontvouwen uwen lof? 
Uw bouheer Grunus most u tot zijn wijk verkiezen, 
Zo vroegh voor Christus’ komst, en boude hier zijn hof. 
 
Vanaf 1568 kwamen de Nederlanden in opstand tegen het bestuur van Filips 11, 
en in het bijzonder tegen de invoering van de Tiende Penning (een 
belastingmaatregel) en de strafmaatregelen die de hertog van Alva nam tegen 
ketters. Het verzet tegen deze belastingmaatregel dient wel als een belangrijk 
element te worden gezien voor het ontstaan van de opstand tegen de Spaanse 
overheersing. Het was gebruikelijk dat een koning belasting hief via een bede of 
verzoek. Alva echter, voerde deze nieuwe belastingmaatregel in voor de hele 
Nederlanden. Vooral de veroorzaakte een ernstige verzwakking voor de 
concurrentiepositie als handelsnatie. Dit alles leverde verdere brandstof voor de 
opstand. Deze opstand ging later de Tachtigjarige Oorlog heten. Aanvankelijk 
droegen zowel katholieke als hervormde edelen de opstand, maar deze kreeg 
gaandeweg meer het karakter van een protestantse opstand tegen het 
papistische (katholieke) Spanje evenals katholieke Nederlanders. 
 
De Tiende Penning was een beruchte belastingmaatregel ingevoerd door de 
hertog van Alva in  1569. De belasting leidde tot grote woede in de Nederlanden 
en kan als een belangrijk element gezien worden voor de opstand, die later de 
Tachtigjarige Oorlog zou heten. 
Na zijn aankomst in de Nederlanden voerde Alva drie belastingen in: 
De Honderdste Penning: Een eenmalige belasting van 1% op alle bezittingen 
van roerende en onroerende aard;  
De Twintigste Penning: Een omzetbelasting van 5% op de verkoopprijs van 
onroerende goederen (huizen, landgoederen, enz.), geïnspireerd door een 
soortgelijke belasting die was ingevoerd door de Romeinse keizer Augustus;  
De Tiende Penning: Een omzetbelasting van 10% op de verkoop van roerende 
goederen (eten en drinken, kleding enz.), identiek aan de in de Spaanse landen 
gebruikelijke Alcabala-belasting.  
 
Vooral tegen de Tiende Penning rees veel verzet. In de Nederlanden was het 
bovendien een verworvenheid dat de landsheer slechts een nieuwe belasting hief 
via een bede of verzoek. Alva negeerde de instellingen en gebood zijn hervorming 
voor de gehele Nederlanden. Bovendien dreigden de Nederlanden als 
handelsnatie door de Tiende Penning in zijn concurrentiepositie te worden 
aangetast. Hierdoor dreigde Alva de bevolking niet alleen zwaarder te belasten, 
maar ook in zijn competitiviteit te treffen. 
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In werkelijkheid is de Tiende Penning nooit geheven, maar werd gedurende twee 
jaar afgekocht voor een bedrag van twee miljoen gulden. Tiende Penning mag 
niet verward worden met de tiende (een van oorsprong kerkelijke belasting op de 
oogst 
 
Door onderlinge verdeeldheid splitsten de Nederlanden zich in gewesten die de 
opstand steunden en gewesten die de Spaanse koning (Filips 11) steunden. In 
1579 tekenden enkele noordelijke gewesten de Unie van Utrecht*, waarin zij 
afspraken gezamenlijk in opstand tegen de Spaanse overheersing te komen. De 
Unie van Utrecht werd op 26 juli 1581 (volgens sommige bronnen 22 juli 1581) 
gevolgd door de Acte van Verlatinghe*, waarin de verschillende gewesten zich 
formeel onafhankelijk verklaarden. Ook de meeste Vlaamse en Brabantse steden 
sloten zich daarbij aan, maar werden enkele jaren later door de Spanjaarden 
heroverd. 
 
Aanvankelijk zochten de Nederlanden buitenlandse  landvoogden om het 
bestuur op zich te nemen. De inmenging van de Franse hertog van Anjou en 
enkele jaren later de Engelse graaf van Leicester waren echter geen succes, 
vooral wegens competentiekwesties, die voortkwamen uit het feit dat de Staten 
Generaal eigenlijk alleen een boegbeeld van legitimiteit wilden hebben, zonder de 
feitelijke macht uit handen te geven. De Staten Generaal besloten daarom in 
1588, drie jaar na de val van Antwerpen, het land zèlf te gaan besturen. De 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ofwel de Republiek, was geboren. 
Het afzweren van de soevereine vorst Filips 11 ook als beginpunt het 
gedefinieerd worden. 
Bij de  Vrede van Munster* werd de nieuwe Republiek officieel erkend als 
zelfstandige natie. 
De zeven gewesten van de Nederlanden die toetraden tot de Republiek waren: 
 

� Friesland  
� Gelre  
� Holland  
� Overijssel  
� Stad en Lande (Groningen)  
� Utrecht  
� Zeeland  

 

 

 
Overzichtskaart van de Republiek, van Johannes Janssonius; uit diens collectie 
Belgii Foederati Nova Descriptio, gepubliceerd te Amsterdam in 1658 
 
Het Landschap Drenthe was wel een gewest met een eigen Statenvergadering, 
maar had omdat men het gewest te arm achtte geen stemrecht in de  Staten 
Generaal. 
 
In  1648, bij de Vrede van Munster, werden delen van Vlaanderen (Staats-
Vlaanderen, Brabant (Staats-Brabant) en Overmaas (Staats-Overmaas) als 
generaliteitsland*) aan de Republiek toegevoegd. Een deel van  Opper-Gelre rond 
Venlo, dat aan het eind van de zestiende eeuw al tijdelijk in handen van de 
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Republiek was geweest, werd als gevolg van afspraken bij de Vrede van Utrecht 
in 1715 als Staats-Opper-Gelre) bij de Republiek gevoegd. Al deze gebieden 
hadden niet de status van een zelfstandig gewest en werden door de Staten 
Generaal bestuurd. Westerwolde in Groningen was formeel ook een 
generaliteitsland, maar werd feitelijk bestuurd door Stad Gronngen. Ook 
Maastricht had een speciaal statuut. 
 
De Vrede van Munster was een voor Nederland en België belangrijk onderdeel 
van de Vrede van Westfalen, die in 1648 een einde maakte aan twee oorlogen: de 
Tachtigjarige Oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje 
(Habsburg), en aan de Dertigjarige Oorlog tussen een groot aantal andere 
Europese landen. In Munster werden twee vredesverdragen gesloten: 
 

- Het verdrag van 24 oktober 1648 tussen het Heilige Roomse Rijk 
en Frankrijk. Dit verdrag vertoonde een grote overlapping met het 
verdrag van Osnabrück van 14 oktober 1648 tussen het Heilige 
Roomse Rijk en Zweden. In deze verdragen werd onder andere 
Zwitserland los gemaakt van het Heilige Roomse Rijk.  

- Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden. In dit verdrag werd 
geen aandacht besteed aan de band tussen het Heilige Roomse 
Rijk en de Nederlanden.  

 
De Franse inmenging in de oorlog (aanval in de rug) tegen Spanje had het tij 
definitief in het voordeel van de Republiek gekeerd. Inmiddels was het oorlog in 
grote delen van Europa: de Dertigjarige Oorlog. In  1641 begonnen 
vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen in deze oorlog. 
Afgesproken werd dat in Munster en  Osnabrück onderhandeld zou worden. 
Hoewel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet meevocht in de 
Dertigjarige Oorlog, werd besloten de Republiek toch uit te nodigen bij de 
vredesonderhandelingen. Door de oorlog tegen Spanje was de Republiek te veel 
een partij geworden. Via Frankrijk ontving de Republiek een uitnodiging. 
 
Hoewel er rond die tijd enorme militaire successen werden geboekt, was er 
binnen de Republiek steeds meer sprake van een vredesstemming. De langdurige 
oorlog kostte veel geld en mensenlevens. Alleen de provincies Zeeland en Utrecht 
en de stad Leiden bleven tot het einde toe voorstander van de oorlog. 
 
De Republiek slaagde erin als volwaardige staat aan de onderhandelingen mee te 
mogen doen: zelfs Spanje stemde hiermee in. In januari 1646 kwamen acht 
vertegenwoordigers van de Staten aan in Munster om met de Spanjaarden te 
onderhandelen over vrede. De onderhandelingen zouden plaatsvinden in het 
Huis van de Kramersgilde, tegenwoordig het Haus der Niederlande genoemd. De 
Spaanse onderhandelaars hadden uitgebreide volmachten meegekregen van 
koning Filips1V, die al jaren vrede zocht. Tijdens de onderhandelingen werden 
de Republiek en Spanje het snel eens: de tekst van het Twaalfjarig Bestand werd 
als uitgangspunt genomen en de Republiek werd door Spanje als soevereine 
staat erkend. De vrede leek nabij. Frankrijk gooide echter roet in het eten door 
steeds met nieuwe eisen te komen. De Staten besloten hierop buiten Frankrijk 
om vrede te sluiten met Spanje. Op 30 januari 1648 werd de vredestekst 
vastgesteld. Deze werd ter ondertekening naar Den Haag en Madrid gestuurd. 
Op 15 mei werd de vrede definitief getekend en door Nederlandse en Spaanse 
gezanten met hun eed bekrachtigd, onder grote belangstelling van het publiek. 
In Nederland bewaart het Nationaal Archief twee exemplaren van de Vrede van 
Munster, een Spaanse en een Franse versie. Beide versies zijn door koning  
Filips1V ondertekend en voorzien van zijn zegel in massief goud.  
 
Onder het verdrag bleef de Republiek onderdeel van het Heilige Roomse Rijk, 
maar nu als soevereine staat. In de praktijk was er echter geen binding meer. 
Een ander belangrijk gevolg van dit verdrag was het feit dat het Nederduits-
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Gereformeerde geloof de staatskerk van de Republiek werd. Alle katholieke 
goederen vervielen aan de overheid: niet alleen kerken en kapellen, maar ook 
kloosters en hun bezittingen. De katholieken moesten tot 1795 gebruikmaken 
van zogenaamde 'schuilkerken': ze mochten wel diensten houden, maar niet in 
gebouwen die aan de buitenkant als kerk herkenbaar waren. 
 
Ook kwam er een grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. De 
grens tussen beide werd bepaald door de frontsituatie op dat moment tussen de 
Nederlandse opstandelingen en de Spanjaarden. Het belangrijkste gevolg voor 
Antwerpen was dat de Schelde nu voor bijna twee eeuwen afgesloten was (tot 
1813). 
 
Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden onder direct bestuur van de Staten Generaal vielen. In 
tegenstelling tot de zeven gewesten – Groningen, Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland – hadden zij geen stem in het 
landsbestuur. Het waren voornamelijk Rooms-katholieke gebieden die in een 
later stadium van de Tachtigjarige Oorlog op Spanje veroverd waren, of in 
sommige gevallen zelfs pas verkregen werden na het einde van de Spaanse 
successieoorlog in 1713, zoals Staats-Opper-Gelre. Ze fungeerden als ‘bezette 
gebieden’ - als buffer tussen de Republiek en de Spaanse respectievelijk 
Oostenrijkse Nederlanden. 
De generaliteitslanden waren: 
 

- Staats-Brabant, ruwweg de huidige provincie Noord-Brabant. 
- Staats-Vlaanderen, het huidige Zeeuws-Vlaanderen. 
- Staats-Opper-Gelre (Overkwartier), de streek rond Venlo. 
- Een groot deel van Opper-Gelre bleef Spaans en werd later 

gedeeltelijk geannexeerd door Pruisen (1702), terwijl een ander 
deel Oostenrijks Gelre werd. 

- Staats-Overmaas, de streek rond Maastricht.  
 
Westerwolde en Wedde, het zuidoosten van de huidige provincie Groningen, dat 
vanaf de Reductie van Groningen* in 1594 een generaliteitsland was, tot 1619.  
 
Gebieden buiten Europa werden vaak ook in naam van de Staten opgeëist, zie 
het Staten Island bij Nieuw-Amsterdam of het Stateneiland aan de zuidkust van 
Argentinië. 
Er waren nog andere gebieden die geen generaliteitslanden waren en tot geen der 
gewesten behoorden, maar wel op verschillende manieren in politiek opzicht 
verbonden waren met de Republiek, namelijk: 
 

� de Landschap Drenthe  
� het Graafschap Oost-Friesland  
� een reeks kleinere Heerlijkheden:  
� het Graafschap Lingen  
� het Graafschap Buren  
� de Vrijheerlijkheid Ameland  
� de Heerlijkheid Vianen (tot 1725)  
� de Heerlijkheid Culemborg (tot 1720)  
� het Graafschap Leerdam 
� de Heerlijkheid Asperen 
� de Baronie IJsselstein 
� het Graafschap Megen 
� de Heerlijkheid Bokhoven 
� de  Heerlijkheid Batenburg 
� de Heerlijkheid Ravenstein 
� Luyksgestel (Luiks) 
� het Graafschap Bergh (Pruisisch) 
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� het ambt Liemers, Huissen, Wehl en Gennep (Pruisisch) 
� de Commanderij Gemert (Duitse Orde) 
 

De Republiek was een tamelijk losse confederatie (statenbond) van zeven 
provincies, die elk een zeer verregaande autonomie hadden. Binnen deze 
provincies genoten op hun beurt de steden (en zeker de wat grotere steden) weer 
een zeer verregaande mate van zelfbestuur. Het was enerzijds de stadhouder, die 
als kapitein-generaal (opperbevelhebber) van de strijdkrachten fungeerde, en 
anderzijds de zeer dominante positie van het gewest Holland (dat voor ongeveer 
zestig procent van de staatsinkomsten verantwoordelijk was), die enige mate van 
politieke samenhang verzekerde. Na Holland was Zeeland met de stad  
Middelburg, de - tot het derde kwart van de zeventiende eeuw - na Amsterdam 
grootste handels- en havenstad van de Republiek, het belangrijkste 
handelsgewest. Het grondgebied van de Republiek kwam niet geheel overeen met 
het huidige Nederland. 
 
De Unie van Utrecht is een op 23 januari 1579 getekende overeenkomst tussen 
de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre en de Groningse Ommelanden. 
Later dat jaar sloten ook het gewest Overijssel, Landschap Drenthe en 
Heerlijkheid Friesland en de steden Groningen, Venlo, Antwerpen, Breda, 
Brussel, Brugge, Lier, Ieper, Doornik en Valencijn zich bij de Unie aan. De 
Brabantse steden ‘s Hertogenbosch en Leuven sloten zich niet aan bij de Unie 
van Utrecht, omdat die nog in Spaanse handen waren. 
 
De ondertekening van de Unie van Utrecht vond plaats in de kapittelzaal van de 
Dom van Utrecht, thans de aula van de Universiteit Utrecht. 
 
Door velen wordt de Unie van Utrecht gezien als het begin van Nederland als één 
staat. Dit klopt niet helemaal. Er kan wel gezegd worden dat de Unie van Utrecht 
de grondslag legde voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die 
enkele jaren later gevormd zou worden, maar deze zeven staatjes-in-een-staat 
werden pas een eenheidsstaat in de tijd van de Bataafse Republiek twee eeuwen 
later. 
 
De Unie van Utrecht was een verbond van de Noordelijke Nederlanden binnen de 
Pacificatie van Gent, als reactie op de Unie van Atrecht die enkele weken eerder 
was gevormd. 
Bij de Unie van Utrecht werd onder andere het volgende vastgelegd: 
 

- Naar buiten toe zouden de aangesloten gewesten opereren alsof ze 
één gewest 

      waren: in het binnenland hield ieder gewest zijn eigen privileges;  
- Er kwam een gemeenschappelijk leger; ook de dienstplicht werd 

geregeld; de gewesten zouden elkaar bijstaan in de strijd;  
 

De kosten voor de verdediging van de grenssteden zouden voor de helft door alle 
gewesten gezamenlijk worden gedragen, hiervoor werd een speciale belasting in 
het leven geroepen;  
Steden waren verplicht garnizoenen te herbergen. De kosten hiervan werden 
door de gezamenlijke gewesten gedragen;  
 
Er werd in Holland en Zeeland persoonlijke vrijheid van godsdienst ingesteld. De 
overige steden en gewesten kregen de vrijheid om een eigen beleid op het gebied 
van godsdienst te voeren. Expliciet werd aangegeven dat goedwillende steden en 
gewesten die katholiek wensten te blijven, niet van deelname aan de Unie waren 
uitgesloten.  Verder bevatte de overeenkomst bepalingen over welke besluiten 
unaniem en welke bij meerderheid genomen moesten worden, de positie van de 
stadhouder en hoe met potentiële meningsverschillen omgegaan moest worden. 
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Na de toetreding van alle bovengenoemde gewesten en steden, pleegde in 1580 
de stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, George van 
Lalaing, graaf van Rennenberg, het zogenaamde 'verraad van Rennenberg', door 
de kant van Filips 11 te kiezen. Na een bemiddeling van Willem van Oranje kreeg 
hij alleen de steden Groningen, Delfzijl en Coevorden mee. De volgende stap op 
weg naar de onafhankelijkheid van de Nederlanden was het Plakkaat van 
Verlatinge, in 1581. 
 
Het Plakkaat van Verlatinghe, ook wel Acte van Verlatinghe genoemd, 
ondertekend te Den Haag op 26 juli 1581, was de officiële verklaring van een 
aantal Nederlanden, waarin Filips 11 werd afgezet als hun heerser. Het kan dus 
worden gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Deze daad 
volgde op de Unie van Utrecht in 1579. 
 
Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, 
waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals 
het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst* uit 1356. De Staten 
verklaarden dat hun vorst, Filips 11, deze vrijheden en rechten had geschonden 
en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. 
De volgende van de Zeventien Provinciën werden vermeld in de akte: 
 

- Brabant 
- Gelre en Zutphen 
- Vlaanderen 
- Holland  
- Zeeland 
- Friesland 
- Mechelen 
- Utrecht 
- Overijssel  

 
In de praktijk kwam het plakkaat neer op een onafhankelijkheidsverklaring; dit 
was de eerste keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning 
in opstand kwam. Voorheen werd, in het Wilhelmus, de Pacificatie van Gent en 
zelfs in de Unie van Utrecht zelf, altijd gezegd dat men de koning trouw bleef en 
enkel de Spaanse soldaten bevocht. 
 
Aangezien men nu zonder een vorst zat, gingen de Staten Generaal op zoek naar 
een nieuwe vorst. Maar na de mislukkingen om de hertog van Anjou, Willem van 
Oranje en de graaf van Leicester op de troon te zetten, besloot men uiteindelijk 
in 1587 om een republiek te worden. 
Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant en een 
klein deel van Gelre heroverd door Spanje. Dit leidde tot het ontstaan van 
Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en  Spaans Gelre. 
 
Deze tekst van het Plakkaat van Verlatinghe diende tot inspiratie voor de 
onafhankelijkheidsverklaringen van de verschillende Zuidelijke Nederlanden 
tijdens de Brabantse Omwenteling*.. 
 
Er zijn ook duidelijke overeenkomsten met de onafhankelijkheidsverklaringen 
van de Verenigde Staten van Amerika in 1776, zoals met name het principe dat 
de burgers het recht hebben om hun vorst te verlaten als die de wetten en 
traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert.  
 
De Blijde Inkomst is een charter uit de middeleeuwse geschiedenis van de Lage 
Landen, dat de verhouding tussen de Hertog van Brabant en zijn onderdanen 
regelde. Het werd afgesloten op 3 januari 1356 door Johanna van Brabant en 
haar man Wenceslas. 
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De Blijde Inkomst beperkte de macht van de vorst (de Hertog van Brabant) door 
te stellen dat de hertog geen oorlog mocht voeren of belastingen mocht heffen 
zonder raadpleging en instemming van de steden en het gewest van Brabant. Het 
bevatte ook een ongehoorzaamheidclausule die de onderdanen het recht gaf op 
verzet tegen de Hertog van Brabant als deze zich niet op de bepalingen van de 
Blijde Inkomst hield. In latere eeuwen hebben mensen zich regelmatig beroepen 
op de Blijde Inkomst om aan te tonen dat absolute vorsten beperkt waren in hun 
macht. Met name het recht op verzet werd aangehaald. Zo werd in de 
Tachtigjarige Oorlog door veel opstandelingen verwezen naar de Blijde Inkomst. 
Een voorbeeld daarvan is dat in de Trouwe waerschouwinghe aen de goede 
mannen van Antwerpen (1581) wordt gesteld dat de Blijde Inkomst vaststelt dat 
de koning of landsheer 'slechts een dienaar van het recht, stadhouder van God, 
een herder van het volk, een vader van het land' was, die zijn macht ontleende 
aan de gewestelijke staten, die de hele gemeenschap vertegenwoordigden. 
 
Verder bepaalde de Blijde Inkomst de ondeelbaarheid van het Brabantse 
grondgebied. Ook werd vastgelegd dat men Brabants burger moest zijn om in 
een bestuur plaats te nemen. Al in juni 1356 werd het document genegeerd toen 
de successieoorlog uitbrak. Toch werd de geldigheid van het document door de 
opvolger van Johanna, Antoon van Bourgondië, opnieuw geactiveerd. Alle 
volgende vorsten, tot zelfs Jozef 11 in de achttiende eeuw, hebben bij hun 
inhuldiging als hertog van Brabant de eed van trouw aan de Blijde Inkomst 
afgelegd. 
Dit document fungeerde als een soort grondwet, die de burgers beschermde 
tegen de vorstelijke willekeur. 
 
De Brabantse Revolutie of Brabantse Omwenteling was een opstand van de 
Zuidelijke Nederlanden in 1789 en 1790 tegen het Oostenrijkse gezag van keizer 
Jozef 11. Hij begon in het gewest Brabant, maar breidde zich al heel snel uit over 
Vlaanderen, en nadien ook -zij het iets minder- in Henegouwen, Namen en het 
oude Limburg. 
 
Deze opstand leidde tot het kortstondig bestaan van een republiek, de Verenigde 
Nederlandse Staten, onder leiding van Hendrik van der Noot.  
 
De Vrede van Utrecht, die in 1713 het Oostenrijkse gezag over de zuidelijke 
Nederlandse provincies vestigde, bepaalde dat de vorst alle charters zou 
respecteren. In weerwil daarvan wilde Jozef II, na de dood van zijn moeder, de 
Nederlanden snel uniformiseren en centraliseren. Op 1 januari 1787 vaardigt hij 
een aantal edicten uit die het bestuurlijk en gerechtelijk apparaat volledig 
hervormen en de staatsmacht versterken. De zelfstandige Nederlandse 
provinciën zouden worden vervangen door negen kreisen en vijfendertig 
districten. Ook alle verschillende rechtbanken zouden worden vervangen door 
een eenvormig juridisch stelsel (met een Nederlandstalig beroepshof in Brussel 
en een Frans- en Duitstalig in Luxemburg). De Staten van Henegouwen en 
Brabant reageren het felst door goedkeuring van belastingen te weigeren. De 
landvoogden zwichtten en schortten in mei de invoering van de edicten op maar 
de keizer wilde volharden in zijn plannen. Brabant en Henegouwen volhardden 
eveneens in het belastingverzet, en ten gevolge daarvan verklaarde de keizer op 7 
januari 1789 niet meer gebonden te zijn door hun charters (voor Henegouwen 
een gewoonterecht, voor Brabant een geschreven charter, de Blijde Inkomst). 
 
Nu vonden de behoudsgezinde reacties op de hervormingen van de keizer, die 
vooral leefden bij de geestelijkheid en het volk, en democratische opvattingen, 
die vooral ingang vonden bij de nieuwe burgerij, elkaar. Het herstel van de oude 
grondwet van Brabant bood de beide partijen een gemeenschappelijk doel. In mei 
1789 wordt het geheime genootschap Pro aris et focis (voor outer en heerd) 
opgericht. Van der Noot verzamelt een legertje in Staats-Brabant. Onder leiding 
van generaal Vander Mersch* trekt dat Keizers-Brabant binnen. In de eerste 
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veroverde (of bevrijde) gemeente, Hoogstraten, publiceerde Van der Noot op 24 
oktober 1789 zijn Manifest van het Brabantse Volk. De opstandelingen nemen 
enige tijd Turnhout in, waar de inwoners zelf een tegenaanval van het keizerlijke 
leger afslaan, maar trekken zich toch terug voor de overmacht. 
 
Jan Andries Vander Mersch (ook: Jan André Van der Meersch) (Menen, 10 
februari 1734 – Dadizele, 14 september 1792) was een spilfiguur in de Brabantse 
Omwenteling. 
Van kindsbeen af ging zijn belangstelling uit naar alles wat militair was. Als 
vrijwilliger nam hij dienst in het Franse leger. Tijdens de Zevenjarige Oorlog wist 
hij zich in verschillende veldslagen te onderscheiden. Als luitenant-kolonel 
keerde hij terug naar zijn geboortestreek. In 1775 huwde hij met Emerence 
Titlin. Het koppel ging wonen in Dadizele. In 1778 nam hij gedurende korte tijd 
dienst in het Oostenrijkse leger. 
 
De radicale hervormingen van keizer Jozef 11 leidden tot een monsterverbond 
tussen burgerij, aristocratie en kerk. In de verzetsbeweging traden twee 
opinierichtingen naar voren: de behoudsgezinde Statisten en de meer 
democratische Vonckisten. 
 
Op 13 november nemen opstandige troepen bij verrassing Gent in. Op 17 
november verlaten de landvoogden Brussel, samen met Oostenrijkse overheden 
en ambtenaren. De veelal in het land zelf gerekruteerde soldaten deserteren 
massaal uit het regeringsleger. De keizer doet nog een verzoeningspoging door de 
Henegouwse en Brabantse grondwetten te herstellen. Op 10 december komen 
het volk van Brussel en de boeren van de omliggende gemeenten in opstand. Wat 
overblijft van het leger trekt zich terug op de citadels van Luxemburg en 
Antwerpen. Het garnizoen van Antwerpen zal zich nog overgeven op 29 maart 
van het volgende jaar. 
 
Op 18 december doet het Comité van Breda zijn intrede in het met de Brabantse 
driekleur bevlagde Brussel. Alle Staten, met uitzondering van die van 
Luxemburg] verklaren zich onafhankelijk en verenigen zich op 11 januari 1790 
in de Verenigde Nederlandse Staten. Elke provincie behoudt zijn soevereiniteit 
maar draagt de gemeenschappelijke belangen over aan het Congres, dat in feite 
de voortzetting van de Staten Generaal is. 
 
De hervormers bleken het al spoedig diep met elkaar oneens. De regering is in 
handen van Van der Noot en de behoudsgezinde staten van Brabant waarin de 
sterke naties van de Brabantse steden (Brussel, Antwerpen, Leuven) een 
doorslaggevende rol spelen. Hun tegenstanders, de Vonckisten, vinden meer 
aanhang in de provincie Henegouwen en vooral in Vlaanderen. Deze laatsten 
willen een democratische, centrale staat en laden de verdenking op zich een 
constitutionele monarchie naar Frans model te prefereren, mogelijk opnieuw 
onder de Oostenrijkse vorst. Van der Noot daarentegen tracht de staten te 
consolideren en zoekt buitenlandse steun bij Pruisen, dat sinds november 1789 
troepen in het prinsbisdom Luik heeft en zo min of meer de Luikse Revolutie 
steunt. Van der Noot rekende ook op de Verenigde Provinciën, maar die waren 
niet meer de mogendheid die zij aan het begin van de eeuw nog waren. Nadat 
veel belastingen onder druk van het volk waren afgeschaft, bleek het ook niet 
gemakkelijk geld te vinden voor een behoorlijk leger. 
 
Jozef II stierf op 20 februari 1790 en werd opgevolgd door de tactvolle Leopold 
11. Toen Pruisen de opstandelingen in de steek liet na het sluiten van de 
Conventie van Reichenbach (27 juli 1790) met Oostenrijk, mislukte de opstand 
en Oostenrijk kon zijn gezag met zachte middelen (herstel van de grondwetten, 
algemene amnestie) en lichte militaire druk herstellen. Dit was de Eerste 
Oostenrijkse Restauratie. Sommige historici (bijvoorbeeld Henri Pirenne) zagen 
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hierin een uiting van een ‘Belgisch’ nationaal gevoel en een voorafspiegeling van 
de Belgische Revolutie van 1830. 
 
Tussen 1580 en 1585 heroverde de Spaanse generaal Alexander Farnese, hertog 
van Parma, alle Vlaamse en Brabantse steden en marcheerde op in Gelderland. 
 
In vanaf 1584, na de dood van Willem van Oranje, werd er vergeefs gezocht naar 
een geschikte buitenlandse vorst die de soevereiniteit van de opstandige 
gewesten op zich wilde nemen. In 1588 werd door de nog overgebleven gebieden 
van de Unie de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden formeel opgericht. 
Deze Republiek zou vanaf 1590 de Noordelijke Nederlanden goeddeels veroveren. 
 
Met de Reductie van Groningen wordt gedoeld op de capitulatie van Stad 
Groningen voor het leger van prins Maurits en  Willem Lodewijk op 22 juli 1594. 
Het betekende het einde van de Spaanse overheersing en tegelijk de aansluiting 
van Stad bij de Republiek, waarbij Stad werd samengevoegd met  de 
Ommelanden. Het woord reductie komt uit het Latijn (reductio) en betekent het 
terugbrengen, dus de terugkeer naar de Republiek. 
 
Stad Groningen had zichzelf altijd beschouwd als onafhankelijk. De bisschop 
van Utrecht had lang gepretendeerd heer over Stad te zijn, maar had feitelijk 
nooit macht kunnen uitoefenen. De onafhankelijkheid van Stad was in het begin 
van de zestiende eeuw verloren gegaan toen Stad achtereenvolgens de graaf van 
Oost-Friesland, de hertog van Gelre en uiteindelijk Karel V als heer moest 
erkennen. Bij die erkenning werden echter wel telkens de oude rechten van Stad 
uitdrukkelijk bevestigd. 
 
Aanvankelijk zag Stad in de Opstand* mogelijkheden om haar rechten weer 
ongestoord te kunnen uitoefenen. Stad trad daarom in 1576 toe tot de Pacificatie 
van Gent In de besprekingen die vooraf gingen aan de Unie van Utrecht in 1579 
kreeg Stad echter de indruk dat met name Willem van Oranje de oude rechten 
van Stad maar achterhaald vond. De stadhouder van de noordelijke gewesten, 
Rennenberg, had moeite partij te kiezen tussen de Opstand en Filips 11. In 1580 
koos Rennenberg voor Filips 11. Gezien de opstelling van Willem van Oranje 
kostte het Stad toen weinig moeite om de stadhouder in die keuze te volgen. 
 
Voor de Republiek ontstond daardoor een groot gevaar. Friesland en de 
Groningse Ommelanden hadden zich volledig achter de Opstand geschaard, 
maar de strategische ligging van Groningen tastte de positie van de Republiek in 
het noorden ernstig aan. Anderzijds durfde de Republiek niet zonder meer over 
te gaan tot een aanval op Groningen, omdat Stad als zeer sterke vesting bekend 
stond. Tussen het bestuur van Stad en de Staten Generaal werden uitvoerige 
onderhandelingen gevoerd om een oplossing te bereiken. Johan van 
Oldebarneveldt was daarbij bereid om akkoord te gaan met een oplossing 
waarbij Groningen erkend zou worden als rijksstad onder de formele heerlijkheid 
van de hertog Van Brunswijk en zelfs enige godsdienstvrijheid aan de 
katholieken toe te staan. 
 
Met name Willem Lodewijk wilde niets van weten van het weggeven van de 
soevereiniteit aan de Hertog Van Brunswijk. Een vrije stad zou ongetwijfeld 
trachten de oude rechten in de Ommelanden, die zich wel bij de Opstand hadden 
aangesloten, terug te winnen. 
 
In mei 1594 werd daarom het beleg voor Stad geslagen. Er volgden twee 
maanden van strijd, waarbij Stad zwaar met artillerie beschoten werd en 
vierhonderd man Spaanse bezettingstroepen en driehonderd andere verdedigers 
sneuvelden. Het stadsbestuur had gerekend op een ontzetting door troepen van 
Parma, maar die hoop bleek ijdel; Parma was immers door zijn koning naar 
Frankrijk gestuurd omdat die het redden van Frankrijk van het protestantisme 
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nog belangrijker vond dan het neerslaan van de Opstand in de Nederlanden. 
 
Stad en de belegeraars begonnen toen met onderhandelingen. Maurits en 
Lodewijk bleken bereid om bij een eventuele overgave een zeer gunstige regeling 
met Stad te sluiten. Feitelijk werd Stad in de 'reductie' bevestigd in al haar oude 
rechten, hetgeen uiteindelijk voldoende reden was om de strijd te staken en 
Maurits en Willem Lodewijk met grote eer Stad te laten binnentrekken.  
 
De Nederlandse Opstand (ook wel "de Opstand" genoemd) is in de moderne 
geschiedschrijving de gebruikelijke benaming voor wat vroeger uitsluitend de 
Tachtigjarige Oorlog werd genoemd. 
 
Met De Nederlandse Opstand wordt vooral gedoeld op de beginjaren van de 
Tachtigjarige Oorlog, en dan met name op de periode van 1568, het jaar van de 
slag bij Heiligerlee, het begin van de Tachtigjarige oorlog, tot 1589, toen de graaf 
van Leicester vertrok en de Staten vervolgens geen nieuwe landvoogd meer 
zochten, maar zelf de soevereiniteit op zich namen. In 1589 zijn de Staten ook al 
duidelijk aan de winnende hand. 
 
Door Alva is het verzet tegen de Spaanse koning Filips 11 getypeerd als een 
opstand. In 1572 bericht Lodewijk van Nassau aan zijn broer Willem dat de 
hertog van Alva zeer verbaasd is,. dat de steden zo in opstand komen (les villes se 
revoltent ainsi). In brieven, kronieken en dagboeken uit die tijd wordt gesproken 
over verzet, verlatinghe, afzwering van de landsheer, etc. Ook in de latere 
geschiedschrijving over deze periode worden de gebeurtenissen vanaf 1568 veelal 
aangeduid als 'De Opstand'. In een recente studie spreekt onder meer Arie van 
Deursen over De Opstand van 1572-1584. 
 
In godsdienstig opzicht waren Maurits en Lodewijk niet zo soepel, waarmee zij 
afweken van de lijn die Van Oldenbarnevelt voorafgaand aan het beleg had 
gevolgd; een verzoek om althans één katholieke kerk voor de eredienst open te 
mogen houden werd afgewezen. Na de capitulatie vertrokken alle monniken en 
priesters, waarvan velen al vanuit de Ommelanden naar Stad gevlucht waren, 
tezamen met de overlevenden van het bezettingsleger naar de zuidelijke 
Nederlanden. Het stadsbestuur werd gezuiverd van katholieken en de katholieke 
eredienst werd officieel verboden. 
 
Voor de Republiek was de inname van Groningen een grote overwinning. Het 
gehele noorden van Nederland was daarmee definitief in het kamp van de 
Opstand gebracht. Voor  Stad en Ommelanden betekende de reductie het begin 
van een nieuwe, opgelegde, en wat de Ommelanden betreft, niet gewilde 
samenwerking. In het reductietraktaat was vastgelegd dat beiden gezamenlijk als 
gewest deel zouden gaan uitmaken van de Republiek. 
Dat die samenwerking niet eenvoudig zou gaan was in het traktaat voorzien. 
Hoewel het nieuwe gewest formeel geheel zelfstandig was binnen het verband 
van de Republiek was speciaal voor Stad en Ommelanden een regeling 
ontworpen om geschillen tussen beide onderdelen van het nieuwe gewest ter 
beslissing voor te leggen aan de  Staten Generaal. 
De huidige provincie Groningen ziet de reductie als feitelijk beginpunt van de 
provincie. In 1994 werd dan ook herdacht dat de provincie vierhonderd jaar 
bestond. 
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Ridder Onno van Ewsum 
 
In 1443 vervulde Onno van Ewsum zijn christenplicht door als kruisvaarder van 
Middelstum op weg te gaan naar het Heilige Land. Hij wist  het Heilige Land te 
bereiken en werd op Cyprus door de koning tot ridder geslagen. Deze eer was 
voor een Ommelander hoofdeling uitzonderlijk. Het is niet onmogelijk dat Onno 
de eerste ridder in de Ommelanden is geweest. Zelf ontleende hij er in elk geval 
de status van jonker aan en was hij de eerste die zich zo noemde. De meeste 
heren in hun steenhuizen werden hoofdeling genoemd. Eerst na 1594 werden ze 
jonkers genoemd. Hun sobere steenhuizen waren toen in fraaie borgen 
veranderd. En hoewel de voornaamsten onder hen een adellijke status voerden, 
hoorden zij strikt genomen, niet tot de Ommelander adel. Hun titels hadden 
betrekking op grondbezit en waren niet erfelijk. Pas als een vorst een hoofdeling 
of jonker de riddertitel verleende, was deze een edelman in de ware zin van het 
woord. Al vanaf de vijftiende eeuw probeerden leden van de families van 
hoofdelingen buitenlandse vorsten ertoe te bewegen hen tot ridder te slaan. 
Onno van Ewsum was dat gelukt, evenals Retmar Alma uit Saaksum. Deze 
Ommelander ridder streed in 1498 aan het hoofd van een leger Stadjers tegen 
Albrecht van Saksen. Het ontbreken van vorstelijk gezag in de ‘heerloze’ Friese 
landen bood vorsten de kans om er hun macht uit te breiden. Wat lag er meer 
voor de hand dan de strijdlustige heren in hun steenhuizen voor hun karretje te 
spannen? Maar voort wat hoort wat. Voor de Ommelander hoofdelingen een 
mooie gelegenheid om als steunpilaar van de naar uitbreiding strevende vorst de 
riddertitel te verwerven 
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Hai is zo wies, dat e zokzulf wel in neus speien ken 
 

 

 

 

Westerwolde 

 

 
 
Westerwolde is een streek in het Nederlandse Oost-Groningen rondom de 
riviertjes de Ruiten-Aa, de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa. Ten westen en 
zuiden van Westerwolde liggen de Groninger Veenkoloniën, ten noorden het 
Reiderland en ten oosten het Eemsland (Duitsland). De dorpen Ter Apel, 
Sellingen, Vlagtwedde, Onstwedde, Wedde, Vriescheloo, Bellingwolde en Blijham 
horen bij deze voormalige Heerlijkheid. De loop van de westgrens van deze 
vroegere heerlijkheid door de uitgestrekte veengebieden is vastgesteld in de 17e 
eeuw. Dit werd de Semslinie. Door de vaststelling van deze grens kon de 
ontginning van de veengebieden beginnen en is de Kanaalstreek ontstaan. 
Wanneer we de Semslinie nog steeds als westgrens laten gelden van 
Westerwolde, dan horen ook Stadskanaal en Musselkanaal bij dit gebied. In veel 
literatuur onderscheidt men de Kanaalstreek echter van Westerwolde vanwege 
het veenkoloniale karakter, daarom hoort deze geografisch gezien niet bij 
Westerwolde. Het vestingdorpje Bourtange ligt aan een oude verbindingsweg 
tussen deze streek en Duitsland. Westerwolde is samen met het Reiderland de 
meest oostelijke streek van Nederland. Het ligt grotendeels ten oosten van zeven 
graden oosterlengte.  
 
In Westerwolde zijn veel archeologische vondsten gedaan. In de naburige 
veenkoloniën zijn zoals bij Hoetmansmeer voorwerpen gevonden uit de Midden 
Steentijd tot ongeveer zesduizend jaar voor het begin van de jaartelling. Daarna 
begon de veenvorming in dit gebied en werden de mensen verdreven. 
Westerwolde is daarentegen bewoond gebleven tot ongeveer 200 jaar v.Chr. Er 
zijn veel urnenvelden en restanten van grafheuvels ontdekt. De jongste graven 
met urnen uit die tijd zijn zeer goed geconserveerd gebleven doordat ze 
vermoedelijk vrij kort na aanleg door het veen zijn overgroeid. Westerwolde is 
waarschijnlijk weer bewoond geraakt rond 600 - 700 na het begin van de 
jaartelling. Uit die tijd zijn weer graven met urnen gevonden. Ook is er bij de 
Hasseberg een veenbrug gevonden uit die tijd. De bevolking stamt dan 
waarschijnlijk uit het oosten: het Eemsgebied.  
 
Een veenweg (ook: veenbrug) is een veelal uit de prehistorie stammende weg 
door het veen, die bestaat uit dwars op de wegrichting liggende houten 
boomstammetjes, planken, vlechtwerk of combinaties van deze drie. Er zijn ook 
enkele stenen veenwegen bekend, maar deze stammen uit latere perioden. De 
functie van de wegen was waarschijnlijk om droge, hoger gelegen gebieden in het 
moeras met elkaar te verbinden. Van enkele veenwegen wordt ook vermoed dat 
deze een rituele functie hadden. Enkele wegen zijn opgegraven en in kaart 
gebracht. 
 
Westerwolde is daarna lange tijd een sterk geïsoleerde streek geweest. Het lag als 
een wig in het grootste moerasgebied van West-Europa: het Bourtangerveen. De 
streek was aanvankelijk in leen bij het klooster van Corvey (nabij Höxter) van 
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waaruit de kerstening van het gebied werd opgezet. Dit klooster had een 
nevenvestiging in Meppen, die hier een centrale rol in speelde. De naam 
Westerwolde is ook alleen te begrijpen vanuit de historische band met Corvey, en 
later Munster en Osnabrück. In Groningen ligt de streek in het oosten, maar 
vanuit Duits perspectief is het een gebied in het westen. 
 
De band met Corvey zorgde er voor dat Westerwolde kerkelijk tot het bisdom 
Osnabrück behoorde. Bestuurlijk viel het echter onder het  Prinsbisdom 
Munster. Dit gaf Westerwolde in de tweede helft van de Middeleeuwen weer in 
leen aan het geslacht Addinga dat zijn land was kwijtgeraakt door het oprukken 
van de Dollard. Deze heren bouwden het slot te Wedde en voerden een 
hardvochtig bewind. De bevolking van Westerwolde kwam daar in de vijftiende 
eeuw tegen in opstand. In 1530 kwam het gebied in handen van de hertog van 
Gelre, maar al in 1536 werd het na een Slag bij Heiligerlee veroverd door de 
troepen van keizer Karel V onder leiding van de Friese stadhouder Schenk van 
Toutenburg. Als beloning schonk Karel V Westerwolde als persoonlijk leengoed 
aan Schenck van Toutenburg. 
 
In  1593 veroverde Willem Lodewijk van Nassau het gebied voor de Staten 
Generaal. Het werd in 1619 verkocht en werd eigendom van Stad Groningen. 
Formeel was Westerwolde toen een generaliteitsland, maar feitelijk werd het door 
Stad beheerst. Halverwege de zeventiende eeuw deed de bisschop van Munster 
tot tweemaal toe een poging om zijn rechten weer geldend te maken, maar na het 
mislukte Beleg van Groningen moest hij zich definitief bij het verlies neerleggen. 
De geïsoleerde positie verdween toen het Bourtangerveen werd ontgonnen vanaf 
de zeventiende tot in de twintigste eeuw. 

Esdorpenlandschap 

 

 
De Ruiten-Aa bij het Metbroekbos en het Eemboerveld bij Smeerling 
 
De ruggengraat van het landschap van Westerwolde is vanouds een 
esdorpenlandschap, met op de hogere zandruggen akkercomplexen die werden 
bemest met schapenmest. Deze schapen graasden op de heide en overnachtten 
in de potstal. De daar opgehoopte schapenmest werd gemengd met plaggen en 
op de es gebracht. Sommigen esdorpen ontwikkelden een soort dochterdorpen, 
de zogenaamde essenzweemdorpen. Smeerling, dat een beschermd dorpsgezicht 
is, en Ter Maarsch zijn hier een voorbeeld van. Langs de riviertjes en beekjes 
lagen de hooi- en weilanden. Bij Onstwedde (de Onstwedder Holte) en bij 
Sellingen (de Hasseberg) liggen morenes* uit het Drenthestadium van de op één 
na laatste ijstijd, het Saalien. Bij Sellingen bevindt zich een boscomplex waarin 
zich nog een paar restanten bevinden van het vroegere heidelandschap. Tevens 
is daar een zandafgraving en ook zijn er langs de Ruiten-Aa enkele rivierduintjes 
zoals bij Ter Wupping. Bij Smeerling ligt het Metbroekbos, een voor Nederlandse 
begrippen erg oud bos. De riviertjes en beekjes hebben hun waterafvoerende 
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functie verloren door de aanleg van kanalen als het Mussel-Aa-kanaal en het 
Ruiten-Aa-kanaal. Grootschalige ruilverkavelingen hebben veel kenmerken van 
het esdorpenlandschap doen verdwijnen. Het landschap is daardoor opener 
geworden. Sinds de jaren negentig maakt het gebied waardoor de Ruiten-Aa 
stroomt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, waardoor veel gronden 
verworven zijn door natuurbeschermingsorganisaties als staatsbosbeheer en 
natuurmonumenten. Ook is er op bepaalde terreinen aan natuurbouw gedaan. 
 
Een morene bestaat uit door de schurende werking van een gletsjer verpulverd 
gesteente dat door de ijsmassa gedeeltelijk meegevoerd wordt. Het materiaal 
waar een morene uit is opgebouwd is keileem en dit is een mengsel van keien, 
zand en leem. 

Streekdorpenlandschap 

In het noorden van Westerwolde bevinden zich streekdorpen als Bellingwolde en 
Vriescheloo. Deze dorpen liggen op de grens van de zandgronden van 
Westerwolde en de klei van de Dollardpolders. Vanuit deze dorpen is steeds 
verder land gewonnen op de Dollard toen dit hoog genoeg voor de landbouw 
opslibde. Dat gebeurde door middel van opstrekkende verkaveling, dat wil zeggen 
dat het land verlengd werd vanaf de eigen gronden met de nieuw aangewonnen 
polders. Hierdoor ontstonden langgerekte kavels. De vruchtbare kleigronden 
zorgden voor veel meer welvaart onder de boeren dan op de zandgronden. Dit 
gebied vormt dan ook de overgangszone naar het Oldambt waar in de 
negentiende eeuw ook een standsverschil bestond tussen rijke grondbezittende 
boeren en arme knechten. De landbouw van dit gebied nam in de negentiende 
eeuw een vooraanstaande plaats in wat betreft de teelt van Engels en Italiaans 
raaigras. Hier, op de grens van Oldambt en Westerwolde, werd het Westerwolds 
raaigras (Lolium multiflorum ssp. alternativum), een voor groenbemesting veel 
toegepaste éénjarige grassoort, geteeld. Blijhamster boeren kregen vermoedelijk 
zaad van Italiaans raaigras van de toenmalige burgemeester Borgesius van 
Oude-Pekela (1860-1880). Hiervan werd al in het jaar van uitzaai zaad gewonnen 
en zo werd geselecteerd naar het eenjarige type. De Winschoter tuinders kochten 
het zaad van de boeren en verhandelde dat onder de naam Westerwolds 
raaigras. De ruilverkavelingen van de jaren zestig hebben het landschap nog 
grootschaliger gemaakt: de opstrekkende verkaveling is verdwenen. 

Ontginningslandschap 

Vanaf de negentiende tot ver in de twintigste eeuw zijn de heidevelden en 
veengebieden van Westerwolde ontgonnen. De aanleg van het Mussel-Aa-kanaal 
en het Ruiten-Aa-kanaal is hier een stimulans voor geweest. Hierdoor konden de 
middelen om de onvruchtbare velden te bemesten worden aangevoerd en de 
landbouwproducten worden afgevoerd. Ook de Stoomtramweg-Maatschappij 
Oostelijk Groningen heeft hier een rol in gespeeld. Maar de grootste rol in het 
ontstaan van het ontginningslandschap van Westerwolde is weggelegd voor de 
werkverschaffing. Vele werklozen hebben van de jaren twintig tot de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw met de hand vele gronden ontgonnen. Hierop ontstond 
het ontginningsland dat gekenmerkt wordt door rationele verkaveling en 
openheid. Hierin liggen dorpen als Hebrecht en Harpel. Met name bij Sellingen 
zijn in de jaren dertig tot en met de jaren vijftig van de twintigste eeuw bossen 
geplant op de heidevelden. Hier liggen de bossen met de grootste omvang van 
Westerwolde: De zeshonderd hectare grote Sellinger bossen. Direct ten zuiden 
ervan liggen de bossen van Ter Borg waar een vijfendertig hectare groot restant 
van de voormalig uitgestrekte heidevelden bewaard is gebleven. Het is meteen 
wel het grootste heidegebied van de provincie Groningen. 
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Streektaal 

In Westerwolde wordt het Westerwolds, een Groningse variant van het 
Nedersaksisch, gesproken. In tegenstelling tot het overgrote deel van de 
provincie Groningen is er nooit Fries gesproken en heeft het altijd een Saksisch 
karakter gehad. Dat komt tot uitdrukking in woorden als ‘nich’ in plaats van 
‘nait’ voor ‘niet’ en ‘Jawol’ voor ‘ja’. Het officiële Westerwolds is zeer sterk 
verwant aan het Nedersaksisch dat in het Emsland en Oost-Friesland gesproken 
wordt. Tegenwoordig heeft het zich aan het Gronings aangepast en verdwijnt dit 
Westerwoldse taaleigene langzamerhand. De streek heeft van oudsher een sterk 
protestants karakter, dit in tegenstelling tot de omliggende gebieden. 

 
Economie 
 
De streek is grotendeel agrarisch georiënteerd. Er waren aanvankelijk veel 
gemengde bedrijven, maar er heeft zich veel specialisatie voorgedaan waarbij 
veelal gekozen is voor akkerbouw. De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn 
suikerbieten en aardappels. Ook wordt er graan verbouwd. Eind twintigste, 
begin eenentwintigste eeuw stopten veel agrarische bedrijven. 
 
Tegenwoordig wordt de streek geleidelijk aan verder ontwikkeld voor het 
toerisme. Een probleem hierbij is dat Oost-Groningen bij veel Nederlanders een 
wat negatieve klank heeft als een afgelegen en saai gebied. De rust en ruimte van 
het landschap zijn de sterke punten. Het dorpje Bourtange trekt inmiddels veel 
toeristen door de gereconstrueerde vesting. Het Ruiten-Aa-kanaal is voor de 
pleziervaart weer bevaarbaar gemaakt. Bij Vlagtwedde is het 
vakantiebungalowcomplex Emslanderpark gerealiseerd. Ook het recreatiegebied 
De Wedderbergen bij Wedde is van belang. 
 
Een hoofdeling (meervoud: hoofdelingen) was oorspronkelijk een gekozen leider 
bij de Germaanse volken. Het was geen adellijke titel, maar betekende 
"belangrijk persoon". In de loop van de geschiedenis werden hoofdelingen 
invloedrijke personen en families die veel land bezaten en bestuurlijke en 
juridische macht uitoefenden.  Bij de vroege Germanen was een hoofdeling 
uitsluitend iemand die macht bezat in zijn dorp of gebied. Hij sprak recht bij 
geschillen en riep bij moeilijkheden de bevolking bij elkaar. Bij sommige 
Germaanse stammen had een hoofdeling ook een sacrale functie. Gedurende de 
periode dat hij verkozen was, was hij de belangrijkste persoon, vaak tot aan zijn 
dood toe of wanneer er een nieuwe hoofdeling werd gekozen. Geleidelijk aan 
ontstond er een klasse van edelen en werd het steeds meer een gewoonte dat de 
hoofdelingen gekozen werd uit de elite van de bevolking. Vanaf de Grote 
volksverhuizing kwam er steeds meer afstand tussen het gewone volk en de 
edelen. Soms werd in tijden van oorlog een hoofdeling gekozen als oorlogsleider. 
Bij de Germanen werd zo'n oorlogsleider hertog genoemd. 
 
In de middeleeuwen, toen bij de meeste volken de functie van hoofdeling 
overgenomen werd door edelen, bleef alleen bij de Friezen de functie van 
hoofdeling bestaan. Zij waren vooral personen of invloedrijke families van boeren 
die veel land bezaten. Toen het gravelijk gezag in Friesland eindigde en het 
tijdperk van de Friese vrijheid aanving, kregen deze hoofdelingen geleidelijk aan 
steeds meer macht. In dorpen of gebieden beschikten zij over bestuurlijke en 
juridisch zeggenschap. Als teken van hun macht, maar ook als verdediging in de 
partijstrijd, bouwden zij stinsen, versterkte stenen huizen. 
 
Aan de zelfstandige macht van de Friese hoofdelingen kwam een einde op het 
eind van de vijftiende eeuw en het begin van de zestiende eeuw. De Saksische 
Hertogen, en na hun de Bourgondische Keizers hebben met privileges de meeste 
hoofdelingen aan het landsbeheer verbonden. In sommige gevallen kreeg een 
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hoofdeling een adellijke titel, de andere geprivilegieerde hoofdelingen noemden 
zich heerschap of jonker. De hele zestiende en zeventiende eeuw hadden deze 
heerschappen nog een grote invloed. Pas in de Bataafse Republiek kwam er een 
einde aan deze bestuurlijke macht. 
 
In Oost-Friesland namen de hoofdelingen in de loop van de veertiende eeuw de 
macht over nadat de oude egalitaire bestuursvorm uit de zogenaamde tijd van de 
‘Friese Vrijheid’ in verval was geraakt. 
 
Tot de belangrijkste hoofdelingen behoorde het geslacht Tom Brok uit het 
Brokmerland; tussen Aurich en Norden. De eerste hoofdeling uit deze familie, 
Keno I tom Brok, stichtte de familiezetel bij Oldeborg in de buurt van Engerhafe. 
Zijn zoon, Ocko de Oudere, Ridder van Napels, bracht bijna heel Oost-Friesland 
onder zijn controle. Hij werd in 1391 na een belegering in de burcht van Aurich 
vermoord, na vruchteloze onderhandelingen met de hoofdeling Folkmar Allena. 
 
In de periode daarna was Ocko's echtgenote Foelke, bijgenaamd ‘Quade Foelke’, 
regentes voor diens minderjarige zonen Widzelt en Keno. In ruil voor een aandeel 
in de buit verleenden zij een schuilplaats aan zeerovers als Klaus Störtebeker en 
Gödeke Michels. De stad Hamburg voerde strijd tegen de zeeroverij en kon rond 
1400 de Oost-Friese hoofdelingen dwingen de ondersteuning van de zeerovers te 
staken. 
 
Keno 11 Tom Brok verdreef onder anderen de hoofdeling en provoost Hisko 
Abdena van Emden. Hij stierf echter op jonge leeftijd. Zijn zoon Ocko voerde 
strijd met de vroegere vazal Focko Ukena uit Leer. 
 
Focko versloeg Ocko 11 Tom Brok en zijn bondgenoten in de Slag bij Detern 
(1426) en in de Slag op de Wilde Ackers (bij Oldeborg) (1427). Daarmee kwam 
een einde aan de heerschappij van het geslacht Tom Brok. Vanaf dat moment 
was Focko Ukena de machtigste hoofdeling in Oost-Friesland. Tegen hem kwam 
een coalitie van hoofdelingen in het geweer, onder leiding van Edzard  Cirksena 
uit Greetsiel. Focko werd verslagen en verdreven. Hij stierf in 1436 in Groningen. 
 
Met deze overwinning van de Cirksena's kwam een einde aan de macht van de 
hoofdelingen in Oost-Friesland. Keizer Frederik 111 verleende Ulrich Cirksena de 
titel van Rijksgraaf en gaf hem Oost-Friesland als leen. 
 
Plaatselijk hielden enkele hoofdelingen nog enige tijd stand tegen de nieuwe 
heerser, bijvoorbeeld Hero Omken of Oomkens in Esens en Edo Wiemken in 
Jever. In het begin van zijn bewind voerde Edzard de Grote een geslaagde 
veldtocht tegen hen. Deze bracht een beslissend einde aan het tijdperk van de 
hoofdelingen in Oost-Friesland. 
 
De hoofdeling kwam niet alleen in Oost-Friesland voor. Ook in de Groningse 
Ommelanden wisten meerdere geslachten voldoende macht op te bouwen om 
zich met de titel van hoofdeling te kunnen tooien. Anders dan in Oost-Friesland 
wist echter geen enkel geslacht voldoende macht op te bouwen om het tot 
landsheer te brengen. Tot de hoofdelingen behoorden de geslachten Lewe, Clant, 
Ripperda, Ewsum, Rengers, de Mepsche en Coenders. 

 
Belangrijke gebeurtenissen in de negentiende 
eeuw 
 
Franse tijd en Weense tijd 
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• Het Congres van Wenen herstelt grotendeels de oude verhoudingen in 
Europa (Restauratie).  

• Onafhankelijkheidsoorlogen in Latijns-Amerika. De Franse bezetting van 
het moederland Spanje bracht vanaf 1810 het verzet op gang, dat in 
twintig jaar het hele subcontinent in zijn greep kreeg. De door Simón 
Bolivar gedroomde 'Verenigde Staten van Zuid-Amerika' kwamen er 
echter niet. Het subcontinent werd de rest van de eeuw geteisterd door 
oorlogen, burgeroorlogen, revoluties en staatsgrepen.  

• Stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op initiatief van 
de grote mogendheden.  

Midden van de eeuw 

• De Belgische Opstand van 1830 leidt in 1831 tot onafhankelijkheid de 
facto, gesteund door Frankrijk en beschermd door het Verenigd 
Koninkrijk. Na jarenlang touwtrekken over de grens en over de verdeling 
van de staatsschuld wordt België in 1839 bij het Verdrag van Londen 
door Nederland erkend.  

• Het Europese revolutiejaar 1848 brengt veel onrust maar weinig 
verandering. Maar Frankrijk wordt een republiek en Nederland een 
parlementaire democratie.  

• In de Verenigde Staten van Amerika ontwikkelt zich de beweging Manifest 
Destiny, die op basis van de vermeende Anglo-Amerikaanse suprematie 
streeft naar gebiedsuitbreiding in het westen. Daartoe wordt Mexico 
teruggeworpen achter de Rio Grande en worden de Indianen 
onderworpen.  

• De Duits-Oostenrijkse Oorlog van 1867 leidt tot het einde van de Duitse 
Bond. Na het intermezzo van de Noord-Duitse Bond wordt in 1871 in de 
spiegelzaal van Versailles het Duitse Keizerrijk geproclameerd.  

• De Amerikaanse burgeroorlog  
• De afschaffing van de  slavernij  

Geestelijke en materiële ontwikkeling 

• De Evolutietheorie  
• De Industriële revolutie, uitvindingen als de stoomlocomotief enz.  
• Als reactie op de Franse Revolutie ontstaat het Duits Idealisme, dat een 

organische ontwikkeling van de maatschappij nastreeft. In de kunsten 
vindt deze geestelijke stroming haar vertaling in de Romantiek leidt in de 
kunst tot sterke gevoelsuitingen. Er ontstaat vraag naar een verhaal in de 
geschiedenis. Liefde voor de natuur en voor het eigen land voert tot 
nationalisme. In de multiculturele Donaumonarchie ontstaan aan alle 
kanten afscheidingsbewegingen.  

• Ontdekkingsreizen  
• Het Imperialisme waarbij de wereld werd verdeeld tussen de grote 

Europese mogendheden.  
• De opkomst van het Frans als diplomatieke en culturele wereldtaal en 

het Duits als wetenschapstaal, dit ten koste van het Latijn.  
• De briefpost wordt een overheidstaak. Regelmatige verzending tegen vaste 

tarieven vergroot de betrouwbaarheid.  
• Uitvinding van de telegraaf aan het begin, en de telefoon aan het eind van 

de eeuw maken de wereld kleiner dan hij was.  
• Spoorwegen worden aangelegd in heel Europa, en vervolgens ook 

daarbuiten.  
• Door de industrialisatie en de verbeterde gezondheidszorg ontstaat een 

snelle toename van de bevolking. De waarschuwing van de Britse 
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econoom Robert Malthus, dat de economische groei de 
bevolkingstoename niet kan bijhouden, dreigt uit te komen. Door het 
liberalisme ontstaan grote inkomensverschillen, die veel effect hebben op 
de geboortecijfers. ‘The rich get richer, the poor get children.’ Hiertegen 
ontstaat verzet, in Nederland gebundeld in de in 1881 opgerichte Neo-
Malthusiaanse  Bond en belichaamd door de eerste vrouwelijke arts 
Aletta Jacobs. Zij trekt de Amsterdamse volkswijk de Jordaan in om de 
volksvrouwen voor te lichten over geboortebeperking.  

• In 1806 wordt in het hart van Londen het eerste gaslicht op straten en 
pleinen aangebracht. In de rest van Europa beperkt echter de 
straatverlichting zich nog tot wat kaarsen en petroleumlampen. Pas 
wanneer na 1850 overal gasfabrieken worden gebouwd, komt een 
behoorlijke openbare verlichting van de grond. Het elektrisch licht speelt 
nog geen rol van betekenis omdat het veel te kostbaar is.  

• De ontwikkeling van het geschut en de ballistiek maken de verdediging 
van steden binnen hun wallen zinloos. De stadsmuren en stadspoorten 
worden gesloopt en op de wallen verrijzen vaak de eerste stadsparken.  

• Heeft in 1810 nog een minderheid van de landen in Europa een 
grondwet, in 1870 hebben alleen Rusland, het Osmaanse Rijk en Monaco 
er geen.  

• Grote veranderingen op het platteland in oostelijk Nederland. Rond 1829 
worden de domeingronden in Twente en elders verkocht, meest aan de tot 
dan toe horige boeren. In Drenthe worden de veenkolonies geopend. In de 
tweede eeuwhelft worden de gemeenschappelijke markengronden 
gesplitst en verkocht om ontgonnen te worden.  

Belangrijke personen van de negentiende eeuw 

• Joseph Aspdin, uitvinder van het portlandcement  
• Jane Austen, schrijfster  
• Ludwig van Beethoven, componist  
• Otto von Bismarck, uitvinder van de Realpolitik en vereniger van de 

Duitse staten.  
• Simón Bolivar, onafhankelijkheidsstrijder  
• Napoleon Bonaparte, Frans staatsman en veroveraar  
• Frédéric Chopin, componist  
• Charles Darwin, grondlegger van de evolutiethorie  
• Thomas Edison, uitvinder  
• Vincent van Gogh, kunstschilder  
• Benito Juárez, staatsman  
• Heinrich Lenz, ontdekker van de wet van Lenz  
• Abraham Lincoln, Amerikaanse president tijdens de Amerikaanse 

Burgeroorlog, die tevens de slavernij afschafte  
• David Livingstone, ontdekkingsreiziger en zendeling  
• Karl Marx, economisch filosoof  
• Friedrich Nietzsche, filosoof  
• Nikola Tesla, uitvinder  

 

Johan Rudolf Thorbecke, Nederlands staatshervormer, 
Ripperda 
 
Ripperda is een oud adellijk geslacht van hoofdelingen uit de Ommelanden. De 
oorsprong van het geslacht is niet met zekerheid vast te stellen. De naam van 
het geslacht Ripperda kan ontleend zijn aan de mannelijke voornaam Rippert 
(Rupert), zoals meer Friese geslachtsnamen eigenlijk patronymica zijn. Een 
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andere mogelijkheid is de naamsafleiding van: ‘reit das Pferd da’, blijkbaar in 
verband met het wapen. Ook bestaat er een familietraditie dat veel leden van het 
geslacht te paard verongelukken; de zogenaamde ‘Ripperda-dood’. 
 
Het geslacht stamt oorspronkelijk uit de Ommelanden (Groningen) en speelde 
een voorname rol in het bestuur aldaar én in Oost-Friesland. In de zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw bekleedden leden van dit geslacht ook 
belangrijke functies elders in de Nederlanden en Westfalen, en behoorden zij tot 
de ridderschappen van Overijssel, Drenthe, Munster en Minden. Het geslacht is 
nauw verwant met meerdere aanzienlijke, adellijke geslachten in Nederland en 
Duitsland, zoals Van Ewsum, Van Pallandt, Rengers, Von Inn- und Knyphausen, 
Van Twickel, Van Baer, De Vos van Steenwijk, Von Schele, Von Münchhausen, 
Stael von Holstein, Von Munster en Von Oldenburg. 
 
Het oudste archiefstuk dat refereert aan de familie dateert van 1057. De formele 
stamvader der Ripperda's is echter Unico I Ripperda, die tussen de jaren 1375 
en 1398 in vijf verschillende oorkonden voorkomt als hoofdeling en Proost van 
Farmsun. In mannelijke lijn stamt het huidige geslacht van hem af. 
 
Al in 1474 werd Unico II Ripperda door keizer Frederik 11 van het Heilige 
Roomse Rijk als rijksonmiddelbare hoofdeling en vrijheer erkend waarmee hij en 
zijn nakomelingen tot rijksbaron werden verheven. Op 3 september 1676 werd 
dit ‘Reichsfreiherrendiplom’ door keizer Leopold 1 van het Heilige Roomse Rijk 
voor het hele geslacht bevestigd. 
 
De Nederlandse takken van Vorden, Petkum, Farmsum, Winsum, Weldam en 
Oosterwijtwerd stierven reeds vóór 1810 uit. De verduitste takken van 
Boxbergen en Ellerburg zijn respectievelijk vóór 1900 en na de Tweede 
Wereldoorlog uitgestorven. Enkel de zijtak Cosijn von Ripperda telt nog enkele 
stamhouders. 
 
Bekende telgen 

- Johan Willem Ripperda 
- Wigbolt Ripperda 
- Juan Maria Vicencio, baron de Ripperda 
- Willem Ripperda  

 
Andere bekende afstammelingen 

- Margaretha 11 van Denemarken 
- Richard Wagner, componist  

  
De Ommelanderzeedijk is de naam van de zeewaterkering langs de Noord-
Groninger kust. De naam verwijst naam de Ommelanden, het gebied dat door de 
dijk wordt beschermd. Het gebied is onderdeel van dijkring 6. 
 
De dijk loopt van de Nieuwe Statenzijl tot aan Lauwersoog en is in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw op deltahoogte gebracht. 
 
Ommelanderzeedijk is ook de naam van het voormalige dijkwaterschap dat in 
1995 is opgegaan in de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. 
 
Omdat Groningen slechts één zeedijk kent, is er in het dagelijks spraak gebruik 
nauwelijks behoefte voor een eigen naam, met als gevolg dat de naam vrijwel 
onbekend is. 
  

Klein Friesland 
 
Klein Friesland was de naam voor een deel van de provincie Groningen van voor 
de zestiende eeuw. De naam werd gebruikt door de jonkers uit de Ommelanden. 
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Met die naam wilden zij zich afzetten tegen Stad Groningen. Zij hadden ook grote 
bezwaren tegen de aanduiding Ommelanden, omdat zij daarin een verwijzing 
naar Stad zagen. 
 
De invloed van Stad in de Ommelanden had zich in de middeleeuwen steeds 
verder uitgebreid. Dat had er onder meer toe geleid dat de oorspronkelijke Friese 
spreektaal vervangen werd door het Gronings. Ondanks die taalwijziging werden 
de Ommelanden echter nog steeds als Friese gebieden gezien. Stad Groningen 
was van oorsprong Drenths, maar had zich steeds gericht op de Friese 
Ommelanden. Afhankelijk van de situatie presenteerde Stad zich daarbij soms 
als Friese stad, soms als Drentse stad en soms zelfs als onafhankelijke 
Rijksstad. 
 
Het verzet tegen de overheersende positie van Stad was een voorname reden voor 
het gebruik van de naam Klein Friesland. Daarmee werd gepoogd de Drentse 
Stad buiten te sluiten. De Ommelanden dachten hun kans te grijpen door los 
van Stad direct mee te gaan in de Opstand. Na de reductie van Groningen 
moesten zij zich echter neerleggen bij de door de Staten Generaal opgelegde 
samenvoeging van Stad en Ommelanden in de nieuwe provincie Stad en Lande. 
 
Tegenwoordig is weinig meer dat herinnert aan het oorspronkelijke Friese 
karakter van de Ommelanden. Slechts het wapen van Groningen, een aantal 
Friese woorden in het Gronings en een aantal volksgebruiken die begin 
twintigste eeuw bijna geheel zijn uitgestorven, herinneren hier nog aan. 
Tegenwoordig voelt bijna geen enkele Groninger zich nog verbonden met 
Friesland 

 
Klooster van Aduard 
 
Het klooster van Aduard (formeel: Ad Sanctum Bernardum) was een adbij in 
Aduard in de Nederlandse provincie Groningen. De Sint. Bernardusabdij van het 
klooster werd gesticht in 1192 door het klooster Klaarkamp van Rinsumageest. 
Het klooster hoorde tot de orde van de Cisterciënzers, was gewijd aan de heilige 
Bernard van Clairvaux en was een der grootste abdijen in Europa. 
 

 

 
Het voormalige hospitum van het klooster van Aduard 
 
 
Van het klooster rest nu alleen nog de in de jaren twintig gerestaureerde eetzaal 
of ziekenzaal, die sinds 1597 in gebruik is als kerk van de hervormde gemeente. 
Mede hierdoor is een goed voorbeeld van Groninger romano-gotiek behouden 
gebleven. Het front heeft drie geprofileerde ramen. Het daarboven dwars op het 
muurvlak geplaatste uurwerk valt uit de toon, maar er was geen toren en de 
Aduarders wilden ook bij de tijd blijven. Aan de binnenzijde is het muurwerk 
naar de mode van de restauratieperiode als schoon metselwerk behandeld en 
niet opnieuw gepleisterd. Op de vloer liggen nog veel van de oorspronkelijke 
reliëftegels. Opvallend zijn ook de geglazuurde en getorste kolommen bij de 
benedenvensters. Het meubilair is geschonken door het geslacht Lewe van 
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Aduard dat ook zorg droeg voor de herenbank, de kansel en de koperen lezenaar. 
Dit geheel ruim voorzien van het familiewapen: een klimmende leeuw en alles 
achttiende eeuws. Ook culturele manifestaties vinden in het gebouw plaats.  
 
In Groninger archieven bevindt zich een document uit de vijftiende of zestiende 
eeuw waarin de vroege geschiedenis van het klooster wordt beschreven. Hierin 
komt voor het eerst de naam van Aduard voor in de Oudfriese vorm Adwerth. 
Tussen 1240 en 1263 werd een grote kruiskerk gebouwd naar voorbeeld van die 
in Clairvaux. Naast grote kennis op architectonisch gebied geeft dit blijk van 
kennis van de baksteenfabricage. In de verre omtrek zijn bewijzen te vinden voor 
deze baksteenindustrie. De kloostergemeenschap bestond uit zo’n honderd 
monniken en meer dan vijfhonderd conversen. Op zijn hoogtepunt was het groter 
dan het toenmalige dorp Groningen. Het klooster bezat land in de verre omtrek, 
in totaal zo'n zesduizend hectare en stichtte vele boerderijen, zogenaamde 
voorwerken, in de wijde omgeving. Het klooster werd gevestigd in een 
kweldergebied dat nog nauwelijks werd beschermd door dijken en zodoende 
doorlopend door de zee werd bedreigd. De kloosterlingen hebben zich van meet 
af aan ingezet voor de bedijking van het gebied en inpoldering van de kwelders. 
Voor het instand houden van afwatering vanuit het zuidelijke gebied en 
bevaarbaar houden van de verschillende rivieren werd door het klooster, in het 
begin van de veertiende eeuw, het waterschap Aduarderzijlvest opgericht, het 
eerste waterschap van de provincie Groningen. 
 
Vanuit Aduard werden meerdere zogenaamde dochterkloosters gesticht. 
Daarnaast werden kloosters onder het gezag van Aduard geplaatst om het 
toezicht op die kloosters te verbeteren. Een van de dochterkloosters van die 
tweede categorie was het klooster van Assen. Oorspronkelijk lag dat klooster in 
de nabijheid van Coevorden, maar na een strijd tussen Coevorden en de 
bisschop van Utrecht werd dit klooster verplaatst naar Assen en onder toezicht 
geplaatst van Aduard. Indirect is het voormalige klooster dus verantwoordelijk 
voor de groei en bloei van de stad Assen. 
 
Het klooster beschikte over een refugium in Stad Groningen. Een deel van dit 
stadhuis, aan de Munnekeholm, werd in het begin van de zestiende eeuw door 
de laatste abt van het klooster omgevormd tot het Aduardergasthuis, dat samen 
met de kerk van Aduard het laatste restant van het klooster vormt. In de 
vijftiende eeuw had het klooster een eigen, zij het kleine academie, de Aduarder 
Kring. Grote namen uit geheel Noord-Europa zoals Rudolf Agricola en Wessel 
Gansfort kwamen er bijeen om te discussiëren. 
 
Op 11 september 1580 werd het klooster grotendeels verwoest, als vergelding 
voor het verzet tegen de incorporatie van het klooster bij het bisdom Groningen 
in 1575. De meeste gebouwen zijn kort daarna gesloopt. Met het puin werd 
onder andere de Kranepoort in Groningen gebouwd. Alleen het hospitium (de 
ziekenzaal), tegenwoordig in gebruik als Nederlands Hervormde kerk, bleef tot op 
de dag van vandaag bestaan. 
 
Op de ruïnes van het complex ontstond het dorp Aduard. De huidige hoofdstraat 
in het dorp was de vroegere hoofdweg van het klooster die liep van de 
Noorderpoort naar de Zuiderpoort. De eerste huizen werden gebouwd langs de 
vroegere haven van het klooster. 
Na de teloorgang van het klooster volgden twee eeuwen heerschappij van jonkers 
in het Huis te Aduard. 
 
Rudolf Agricola (ook Rodolphus Agricola Phrisius), eigenlijk Roelof Huesman 
[met variaties] (Baflo, provincie Groningen, 17 februari 1444 (of 23 augustus 
1443) — Heidelberg, 27 oktober 1485), was een van de belangrijkste vroeg-
humanistische geleerden van de noordelijke Lage Landen. Agricola beheerste een 
soepel (neo)Latijn, hij kende uitstekend Grieks, en hij leerde tegen het einde van 
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zijn leven Hebreeuws om de Bijbel - met name de Psalmen - in zijn 
oorspronkelijke taal te kunnen lezen; hij tekende, maakte muziek (fluit) en 
speelde orgel; hij was zeer geïnteresseerd in zang (van de liederen op 
Nederlandse tekst die hij heeft gecomponeerd en waarvan onder meer de 
briefwisseling met componist Jacobus Barbireau en opmerkingen van latere 
auteurs getuigenis afleggen, is echter niets bewaard gebleven); hij was eveneens 
ontwerper van orgels (in ieder geval van het orgel van de Martinikerk te Stad); hij 
stond, ook in Italië, bekend als een uitnemend redenaar; hierbij was hij een 
fervente beoefenaar van sport, met name het boksen. Hij nam deel aan de 
zogenaamde Aduarder kring van humanistisch ingestelde geleerden die onder de 
aegis van abt Hendrik van Rees samenkwamen in het cisterziënzer Sint 
Bernardusklooster te Aduard, ongeveer vijf kilometer buiten Stad. Roelof 
Huesman werd geboren nabij Baflo. Zijn vader was persona van Baflo, en werd 
kort na de geboorte van Roelof benoemd tot abt van het  klooster Selwerd. Zijn 
moeder  was Sieka, de vrouw van de kleermaker Sikko. Rudolf werd in het 
kleermakersgezin opgevoed. Op zijn tiende vertrok hij naar de Sint 
Maartenschool in Stad. Daarna begon een leven van studeren. Hij studeerde te 
Erfurt, Keulen, Leuven, Pavia. Te Ferrara verwierf hij de doctorshoed. Daarna 
verbleef hij in Ferrara aan het hof van hertog Ercole d’ Este. Zijn opleiding werd 
betaald door het klooster van Selwerd. In  1479 keerde Agricola terug naar Stad, 
waar hij secretaris van Stad werd. Toch bleef hij veel reizen. In 1482 was hij de 
vertegenwoordiger van Stad Groningen aan het hof van keizer Maximilliaan 1. 
Ergens in deze jaren heeft Erasmus in Deventer een lezing van hem bijgewoond, 
die hij later als een van de hoogtepunten uit zijn leven omschreef. In  1484 
haalde Johann von Dalberg, bisschop van Worms en kanselier van de Keurpalts, 
Agricola naar Heidelberg. Daar gaf hij ook les. De latere ‘poeta laureatus’ Conrad 
Celtis behoorde tot zijn leerlingen. Na een reis naar Rome overleed hij in 1485 in 
Heidelberg. Agricola vertaalde talrijke Griekse werken in het Latijn. Hij was een 
van de eersten benoorden de Alpen die het antieke Grieks beheerste (kennis van 
die taal was beperkt tot een handje vol geleerden: Nicolaus Cusanus, Wessel 
Gansfort, Regiomontanus, Adolphus Occo, Alexander Hegius van Deventer, 
Johannes Reuchlin, Konrad Celtis, Willibald Pirckheimer, Erasmus). Hij zette 
zich in voor de studie van de antieke Hebreeuwse, Griekse en Latijnse cultuur. 
Zijn magnum opus, de De inventione dialectica (1479) (over de dialectische 
denkmethode) werd in 1539 in drie delen gedrukt. In hetzelfde jaar bezorgde 
Alardus van Amsterdam een bloemlezing uit zijn geschriften onder de titel 
Rudolphi Agricolae lucubrationes (Rudolph Agricola's overpeinzingen). Agricola 
werd in zijn tijd Frisii soli spes decusque (Latijn: hoop en sieraad van de Friese 
bodem) genoemd. In Stad is een straat naar hem genoemd, de Agricolastraat. 
Echte Groningers spreken de naam uit met de klemtoon op de o en niet zoals 
gebruikelijk op de i. Daarbij komt dat agri met weinig en de cola met extra 
nadruk wordt uitgesproken, bijna als twee woorden: Agri Colastroate.  
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Hansetag in Stad 
 
Een Hanze was oorspronkelijk een verbond van kooplieden die op de routes naar 
een bepaalde stad bescherming zochten tegen rondzwervende bendes en andere 
rovers. De Hanzegraaf en zijn gewapende mannen moesten de veiligheid 
garanderen. Stad kende vier van zulke Hanzen. Een voor de veehandel op het 
Deense Ribe en een andere op Hebrum aan de Eems, waar hout en graan 
verhandeld werden. Ook met de steden als Utrecht en Keulen had Stad nauwe 
handelsbetrekkingen. In beide gevallen moesten de Hanzen voor een ongestoorde 
koophandel zorgen. Rond 1350 ontwikkelden zulke ad hoc Hanzen zich in 
Noord-Duitsland tot een stedehanze, met Lübeck als centrum. Nu eerst was er 
sprak van een politiek en economisch machtsblok, dat op voet van 
gelijkwaardigheid verdragen sloot met vorsten en andere overheden. In de 
Noordzee en de Oostzee werd de wil van de Hanze wet. De buikige Hanzekoggen 
voeren met graan, hout, wijn, pelzen en tal van andere producten over de zeeën 
en rivieren. Ook Stad sloot zich in de veertiende eeuw aan bij het Hanzeverbond. 
Op de ‘Hansetagen’ werd de gezamenlijke politiek bepaald. In 1463 werd er zo’n 
Hansetag in Stad gehouden. De Stadjers zagen daarin het bewijs dat Stad 
internationaal geducht meetelde. 
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Hai het wat scheel aan ‘t benul 
 

 

 

 

 

Rottumeroog 
 

 

 

 

 

 

Rottumeroog 

Eiland van Nederland 

 

Locatie 

Land Nederland 

Eilandengroep Waddeneilanden 

Locatie Noordzee 

Algemeen 

Oppervlakte 2,5 km² 

Inwoners Onbewoond 

Rottumeroog is een Nederlands (Gronings) waddeneiland, dat ook wel wordt 
aangeduid met Rottum. 
 
Ten noorden grenst het aan de Noordzee, en ten zuiden aan de Waddenzee. Ten 
westen ligt Rottumerplaat en ten oosten Borkum. Het eiland is, samen met 
Rottumerplaat en de Zuiderduintjes (een klein resteilandje ten zuiden van 
Rottumeroog), beschermd natuurgebied en valt onder de strengste wettelijke 
bepalingen van de Natuurbeschermingswet (artikel 17). Rottumeroog en 
Rottumerplaat worden gezamenlijk beheerd door Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit. De beide eilanden zijn niet vrij toegankelijk en in de 
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zomerperiode wordt zowel Rottumeroog als Rottumerplaat bewoond door 
vogelwachters. In het voor- en najaar wordt er een beperkt aantal excursies 
georganiseerd naar Rottumeroog. 
De naam Rottumeroog betekent: Eiland (oog) van Rottum. Het eiland was 
namelijk ooit voor twee derde deel in bezit van het toenmalige klooster Sint 
Juliana in dat dorp. 
 
Op het eiland staat een oude, uit 1883 stammende gietijzeren kaap, die ooit als 
navigatiebaken voor zeevaarders heeft dienst gedaan. De inmiddels nutteloos 
geworden en in verval geraakte kaap werd in 1986 erkend als rijksmonument en 
werd in 1989 volledig afgebroken, op de vaste wal volledig gerestaureerd, weer 
naar Rottumeroog getransporteerd en in 1990 op de oude plaats weer 
opgebouwd. 
 
In 1738 werd het eiland gekocht door de Staten van Groningen, voornamelijk 
omdat het als bescherming tegen de golfoploop van de kust werd gezien en het 
particuliere beheer te wensen overliet. Het onderhoud ging na enige tijd over 
naar het Rijk. Er werd een strandwaarder aangesteld die op het eiland woonde 
en de titel voogd kreeg. 
 
Doordat het Schil, de geul tussen Rottumeroog en Schiermonnikoog, zich in de 
loop van de tijd verplaatste, verhuisde ook het eiland steeds meer naar het 
oosten. Deze verplaatsing vindt nog steeds plaats. De woning van de voogd is 
dan ook meerdere keren verplaatst. De verplaatsing van de eilanden kan 
geïllustreerd worden door het feit dat het eiland Rottumerplaat momenteel 
ongeveer op de plaats ligt waar Rottumeroog zo'n tweehonderd jaar geleden lag. 
 
De laatste voogd, Jan Toxopeus, verliet het eiland in 1965. Vanaf dat moment 
was het onbewoond en werd door Rijkswaterstaat onderhoud verricht om afslag 
van het eiland tegen te gaan. Dit onderhoud bestond voornamelijk uit het 
plaatsen van rijshoutschermen en het poten van helmgras, evenals het plaatsen 
en onderhouden van betonnen en stenen beschermingsconstructies op kritieke 
punten. In de loop van de jaren 80 veranderde de visie van de overheid op het 
gebied, wat in 1991 resulteerde in het besluit van Rijkswaterstaat om geen 
onderhoud meer aan het eiland te verrichten. Dit aan de natuur overlaten van 
het eiland betekent dat de krachten van de natuur de toekomst van het eiland 
bepalen, wat er waarschijnlijk op neer komt dat het eiland binnen enkele 
decennia zal verdwijnen in de diepe geul ten oosten van het eiland. Dit 
vooruitzicht resulteerde in 1991 in de bezetting van het eiland door Hendrik 
Toxopeus, de zoon van de laatste voogd Jan Toxopeus. Door de discussies die 
daarna in de media hebben plaatsgevonden werd er een beheersplan voor 
Rottumeroog en Rottumerplaat opgesteld, waarbij alleen aan Rottumeroog nog in 
beperkte mate onderhoud werd verricht. Op Rottumerplaat bleven de 
werkzaamheden beperkt tot het opruimen van aangespoeld zwerfvuil. 
 
In 1998 heeft veel duinafslag plaatsgevonden aan de noordwestzijde van het 
eiland. Om te voorkomen dat het huis van de laatste voogd ten prooi zou vallen 
aan de golven is aan het eind van het jaar het oude voogdshuis afgebroken door 
Rijkswaterstaat. Als vervangende behuizing zijn een aantal keten geplaatst. Ook 
de kaap, een gezichtsbepalend kenmerk van het eiland, is kort daarna, in het 
najaar van 1999, honderdvijftig meter zuidwaarts verplaatst omdat deze door 
alle duinafslag vrijwel op het strand was komen te staan. Om schade aan de 
kwetsbare natuur te voorkomen is daarbij een omweg van zo'n twee kilometer 
gemaakt. Ook het vogelwachtershuis op Rottumeroog is inmiddels afgebroken. 
 
Mede doordat het onderhoud, dat na de bezetting van het eiland in 1991 weer 
was opgestart, niets had uitgericht tegen de enorme afslag in het eind van de 
jaren '90, is in 2002 besloten om ook op Rottumeroog alleen nog het eiland 
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tweemaal per jaar van aangespoeld zwerfvuil te ontdoen. Dit schoonmaken 
gebeurt door vrijwilligers onder leiding van een medewerker van Rijkswaterstaat. 
 
Rottum (Gronings: Röttem) in de gemeente Eemsmond is een wierdedorp, 
gelegen tussen Kantens en Usquert. Het ligt in de provincie Groningen. Het is de 
naamgever van Rottumeroog, omdat het voormalige klooster Sint Juliana voor 
tweederde eigenaar van dit eiland was. Bij het dorp stond ook een 
nonnenklooster, Betlehem genaamd. 
 
De bekende Groningstalige dichter Jan de Boer woonde in Rottum. Het eiland 
Rottumeroog wordt ook wel Rottum genoemd.  
 
In de zesde eeuw voor Chr. vestigen de eerste bewoners zich op de kwelderwal 
langs de Fivel. Om bij hoog water droge voeten te houden werpen zij 
woonheuvels op. In de vijfde eeuw na Chr. bouwen Friezen op deze wierde een 
germaanse tempel. Op last van Ludger (742-809), de eerste bisschop van 
Munster, wordt de tempel gesloopt. Op deze plek stichten Benedictijner 
monniken in de dertiende eeuw een klooster gewijd aan Sint Juliana. Het 
klooster bezit ruim 1100 hectare land waaronder een deel van het eiland 
Rottumeroog. Om zich tegen aanvallen te beschermen graven de kloosterlingen 
een dubbele gracht. In 1580 kiest Jodocus, abt van Rottum, voor Oranje. De 
buitengracht wordt met bastions versterkt. Toch lukt het de Spaanse troepen in 
1587 een deel van het klooster te verwoesten. Zeven jaar later worden de 
kloostergoederen verkocht. De kloosterkerk blijft in gebruik. Geleidelijk raakt het 
klooster in verval. In 1658 bezwijkt de zuidelijke vleugel, in 1855 volgt de 
noordelijke vleugel. Tenslotte valt in 1885 de kloosterkerk ten prooi aan de 
slopershamer. Op de fundamenten verrijst in 1889 de huidige kerk. In 2001 
wijst de gemeenteraad van Eemsmond de wierde aan als archeologisch 
bodemmonument. Sinds 2003 is er een voetpad langs een deel van de oude 
dubbele kloostergracht dat de wandelaar vanaf het einde van de Kloosterweg 
langs een van de nog resterende bastions voert en uitkomt aan het begin van de 
Tilbusscherweg. Vanaf dit pad heeft men een goed zicht op de terp en het 
omliggende landschap. 
 
Op 20 december 2000 heeft staatssecretaris Rick van der Ploeg (Cultuur) de kerk 
en onmiddellijke omgeving aangewezen als jong Rijksmonument. De kerk ligt op 
het hoogste punt van de terp (vijf meter boven NAP). De zaalkerk is gebouwd in 
1889 op de fundamenten van de voormalige kloosterkerk. In de zaalkerk 
bevinden zich drie restanten van de vroegere Kloosterkerk, zoals het 
torenuurwerk met spillengang dat door Hendrik Hoogenberg werd gerestaureerd. 
Ook het orgel, dat dateert van 1835 heeft nog enige jaren dienst gedaan in de 
oude Kloosterkerk. Tenslotte is er nog de zeventiende eeuwse preekstoel met het 
vijfkantige klankbord. De drie kerkvoogden die de zaalkerk in 1889 bouwden, 
maakten geen gebruik van de alom beschikbare kloostermoppen, maar 
betrokken de nieuwe bakstenen van de plaatselijke steenfabriek Ceres. 
Opvallend aan de voorzijde van de kerk is het fraaie siermetselwerk met rode, 
gele en donkere stenen. Karakteristiek voor het interieur van deze kerk zijn: het 
gepleisterde tongewelf, de decoratieve gietijzeren ventilatieroosters, de houten 
kerkbanken, de houten orgeltrubune ondersteund door twee gietijzeren pilaren, 
de acht spitsboogvensters met hun gietijzeren tracering. In de dakruiter bevindt 
zich een luidklok. De huidige luidklok is gegoten door Jacobus van Bergen te 
Heiligerlee. De klok weegt honderdzevenenzeventig kilo. De onderdiameter is 
zevenenzestig centimeter. 
 
Rond de kerk liggen tweeëndertig grafzerken uit de zeventiende eeuw. De 
gebruikelijke doodssymbolen zoals de zandloper, de vlinder, de toorts en de 
doodskop worden afgebeeld. De tweeendertig grafzerken behoren toe aan de 
familie Knol die vroeger een belangrijke rol speelde in het gebied rond Rottum. 
Ook de grafzerken vallen inmiddels onder de bescherming van de 
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Rijksmonumentenwet. Typerend zijn de treurdichten die op deze grafzerken 
worden aangetroffen. Wanneer men vanaf de Kloosterweg naar de kerk toeloopt, 
passeert men een gietijzeren hekwerk met Art Nouveau motieven. Dit hekwerk 
dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Tussen de Kloosterweg en de 
begraafplaats loopt een oude muur waarin kloostermoppen zijn verwerkt. Op de 
oude kloostermuur groeien muurleeuwerik en korstmossen. In de kloostermuur 
huizen ook hagedissen. 
 
Kleinste huisje 
 

 

 
 
Bij staatsbesluit van 1 maart 1658 wordt aan de bewoners van de wierde 
toestemming gegeven de zuidvleugel van het Rottumerklooster te slopen. In de 
daaropvolgende eeuwen wordt dit restmateriaal gebruikt voor wegverharding, 
huisfundering en opmetselen van muren. Rond 1820 neemt de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Kerk het initiatief op de hoek van de begraafplaats 
(Kloosterweg 17) uit restmateriaal van het voormalige klooster een huurwoning 
te bouwen. In 1837 huurt G.W.Bos dit kleinste huisje van Rottum. De diaconie 
verhuurt de eenvoudige eenkamerwoning in de loop der jaren aan verschillende 
personen. Vaak gaat het om pas getrouwde stellen met kinderen die nog niet 
over een eigen woning beschikken. 
 
In 1933 woont Jacoba Knol, dochter van Ties Knol, in deze woning naast de 
begraafplaats. Het Kerstverhaal van de Groninger schrijver Jan de Boer (Ol 
Joaptje) gaat over de catechisatielessen van deze mejuffrouw Knol. In 1953 werd 
deze eenkamerwoning voor het laatst bewoond. De drie kinderen sliepen op 
strobalen op de vliering. De ouders sliepen in de bedstede. Buiten stond het 
secreet. In de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn vrijwel alle alleenstaande 
eenkamerwoningen op het Hogeland gesloopt. Soms werden aangrenzende 
eenkamerwoningen samengetrokken en na renovatie in gebruik genomen als één 
kleinere woning. Tientallen jaren stond dit kleinste huisje als 'onbewoonbaar 
verklaarde woning' te verkommeren. Aan het begin van deze eeuw heeft de 
Stichting Woonhuismonument dit huisje gerestaureerd. Het huisje is in 2003 
ingericht door het Hoogeland Museum te Warffum. De inrichting is vormgegeven 
naar de situatie van 1880 toen er nog werd gestookt met turf en de 
kamerverlichting nog gevoed werd door olie. Het kleinste huisje van Rottum 
wordt onderhouden door vrijwilligers. Naast de diaconiewoning treft u het 
borstbeeld van de Rottumer dichter Jan de Boer die in 1899 in de toenmalige 
bakkerij werd geboren. Jan Boer staat bekend als 'het zingende hart' van 
Groningen. Op twee plaatsen in het dorp staan borden met een gedicht van Jan 
Boer. 
 
Jan Boer (Rottum, 8 juli 1899 – Groningen, 4 januari 1983) was een Gronings 
dichter. Zijn vader was bakker in het kleine wierdedorp Rottum, maar werd 
enige jaren na Jans geboorte gedwongen te stoppen met zijn bakkerij omdat hij 
lupus kreeg, een chronische vorm van huidtuberculose. Hij vond werk in de 
landbouw waardoor de kleine Jan opgroeide als zoon van een keuterboer. 
 
Een maand na zijn vijftiende verjaardag kreeg hij een aanstelling als kwekeling 
aan de Rijkskweekschool in Stad Groningen. Jan Boer zou zijn gehele loopbaan, 



 261 

van meester aan de lagere school te Ekamp tot gemeentelijk inspecteur van 
onderwijs van Groningen, in het onderwijs werkzaam blijven. 
 
Boer schreef zijn eerste gepubliceerde gedicht; Jong Wicht, op de boerderij bij 
Rottum. Het kwam in 1917 in het tijdschrift Groningen te staan. Dit gedicht sloot 
goed aan bij de dichtstijl van die tijd, waarin de poëzie over het algemeen 
verhalend en 'lichtverteerbaar' was. 
 
Al snel ging hij over op het schrijven van stemmingsgedichten. Toen hij deze 
gedichten voor publicatie opstuurde naar de redactie van een tijdschrift, stuurde 
deze redactie de jeugdige lyriek weer terug met een briefje waarop stond vermeld: 
‘Zukswat zeggen goie Grunnegers nait’ (Zoiets zeggen echte Groningers niet). Maar 
Boer hield vol en vanaf 1922 werd zijn werk met grote regelmaat opgenomen in 
het maandblad Groningen. Toch is het vooral door zijn moed zich te begeven op 
‘on-Groningse’ literaire terreinen, dat deze Rottumer een vaste en zekere plaats 
heeft verdiend in de geschiedenis van de Groninger literatuur. Na een lang 
ziekbed overleed Jan Boer op 4 januari 1983 en verstomde - zoals Willem de 
Mérode (1887-1939) Boer eens noemde - 'het zingend hart van Groningen'. 
 
Zuiderduintjes is een klein waddeneilandje tussen Rottumeroog en het 
Groninger vasteland. Deze zuidelijke rest van een destijds veel groter 
Rottummeroog is nauwelijks een eiland te noemen, gezien de grootte. Maar het 
eilandje is wel degelijk begroeid. Er komen alleen zeehonden en vogels. Het 
eilandje is in bezit van Staatsbosbeheer en hoort bij de provincie Groningen. 
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De kruisheren in Ter Apel 
 

Van alle kloosters, die in de provincie hebben gestaan, is alleen dat in Ter Apel 
nog als zodanig te herkennen. Het zeer bescheiden begin lag in de dertiende 
eeuw. Het was de abt van het klooster in Schildwolde die begreep dat het voor de 
Ommelander geestelijken die hun bisschop in Munster wilden bezoeken een 
voordeel was als zij onderweg een bed en een maaltijd konden vinden. Zijn oog 
viel op het ruige ‘Apelsche’, een streek in Westerwolde. Wat zandbulten in het 
veen waar de Ruiten A doorheen kronkelde. Daar werden een boerderij en een 
hospitium gebouwd. Twee gebouwtjes, opgetrokken uit hout en leem. Een succes 
werd het Schildwolder voorwerk niet. Maar dat werd anders toen in 1458 de 
invloedrijke pastoor van Garrelsweer, Jacobus Wiltingh, ‘het verwoestede erve 
unde guet’ kocht Jacobus, die in Onstwedde was opgegroeid, dacht aan een echt 
klooster en broeders die even vroom als ijverig waren. In 1464 schonk hij zijn 
bezit aan de orde van het Heilig kruis. De kruisheren beschaamden hem niet. 
Het Huis van het Nieuwe Licht werd een machtig kloostercomplex met tal van 
schuren en werkplaatsen. Het bezat honderden hectares grond, drie huizen in 
Stad en een goed gevulde schatkist. Toen de calvinisten in 1594 de katholieken 
verdreven zette het verval definitief in. 
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In zien soort is e goud, maar ’t soort deugt nait 
 
 
 
 

 
Het beleg van Bommenberend 

 
 
 
 
 
Midden op de middag van 19 juli 1672, tegen drie uur, klonk over hele de stad 
het bulderen van kanonnen: de eerste schoten werd afgevuurd. Groningen liet de 
vijand uit Munster en Keulen weten dat Stad zich zou verdedigen. Reeds in de 
ochtend had men de kerkklok in Haren horen luidden en vanaf de Martinitoren 
was te zien geweest hoe boeren bij het dorp voor de vijand uit vluchtten. 
Vijandelijke ruiters waren bij hun achtervolging tot dicht bij Stad doorgereden. 
Toen vanaf de wal werd gezien hoe zij enkele vluchtelingen, een te nieuwsgierige 
goudsmidgezel uit Stad en een boer uit Haren, te pakken kregen, was een aantal 
ruiters uit Stad vertrokken om de vijand te verjagen. In de namiddag kwam 
opnieuw een bende ruiters uit de richting van Helpman aangegaloppeerd, 
ditmaal werden zij door kanonskogels begroet. 
 
Bij het horen van de kanonnen kwamen veel mensen uit Groningen uit 
nieuwsgierigheid naar de zuidelijke wal. Zij werden toeschouwers van de eerste 
schermutseling. Ritmeester Johan Sickinghe, die met enkele ruiters voor de 
Oosterpoort reed, lokte de vijand uit het bos, dat zich daar niet ver vanaf bevond. 
En zo kwam het tot schieten, waarbij cornet Hovinck door een kogel in het 
gezicht verwondingen opliep, waaraan hij ruim een week later zou bezwijken. 
Nog waren er stedelingen die meenden dat de vijand niet werkelijk van plan was 
tot belegering over te gaan en dat het gebeurde slechts een incident was geweest. 
Er zijn nu eenmaal mensen die er niet in geloven dat ook hun het ongeluk kan 
overkomen, dat anderen reeds heeft getroffen. Maar die mensen werden de 
volgende dagen uit hun droom geholpen. Binnenkomende vluchtelingen 
vertelden dat het grootste deel van het leger van de bisschop naar Groningen 
optrok. Ten zuiden van Helpman was al spoedig het opslaan van de kampen in 
volle gang en met de aanleg van de loopgraven werd begonnen. Men kon zien dat 
ten oosten van de Oosterweg, halverwege het Blauwhuis – dat in Helpman lag –  
drie wallen werd opgeworpen, waar de ruiterij zich achter kon schuilen. Tussen 
deze weg en het Schuitendiep vorderden de graafwerkzaamheden door de 
naderende aanvallende Keulse troepen in vlot tempo. Kort daarna konden de 
Munstersen hun loopgraven tussen de Oosterweg en de Hereweg tot dicht bij 
Stad aanleggen. Het geschut van Stad probeerde deze werkzaamheden zoveel 
mogelijk te verhinderen. Het Stadsgarnizoen was niet in staat door krachtige 
uitvallen deze benadering vanaf de vestingwallen te verhinderen; het was 
daarvoor te klein. Wel zag men vanuit Stad kans bij het Schuitendiep een 
verschansing aan te leggen, om op die manier de mogelijkheid te scheppen de 
vijand in de flank te bestoken. De soldaten, die deze gevaarlijke werkzaamheden 
moesten uitvoeren, lieten zich goed betalen. Ze kregen een gulden per dag. 
 
Zo gebeurde het dan toch waar het Groningse stadsbestuur het gehele jaar bang 
voor was geweest: het beleg door een sterke vijandelijke macht. Vurig hadden de 
Groningers gebeden, op de door de Staten Generaal aanbevolen bijzondere 
bededagen, opdat het gruwelijk onheil van een oorlog zou worden voorkomen. De 
Groningse kerkenraad had later nog bevolen, dat de preek korter moest zijn 
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tijdens de woensdagdiensten, waardoor men langer kon bidden. De gebeden 
hielden de legers evenwel niet tegen. En nu dan de tijd van het beleg werkelijk 
was aangebroken, bleken de Groningers vastbesloten hun stad tot het uiterste te 
verdedigen. De wetenschap dat een bekwame strateeg als Karel Rabenhaupt, die 
op 10 juni de eed als luitenant-generaal van de militie had afgelegd, de 
verdediging zou leiden, had een geruststellende invloed. In Groningen had men 
in de afgelopen maanden  bij de toenemende kans op een oorlog, zeker niet stil 
gezeten. De tijd was zo nuttig mogelijk gebruikt om de vesting, die als erg sterk 
bekend stond, in gereedheid te brengen om vijandelijke aanvallen te kunnen 
doorstaan. Tal van maatregelen en voorzieningen waren er dan ook getroffen. 
Nog in de dagen waarin de vijand zich voor Stad opstelde, was men er druk mee 
bezig. 
 
Allereerst viel op hoe veel drukker en rumoeriger het op straat was dan in 
normale tijden. Het dagelijks leven had als het ware een ander tempo gekregen. 
Was het rustig en gezapig geweest, nu heerste er een duidelijk waarneembare 
spanning. De ruiters en voetknechten gaven aan de markt en de straten een 
bijzondere levendigheid. Al bestond het garnizoen op dat moment nog slechts uit 
tweeduizend manschappen, op een bevolking van een plattelandsstad maakte 
dat veel uit. Bovendien huisvestte Stad veel vluchtelingen. Allereerst de 
Drenthen en zelfs de Drentse regering, met uitzondering van de drost, had hier 
een toevlucht gezocht. Het archief en de lopende dossiers van het Landschap 
Drenthe waren voortijdig naar Groningen gestuurd. Ze waren vervoerd in vaten 
en kisten, met vrachtrijders uit Assen. Voor de Drentse Statenleden waren 
kamers in het Stadhoudershof beschikbaar gesteld. Maar ook mensen uit Stad 
en Lande zelf hadden hier veiligheid gezocht. Het huis met de mooie gevel aan de 
noordzijde van de Grote Markt, dat aan  bevelhebber Rabenhaupt als tijdelijke 
woning was gegeven, werd het hoofdkwartier van de verdediging. Vanhieruit gaf 
Rabenhaupt orders, deed brieven en adviezen uitgaan. Voor zijn bewakers was 
een tijdelijk wachthuis opgetrokken, ten westen van de waag. Het wachthuis 
stond op het Marktplein, schuin voor de woning van Rabenhaupt. In het 
provinciehuis aan het Martinikerkhof werd met de gedeputeerden overlegd. Daar 
was de grote benedenzaal de raadkamer geworden van de heren van de geheime 
en militaire zaken. Na de komst van Rabenhaupt was een commissie geformeerd, 
slechts samengesteld uit enkele leden van de Staten. Voor Stad nam zitting de 
burgemeester Johan van Julsingha. Met dit college moest Rabenhaupt steeds 
overleggen, want ook al waren de omstandigheden benard, de Groningse Staten 
wensten geen dictatuur. 
 
De tweeduizend soldaten, waarvan de aanwezigheid weliswaar zijn stempel 
drukte op het stadsleven, was toch bij verre na niet voldoende om de grote 
vesting met zijn zeventien dwingers (bolwerken: sterk verschanst gedeelte van de 
wal) en de gehele daarvoor lopende onderwal krachtig te kunnen verdedigen en 
de nodige wachtposten te bezetten. Een deel van dit te kleine garnizoen dankte 
Groningen zelfs nog aan het feit dat Stad – na reeds in het voorjaar 
verzamelplaats van soldaten van allerlei aard te zijn geweest – was aangewezen 
tot loopplaats voor troepen, welke de graaf van Köningsmarck en de hertog van 
Holstein in juni zouden werven. De hertog had inmiddels een aanstelling tot 
bevelhebber van het stadsgarnizoen ontvangen. Weliswaar meldden zich een 
enkele keer wel eens honderd soldaten aan, maar slechts een deel daarvan had 
Groningen voor zich mogen behouden.  De overigen waren naar andere plaatsen 
doorgezonden. Geen wonder dus dat de Groningers bij herhaling nadrukkelijk in 
Den Haag aandrongen op het zenden van meer troepen. Wel zouden op 23 juli 
tweehonderd soldaten uit Königsmarck aankomen. De soldaten waren voorzien 
van zeer, scherpe, kromme bijltjes met een lange dunne steel, die zij in plaats 
van sabels gebruikten. Maar de komst van zo’n kleine groep had in wezen niet 
veel te betekenen. Het kleine garnizoen kon echter rekenen op de broodnodige 
assistentie van achttien burgervaandels, gevormd uit alle burgerzonen en 
ambachtsgezellen uit Stad, ouder dan achttien jaar. Het stadsbestuur had 
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daarnaast met het oog op het dreigende gevaar ditmaal wel een beroep gedaan 
op de magistraten, doktoren en andere notabele personen, die anders geen 
dienstplicht behoefden te vervullen. Uit deze groep waren vier compagnieën 
gevormd. Om het getal van de weerbare mannen nog op te voeren had de 
stedelijke regering tevens mannen van buiten als waargelders (soldaten) 
aangenomen en uit hen waren eveneens vier compagnieën samengesteld, elk 
honderd man sterk. Bovendien hadden de studenten van de provinciale 
hogeschool via de academische senaat een oproep ontvangen om zich te melden 
in het leger. Aldus formeerden honderdvijftig studenten zich tot een compagnie 
met zelf gekozen bevelhebbers, welke zich onder haar eigen vaandel schaarde. 
De mennonieten ofwel doopsgezinden sloten zich niet aan bij de stedelijke 
militie. Hun geloof verbood om Stad te dienen met wapens, met andere woorden: 
ze weigerden wapens te gebruiken. Maar ze hadden wel een taak bij het blussen 
van brand. Nadrukkelijk zou de stadsraad, toen Stad erg te lijden kreeg van de 
bombardementen, bij de brandweer bekend te maken, dat doopsgezinden met de 
schippers van de schuiten, verdeeld in drie groepen, om beurt de brandwacht 
moesten houden. Zoveel mogelijk dienden zij erop te letten waar bommen en 
granaten neerkwamen, om bij brand snel hulp te organiseren. Het was een ieder 
voorgeschreven voor zijn huis een vat water klaar te hebben staan en de 
brandemmers dienden niet in gebruik te zijn voor andere doeleinden. De 
watermenners hadden tot taak om geregeld door de straten te rijden om lege 
tobben te vullen. In iedere woning behoorde een persoon aanwezig te zijn en ’s 
nachts hing er naast de voordeur een lantaarn. De burgers en ingezetenen 
zwoeren ‘malkanderen met opgesteecken vingheren’ in kerken trouw te zijn aan 
burgemeesters en raad, hen te steunen en Groningen niet door ‘verbondt noch 
door correspondentie ofte spraecke’ in ongelegenheid te brengen. Zij zouden Stad 
in geval van belegering aan ‘niemant ter werelt’ overgeven noch zelfs daar maar 
gewag van maken. Zij beloofden de bevelen van Rabenhaupt na te komen. Met 
hoeveel afschuw zullen deze Groningers, die bereid waren met inzet van hun 
eigen leven Stad te verdedigen, kennis hebben genomen van het verraad van de 
portier van de Steentolpoort, Eppe van Vreden. Deze man had zijn 
vertrouwenspost misbruikt door personen en brieven ‘om kleyn gewin’ te laten 
passeren, wel wetende dat het hier niet om iets onschuldigs ging. Reeds in mei 
was Louwert Fockens, een boer uit Oldambt, gevangen genomen. Hij werd 
verdacht van correspondentie met Johan Schulenborgh, de Groningse advocaat, 
die ontslag had gekregen als afgevaardigde van de Staten Generaal en nu heulde 
met de vijand. Er werden bezwarende papieren gevonden. Tijdens deze week van 
drukte en spanning, terwijl de vijand zich opmaakte om te Stad te belegeren, 
zouden beide verraders midden op de Grote Markt ten aanzien van een talrijke, 
van afkeer blijkgevende menigte, worden terechtgesteld. In de nacht van 
negentien op twintig juli zijn Eppe en Louwert aan de stadsschulte en zijn 
dienaren overgeleverd. 
 
Schulten of scholten: een scholtenboer was een vrije boer, in tegenstelling met 
de pachtboer of meier. Vanaf de vijftiende eeuw veranderde het stelsel en maakte 
de scholtenboer zichzelf grootgrondbezitter door de gronden van zijn hofheer op 
te kopen. Voordien waren ze plaatsvervanger voor de eigenaar van een landgoed 
en belast met de inning van de goederen. De scholtenboerderij was het financiële 
centrum in het gebied. 
 
Ter dood veroordeelden brachten hun laatste nacht door in het ‘Schomakersgat’ 
een kelder die leek op een spelonk (grot), welke zich voor een deel uitstrekte 
onder het raadhuis, voor een deel onder de markt voor het raadhuis. In die 
dinsdagnacht reden twee karren naar het marktplein, beladen met hout voor het 
oprichten van het schavot. En toen de twee ter dood veroordeelden de volgende 
morgen het schavot betraden om te worden onthoofd, stonden naast het schavot 
de doodskisten klaar, welke al snel hun stoffelijk overschot zouden bergen.  
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Wil een stad een langdurig beleg goed kunnen doorstaan, dan moet men over 
voldoende voorraden aan levensmiddelen, wapens en munitie kunnen 
beschikken. Wanneer de toevoerwegen dreigen te worden afgesloten, is het van 
belang op tijd grote hoeveelheden van een en ander op te slaan. Reeds in 
februari 1671, toen de verhouding tussen de Republiek en het buitenland 
onzeker leek, trof de stadsraad haar eerste maatregelen door aan de ingezetenen 
voor te schrijven zich ‘versien met provisie van allerhande levensmiddelen, 
besonderlijck met rogge, molt, botter ofte kaes, azijn, zout, zeepe, brandt ende 
licht’ en wel voldoende voor de tijd van acht maanden. De voogden van gast- en 
weeshuizen dienden dezelfde voorzieningen te treffen. Daarbij was bepaald, dat 
ieder mens ‘groot ende cleyn door malcanderen’ zou worden gerekend op één 
mud rogge en een spint zout. En tegelijkertijd uitgevaardigd ‘ordre op de 
wapenen’ bepaalde dat de leden van de raad, de  stadsadvocaat, de rentmeester 
en de secretarissen van Stad, en trouwens ook andere voorname ingezetenen die 
bedienden in huis hadden, zich moesten voorzien van een dubbel stel wapens: 
een musket of snaphaan met drie pond kogels en een piek of halve lans met een 
degen. Alle andere gegoede burgers en inwoners behoorden een musket met 
forketstok of musketstok, een degen en een bandelier in bezit te hebben, terwijl 
arbeiders konden volstaan met een piek, halve lans of een van boven met ijzer 
beslagen polsstok en een degen. 
 
Het musket is een vuurwapen van ongeveer zes en halve kilo met een lontslot, 
waarvan de loop zo zwaar was dat deze bij het afvuren op een afzonderlijke 
forket (steunvork) steunde. 
 
Een bandelier is een brede draagriem over de schouder en de borst. Ook wel: 
draagband, draagriem, karabijnenriem, koppel, wapenriem, schouderriem, 
schouderband, geweerriem, degenhanger. Voor de invoering van de 
patroontassen droegen de musketiers op het einde van de zestiende eeuw en het 
begin van de zeventiende eeuw twaalf houten of koperen kruidmaatjes. De 
haakbusschutters hadden geen kruidmaatjes voor de lading, maar namen het 
buskruit voor de lading onafgemeten in een kruidhoorn mee. De oudste patronen 
voor draagbare vuurwapens zijn de houten of koperen kruidmaatjes van de 
musketiers. 
 
Een haakbus of lontslotgeweer is een vuurwapen dat van de vijftiende tot de 
zeventiende eeuw werd gebruikt. Het was de voorganger van de musket en was 
iets kleiner dan zijn voorganger, zodat het gemakkelijk te dragen was. Het wapen 
werd ontstoken met een lont. Het handvuurwapen was voorzien van een haak ter 
bevestiging aan een vestingmuur, ook wel gebruikt in het veld, bevestigd op een 
verplaatsbare ondersteuning. 
 
Zij, die geheel onvermogend waren, zouden wapens gratis krijgen uitgereikt, 
anderen konden deze desgewenst tegen betaling uit het stadsmagazijn 
betrekken. Ook werd het kaliber van de musketten aangegeven, namelijk 
geschikt voor kogels, waarvan er twaalf in een pond gingen of indien men reeds 
een ander schietwapen in gebruik had, was eventueel ook het kaliber van 
veertien kogels per pond toegestaan. Aan deze voorschriften inzake het houden 
van wapens hoefden professoren en predikanten zich niet te houden. 
 
Individuen die meer op eigen gewin uit zijn, dan dat zij 
verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van hun medemensen weten op te 
brengen, zijn er in alle tijden te vinden. Zij waren er ook in 1672. Terwijl 
enerzijds het stadsbestuur gebrek aan voedsel probeerde te voorkomen door het 
aanleggen van voorraden, torpedeerden deze mensen die verstandige 
maatregelen in die mate, dat het in juni nodig bleek bij plakkaat te verbieden 
koren, boter, boter, kaas en zo meer Stad uit te voeren, om aldus te voorkomen, 
dat in geval van belegering de positie van Stad verzwakt zou zijn. Andere 
‘flaeuwhertige ende vreesachtige lieden’ zonden zelfs huisraad, goud en zilver 
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naar elders, waar zij het veiliger achtten en ook dit ging het stadsbestuur met 
strenge hand tegen. De stedelijke regering gaf zich in de voorgaande tijd tevens 
moeite haar voorraden aan wapentuig en munitie op peil te brengen. De 
artilleriemeester zorgde er op tijd voor, dat hetgeen in het stadsmagazijn in de 
Pelsterstraat – ten noorden van het Heilige Geestgasthuis – aan wapens 
aanwezig was, gerepareerd werd en roestvrij gemaakt. Dit betrof musketten, 
forketten, snaphanen en pistolen als ‘rechte ende cromme houwers’, degens, 
ponjaarden, hellebaarden en partisanen of korte pieken met brede punt. Al in de 
laatste maanden van 1671 kwamen er schepen met nieuwe, door Stad bestelde 
wapens uit Holland aan. Dan werd  nagegaan of het geleverde overeenkwam met 
de monsters, waarop was besteld. 
 
Snaphaan: een snaphaan is een vuurwapen dat de musket met het lontslot heeft 
vervangen. Kort na 1700 werd door de VOC melding gemaakt van twintig 
snaphanen die aan de paleisgarde van de sultan waren geleverd. Het ging om 
een moderne variant van de snaphanen die door de VOC in de oorlog van 1682-
’83 waren gebruikt. De nieuwe snaphanen waren geschikt voor het gebruik van 
patronen, wat een snellere laadtijd en hogere vuurfrequentie mogelijk maakte. 
Gedurende de periode 1682-1750 was het echter niet zo dat musketten met een 
lontslot volledig door de snaphanen vervangen werden. 
 
Ponjaard: een ponjaard is een korte sabel, als onderdeel van het uitgangstenue 
van een adelborst; ook: een korte puntige dolk. 
 
Hellebaard: een hellebaard is een houw- en stootwapen en bestaat uit een lange 
houten stok met een ijzeren punt, en daaronder, tegenover elkaar geplaatst, een 
bijl en een haak. Dat de hellebaard een verschrikkelijk wapen is, blijkt wel uit de 
beschrijvingen die melden dat ‘ros ende man diu beide ‘ worden doorkliefd. De 
verwondingen van dit wapen zijn erg groot doordat een goed geoefende 
infanterist bij een flinke zwaai met de lange stok een behoorlijke 
bewegingsenergie opbouwd. Bij een treffen met de bijlzijde zal deze vaak dwars 
door een harnas heengaan. De hellebaard was een vast onderdeel van de 
bewapening van het voetvolk tot de opkomst van de eerste vuurwapens. 
Tegenwoordig maakt het wapen nog deel uit van de uitrusting van de Zwitserse 
garde in Vaticaanstad. 
 
Partisaan: een partisaan maakt onderdeel uit van de groep stok- en slagwapens 
en is de opvolger van de hellebaard. De partisaan, vooral deze welke het vroegst 
gedateerd moet worden, heeft een lange tweesnijdende stootklink waar aan de 
basis zich twee vleugels met grillige omtrek en elk voorzien van drie gaten 
bevinden. De partisaan behoort tot de meest spectaculaire stokwapens uit de 
achttiende eeuw. Het wapen heeft een tweesnijdende kling die is gemonteerd met 
schroefdraad op een ronde huls, welke aan de bovenkant van de houten schacht 
is bevestigd. 
 
Een piek is een dunne stok met aan het uiteinde een metalen punt, speciaal 
bedoeld om een aanval door cavalerie af te slaan. Het is een wapen dat in de late 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd door infanteristen (zogenaamde piekeniers) 
werd gebruikt. De piek werd schuin op de grond geplaatst in de richting van de 
vijand, om deze tegen te houden. De ruiter moest dan uitwijken om zijn paard 
niet te verwonden. In tegenstelling tot de goedendag was de piek ongeschikt als 
slagwapen. Hij was wel lichter om te hanteren. Tijdens de  Guldensporenslag 
vochten de soldaten zij aan zij, met beide wapens. De piek was ook een geducht 
wapen van de bereden Kozakken waarmee slachtoffers gespietst werden. 
Vanwege de afbeelding van een piek met een vrijheidshoed op de punt op de 
Nederlandse gulden voor de decimalisatie kreeg deze de bijnaam ‘piek’.  
 
De goedendag was een eenvoudig en goedkoop maar geducht wapen, dat vooral 
in de dertiende en veertiende eeuw gebruikt werd. Het werd vooral bekend in de 



 268 

Guldensporenslag, waar het uiterst effectief bleek tegen chargerende ruiters. Het 
wapen was een anderhalve meter lange boomstam van tien centimeter diameter, 
die aan het uiteinde dikker uitliep en bovenaan voorzien was van een stalen 
punt. Het wapen kon op twee manieren gebruikt worden: als slagwapen (knots) 
of als steekwapen. Het was voldoende stevig om een aanval van een gepantserde 
ruiter te stoppen. Tijdens de Guldensporenslag werd een strijder met een 
goedendag naast een wapenbroeder met een speer ingezet. De speervechter 
probeerde het paard ten val te brengen, terwijl de man met de goedendag de 
aanval van de ruiter stopte. Deze methode bleek goed te werken. Uiteindelijk 
ontwikkelde men nieuwe wapens die de goedendag overtroffen. In de vijftiende 
eeuw was het wapen in onbruik geraakt. 
 
Nadat een en ander was schoongemaakt, gepoetst en gesmeerd, borg  men alles 
ordelijk in het stadsmagazijn op. Niet al het bestelde kwam vlot binnen, een 
leverantie door de bandeliermaker Jan Gekeer in de Warmoesstraat te 
Amsterdam van zeshonderd bandeliers gaf moeilijkheden, aangezien deze 
goederen in de winter te Harlingen lange tijd in het vrachtschip bleven liggen 
omdat het water bevroren was. Het arsenaal van de provincie, wel het 
‘generaliteitsmagazijn’ genoemd, stond op de plaats waar veel later het 
Praediniusgymnasium en de stadsschouwburg zouden worden gebouwd. Het 
was een laag, vierkant en vrij omvangrijk gebouw door een gracht omgeven. Op 
de binnenplaats bevond zich de voorraad aan kanonnen en dergelijke. Deze 
ruimte diende in vredestijd doorgaans ook als tuin voor de artilleriemeester. In 
1672 was het op dit anders zo stille plekje met de rust gedaan. In verloop van 
tijd was er in het gebouw zelf door onvoldoende zorg enige chaos ontstaan. De 
artilleriemeester stelde nu met behulp van enige konstabels (artillerie-
onderofficier) orde op zaken. Hij liet kogels voor groot en klein geschut soort bij 
soort uitzoeken en in de kasten leggen. Nieuw aangemonsterde soldaten kregen 
in dit magazijn hun uitrusting uitgereikt. Het was overduidelijk dat tijdens een 
beleg voor de vuurwapens veel munitienodig zou zijn en ook daarin probeerde 
men te voorzien. Eind april was al een grote bestelling gedaan. Per schip 
arriveerde toen aan kruit honderdduizend pond, die in duizend daartoe 
aangekochte vaten was overgestort. De ‘vuurmaker’ Laman zorgde er inmiddels 
voor, dat er zeer veel kogels waren gegoten en handgranaten gevuld. Maar een en 
ander zou, zo voorzag men, bij lange na niet voldoende zijn om de voorraad op 
peil te houden, wanneer straks eenmaal met het schieten zou zijn begonnen. 
Aanvoer bleef dus dringend noodzakelijk. Deze besognes brachten in Stad zelf 
voor tal van burgers bedrijvigheid met zich mee. Wapens moesten worden 
hersteld, trommels, trommelstokken en hellebaarden gemaakt en dan was er 
niet te vergeten de dagelijkse proviandering van de vele manschappen en het 
fourageren van het grote aantal paarden (foerage: paardenvoer, fourageren: voer 
halen). Goede tijdens voor leveranciers, die dit alles verzorgden, dure tijden voor 
Stad en burgers die de aanzienlijke bedragen daarmee gemoeid moesten 
opbrengen, door leningen, belastingen en buitengewone heffingen. Door de 
oprichting van een provinciale munt wilde men voorkomen, dat wanneer door de 
vijand de communicatie met de overige provincies bemoeilijkt of misschien 
geheel onmogelijk was gemaakt, door schaarste aan geld de dan gevraagde 
snelle, stipte betalingen niet konden worden gedaan. In het bijzonder was ook de 
Hofstraat een centrum van drukte. Op de pikeursplaats, welke aan de zuidzijde 
van die straat lag, bij de Kattenhage, was in grote hopen rijshout opgetast. 
Arbeiders vlochten daar schanskorven die naar de bolwerken werden gebracht, 
waar ze naast elkaar werden geplaatst en met aarde gevuld om te dienen als 
borstwering van nieuwingerichte batterijen. 
 
In die eerste dagen, toen de vijand voor Stad lag, namen de inwoners een kijkje 
op de wallen. Dat moeten heel wat Groningers gedaan hebben want het 
stadsbestuur stelde er paal en perk aan. Er kwam een algemeen verbod om de 
wallen te betreden. Door de toegang te verbieden wilden ze voorkomen dat door 
deze menigte aan de wallen schade zou worden toegebracht. Het werd al gauw 
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duidelijk dat de sterkte van de wallen, de vele kanonnen en de dapperheid van 
de soldaten en de burgers niet de enige basis vormden van de verdedigbaarheid 
van Stad Groningen. De veelheid van de bastions zou, gelet op het geringe aantal 
militairen waarover Rabenhaupt bij het begin van het beleg kon beschikken, de 
weerbaarheid maar tot een riskante zaak gemaakt hebben, indien niet haar 
geografische ligging deze begunstigde. Vanaf de wallen was te zien hoe 
uitgestrekte inundaties Stad voor vijandelijke aanvallen aan de oost- en 
westkant vrijwaren. De vijand had slechts de mogelijkheid vanuit het zuiden tot 
dichtbij de stedelijke verdedigingwerken op te rukken.  Totale blokkade van Stad 
was uitgesloten. Ten zuiden van het Damsterdiep en ten westen en zuiden van 
het Reitdiep kwamen de laaggelegen landerijen over een grote breedte geheel 
onder water te staan. De genoemde waterwegen zelf werden nog wel als 
toevoerwegen voor soldaten en munitie gebruikt en bewezen Stad goede 
diensten. Binnen Stad waren op het laatst nog dammen gereed gekomen in de 
Diepen. In de A bij de Kranepoort en in het Lopende Diep bij de Ossenmarkt, 
welke bedoeld waren om het water dat uit Drenthe kwam op te stuwen en tevens 
om te beletten dat het zeewater hogerop zou stromen, zouden deze dammen in 
sluizen veranderd worden. Dat zijn de Kleine Spilsluizen tussen de Boteringe- en 
de Ebbingebrug. Aangezien de vijand ten gevolge van deze inundaties Stad aan 
de zijkanten niet kon bereiken, bood dat tevens het grote voordeel, dat – gelet op 
de draagwijdte van de kanonnen – men er op mocht rekenen dat de noordelijke 
helft van Stad vermoedelijk buiten bereik van het vijandelijk geschut lag en men 
daar dus veilig was voor bommen en granaten. Dit gold uiteraard ook voor de 
kruithuizen, de opslagplaatsen voor kruit, welke in de Boteringe- en de 
Jatsdwinger stonden. Maar toch trof men de voorzorgsmaatregel om de 
kruitmijnen, de kelders onder de wal, bij de Ebbinge- en de Boteringepoort, die 
langere tijd ongebruikt waren gebleven en vochtig geworden, te openen en te 
laten drogen. Want bominslag in de voorraden kruit moest voor alles worden 
voorkomen. Het kruit, dat op de bovenbeuningen van de kruithuizen lag, werd 
alvast naar de veilige plaats, de kruitmijnen, overgebracht. De herbergen, 
moeskerswoningen (moesker: groentekweker) en de overige bebouwing aan de 
zuidkant van Stad, buiten de vestingwallen gelegen, zijn afgebroken, opdat de 
vijand deze niet zou kunnen gebruiken voor het opstellen van de kanonnen. Op 
21 juli kwam het bevel om ook de woningen aan de Hoornsedijk af te breken en 
de materialen daarvan weg te voeren. Dezelfde maatregel nam men ten aanzien 
van de overige bebouwing rondom Stad. Zo kregen de eigenaren van twee 
kalkovens, de tichelfabriek en de andere gebouwen aan het Reitdiep de opdracht 
deze af te breken. Aan de zuidzijde zijn de bruggen voor de Herepoort en het 
kleine poortje bij het Schuitendiep weggebroken. Het hout ervan heeft men 
binnen Stad gebracht. Midden in de gracht zijn zogenaamde zwemmende balken 
met ijzeren punten gelegd. Men wil op die manier verhinderen dat de vijand met 
kleine bootjes of met ponten oversteekt. De waterpoort in de zuidwesthoek, bij de 
Marwicksdwinger (dwinger: verschanst deel in de wal: bolwerk) wordt bewaakt 
door een wachtschip. De wallen zijn netjes gemaakt, de heggen van hagedoorn 
zijn weggesnoeid en de bomen van de fausse-braie gekapt. Een fausse-braie is 
een lage omheinde ruimte die dienst doet als platform voor de artillerie. Als dan 
blijkt dat de vijand een batterij (aantal dezelfde kanonnen en bijbehorende 
manschappen) tegenover de Oosterpoort gaat oprichten, valt het besluit ook de 
Oosterpoort af te breken. Dat gaat de mensen in Groningen erg aan het hart. De 
poort is nog niet zo lang geleden gebouwd en dat had veel geld gekost. 
 
De ingenieurs Feltman en Bierum hadden de leiding over het werk op de 
vestingwallen en vooral in de fausse-braie, waar vier nieuwe batterijen werden 
aangelegd. Affuiten (onderstel van een kanon) zijn geplaatst en paarden 
versleepten moeizaam de zware kanonnen en mortieren (kort kanon) over de 
zachte grond. Vanuit Amsterdam zijn twintig kanonnen aangekomen, geschikt 
voor achttienponders. In Groningen zelf goot men lichtere vuurmonden. Men is 
nog druk bezig, maar intussen beschieten de konstabels de soldaten van de 
bisschop, die bezig zijn met het graven van ondergrondse toegangwegen tot Stad. 
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In die dagen lukte het de vijand door te breken naar het Westerkwartier. 
Plunderende troepen maakten de omgeving onveilig. Enige vluchtende boeren, 
die in de nacht bij Stad aankwamen, verschuilden zich in de restanten van een 
afgebroken herberg om te wachten tot de Apoort open ging. Een speelman 
probeerde met melodietjes angst en verdriet een beetje te verdrijven. Dat hoorde 
een konstabel in Stad, die, onraad vermoedende, meteen vuur gaf. Hij raakte 
daarbij wel de schuilplaats, maar gelukkig niet de boeren. Die waren vreselijk 
bang en sliepen die nacht niet meer. 
 
Op woensdag 27 juli, zeer vroeg in de ochtend, begon de beschieting van 
Groningen, welke wekenlang, zij het met kortere of langere onderbrekingen, 
overdag n ook wel ’s nachts, zou aanhouden.  De vijand begon te schieten met 
vijf kanonnen, geplaatst op de affuiten tussen het Schuitendiep en de Oosterweg. 
De Groningers reageerden en om zeven uur waren twee van de vijf vuurmonden 
reeds uitgeschakeld. Met de andere werd nog tot in de middag doorgeschoten. 
Vele kogels waren kennelijk bedoeld voor het provinciaal artilleriehuis, kwamen 
tenminste daarop of in de buurt ervan terecht. Het meeste kruit was daaruit al 
weggehaald. Bekendheid met de ligging van dit doelwit dankte de vijand 
ongetwijfeld aan de in zijn kamp aanwezige verraders. We denken hierbij aan 
Schulenborgh en de voormalige commandant van Coevorden, Broersema, die 
zich ook bij de bisschop had aangesloten. De kogels van die eerste dag maakten 
onder de burgerbevolking enige slachtoffers. Materiele schade was er nog 
betrekkelijk weinig. Een voorgevel van een huis in de Oosterstraat werd kapot 
geschoten, ondanks de heilige Maria en de drie koningen die daarin waren 
uitgehouwen. Naar dit pand hadden vele katholieken goederen overgebracht in 
het vertrouwen dat een en ander daar veilig was opgeborgen, omdat op de zolder 
een schuilkerk  van de Jezuïeten was gevestigd. Het ‘Wijdlopiger Journael’, wel 
het uitvoerigst van de eigentijdse beschrijvingen van het beleg van Groningen in 
1672, beschrijft dat men er van stadszijde aardigheid in had om verschillende 
binnengeschoten kogels terug te schieten naar de vijand. Die kon ze gemakkelijk 
herkennen aan de daarop afgebeelde ruiter te paard. In de namiddag begaven 
zich veel officieren en notabelen naar de wal en vermaakten zich voor de ogen 
van de vijand, die onder het schieten van het stadsgeschut zijn loopgraven nog 
verder vooruit trachtte te brengen. Deze vrolijke lieden dronken alcohol en 
proosten, met op de achtergrond tromgeroffel, trompetgeschal en het spelen van 
schalmeijen (houten blaasinstrument, herdersfluit). Een vrolijkheid die één 
burger met zijn leven betaalde, want boven op de wal staande werd hij door een 
kogel getroffen.  
 
De volgende middag maakten de inwoners voor het eerst kennis met vijandelijke 
bommen, die veel meer schade veroorzaakten en tot heel wat meer vrees 
aanleiding gaven dan de kogels. Maar al gauw had men door dat door plat op de 
grond te gaan liggen, het gevaar voor lijf en leden aanmerkelijk minder was. De 
kanonnen van de Groningers lukte het niet de mortieren, die deze bommen 
afschoten, buiten werking te stellen. Die stonden diep in de grond achter hoge 
wallen. Het was een verschrikkelijke dag en menig huis in het zuiden van Stad 
moest het ontgelden. Soms vielen er kanjers van bommen. Men sprak wel over 
projectielen van vierhonderd pond met een ijzeren wand van vier vingers dik en 
gevuld met veel buskruit. Door hun zwaarte vielen ze dwars door het huis 
waarop ze neerkwamen, zelf tot in de kelder en bij hun explosie vernielden ze 
alles rondom. Vielen de bommen op straat, dan draaiden ze daar eerst rond en 
sloegen vervolgens een groot gat in het wegdek, zodat de straatstenen naar alle 
kanten vlogen, waardoor ruiten sneuvelden en zelfs luifels van huizen door de 
lucht werden gesmeten. Die avond zou men in Stad ook weten wat ‘branders’ 
konden uitrichten: op verschillende plaatsen ontstond brand. Zulke branders 
waren van binnen met allerhande brandbare stoffen gevuld. Zij hadden onder en 
boven een ijzeren deksel, waren aan de buitenkant met dik geteerd touw 
omvlochten, met hier en daar door het touw een ijzeren buisje van een vinger 
lang. Deze buisjes waren geladen met een musketkogel die er uit schoot wanneer 
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het binnenin ging ‘spoken’, zodat de mensen die de branders wilden dempen 
(matigen) daardoor konden worden getroffen. Uit de bom kon enige keren achter 
elkaar een rechtopstaande vuurstraal komen en daarbij verspreidden ze een 
damp met zulk een vieze, gemene stank, dat men terecht van stinkpotten sprak. 
In de lucht waren ze al van gewone bommen te onderscheiden door hun vurige 
straal. Vooral in de nacht maakten ze daardoor een angstaanjagende indruk. In 
het begin was men er erg bang voor, maar al snel bleek dat ze gemakkelijk 
onschadelijk te maken waren. Men liet ze eerst uitschieten en bluste dan gauw 
de brandende, maar niet explosieve materie. Ze werden minder gevreesd dan de 
andere bommen. Later ging zelfs het verhaal door Stad, hoe twee kleine jongens 
met modder uit de goot zo’n grote bom onschadelijk hadden gemaakt. Van moed 
was echter geen sprake, ze deden wat ze hun ouders hadden zien doen. 
 
De versterking buiten het poortje bij het Schuitendiep was nu zover gereed 
gekomen, dat men van daaruit de vijand kon beschieten. Als tegenzet wierpen de 
soldaten van de bisschop een hoge borstwering op. Enkele dagen na de inzet van 
het bombardement kwamen de mortieren van Stad klaar voor het gevecht. Met 
drie daarvan werden bommen afgevuurd. De Groningers lieten zien dat zij ook 
van mortieren waren voorzien. Maar aangezien de vijandelijke loopgraven erg 
smal waren kwam menige bom er naast terecht. Daarom leek het raadzamer 
voorlopig niet te veel van deze munitie te verbruiken. In de volgende nacht zag de 
vijand kans zijn loopgraven tot bij de weg rond de gracht uit te breiden. Het leek 
erop dat hij weldra zou beginnen deze gracht op één plaats te bezetten om 
vervolgens de wal te kunnen bestormen. De dagen daarop duurde het hevige 
schieten van de vijand voort. Binnen een week was reeds een vierde van Stad 
min of meer beschadigd. Vanzelfsprekend had vooral het zuidoostelijk deel erg 
geleden. Het Sint Geertruids- of Pepergasthuis was door bommen en stinkers erg 
gehavend. Ook het dicht achter de wal gelegen Sint Anthonygasthuis zou tijdens 
het beleg zeer veel schade oplopen. Het in veiligheid brengen van de 
‘gasthuyskiste’ bleek een nuttige voorzorgsmaatregel te zijn geweest. Het Heilige 
Geestgasthuis in de Pelsterstraat lag iets gunstiger, maar noch de kerk van het 
Heilige Geestgasthuis noch die van het Pepergasthuis was veilig genoeg om er 
erediensten in te houden. Op 31 juli kreeg om ongeveer achttien uur een 
trompetter van de vijand toegang tot Stad en dit gaf aanleiding tot een korte 
wapenstilstand. De soldaten kwamen uit hun loopgraven en spraken met de 
soldaten op de wal. Daar kwamen ook de burgers naar toe. Het bleek dat de 
bisschop Stad met strenge straffen dreigde wanneer zij zich niet overgaf, aldus 
de boodschapper met de trompet. Het gerucht ging dat de bisschop niet kon 
begrijpen dat men nog steeds niet de sleutels van Stad was komen brengen. Het 
vijandelijk kamp verbaasde zich er over dat zelfs na het zware bombardement de 
burgers, ter wille van het behoud van hun huizen, de luitenant-generaal nog niet 
had gedwongen Stad over te geven. Men wist in Groningen nu zeker toch wel hoe 
formidabel en onverbiddelijk de vuurwerken van de Munsterse artillerie waren. 
De vijand had geluisterd of er geen rumoer of gekermd in Stad te horen was. 
Maar niets van dat alles. In Groningen groeide zo mogelijk nog de wil van het 
verzet. Niemand dacht aan overgave en wie gewond was of wiens huis in brand 
stond, hield zich stil en mocht hij al gaan klagen, de omstandigheden zorgden er 
wel voor het slachtoffer te laten zwijgen. Het stedelijk bestuur peinsde  niet over 
overgeven van Stad. Rabenhaupt stuurde met spoed zijn kamerdienaar naar de 
wal met de opdracht direct weer met schieten te beginnen.                   
 
De hele nacht had Stad weer te lijden van talrijke bommen en branders. De 
volgende morgen meldden zich opnieuw een trompetter en een tamboer bij de 
poort met het verzoek om bij Rabenhaupt te worden toegelaten. Zij 
overhandigden een officiële brief van de kerkvorst, waarbij Stad werd opgeëist. 
De stadsraad, in allerijl bijeengeroepen, nam het besluit aan deze eis geen 
gehoor te geven. Men was bereid alles in te zetten tot behoud van Stad en 
daarom luidde het antwoord, dat de boodschappers mee terugnamen: 
‘Groningen vertrouwt op de hulp van God, de rechtvaardigheid van zijn zaak en 
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de trouw van de bondgenoten’. Diezelfde ochtend bracht een boer het 
verheugende bericht dat het de vijand niet was gelukt, zelfs niet met 
tweeduizend soldaten, de overgang over het Reitdiep bij Aduardzijlen (zijlen: 
stuwen) te forceren. Deze zijlen vormden een belangrijk knooppunt van het 
gehele inundatiesysteem. Daarom had men bij de zijl nog gauw een kleine 
veldschans laten opwerpen. Daarvoor hadden de boeren in de omgeving graag 
hun handen uit de mouwen gestoken. De boeren betrokken de wachtposten 
langs de hele noordelijke oever van het Reitdiep, al spoedig geassisteerd door 
soldaten. De nieuwe schans bleek voldoende sterk om de herhaalde aanvallen te 
kunnen tegenhouden en de vijand kreeg geen kans zich daar een weg naar het 
noorden te banen. Vanuit Stad ondernamen soldaten nu en dan kleine uitvallen, 
waarbij zij het speciaal op de vijandige loopgraven hadden gemunt. Zij zagen de 
kans menige vijandige soldaat overhoop te steken, waarbij de Polen uit het 
regiment van Königsmarck hun slachtoffers het hoofd kloofden met hun bijltjes. 
Maar al spoedig waren ze weer gedwongen terug te trekken, zij het met buit en 
met enkele gevangenen. Daaronder waren belangrijke personen en de vijand 
verzocht het stadsbestuur enkele dagen later om deze overeenkomstig hun rang 
te willen behandelen. De buit werd verdeeld zonder te plukharen (in de haren 
zitten, ruziemaken). 
 
In Stad was men bedacht op een bestorming aan de zuidoostkant. In de nacht 
van 4 op 5 augustus meende een officier, die in de verschansing het commando 
voerde, dat het moment daarvan was aangebroken. Er zouden schepen met 
soldaten op het naburige Schuitendiep zijn gesignaleerd en later werd er hevig 
geschoten. Hij stuurde daarom een adelborst naar de hoofdwacht om te 
waarschuwen. Maar voor Rabenhaupt orders kon geven, liet die officier door zijn 
tamboer reeds alarm slaan, welk sein direct werd overgenomen door de andere 
op wacht staande tamboers. Eenieder werd in korte tijd opgeroepen en de 
eersten waren de studenten, die hun post in de laag omheinde ruimte bij de 
Oosterdwinger hadden. Eigenlijk verlangde men wel dat de vijand inderdaad tot 
bestorming zou overgaan, om te kunnen tonen wat men waard was. ‘Hoe vrolick 
burgers, studenten, soldaten nae de wallen liepen, hoe welgemoet de vrouwen 
haer mans een afscheit-soentje gaeven, en hoe sy die tot couragie vermaenden, 
is niet te seggen’, schrijft het Wydlopiger Journael. Enige vrouwen gingen zelfs 
mee naar de wal om de mannen kruit en kogels te kunnen aangeven. Anderen 
liepen over straat en zongen luidkeels verzen van psalm 68. Maar het was een 
loos alarm geweest. Niet ten onrechte zou Rabenhaupt – naar men beweerde – 
zich reeds verwonderd over de grote moed van de burgers hebben uitgelaten. 
Ook tijdens het vreselijke bombardement in de voorafgaande dagen, het gedurige 
gekanonneer, hadden zij getoond moed te bezitten. Soms vielen er wel 
tweehonderd bommen binnen een etmaal. Deze mensen hadden spoedig geleerd 
zich aan te passen aan de rampen, die het beleg met zich mee bracht. Men had 
zich verhard ten aanzien van dood en verminking van familieleden en 
medeburgers, hoe moeilijk soms ook te accepteren. Zij gedroegen zich temidden 
van de gevaren alsof zij nog een ander leven ‘in de kist’ (in voorraad) hadden 
liggen. Aan het bejammeren van het verlies van huis en goederen verspilden zij 
tijd noch energie. De Groningers bleven ‘welgemoed en ijverig’. Een vrouw, die 
onder het puin van haar huisje werd weggetrokken, schreeuwde: ‘Noch sal de 
schelm de stadt niet hebben’. Woorden die in hun eenvoud de houding van de 
burgers typeerden en zelfs de eenvoudigste inwoner was genegen zijn laatste 
bezit met liefde voor de goede zaak op te offeren. Men wilde liever sterven dan in 
slavernij leven! Velen uit het zuidelijke deel van Stad hadden hun huis al 
verloren en waren gepakt en gezakt, soms met wagens en karren, hun spullen 
opgestapeld, onderdak gaan zoeken in het noordelijk deel, dat vrijwel buiten het 
schootsveld van de vijandelijke mortieren lag. Toch viel er een enkele bom in de 
Ebbingestraat, bij de Jacobijnerstraat en later zelfs een in de Butjesstraat. Een 
verdwaalde kogel bereikte helemaal de Nieuwe Kerk. Het stadsbestuur was ook 
verhuisd en meende in het stadhouderlijk hof een veilige plaats te hebben 
gevonden. Maar ook deze plek bleek maar betrekkelijk veilig want op 
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bijgebouwen van het hof zouden enkele bommen neerkomen. Het waardevolle 
stadsarchief, bewijsstukken van de vele stedelijke rechten en bezittingen, waren 
uit kisten en kasten op het raadhuis tevoorschijn gehaald. Vier dagen lang had 
de overbrenging geduurd. De burgemeesters waren vaak in het provinciehuis te 
vinden. Hun invloed was groot bij het beraadslagen van het provinciale college 
en het overleg met Rabenhaupt. De ambtenaren hielden hun geweer onder 
handbereik, zodat zij bij een vijandelijk bestorming van Stad terstond naar de 
wallen konden rennen. 
 
Vanzelfsprekend waren door die grote verhuizing van de burgers de huizen in het 
noorden boordevol. In woningen waarin in gewone tijden nauwelijks plaats was 
voor twee mensen, zat men nu met zijn twintigen samengepakt. De kleine 
huisjes aan de achterafstraatjes herbergden soms deftige mensen. Dames uit de 
aristocratie schikten zich in de sterk veranderende omstandigheden. Ze namen 
het allereenvoudigste voor lief en sommige huizen leken wel alleen een 
slaapkamer te zijn. Vele mensen sliepen bij elkaar in kleine ruimten, die of 
volgestouwd waren met bedden of waarvan de vloer met stro was bedekt. Het 
was niet opmerkelijk meer dat een ‘jonck-gesel aan de kant lag van een aardich 
juffertjen sonder nochtans nu op de minste boevery te dencken’. De schrijver van 
het ‘Week-register’, dat tijdens het beleg verslag deed van wat er wekelijks in 
Stad en omgeving voorviel deelde mee hoe hij in zijn huis en achterhuis aan 
zestig mensen onderdak bood. En voegde hij eraan toe, om dan nog maar niet te 
spreken van de ongelooflijke hoeveelheid goederen, die er waren opgeborgen. Het 
verslag werd naar Leeuwarden gestuurd en men zorgde dat het gedrukt werd 
opdat de buitenwereld zou weten wat er in Groningen gebeurde. Men  raakte 
gewend aan het schieten van de kanonnen. Men lette niet meer op het donderen 
van de kartouwen (kanon) en mortieren, het fluiten van de projectielen, al zal 
menigeen ’s nachts de vuurstralen van de stinkbommen en de gloeiende kogels 
wel onheilspellend hebben gevonden. Men miste daarentegen het spelen van het 
carillon en het slaan van de klokkentoren, want die waren stilgezet, opdat de 
vijand aan de regelmaat in Stad geen houvast zou krijgen bij het bepalen van 
zijn bombardementen. ‘Om de viant in de tijt te abuseren’, schreef het ‘Week-
register’. Burgers, soldaten en studenten trokken met stille trom naar hun 
wachtplaatsen. En wanneer ’s avonds op de Grote Markt de wacht begon, blies 
de torenwachter vanuit het westervenster van de Martinitoren niet langer ‘de 
voijsen (wijsjes) van enige psalmen ofte musicale ende eerlijcke liederen’. Met 
deze oude gewoonte was noodgedwongen gebroken.  Nu daverde Stad onder het 
geluid van de kanonnen van Rabenhaupt. Dat versterkte het zelfvertrouwen. Wel 
het vrolijkst toonden zich de studenten. Zij deden de meeste diensten in de 
fausse-braie, dus in het voorste gelid. Zij hadden zichzelf aangemeld voor deze 
gevaarlijke posten. In de nacht zongen zij uit volle borst, zo hard, dat men hen in 
Helpman kon horen. En toen eens een student door een kogel in de borst werd 
getroffen, zongen enkele van zijn vrienden met harde stem het bij hen zo geliefde 
lied ‘Nachtegaeltjen’ ononderbroken verder, opdat de vijand maar niets zou 
vernemen. Zij hadden ook de gewoonte de bisschop van Munster, die in het 
toenmalige huis “Hemmen’ bij Haren zijn intrek had genomen, allerlei 
scheldnamen toe te roepen, wanneer men vermoedde dat hij dichtbij de 
loopgraven inspecteerde en geloof maar dat deze voor de bisschop grievend 
waren. De Munsterse officieren zwoeren dat dit de studenten ‘zuur zou 
opbreken’, als ze eenmaal Stad zouden hebben ingenomen. Het plezier van de 
studenten mishaagde hen omdat zij hun soldaten voorhielden dat men in Stad 
steeds banger werd.  
 
In het zuidoosten, bij de Drenckelaers- en de Oosterdwinger (bolwerk) en nabij 
de verschansing van Stad, lag het eigenlijke zwaartepunt van de strijd. Hier 
werden de ergste aanvallen opgevangen. Het was ook hier, dat in de nacht van 6 
op 7 augustus iets voorviel, dat slecht voor Stad had kunnen aflopen. 
Vijandelijke soldaten zagen kans langs het trekpad ongemerkt dicht bij deze 
verschansing te komen en toen tenslotte een van de Groningse soldaten hun al 
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erg dichtbij zag, schoot hij terstond zijn snaphaan in hun richting af. Dit 
voorbeeld werd door alle andere soldaten, verschrikt als zij waren, gevolgd. Dit 
was heel onverstandig gehandeld, want nu kon vooreerst, zolang zij hun geweer 
nog niet weer hadden geladen – en dat kostte de nodige tijd – niemand van hen 
schieten en dat moment benutten de vijanden om de borstwering op te klimmen. 
Aangezien er vrijwel geen pieken ter beschikking stonden, waren de Groningers 
genoodzaakt zich in allerijl naar de schans terug te trekken. Zij werden gevolgd 
door enkele Keulse soldaten, die echter gevangen genomen werden. Dit ging 
uiteraard niet zonder lawaai en tumult. Dat trok de aandacht van naburige 
wachtposten en konstabels begonnen kanonnen af te vuren in de richting van 
het musketvuur. Rabenhaupt, op de hoogte gebracht, liet direct de trommels 
roeren en de trompetters bliezen alarm. De vijand had inmiddels de Groningse 
schans veroverd. Maar toen de soldaten van Stad op de wal verschenen en vuur 
gaven, moesten de indringers zich terugtrekken. Vele vrouwen waren mee naar 
de wal gelopen, verschillende gingen zelfs naar beneden naar de verschansing, 
de schorten met keistenen gevuld, verlangend dat aan hen handgranaten werden 
uitgereikt. Toch was het zeker kritiek geweest. De vijand had bij deze 
overrompeling kans gezien de valbrug bij de verschansing over het Schuitendiep 
neer te halen, zodat terugkeren gemakkelijk was gemaakt, temeer daar de 
vijandelijke soldaten voor de brug een hoge borstwering hadden gemaakt. Met 
bewonderenswaardige moed zouden twee Groningse soldaten, echte waaghalzen, 
er de volgende dag in slagen deze brug in brand te steken, dankzij de camouflage 
van de damp van de kanonnen, die bij voortduring in de buurt werden 
afgeschoten. Zo was dan een einde gemaakt aan deze gevaarlijke situatie. 
Diezelfde nacht mislukte ook een vijandelijke aanval op de Oosterhoogebrug. De 
Groningers versloegen met hulp van boeren de vijand en het lukte hen niet de 
linie langs het Damsterdiep te doorbreken. De linie was belangrijk om het 
Hoogeland voor een inval te bewaren. Latere aanvallen van de vijand, bij 
Oosterhoogebrug en op de Ruischerbrug, een uur verderop, ten oosten van Stad, 
zouden eveneens worden afgeslagen. Bij het aanbreken van de dag zetten de 
troepen van de bisschop met zes stukken hun kanonnade in de richting van 
Stad weer in.  Tot ’s middags hield dit aan en ’s nachts werd er erger geschoten 
dan ooit tevoren. De Groningse burgers die met zes vaandels wacht hielden, 
deden niet minder hun best. Daags daarop begon de vijand gloeiende kogels af te 
vuren vanuit een nieuwe batterij halfweg de Galgenberg bij de Hereweg. Kogels 
vlogen ver over Stad en ditmaal konden de stadskanonnen daar weinig tegen 
uitrichten. Vooral bleek het vijandelijk geschut gericht op de Martinitoren. In 
Stad veronderstelde men, dat de vijand vreesde vanuit de toren te veel te worden 
bespioneerd bij zijn oorlogshandelingen. Maar slechts een van de  vele kogels zou 
die dag het koor doorboren. 
 
Zo had Stad dag in dag uit te lijden onder de vijandelijke beschieting. Soms leek 
het of het kogels hagelde en dan wisten de konstabels bijna niet in welke 
richting te schieten. Van alle kanten suisden en huilden de projectielen hen om 
de oren. Dan repten zich de soldaten op de wal om zo spoedig mogelijk de 
kanonnen weer te laden. Het was een voortdurend aanrollen en aanslepen van 
bommen en kogels. Door Stad reden karren af en aan om nieuwe voorraden 
munitie vanuit de opslagplaats naar de fortificatie te brengen. Dan zweepte de 
een de ander op tot nog meer energie. En dan bleek ook hoe scheutig de 
stadscommandant Van Holstein was met het belonen van goede prestaties van 
de vuurwerkers en konstabels. Groningen had schutters, die met goed gerichte 
schoten de vijand aanzienlijke schade wisten toe te brengen. En hoe erg de 
kogelregen ook was, na afloop ging men in Stad zoveel mogelijk zijn gewone gang 
en koopvrouwen ventten rustig op straat hun waren uit, alsof er geen vuiltje aan 
de lucht was. De molens in de bolwerken waren voor de vijand in het oog 
vallende doelen. Die konden gemakkelijk kapot geschoten en dat gebeurde dan 
ook. De stadsraad had dat wel voorzien en had daarom de gasthuizen, die over 
een rosmolen beschikten, de opdracht gegeven deze weer in gereedheid te 
brengen. Een geliefd doel van de vijandelijke artillerie was het hoge huis van 
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Lewe aan de Vismarkt, op de hoek van de Pelsterstraat, een pand van 
uitzonderlijke hoogte. Steeds zou het pand evenwel van bommen, zij het niet van 
kogels, gevrijwaard blijven. De huizen in de nabijheid kregen daardoor wel veel 
schade. Een kogel zou het leeuwtje, dat boven op de topgevel stond, neerhalen. 
Van verschillende andere huizen werd eveneens de gevel beschadigd, van 
gotische panden vielen de pinakels (gotisch siertorentje) naar beneden, van 
renaissancehuizen delen van fraai gebeeldhouwde toppen.  
 
Toch zouden al deze bommen en kogels, al de pogingen Stad te intimideren, 
zonder het gewenste resultaat blijven. De burgerij hield stoer stand. De 
stemming in Stad was bijzonder goed, die in de vijandelijke legerplaats 
daarentegen liet veel te wensen over. Het gevolg was dat steeds meer overlopers 
asiel in Stad vroegen, veelal klagend over de slechte proviandering, vaak ook 
verhalen vertellend over de moeilijkheden waarmee men in het vijandelijk leger 
had te kampen. Het binnenkomen van de overlopers hield soms de hele dag aan. 
Op een avond meldden zich zelfs negentig soldaten tegelijk en ’s ochtends 
stonden er al weer soldaten voor de poort, die asiel vroegen in Stad. Omdat men 
dit soort lieden niet zo erg vertrouwde, werden de overlopers opgesloten in 
‘Rosendael’, de benaming voor de raadhuiszolder, die ook als gevangenis dienst 
deed. Velen van hen zijn na enige tijd naar Holland verscheept om op de vloot of 
in dienst van Spanje tegen Frankrijk te vechten. Anderen werden bij de 
compagnieën in Stad ingedeeld. Het Groningse garnizoen, bij aanvang te zwak, 
had inmiddels versterking gekregen. Begin augustus arriveerden tweehonderd 
soldaten uit Friesland. Opnieuw kwamen enige in blauw geklede troepen uit 
Königsmarck. Zij kregen onderdak in tenten op het Nieuwekerkhof. Een ieder die 
een tent bezat, had namelijk op bevel van het stadsbestuur die daar moeten 
opzetten. De huizen waren te vol om nog meer mensen te herbergen. Rondom de 
pikeursplaats in de Hofstraat stonden nu barakken, waarin ook soldaten waren 
ondergebracht. Op de avond van 11 augustus lagen er drieëndertig schepen voor 
de afsluitboom in het Reitdiep. Op de schepen waren veertien vaandels krijgsvolk 
uit Holland, staande onder commando van overste Jormas. Het waren troepen 
die door de prins van Oranje ter assistentie van het Groningse garnizoen waren 
gestuurd. Hij had op 29 juli aan Rabenhaupt geschreven ‘ordre en patentie’ te 
hebben gegeven, dat dit regiment zich op weg zou begeven. En bij die 
gelegenheid had de prins het stadsbestuur verzocht en aangemaand te besluiten 
‘tot een vigoreuse en uijtterste resistentie’, zodat met hulp van God het 
voornemen van de vijand zou worden verijdeld en Stad ‘wesende soo een 
considerabel lidt van de Staat ende Unie’ gespaard zou blijven. Deze welgekozen 
woorden waren niet aan dovemansoren gezegd. In wezen waren deze woorden 
overbodig, maar toch werden de woorden van de prins gretig opgenomen en 
gaven een gevoel van steun. Van het stadsbestuur kreeg de prins dan ook de 
verzekering dat men van plan was ‘onversettelijck te sullen persisteren’. De dag 
na hun aankomst trokken de troepen van Jormas met wapperende vaandels 
Stad binnen. Dominee Eldercampius schrijft in het ‘Journael’:  
 
Het eerste vaendel zijnde des oversten Jormas was wit, d’ andere groen, 
hebbende in haer velt seer aenmerckelijcke devysen en sinspreucken; de hooft-
officiers hadden hare hoeden geciert met groene pluymagien, vertoonende dat by 
deze conjucture van tijdt haer moed en dapperheydt immers niet verwelckt noch 
verstorven, maer wel in haer groente (groenheid) en vigeureuse kracht waer.  
 
Deze soldaten werden gelegerd in de Akerk, de officieren werden bij voorname 
burgers ingekwartierd. Het was die dag zo stil in het vijandelijk kamp, dat de 
Hollandse soldaten vroegen of de vijand soms al was vertrokken. Deze stilte gaf 
reden tot speculatie, maar over het algemeen geloofde men dat de vijand ‘met 
mineuren doende was’, bezig was onderaardse gangen bij de stadsgracht te 
graven omdat daar hoogten van uitgegraven modder werden opgeworpen. Een 
stilte dan dus voor de storm? 
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Over het uitblijven van beloofde hulp uit Friesland was het stadsbestuur slecht 
te spreken. Daarover werd naar Den Haag geschreven en verzocht om toezending 
van twaalf van de zwaarste kanonnen omdat menig stuk reeds uit elkaar 
gesprongen was of door langdurig schieten niet meer te gebruiken was. En 
indien aan dit verzoek geen gevolg kon worden gegeven, of men dan de 
bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie ertoe zou weten te brengen 
enige hele en halve kartouwen uit hun schepen, welke voor Delfzijl lagen, aan 
Stad te lenen. Pas op 21 augustus kwamen nog zeven compagnieën uit Friesland 
aan, tengevolge van hun lange omzwervingen slechts driehonderdvijftig man 
sterk. Eerder arriveerden, eveneens na een lange zwerftocht, een viertal 
compagnieën uit Coevorden en ook die bleken manschappen te hebben verloren. 
Belangrijk was dat nu en dan konstabels aankwamen. Van hun komst werd 
steeds melding gemaakt in de krant. Stad had behoefte aan deze deskundigen. 
Aan levensmiddelen was er in die belegerde veste in het geheel geen gebrek. De 
prijzen bleven redelijk, wellicht mede door de prijsstop van enkele van de 
voornaamste artikelen. Er werd zelfs boter, spek en kaas per schip naar Holland 
uitgevoerd. Over het Reitdiep en Damsterdiep kon men vrij goederen aan- en 
afvoeren en de trekschuit onderhield de dagelijkse verbinding met Delfzijl. Na 
enige weken werd ook de trekschuitverbinding met Hunsingokwartier hersteld. 
De snikjongens (snik: binnenschip) bliezen op hun hoorn alsof het vrede was. 
 
Maar aan de zuidzijde van Stad ging het allerminst vredig toe. Daar brulden de 
kartouwen, mortieren en kanonnen. Veel bommen van de vijand deden Stad nu 
wel verder geen kwaad meer, want die kwamen in toch al verwoeste straten 
terecht. Daarentegen bekeken de Stadjers vol vreugde, wanneer hun projectielen 
in en om de loopgraven terechtkwamen. Hoe zal er gejuicht zijn toen vanaf de 
wal te zien was, dat een uit de Drenckelaersdwinger afgeschoten vuurbom 
temidden van de vijand op een wagen viel. Daarop stonden twee tonnen vol 
kruit, zodat van de soldaten die in de buurt waren, de hoofden, armen, benen en 
verminkte lijven ‘als kraaien’ door de lucht vlogen. Voor de burgers was het een 
sport geworden vanaf de wallen met het geweer op de vijandelijke soldaten te 
schieten. Een krant schreef: 
 
Het was een lust te sien, hoe de liefhebbers, die gansche daegen op de wal 
waeren, met snaphanen het wilt buiten kosten (konden) treffen als het maer even 
uit de holen keeck; het leeck wel haest of sy op de koninenjacht waeren. 

 
De vijand bestookte Stad vanuit verschillende batterijen, waarvan er ook gericht 
waren op de Haddingestraat en de Herestraat. Maar in het bijzonder waren de 
aanvallen bij voortduring op de walgedeelten bij de Oosterpoort, wellicht om deze 
rijp te maken voor bestorming. Een groot aantal bundels rijshout lag al gereed 
om, zodra het moment gunstig leek, daarmee de gracht te vullen. Toen de 
konstabels van Stad zagen dat zij de aanleg van een grote batterij tegenover de 
Oosterdwinger onvoldoende konden bestoken, besloot Rabenhaupt eveneens een 
nieuwe batterij te maken, welke zich zou uitstrekken vanaf de courtine tussen de 
Oosterdwinger en de Drenckelaersdwinger tot een eind in het laatstgenoemde 
bolwerk. 
 
Een courtine is een deel van de wal, gelegen tussen twee bastions 
(vooruitstekend deel van de vestingwal). De courtine verbindt de bastions met 
elkaar. Naast het Franse woord courtine wordt ook wel het Nederlandse woord 
‘gordijn’ hiervoor gebruikt. 
 
Naderhand noemde men deze nieuwe batterij de ‘grote batterij’. Ook werden de 
Oosterpoort en de Herepoort met mest opgevuld, nadat enige schoten door de 
deuren van de Oosterpoort waren heengedrongen, en de kogels over de straat 
vlogen. De drekmenners werden belast met de taak om de poorten op deze 
manier te beveiligen. Niettegenstaande de Groningers kans zagen de nieuwe 
vijandelijke batterij behoorlijk schade toe te brengen, begon deze op 17 augustus 
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‘s morgens al vroeg met een allervreselijkste kanonnade. Wel met dertig stuks 
tegelijk kwamen de bommen in Stad en ook de volgende dagen ging het vooral in 
het zuidoosten zeer heet toe. De Groningers gaven geen krimp en op 20 
augustus kon er vanuit de nieuwe batterij van Stad ‘wakker worden’ geschoten. 
Dat kostte vanzelfsprekend veel munitie en hoewel, dankzij voldoende aanvoer, 
de voorraden behoorlijk op peil waren gebracht, vreesde men toch dat bij een 
langdurig beleg er weldra een tekort zou zijn. Daarom werd per omgaande aan 
Den Haag verzocht zo spoedig mogelijk een behoorlijke hoeveelheid buskruit en 
kanonskogels van achtenveertig, vierentwintig en achttien pond te sturen. 
Diezelfde dag schoot de vijand met straatstenen, wel vijfentwintig stuks kwamen 
er tegelijk uit één mortier en ook werd er met grote stenen geschoten. Één bleek 
zelfs honderd pond te wegen. De stenen gaven in Stad te denken. Zou de vijand 
soms gebrek aan munitie hebben? Maar de volgende dag werden al weer 
bommen afgeschoten. Van beide kanten hield het schieten aan. De 
tweeëntwintigste kwamen ‘sich noch veel kogels nedersetten’ in en om het 
artilleriehuis, zodat dit ‘seer doorlichtich’ werd. De dag daarop was het echter 
vrij rustig aan het front. Het regende die dag zo hard, dat men nauwelijks de 
lonten brandende kon houden. 
 
Een drekmenner is een medewerker van de stadsdienst. Elke dag bracht de 
drekmenner zijn strontvracht per paard en wagen of per praam naar de 
‘drekstoup’, een vuilstortplaats aan de rand van Stad, even buiten de 
Oosterpoort. De poepton in het huuske, buiten het huis, moest regelmatig 
worden geleegd. Dat was het werk van de drekmenner. 
 
Talrijke verhalen deden de ronde. Hoe sommige inwoners als door een wonder 
waren gespaard. Zo viel in de Stoeldraaierstraat een bom vlak achter een wagen, 
waarmee commissaris Groothuys een deel van zijn inboedel verhuisde. Hoewel 
aan weerszijden twee huizen instortten, raakte geen van de mensen die bij de 
wagen stonden, noch een van de paarden gewond. Ook de wagen liep geen 
schade op. In de Boteringestraat gooide een vrouw van schrik, toen een bom in 
haar huis insloeg, haar kind in de regenton. Ze riep, nadat dit projectiel zijn 
vernielende uitwerking had gehad, waarbij zij als door een wonder ongedeerd 
was gebleven: ‘Oh, mijn kind’. De toegesnelde buren vroegen haar waar het kind 
was. ‘Och, my dunkt in de bak.’ Het kind werd levend uit de ton gehaald. Een 
kogel van achtentwintig pond, die recht door de Herestraat en de Suiperstraat 
kwam aanrollen in de richting van de waag, sloeg het vaatje onder het zitvlak 
van een sledemenner weg, die dicht bij het gebouw zat. De kogel kwam daarna 
terecht in de potkast van een huis waar kleermakers aan een tafel zaten te 
naaien. Geen van hen raakte gewond.  
 
Potkasten waren uitbouwsels van onderkelderde woningen waarin koopwaren 
werden geëtaleerd. Aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 1 bevindt zich nog een 
authentieke potkast. In de negentiende en twintigste eeuw verdwenen de 
potkasten, vaak door aanleg van trottoir of wegverbreding. Deze nog 
overgebleven potkast mist helaas de afdekking met dakpannen. 
 
Een grote bom viel dwars door een trekschuit die in het Damsterdiep lag. Alles 
werd vernield. Mensen die in deze boot zaten te drinken en kaart te spelen, 
kwamen in het water terecht. Ze konden echter zwemmen en stonden weldra 
kletsnat, maar ongedeerd, op de kade. Nog miraculeuzer was het behoud van 
een baby, die met kracht uit de door een bom vernielde wieg de kamer in werd 
gelanceerd, om vervolgens veilig in de bedstede van de ouders neer te ploffen. En 
zo zou ik lang kunnen doorgaan met sterke verhalen vertellen. Maar het noodlot 
kon ook op merkwaardige wijze toeslaan. Een gloeiende kogel ketste tegen de 
Martinitoren en kwam neer bij de hoofdwacht aan de voet van de toren. Daar 
verbrijzelde  de gloeiende kogel het hoofd van een soldaat, die daar een dutje 
deed. Veel verhalen gingen rond over bommen die vergif zouden bevatten. In 
andere vond men een koperen plaatje met een toen onverklaarbare tekst. Deze 
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tekst zou een professor verklaren in een oratie, namelijk dat nu de bisschop de 
stad niet kon winnen met Simon Petrus, hij kennelijk de hulp inriep van Simon 
Magus. Simon Magus was de bekende tovenaar die door Petrus werd berispt, 
omdat hij de Heilige Geest voor geld wilde verkopen. De soldaten van de bisschop 
spraken hun afkeur uit over de Poolse bijlen. Verwijten waren er dus over en 
weer. De Groningers verbaasden zich over de grootte van sommige bommen. In 
een regenton was er een terechtgekomen, die wel een emmer kruit bleek te 
bevatten. Later zou men deze curiositeit tentoonstellen, tegen betaling van 
kijkgeld. 
 
De verzoeken die een tamboer van de bisschop namens zijn opdrachtgevers 
overbracht, moesten wel verbazing in Stad hebben gewekt. Op de middag van 24 
augustus werd hij bij Rabenhaupt toegelaten. Niet zozeer nog vanwege het 
verzoek enige gevangen te mogen lossen (bevrijden), maar wel aangezien de 
bisschop om confituren vroeg. Zo kon hij enkele voorname dames, die zijn 
legerplaats bezochten, naar behoren trakteren. Het antwoord van Rabenhaupt 
was dat het geen gewoonte was belangrijke gevangenen vrij te laten, zolang de 
vijand nog voor de poort lag. En wat de zoetigheden betrof, daar was men slecht 
in voorzien. Men dacht in Stad meer aan kruit en lood. In de loop van 25 
augustus nam het schieten sterk af. De volgende avond besloot Rabenhaupt tot 
een uitval over te gaan. Driehonderd mannen staken in een schuit de 
stadsgracht over, liepen langs een deel van de bedekte weg en kregen de kans 
menige soldaat neer te sabelen, totdat de vijand zich achter een borstwering wist 
te verschansen.  
 
Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond 
de buitengracht van een vesting. Deze weg is bestemd voor het verzamelen van 
troepen voor een uitval of als verdedigende opstelling 
 
Daarna trokken de Groningers zich al schietend terug. Van vijandelijke zijde 
werd echter geen enkel kanonschot gelost. Toen de dag daarop, op 27 augustus, 
zich enkele waaghalzen naar buiten waagden en nieuwsgierig in de loopgraven 
keken, zagen ze die leeg. Ze liepen die helemaal tot het einde door. Blij riepen ze 
tegen de stadsschildwachten wat ze hadden ontdekt. Weldra werd het overal in 
Stad bekend dat de vijand bezig was weg te trekken. Daarna kwamen de mensen 
massaal naar de zuidelijke wal, nu niet meer bevreesd. En enkelen die kans 
zagen de gracht over te steken, vonden heel wat achtergelaten munitie en 
brachten daarvan mee naar hun huis. ’s Middags zouden soldaten, geholpen 
door burgers en studenten, de vijandelijke batterijen in brand steken en zij 
joegen daarbij vijandelijke soldaten op de vlucht, om vervolgens weer door deze 
te worden teruggedreven naar de loopgraven. Een enkele ruiter zou hierbij het 
leven laten. Naderhand vernam men dat de vijand zelfs even had overwogen 
terug te keren, toen bleek hoe roekeloos de Groningers zich gedroegen. 
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Eindelijk dan, na een beleg van vijf weken, was het gevaar geweken. De 
achtentwintigste augustus bevond zich het merendeel van de legers op weg 
tussen Helpman en Haren. Enkele dagen bleef de vijand nog een post achter de 
Galgenberg bezetten, maar op 31 augustus was er geen vijand meer te 
bekennen. Het aantal bommen, branders, stinkpotten en granaten, dat de 
vijandelijke artillerie had afgeschoten, was zeer groot. Men noemde een getal van 
vierduizend, en daarbij kwamen nog enorme hoeveelheden gloeiende en andere 
kogels. Maar wie zou dit zo nauwkeurig hebben kunnen tellen? Wel opmerkelijk 
is dat er betrekkelijk weinig slachtoffers in Stad vielen, nog geen honderd, 
waaronder zestien soldaten. Gewonden en verminkten waren er heel wat meer. 
Zij werden voor een deel verpleegd in de Latijnse school, die als noodhospitaal 
dienst deed. Zwaar waren daarentegen de verliezen van de bisschoppen van 
Munster en Keulen. Men vertelde dat meer dan vierduizend soldaten waren 
gesneuveld en daarnaast nog enige duizenden aan ziekten waren gestorven of 
overgelopen. Er was gebrek aan levensmiddelen in het vijandelijk kamp. De 
terugtocht bood een allertreurigste aanblik. Het besluit om terug te trekken was 
vooral genomen door de bedreiging  van het eigen grondgebied door troepen van 
Oldenburg. Stad Groningen was weliswaar zwaar gehavend, maar maakte 
desondanks allerminst de indruk aan het einde van haar krachten te zijn. De 
organisatie van het verzet was goed geweest. Rabenhaupt en de zijnen hadden 
bewezen een stad met succes te kunnen verdedigen. Uiteraard werd in Stad 
dankdiensten gehouden. Bovendien nam het stadsbestuur het besluit 28 
augustus jaarlijks als dankdag te herdenken. Van de Staten Generaal ontvingen 
de burgemeesters en de stadsraad als antwoord op hun bericht met het blijde 
nieuws dat de vijand het beleg had opgeheven, een brief met veel complimenten. 
Daarbij werd grote waardering uitgesproken voor de houding van het garnizoen 
en van de burgers gedurende de zware belegering, welke zij zo dapper en 
standvastig hadden verdragen en waardoor zij zich roem hadden verworven, 
aldus de hoogmogenden; niet alleen voor deze tijd, maar ook voor de toekomst. 
Deze begrepen erg goed hoe belangrijk het voor de Republiek was dat Groningen 
het beleg goed had doorstaan. Het was dan zeker terecht, dat het opschrift van 
een van de vele ter herinnering aan dit feit geslagen penningen, zou luiden: 
‘Groningen constant, Behoud van ’t land’. 
 
Door het beleg van Groningen was de zwakte van de aanvallers duidelijk aan het 
licht gekomen. Het leger uit Munster en Keulen was voorlopig ongevaarlijk. Veel 
soldaten waren wegens wanbetaling gedeserteerd en het seizoen was te ver 
gevorderd om voor de winter een nieuwe actie te ondernemen. Het toch al 
geringe vertrouwen van de Fransen in de krijgskunst van de bisschoppen van 
Keulen en Munster was na het fiasco bij Groningen tot een minimum gedaald. 
Onder de leiding van Rabenhaupt probeerde het leger te Groningen al spoedig de 
Munstersen uit de versterkingen langs de oostgrens van Stad en Lande te 
verdrijven. Er moest snel worden gehandeld want de prins van Oranje had 
marsorders gegeven voor de terugkeer naar Holland van de door hem gezonden 
hulptroepen. Een voordeel was dat de vesting Bourtange onder commando van 
kapitein Frost tegen de Munstersen stand had gehouden.  Al op 8 september 
werden de Munstersen uit de vesting Winschoten verdreven en enkele dagen 
latere konden de door de vijand verlaten schans te Winschoterzijl, de 
Brugschans en het Huis te Wedde, door de Groningse troepen in bezit worden 
genomen. De volgende maand was de Oude of Bellingwolderschans aan de beurt. 
Nog voordat het tot een regelmatig beleg kwam werd de schans door de 
commandant overgegeven. Op 27 oktober 1672 tekende Rabenhaupt de 
capitulatie, waarbij de bezetters werd toegestaan met vliegende vaandels en 
slaande trom te vertrekken naar Coevorden. 
 
Vliegende vaandels en slaande trom. Eerst krijg je de mars met de vliegende 
vaandels en de slaande trom. Voorop lopen de mannen met de vaandels, de 
linkerhand zwierig op de heup geplaatst. Met de rechterhand de stok regelmatig 
naar boven gooiend. Achter hen marcheren de trommelaars en de blazers. 
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Omstreeks dezelfde tijd ging het Staatse leger, dat aan de Friese grenzen achter 
de inundaties de gebeurtenissen had afgewacht, eveneens tot actie over en 
bezette de stadjes Kuinre en Blokzijl. De aanslag op Zwartsluis mislukte. Het 
begon er intussen voor de Republiek wat beter uit te zien. De Duitse keizer en de 
keurvorst van Brandenburg, Frederik Willem 1, hadden legers bijeengebracht, 
die tegen de Fransen en hun bondgenoten begonnen op te trekken. Munster en 
Keulen werden in de rug bedreigd. Hun legers, ongedisciplineerd en slecht 
betaald, vormden een zwaar blok aan het been van de Fransen, die hun hulp 
met grote subsidies hadden moeten kopen. 
 
Hoe de Franse officieren over de bondgenoten dachten, blijkt uit een rapport van 
overste Mornas uit Zwolle aan de Franse minister van oorlog, Louvois, over een 
inspectietocht naar Ommerschans en Coevorden op 30 december 1672. 
 
Hij trof de Ommerschans in de ellendigste toestand want er waren geen 120 
strijdbare lieden en de commandant was een officier à la Munster, dat is een 
geheel onwetend mensch en een sterke dronkaard.  

 
Vervolgens wilde hij naar Coevorden maar kreeg op twee uur afstand van de 
vesting bericht dat deze in de afgelopen nacht zonder noemenswaardige 
tegenstand was ingenomen. De bezetting zou geen dertig geweerschoten en 
slecht twee kanonschoten hebben gekost. Zo gemakkelijk was het in 
werkelijkheid echter niet gegaan. Maar een uur na het begin van de bestorming 
was de vesting Coevorden in handen van de Groningers. Een gedetailleerd 
verslag van de herovering van deze vesting danken we aan de koster-
schoolmeestere uit Coevorden, Meindert van Thienen, de ontwerper en mede-
uitvoerder van het krijgsplan. De veronderstelling dat het originele exemplaar 
van zijn ‘Memoriaal’ in het stadsarchief te Coevorden zou zijn, is niet juist. Er is 
daar alleen een van Van der Scheer afkomstig en met een negentiende eeuws 
handschrift geschreven kopie, die in 1923 door burgemeester Gautier aan de 
stad was geschonken. Van Thienen was na het ontzet van Groningen op 14 
september met vrouw en kind uit Coevorden naar Groningen gevlucht, waar hij 
familie had. Met een in Dalen gehuurde wagen bereikte hij na twee dagen zijn 
tijdelijke woonplaats. Hij bood Rabenhaupt zijn diensten aan en besprak met 
hem de mogelijkheid van een aanslag op Coevorden. Er volgde een opdracht een 
kaart van de vesting te maken en een plan te ontwerpen. De bedoeling was om in 
de winter na het intreden van de vorst de stad over de bevroren moerassen te 
benaderen. Rabenhaupt ging hierbij omzichtig te werk en betrok in het overleg 
een commissie van de Staten, bestaande uit burgemeester Van Julsingha, de 
president van de Ommelanden, Coenders, en de secretaris Bush. Na diepgaand 
onderzoek werd het plan goedgekeurd en geld ter beschikking gesteld voor het 
maken van de nodige biesbruggen, bestemd om over de opengehakte grachten te 
worden gelegd. 
 
Op 22 december gaf Rabenhaupt opdracht tot de expeditie. Een legertje van 
negenhonderd acht en zestig man onder leiding van overste Van Eybergen van 
het regiment Königsmarck, was voor de tocht beschikbaar. Hij werd bijgestaan 
door de majoors Johan Sickinge en Wijler, aangevuld met vrijwilligers en een 
compagnie dragonders (bereden militair).  Iedere compagnie voetvolk leverde 
zesendertig man en de nodige officieren, die in overleg met Van Thienen waren 
aangewezen. Op 27 december om vijftien uur vertrok de hoofdmacht door de 
Steentilpoort en bereikte in de avond het dorp Gieten, waar kwartier was 
gemaakt door de drie compagnieën ruiterij, die vooruit gereden waren. Gesterkt 
door een maatje brandewijn trok men de volgende morgen in de richting van 
Emmen, waar kwartier gemaakt werd. Maar men verdwaalde in de sneeuw en 
kwam niet verder dan Odoorn. Vandaar ging het op 29 december naar Erm, 
terwijl de ruiterij alle posten op de noordelijke toegangswegen naar Coevorden 
bezette. De aantocht bleef overigens niet geheim want twee dragonders waren 
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van hun troep weggereden en hadden zich in Coevorden gemeld. Het is hun duur 
komen te staan. In Erm rustte de troep uit tot de avond. Hier werden de orders 
van Rabenhaupt bekend gemaakt. Het wachtwoord was ‘Hollandia’ en de 
veldkreet ‘God met ons’. Iedereen droeg als teken op het hoofddeksel een strowis, 
een dubbelgevouwen, aan één zijde gebonden bosje stro. Uniformen werden niet 
door iedereen gedragen. 
 
 De boeren in Dalen langs de weg naar Coevorden kregen de opdracht – op 
advies van Van Thienen – hun honden … 
 
… te doen opbinden opdat zij geen geraas maakten als wij met den gantschen 
trein daar door marcheren en ligtelijk van den vijandt binnen Coevorden koste 
gehoort worden also het maar een groot half uur vandaar is gelegen.  
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In de vroege morgen van 30 december bereikten zij de plaats De Hooge Loo (nu 
een stadswijk van Coevorden) en bij het huis van Tellinckhuis werden de wagens 
afgeladen en de biesbruggen gereed gemaakt. Het leger werd verdeeld in drie 
groepen, de eerste onder overste Van Eybergen zou aanvallen op het bastion 
Gelderland bij het kasteel, de tweede onder majoor Wijler zou het bastion 
Holland aanvallen, de derde onder majoor Sickinge zou het bastion Overijssel 
aanvallen, niet ver van de Friese poort. De eerste twee groepen marcheerden 
vandaar naar een hoge plaats, Poppenhaar (bij de galg), voorop de manschappen 
van overste Van Eybergen, bij wie Van Thienen zich bevond. Een opkomende 
ochtendnevel kwam de aanvallers goed van pas, want zij bevonden zich vlak bij 
de wallen. Van Thienen begaf zich met zijn bewakers naar de buitenste gracht 
om de situatie op te nemen. Terwijl hij langs de gracht in de richting van het 
bastion Gelderland liep, kregen de schildwachten op de wallen hem in het vizier. 
Iemand riep: ‘Werda, werda, sprick im duibelsnaam, sprick’. Een bewaker was zo 
stom om te antwoorden: ‘goet vriend’. Daarop werd met musketten uit de 
contrescarp (buitenhelling van een fortgracht) geschoten en werden de bezetters 
gealarmeerd. In draf kwamen de mannen van Van Eybergen Van Thienen te hulp 
en kapten zonder veel moeite een doorgang in de palissade van de contrescarp. 
Ondertussen werd er door de vijand geschoten met kanonnen en musketten 
vanaf de grote wal. Van Thienen wees majoor Wijler de plaats waar zijn groep 
moest aanvallen. Bij zijn terugkeer kwamen hem vrij veel gewonden jammeren 
tegemoet. Maar intussen hadden enige mannen de onderwal van het bastion 
bereikt via de biesbrug die over de bijten (gat in het natuurijs) in de 
binnengracht was gelegd. Van Thienen slaagde er in de biesbrug, welke was 
losgeraakt, weer aan te binden en hield deze vast terwijl de mannen onder 
vijandelijk vuur snel over de brug naar de onderwal liepen. 
 
Dan quam een kogel en nam een voor mij van de biesbrugge weg in ’t overgaan, 
dan an mijn zijdt en achter mij kogels flitsende. Wij hadden het wat scherp omdat 
wij den commandant van Coevorden Jan de Mooy overste over een regiment 
Munsterse infanterie, tegen ons hadden. Ick sagh dat ons volk in de fauce-braye 
bleven sonder de wal te attacqueren; gaf de brugge an een persoon over, die daar 
op soude passen en ging zelf na de fauce-braye. Daar vond ik den Capt. Lt. van de 
lijfcomp. van zijn Excellentie Rabenhaupt en andere meer, snijdende de 
doornheggen op verscheyden plaatsen stucken, terwijl doet de vijandt een schot 
uit een canon met schroot van de regterschouder van ’t bastion Hollandt dat 
majoor Wijler doen attaqueerde en schiet verscheyden van ons volk ter neer. Ick 
zegge tegen de Capt. Lt. voornt.: ‘Kom laat ons boven gaan de wal bestormen, het 
sal genereuser zijn daar te sterven als hier’. 
 
Daarop ging hij met enige onderofficieren en manschappen naar boven tot op de 
kruin van de borstwering. Daar komende was de vijand aan het terugtrekken en 
verliet de batterij al vurende, waardoor genoemde kapitein Jan de Mooy werd 
gedood. 
 
Onse maakten haar meester van de Batterie. Ick op het parapet (borstwering) 
staande liet mijn hoed van het hoofd gaan, roepende de soldaten die op ’t ijs en 
inde faucebraye waren: ‘koomt haastelijk op mannen de vijandt is afgeslagen, de 
plaats is over’. Doen quamen zij anstonds tot ons op also zij geen tegenweer 
vonden. De heer Captn. Koenders gaat met enige officiers op den Commandant 
los, die hem of wel zijn volk nog wilde verweren en bleef bij Commandant Mooy 
doodt. 

 
Daarmee was al spoedig het pleit beslecht. Het reeds verlaten kasteel achter het 
huis van de commandant werd bezet. Van Thienen liet twee jeugdige tamboers, 
die bij de molen van het kasteel stonden, de prinsenmars slaan, waardoor de 
vijand erg verward was geworden. Na zich van de hoofdwacht op de Markt te 
hebben meester gemaakt kreeg de groep Van Eybergen aansluiting bij die van 
majoor Wijler, die het bastion Holland had bestormd. Kapitein Steven Klinge en 
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zijn volk wisten de Friese poort open te breken, zodat de ruiterij kon 
binnenkomen. Tenslotte volgde de bestorming van het bastion Overijssel door de 
groep Sickinge, waar nog krachtige tegenstand werd geboden, zodat 
verscheidene aanvallers sneuvelden. 
 
En alsoo is die sterke vesting Coevorden door de sterke hand des almagtigen 
Gods in de tijd van een uur geïncorporeert. 

 
De gevangenen werd in de kerk opgesloten. Onder hen waren twee dragonders, 
die in Drenthe waren gedeserteerd. Zij werden dadelijk voor de krijgsraad 
gebracht en veroordeeld om door de scherprechter ‘met koorden’ te worden 
geëxecuteerd. Maar omdat de scherprechter uit Groningen zou moeten komen 
werd het vonnis gewijzigd en de veroordeelden werden door een peloton van 
dragonders op de Markt onder de galg geharquebuseert (harquebuse: haakbus). 
Een gedeelte van de bezetting wist te ontsnappen door de Bentheimerpoort. Aan 
Groningse zijde waren er vijftig gesneuvelden, waaronder kapitein Vegesack, aan 
Munsterse zijde honderdvijftig, waaronder de commandant. In zijn brief van 23 
januari 1673 aan Louvois meldde de Franse commandant te Zwolle, generaal De 
Chamilly, dat onachtzaamheid, slechte officieren en ongehoorzame Munsterse 
troepen de enige oorzaken waren van het verlies van deze plaats. 
 
De Staten Generaal verordonneerden een algemene dankdag voor de gelukte 
herovering op 2 februari 1673 en eerden Rabenhaupt door hem te benoemen tot 
drost van Drenthe. Overste Van Eybergen werd beloond door de benoeming tot 
commandant van het garnizoen te Coevorden en later bevorderd tot kolonel. 
Maar de grootste eer kwam toe aan Meindert van Thienen. Hij werd benoemd tot 
commies van ’s lands magazijnen en ontvanger der serviesgelden 
(inkwartieringsgelden) in zijn woonplaats. De Raad van State schonk hem een 
vergulde zilveren bokaal, nu in gebruik als avondsmaalsbeker in de hervormde 
kerk te Coevorden. Van Thienen had deze aan de kerk geschonken. Stad 
Groningen sloeg een gouden herinneringspenning, waarop aan de ene kant het 
wapen van Stad en Lande, aan de andere kant Coevorden was afgebeeld. Zijn 
stadgenoten verkozen hem in 1674 tot een van hun burgemeesters. Hij stierf in 
1707 en werd in de kerk te Coevorden begraven. In 1925 werd in het Van 
Heutszpark een monument om hem te herinneren onthuld. 
 
Zuidwest Drenthe, de Ommerschans en de Nieuweschans bleven echter in 
Munsterse handen. Een groot deel van Drenthe werd nog bedreigd door 
Munsterse strooptochten. Daarom verbleven de gedeputeerden van Drenthe tot 
de vrede in het veilige Groningen. De Nieuweschans werd op 22 juli 1673 door 
een legertje, waarmee Rabenhaupt twee dagen tevoren over de zoete en de zoute 
Eems naar Bunde was getrokken, stormenderhand veroverd. De Ommerschans 
bleef tot de vrede in april 1674 in bezit van de bisschop van Munster. De 
vredesonderhandelingen die in 1673 te Keulen werden gevoerd, liepen op niets 
uit omdat de Republiek niet meer tot concessies bereid was. In de voorzomer van 
1673 zette de bisschop een onderneming op touw om Coevorden weer in handen 
te krijgen. Hij behoefde niet meer te vrezen voor een aanval in de rug omdat 
Brandenburg op 4 mei te Vossem vrede met de bondgenoten had gesloten. Het 
begon met een aanval op Gramsbergen op 15 mei. Vervolgens probeerde hij door 
de aanleg van een dam in de Vecht, boven Gramsbergen, de vesting door 
inundatie tot overgave te dwingen. Voor dit werk werden duizenden boeren uit 
het grensgebied ingeschakeld. De Franse overste Mornas rapporteert hierover 
aan Louvois in een brief van 11 juli 1673:  
 
Hij die daar commandeert heeft mij voor twee dagen geschreven dat het water om 
Koevorden reeds zo hoog staat dat het in de straten der stad begint te dringen en 
hij hoopte dat het nog veel hoger klimmen zou. Er is niets groters en schoners dan 
het door hem gedane werk. Maar om het te bewaken zouden 4000 man voetvolk 
nodig zijn en zij hebben slechts 2000 man. Men kan nog te voet en te paard in de 
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vesting komen want hier hebben de belegerden de weg verhoogd. Indien men heer 
en meester van de omtrek ware of ware de bisschop in staat geweest reeds bij de 
aanvang een schans aan te leggen, zo zou hij, geloof ik, de vesting zeer kunnen 
benauwen. 

 
Uitvoeriger nog schreef generaal De Chamilly drie dagen later aan Louvois, en 
zijn conclusie is: ‘tout ce qu’il, est la chose du monde la plus inutile’. Uit zijn 
bericht wordt duidelijk dat de dam twee uur gaans lang is, voorzien van zes 
schansen met kanonnen en op enige afstand ervoor een palissadeomheining om 
een aanval met schuiten af te kunnen weren. Een poging van de belegerden om 
de dam door te steken, mislukte eind juni. In september kwam Rabenhaupt naar 
de omgeving van Stad om te onderzoeken hoe de vesting zou kunnen worden 
ontzet. De natuur kwam hem een handje te hulp want door de vroege 
najaarsstormen bezweek de dam plotseling op 1 oktober. Met veel verlies van 
mensen en materiaal trokken de Munstersen terug naar Gramsbergen en 
vandaar naar Bentheim. Op 6 november ontruimden zij ook de vesting Steenwijk 
en Meppel. 
 
Eveneens in het najaar 1673 ondernam prins Willem een veldtocht naar Keulen 
en slaagde er in om in november de residentie van de aartsbisschop, Bonn, in te 
nemen (in samenwerking met de keizerlijke troepen), waardoor de bevoorrading 
van de Franse legers in de Republiek in gevaar kwam. Geleidelijk ontruimden de 
Fransen de Lage Landen. De IJsselsteden en Nijmegen omstreeks 1 mei 1674. 
Inmiddels hadden Engeland en de Republiek op 19 februari de tweede Vrede van 
Westminster gesloten. In het voorjaar van 1674 viel Rabenhaupt met een leger 
via Coevorden het graafschap Bentheim binnen en trok op tot Gronau, waar zijn 
opmars werd gestopt. Op 5 april kwam het tot een treffen bij de kerk van 
Nordhorn, waar de Munstersen werden verslagen. Op de terugtocht naar 
Coevorden versperde de Munsterse ruiterij een afdeling voetvolk, onder overste 
Van Eybergen, bij Veldhausen de weg en bracht een gevoelige nederlaag toe op 
de plaats, die nu ‘Holländischer Kerkhoff’ wordt genoemd. Heel kort daarna 
kwam de vrede met Munster en Keulen. Bij traktaat van 22 april, geratificeerd 
op 8 mei 1674, stond Munster zonder enige vergoeding al het veroverde gebied 
af. Keulen, dat 11 mei vrede sloot, verkreeg de vesting Rheinberg; het Staatse 
garnizoen ontruimde de vesting. De 72 jarige Rabenhaupt kreeg in de zomer van 
1674 van de prins het commando over de troepen, die de vesting Grave 
belegerden. De vesting was nog in handen van de Fransen. Na langdurig beleg 
capituleerde de bezetting onder generaal De Chamily op 27 oktober. Eindelijk 
kon Rabenhaupt terugkeren naar het drostenhuis te Coevorden, waar hij op 12 
augustus 1675 is overleden. 
 
Dankzij enorme krachtsinspanning door gevechten op zee en op het land had de 
Republiek in 1674 de ergste gevaren overwonnen. Drenthe, Overijssel, 
Gelderland en Utrecht waren zwaar beschadigd door een vijandelijke bezetting, 
welke op kosten van de bevolking had geleefd. Het strijdterrein was verplaatst 
naar de zuidelijke Nederlanden en Elzas-Lotharingen. Na de val van Grave was 
van de belangrijke vestingen alleen Maastricht in Franse handen. Het aantal 
deelnemers aan de oorlog had zich nog verder uitgebreid met Zweden aan Franse 
kant, terwijl Denemarken en verschillende Duitse vorstendommen, waaronder 
weer Brandenburg, zich aan de kant van de Duitse keizer, Spanje en de 
Republiek hadden geschaard. De wispelturige bisschop van Munster sloot zich 
later aan bij de vijanden van Frankrijk. In 1678 sloot de Republiek te Nijmegen 
vrede met Frankrijk, op gunstige voorwaarden. De bondgenoten werden in de 
steek gelaten en werd het verraad van Nijmegen genoemd. Zij moesten het 
volgende jaar het gelag betalen en de veroveringen, welke in Noord-Duitsland op 
Zweden waren gemaakt, prijsgeven. Frankrijk verwierf grote voordelen aan de 
oost- en noordgrens. De Republiek, op het nippertje aan de ondergang ontsnapt, 
was ten slotte zegevierend uit de grote oorlog te voorschijn gekomen. 
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Instorting oudste Martinitoren 
 
Van de drie indrukwekkende kerken in Stad, de ‘fortkerk’ Sint Walburg, de 
Maria ter A-Kerk en de Martinikerk was de laatste de oudste. Net als de 
bisschopsstad Utrecht werd ook Stad een echte Sint Maartenstad. De Heilige 
Martinus, die eens als Romeins officier zijn mantel doormidden sneed om een 
arme stumper de helft daarvan te geven, was in Stad mateloos populair. De 
oudste Martinitoren bekroonde de eerste bakstenen kerk, die tussen 1230 en 
1245 als romangotisch godshuis gebouwd is. Hij zou zo’n dertig meter hoog zijn 
geweest. Vermoedelijk als gevolg van een eerdere blikseminslag stortte de toren 
in 1468 in. De toren werd opnieuw gebouwd even verderop naar het westen. Zo 
kon de kerk worden vergroot. De toren kreeg de vandaag zo vertrouwde 
contouren van de ‘olle grieze’. Het onderste vierkante deel was in 1482 klaar en 
veertig meter hoog. Het was opgebouwd uit baksteen en Bentheimer zandsteen. 
Pas in 1545 waren daarop drie nieuwe geledingen aangebracht en kreeg de toren 
een uivormige houten spits. Hij zou honderd meter hoog zijn geweest. Pas na een 
brand in 1577 kreeg de Martinitoren zijn huidige vorm. 
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Deur zien haals ken wel n dreimastschip (drankzucht) 

 
 
Heksen verbranden op de Gieselbaarg 
 
 
Hemme Aldricks overleefde het heksenproces op De Wedderborg. Het was in 
1597 de allerlaatste keer dat er in ons land nog heksen verbrand werden. In 
andere Europese landen zouden er nog jarenlang vrouwen en soms ook mannen 
wegens hekserij naar de brandstapel gaan. Altijd draaide het om toverkunsten 
en om een verbond met de duivel. Heksen hoorden thuis in een wereld vol 
duistere geheimen. Ook in het afgelegen Westerwolde was er veel dat de 
bewoners niet konden verklaren. Hoe kon het dat er zo maar een mens of een 
dier dood ging? Zat de duivel er achter? Had een oude toverkol er misschien iets 
mee te maken? Vreemde natuurverschijnselen waren al even onheilspellend. Hoe 
konden zonsverduisteringen ontstaan en windhozen waar niemand op verdacht 
was? En wie kon verklaren waarom onweersbuien bij klaarlichte dag zomaar uit 
een inktzwarte hemel naar beneden vielen? Angstaanjagend was het. Dat was 
duivelsgeweld! In het donker van de nacht waren er soms wonderlijke geluiden te 
horen. Heksen? Een heksensabbat werd op een geheime plek gehouden. Daar 
troffen heksen elkaar in het donker van de nacht. Ze dansten er naakt en 
ontmoetten de duivel. Hij vertelde hun welk kwaad ze moesten aanrichten. Het 
was de kerk die in 1484 de grote aanval op de duivel opende. Zonder het 
opsporen en berechten van heksen was dat onbegonnen werk. De dominicanen 
waren zo goed georganiseerd en geestdriftig dat ze een handleiding uitgaven voor 
inquisiteur en burgerlijke overheden die met heksen te maken kregen. Het is een 
van de schandelijkste boeken uit de geschiedenis: ‘de Heksenhamer’ (Malleus 
Maleficarum). Het boek was in 1486 geschreven door twee hoogbegaafde 
dominicanen, twee monniken die voor alle vrouwelijke dingen even bang waren 
als de duivel voor het crucifix, zo werd gezegd. Toen begon de heksenjacht in 
Europa pas echt. De calvinisten moesten weinig van de katholieken hebben en 
waren heel wat minder fanatiek in het bestrijden van de hekserij. Veel dominees 
verzetten zich tegen het volksgeloof in duivels en heksen. Zij stonden wantrouwig 
tegenover toverkollen die op bezems door de lucht vlogen. De meeste 
burgemeesters en jonkers dachten er net zo over. Er waren uitzonderingen, zoals 
dominee Antoni in Blijham en drost Entens in Wedde. Zij waren de aanstichters 
van de laatste heksenverbranding in Nederland. 
 
Westerwolde was een land vol heksen en tovenaarskes. Ook in 1587 waren de 
vlammen op de Gieselbaarg hoog opgelaaid. Acht vrouwen werden er toen van 
duivelse toverkunsten beschuldigd. Zeven van hen vonden de dood op de 
Gieselbaarg. Eerst waren ze in het water gegooid. Door de vele lange rokken die 
de vrouwen droegen en de lucht die zich daartussen bevond, bleven ze altijd 
eerst even drijven. Dan pas had de heksenproef bewezen dat ze schuldig waren: 
een heks was vederlicht en ging niet onder. Als ze zwaar was zou ze immers 
nooit door de lucht kunnen vliegen! Alleen wie onmiddellijk kopje-onder ging had 
de heksenproef goed doorstaan en ging vrijuit. Of een van de acht vrouwen dat 
geluk heeft gehad? Twee jaar later was het weer raak. Behalve negen vrouwen 
werden nu ook drie mannen als heks verbrand. Temmeke Johans ontsprong de 
dans. Van haar weten we zeker dat ze de waterproef doorstond. Een of twee 
richter (rechters), de schrijver van het gerecht, een paar bijzitters en de 
huisvoogd (hoge dienaar van de drost) van De Wedderborg volgden het verhoor 
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waarbij gemarteld werd. De scherprechter (beul) uit Farmsum dwong de 
slachtoffers met harde hand tot bekentenissen. Als de beul bij het uitrekken en 
slaan hulp nodig had, was de huisvoogd zijn helper. In 1587 werden niet minder 
dan vijf pond kaarsen ‘in den tortuiren in duisteren keller’ gebruikt. De drost zelf  
deed aan het verhoor of de verbranding niet mee. Maar zonder zijn toestemming 
kon er geen heksenrecht gesproken worden. In 1587, 1589 en 1597 ging het niet 
meer om één slachtoffer, altijd om meer. Steeds beschuldigde de ene heks de 
andere. Dat had met de folteringen te maken. Het ging bij het branden met de 
kaars, het uitrekken op de ladder en het slaan met kettingen en zwepen niet 
alleen om een bekentenis, maar vooral om namen van andere heksen. Half in 
zwijm, doodsbang voor nog meer striemen en gebroken ledematen, kwamen die 
de halfdode slachtoffers vanzelf over de lippen. Dat patroon zien we overal in 
Europa. Wat dat betreft verstond heksenrechter Ten Venhuis zijn vak! Na 1597 
strompelden er nooit meer heksen de Gieselbaarg op. In vijftig jaar tijd hadden 
meer dan vijftig heksen er de dood gevonden. 
 
Dat betekende niet dat het met de hekserij in Westerwolde afgelopen was. Al 
maar weer waren er verhalen over vrouwen die als stokjesriedsters door de lucht 
vlogen. Als zij zich hadden ingesmeerd met heksenzalf hield niets hen tegen. Zo 
was er Aaltje uit De Pallert. Samen met andere vrouwen uit de buurt vierde ze in 
Bourtange nieuwjaar. De fles ging rond en de stemming werd bij iedere slok 
vrolijker. De nieuwjaarsviersters vergaten tijd en uur. Toen ze eindelijk naar huis 
wilden, zagen ze hoe een dichte sneeuwstorm over de paden en velden joeg. Wat 
nu? ‘Als ik maar een bezem uit de stookhut kan krijgen’, zei Aaltje. Dat was geen 
enkel probleem. Alle vrouwen gingen achter elkaar op de steel zitten. Aaltje 
mompelde een paar onverstaanbare woorden, zette zich met beide voeten af, en 
daar vlogen ze door de lucht. Door de sneeuw zagen ze niets. Maar Aaltje wist de 
weg. Af en toe maakte de bezem een duikvlucht om een van de stokjesriedsters 
bij huis af te zetten. Aaltje gaf de dame een zetje en vlak voor haar huis rolde ze 
in de sneeuw. Bibberend van de kou en van de schrik krabbelde ze overeind. Het 
stokjerieden duurde maar even. Door de snelheid hadden alle dames de muts 
verloren. De volgende dag zag half Westerwolde wat er aan de hand was geweest. 
De hoogste eikenboom hing vol vrouwenmutsen. Iedereen wist nu zeker dat 
Aaltje een heks was. Ook Jantje Frute uit Bellingwolde flitste als een straaljager 
door de lucht. Steevast op vrijdag zoefde ze de grens over. Dan was er in het 
Oost-Friese Weener de heksensabbat. Na afloop werd er stevig gegeten en 
gedronken, zo wist iedereen in Reiderland te vertellen. De heksen zagen er niet 
tegenop om op de daken van de Weeners te landen en door de schoorsteen te 
kruipen.  Boven het haardvuur hingen in de wieme (zoldering) worsten en flinke 
hompen spek. Die waren even later verdwenen. In Weener was te ruiken hoe ze 
in de pan lagen te sissen. Jantje en de andere heksen namen het er goed van. 
Tallie uit hetzelfde Bellingwolde kon er ook wat van. De mensen uit Bellingwolde 
kregen pas in de gaten dat er met haar wat aan de hand was toen het flink vroor. 
Iedereen had ijsbloemen op de ramen, maar Tallie niet. Op het ene raam grijnsde 
de duivel de voorbijgangers toe en op het andere stond Jezus naar hen te kijken. 
Tallie was naaister van beroep. Ze ging van boerderij naar boerderij aan 
verstelwerk te doen. Voor de boerin bij het koffiedrinken het eerste slokje nam, 
zei ze steevast: ‘In godsnaam’. Anders zou ze zeker door Tallie behekst worden. 
Er werd gefluisterd dat de toverende naaister pannenkoekenbeslag in muizen 
kon veranderen. Vet in de pan had zij niet nodig. Van geitenmelk en een beetje 
meel bakte zij de heerlijkste pannenkoeken. Maar niemand durfde de behekste 
pannenkoeken te eten. Onder haar bedstee had ze een laars verborgen. Die zat 
altijd vol geld. Van de duivel, wisten de mensen uit Bellingwolde. Op een dag 
werd ze dood in haar huisje gevonden. Haar gezicht zat achterstevoren op het 
lichaam. De duivel had haar nek omgedraaid. 
 
Geen enkele heks kon op tegen Pool-Hille. Die had niet eens een bezem, maar 
vloog op haar grote sloffen door de lucht. Iedereen in het Oldambt en 
Westerwolde kende haar. Van alle heksen was zij de aardigste. Wie een tocht 
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wilde maken, mocht achter op de sloffen van de vliegende heks. Maar wee 
degene die haar uitschold voor ol hekse (oude heks). Dan bleek dat Pool Hille 
kon toveren als de beste. In de loop van de negentiende eeuw was er hoe langer 
hoe minder sprake van heksen. De mensen wisten meer van ziektes en begrepen 
beter hoe de wereld om hen heen in elkaar zat. Ze waren minder bang voor de 
duivel en zijn toverkollen. Maar echt verdwenen? In 1875 zwierf een Pruisische 
koopman door Westerwolde. Achter De Pallert kwam hij bij iemand bij wie een 
ziek kind in de bedstee lag. Het had opeens hoge koorts gekregen en niemand 
wist hoe dat kwam. ’Dat kind is betoverd’, zei de koopman. ‘Kijk maar eens in 
het hoofdkussen’. De ouders zagen hoe de veren in het kussen op een vreemde 
manier in een kluwen waren gedraaid. Zie je wel, heksenwerk. Dat heeft met de 
duivel te maken. De eerste vrouw die vandaag bij u over de vloer komt en het 
kind over zijn hoofdje strijkt, is de heks die hem ziek heeft gemaakt’. Nog geen 
twee uur later kwam er een vrouw uit de buurtschap aanwippen en deed wat de 
koopman voorspeld had. De boer greep de tang en sloeg de heks waar hij haar 
raken kon. Nooit heeft iemand haar weer gezien. De veren werden verbrand. Het 
heeft niet geholpen. Het zieke kind ging dood. Toen de dokter kwam was het al te 
laat. De sprong haast uit zijn vel toen hij hoorde wat er gebeurd was. Hij schold 
de ouders uit voor bijgelovige domkoppen. Trientje Tets moet de allerlaatste zijn 
geweest die in Groningen als heks verbrand is. Er kwamen geen rechters en geen 
beul aan te pas. Heksenprocessen waren in 1877 immers al lang verleden tijd. 
Trientje woonde op ’t Waar, in het Oldambt. Het was een groezelig oud vrouwtje 
dat altijd schold en zelden lachte. Net als Tallie uit Bellingwolde verdiende ze de 
kost als naaister. Haar broer was smid en doodgraver. Ze woonde bij hem in een 
klein zijkamertje. Op een dag wilde ze de haard aansteken, maar haar rokken 
vatten vlam. In een oogwenk stond ze in lichterlaaie en verbrandde. ‘Zie je wel,’ 
zeiden ze op ’t Waar. ‘Onze heks is verbrand, de duivel zelf heeft het gedaan’. 
Heksen kwamen er in heel Groningen voor. Spijk op het Hogeland was zelfs het 
grootste heksennest van Stad en Ommeland, zo wordt er beweerd. 
 
Het moet een ruige wereld zijn geweest, daar in de uiterste zuidoosthoek van 
Groningen. Apell werd het gebied genoemd. Er lagen zandbulten en de Ruiten A 
kronkelde door het veen. Als het niet al te nat was kon men over Apell naar 
Duitsland reizen, naar Munster, waar de bisschop woonde, die de macht had in 
de meeste kerken in Groningen. Daardoor reisden er toch nog mensen naar 
Apell, dat ver gelegen gebied. De monniken van het klooster in Schildwolde 
vonden dat er wat moest gebeuren. In het Apelsche moesten reizigers een 
slaapstee en eten en drinken kunnen krijgen. Daarom besloot de abt van het 
klooster Gratiae Sanctae Mariae (Genade van de Heilige Maria), dat er een 
voorwerk gebouwd moest worden. Het moest zowel boerderij als hospitium zijn. 
Een plek waar de reizigers vriendelijk werden opgevangen.  Het voorwerk werd 
een eenvoudig gebouwtje, opgetrokken van hout en leem. In het begin van de 
dertiende eeuw was het af. Een succes werd het niet. De eenzaamheid schrikte 
de reizigers af en de bodem was te schraal om mens en dier te voeden. In 1458 
verkocht het Schildwolder klooster de ‘verwoestede erve unde guet’ aan Jacobus 
Wiltingh, de pastoor van Garrelsweer. Jacobus was niet zo maar een 
dorpspastoortje, hij mocht de bisschop in de dorpen rond Loppersum 
vertegenwoordigen. Hij kocht de grond en de overgebleven bouwvallen en schonk 
ze in 1464 aan de kloosterorde van het Heilige Kruis. Deze naam gaat helemaal 
terug naar de tijd van de Romeinen en de eerste christenen. Het kruis, waaraan 
Christus gestorven zou zijn, was in Jeruzalem opgegraven en werd door de 
Kruisheren bewaakt. Het blijft onduidelijk hoe het verder is gegaan. Maar 
honderden jaren waren er opnieuw Kruisheren. Zij stichten overal in Europa 
kloosters. Jacobus Wiltingh liet de broeders beloven binnen twee jaar een 
klooster op de plek van het oude voorwerk te bouwen. Het ‘Huis van het Nieuwe 
Licht’ zou het worden genoemd. Overdreven eisen stelde hij niet. Als er 
tenminste vijf monniken in het nieuwe klooster zouden bidden en werken, was 
hij tevreden. De pastoor van Garrelsweer, die in Onstwedde was opgegroeid, 
zorgde ervoor dat het Huis van het Nieuwe Licht land in bezit kreeg bij 
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Garrelsweer, Loppersum en Onstwedde. Hij schonk het vaderlijk erfdeel, het 
Wittinghe erve in Onstwedde, aan de Kruisheren. Andere giften en erfenissen 
volgden. Het ging de kloosterlingen in Apelsche voor de wind en het kloosterbezit 
breidde zich uit. Het werd een indrukwekkend geheel. Om het grote vierkante 
gebouw lag een gracht en allerlei bijgebouwen maakten er een echt 
kloostercomplex van. Er kwamen bak-, brouw- en bouwhuizen. Voor het vee 
werden grote stallen gebouwd. De slachterij was gevestigd in het ‘vleeshuez’, in 
het ‘gemene gasthuez’ vonden de gasten onderdak en voor de zieken werd er een 
‘seyckenhuez’ gebouwd. Omdat het maken van perkament uren in de wind 
stonk, werd het ‘pergamaentehuez’ buiten de gracht gebouwd. In het 
poortgebouw was er, behalve voor de portier, ook plaats voor de smid en de 
schoenmaker van het klooster. Vanaf de Ruiten A werd er speciaal een 
molendiep gegraven, dat voor genoeg waterkracht zorgde om een dubbele 
watermolen met een schoepenrad in beweging te krijgen. Hij vermaalde graan tot 
meel en perste olie uit zaad. Behalve monniken kwamen er ook ouderen uit 
Groningen naar het Huis van het Nieuwe Licht. Voor ene flinke som geld werden 
ze tot aan hun dood verzorgd. Door de grote schenkingen van deze proveniers 
werd het klooster hoe langer hoe rijker. Naast de borg in Wedde was het klooster 
van Ter Apel het tweede grote stenen gebouw van indrukwekkende omvang in 
Westerwolde. Het bezat honderden hectares grond, drie huizen in Stad en een 
goed gevulde schatkist. 
 
In de loop van de Tachtigjarige Oorlog kregen de protestanten steeds meer macht 
en werd het er voor de kloosterlingen niet gemakkelijker op. In de kloosters 
werden soldaten ingekwartierd. Het kostte de broeders handenvol geld. Aan de 
troepen van de prins van Oranje moesten zelfs boetes worden betaald. Geen 
wonder dat er land moest worden verkocht. Gelukkig maakte Willem Lodewijk 
zijn aanvoerders duidelijk dat het klooster in Ter Apel niet betrokken mocht 
worden bij ‘allen overval, roof, brandt en de beschadiginge’. De calvinisten 
kregen in 1594 de macht. Donkere wolken pakten zich boven ‘Het Huis van het 
Nieuwe Licht’ samen. Het hoofd van het klooster, prior Johannes Emmen, en zijn 
vrome broeders werden zonder pardon gearresteerd en als gevangenen naar 
Steenwijk gebracht. Daar gedroegen de Kruisheren uit Ter Apel zich als 
vriendelijke mannen. Ze werden weer vrijgelaten. In alle rust gingen ze terug 
naar Ter Apel. En zo kreeg het klooster zijn oude bewoners terug. Met het lezen 
van de mis en andere ‘paapse stoutigheden’ was het natuurlijk afgelopen. De 
Kruisheren waren echter niet al te fanatiek in hun geloof, zij schikten zich. Er 
waren altijd wel ogenblikken waarop er binnen de kloostermuren als vanouds 
gebeden en gezongen kon worden. Verder ging het werk gewoon door. En wie 
maakte trouwens bezwaar tegen het verzorgen van vee, gewas, reizigers en 
‘verarmde huislieden’? De gedoogde kloosterlingen waren goede boeren en 
uitstekende gastheren. Maar de protestanten van het zuivere bijbelwoord hielden 
de monniken met hun fladderende pijen terdege in de gaten. Prior Johannes 
Emmen deed echter een handige zet. Hij trouwde met een vrouw die een goede 
ziekenverzorgster bleek te zijn. En toen Ter Apel om een predikant zat te 
springen, zei Johannes zonder blikken of blozen dat hij best dominee wilde zijn. 
Het examen voor calvinistisch predikant bleek voor hem niet moeilijk. Zo was 
Johannes prior en dominee tegelijk en preekte hij voor de protestanten in de 
kloosterkerk alsof hij al jaren een calvinist was geweest.  In Westerwolde vielen 
ze niet zo snel om van verbazing. In Sellingen en Vlagtwedde was de pastoor ook 
gewoon dominee geworden. En in Blijham had de latere heksenjager Ludolphus 
Antoni de wijwaterkwast zonder morren opgeborgen. Toen de predikant van 
Sellingen overleed, werd aan Johannes Emmens gevraagd of hij daar op de 
preekstoel wilde staan. En Johannes zei ja. Tien jaar lang was hij de bekendste 
predikant van Westerwolde. Op zestigjarige leeftijd stierf hij. Hoe nu verder met 
het klooster? Er kwam een flinke ruzie van. Zelf Drenthe mengde zich in het 
gekrakeel, omdat ook daar kloostergoederen lagen. Stad trok aan het langste 
eind en het ‘Huis van het Nieuwe Licht’ werd hun bezit. De monniken mochten 
blijven. Bij hun overlijden namen protestantse knechten het werk over. Het heeft 
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jaren geduurd voor de laatste monnik de ogen voorgoed sloot. Om te zeggen dat 
Stad goed voor het klooster heeft gezorgd, zou te veel eer zijn. Het machtige bezit 
raakte in verval en werd steeds kleiner. De bijgebouwen verdwenen. In de 
kloosterruimtes kwamen een timmermanswerkplaats en een school. Ook de 
dominee en de schoolmeester gingen er wonen. De westvleugel en de 
bovenverdieping werden afgebroken, evenals de bijgebouwen. Dankzij een 
grondige restauratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw bleef de rest van 
het klooster behouden. 
 
Hemme Aldricks overleefde het heksenproces op de  Wedderborg. Het was in 
1597 de allerlaatste keer dat er in ons land nog vrouwen verbrand werden.  In 
andere Europese landen zouden er nog jarenlang vrouwen en soms ook mannen 
wegens hekserij naar de brandstapel gaan. Altijd draaide het om toverkunsten 
en om een verbond met de duivel. Heksen hoorden thuis in een wereld vol 
duistere geheimen. Ook in Westerwolde was er veel dat de bewoners niet konden 
verklaren. Hoe kon het dat er zo maar een mens of een dier dood ging? Zat de 
duivel erachter? Vreemde natuurverschijnselen waren al even onheilspellend. 
Wie kon verklaren waarom onweersbuien op klaarlichte dag zomaar uit een 
inktzwarte hemel naar beneden vielen? Angstaanjagend was het. Dat was 
duivelsgeweld. In het duister van de nacht waren er soms wonderlijke geluiden 
te horen. Heksen? Peter mit zien kolde netuur liet de duistere karweitjes immers 
graag aan zijn tovernaerschen over. Een heksensabbat werd op een geheime plek 
gehouden. Daar troffen de heksen elkaar in het duister van de nacht. Ze dansten 
er naakt en ontmoetten de duivel. Hij vertelde hun welk kwaad ze moesten 
aanrichten. Het was de kerk die in 1484 de grote aanval op de duivel opende. 
Zonder het opsporen en berechten was dat onbegonnen werk. In het boek De 
Heksenkamer stond alles haarfijn beschreven hoe je heksen kon herkennen. 
Toen begon de heksenjacht in Europa pas echt. Veel dominees gingen tekeer 
tegen het volksgeloof in duivels en heksen. Zij wantrouwden toverkollen die op 
bezems door de lucht suisden. De meeste burgermeesters en jonkers dachten er 
net zo over. Er waren uitzonderingen, zoals dominee Antoni uit Blijham en drost 
Entens uit Wedde. Zij zorgden ervoor dat de vrouwen niet meer werden 
verbrand. 
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Prefect vlucht naar het Gorecht 
 

De Utrechtse bisschoppen begrepen dat de schenking van de Duitse koning een 
prachtkans was om zich in het noorden te laten gelden. Bisschop Burchard 
(1100-1112) bouwde daarom naast de Sint Maartenskerk een reusachtige 
bisschopskerk, de Sint Walburg. Een kerk die tegelijk een fort was. Inmiddels 
oefende een prefect namens de bisschop in Stad het daadwerkelijke gezag uit. 
Maar de Stadjers lieten zich niet overheersen. Rond 1150 werd de prefect 
verjaagd en de Sint Walburg bezet. Vooral de rijke kooplieden dachten er niet 
aan om slippendragers van de bisschop te zijn. Verbitterd stormde bisschop 
Herbert, die in Bierum was geboren, met een sterk leger op Stad af. Met 
slingerwerktuigen werden zware stenen Stad ingezwiept. Daar konden Stadjers 
niet tegen op. Herbert benoemde zijn broer tot nieuwe prefect. Maar echt helpen 
deed het niet. Vooral de rijke kooplieden als de Gelkingers dachten er niet aan 
zich te laten inpakken. Vanaf 1245 voerde Stad een eigen zegel in. Daarop stond 
de Sint Maartenskerk. De Stadjers lieten zien dat zij voortaan zelfstandig brieven 
gingen verzenden en hun eigen verdragen sluiten. In 1251 werd de prefect 
gedwongen om Stad te verlaten en zich voortaan in het Gorecht te vestigen. Vol 
trots spraken de Stadjers van Gruoninga als een vrije rijksstad, die slechts aan 
de keizer verantwoording hoefde af te leggen. En de Duitse keizer woonde 
gelukkig ver weg. 
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Dat waait joe nait mit oostewind aan 

 
 
Het Peerd van ome Loeks  
 
 
 

Peerd van Ome Loeks 

Jan de Baat 1959 

Kwartsbeton 

 

Stationsplein, Groningen 

 
 
Het Peerd van Ome Loeks (vertaald: Het paard van oom Lucas) kan worden 
gezien als een van de symbolen van Stad Groningen. Het beeld ontleent z'n 
bestaan aan een Gronings volkswijsje met dezelfde titel. 
 
Over het Peerd van Ome Loeks gaat een liedje met de onderstaande tekst. De 
melodie is hetzelfde als dat van het sinterklaasliedje ‘Daar wordt aan de deur 
geklopt’. Het liedje dateert van 1900 en is een vertaling van een Duits 
studentenliedje.  
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Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,  
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.  
Guster nog goud gezond, sluig 'e mit steert in 't rond  
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.  
Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,  
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.  
Haar 'k hom moar vreten geven, din was 't wel in leven bleven.  
Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.  
 
De regel ‘hartstikke dood’ wordt ook wel gezongen als ‘hailendal dood’. 

 

Ome Loeks 
 
In de loop der jaren zijn meerdere mannen aan gewezen die de Ome Loeks 
zouden zijn. Mogelijke kandidaten waren onder anderen Loeks Kuiter uit Kiel-
Windeweer, Loeks Hansen uit Delfzijl en stalhouder Loeks Bolhuis uit 
Groningen. 
 
De meest bekende kandidaat is Lukas ‘Loeks’ van Hemmen (1876-1955). Hij was 
pikeur en eigenaar van café en stalhouderij 'de Slingerij' aan de Aweg in 
Groningen. Op een dag in 1910 was zijn beroemde renpaard Appelon nogal 
ongedurig en trapte naar de stalknecht Barelt Visser. Van Hemmen dreef het 
paard terug met een riek. Het paard liep een verwonding aan zijn neusvleugels 
op en werd ziek. Hij overleed enkele dagen later aan de koliek. Toen de 
paardenslager het kadaver kwam halen, waren er een paar jongens die zongen: 
"t Peerd van Ome Loeks is dood". En zo zou het liedje zijn ontstaan. 
 
 

 

 
Veulen (1951) 
 
Het nu bekende standbeeld op het Stationsplein, was niet het eerste beeld dat 
Peerd van Ome Loeks werd genoemd. Beeldhouwer Wladimir de Vries maakte in 
1951 zijn ‘Veulen’, dat aan de Radesingel bij de Sint-Jozefkathedraal werd 
geplaatst. Het werd in de volksmond al snel omgedoopt tot Peerd van Ome Loeks. 
Loeks van Hemmen meldde desgevraagd dat het veulen niet op zijn paard leek. 
Later werd het ‘Veulen’ ook wel Lutje Loeks (Kleine Loeks) genoemd. 
 
In 1955 deed Groningen mee aan de Nationale Energie Manifestatie 1955. Voor 
het paviljoen ‘Groei en Bloei van Stad en Land’ maakte De Vries een drie meter 
hoog gipsen paardenhoofd. In de tentoonstellingscatalogus staat hierover: ‘en 
'het peerd van Ome Loeks' waarschuwt, wanneer men bij de expositie van 
Groningen is aangekomen, waarin zowel Stad Groningen als de provincie 
aandacht vragen voor activiteit op het gebied van kunst, wetenschap, handel en 
nijverheid.’ Het Nieuwsblad van het Noorden wist te melden dat er een bronzen 
exemplaar van het beeld in Stad zou worden geplaatst. Dit beeld is er echter 
nooit gekomen. 
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In dezelfde periode besprak de gemeenteraad van Groningen het voorstel van een 
zekere heer Steeman. Hij had al eerder – na de onthulling van het Veulen – in 
1951 een brief gestuurd, maar daarop geen gehoor gekregen. Steeman zag wel 
handel in de verkoop van kleine beeldjes van het 'peerd van ome Loeks' als 
souvenirs. In april 1954 ging de gemeenteraad alsnog akkoord met het voorstel, 
met als voorwaarde dat het geheel op een geestige wijze zou worden uitgevoerd. 
 
De  Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat werd gevraagd een ontwerp te maken. 
In zijn eerste ontwerp had hij Ome Loeks op het paard gepland, in het latere 
ontwerp werd hij ernaast geplaatst. Het was de bedoeling van de gemeente het 
beeld te plaatsen op het oostelijk deel van de Vismarkt, maar dat leidde tot veel 
bezwaren van markthandelaren en kermisexploitanten. Het beeld zou teveel 
ruimte innemen, waardoor er derving van baten zou kunnen optreden. De Baat 
maakte zijn beeld van kwartsbeton. In maart 1959 was het klaar en werd het 
tijdelijk geplaatst in het magazijn van de dienst Openbare Werken aan de 
Wilhelminakade. In dezelfde maand schreven burgemeester en wethouders een 
brief aan de Nederlandse Spoorwegen met de vraag of het beeld op het 
Stationsplein geplaatst kon worden. De NS gingen een maand later akkoord, 
waarbij zij lieten weten dat ze de voorkeur gaven aan een plaatsing waarbij de 
mannenfiguur naar het water kijkt. Uiteindelijk werd het beeld werd in augustus 
1959 voor het hoofdstation geplaatst. Het werd niet officieel onthuld, omdat men 
dat niet vond passen bij de tragische wijze waarop het dier aan zijn einde is 
gekomen. 
 
Met de diverse herinrichtingen van het Stationsplein is het beeld een aantal 
keren verplaatst. Op verzoek van de NS is er altijd voor gezorgd dat het paard 
niet met z'n billen naar het station kwam te staan. In verband met de 
grootschalige renovatie van het plein voor het hoofdstation, en in het bijzonder 
de bouw van het zogenaamde stadsbalkon, werd het beeld in 2003 verwijderd. 
Op 7 juni 2007, tijdens de feestelijke opening van het stadsbalkon, is het beeld 
weer op zijn originele plaats onthuld. In de tussentijd heeft het een grondige 
opknapbeurt ondergaan. 
 
De rechten van het beeld zijn sinds 1974 in handen van de Stichting Peerd van 
Ome Loeks. De Groninger beroepsbrandweer was in de jaren zestig en zeventig in 
het bezit van twee kraanwagens van het merk Ward La France die 'Ome Loeks I' 
en 'Ome Loeks II' waren genoemd. 
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Albrecht van Saksen trekt de Ommelanden binnen 
 
Al voor 1500 viel de lange schaduw van het Oostenrijkse Huis Habsburg over 
Friesland tussen rivieren Eems en Lauwers. De Habsburgers heersten in Spanje, 
Duitsland en een aantal Nederlandse gewesten. In 1492 ontdekte Christoffel 
Colombus in Spaanse dienst Amerika. Veroveringen in de Nieuwe Wereld 
volgden. Karel V, die in 1515 heer van de Nederlanden, in 1516 koning van 
Spanje en in 1519 keizer van Duitsland werd, regeerde over een rijk waar de zon 
nooit onderging. Zijn grootvader Maximilliaan van Habsburg deed er alles aan 
om de Nederlanden, goedschiks of kwaadschiks, te verenigen. Dan kon zijn 
kleinzoon de zeventien gewesten vanuit Brussel regeren. Maar de Friezen 
hoorden tot zijn koppigste tegenstanders. En omdat de schatkist van 
Maximilliaan leeg was bedacht hij een list. Een aanvoerder bij wie hij in het krijt 
stond, Albrecht van Saksen, kreeg het recht om de Friese landen binnen te 
vallen. Albrechts mars naar Leeuwarden verliep spoedig. In 1498 trok hij ook 
naar het oosten. Zijn troepen trokken een spoor van geweld door het 
Westerkwartier. Het stadsbestuur dat met schrik en beven de veroveraar zag 
naderen, merkte tot zijn ontzetting hoe allerlei kopstukken van de hoofdelingen 
in de Ommelanden, zoals Van Ewsum, Ripperda, Rengers, Onsta en Tamminga 
schaamteloos naar de kant van de bezetter overliepen.  Stad aarzelde niet en viel 
hun steenhuizen aan. Die van Farmsum, Ten Post, Den Ham, Pieterburen, 
Sauwerd en Verhildersum bij Leens werden in brand gestoken. Pas toen kon er 
vrede worden gesloten. 
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Idioten blozen nait 
 
 
 
 
 

De gastarbeiders 
 
 

 
Een groepje eenvoudig geklede mannen, elk met een blauwe linnen plunjezak op 
de rug, een met sokken omwonden zeis over de schouder en een kromme pijp in 
de mond: hannekemaaiers. Zo wordt nu nog het beeld getekend van die Duitse 
grasmaaiers. Van over de grens kwamen ze om te werken in de weidestreken van 
Groningen, Friesland en Noord Holland. Elk voorjaar opnieuw verlieten ze met 
honderden hun verarmde overbevolkte dorpen om hier met hard werken een 
handvol daalders te verdienen. Ze vonden hier meestal werk als grasmaaier, 
vandaar de naam hannekemaaier, in het Duits Hankemeijer. Alle 
seizoenarbeiders uit de Nederduitse staatjes werden hannekemaaier genoemd, 
ook al hadden ze met grasmaaien niets te maken want de vreemdelingen 
werkten hier ook als hooiers en tuinmannen, als turfstekers in de venen, als 
kleigravers voor de steenfabrieken of als schepelingen voor de walvisvaart en de 
koopvaardijvloot. Het was dus een grote verscheidenheid van vreemde 
arbeidskrachten, die in de vorige eeuwen naar Nederland kwamen.  Ze waren 
vrijwel allemaal afkomstig uit de buurstaten Oost Friesland, het Eemsland en de 
Hümmling, uit de graafschappen Bentheim en Lingen, het Oldenburgerland en 
het Munsterland, zelfs uit het vorstendom Lippe-Detmold.  
 
Al is het begrip hannekemaaier het meest bekend geworden, toch waren er nog 
veel andere namen. De naam ‘veling’ werd vooral in het noorden van ons land 
gehoord. Hij was afgeleid van  Westfälinger, bewoner van Westfalen. De 
kooplieden die met wollen sokken, mutsen en dergelijke gebreide goederen het 
platteland afreisden werden hozeveling genoemd. De maaiers in Friesland 
werden later met mieren aangeduid. Dronken grasmaaiers werden door de Friese 
jeugd nagezongen: 
 
Dútse mieren binn’ net djûr, fiif en tweintich foar in stûr, Fiif foar in spjilde, dat 
kinne de mieren net jilde.  
 

Ook namen als janoom en knoet (Noord Brabant) en niet te vergeten mof, 
grasmof, poep, pikmaaier en spekvreter kwamen voor. Pikmaaier zal wel 
afkomstig zijn van de door de grasmaaiers gebruikte pik of korte zeis. Zo komt 
uit Overijssel het rijmpje, dat zeker geen welkomstlied is: 
Pikmaaier, hannekemaaier, bonte koe, mars, noar ow land toe! 
Poep schijn aanvankelijk de benaming te zijn geweest voor de Bovenlanders of 
Plat Duitsers. De Friezen gebruikten deze naam voor de Duitsers in het 
algemeen, maar in het bijzonder voor de grasmaaiers. Ook de sinds begin 1800 
rondreizende Westfaalse koopman in kledingstoffen en ander textiel, die met een 
groot pak met handelswaar op de rug stad en land afreisde, werd zo genoemd. 
Maar ter onderscheiding van de grasmaaier werd de reizende manufacturier door 
de Friezen Fyndoekspoep en door de Groningers lapkepoep genoemd. In het 
noorden van Noord Holland was ook de spotnaam poep, graspoep of groene poep 
voor de grasmaaier in gebruik. En in Coevorden noemt men een vrouw van over 
de grens nog wel poepinne Justus van Maurik vertelt in zijn boek: Toen ik nog 
jong was, dat hij van een lezer een reactie kreeg die meende dat de naam poep of 
poepe afkomstig was van het Duitse Bube, waarmee de maaiers elkaar 
aanspraken. Een andere lezer meende dat de naam  afkomstig was van Duitse 
kooplieden die ongeklede houten poppen aan de man brachten de moeders 
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konden voor hun dochters deze Puppen zelf van kleren voorzien. Ook op 
kermissen stonden die kooplui met hun speelgoedkramen. Poppenkramen met 
schöne Puppen. Hier zal vermoedelijk het versje op slaan: 
 
Ik kwam ‘ris in een poepenkraam 
Daar zag ik zoveel poepen staan. 
Ik zei: wat doen die poepen hier 
Die poepen drinken poepenbier. 
Die poepen drinken poepenwijn. 
Die poepen willen vrolijk zijn.  
 
Vaak gaat het over zeven poepen, terwijl soms nog twee regels eraan worden 
toegevoegd. 
 
Die poepen eten poepen-brood, 
Die poepen steken poepen dood! 

 
Een monnik uit de oude tijd, Werner Rolevinck, heeft de Westfalers beschreven 
als de beste, de vlijtigste, de meest rechtschapen en vrome schepselen op deze 
aarde. Anderen beweren, eeuwen later, dat de boeren in die woeste streken 
ongemanierd waren. Hun ruwe zeden en onbeschaafde grappen voerden in de 
herbergen de boventoon. De beoordelingen van hun nakomelingen, de 
hannekemaaiers en andere veling (Westfälingers) pakten in ons land niet zoveel 
beter uit. Men vond het uit economisch standpunt bezien heel plezierig dat de 
hannekemaaiers het tekort aan arbeidskrachten hielpen verkleinen. Ook de 
Nederlandse regering stond positief tegenover deze vreemden. Alleen in tijden 
van oorlog werden wel maatregelen genomen, zoals in 1666, toen het volgens een 
Resolutie van de Staten van Friesland verboden was om ‘maaiers, turfgravers, 
dekenlopers, ketellappers of enige andere ingezetenen in Munsterland 
woonachtig ‘toe te laten of in dienst te nemen. Een Groninger oorkonde uit 1679 
legde het Grote Schippersgilde een verbod op om ‘Westphelingers en andere 
Meijeren’ naar Amsterdam te vervoeren. Maar verder vond men de 
hannekemaaiers dom en lomp. De Amsterdamse koopman-dichter Roemer 
Visscher maakte al in begin zestienhonderd het volgende spotdicht. 
 
Hans is uyt Westfalen zijn vaer ontlopen, 
Over ’t heck ghespronghen of deur ghecroopen. 
En hier roept en cryt hy om te worden verheven. 
Al de oude burghers zijn verraders of sot, 
Ick ben een goet oprecht patriot. 
Maar, zegt de dichter: 
Was het soo, hy had wel heym gebleven. 
 

Men kan over het voorgeslacht dat over de hannekemaaiers zo negatief 
oordeelde, de schouders ophalen. Maar wat doen wij met onze migranten 
(voormalig gastarbeiders) uit Turkije, Algerije en Marokko en de gastarbeiders uit 
Polen?  Worden ze door ons ook niet met de nodige reserve bejegend, alleen 
omdat ze anders zijn en zich anders gedragen? 
 
In de negentiende eeuw waren er in Friesland en Groningen al  arbeidsbeurzen, 
waar de hannekemaaiers zich aanboden. Dat gebeurde vaak op de veemarkten, 
die op verschillende dagen ergens in de provincie plaatsvonden. Het hoekje van 
de markt waar deze arbeidsbeurs werd gehouden noemde men de poepemarkt. 
En eveneens dat met de koeien op de veemarkt het geval was, werd er ook van de 
hannekemaaiers gezegd ‘de poepen zijn duur’ of ‘de poepen zijn goedkoop’. Er 
was altijd veel belangstelling voor de vreemden, die vooral voor de jeugd een 
bezienswaardigheid waren. Het waren overwegend grote en stramme mannen, 
zowel landarbeiders als kleine boeren, met hun rode jak en grauwe zak over de 
schouder. Soms reisden ze in groepen van wel vijfhonderd man per trein via 
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Nieuweschans en Groningen naar de diverse marktplaatsen. Daar kwamen dan 
de boeren die om maaiers en hooiers verlegen zaten. En zoals ze dat gewend 
waren met vee zochten ze ook hier hun grasmaaiers uit. Die moesten 
bijvoorbeeld hun handen laten zien en als de boer vond dat er genoeg eelt op zat, 
konden ze met hem meegaan. Soms ook kregen ze van de boer het adres waar ze 
naar toe moesten gaan zodra ze waren aangenomen ontvingen de 
hannekemaaiers handgeld. En dan zag men ze lopen in alle richtingen met de 
zeis over de arm en de zak in de rug. Soms lagen ze onderweg dronken in de 
berm. Maar anderen waren zuinig op hun geld en zorgden er voor om zoveel 
mogelijk over te houden. 
 
De vorige eeuwen trokken in ons land veel Duitse kooplieden rond. Vooral in de 
dorpen en langs de afgelegen boerderijen op het platteland brachten ze hun 
koopwaar aan de man. De marskramer droeg zijn koopwaar gewoonlijk mee in 
een grote korf of mand, die aan een paar riemen over de schouders op zijn rug 
hing. De rugkorf of kiep was meestal ruim gevlochten van wilgentakken, zodat 
alles wat erin zat gemakkelijk bekeken kon worden. En naar aanleiding van die 
kiep werd de koopman, ook wel omloper genoemd, kiepkerel genoemd. In 
Munster, de hoofdstad van Westfalen, staat op een pleintje een levensgroot 
stenen beeld van de Kiepenkerl. Hoog op een sokkel staat hij daar met zijn kiep 
vol spullen. Er hangen zelfs nog een paar kippen onderaan. Een pet met een klep 
als een afdakje boven de ogen, een hangpijp in de mond en een stevige stok in de 
hand. Die stok werd ook gebruikt om onder de kiep te zetten, wanneer de 
kiepkerl onderweg eens bleef staan om uit te rusten. Want in zijn stevige, 
vierkante schoenen of laarzen met dik ijzerbeslag in de zool moest hij behoorlijke 
afstanden afleggen. Het viel niet mee om met die hoog opgeladen kiep te lopen 
wanneer er veel wind stond. Maar niet alleen uit Munster kwamen de kiepkerls. 
Er waren ook Oostfriezen bij van vlak over de grens. En verder kwamen ze uit 
Papenburg, Cloppenburg, Oldenburg of uit Meppen, Lingen en Bentheim. De 
kiepkerls uit de graafschap Bentheim waren gespecialiseerd in de verkoop van 
textiel, door hen is het graafschaplinnen bekend geworden. Eigenlijk waren dat 
de manufacturiers of pakkendragers, die met een groot pak op de rug stad en 
land afliepen om lappen stof, doeken, band en garen te verkopen. Sommigen van 
hen verbonden aan hun draagbare textielzaak soms een galanteriehandeltje. Het 
houten kastje dat ze meezeulden van huis tot huis was dan gevuld met 
huishoudelijke artikelen. Daar bovenop zat het pak met de ellewaren. Uit een 
publicatie in de Groninger Courant van ‘dingsdag 13 January 1829’ blijkt dat 
het niet altijd was toegestaan om zonder vergunning te venten: 
 
B. en W. der Stad Groningen brengen ter kennis van: De inlandse en vreemde 
kramers, kooplieden en Omloopers, dat zijlieden, voor zoo verre zij bereids 
voornemens zijn hun beroep met den aanvang van het jaar 1829 uit te oefenen, 
zullen gehouden wezen, om zich, van den 5 January 1829 tot den 17 
daaraanvolgende, ter verkrijging van hun gezegeld Patentblad over dat jaar, aan 
te melden ten kantore van de Zetters, op het Raadhuis dezer Stad, en wel des 
namiddags van twee tot vijf uren; zullende na den 17 January aanstaande geene 
dergelijke aanvragen meer worden aangenomen. 
 

De kiepkerls hadden letterlijk heel wat in hun mars. De inhoud van de kiep 
bestond vaak uit de meest uiteenlopende zaken. Ook de kiepen zelf verschilden 
onderling nogal van vorm en werden al naar de aard van de handelswaar of 
uitvoering kiepkast, kiepkorf, peperkast of ook wel Abram genoemd. In 
Groningen wordt iemand die lui is of langzaam loopt nog wel gezegd: Hai het 
Oabram op de rug? Het is niet onmogelijk dat als resultaat van de handel 
overzee peper aanvankelijk het hoofdartikel was van sommige kooplui. Later 
zullen ze hun negotie hebben uitgebreid, waardoor de peperkast ook dweilen, 
veters, knopen, pijpen, poetsgoed, schoteldoeken en zo meer bevatte. Het rijmpje 
dat de koopman bij de klanten voordroeg: 
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Potlood of swaart kriet 
Wik wel geern kwiet. 
Nootmuskoaten 
Zunder goaten. 
Peper en noagelgroes 
Nog genog in hoes 
Knail, gemoalen of hail, 
Inkt dat nait stinkt. 
Kovvie of tee, nee… 
Sokkeloa is veul lekkerder. 

 
Een geschrift uit 1715, genaamd ‘Vermaekelijke Tytkorter’, noemt ook al de kiep 
van een marskramer, die te koop aanbiedt: 
 
‘almanakken, swavelstokken, kristallen brillen, kussentjes die na muscus 
ruiken, knevelborstels, tandpoeder, flesjes eau de la reine, doosjes snuiftabak, 
postpapier en lak, Engelse knijfjes, akers in een jongmans bef, potlode stokjes, 
memorieboekjes, fray ivoiren tanden voor een tandeloose Maegd, sakjes met 
parfum, mousjes doosjes, flesjes jasmijnolie’.  
 
Voorbeelden van de manier waarop de kiepkerls de aandacht van het publek 
trokken, zijn de volgende advertenties in de Groninger Courant 1829: 
 
De Gebroeders AUGUSTE maken het Geerde Publiek bekend, dat zij eene groote 
partij LAPPEN LAKEN voorhanden hebben, welke zij tot de minst mogelijke Prijzen 
uitverkoopen, alsmede BRABANDSCHE KIELEN ENZ. blijven nog tien dagen 
uitgepakt bij J. Sleutelaar, Horlogiemaker aan de Vischmarkt. 

 
Ook de naam ‘Munsterman’, een gastarbeider uit Munster, de hoofdstad van het 
Munsterland en Westfalen, werd veel gebruikt. Eigenlijk was deze naam meer de 
aanduiding voor de ‘kiepkerl’, de koopman met de grote gevlochten mand – de 
kiep –  met negotie op de rug. De naam ‘mof’ is een gangbare uitdrukking voor 
Duitsers in het algemeen. De naam ‘mof’ werd in de Tweede Wereldoorlog veel 
gebruikt. Volgens een Middelnederlands woordenboek (Verwijs en Verdam) was 
‘mof’ al in de middeleeuwen een bekend scheldwoord. Ook Cats, de dichter-
staatsman uit de Gouden Eeuw, heeft het woord als zodanig gebruikt. Men 
denkt dat het woord afgeleid kan zijn van ‘muf’. Het woord heeft meerdere 
betekenissen: damesmof, muffe lucht en mopperpot of nors mens. Een ‘Muffe’ is 
een mof, een verbindingsstuk. Een ‘Muffelschaf’ is een moeflon. Een damesmof is 
een warme polsbedekking of bedekking voor beide handen, gewoonlijk van bont. 
Evengoed kan het zijn dat er verband bestaat met het Engelse woord ‘mow’ voor 
maaien. Het is bekend dat de moffen uit de bezettingstijd 1940/1945 ons volk 
vaak ‘dumme Holländer’ noemden. Maar eigenaardig is dat ze ons vroeger ook 
wel ‘Holländer-Muf’ noemden. ‘Muffrika’ was de naam van de Duitsers voor de 
strook land langs onze grens, het zogenaamde Nedersticht van Munster, met de 
steden Meppen en Lingen. De Nederlanders bedoelden met ‘Moffrika’ echter 
geheel Duitsland, waarbij tevens een zekere minachting ten opzichte van de zich 
vaak superieur voelende Duitser tot uitdrukking komt. Dit komt eveneens tot 
uitdrukking in een liedjes uit 1823: 
 
De Nijsverteller 
 
Drij velings oet het Moffenland 
-  men nuimt ze mijsstieds poepen - 
elk met ’n glassien in de hand, 
dij zatten drok te zoepen, 
en pochten op ihr Vaters Haus, 
en op ’t viel besser Leben 
bij heur te lande, en dat ihr Wein 
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kwam van viel zeuter Reben. 
 
Körtom, hier deugde ’t alles niks; 
ik kon ’t nijt langer heuren 
en ‘k zee: “Jij loeders! Is ’t zo fiks 
bij jou, hou kon ’t dan beuren, 
dat jij zo geern hier wonen wilt, 
en komt bij ganse hopen? 
Wel ropt jou hier; loopt na jou land 
en laat je daar opknopen!   
 
Een monnik, Werner Rolevinck, moet de Westfalers eens beschreven hebben als 
de beste, de vlijtigste, de meest rechtschapen en vrome schepselen op deze 
aarde. Anderen beweerden eeuwen later, dat de boeren in die woeste streken 
ongemanierd waren. Hun ruwe zeden en onbeschaafde grappen voerden in de 
herbergen de boventoon. Wat dit laatste betreft viel de beoordeling van hun 
nakomelingen, de hannekemaaiers en andere velings (Westfälingers), in ons land 
niet zoveel beter uit. Men vond het uit economisch standpunt bezien heel 
plezierig dat de hannekemaaiers hier het tekort aan arbeidskrachten hielpen 
verkleinen. Ook de Nederlandse regering stond positief tegenover deze 
vreemdelingen. Alleen in tijden van oorlog werden maatregelen genomen, zoals in 
1666, toen het volgens een Resolutie van de Staten van Friesland verboden was 
om ‘maaiers, turfgravers, dekenlopers, ketellappers of enige andere ingezetenen 
in Munsterland woonachtig’ toe te laten of in dienst te nemen. Een Groninger 
oorkonde van 1679 legde het Grote Schippersgilde een verbod op om 
‘Westphelingers ende andere Meijeren’ naar Amsterdam te vervoeren. 
 
In een oud verhaal over Slenner-Hincke, een schrijver die dagen, wordt verteld 
dat ‘de mule hem auck tom vliegen vanck oppen steit’. Uit het boek van Justus 
van Maurik blijkt, dat de hannekemaaiers ook in Amsterdam bekend stonden als 
een eigenaardig volkje met een rare taal en vreemde gewoonten. Hun afwijkend 
gedragspatroon, wanneer ze in groepsverband opdringerig en luidruchtig de 
aandacht trokken, zal dan ook meermalen aanleiding hebben gegeven tot 
ergernis en afwijzing. In oude toneelstukjes, zoals de klucht ‘De Stiefmoer’ van 
de dichter T. Asselijn in 1684, kwam als komische noot vaak een rol voor van 
zo’n krom pratende Duitse gastarbeider.  
 
Het is echter de vraag of ze terecht als ‘uilskuikens van moffen, grasgroene 
poepen of oliedomme en halfgare kaffers’ werden genoemd. Het zou ook best 
kunnen zijn dat de mensen hier die vreemdelingen niet goed konden begrijpen 
en verstaan. De taal van de hannekemaaiers klonk de westerlingen vreemd, als 
een krom en kinderlijk brabbeltaaltje, in de oren. De eigen bekrompenheid en 
onbekendheid met andere zeden, zal bij de beoordeling ook een grote rol hebben 
gespeeld. Wel moet men toegeven dat de hannekemaaiers over het algemeen 
harde werkers waren. Ook gingen er verhalen rond over sommige handige en 
slimme ‘poepen’, die de Nederlanders bij de neus namen. Daarmee bedoelde men 
niet alleen de hannekemaaiers, maar ook allerlei vreemde kooplieden die destijds 
rondtrokken als marskramer, pottenventer, ketellapper, straatmuzikant, 
kwakzalver en dergelijke. Hoe men over hen dacht komt tot uiting in het rijmpje: 
 
Wen de poep hier komt in ’t land, 
o, hij is zo’n nobele kwant! 
Hij licht zijn hoed, hij strijkt zijn voet, 
hij is voor alle mensen goed. 
Maar wen hij komt tot hoger staat, 
hij is voor alle mensen kwaad; 
hij licht geen hoed, hij strijkt geen voet. 
De duivel doe de poepen goed! 
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Men kan over het voorgeslacht, dat over de hannekemaaiers zo negatief 
oordeelde, de schouders ophalen. Maar wat doen wij met onze gastarbeiders uit 
Polen, Bulgarije en Roemenië? Worden ze door ons ook niet met de nodige 
reserve bejegend, alleen omdat ze anders zijn en zich anders gedragen? 
 
Als gevolg van allerlei catastrofes heerste in het Duitsland van de zeventiende 
eeuw armoede en nood. Het land was schrikbarend verarmd door misoogsten en 
hongersnood, pestepidemieën, opstanden en plunderingen. Nog in 1580 was er 
een groot gebrek aan voedsel geweest, terwijl bovendien de veesterfte groot was. 
Toen al gingen, om de hongerdood te ontlopen, veel mannen weg om zich aan te 
melden voor militaire dienst in de Nederlanden en Spanje. Gedurende de 
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) – de godsdienststrijd om de macht tussen de 
katholieken en de protestanten in Duitsland – was er vreselijk huisgehouden 
door de legerbenden. Enorme brandschattingen, roof en plundering, ook door de 
troepen van de Duitse krijgsoverste Ernst von Mansfeld, hadden de bevolking 
totaal verarmd. Zelfs het onrijpe koren werd gemaaid en aan hun paarden 
gevoerd. Ook de Munsterse troepen plunderden er even erg als de, door de 
steeds wisselende oorlogskansen heen en weer trekkende, Zweedse legers onder 
aanvoering van Gustaaf Adolf. Tot het jaar 1647 trokken er verstrooide troepen 
van allerlei slag, zonder soldij, rovend en brandschattend door Westfalen. Veel 
mensen verloren daardoor have en goed. 
 
Nadat in 1648 door het sluiten van de Westfaalse Vrede een einde aan de oorlog 
was gekomen, werd alles in het werk gesteld om de orde in het land te 
herstellen. De boerenstand, een van de grondslagen van het volksbestaan, kreeg 
bijzondere aandacht. Want een van de gevolgen van de oorlog was, dat er door de 
sterke vermindering van de bevolking een gebrek aan arbeidskrachten in de 
landbouw was ontstaan. Men probeerde daarom zoveel mogelijk de dorpen en 
boerenhoeven weer bewoond te krijgen. De vroegere onderlinge verhoudingen 
tussen boer en arbeider waren echter door de oorlog losser geworden. En naast 
de slechte omstandigheden van de boeren was de algemene onrust toegenomen 
door de zeer lage lonen, de hoge prijs van het koren en de zwaar drukkende 
belasting. Was het dan een wonder, dat velen zich tenslotte onttrokken aan de 
eigen omgeving, om ergens anders werk te zoeken dat meer geld opleverde? Uit 
de streken van Westfalen en Nedersaksen probeerden ze hun geluk vooral aan 
onze kant van de grens. En de uittrekkende arbeidskrachten werden daarom 
‘Hollandgehers’ of ‘Hollandgänger’ genoemd 
 
In de negentiende eeuw waren er in Friesland en Groningen arbeidsbeurzen, 
waar hannekemaaiers zich aanboden. Dat gebeurde vaak op de veemarkten, die 
op verschillende dagen ergens in de provincie plaatsvonden. Het hoekje van de 
markt waar deze arbeidsbeurs werd gehouden, noemde men de ‘poepemarkt’. En 
net zo als dat met de koeien op de veemarkt het geval was, werd er ook van de 
hannekemaaiers gezegd: ‘de poepen zijn duur’ of ‘de poepen zijn goedkoop’. Er 
was altijd veel belangstelling voor de vreemdelingen, die vooral voor de jeugd een 
bezienswaardigheid waren. Omstreeks begin negentienhonderd kwamen ze 
hoofdzakelijk nog uit Oost-Friesland. Het waren over het algemeen grote en 
stramme mensen, zowel landarbeiders als kleine boeren, met hun rode jak en 
grauwe zak over de schouder. Soms reisden ze in groepen van wel vijfhonderd 
man, per trein via Nieuweschans en Groningen naar de diverse marktplaatsen. 
Daar kwamen dan de boeren, die om maaiers en hooiers verlegen zaten. En zoals 
ze dat gewend waren met het uitzoeken van vee, zochten ze ook hier hun 
grasmaaiers uit. Die moesten bijvoorbeeld eerst de handen laten zien en als de 
boer vond dat er genoeg eelt op zat, konden ze met hem meegaan. Soms ook 
kregen ze van hem het adres, waar ze naar toe moesten gaan. Zodra ze waren 
aangenomen, ontvingen de hannekemaaiers handgeld. En dan zag men ze lopen 
in alle richtingen met de zeis over de arm en de zak op de rug. Soms lagen ze 
onderweg dronken in de berm. Maar anderen waren zuinig op hun geld en 
zorgden er voor om zoveel mogelijk te sparen. 
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De Groningse boeren hadden meestal twee of vier maaiers, die daar ook wel 
‘mieren’ werden genoemd. De maaiers verbleven vaak in meegebrachte tenten, 
die ‘poepetint’ werden genoemd. Ze zetten die in het veld bij de plek waar ze 
moesten werken, zodat ze direct ’s morgens aan de slag konden. In de tent 
maakten ze van gras een slaapplaats en van hun plunjezak een hoofdkussen. De 
maaiers zorgden zelf voor het eten. Wel bracht de boerin of de meid hun 
driemaal per dag koffie en soms om eenentwintig uur een pan rijstebrij of 
karnemelkse pap. Een enkele keer nodigde de boer ze uit om op de boerderij te 
komen eten, waar ze als een feestmaal dan spek en aardappelen kregen. De 
hooiers kregen onderdak in een apart vertrekje, dat in de grote schuur was 
afgetimmerd. Ze hadden er een tafel en een stoel, een planken bed met hooi 
gevuld en een paardendeken. Dat waren de zogenaamde ‘poepennesten’. De kost 
hadden ze toe en wanneer ze na afloop van het werk weer vertrokken, gaf de boer 
ze nog wel eens een kaas mee voor thuis. Ook al omdat hun tijd en gelegenheid 
zal hebben ontbroken deden ze niets aan lichaamshygiëne. Doordat ze in hun 
werkkleding gingen slapen en zich maar om de drie weken verschoonden, werd 
beweerd dat je ze al op een uur afstand kon ruiken. 
 
Evenals de mensen in de omgeving van Neuenkirchen bij Rheine had ook Anton 
Schlatmann (1774-1857) een boerenbedrijfje. Hij hoorde echter dat er een betere 
boterham viel te verdienen in Nederland.  Hij werd linnenkoopman en maakte, 
later vergezeld van zijn twee zonen Zacharias en Bernard, jaarlijks de tocht 
vanuit Neuenkirchen naar het westen. Nadat de beide broers zich in de zomer 
van 1860 in Haarlem hadden gevestigd, kwam ook hun zuster Lisette bij hen in 
de zaak. Bernard bleef vrijgezel, maar Zacharias trouwde met Justine Hofstee. 
Zij was ook afkomstig uit een manufacturiersfamilie uit Neuenkirchen. Ze bleef 
met de kinderen in haar geboorteplaats wonen. Hun twee zonen Hendrik en 
Gustav hadden een textielzaak in Haarlem. Hun oudste dochter Christine 
trouwde met Reinhard Dreesman, de broer van Anton Dreesman, oprichter van 
de eerste textielzaak Vroom en Dreesman te Amsterdam. Reinhard had daar zijn 
vakopleiding gehad en werd na zijn huwelijk eerste directeur van Vroom en 
Dreesman in Utrecht. De jongste dochter van Zacharias Schlatmann werd de 
echtgenote van Rudolf Rosenmöller, die de eerste directeur van Vroom en 
Dreesman te Maastricht werd. 
 
Willem Vroom van Vroom en Dreesman stamt af van Harm (Vroom) Berents, 
vermoedelijk afkomstig uit Ibbenbüren in Westfalen. Diens zonen Berent Harms 
en Jan Harms waren boeren te Windeweer en te Hoogezand, na wellicht als 
veenarbeider hier te zijn gekomen. Ook de zoon van Berent (Vroom) Harms 
(overleden 1788) was boer, genaamd Berend Vroom. Deze Berend, ook wel 
Bernardus genoemd, trouwde met Gertruid Sinnige, afkomstig uit Laten in 
Westfalen. Hun jongste zoon Bernard Vroom (1809-1896) wilde eerst notaris 
worden. Maar na zijn huwelijk met Catharina Vinke heeft hij de 
manufacturenzaak van zijn grootvader (van moeders kant) Hendrik Harms 
Sinnige, aan het Oosterdiep te Veendam, overgenomen. Hij legde zich toe op de 
handel in manufacturen. Catharina, de vrouw dus van Bernard Vroom, was een 
dochter van Hendrik Vinke, koopman te Winschoten. Haar grootvader Heinrich 
Vinke (overleden 1816) was eveneens koopman en afkomstig uit Heede in het 
vroegere Hannover. Caspar, de tweede zoon van Bernard en Catharina, begon na 
een leertijd bij de firma Alofs zelf een manufacturenzaak in Groningen. Drie van 
zijn zoons zijn later werkzaam geweest bij Vroom en Dreesman te Amsterdam.  
De derde zoon was Willem (1850-1925), die na een leertijd bij Alofs, zijn vader in 
de zaak te Veendam ging helpen als kramer voor de buitenklanten. Maar in 1881 
vertrok hij naar Amsterdam, waar hij later met Anton Dreesman het concern 
Vroom en Dreesman oprichtte. Antoon Dreesman, die vanaf 1 mei 1887 ging 
samenwerken met Willem Vroom uit Veendam, was afkomstig uit Haselüne, 
tussen Meppen en Cloppenburg. Zijn ouders hadden daar al een winkel in 
manufacturen. De oudst bekende voorvader van deze familie werd Roleff 
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Dreisman genoemd, overleden in 1682. Wellicht heeft Anton, evenals zovelen die 
naar Nederland kwamen, zich in 1870 onttrokken aan de militaire dienstplicht. 
In Amsterdam kwam hij later in contact met Willem Vroom. De beide firmanten 
Vroom en Dreesman werden ook nog zwagers, want ze trouwden elk met een 
dochter van de Franeker koopman in manufacturen Joseph Tombrock uit 
Munster, en diens vrouw Theresia Theissling uit Lengerich bij Lingen. 
Naderhand verrezen overal in ons land filialen van de firma Vroom en Dreesman. 
Het is opvallend dat steeds weer als eerste directeur van een nieuw filiaal 
familieleden werden benoemd, die ook van de kant van hun vrouw weer relaties 
met de textielnijverheid hadden. Ruim tachtig jaar na de oprichting is Vroom en 
Dreesman uitgegroeid tot het grootste warenhuisconcern in ons land, met 
vierenzestig vestigingen en tweeëntwintigduizend werknemers. Het is tevens een 
van de grootste concerns ter wereld. 
 
Uit Cloppenburg, in het toenmalige koninkrijk Hannover, was afkomstig Anton 
Sinkel, de oprichter van de bekende Winkel van Sinkel in Amsterdam. Met zijn 
vaste prijzen, waarop niet afgedongen kon worden zoals destijds gebruikelijk 
was, had hij groot succes en deed hij goede zaken. Een populair liedje zegt 
ervan: 
 
In de Winkel van Sinkel is alles te koop: 
hoeden en petten en damescorsetten, 
doosjes pommade en flesjes orgeade, 
drop om te snoepen en pillen om te poepen. 

 
Behalve zijn zaak in Amsterdam kwamen er later ook winkels in Utrecht, Leiden, 
Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden. Deze Sinkel was weer verwant aan het 
geslacht Kerckhoff, waartoe ook de moeder van Anton Dreesman behoorde. En 
zijn vrouw Agnes ten Brink was weduwe van de koopman Joseph Moormann, 
ook afkomstig uit Mettingen. 
 
In Amsterdam en andere steden verrezen nog meer stoffenzaken van Westfalers, 
onder andere die van Peek en Cloppenburg. De zoon van Anton Dreesman, 
Willem, trouwde met Anna Peek en de dochter Cisca trouwde met Anton Peek. 
Anna en Anton waren kinderen van Johannes Theodor Peek, directeur van Peek 
en Cloppenburg in Den Haag. Verder kwamen er zaken van Henri Hollenkamp 
en van Anton Kreijmborg, welke laatste uit Lohne kwam. En al waren ze eigenlijk 
concurrenten, toch gingen de heren na winkelsluiting vaak met elkaar een 
biertje drinken in het koffiehuis in de Kalverstraat te Amsterdam. Ook het 
voorgeslacht van Reinier Muller, de oprichter van de NV Tricotagefabriek te 
Groningen, stamt uit Westfalen, uit Schapen in Lingen. Daar woonde omstreeks 
1700 de boer Berent Muller. Een van zijn zonen, Bert Muller of Mulder, werd 
textielkoopman en trouwde in 1741 te Groningen met Aaltje Juurlinck. Bert 
Muller was de overgrootvader van Reinier Muller, die weer een grote leverancier 
van Vroom en Dreesman werd. Diens neef Rudolf Muller trouwde met Trees, de 
oudste dochter van Willem Vroom. Hij werd de eerste directeur van Vroom en 
Dreesman te Deventer. Zonder twijfel zijn er tussen de kiepkerels en hun 
nazaten nog wel meer van dergelijke onderlinge relaties gegroeid. Van 
verstrekkende betekenis is het besluit van de commissarissen en directies van 
Peek en Cloppenburg Nederland BV en van Lampe Nederland NV in 1969, 
waarbij een volledige fusie tussen de beide vennootschappen tot stand kwam. 
Hierdoor kreeg het nieuwe concern de beschikking over eenenveertig vestigingen 
in de kledingdetailsector in Nederland, waarmee het beschouwd kon worden als 
een van de grootste ondernemingen op het gebied van dames- en herenkleding. 
 
Verscheidene textiellui uit Werlte en omgeving (Hümmeling) kwamen naar 
Winschoten, Uithuizen en UIthuizermeden, Warffum en Usquert. Winschoten 
was de hoofdstad van het Oldambt. Ze woonden immers niet zo ver van de grens 
en konden gemakkelijk passeren om hier handel te drijven. De meesten van hen 
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waren van huis uit met de handel in wollen stoffen en linnen bekend. Zo had 
Lubert Dröge in 1534 al een textielwinkeltje in Lahn, vijf kilometer van Werlte. 
Het was een bazaar waar van alles te koop was. In het jaar 1790 bestond er in 
Winschoten een textielwinkel van zijn nakomelingen, Abel, Geert, Jan en Dirk 
Dröge. In 1833 voegde de firma een groothandel in manufacturen aan haar 
winkel toe. En in 1868 werd door twee zonen van Dirk Dröge, Gerhard en 
Nicolaas, de firma D. Dröge en Zonen opgericht. Na een paar jaar kwamen ook 
hun broers Theodor en Hermann in de zaak. Hoewel ze in Winschoten hun 
zaken hadden, bleven ze met hun gezinnen wonen in hun geboorteplaats Werlte 
in de streek Hümmling in de deelstaat Nedersaksen. Hiervan vertelt Reinhard W. 
Dröge (geboren 1879 te Werlte) in een paar brieven van 1961, 1966 en 1967 aan 
Ludolf W. Röben het volgende: 
 
In mei 1892 zijn mijn vader (Theodor) en moeder uit Werlte naar Winschoten 
verhuisd. Dat hebben in die tijd meer families gedaan, dat lag aan de Landrat. Hij 
liet kiezen of delen: Duits of Nederlands. De grootste textielzaken in Winschoten, 
Groningen, Uithuizen en Assen komen alle uit Werlte of omstreken. Ik kan er wel 
zo’n 25 noemen: alle met de naam Dröge, Flint, Janssen (Assen), Hanekamp, 
Röben, Tholen (Amsterdam), Perk en Untiet (Kampen), Grote (Rottum), Brinkman, 
Grol, Cramer, Koopman, Holtman, Hömmen, Cloppenburg, Lembeck, Büter, etc. 
Peek zat naast mijn vader in de klas in Schapen bij Rheine. De grotere zaken in 
Holland zoals C & A, Lampe, Kühlmann, Schweigmann, Voss en zo komen uit 
Mettingen bij Rheine. De Kiepenkerls komen meer uit Sauerland, hoofdstad 
Arnsberg. In ieder geval komen de meeste textiellui uit Werlte of omgeving en 
Mettingen, op de grens van Hannover-Westfalen, vlak bij ’t zogenaamde 
Eemsland, waar bijna alles katholiek is. 
 
Mijn moeder Elise Dröge-Dopjans, geboren in Lahn, was de enige dochter van mijn 
grootvader Reinhard Dopjans, die getrouwd was met Theckla Röben uit Wehm, 2 
kilometer van Werlte. Waarschijnlijk zijn in 1811 al Röbens vanuit Werlte naar 
Uithuizen vertrokken. Daar ik mijn jeugd ongeveer 15 jaar voor de Fa. D. Dröge 
Zonen gereisd heb, grossiers in textiel etc. en hoofdzakelijk de provincie Groningen 
bereisde, had ik een grote klandizie in Groningen, Uithuizen, Appingedam, Delfzijl 
en verder alle voorname dorpen in de provincie. Pekela’s, Kanaalstreek, Ter Apel, 
etc. Uithuizen was voor mij de beste plaats van ’t Hogeland. Daar had ik prachtige 
klanten aan Fa. Hanekamp en Flint, Bernard Röben, Lulof Röben en meerdere 
grote afnemers althans van mij. Jan was de oudste zoon van Bernard Röben en 
kreeg een zaak tegenover zijn vader, beiden in de Schoolstraat. De derde zoon 
kreeg later een zaak in Dedemsvaart, Lulof in Koevorden en Bernard, zeer bekend, 
kreeg grotere zaken, o.a. in Zwolle en Deventer. 

 
Hömmen, de stoffenexpert, moet in Wirdum zijn begonnen. Ook Flint opende 
zaken in Wirdum, in Uithuizen en Loppersum, later ook in Zwolle. Het waren 
twee broers, ondernemende jongelui van ongeveer achttien jaar, die in 1868 naar 
Groningen kwamen. Waren ze oorspronkelijk misschien uit de graafschap Flint 
in Engeland afkomstig? 
 
Aparte  figuren onder de seizoenarbeiders waren de zuurkoolsnijders. Tegen de 
herfst, eind september, trokken ze vooral vanuit Zuid-Duitsland en uit Voalberg 
in Oostenrijk bij duizenden naar alle richtingen. Het was een heel oude vinding 
om door verzuring plantaardig voedsel langer houdbaar te maken. De Germanen 
kenden zuurkool al als volksvoedsel. In latere tijden werd het veel meegenomen 
op schepen die lange reizen maakten. Wegens het vitamine C gehalte was het 
uitstekend voedsel tegen scheurbuik. Ook als winterkost, wanneer het land geen 
opbrengst meer heeft, is het steeds in trek gebleven. En Sauerkraut is ook nu 
nog een van de lievelingsgerechten van onze oosterburen. Ook naar Nederland 
kwamen de zuurkoolsnijders met hun ransel en koolschaaf op de rug om er de 
kool te snijden en in te maken. Ze hadden hun vaste klanten, speciaal in de 
steden, waar ze elk jaar weer zorgden voor de wintervoorraad zuurkool. Ze 
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bedienden daar verschillende families en bleven zo’n dag of acht om daarna weer 
verder te trekken. Van Maurik noemt nog de oude Greunenbach, ook een 
zuurkoolsnijder, die altijd logeerde in een van de betere logementen. Evenals de 
andere reizende handwerkslieden, zoals de handelaren of klokkenmakers, 
stonden ze dus in hoger aanzien dan de hannekemaaiers. 
 
Ik zie die man nog voor me – een lange, magere vent, met een grijze ringbaard, een 
blauwe kuitendekker met glimmende knopen aan en een witgeschuurde houten 
koolschaaf – zo’n grote plank, meneer – achter op z’n rug. Een zakje met zijn 
linnen sloof en gereedschap onder z’n arm, een grote gele strohoed op. 

 
De scharenslijpers, die lange tijd groepsgewijs door Groningen en Drenthe 
trokken, stamden voor het grootste deel af van Wolters en diens zuster, die in 
het midden van de achttiende eeuw vanuit Westfalen hierheen kwamen. Wolters 
is later in Drenthe getrouwd, net als zijn zuster, die een Hendriks als man kreeg. 
Beide echtparen kregen veel kinderen, zodat tussen 1850 en 1880 de familie al 
bestond uit honderdvijftig personen. Het was een vrij volkje, dat zich weinig 
stoorde aan de wettelijke voorschriften. Slechts zelden werd er een normaal 
burgerlijk huwelijk gesloten. Ze trouwden eenvoudig ‘onder de eikebomen’, 
waarbij een van de groep dan een toespraak hield. Spottend werd die het 
‘scharenslijpersformulier’ genoemd. Er waren twee neven, Machiel Wolters en 
Machiel Hendriks, die veel met elkaar optrokken. Hoewel ze wat het geloof betreft 
van verschillende richting waren, zwierven de twee Machiels gezamenlijk met 
hun hoogpotige slijperskruiwagens en gevolgd door hun vrouwen en kinderen 
door Overijssel, Drenthe, Groningen en een deel van Friesland. Wanneer ze met 
z’n allen over de wegen trokken, was het een lange optocht. De kleinste 
kinderen, in een blauwe zak gepakt, zaten voor op de wagen en het allerjongste 
kind, ook in zo’n blauwe zak, hing op moeders rug. De grotere kinderen droegen 
het beddengoed en allerlei huishoudelijke spullen mee. Op een grasveld of het 
dorpsplein hield de groep rust. De mannen, gekleed in een duffelse jas en 
manchester broek en vest, een brede pet met leren klep op, haalden bij de 
huizen slijpwerk op. De vrouwen gingen daarna met hun mandjes koopwaar op 
stap. Vaak ruilden ze hun negotie voor etenswaren of oude kleren. Ook de 
kinderen droegen al bij in de inkomsten, want zij liepen als liedjeszangers langs 
de huizen en bedelden zo wat bij elkaar. Tegen de avond konden ze meestal in 
een boerenschuur terecht om daar de nacht door te brengen in het stro. Vaak 
ook hadden ze hun vaste adressen, waar de gezinshoofden bij de boeren op 
bezoek gingen om over de toestand in andere dorpen, de reis of allerlei andere 
zaken te praten. De scharenslijpers waren namelijk ook de overbrengers van 
nieuwtjes, boodschappen en familiegroeten, waarvoor ze weer een beloning 
ontvingen in de vorm van spek, ham of metworsten. Brieven schrijven was niet 
het werk van iedereen en de post was nog maar net in opkomst. Daarbij kwam 
dat men algemeen de scharenslijper een betrouwbare bode achtte. Mechiel 
Scherenslieper was bij de Drentse jongelui bekend als bemiddelaar om 
afspraakjes voor bepaalde feestdagen over te brengen. De jongens gingen niet 
lukraak op avontuur uit. Vaak was hun komst al door Mechiel aangekondigd. 
Later trokken de scharenslijpersfamilies in woonwagens de provincies door. In 
het najaar waren ze in Groningen, waar ze meer verdienden bij het 
aardappelrooien, turfgraven of ander werk. In de winter bleven ze meestal in de 
veenstreken, waar aardappelen en brandstof voldoende te krijgen was. 
 
Het grootste deel van de Hollandtrekkers ging over de landwegen naar het 
westen. Ze ‘reiteten auf Schusters Rappen’, dat wil zeggen te voet en kozen 
steevast dezelfde route. De mannen uit Hannover trokken over Vechta, Lohne, 
Dinklage door Zuid-Oldenburg naar Lingen. Over de Eems bij Lingen trokken in 
de bloeitijd van de arbeiderstrek ongeveer vijfentwintigduizend Hollandgangers. 
Ook in latere tijden ging de stoet trekkende arbeiders, waarbij zich onderweg de 
Eemslanders aansloten, over de oude Romeinse straatweg door het Boertanger 
moeras, om bij Coevorden Nederland binnen te komen. Daar verdeelde de stoet 
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zich naar de verschillende werkgebieden. Het zware pak werd alleen in het begin 
van de tocht gedragen. In Lingen werd voor de verdere reis zoveel over gepakt in 
een lichte witte zak, als men dacht nodig te hebben om de plaats van 
bestemming te bereiken. Het grote pak zelf werd naar Nederland vervoerd per 
boot of door voerlieden met hun wagens. Nog in 1820 en volgende jaren reden er 
vijftig van die wagens alleen voor de bagage van de arbeiders uit Diepholz en 
Vechta naar Lingen. Sommige vrachtrijders vervoerden de pakken naar Bremen, 
vanwaar het verder in schepen naar Nederland ging. Degenen die te voet naar 
Groningen reisden om daarna per schip verder te gaan, namen pas daar hun 
bagage in ontvangst, zodat ze het op hun verdere reis bij zich hadden. De 
hannekemaaiers uit de noordelijke streken, van Bremen-Verden of Hoya-
Diepholz en Oldenburg, met later ook de Oost-Friezen, kwamen over Leer naar 
Groningen. Per beurtschip konden ze dan verder door de kanalen naar Friesland 
komen of zelfs rechtsreeks naar Amsterdam. Vandaaruit zochten de 
grasmaaiers, onderverdeeld in kleinere groepen, de boeren op. De schippers van 
het Groninger ‘Grote Schippersgilde’ rekenden voor een groep van dertig tot 
vijftig hannekemaaiers totaal vijfentwintig gulden, waartoe ze dan een speciaal 
schip inzetten. Waren er meer dan vijftig klanten, dan werd de prijs verlaagd tot 
tien stuivers per man. Maar wanneer er minder dan dertig waren, konden ze 
kiezen tussen een apart schip voor totaal vijfentwintig gulden ofwel als gewone 
passagiers met de lijndienst meereizen. De kleinere schippers waren verplicht 
om de hannekemaaiers te vervoeren wanneer hun schip geen lading had en ze 
dus stil voor de wal lagen. De grotere schippers echter waren vrij om het wel of 
niet te doen, behalve wanneer het ging om een groep van tachtig of meer. In de 
achttiende eeuw werd de vrachtprijs verhoogd, terwijl bovendien voor de 
meegebrachte zakken met proviand en kleding iets moest worden betaald.  
 
De overtocht over de Zuiderzee ging met de beurtschippers. Voor de 
hannekemaaiers was in 1846 zelfs een speciale derde klasse ingesteld op de 
stoomboot ‘De Stad Zwolle’. De stoombootonderneming had voor een retourtje 
Zwolle-Amsterdam de prijs vastgesteld op vijfenzeventig cent. In het boek van 
Justus van Maurik wordt over dit transport over de Zuiderzee het volgende 
verteld: 
 
Als ze aan de Nieuwe Stadsherberg uit de Zwolse boot of aan de Kampersteiger op 
’t Water, uit de beurtman werden gehesen, sloeg d’r reëel een vettige walm van d’r 
lui af en om je hart. Ze zaten soms met dertig, veertig op mekaar gepakt in zo’n 
tjalk en beneden in ’t ruim huisden de varkens, die hier voor de markt werden 
aangebracht. Nou, asjeblieft. ‘k Hoef u niks meer te vertellen, he? Op een middag 
kwam op ’t Water bij de Ouwebrug de Kamper beurtman aan met een lading 
grasmaaiers, die uit d’r negerij kwamen om in Noord-Holland, ’t Gooi of Zuid-
Holland te gaan maaien. Ze zagen er uit als de geletterde dood, want ze hadden 
bijna dertig uur in ’t schip gezeten en vliegend weer gehad. Zo’n schip kon d’r lang 
over doen als ’t tegenwind was, of als ‘r ’n beetje veel zee stond 
 
Met de stoomboot was men echter binnen acht uur op de plaats van 
bestemming. En in 1852 kwam er zelfs een tweede ijzeren stoomboot in de vaart, 
waarvan Hazelhoff’s almanak vermeldt: 
 
Door de indiensttreding der twee ruime en bijzonder goed ingerigte ijzeren 
Stoomschepen, de Stad Zwolle en de Stad Amsterdam, zal gedurende dit jaar de 
vaart van Zwolle en van Amsterdam dagelijks plaatshebben, uitgezonderd de 
woensdag. Prijzen der plaatsen van Zwolle, Hasselt en Zwartsluis naar 
Amsterdam of omgekeerd zijn: 
 
-  Paviljoen          f 5,50 
-  Eerste Kajuit    f 4,00 
-  Tweede Kajuit  f 2,50 
Voor minvermogende, ter beoordeling van het Bestuur of Agenten f 0,75. 
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Het schijnt dat de hannekemaaiers tot deze laatste categorie werden gerekend. 
Maar toen er op meer trajecten spoorwegen werden aangelegd, maakten de 
Nederlandtrekkers al gauw gebruik van deze mogelijkheid. En omdat hun 
bagagepakken kleiner waren dan vroeger, namen ze die voortaan meteen maar 
mee op reis. Ten eerste duurde de tocht niet meer zo lang, waardoor ook de 
periode van afwezigheid veel korter was geworden. En verder namen ze ook geen 
linnen meer mee, omdat daarvoor speciale doekverkopers of fijndoekspoepen 
waren gekomen 
 
Vaak zorgden speciale ‘Hollandbodes’ voor het contact met de familie thuis. 
Meestal waren dat vrijwilligers, die in de meeste gemeenten wel te vinden waren. 
Ze brachten brieven en pakjes aan hun streekgenoten, die ze altijd wel ergens in 
Nederland wisten op te sporen. Gewoonlijk was het wel bekend, naar welke 
plaatsen de hannekemaaiers van plan waren te gaan werken. Vooral van hen die 
al vaker weggeweest waren en het vorige jaar afspraken met bepaalde boeren 
hadden gemaakt. Gemiddeld om de zes weken ging er zo’n bode naar Nederland. 
Wel bestond er al lang een officiële postdienst tussen de grote steden. Daarvoor 
reed tweemaal per week ook voor reizigers een diligence, kortweg de postkoets 
genoemd. Zo’n speciale contactman was ook gebruikelijk bij de tichelwerkers uit 
Lippe-Detmold. Elke zomer kwam d ‘tichelbode’ hierheen om de geldzaken te 
regelen met de ‘tichelheer’ en om meteen weer afspraken te maken over het 
aantal arbeiders voor het volgende jaar. Hij reisde van de ene steenfabriek naar 
de andere en bracht aan zijn landgenoten brieven, groeten en dorpsnieuwtjes 
over. De nieuwe tijd bracht daarin verandering. In het vervolg werd het 
schriftelijk contact met thuis hoofdzakelijk door de Staatsposterijen verzorgd. 
 
Omstreeks 1840 namen enige predikanten het initiatief om de naar Nederland 
vertrokken streekgenoten godsdienstige bijstand te verlenen. Dominee Lehnhartz 
uit Badbergen in het Tecklenburgerland was de eerste, die zich hiervoor inzette. 
Gedurende een paar weken bezocht hij zijn gemeenteleden. En in 1851 werden 
de deelnemers aan de kerkendag in Elbersfeld door de Nederlandse dominee Van 
Rhijn opmerkzaam gemaakt op de noodzaak van geestelijke verzorging van de in 
ons land werkende Duitsers. Zo’n reizende dominee moet eens bijna door 
gasverstikking zijn omgekomen. Hij logeerde ergens in Groningen in een 
logement, waar op de kamer een gaslamp brandde. In het gehucht waar hij 
vandaan kwam, had de dominee nooit anders gezien dan olielampen en kaarsen. 
Toen men hem de volgende ochtend wakker maakte, bleek hij buiten bewustzijn. 
Toen de logementhouder hem na veel moeite had bijgebracht en naar de oorzaak 
informeerde, antwoordde de dominee zwakjes: ‘Ich kan joa bie lichte nicht 
schloafen und doarum hev ich dat vlammeken oetpoest bevor ich ze bett ging’. 
Vanaf  1860 begon ook de Duitse overheid zich te bemoeien met de zielszorg voor 
de hannekemaiers. Tot dusver was alleen het economische voordeel van de 
Hollandgang en de daarmee gepaard gaande geldtoevoer van belang geweest. 
Een en ander werd officieel geregeld en het ministerie in Hannover ondersteunde 
het zelfs met subsidies. De toestanden in de venen, waar de Duitse turfgravers 
werkten, werden door de zorg van de ‘Wander predigers’ aanmerkelijk verbeterd. 
Omstreeks 1860 werd voor de turfarbeiders in Stadskanaal een ziekenkas 
ingesteld en niet lang daarna ook een ziekenhuis. Het lukte de reisdominee zelfs 
om de veenboeren voor deze onderneming te interesseren. Die hielden een 
inzameling onder elkaar en zorgden op die manier voor de benodigde inventaris, 
de bedden en kledingstukken. Uit de ziekenkas werden liggeld, verpleging en 
medische behandeling betaald. Zelfs het ziekentransport naar huis en eventuele 
begrafeniskosten kwamen voor rekening van de ziekenkas. Daaraan moest iedere 
arbeider, die er lid van was, een halve gulden als contributie betalen. De 
reizende dominee zat zelf ook in het bestuur. Menige turfgraver heeft van de 
instelling steun gehad. Het werd een groot succes en daarom gelukte het de 
dominee in 1866 naar hetzelfde voorbeeld in Dedemsvaart een dergelijke 
ziektekostenverzekering in het leven te roepen. Sinds 1867 werden vooral in de 
dorpen, waar groepen trekkende arbeiders vandaan waren gekomen, 
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reispredikanten aangewezen om de dorpsgenoten op te zoeken. Ze zorgden niet 
alleen voor de ambtsbediening en verkondiging van Gods woord, maar stonden 
ook met raad en daad hun mensen terzijde en verzorgden de briefwisseling met 
de familie. 
 
De grasmaaiers, die na Pinksteren in groepen naar Nederland waren gekomen, 
gingen weer terug wanneer het werk was gedaan, dus als de hooioogst was 
afgelopen. Dit was meestal op dezelfde tijd. De walvisvaarders konden pas naar 
huis, wanneer de schepen uit Groenland in de haven waren teruggekeerd. Dat 
was uiteraard sterk afhankelijk van weer en wind. Ze kwamen na de grasoogst of 
pas tegen de herfst met de gespaarde daalders weer thuis bij vrouw en kinderen, 
of bij de ouders. Ze konden de huur weer betalen en met elkaar de winter 
doorkomen, om het volgende voorjaar opnieuw erop uit te trekken. Al in het jaar 
1684 komt in de klucht van Asselijn zo’n terugkerende hannekemaaier voor, die 
in zijn eigen taal vertelt: 
 
We hebben elk wol ein half stieg doalder verdiend 
mit ettlicke kampen gras toe sniden. 
Moar dat moetten wi bis up de harfst verwoaren, 
um spek end wursten to kaupen, 
sonst wollen wi toe winter gebrek liden. 
Ond dan kummen wi ankummend summer wedder, 
ond seen wat unser lieber Herr uns dan wedder geft; 
noe wollen wi wedderum vort, 
mi verlangt noa min vrouw. 
zi is bijnoa blinds un kan luttik horen. 
Wi wollen ’t oavend uver Meppel oft uver Swol, 
wedderum noar huus voren. 
 
Men wilde natuurlijk wel graag terug met het oog op de stand van zaken thuis. 
Want daar lag ook werk te wachten. Als het niet op eigen erf was, dan wel bij de 
boer met wie ze een arbeidsovereenkomst hadden. In elk geval waren de 
knechten verplicht tijdig terug te komen voor de oogst. Maar ook de meiers en de 
keuterboeren moesten zien hun oogst binnen te krijgen. Gewoonlijk gingen de 
meeste hannekemaaiers in die tijd mee terug. Een deel van  het verdiende geld 
gebruikten ze om er vlas voor te kopen bij de grote boeren of landheren. Het was 
voor hen ondoenlijk zelf een behoorlijke oppervlakte vlas te bebouwen. Want 
omdat het over het algemeen onvruchtbare grond was, konden ze het met hun 
schamel bezit aan vee nooit voldoende bemesten. Het akkertje dat ze zelf hadden 
was dan ook meer bestemd als aanvulling voor de behoeften van het eigen gezin. 
 
Het dorp verkeerde in een feestelijke stemming, wanneer de mannen, zoons en 
verloofden in de familiekring waren teruggekeerd. Wanneer men wist dat de 
groepen in aantocht waren, liep het gehele dorp uit. En op dezelfde plaats waar 
een paar maanden tevoren de vrouwen en meisjes een laatste afscheidsgroet 
hadden meegegeven aan de vertrekkenden, werden de thuiskomers nu blij en 
vrolijk binnengehaald. ’s Avonds  kwamen de mannen bij elkaar in de 
dorpsherberg. Daar vertelden de Hollandtrekkers onder het genot van een glas 
bier van hun ervaringen in het vreemde land. De toehoorders luisterden met 
grote ogen naar de verhalen, die in de overmoed van de vertellers soms tot de 
meest fantastische belevenissen uitgroeiden. Er heerste ook weer vrolijkheid in 
de familiekring, want de zorg om afbetaling van schulden en belasting was 
voorbij. Men zag de toekomst weer lichter in en menige jongeman maakte samen 
met zijn geliefde plannen om te trouwen. In al hun vreugde werd wel eens 
vergeten, dat in sommige huizen werd getreurd om een man en vader, die in het 
verre land een laatste rustplaats had gevonden. Daar vloeiden de tranen over de 
wangen en werden de ogen rood gehuild om iemand, die nooit zou terugkeren. 
In het ‘Malle Kostersboekje Olipodrigo’ wordt verteld, dat de koster van Bedum – 
begin 1800 – van oorsprong een veling uit het Munsterland was. Vroeger zou hij 
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met de kiep met linnen en bombazijn, met kousen en katoen hebben gelopen. In 
Bedum kwam in 1835 ook vaak een jonge Duitse koopman, Knels genaamd. 
Drie- of viermaal per week ging hij met zijn blauw geverfde ‘Oabram’ op de rug 
door de kleiwegen. Hij had van alles in zijn kiep, zo’n zestig tot tachtig pond 
handelswaar,  waaronder koffiebonen, cichorei, tabak, bruine suiker, klontjes en 
zo meer. Bij velen was hij een goede bekende en wanneer hij te laat was, werd  er 
al naar Knels uitgekeken. Na 1900 kwamen de kiepkerl niet zoveel meer.  Op het 
Groningse Hogeland was er nog de Goeie Johannes, een brede, dikke en sterke 
kerel, die een enorme kiep meetorste. Haast zo groot als een tafelblad en dan 
niet van hout, maar gevlochten van Spaans riet. Er zat geen deksel op, alleen 
maar een zeildoek. Zijn kiep zat vol met steengoed: kopjes en schotels, bakjes en 
borden. Met die vracht van wellicht zeventig kilo verscheen hij aan de deur van 
de boerderijen in de omtrek. Het zal zeker geen kleinigheid zijn geweest daarmee 
al die langweggetjes af te lopen. 
 
Al hadden de hannekemaaiers en andere velings het tijdens hun arbeidsverblijf 
in ons land nu niet zo florissant, toch schijnen ze over het algemeen wel tevreden 
en goedmoedig te zijn geweest. Reeds de dichter Asselijn schreef in 1684, dat de 
moffen in het zingen bijzonder bedreven waren. Ook in de volgende eeuwen bleek 
dat ze graag zongen en het is wel zeker, dat heel wat Friese en Groningse liedjes 
aan het volksrepertoire van onze oosterburen zijn ontleend. Een van de broers 
Halbertsma vertelt over het zingen van de  hannekemaaiers in Friesland, dat de 
‘Munsterlju’ zoveel en zulke mooie volksliedjes kenden. Daar staken de eigen 
mensen maar povertjes bij af. Een van de leden van het ‘Boalserter Nut’ zei 
daarover tegen zijn vriend Gabe:  
 
Sjoch, ik bin nin poep, mar eare dy ’t eare takomt, de Dútskers hawwe der jit in 
hantsje fan. Har wizen binne tsjep, en har wurden nog foller moaijer; dér is krekt 
dat fine snaerke yn rekke, dat ús oan ‘e hertier komt. 

 
Gabe vertelt dan, dat hij vaak heeft meegezongen met de ‘hantsjemieren’ die ze ’s 
zomers op de boerderij kregen. Een vorig jaar was er onder de groep 
nieuwelingen uit Paderborn een, die er nogal wat van kon. Wanneer je maar ver 
genoeg van de man bleef, zodat je hem niet kon ruiken en hem dan hoorde 
zingen, zou geen mens gedacht hebben dat het een poep was. Zo mooi zong die 
kerel. Hij had een klank in zijn stem dat het een lust was. Hij kende de mooiste 
nieuwe liedjes allemaal en heeft er zoveel van vertaald, dat Gabe er bijna alles 
van begreep. Ook Tack schrijft dat er bij de Nederlandtrekkers altijd wel een 
paar waren, die een muziekinstrument meenamen naar het vreemde land. Dat 
was bijvoorbeeld de schalmei, die veel overeenkomst had met een klarinet en 
gemakkelijk bij de bagage ingepakt kon worden. Onderweg liepen ze erop te 
blazen en gaven ze zo een beetje moed aan de anderen van de groep. Ook ’s 
avonds, als het werk was gedaan, speelden ze volksliedjes uit hun land, terwijl 
de anderen erbij zongen.  
 
Een aparte verschijning waren de blaaspoepen. Tot het begin van de twintigste 
eeuw kwamen deze muzikanten met hun blaasinstrumenten de grens over. Ze 
trokken van dorp tot dorp, speelden op de straten en haalden geld op bij de 
huizen. Jelte Dijkstra (Niklaas Griep) zei erover: 
 
’t Was vrouger n feest as n blospoepe kwam, 
de stroade luip vol, ook al was e haalf lam. 

 
Ze hadden van die grote toeters waarop ze hun ‘poepoepoepoe’ bliezen. Vooral de 
jongens stonden met de neus vooraan, wanneer zo’n groep Duitse 
straatmuzikanten van tijd tot tijd in het dorp verscheen om goede fanfaremuziek 
te laten klinken. Soms met z’n drieën, maar ook een enkele keer met een 
compleet orkest van een man of twaalf, stonden ze in een kring te spelen. De 
blaaspoepen hadden groene kostuums aan en een zwierig hoedje met een 
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pauwenveer op het hoofd. Ze droegen laarzen met dikke zes- of achtkantige 
kopspijkers, op korte afstand naast elkaar in de zool geslagen. Als ze met hun 
rode hoofden en bolle wangen in hun instrumenten stonden te blazen, liep het 
speeksel uit de ventielkleppen. 
 
Behalve uit economische noodzaak kwamen veel Duitsers om politieke redenen 
naar onze woeste heidevelden en moerassen. In de tijd van de Pruisische 
machtsontwikkeling – koning Frederik Willem 11, 1717-1740 – doken al veel 
Westfaalse dienstplichtigen onder in de Nederlandse veenstreken. Ook tijdens de 
Franse bezetting van Munsterland hebben veel jonge Duitsers zich verstopt in 
het grote veen in de omgeving van Slochteren, een uitstekend onderduikgebied. 
Samen met hun voor het seizoen hier gekomen landgenoten gingen ze turfgraven 
en werken bij de boeren. Naar men zegt, zijn verschillende van hen getrouwd met 
meisjes uit de omliggende dorpen. Weer anderen zochten hun toevlucht in de 
verlaten veenstreken van Oost-Groningen, waar ze zich veilig voelden. Ze hielden 
zich in leven door het verkopen van zelf gemaakte bezems, boenders en manden 
van gevlochten takken. Met de Frans-Duitse oorlog van 1870 verlieten opnieuw 
talrijke dienstplichtigen uit  Westfalen of Hannover hun land. Geert Teis Pzn. 
schrijft over die uittocht schrijft hij het volgende: 
 
De oorlog was gekomen. Op Klooster (Ter Apel) waren al verscheidenen uit 
Hannover (Westfalen) aangekomen. Ze wilden de Pruisen niet helpen tegen de 
Fransen, want men had immers hun koning weggejaagd en het land ingepikt. Dan 
liever de grens over! Men kon ze elk ogenblik ook in Stadskanaal verwachten. 
Sommigen hadden ze al zien lopen op Boerendiep bij het tichelwerk: van die echte 
poepen met spijkers onder de schoenen en groene petten. In ’t café van Klok werd 
er druk over gepraat. Daar gaat de deur open … drie grote kerels met groene 
zakken op de trek … goon dag ook! Goei dag! Klinkt het antwoord. Wist mie ’n 
schnaps doon? Mie ook? Oen mie ook? 
Na een poosje komen de andere gasten met de velings aan de praat, dank zij 
aangeboden sigaren en de schnaps. En dan blijkt, dat Jan Berend, Michel Johan 
en Hinnerik het vooral op Bismarck hebben voorzien. 
Waarschijnlijk waren het in hoofdzaak de Rooms-katholieke Hannoverianen, de 
eieren voor hun geld kozen en naar Nederland vluchten. Velen van hen hebben 
vooral in de Veenkoloniën een definitieve woonplaats gevonden. 
 
In Westerwolde waren er, maar vooral op het Groninger hoogland en in Oldambt 
– de graanschuur van Nederland – veel hannekemaaiers bij de boeren in dienst. 
Dit blijkt uit het volgende verhaal van Hofstee over rellen in het Oldambt. Tijdens 
de regering van koning Willem 1 daalden de graanprijzen, waardoor veel 
Groninger graanboeren zich benadeeld voelden. En toen in 1830 ook nog een 
begin werd gemaakt met de heffing van grondbelasting, liep de maat over. De 
boeren protesteerden en besloten de verhoogde belasting niet te betalen. Uit alle 
hoeken kwam verzet. Om uitbreiding te voorkomen, stuurde de regering in juni 
1814 een bataljon infanterie naar het Oldambt. Er volgden inbeslagnemingen bij 
verschillende boeren en in januari 1835 zou een aantal koeien van een zekere 
Hovinga in Winschoten gerechtelijk worden verkocht. De Oldambtster boeren 
hadden afgesproken de verkoop te verhinderen en trokken massaal naar 
Winschoten. Bovendien hadden ze zeshonderd dagloners uit Hannover laten 
komen, gewapend met stokken, zeisen en gedeeltelijk zelfs met geweren. Dat 
bracht een grote schrik teweeg. De schutterij en de infanterie konden niets 
bereiken. De verkoop werd eenvoudig door de boeren belet, die schouder aan 
schouder stonden en van geen wijken wisten. Hovinga zag kans om tijdens de 
verwarring weer met zijn vee naar huis te gaan. Pas nadat de regering nog enkele 
bataljons infanterie naar het Oldambt had gestuurd, waren de boeren wel 
genoodzaakt te betalen. En Hovinga werd gearresteerd wegens het opruien van 
de mensen uit Hannover. Hij werd een tijd gevangen gezet. 
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De periode van 1837 tot 1877 betekende voor de boeren een tijd van bloei. 
Omstreeks de helft van de negentiende eeuw waren er zelfs enige jaren van zeer 
overvloedige oogsten. Maar door het wegvallen van de arbeidsplaatsen in de 
stapelhandel en de grondstoffenbewerking was er in de steden een grote 
werkloosheid ontstaan. De arbeidersbevolking was nauwelijks in staat om zich 
van de eerste levensbehoeften te voorzien. De prijzen van graan en vlees waren 
zo schrikbarend hoog, dat sommigen van honger en ellende omkwamen. Ook de 
landarbeiders verzwakten, zodat de boeren voor het zwaarste werk in de oogsttijd 
vaak alleen nog de hannekemaaiers geschikt vonden. Ditzelfde was het geval in 
de veenderijen en in de steenfabrieken. In de steden werd het voor de 
arbeidersgezinnen, vooral in de winter, een hopeloze situatie. Noodgedwongen 
trokken velen toen maar naar de veenstreken om met kanalengraven of 
turfsteken nog wat te verdienen. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 was 
er wel enige toename in het handelsverkeer, maar spoedig volgde er een 
achteruitgang in de Nederlandse landbouw. Eerst bracht de mechanisering een 
vermindering in de behoefte aan arbeidskrachten. Daarna kreeg de boerenstand 
slag op slag te incasseren door de invoer van massa’s goedkoop Amerikaans 
graan, door de noodgedwongen overschakeling op melkveehouderij, waardoor de 
boterprijzen weer daalden en verder door de achteruitgang van de kaasexport. 
De boeren zagen in dat ze zich moesten verenigen, waartoe de eerste coöperaties 
op landbouwgebied werden opgericht. Ook omdat de regering een en ander 
stimuleerde door hogere eisen te stellen aan de producten, ging men het meer en 
meer zoeken in een goede kwaliteit. Er werden proefstations ingesteld om de 
nodige voorlichting te geven en door studie en proefnemingen de akker- en weide 
bouw op een hoger niveau te brengen. Door de ongunstige berichten uit Amerika 
nam de landverhuizing die in de periode vanaf achteruitgang was ontstaan, sterk 
af. Onze overtollige landbouwwerkkrachten trokken toen juist meer en meer 
naar het land van de hannekemaaiers! Vooral in Oost-Friesland konden ze 
terecht als melker. 
 
In de gebieden Hümmling en Eemsland ontwikkelde de huisindustrie van 
gebreide wollen goederen zich op grote schaal. Er was een overproductie, 
waarvoor het aangrenzende Nederland een goed afzetgebied was. Vooral in het 
noorden werd veel wollen kleding gedragen en men stelde daar aan de kwaliteit 
hoge eisen. De Westfalers brachten op een eenvoudige en weinig kostbare manier 
hun waren aan de man. Een groot aantal van hen trok als marskramer ons land 
binnen met een flinke voorraad kousen, mutsen en andere kledingstukken. Ze 
zwermden uit over het platteland om daar in de dorpen hun koopwaar uit te 
venten. De echte Westfaalse kousen waren gemaakt van grove, grauwe wol met 
een paarse draad erdoor. Ze waren bijzonder sterk en ook elastisch. Daarvan 
komt het gezegde dat betrekking heeft op iemand die niet al te secuur is. 
 
Hij heeft een geweten als een veelse hoos: 
’t kan engen en wijden. 
 
Die kousenkooplui uit Westfalen werden op grond van hun koopwaar en hun 
herkomst ‘hozevelings’ genoemd. Overal was de hozeveling een gezien persoon, 
waarvan graag werd gekocht. Hij had niet alleen goede waar, maar kon ook 
goedkoop leveren. Het was de doorn in de ogen van de kooplieden uit Groningen, 
want op grond van een gildebesluit was het de Groninger wolkammers 
uitdrukkelijk verboden met hun waren langs de huizen te venten. Zij konden 
hun producten niet anders kwijt dan via de winkelier. Die kochten ook de wol in 
de provincie op en verrekenden de koopsom dan weer met de winkelwaren. 
Omstreeks 1750 drong men er bij de Staten van Stad en Lande op aan om 
maatregelen te nemen voor het weren van de buitenlandse concurrentie. Men 
ging zover, dat verzocht werd de invoer van gebreide goederen volledig te 
verbieden. 
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De kousenbreierij was vroeger een belangrijk onderdeel van de nijverheid in 
Groningen. Er werd zelfs geëxporteerd naar Amerika. Maar na 1794 – de Franse 
tijd – zijn de breierijen in Groningen in verval geraakt. Uiteraard ging niet alle 
wol naar de industrie. Vooral op de grotere boerderijen, waar in de winter met 
zijn lange avonden weinig vertier was, werd voor eigen behoefte gesponnen en 
gebreid. Veel boeren gaven daaraan de voorkeur boven kleding uit de winkel, 
want, zo zei men: Wie zijn eigen lijfgoed spint, weet wat hij draagt. De meeste 
mensen moesten hun kleding kopen in de winkels of bij de koopman. Diverse 
keren is geprobeerd, door het heffen van invoerrechten, de Westfaalse kooplieden 
te dwingen hogere prijzen voor hun waren te vragen. Maar het was moeilijk daar 
controle op te houden. Op allerlei manieren probeerden de marskramers aan de 
betaling van invoerrecht te ontkomen en dat lukte hun ook vaak. Ze ontdoken de 
belasting door steeds opnieuw dezelfde cedul (invoervergunning), die hun bij de 
eerste keer na betaling was verstrekt, te gebruiken. Zelfs speelden ze het klaar 
om die betaalbrief via eerder terugkerenden in handen te spelen van hun 
landgenoten. Opnieuw verzochten de handelaren uit Groningen de Staten om 
aan de fraude van de Westfalers paal en perk te stellen. Maar telkens bleek dat 
de wet op grote schaal werd ontdoken, tot schade van de Groninger 
wolkammers, spinners en breiers. 
 
De Westfaalse reizende kooplieden, de hozevelings, hebben in zekere zin de 
aanzet gegeven tot het ontstaan van de machinale breierijen in Groningen, de 
zogenaamde tricotagefabrieken. Die kooplieden, die aanvankelijk in 
handgebreide wollen goederen handelden, maakten kennis met de machinale 
brei-industrie, die zich ook in Westfalen begon te ontwikkelen. In 1861 was de 
kettingbreimachine uitgevonden en al snel daarna werd deze ook in Duitsland 
gemaakt, verbeterd en vervolmaakt. Men ging daar ook de hulpmachines maken, 
waardoor de industrie zich al snel enorm uitbreidde. Omdat ze in Groningen een 
grote afzet van wollen goederen hadden, kwamen enkele Westfaalse handelaren 
op het idee om de wol ook in Nederland machinaal te verwerken. Daarmee 
konden ze de belasting op de invoer van gebreide goederen grotendeel ontlopen. 
In 1881 werd te Wildervank de machinale breierij gevestigd van Anton Schmidt, 
die eerst als kiepkerel zijn waren hier aan de man had gebracht. Het klein 
begonnen bedrijf groeide uit tot de NV Tricotagefabriek A. Schmidt en Zoon. In 
Stad Groningen kwamen ook verscheidene machinale breierijen, onder andere 
die van Reinier Muller, die tot de bezettingstijd 1940/1945 bestond. Het bedrijf 
was het toeleveringsbedrijf van Vroom en Dreesman. De tricotage-industrie 
kwam eind achttienhonderd eigenlijk in de plaats van de inmiddels in verval 
geraakte kousenbreierijen. Zij groeide voornamelijk in Stad en in de 
veenkoloniën uit tot een van de belangrijkste grootindustrieën in de provincie. 
 
In 1830 werd voor alle vreemdelingen de aanmeldingsplicht ingevoerd. In 
hoofdzaak was dit een gevolg van de opstand in het zuiden van Nederland, 
waarvan het gevolg het ontstaan van België was. Ook de seizoenarbeider uit 
Hannover en andere Nederlandtrekkers vielen onder deze maatregel. Ze konden 
een verblijfskaart krijgen die twee weken geldig was, maar door een aantekening 
op de achterkant verlengd kon worden. Natuurlijk schaften toen alle 
Nederlandtrekkers zich een pas aan, om niet het gevaar te lopen het land 
uitgezet te worden. Maar in 1858 werd de maatregel ingetrokken en konden de 
Westfalers zonder pas ons land binnenkomen. Velen van hen bleven hier omdat 
ze meer vrijheid hadden of omdat hun vaderlandsliefde niet zo groot was dat ze 
zich onderwierpen aan de algemene dienstplicht. Ook door toedoen van 
Bismarck moeten toen veel kooplieden definitief naar Nederland zijn gekomen. 
Toen de oorlog 1870/1871 door Pruisen was gewonnen, moest Frankrijk tien 
miljoen goudfranken als oorlogsschatting betalen. Nu was Bismarck er sterk 
tegen dat de rooms-katholieken in Westfalen zich politiek zouden heroriënteren. 
Evenals zijn latere ambtgenoot Hitler wilde hij slechts één politieke partij in het 
land en werkte hij daarom de rooms-katholieken in alle opzichten tegen. Velen, 
die zakenbelangen in Nederland hadden, kregen toestemming om te emigreren 
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met medeneming van hun kapitaal. Want Bismarck had immers genoeg 
overgehouden aan de oorlog en had hun geld niet nodig. Over het algemeen 
ondervonden de immigranten uit de Nederduitse gebieden weinig moeilijkheden 
wanneer ze zich hier wilden vestigen. De Nederlandse autoriteiten waren in dit 
opzicht vrij soepel. Ook de bevolking nam de buitenlanders gemakkelijk in de 
gemeenschap van het dorp of de streek op. Het is een vaststaand feit, dat talrijke 
nu in Nederland voorkomende familienamen verband houden met de 
hannekemaaierstijd. Veel en veel meer dan we misschien zouden denken. En 
menigeen, die gaat zoeken in een familieregister, zal tot de ontdekking komen 
dat de geschiedenis van zijn geslacht teruggaat naar de tijd van de 
Nederlandtrek. 
 
Herhaaldelijk komen we nog de namen tegen van die Westfaalse gastarbeiders, 
handwerkslieden en kooplui, die zich indertijd in ons land hebben gevestigd. Het 
is opmerkelijk hoeveel in ons land voorkomende achternamen verband houden 
met dorpen en steden in de aangrenzende Duitse provincies, bijvoorbeeld Anholt, 
Batenburg, Bentheim, Van Ditmarsch, Van Dulmen, Dussel, Van Essen, Van 
Lingen. Ook veel in de buurt van Muntendam voorkomende namen herinneren 
aan de Westfaalse immigranten. Namen als Rohrbach (boas Willempje), wiens 
lijfspreuk was: ‘Immer lustig’. Schwolfermann, die een manufacturenzaak had 
terwijl zijn vrouw een goedlopende snoepwinkel dreef.  Brinkman, Theiken, 
Oldhof, Olliges. Mijn tante Alie Kremer (kramer: reizend koopman), wiens 
voorouders zich vestigden in Uithuizermeden. Ook oude grafstenen vertellen dat 
degene die in ons land was begraven, werd geboren in een van de Nederduitse 
streken. Maar de nakomelingen zullen het licht hebben gezien op Nederlandse 
bodem, die zo hun vaderland werd.  
 
’t Vette swientje 
 
Ien oorlogstied mog d’r gain swientje mest worren. Movven keken doar schaarp 
op tou. Allain ofvaal moggen ze hemmen, moar doar mest ie gain swien van. 
Jaantje heur swientje was bragelvet worren. 
‘Gain zuvere kovvie,’ zee konterleur. ‘Dij het vast swienmeel had. Beken ’t moar 
Moeke.’ 
‘Nee,’ zee Jaantje, ‘schier ofvaal.’ 
‘Moak ie mie nait wies,’ zee vent. ‘Zeg ’t nou moar gauw. Aans mo’k joe aangeven 
bie Duutsers.’ 
‘Beloof ie mie den, da’j ’t nait wieder vertellen?’ vroug Jaantje. 
‘Dat dou ‘k,’ zee kerel. 
‘Nou den, as ’t toch onner ons baaiden blift,’ flusterde Jaantje, ‘ik heb hom aan 
borst had.’ 
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Dollard 
 
Inklinking van de veengrond, hoge waterstanden en dijkdoorbraken hebben het 
ontstaan en de groeiende omvang van de Dollard veroorzaakt. In de dertiende 
eeuw zocht de benedenloop van rivier Eems zich een nieuwe bedding. Volgens 
overlevering begaf een zeedijk het daarbij in 1277, waardoor een bescheiden 
zeeinham, tussen Oost-Groningen en Oost-Friesland ontstond: de Dollard. In de 
loop van de eeuwen breidde ‘Ol Tjoard’, zoals de Dollard ter plaatse wordt 
genoemd, zich uit. Niet alleen gingen er dorpen die in het veen waren gebouwd, 
verloren, hetzelfde lot trof de wierden op de oeverwallen van de Eems. Hoogten 
en zandkoppen in de nabijheid van de lintdorpen in het veen boden een 
uitwijkplaats voor de bevolking. Zo hebben de dorpen als Noordbroek, 
Zuidbroek, Meeden, Scheemda en Midwolda zich in westelijke of zuidelijke 
richting verplaatst. Andere, als het gedeeltelijk opgegraven Houwingaham, de 
stad Torum, het klooster Palmar en tientallen dorpen hadden geen 
vluchthoogten en verdwenen in de golven. In 1454 werd besloten om land op ‘Ol 
Tjoard’ terug te winnen. Tussen Palmar en Finsterwolde werden dijken 
aangelegd, die echter maar een halve eeuw standhielden. In 1509 braken de 
dijken opnieuw door en kreeg de Dollard zijn grootste omvang. Het water kwam 
tot Noord- en Zuidbroek, Meeden, Winschoten en Blijham. Nog voor 1550 werd 
met de eerste bescheiden inpolderingen begonnen, die de Dollard op den duur, 
stap voor stap, tot zijn huidige omvang reduceerden. 
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Pizzen gaait veur daansen 
 
 
 

 
 

Ain pronkjewail in golden raand 
 
 
 
Groningen is de meest noordelijke provincie van Nederland. Het grootste deel 
van deze provincie is doorregen met kanalen en langgerekte dorpen aan de 
oevers. Deze erfenis van de vroegere veenafgravingen biedt op het eerste gezicht 
geen spectaculaire aanblik. Maar toch zijn er een schat aan 
bezienswaardigheden te ontdekken. In het noorden zijn er de monumentale 
boerderijen, stoere borgen en eeuwenoude wierdedorpen. Ook de schoonheid van 
de Waddenzee zal menigeen tijdens een wadlooptocht naar Rottum in vervoering 
brengen. Heel anders, maar even fraai en rustiek, is het landschap van 
Westerwolde, de bosrijke streek van Groningen. Dit natuurgebied tussen 
Winschoten en Ter Aar is tot nu toe van het massatoerisme bespaard gebleven. 
Met de gelijknamige hoofdstad heeft de provincie Groningen een heuse 
metropool. De schilderachtige stad, met zijn grachten en historische gebouwen, 
staat bekend als het koop- en uitgaanscentrum van het hele noorden en wordt 
niet voor niets ‘ain pronkjewail in golden raand’ genoemd. Behalve de landelijke 
sfeer is in Groningen veel smakelijks te proeven. Typische oude streekgerechten 
met vaak vreemde namen en soms een nog merkwaardiger geschiedenis, zoals 
bloedbrood, klont (Jan in de zak) en knipselbonen. Bonen werden ook vaak 
gedroogd om ze te  bewaren. De bonen werden daarvoor eerst afgehaald, met een 
dikke naald aan een draad geregen en in een droge ruimte of in de zon te drogen 
gehangen. Gedroogde bonen werden bewaard in trommels en gebruikt voor de 
knipselbonenstamppot (met gedroogde slabonen). 
 
De Martinikerk en – toren ontlenen hun naam aan Sint Martinus of Sint 
Maarten. De middeleeuwse heilige Martinus van Tours (316-397) was de patroon 
van het bisdom Utrecht. Groningen behoorde lang tot dat bisdom. Hij werd 
geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. In 372 werd hij gekozen 
tot bisschop van Tours. Op 11 november 397 werd hij daar begraven. 
Velen kennen de legende van Sint Maarten, die als Romeins soldaat voor de 
poorten van Amiens zijn rode mantel in tweeën sneed en de helft gaf aan een 
bedelaar die verkleumde. In de Martinikerk staat Sint Maarten enige malen 
afgebeeld als ruiter te paard. Het feest van Sint Maarten wordt op 11 november 
gevierd. Kinderen gaan dan, in het begin van de avond, met een lampion en een 
liedje over Sint Maarten bij de mensen langs, met de verwachting daarvoor een 
traktatie te ontvangen. 
 
In 1982 herdacht de stad Groningen dat vijfhonderd jaar eerder de bouw van de 
huidige Martinitoren was voltooid. Dit betreft het stenen gedeelte, gebouwd uit 
Bentheimer zandsteen. In de Martinikerk zijn de bouwstijlen uit verschillende 
eeuwen te herkennen. Groningers noemen de zevenennegentig meter hoge toren 
‘d’Olle Grieze, naar de grijzen kleur die de toren momenteel heeft. Het orgel, 
gebouwd door Arp Schnitger, is bekend als één van de mooiste barokorgels ter 
wereld. 
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Hoewel Nederland slechts een stip is op de wereldkaart, vertoont het een enorme 
verscheidenheid aan landschap en cultuur. Wie de provincies beter dan in 
vogelvlucht bekijkt, ontdekt dat elk gebied een geheel eigen karakter heeft. Zo 
heet de groenvink, of chloris chloris in Groningen Groninger. Boerenjongens, de 
nationale bekende drank van rozijnen op brandewijn, komt van oorsprong uit 
deze provincie. Zonder rozijnen werd de drank hier vroeger uit een Groninger 
brandewijnkom gedronken. De kommen, fraaie staaltjes van Groningse 
kunstnijverheid, komen wat vormgeving betreft overeen met het Oostfriese type. 
Ook het Groningse paard, de Bovenlander, lijkt erg veel op zijn Oostfriese 
soortgenoot. Volgens een eeuwenoud recept moet vierentwintig ton Gronings 
kluunbier zijn samengesteld uit vijftien mud gerst en vijf mud haver. Alleen bij 
bruiloften mocht een brouwsel van twintig ton vierentwintig mud gerst en haver 
bevatten. Op dergelijke feestdagen kreeg de bruid als huwelijksgeschenk vaak 
een Groningse kraantjeskan. Deze gelakte kan komt voor in diverse vormen en is 
gemaakt van zilver, koper of tin. Groningse zeekapiteins kregen bij thuiskomst 
een stuk serviesgoed cadeau. Na een behouden vaart werden zij onderscheiden 
met een prachtige Oostzeelepel, product van de Groningse kunstnijverheid. Om 
de Groningse dorpskinderen op de eerste schooldag naar het klaslokaal te 
lokken, trakteerden de meesters op een Groninger stoetboom. Dit is een twijgje 
met bolletjes deeg. De kinderen geloofden dat bij de meesters thuis op zolder een 
hele boom met stoetjes groeide. Menno Feltema uit Faan, het tegenwoordige 
Niekerk, nam in het jaar 1476 de verplichting op zich om elk jaar haring aan de 
armen uit te delen. Het dorp bij Zoutkamp houdt deze traditie nog steeds in ere. 
Elk jaar in april wordt er een tonnetje Faanse haring uitgedeeld. Groningse 
gerechten en lekkernijen zijn bloedbrood met rozijnen, klont, 
knipselbonenstamppot, molbonen met spek en Nieuwjaars rolletjes. Nooit 
gegeten? Nooit van gehoord? Onderstaand wordt een recept uit de Groningse 
keuken prijsgegeven. 
 
Heet bier 

Ingrediënten 
Twee flesjes bier (oud bruin) 
Halve citroenschil 
Twee kruidnagels 
Twintig gram pijpkaneel 
Twee eierdooiers 
Halve deciliter brandewijn 
Honderd gram basterdsuiker 
 
Bereiding 
Giet het bier in een pan met een dikke bodem en doe er de citroenschil, de 
kruidnagels en de pijpkaneel bij. Laat alles op een zeer laag vuur, met het deksel 
op de pan, vijfentwintig minuten trekken. Let op dat het bier niet aan de kook 
komt. Klop intussen de eierdooiers met de brandewijn en de suiker. Haal met de 
schuimspaan de citroenschil, de kruidnagels en de pijpkaneel uit het bier en 
voeg goed roerend het eimengsel toe. Dien het drankje zo heet mogelijk op. 
Typisch Groningse spreuken zijn: Mans mouer is duvel over flouer: de moeder 
van de man is de duivel over de vloer en Doenemans mond sprekt haarten 
grond: dronken mensen spreken de waarheid. Och,mien laive tied, wat is de 
wereld wied. Wat is de mouspot eng, dat ter gain dikker stuk spek in kin! Ach, 
mijn lieve tijd, wat is de wereld groot, wat is de boerenkoolpot nauw, dat er geen 
groter stuk spek in kan. Woater is woater, mor wien ruiert snoater: water is 
water, maar wijn roert de mond. 
 
Lutje Haarm 
Lutje Haarm was nog nait laank op schoul en dou was e joareg. Hai haar n puut 
vol zuurtjes mitkregen van Moeke en dou ’t zo wied was, mog e trakaiiern. Hai 
begon oareg riejoal, bie twijen teglieks, moar aal hail gauw zaag e boom van 
puut. ‘Wat nou, Harm’ vroug juffrouw. ‘’Keb nait genog’, zee jong. ‘Hoe moet dat 
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dan wel’vroug juf. Haarm keek ais ien ’t puutje, dou noar juffrouw, kwam stoef 
bie heur stoan en vroug: ‘Wilstoe ze even deurbieten? 
 
De Martinikerk en Martinitoren ontlenen hun naam aan Sint Martinus of Sint 
Maarten. De middeleeuwse heilige Martinus van Tours (316-397) was de patroon 
van het bisdom Utrecht. Groningen behoorde lange tijd tot dat bisdom. Sint 
Maarten werd geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. In 372 werd 
hij gekozen tot bisschop van Tours. Op 11 november 397 werd hij daar 
begraven. 
 
Velen kennen de legende van Sint Maarten, die als Romeins soldaat voor de 
poorten van Amiens zijn rode mantel in tweeën sneed en de helft gaf aan een 
bedelaar die daar verkleumde. In de Martinikerk staat Sint Maarten afgebeeld 
als ruiter te paard. Het feest van Sint Maarten wordt op heel veel plaatsen in het 
land op 11 november gevierd. Kinderen gaan dan, in het begin van de avond, 
met een lampion en een liedje over Sint Maarten bij de mensen langs, met de 
verwachting daarvoor een traktatie te ontvangen. 
 
In 982 herdacht Stad Groningen dat vijfhonderd jaar eerder de bouw van de 
huidige Martinitoren was voltooid. Dit betreft het stenen gedeelte, gebouwd uit 
Bentheimer zandsteen. In de Martinikerk zijn bouwstijlen uit verschillende 
eeuwen te herkennen. De mensen uit Groningen noemen de zevenennegentig 
meter hoge toren ‘d’ Olle Grieze’, naar de grijze kleur die de toren nu heeft. Het 
orgel, gebouwd door Arp Schnitger, is bekend als een van de mooiste barokorgels 
ter wereld. 
 
Hoewel Nederland slechts een stip is op de wereldkaart, vertoont het een enorme 
verscheidenheid aan landschap en cultuur. Wie de provincies beter dan in 
vogelvlucht bekijkt, ontdekt dat elk gebied een geheel eigen karakter heeft. Zo 
heet de groenvink in Groningen heel eigengereid ‘Groninger’. Boerenjongens, de 
nationaal bekende drank van rozijnen op brandewijn, komt van oorsprong uit 
Groningen. Zonder rozijnen werd de brandewijn hier vroeger uit een ‘Groninger 
brandewijnkom’ gedronken. De kommen, fraaie staaltjes van Groningse 
kunstnijverheid, komen wat vormgeving betreft overeen met het Oostfriese type. 
Ook het Groningse paard, de ‘Bovenlander’, lijkt erg veel op zijn Oostfriese 
soortgenoot. Met sinterklaas worden de kinderen in het Hogeland getrakteerd op 
gebakjes met de naam ‘Groninger fieterknuten’. De Groningse duit, een 
plaatselijk betaalmiddel in de zeventiende eeuw, werd in de volksmond ‘dubbele 
flabbe’ genoemd. De beroemde staartklokken komen niet alleen uit Friesland, er 
zijn ook mooie exemplaren van Groninger makelij. De negentiende eeuwse klok 
met dubbele kap komt uit deze regio. Volgens een eeuwenoud recept moet 
vierentwintig ton Groninger ‘kluunbier’ zijn samengesteld uit vijftien mud haver. 
Alleen bij bruiloften mocht een brouwsel van twintig ton vierentwintig mud gerst 
en haver bevatten 
 
Op dergelijke feestdagen kreeg de bruid als huwelijksgeschenk vaak een 
Groningse kraantjeskan. Deze gelakte kan komt voor in diverse vormen en is 
gemaakt van zilver, koper of tin. Groningse zeekapiteins kregen bij thuiskomst 
een stuk serviesgoed cadeau. Na een behouden vaart werden zij onderscheiden 
met een prachtige Oostzeelepel, een product van de Groningse kunstnijverheid. 
De Groninger stoeltjesklok lijkt veel op de Friese, maar is rijker versierd en heeft 
en opengewerkt achterblad en snijwerk. Om de Groningse dorpskinderen op de 
eerste schooldag naar het klaslokaal te lokken, trakteerden de meesters in 
diverse dorpen op een Groninger stoetboom. Dit is een twijgje met bolletjes deeg. 
De kinderen geloofden dat bij de meesters thuis op zolder een hele boom met 
stoetjes groeide. De turfstrijkbout of het schoorsteenstrijkijzer werd vooral in 
Groningen gemaakt. Vandaar dat dit antieke apparaat ook wel Gronings 
strijkijzer wordt genoemd. De provincie heeft ook een eigen veeras, de Groninger 
zwartblaar. Deze koeien worden zowel om het vlees als voor de hoge 
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melkproductie gefokt. Een zekere Menno Feltema uit Faan, wat tegenwoordig 
Niekerk genoemd wordt, nam in 1476 de verplichting op zich om elk jaar haring 
aan de armen uit te delen. Het dorp bij Zoutkamp houdt deze traditie nog steeds 
in ere. Elk jaar wordt er een tonnetje Faanse haring uitgedeeld. Banketbakkers 
in Stad Groningen bieden een keur aan plaatselijke lekkernijen. Het meest tot de 
verbeelding spreken de Groningse Martinitorentje, genoemd naar de kerktoren, 
die tussen 1469 en 1552 werd gebouwd. 
 
Het typisch Groningse gerecht ‘klont’ heeft iets weg van wat in andere provincies 
Jan-in-de-zak wordt genoemd. Jan-in-de-zak wordt echter gegeten als nagerecht, 
terwijl klont met gekookte aardappelen een echt hoofdgerecht is. Klont werd 
altijd gegeten na het dorsen. 
 
Ingrediënten 
500 gram tarwemeel 
500 gram boekweitmeel 
1 theelepel zout 
7 deciliter melk 
3 eetlepels stroop 
1 kilo aardappelen 
200 gram vetspek in dobbelsteentjes 
 
Bereiding 
Doe het meel in een kom met het zout en maak er – scheutje voor scheutje melk 
bijschenkend – een moot deeg van. Roer vervolgens de stroop erdoor. 
Doe het deeg dan in een vochtige, uitgewrongen en met wat bloem bestrooide 
katoenen of linnen zak. Bind de zak aan de bovenkant dicht, maar zorg dat er 
wat ruimte overblijft tussen knoop en deeg. 
Breng in een grote pan ruim water aan de kook, leg op de bodem een omgekeerd 
schoteltje (om aanzetten te voorkomen) en kook de klont in anderhalf uur op 
laag vuur  gaar.  
Schil intussen de aardappelen, kook ze gaar en bak het spek langzaam uit in een 
koekenpan. 
Haal de gare klont uit de pan en uit de zak en laat de klont even opdrogen.  
Dien het gerecht op met de gekookte aardappelen en het uitgebakken spek met 
het spekvet. 
 
In de provincie Groningen staat het woord ‘borg’ voor een kasteelachtig 
buitengoed, waarvan er een aantal eeuwen terug meer dan honderd waren. In de 
middeleeuwen dienden de borgen als verdedigingbouwwerken voor de Groningse 
landheren. Later, in de zeventiende en achttiende eeuw, werden de borgen tot 
luxe buitenhuizen verbouwd, waar de Groningse jonkers een Bourgondisch leven 
leiden. Een handvol borgen is tot in onze tijd bewaard gebleven, zoals de 
Fraeylemaborg in Slochteren en de Menkemaborg in Uithuizen. Er volgen een 
aantal recepten van de Fraeylemaborg, die letterlijk zijn overgenomen uit 
manuscripten die  zich nog altijd op de borg bevinden en waarschijnlijk dateren 
uit het begin van de negentiende eeuw. De recepten zijn opgeschreven door 
mevrouw Hermanna Hora Siccama – De Sandra Veltman, die in 1789 op de borg 
werd geboren en er tot haar dood in 1847 bleef wonen. 
 
Mocht u besluiten een gerecht klaar te maken, dan is het nuttig te weten dat 1 
oor een ½ liter is, 1 lood 10 gram, 1 lbs ongeveer 450 gram en 1 grein ongeveer 
0,07 gram. 
 
Aardappelenpodding 
Een half lbs aardappelen moeten zeer gaar gekookt zijn en dan fijngewreven, 
neemt dan 6 à 7 dooijeren van eijeren roert die daar goed door en ¼ lbs 
gesmolten boter, 6 lood fijn gewreven broodsuiker, dit alles wel door een geroerd, 
vervolgens het wit tot schuim geklopt en er in gedaan op het moment dat men 
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het in de form doed; het moet 2 uuren kooken. De saus van Rhijnsche wijn, een 
stuk caneel, 2 dooijren van eijeren en suiker na de smaak. 
 
In October 1838 de aardappelenpodding naar het hier bijgevoegd recept 
gemaakt, is volkomen goed uitgevallen, maar smaakte wat teveel naar eiwit van 
7 eijeren en de saus was een weinig te zuur en met genoeg kaneel dus op een 
volgende reis van het eiwit van de helft der eijeren te doen en daarbij een weinig 
gist te voegen in de podding, 7 lood suiker (witte), een kwart lood kaneel en drie 
eijerdooijren. 
 
Dis voor kinderhoest 
4 eijerdooiern 
4 lood kanarisuiker 
½ lbs witte honig 
½ lood safferaan 
eenig brandewwijn 
3 maal daags een mosterdlepel vol 
 
 

Gronings volkslied 
Grönnens Laid 
 
Van Lauwrszee tot Dollard tou, 
van Drenthe tot aan ’t Wad, 
doar gruit, doar bluit ain wonderlaand, 
rondom ain wondre stad. 
Ain pronkjewail in golden raand 
is Grönnen, Stad en Ommelaand! 
Ain proinkjewaail in golden raand 
is Stad en Ommelaand! 
 
Doar broest de zee, doar hoelt de wind, 
doar soest ’t aan diek en wad, 
moar rustig waarkt en wuilt het volk, 
het volk van Loug en Stad. 
Ain pronkjewail in golden raand 
is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
ain pronkjewail in golden raand 
is Stad en Ommelaand! 
 
Doar woont de dege degelkhaaid, 
de wille, vast as stoal, 
doar vuilt het haart, de tonge sprekt, 
in richt- en slichte toal. 
Ain pronkjewail in golden raand 
is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
ain pronkjewail in golden raand 
is Stad en Ommelaand! 
 

De steenfabrieken horen in Groningen bij de alleroudste industrieën. Met de 
eerste stenen die er gebakken werden zijn kerken en kloosters gebouwd. Het was 
duur om voor deze bouw de tufsteen uit het Eifelgebergte te halen. Toen de 
Groningers erachter kwamen dat hardgebakken kleiklompen ook prima 
bouwmateriaal opleverden, werd er na 1200 de ene kerk na de andere van eigen 
gebakken stenen, de kloostermoppen, gebouwd. Zo lang bijna alle Groningers in 
houten huizen of lemen hutten woonden, waren er alleen voor de kerken, 
steenhuizen, borgen, koopmanshuizen en andere belangrijke gebouwen stenen 
nodig. Na 1600 veranderde dat. Vooral in Stad kregen de steenbakker en de 
metselaar het druk. De steenfabrieken werden of op de klei of in het veen 
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gebouwd. Op de klei, omdat de grondstof daar voor het graven lag en in het veen, 
omdat er zonder turf geen steen gebakken kon worden. Een plek aan het water 
was ideaal. Klei en stenen konden per schip vervoerd worden. De boeren hadden 
er meestal weinig bezwaar tegen dat hun land werd afgeticheld’. Eerst ging de 
bovenste laag, de teelaarde, eraf. Het was om de klei eronder begonnen. Deze 
werd naar de fabriek gebracht en daar gekneed, gevormd, gedroogd en gebakken. 
De teelaarde ging weer over het land. De boeren beurden hun geld voor de klei 
en kregen hun bouwland weer terug. Nog altijd zijn zulke afgetichelde percelen 
in het landschap te herkennen. Ze liggen lager dan de omliggende akkers of 
weilanden. Waar de steenfabrieken op de klei stonden, kwamen de aftichelaars 
meestal uit de dorpen uit de buurt. Als boerenarbeider konden zij het zware 
delven van de klei wel aan. Bolkers werden zij genoemd. In een kipkar, de 
klaaiwiep, ging de klei naar de fabriek. In de negentiende eeuw werden er rails 
op het land gelegd en trokken paarden de volgeladen kleilorries naar de 
treeschuur, waar de klei werd getreden (gekneed en met water gemengd). Heel 
lang deden de treders dat door met de blote voeten in de natte klei te trappen. 
Met kruiwagens werd de getreden kleispecie naar de droogschuur gebracht. De 
specie kwam in vormbakken om te drogen. Na vier weken waren de kleiblokjes 
klaar voor de oven en werden ze gebakken. De vakbekwaamheid van de 
brandmeester was van groot belang. De temperatuur was erg belangrijk. Bij de 
hardgebakken klinkers was een grotere hitte nodig dan bij de zachtere 
steensoorten. Behalve stenen werden er op de Groninger tichelwerken ook veel 
dakpannen en draineerbuizen gebakken. 
 
Jarenlang kwamen de vaklieden uit Duitsland. Van maart tot oktober werkten 
de Lipsker trekarbeiders op de steenfabrieken. Tot aan de Eerste Wereldoorlog 
zorgden zij ervoor dat de Groningers hun stenen, dakpannen en huizen kregen. 
Vooral na 1650 zat de vaart erin. Stad versteende en de vraag naar stenen was 
groot. Maar in de achttiende eeuw groeide de bevolking minder snel en had 
daarom ook minder huizen nodig. Bovendien woonde lang niet elke Ommelander 
in een huis van steen. Veel Lipskers moesten maar zien dat ze als grasmaaier of 
turfsteker aan de kost kwamen. In de negentiende eeuw ging het weer de goede 
kant op. Er stierven minder kinderen in het kraambed en de mensen werden 
ouder. Telde de provincie in 1800 honderdvijftienduizend inwoners, in 1900 
waren dat er al driehonderdduizend. Veel arbeiders gingen eveneens in stenen 
huizen wonen. Na 1840 vergrootten de boeren op de klei hun boerderijen. Ook 
veel nieuwe fabrieken produceerden in grote gebouwen. De steenbakkers konden 
de vraag naar de Groninger baksteen nauwelijks aan, omdat er ook buiten de 
provincie veel belangstelling voor was. Er kwamen nieuwe tichelwerken bij. In 
1880 waren er eenenzestig. Ze stonden op het Hogeland, het Oldambt en in de 
Veenkoloniën. De tichelbode zorgde ervoor dat de tichelheer (steenfabrikant) aan 
voldoende Duitse arbeiders kwam. Hij onderhield het contact tussen de 
Hollandgänger en hun familie in Lippe. De Lipskers sliepen met zijn allen in de 
tichelkamer naast de fabriek. De stoom heeft veel Lipskers werkloos gemaakt. Er 
kwamen machines die de arbeiders overbodig maakten. Het tijdrovende vormen 
van de baksteen met de hand werd door persmachines overgenomen. De ovens 
werden verbeterd en de droogschuren vergroot. Bij elke steenfabriek hoorde 
voortaan een hoge fabriekspijp. 
 
De Veenkolonien zijn een wonderlijk gebied. Het landschap is mensenwerk. Ooit 
hoorde er een koopvaardijvloot thuis, terwijl de dorpen toch kilometers ver van 
zee lagen. En in de negentiende eeuw rookten bijna nergens in Nederland meer 
fabrieksschoorstenen dan langs de Veenkoloniale diepen. In andere delen van 
nederland, waar ook fabrieken stonden, groeiden de dorpen uit tot steden. 
Enschede en Eindhoven zijn er vorobeelden van. In de wereld van de 
aardappelen gebeurde dat niet. Ook de grotere Veenkoloniën bleven langgerekte 
dorpen. Het succesverhaal is met de aardappelen begonnen. Al in 1819 werd er 
in Gouda voor het eerst stroop uit aardappelmeel gewonnen. Dat was voor de 
Amsterdammer J.A. Boon een reden om in 1840 het Veenkoloniale 
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aardappelparadijs op te zoeken. Hij koos voor Muntendam. Maar zijn fabriekje 
was te klein om rendabel te zijn en lag bovendien niet aan het water. Daardoor 
waren de aan- en afvoer extra duur. Ook moest hij zijn aardappelen ’s nachts 
bewaken omdat ze telkens weer op raadselachtige wijze verdwenen. Terwijl Boon 
moeizaam voortploeterde, ging het de tweede aardappelmeelfabrikant, Willem 
Albert Scholten in Foxhol voor de wind. Goed voorbeeld deed goed volgen en in 
1880 draaiden er niet minder dan negentien aardappelmeelfabrieken. De 
fabrikanten hadden alles mee. Door het lage gebruik van kunstmest konden de 
aardappelen prima groeien. Volgeladen schepen voeren in eindeloze rijen naar de 
fabrieken. Eerst lachten de boeren in hun vuistje. Door de concurrentie konden 
ze hun aardappelen aan de hoogstbiedende fabrikant verkopen. Maar vader en 
zoon Scholten wisten daar wel wat op. Jan Evert Scholten (1849-1918) richtte in 
1897 de fabrikantenbond Eureka op. De fabrikanten zouden samen de prijs voor 
aardappelen bepalen. In de praktijk betekende het echter dat de rijke Scholten, 
die in de nieuwe bond oppermachtig was, in zijn eentje uitmaakte wat de boeren 
voor hun aardappelen kregen. ‘Te weinig’, zeiden die. Maar als ze niets 
afleverden kregen ze helemaal niets. Ze staken de koppen bij elkaar en stichtten 
boerenfabrieken. De eerste waren er in 1898: de Eersteling in Borgercompagnie 
en de Eendracht in Kiel-Windeweer. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog 
stonden er al achttien cooperatieve (boeren)aardappelmeelfabrieken. De 
particuliere fabrikanten hadden er niet van terug. Vooral bij Scholten speurden 
zij koortsachtig naar wat er zoal uit aardappelmeel gemaakt kon worden. Zijn 
fabriek in Foxhol kreeg een laboratorium, waar naar grondstoffen voor nieuwe 
producten werd gezocht. In Tonden werd er steeds meer uit aardappelmeel 
gefabriceerd. 
 
Niet alleen in de Veenkoloniën, maar ook in het Oldambt verkocht de boer zijn 
koeien. De nieuwe Dollardpolders werden Nederlands belangrijkste korenschuur. 
Doodzonde dat zoveel stro moest worden verbrand. Uit Duitsland waaiden 
berichten over dat uit stro karton kon worden gafabriceerd. Van karton werden 
dozen gemaakt en vooral in Engeland zaten ze daar om te springen. Nadat de 
jonge Ost-Fries Elso Free naar Oude Pekela ging om fabrikant Mulder van de 
Aastroom de kneepjes van het vak te leren, groeide het enthousiasme voor de 
strokartonfabrieken. Free had aandelen in drie fabrieken. De 
strokartonfabrieken stonden in de Pekela’s op een ideale plek. De Oldambster 
korenschuur en de Veenkoloniale roggevelden lagen dichtbij en door de diepen 
konden stro, karton en kartonnen dozen gemakkelijk vervoerd worden. Net als in 
de aardappelmeel was er bij de productie van karton veel water nodig en 
daaraan was in de Pekela’s geen gebrek. Tussen 1867 en 1927 werden er in 
Nederland vijfentwintig strokartonfabrieken gebouwd, waarvan de meeste in de 
Veenkoloniën. Net als bij de aardappelmeelfabrieken was er sprake van een 
verschrikkelijke vervuiling van het water. In de herfst, als beide industriën volop 
draaiden, was het water haast onzichtbaar door het drabbige schuim dat er 
bovenop dreef. Het stonk er uren in de wind. ‘Uit die kanalen rees een walging 
wekkende pestwalm omhoog, en deze drong op den adem van den wind zelfs in 
de huizen der  ingezetenen door,’ schreef Anthony Winkler Prins. ‘De vis in de 
kanalen stierf en sommige pompen gaven zelfs stinkend water.’ Wie mocht 
denken dat de Veendammer predikant daaraan zo snel mogelijk een einde wilde 
maken, vergist zich. Vooral de geur van rottend eiwit dat in het afvalwater 
terechtkwam, was volgens hem de gezondste lucht die er was. ‘Is dit zoo, dan 
noem ik het zeer onbillijk, dat wij klachten aanheffen over de pestwalm onzer 
Diepen. Integendeel, wij moeten dien walm roemen als den beschermengel onzer 
kostbare gezondheid.’ 
 
Nergens spuwden de fabrieksschoorstenen zo uitbundig hun rook uit als in de 
Veenkoloniën. Al vanaf de dagen van het stapelrecht had Stad alle handel naar 
zich toegetrokken. Met stoom werd het nog gemakkelijker om in Stad te komen. 
Tram en trein beconcurreerden de snikke en korte tijd later kwam de bus. 
Eindelijk werden de wegen aangepakt. Ook in de herfst en in de winter moesten 
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ze berijdbaar zijn. Eerst werd gekeken of de smalle jaagpaden voor de 
scheepsjager en zijn paard verbreed konden worden. Dat viel tegen. Dan 
moesten de zand- en kleiwegen maar aangepakt worden. Tot 1850 betekende dat 
meestal: grind erover. Dat was al een hele stap vooruit. Maar reizen over echte 
straatwegen van keien of klinkers en zonder al te veel kuilen en bulten, was toch 
het beste. De weg van Groningen naar De Punt kwam gereed in 1824 en werd 
een jaar later tot Assen verlengd. Het zou nog bijna vijftien jaar duren voor hij tot 
Zwolle werd doorgetrokken. Maar toen had Stad dan ook een verbinding naar het 
zuiden die er mocht zijn. Net als met de kanalen waren de Friezen ook met de 
aanleg van wegen actiever dan de Groningers. De Friese Straatweg tussen 
Leeuwarden en Stad had in 1831 de Groningse grens al bereikt, maar eerst in 
1842 was hij naar Stad doorgetrokken. Deze nieuwe hoofdweg deed voor die 
naar Zwolle niet onder. De derde straatweg was die tussen Stad en Winsum. Hij 
was in 1843 klaar en werd helemaal door particulieren betaald. Langs het 
Winschoterdiep konden wagens en rijtuigen al wat langer rijden zonder al te veel 
gevaar voor asbreuk of vastlopen. Alleen op het laatste stuk naar de Duitse 
grens was het ouderwets ploeteren door de klei. In 1849 kwam hier eindelijk een 
brede grindweg. Rond 1850 was Stad zover dat zij voor de reizende 
Ommelanders het hele jaar over land bereikbaar was. Na de komst van auto en 
bus in het begin van de twintigste eeuw reden de Groningers pas echt de 
moderne tijd tegemoet. De wegenbouwers wisten inmiddels wat asfalteren was. 
En de stoomwals zorgde ervoor dat de nieuwe wegen er als tapijten bijlagen. De 
Ommelanders konden steeds gemakkelijker in Stad komen en de Stadjers 
profiteerden ervan. Er kwamen meer winkels en vooral op de marktdagen was 
het druk. De veemarkt moest verschillende keren verplaatst worden, tot hij 
buiten de voormalige Oosterpoort een royale ruimte kreeg. Nu het vervoer zoveel 
vlotter ging, kregen ook de groothandelaren meer kansen. Het lukte ze steeds 
beter om de kruideniers en andere neringdoenden in de dorpen te bevoorraden. 
Geen enkel handelsgebouw kon echter op tegen de korenbeurs. In 1865 werd ze 
vorstelijk verbouwd. De voorzijde oogde als de gevel van een paleis, daarachter 
bevond zich een grote moderne hal met veel glas en gietijzer. Het was het 
nieuwste van het nieuwste. Bij het licht dat royaal naar binnenviel, kon het 
koren gekeurd worden. Het graan werd op monster (kleine hoeveelheden) 
gekocht. Het waren de commisionairs die deze monsters in witte zakjes 
meenamen van de boeren en naar Stad brachten. Namens hun opdrachtgevers 
verkochten ze het koren. De handelaren in het hele land hielden zich aan de 
prijzen van Stad. Zo groeide Stad uit tot de derde handelsstad van het land. 
Alleen in Amsterdam en Rotterdam ging meer om. Dat wilden de Stadjers weten 
ook. In 1903 zouden ze eens laten zien dat hun stad meetelde in de wereld. Met 
Jan Evert Scholten als koploper werd een enorme tentoonstelling georganiseerd. 
Al snel viel het woord wereldtentoonstelling, hoewel de officiele naam minder 
indrukwekkend was : tentoonstelling van nijverheid en kunst. Het werd 
eveneens een daverend succes. Vooral het Japanse marktplein met theehuis, 
pagode (tempel) en poortgebouw kreeg veel bewondering. Veel Groningers waren 
nog meer onder de indruk van een reusachtige kraantjespot, waaruit 
koffiebrander Smith onafgebroken koffie liet stromen. Als industriestad had Stad 
trouwens minder te betekenen dan als centrum van de handel. De meeste 
fabrieken waren min of meer een voortzetting van bestaande groothandels, 
winkels of werkplaatsen. Altijd al was Stad bekend om haar drukkers en 
uitgevers. De uitgeverijen van Wolters en Noordhoff waren er voorbeelden van. Ze 
hoorden tot de grootste van het land. De tabaksfabrieken, koffiebranderijen en 
theepakkerijen waren ook een voortzetting van de bestaande handel in deze 
koloniale waren. Namen als Tiktak, Lieftinck, Smith, Niemeyer, Gruno en 
Broekema waren tot in verre omtrek bekend. 
 
In de Franse tijd, toen de handel overzee na 1806 zware klappen opliep, waren er 
suikerbieten verbouwd als surrogaat voor de rietsuiker. Het beviel zo goed dat de 
boeren ze bleven verbouwen. In Stad en in Vierverlaten, vlakbij Hoogkerk, 
verrezen twee grote suikerfabrieken. Met de bierbrouwerijen was het minder 
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goed gegaan. Door de concurrentie in de negentiende eeuw was de ene na de 
andere verdwenen. Na 1906 was alleen Keizer Barbarossa in Helpman 
overgebleven. En dan was er natuurlijk de Groninger koek, die nu ook in 
koekfabrieken gemaakt werd. Polak werd bekend om zijn ranja en likeuren, zijn 
broer om zijn pudding die bij boer en burger op tafel kwam. Namen als 
Hooghoudt en Woldring & Idema waren vanwege hun alcoholische dranken bij 
iedere Groninger bekend. De confectiefabrieken hadden in de breierijen en 
kleermakerijen hun voorgangers. Joodse families speelden er een belangrijke rol. 
Vaak was het met een handel in tweedehands kleding begonnen. Vrijwel alle 
kledingkopers waren joods. De Groninger confectie bloeide vooral aan het eind 
van de negentiende eeuw. Heel wat Stadjers vonden werk bij de Weduwe van 
Dam, de broers Levie, N.V. Muller en de firma Grol. Niet alle arbeiders werkten 
binnen de fabrieksmuren. Veel kleermakers werkten thuis. De Groningse kleding 
werd aan winkels in het hele land geleverd. Wat betreft de herenkleding ging 
Stad terdege met de mode mee. De suikerfabrieken en de koffiebranderijen 
verspreidden hun eigen geur over Stad. Maar de ergste zondaar bleef de fabriek 
van vleesfabrikant Noack. Wat het stadsbestuur ook ondernam, de 
darmenzouterij en vetsmelterij bleven stinken. De mensen werden er misselijk 
van. Het regende klachten en veroordlingen. Maar door de lage boetes ging 
Noack gewoon door, hoe zeer er ook een luchtje aan zijn vet, vlees en worsten 
hing. Groningen mocht dan wel geen veeteeltprovincie zijn, toch werd er nog heel 
wat boter gekarnd. Geen wonder dat er zuivelfabrieken kwamen. Die werden 
boterfabrieken genoemd. Het begin lag merkwaardig genoeg in het Oldambster 
graanland. Enige rijke boeren stichten in 1883 de NV Oldambster Zuivelfabriek 
en Melkinrichting (OZMI). Deze zuivelfabriek in Winschoten rekende niet alleen 
op melk uit het Oldambt, maar ook uit Westerwolde, dat een stuk armoediger 
was. De oprichters waren ervan overtuigd dat de productie hier fors omhoog zou 
gaan. Ze zouden gelijk krijgen. Ook Jan Evert Scholten begon met zuivel. Hij 
kocht een aantal kleine zuivelfabriekjes in Friesland en Groningen op. Hij bracht 
ze onder in een modern melkconcern, de NV LIJEMF. Andere zuivelfabriekjes 
volgden zijn voorbeeld en gingen ook samenwerken. Daaruit is in Bedum de 
grootste zuivelfabriek in Groningen ontstaan (1921). Ze brachten vooral 
gecondenceerde melk op de markt, een voor die tijd modern product. 
 
Ook Appingedam leek door de stoom nieuwe energie te krijgen. De dagen dat het 
met Stad een strijd op leven en dood uitvocht waren allang voorbij. Van 
hoofdstad van de Ommelanden was het tot het centrum van Fivelingo geworden. 
Zelfs met de  beroemde harddraverijen was het de verkeerde kant opgegaan. Het 
nieuwe Eemskanaal degradeerde het Damsterdiep tot een kanaal voor 
snikkevaarder en turfschipper. Maar stoomkracht duwde Appingedam toch weer 
vooruit. De boeren van het Hogeland woonden dichtbij. Ze dorsten hun graan en 
wilden hun stro graag zo voordelig mogelijk kwijt. De stromenner en de 
stroschipper brachten het graan naar Appingedam, waar twee 
strokartonfabrieken opgericht werden, de Appingedam en de Eendracht. De 
laatste werd één van de grootste in de provincie. Dorsmachinebouwer Jan Brons 
zou Appingedam een grote naam in de scheepvaart bezorgen. Wat Jan bedacht 
konden zijn handen maken. De praktijk was zijn leerschool. Al in de 
timmerwerkplaats van zijn vader in Wagenborgen experimenteerde hij graag. Hij 
was nog maar zeventien toen hij de kerk en de toren in zijn woonplaats ontwierp. 
Eigenlijk vond hij knutselen aan machines interessanter dan timmeren en 
bouwen. Kansen genoeg. In Wagenborgen en andere dorpen deed men er alles 
aan om het dorsen met de locomobiel te verbeteren. Met zijn vader bouwde hij de 
ene na de andere dorsmachine. Jan Brons was zijn tijd vooruit. Terwijl de 
Wagenborgers nog moesten wennen aan de stoom, was Jan al in de ban van de 
oliemotor. Hij expirimenteerde verder en ontwierp de Bronsmotor, die vooral in 
schepen werd ingebouwd. Samen met Bonthuis Tonkes richtte hij in 
Appingedam in 1906 de Bronsmotorenfabriek op. Ook buiten de landsgrenzen 
was de fabriek bekend. De Groninger coasters voeren bijna allemaal ‘op Brons’. 
Niet de grootste, maar misschien wel de bekendste fabriek stond in 
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Musselkanaal. Hier was bakker Jan Branbergen niet tevreden met het bakken 
van brood en roggebrood. Hij begon voor de verre omtrek zijn hardbroden te 
bakken. Ze waren niet duur en vielen daarom bij de arbeiders en kleine 
middenstanders in de smaak. Met zijn scheepsbeschuit ging Branbergen zelfs de 
wereld door. Het aantal werknemers groeide. Het succes van zijn hardbroden 
bracht hem op een idee. De arme mensen in Musselkanaal hadden nauwelijks 
geld voor versnaperingen. Hij hoorde hoe in Engeland het biscuitje de traktatie 
van de armen was geworden. Lekker en niet duur. Maar in Nederland waren ze 
voor de gewone mensen niet te betalen. In 1886 begon hij met de productie van 
zijn eigen meelkoekjes (biscuitjes). ‘Social’ stond er op het ronde koekje. Al snel 
werden ze sociaaltjes genoemd omdat ze door mensen met een smalle beurs 
betaald konden worden. De verkoop liep als een trein. In 1888 werd het paard 
voor de rosmolen uitgespannen en kwam er een stoomketel in de bakkerij van 
Branbergen. De turf werd dicht bij de bakkerij gestoken en Jan was zo slim om 
veengrond op te kopen. Goedkopere turf dan van zijn eigen veenderij was er niet. 
Hij maakte nu ook wafels, banket en allerhande lekkernijen. In 1912 werd de 
zaak voor de zoveelste keer uitgebreid en werd de fabriek ‘Het Anker’ genoemd. 
Toen Jan Branbergen in 1922 overleed bakten zijn zoons verder. Er kwamen 
filialen in Stad en Amsterdam. Op het koekje lachte een populair stripfiguur, 
Bruintje Beer, de mensen toe. Dat werd de nieuwe naam voor de sociaaltjes. Het 
koekje werd in heel Nederland gegeten. 
 
‘Alles gaat met stoom’, zeiden ze in 1900. Dat was een beetje overdreven. Geen 
boer of voerman kon er nog zonder zijn paarden. In de werkplaatsen, de winkels 
en de keukens moest het van de spierkracht en de handigheid van de 
ambachtsman, winkelier en huisvrouw komen. Overal in Groningen draaiden de 
wieken van de molens, ook de watermolens. Maar die waren toen al bijzaak. 
Stoomgemalen zorgden ervoor dat het water op het goede peil bleef. De 
waterschappen waren de beste klanten van de fabrikanten die stoomketels en 
stoommachines maakten. Het eerste stoomgemaal werd in 1846 in de 
Oostwolderpolder gebouwd. Helaas was het gebouwtje niet op het stampen van 
de stoommachine berekend en zakte de grond in. Maar ondanks deze mislukte 
zaak werd er in 1900 in het natte Groningen al heel wat water met stoom 
weggemalen. Vijftig stoomgemalen stonden er, met zesenvijftig stoomketels. En 
die zorgden ervoor dat het water door sloten, maren, wijken en diepen naar zee 
werd afgevoerd. De zee was in 1900 verder weg dan honderd jaar eerder. Door de 
nieuwe polders was de kust naar het noorden opgeschoven. Twintig zeepolders 
waren er in de negentiende eeuw bijgekomen. Daar was trouwens weinig stoom 
aan te pas gekomen. Nog altijd waren het de polderjongens die met de schop 
werkten aan de dijken. Overal in het noorden lagen grote dijken dwars door het 
land. Van zeedijk waren ze slaperdijk geworden. De polderwegen liepen door de 
coupures (dijkgaten). Op de slaperdijk stond een kleine houten loods met 
schotbalken, waarmee het dijkgat bij een doorbraak van de zeedijk snel kon 
worden afgesloten. Zulke rampen werden zeldzamer. De dijken werden hoger en 
steviger gebouwd en ook beter onderhouden. Soms ging het toch nog mis. Geen 
polder kende meer rampspoed dan de Johannes Kerkhovenpolder aan de 
Dollard. Daar liep alles anders dan elders. Er werden geen groene kwelders 
ingedijkt, maar grijze slikvelden. Bij de Groningse methode werden dijken om 
kwelders gelegd, volgens de Hollandse methode hoefde er niet gewacht te worden 
tot de schapen op het groene land buitendijks konden grazen. Toen er in 1845 
tweeduizend hectare slikken ten oosten van Termunten en Woldendorp werden 
aangeboden, waren de boeren kopschuw. En dat in een tijd dat de polderboeren 
ieder jaar rijker werden. Maar niet alle Groningers waren zo argwanend. 
Burgemeester Roessingh van Termunten wilde wel eens met eigen ogen zien of 
die gronden ‘onrijp’ waren om vrucht te dragen. ‘We gingen enige schreden 
verder en vonden eenen schieren kleibodem van goede kwaliteit. Deze bodem 
was van zoo uitmuntende kwaliteit, dat wij eenstemmig van oordeel waren, dat 
deze bodem het zwaarste zaad zal kunnen voortbrengen, en dat er in deze 
provincie misschien geen bodem wordt gevonden, die deze in vruchtbaarheid zal 
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overtreffen.’  Landbouwprofessor Van Hall was het helemaal met hem eens. Hij 
had Dollardslik naar Stad laten brengen en er allerlei graansoorten en koolzaad 
op verbouwd. De oogst viel niet tegen. Maar de mensen vertrouwden de zaak 
niet. De Amsterdamse koopman Johannes Kerkhoven kocht toen de slikken. 
Omdat het moeilijk was om genoeg geld bij elkaar te krijgen en zijn bankier er tot 
overmaat van ramp met een aardig bedrag vandoor ging, werd het geen vliegende 
start. Johannes Kerkhoven overleed voor hij ook maar het kleinste stukje dijk 
had gezien. Zijn familie zette door en in 1876 was het zo ver dat het laatste gat 
gesloten zou worden. Omdat de kracht van het water hier nu eenmaal het 
sterkst is, zou het niet meevallen de dijk dicht te krijgen. In Delfzijl werd een 
oude kof, de Lamberdina Ambrosia, gekocht en vol stenen geladen. Die werd in 
het gat tot zinken gebracht en snel onder nog meer stenen bedolven. Klaar! Voor 
zo lang het duurde. Een paar maand later spoelde de polder bij een storm weer 
onder water. Het water werd weggemalen en er kon met het boerenwerk 
begonnen worden. In 1878 bleek dat er corruptie in het spel was. Hele stukken 
dijk verzakten, omdat ze niet goed verstevigd waren. Weer moesten de 
polderjongens op de schop. Zou het nu meezitten? Nog geen vijf jaar hield de 
Johannes Kerkhovenpolder het droog. Bij vliegende storm en springvloed kwam 
hij in 1883 opnieuw onder water te staan. Een van de boeren zag zelfs geen kans 
om op tijd uit de bedstee te springen. Op spectaculaire wijze werd hij gered. Het 
water was zo hoog gestegen dat zijn redders alleen het dak konden bereiken. 
Precies boven de bedstee hakten ze een gat in het dak en hesen de boer naar 
boven. Weer ging het gerucht dat er knoeierij van aannemers in het spel zou zijn 
geweest. Maar de Groninger boeren keken elkaar aan: ‘Allemaal de schuld van 
de Hollandse methode’.  Ondanks dit gemopper groeide het vertrouwen om de 
zee definitief de baas te worden. Kort na 1900 waren er al serieuze plannen om 
de Lauwerszee af te sluiten. Zo ver kwam het nog niet. Maar een paar kilometer 
landinwaarts werd wel een van de modernste gemalen van Nederland gebouwd. 
Aan het Reitdiep in Lammerburen onder Oldehove verrees in 1920 de Waterwolf, 
beter bekend als Electra. Stoom had hier afgedaan. Met elektriciteit als 
energiebron maalden drie grote pompen het overtollige water uit wijde omtrek 
naar de Lauwerszee. 
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Karel van Gelre 
 

Van alle vijanden die Karel V in de Nederlanden bestreden was Karel van Gelre 
de fanatiekste. Hij ging tot het uiterste om de zelfstandigheid van zijn hertogdom 
Gelre (het huidige Gelderland, een stukje Duitsland en Noord-Limburg) te 
behouden. Alle bondgenoten, klein of groot, waren hem welkom om de geduchte 
Habsburger van zijn plannen af te houden. Nu Edzard van Oost-Friesland door 
Stad was afgedankt en ook George van Saksen zich opmaakte om Friesland te 
verlaten, werd heel het noorden het strijdtoneel van de Gelderse hertog. Populair 
maakte de nieuwste redder van het Groningse zich trouwens niet. Zijn soldaten 
waren een vloek voor de boeren en ze roofden en plunderden zoals het hen 
uitkwam. Voor de Groningers was het nog een geluk dat de oorlog het heftigst in 
het huidige Friesland woedde. Daar had Karel van Gelre steun gekregen van een 
lange Friese boer, Grutte (Grote) Pier, die met zijn houwdegen enthousiast op de 
Saksische en Habsburgse soldaten inhakte. Maar het was een ongelijke strijd. In 
1524 verdreef de keizer de Geldersen en werd Westerlauwers Friesland aan zijn 
Nederlandse gebied toegevoegd. Hoe zou het met Groningen aflopen? Vooral de 
gildenbroeders van Stad hadden de buik meer dan vol van de oorlogszuchtige 
Karel van Gelder. De handel viel stil, hun inkomsten liepen terug. De 
ontevredenheid nam nog toe toen Groningen in de grote internationale politiek 
verstrikt dreigde te raken. De Gelderse hertog sloot een bondgenootschap met de 
grootste vijand van Karel V in Europa, de Franse koning Frans 1. Dat betekende 
nog meer soldaten die stad en land afstroopten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 328 

 
Hai staait op zien woord as ’n boer op zien klompen 

 
 
Stinzenplanten 
 
 
Elke nieuwjaarsdag krijgen mensen de kriebels. Ze willen naar buiten om te zien 
dat het weer voorjaar wordt, want dat luidt voor hen het nieuwe jaar in. Ze willen 
het voorjaar kunnen zien en ruiken. Natuurlijk is het al weer wat langer licht, 
maar ze zijn pas echt gerust gesteld als de sneeuwklokjes zichtbaar zijn. Voor 
velen kondigen de sneeuwklokjes het voorjaar aan, voor anderen, op die klei, 
doen de winterakonieten dat. Er is nog steeds een toenemende belangstelling 
voor stinzenplanten. Een stuk grond dat in het vroege voorjaar, onder bomen en 
bladverliezende struiken, helemaal wit, geel, blauw of roze is, wordt niet snel 
vergeten, zelfs al duurt de bloei maar kort. Een lindeboom die op mooie 
zomerdagen bloeit en geurt, is een lust.  Wat wil een mens nog meer. 
 
Domies Toen in Peterburen, de tuin van de dominee, is een botanische tuin met 
museumerkenning. De tuin staat bekend om haar collectie vroegbloeiende 
stinzenplanten. In deze tuin zijn alle voorkomende stinzenplanten te 
bewonderen, ook zeldzame soorten als Haarlems klokkenspel en de gele 
anemoon. Meer algemene voorkomende soorten groeien op vele plaatsen in 
Noord Groningen. In tuinen van oude boerderijen, herenhuizen, pastorieën en 
borgen zien we de mooiste combinaties. Hoewel het zicht vanaf de weg op al dat 
moois door ander groen zal afnemen naarmate het seizoen vordert, loont het 
toch de moeite om de route op verschillende tijdstippen in het voorjaar en de 
vroege zomer te volgen. Vanwege de opeenvolgende bloeitijden, zult u telkens 
worden verrast door een nieuwe lichting bloeiers. Het is niet de bedoeling 
particuliere tuinen te betreden. Elke tuin is beschreven zoals zij vanaf de weg 
zichtbaar is. Maar een paar openbare tuinen, op korte afstand van elkaar, zijn 
wel altijd te bezichtigen. Dit zijn de botanische tuin ‘Domies Toen’ in 
Pieterburen, het ‘Landgoed Verhildersum’ in Leens en de  ‘Cloostertuin’ in 
Kloosterburen. Stinzenplanten die later in het voorjaar bloeien (april en mei) of 
zeldzaam zijn (zoals wrangwortel, te zien in Domies Toen), kunt u in deze tuinen 
bekijken. 
 
Wie in het voorjaar een tuin met een bloeiende zee van sneeuwklokjes ziet, weet 
vaak niet dat dit stinzenplanten zijn. Bekende planten als sneeuwklokjes, een 
aantal soorten krokussen en blauwe druifjes behoren tot de stinzenplanten. 
Daarnaast zijn er vele meer of minder bekende plantensoorten die tot deze groep 
behoren. De term stinzenplanten is afgeleid van het Friese woord ‘stins’, de 
benaming van een ‘steenhuis’, gebouwd in de middeleeuwen. Vaak was dit een 
verdedigingstoren in een tijd dat alle andere bouwwerken nog van hout waren. In 
Friesland en Groningen ontwikkelde zo’n steenhuis zich vaak tot landhuis met 
een landgoed. Een landhuis wordt in Groningen een borg genoemd. In de 
Groningse streektaal heten stinzenplanten dan ook ‘börgbloumkes. 
Wetenschappers onderling zijn het niet helemaal eens welke planten tot 
stinzenplanten gerekend worden. Dit komt omdat de geschiedenis van 
stinzenplanten enkele eeuwen beschrijft en er weinig op papier over is terug te 
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vinden. De onderstaande definitie is uit het boek ‘Stinzenplanten’ van Piet 
Bakker en Evert Boeve: 
 
Onder stinzenplanten verstaan we planten die in hun verspreiding binnen een 
bepaald gebied (vrijwel) uitsluitend beperkt zijn tot stinzen, buitenplaatsen, oude 
boerenhoeven, pastorietuinen een aanverwante milieus zoals kerkhoven, 
stadswallen en slotheuvels. Het gaat in de regel om soorten of variëteiten met 
opvallende bloemen, die vroeger op buitenplaatsen en dergelijke zijn aangeplant 
en vervolgens verwilderd en ingeburgerd zijn. Daarnaast kan bij bepaalde soorten 
ook sprake zijn geweest van spontane vestiging uit de omgeving. 
 
De definitie is lokaal bedoeld, dat wil zeggen, ze heeft steeds betrekking op een 
duidelijk omgrensd gebied. Stinzenplanten voelen zich thuis in het milieu van 
een oud terrein rond een borg, stins, boerderij of pastorie. Er staan vaak veel 
bomen, die ’s zomers, door de schaduw, concurrerende kruiden geen kans 
geven. De grond is vaak los (door bewerking en verbetering), kalkrijk met veel 
humus door de vertering van afgevallen boomblad. In dit zogenaamde 
stinzenplantenmilieu zijn ook andere planten te vinden: de begeleiders. Daar 
horen een aantal minder gewaardeerde planten bij zoals brandnetels en 
zevenblad, maar ook prachtige planten zoals het hondsdraf, kruipend zenegroen 
en fluitenkruid. Veel soorten stinzenplanten zijn al in de zestiende en 
zeventiende eeuw ingevoerd en aangeplant, zoals de gele anemoon, 
kievietsbloem, stinkend nieskruid en de bosanemoon. Andere soorten werden 
later, in de achttiende of de negentiende eeuw in cultuur genomen, zoals de 
sneeuwroem, het sneeuwklokje met dubbele bloemen, Japans hoefblad en 
Haarlems klokkenspel. De planten waren onder andere afkomstig uit het midden 
van Duitsland, van bossen die behoren tot het type ‘Kleebwald’. Dit zijn 
hellingbossen van het Midden-Europees bergland, maar ook uit de Balkan, het 
Middellandse Zeegebied en Klein Azië, en soms van veel dichterbij, zoals Zuid 
Limburg. Kruiden, struiken en bollen die in de afgelopen eeuwen werden 
uitgeplant kregen door het extensieve beheer (zoals laat maaien) de kans om te 
verwilderen en zich uit te breiden. Zo ontstonden de prachtige overdadig 
bloeiende bollenvegetaties. Op de reis langs de bloeiende stinzenplanten komen 
we langs een aantal karakteristieke Groningse dorpen. Van de diverse soorten 
dorpen die er zijn, springen er twee uit. Streekdorpen in dit deel van Groningen, 
ontstaan langs een dijk, en wierdedorpen, ontstaan op een nog eerder 
opgeworpen woonheuvel. Vooral de dijkdorpen hebben in het verleden te lijden 
gehad onder stormvloeden. Hier en daar is dat nog te zien. In de wierdedorpen 
woonde je veiliger. Op den duur zo veilig dat daar, waar de bebouwing niet te 
dicht was, delen van de wierden weer zijn afgegraven. Bij de laatste 
verwoestende stormvloed van 1717 is een groot deel van Westernieland 
weggespoeld. Stond de inmiddels gerestaureerde kerk vroeger in het midden van 
het dorp, nu staan kerk en weem (pastorieboerderij) aan de rand. De pastoor en 
de dominee waren vroeger ook boer. Na de overstromingen werd het deel van 
Westernieland ten westen van de kerk niet weer opgebouwd. Stond de Weem 
vroeger met het voorhuis naar het westen, bij een latere verbouwing kreeg de 
dominee weer meer uitzicht op zijn gemeente. De kerk van Westernieland is 
opgebouwd uit Groninger kloostermoppen. Dat is niet te zien want de kerk en de 
pastorie zijn geel gepleisterd. Kerken bepleisteren was de grote mode in de 
negentiende eeuw onder de kerkvoogden. Het mooist ligt de Weem erbij als de 
meeste stinzenplanten nog niet actief zijn. De voortuin van de pastorie is 
namelijk in het heel vroege voorjaar een oceaan van winterakonieten. Iets later in 
het seizoen is er wit hoefblad, vogelmelk, krokussen en narcissen. Dat de plaats 
niet al te ver van de waddenkust verwijderd is, kun je zien op het kerkhof. Er 
liggen twee zeehondenjagers begraven en dat ze dat vak met veel plezier hebben 
uitgeoefend kunt u nog steeds lezen op hun zerk aan de zuidkant van de 
dorpskerk. In de kerk waar ooit dominee De Jonge preekte, de vader van de 
cabaretier Freek de Jonge, heeft ook de vroegere radiopastor Alje Klamer een 
aantal jaren gestaan. 
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Piet Bakker en Evert Boeve geven een definitie in hun boek ‘Stinzenplanten’. De 
definitie is lokaal bedoeld, dat wil zeggen dat ze steeds betrekking heeft op een 
duidelijk omgrensd gebied. 
 
Onder stinzenplanten verstaan we planten die in hun verspreiding binnen een 
bepaald gebied (vrijwel) uitsluitend beperkt zijn tot stinzen, buitenplaatsen, oude 
boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven, 
stadswallen en slotheuvels. Het gaat in de regel om soorten en variëteiten met 
opvallende bloemen, die vroeger op buitenplaatsen en dergelijke zijn aangeplant 
en vervolgens verwilderd en ingeburgerd zijn. Daarnaast kan bij bepaalde soorten 
ook sprake zijn geweest van spontane vestiging uit de omgeving. 

 
Stinzenplanten voelen zich thuis in het milieu van een oud terrein rond een 
borg, stins, boerderij of pastorie. Er staan vaak veel bomen, die in de zomer door 
de schaduw, concurrerende kruiden geen kans geven. De grond is vaak los (door 
bewerking en verbetering) en kalkrijk met veel humus door de vertering van 
afgevallen boomblad. In dit zogenaamde stinzenplantenmilieu zijn ook steevast 
andere planten te vinden: de begeleiders. Daar horen een aantal minder 
gewaardeerde planten bij zoals brandnetels, kruipend zenegroen en fluitenkruid. 
Veel soorten stinzenplanten zijn al in de zestiende en zeventiende eeuw 
ingevoerd en aangeplant, zoals de gele anemoon, kievitsbloem, stinkend 
nieskruid en de bosanemoon. Andere soorten werden later, in de achttiende of 
negentiende eeuw in cultuur genomen, zoals de sneeuwroem, het sneeuwklokje 
met dubbele bloemen, Japans hoefblad en Haarlems klokkenspel. De planten 
waren afkomstig uit Midden-Duitsland, van bossen die behoren tot het type 
‘Kleebwald’. Dit zijn hellingbossen van het Midden-Europees bergland, maar ook 
uit de Balkan, het Middellandse-Zeegebied en Klein-Azië, en soms van veel 
dichterbij, zoals Zuid-Limburg. Kruiden, struiken en bollen die in de afgelopen 
eeuwen werden uitgeplant kregen door het extensiever beheer (zoals laat maaien) 
de kans om te verwilderen en zich uit te breiden. Zo ontstonden de prachtige 
overdadige bloeiende bollenvegetaties. 
 
Galanthus Nivalis: sneeuwklokje,  witter dan sneeuw 
Van deze overbekende lentebode bestaan vijfenzeventig soorten en 
cultuurvormen. In Engeland bestaan er zelfs sneeuwklokjesclubjes: mensen die 
zich uitsluitend met sneeuwklokjes bezighouden.  Zuiver wit (gala: melk, anthos: 
bloem) en erg galant laten zij nieuw leven zien als het buiten nog steenkoud en 
dor is. De Griekse filosoof Theophrastus beschreef deze soort al omstreeks 300 
voor Christus. Niet voor niets in het sneeuwklokje de meest verbreide 
stinzenplant in Nederland. Al voor de middeleeuwen werd hij meegenomen uit 
Midden-Europa naar Nederland. In Nederland wordt hij al lang gekweekt, zoals 
op Texel. Hier zijn de ‘sneeuwklokjesbossen’ populair geworden.  
 
Petasites Hybridus: groot hoefblad, schuilplaats voor elfen en kabouters 
Dit hoefblad is een in Nederland inheemse plant. De vleeskleurige bloemhoofdjes 
staan in lange trossen. De soort komt in stinzenmilieus voor. Veel vaker is ze te 
vinden in natte stikstofrijke milieus. Vanwege de hoefvormige bladeren ontstond 
de naam hoefblad. De grote verschillen in uiterlijk tussen de mannelijke en 
vrouwelijke bloemen leidden ertoe dat ze door de plantenkundige Linnaeus als 
twee verschillende soorten werden opgevat. In Domies Toen is de vrouwelijke 
vorm te vinden. In Zuid-Limburg heet de plant ‘grote hoetjesblaar’. Zet als het 
warm is  een blad op je hoofd. Het helpt echt! 
 
Helleborus Viridus: wrangwortel,  veeartsenijplant 
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Hij bloeit al eerder dan de sneeuwklokjes bloeien. Daarmee is hij de vroegst 
bloeiende stinzenplant. Deze grote zeldzaamheid, die in 1633 al door Vossius in 
Leiden wordt vermeld, is in Nederland in zijn natuurlijke milieu helaas 
uitgestorven. De vrij grote lichtgroene bloemen lijken op de kerstroos, de 
Helleborus Oriëntalis en het stinkende nieskruid Helleborus Foetidus, waar hij 
familie van is. De naam van de plant heeft niets met smaak te maken, maar met 
de uierziekte wrang. Als koeien geen melk meer gaven door een ontsteking van 
de uier, werd vroeger met behulp van een priem een stukje giftige wortel 
ingebracht. Daarmee is wrangwortel een zogenaamde veeartsenijplant die 
daarom veel door boeren werd aangeplant. 
 
Lunaria Annua: Judaspenning, licht in de duisternis 
Hoewel deze een of tweejarige exotische stinzenplant uit Zuidoost Europa rijk 
bloeit van april tot mei met roodpaarse of witte bloemen, heeft zij haar grootste 
sierwaarde in het najaar. Als alles is afgestorven, toveren de stengels met de in 
het zonlicht zilverwit opblinkende rond-ovalen tussenschotten van de zaaddozen 
– zilverlingen of geldstukken – een kostelijk lichtspel in de tuin. Maar die 
verbinding met Judas als verrader van Jezus roept een negatieve klank op over 
deze plant. Overigens kreeg Judas berouw en dat kan ook voor diegenen gelden 
die de ‘penningen’ of zaden van Judas niet zaaien. Zij missen het lichtspel in het 
najaar en blijven in de duisternis. 
 
Op de reis langs bloeiende stinzenplanten komt u langs een aantal 
karakteristieke Groningse dorpen: dijkdorpen en wierdendorpen. Streekdorpen 
in dit deel van Groningen zijn ontstaan langs een dijk en wierdendorpen werden 
gebouwd op een nog eerder opgeworpen woonheuvel. Vooral de dijkdorpen 
hebben in het verleden te lijden gehad onder stormvloeden. Hier en daar is dat 
nog te zien. In de wierdendorpen woonde men veiliger. Op den duur zo veilig dat 
daar, waar de bebouwing niet te dicht was, delen van de wierden weer zijn 
afgegraven. 
 
Westernieland 

Bij de laatste verwoestende stormvloed in 1717 is een groot deel van dit dorp 
weggespoeld. Stond de inmiddels fraai gerestaureerde kerk vroeger in het 
midden van het dorp, nu staan kerk en weem (pastorieboerderij) aan de rand 
(Schaapweg 4). De pastoor en de dominee waren vroeger ook boer. Na de 
overstromingen werd het deel van Westernieland ten westen van de kerk niet 
weer opgebouwd. Stond de Weem vroeger met het voorhuis naar het westen, bij 
latere verbouwing kreeg de dominee weer meer uitzicht op zijn gemeente. De 
voorgevel is nu op het oosten gericht. De kerk van Westernieland is net als elke 
oude dorpskerk in Groningen gebouwd met de bekende Groninger 
kloostermoppen. Je ziet er niets van, want kerk en pastorie zijn geel gepleisterd. 
Kerken bepleisteren was grote mode in de negentiende eeuw onder de 
kerkvoogden. Het woord ‘kalklobby’ bestond nog niet in die tijden, maar 
niettemin wisten de schelpkalkfabrikanten in Zoutkamp met veel ijver hun 
product te verkopen. Dat is ook te zien in Breede en Warffum. Het mooiste ligt de 
Weem in Westernieland erbij als de meeste stinzenplanten nog niet actief zijn. De 
voortuin van de pastorie is namelijk in het heel vroege voorjaar een oceaan van 
winterakonieten. Schitterend harmoniërend ze met de gele kleuren van de gevels. 
Zeker rond het middaguur als de tuin en de gebouwen worden beschenen door 
de zon is het hier een gele kleurenzee die elke fotograaf zou willen fotograferen. 
Iets later in het seizoen zijn wit hoefblad, vogelmelk, krokussen en narcissen te 
zien. Dat Westernieland niet ver van de waddenkust is verwijderd, is te zien op 
het kerkhof. Er liggen twee zeehondenjagers begraven en dat ze hun vak met veel 
plezier hebben uitgeoefend, is te lezen op hun zerk aan de zuidkant van de 
dorpskerk. In de kerk waar ooit dominee De Jonge preekte, de vader van de 
cabaretier Freek de Jonge, heeft ook de vroegere radiopastor Alje Klamer een 
aantal jaren gepreekt. 
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Den Andel 

Ook Den Andel is een dijkdorp. De naam van de doorgaande weg zegt het al: 
Oude Dijk. In het dorp staat een heel bescheiden dorpskerkje met, typisch 
Gronings, een losstaande toren. In de kerk zijn nog mooie gewelfschilderingen. 
De kerk staat in de buurt van een nog oudere dijk die nu Streekweg heet. Want, 
dat is het verhaal van veel dijkdorpen, een afgedankte dijk kon je mooi vlak 
strijken en dan werd het een doorgaande weg. Aan de Oude Dijk 19 is een 
boerderijtuin met krokussen, narcissen en sneeuwklokjes. Goed kun je hier zien 
dat sneeuwklokjes zich vrijwel altijd op hun eigen manier vermeerderen. Naar de 
sloot toe helt de tuin een beetje. Door grondbewerking of gewroet van mollen 
rollen jonge bolletjes naar benden en nemen op den duur een complete helling in 
beslag. 
 
Warffum 

Warffum is een wierdendorp. Dat is overduidelijk als je een wandeling door het 
centrum maakt. En dat is noodzakelijk om een van de mooiste stinzentuinen te 
zien, die van de Weem in Warffum. In Groningen zijn twee soorten 
wierdendorpen: radiale en rechthoekige. Warffum is een rechthoekig 
wierdendorp. Herkenbaar aan het feit dat de oude dorpsstraatjes parallel aan 
elkaar lopen, onderling verbonden worden door rechte steegjes. Een en ander 
leidde tot rechthoekige en vierkante percelen. Radiale wierden hebben een 
cirkelvormige verkaveling. Met de kerk op een centraal punt waaieren de 
straatjes alle kanten uit als de spaken van een wiel. De percelen krijgen dan de 
vorm van taartpunten. Dat wordt een radiale of radiaire verkaveling genoemd. 
Bafflo is daar een goed voorbeeld van. Boerderij Groot Hoysum (Westervalge 78) 
ligt niet ver buiten Den Andel, maar hoort bij Warffum. Vroeger lag rond het 
voorhuis van deze monumentale boerderij een echte ‘slingertoene’, een in 
Engelse landschapsstijl aangelegde tuin. Restanten zijn nog herkenbaar. Als de 
bomen nog niet in blad staan is nog een ‘heuvel’ te herkennen. De hellingen 
hiervan zijn uitbundig begroeid met daslook. Bij noordenwind is de typische 
uiengeur zelfs te ruiken. Ook zien we hier, eerder in het voorjaar, duizenden 
sneeuwklokjes. De tuin van Els de Boer (Scheltenspad 10) is in heel Nederland 
bekend onder de tuinliefhebbers. De tuin is niet speciaal ingericht met 
stinzenplanten. Vanaf de Juffer Marthastraat zijn zichtbaar: daslook, wilde 
hyacint, groot hoefblad, helleborus, voorjaarszonnebloemen en gele dovenetel. 
De tuin is in alle seizoenen de moeite waard en is op afspraak te bezichtigen. 
Oosterstraat nummers 67, 54 en 52 bevinden zich op een van de drie 
parallelwegen van de rechthoekige wierde Warffum. Wanneer u nog even 
doorloopt als u de drie tuinen gepasseerd bent, dan merkt u dat u stijgt. Op het 
hoogste punt bent u  aangekomen op een van de mooiste plekjes van dit dorp. 
Het is een beschermd dorpsgezicht. Veel panden zijn in eigendom van het 
openluchtmuseum Het Hogeland, waar ook een kleine hoek met stinzenplanten 
te vinden is. De stinzenplanten die vanaf de straat te zien zijn moeten gezocht 
worden bij de voorname huizen aan het noordelijk deel van de straat. De tuinen 
zijn sfeervol in het voorjaar door grote aantallen boerenkrokussen, 
sneeuwklokjes en winterakonieten. Geniet ook van de prachtige majestueuze 
plataan voor het huis op nummer 54. Nummer 34 is de voormalige 
rentenierswoning van een vroegere voogd van het eiland Rottumeroog. De tuinen 
zijn omgeven door hoge heggen. De börgbloumkes zijn het best te zien als de 
heggen nog niet in blad staan. Vooral in de rijkere boerendorpen in Noord-
Groningen werd het na 1800 gebruikelijk dat de welvaart van de boeren zich 
uitte in een mooie siertuin. Die welvaart moest ook te zien zijn aan de tuin van 
de dominee. Indertijd hadden de borgheren en de herenboeren de macht in de 
plaatselijke kerkelijke hiërarchie. Omdat de vroegere pastoors en later de 
dominees vanwege hun boerenactiviteiten toch al een groot erf bezaten, 
ontstonden hier en daar prachtige tuinen. Bij de Pastorieweg 24 staan we bij het 
huis van een vroegere pastoor: een pastorieboerderij, ofwel een Weem. De 
geschiedenis van dit pand gaat heel ver terug. In eerste instantie is het een 
steenhuis geweest. Een steenhuis was een verdedigingstoren in een tijd dat alle 
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huizen en boerderijen nog van hout waren. In veel gevallen ontwikkelde een 
steenhuis zich later tot een borg of, in Friesland, tot een state. Hier groeide het 
voormalige verdedigingspand uit tot een riante pastorieboerderij. Nu is er een 
tuin met een keur aan stinzenplanten. Als de bomen nog niet in bloei staan is de 
tuin ook goed te bekijken vanaf de A.G. Bellstraat, aan de andere kant van het 
water, ten westen van de wierde. Dan is een glimp op te vangen van de ‘viskerij’, 
de vroegere visvijver, waarover de pastoor in de middeleeuwen het beheer voerde 
en die later ook een kenmerkend onderdeel werd van de tuinen rondom de 
borgen. Bijzonder in deze tuin zijn de bostulpen die er soms bij honderden staan 
te bloeien. Vrijwel alle stinzenplanten komen voor in deze tuin. Let vooral op de 
aronskelken, de lelietjes der dalen, de holwortels en de scilla’s. In het beroemde 
plaatsnamenboek van Van der Aa wordt deze prachtige pastorietuin al genoemd. 
En dat was al in het jaar 1835. 
 
Winsum 

Drie wierdendorpen die aan elkaar zijn vastgegroeid. We hebben het dan over 
Winsum. Dat er vroeger drie zelfstandig functionerende dorpen waren, is nog 
altijd te zien aan de oude dorpskerken. Alhoewel, die van Bellingeweer is 
verdwenen. Het kerkhof is er echter nog,  en is een van de meest romantische 
plekjes van Winsum. Met Bellingeweer is het tweede dorp al genoemd. En dan is 
als derde dorp natuurlijk Obergum, met centraal op het hoogste punt van de 
wierde de oude dorpskerk. De historische kerk van Winsum ligt op de flank van 
de dorpswierde. Op het hoogste punt in Winsum stond vroeger een klooster. De 
liefhebbers van stinzenplanten moeten aan de Hoofdstraat zijn, en wel dat 
gedeelte dat loopt van Winsum naar het kerkhof van Bellingeweer. Het kerkhof is 
een van de weinige begraafplaatsen in Groningen die nog ommuurd is. Hier en 
daar zijn delen van de kerkhofmuren dik begroeid met muurvarens. Gen 
stinzenplanten natuurlijk, maar toch de moeite waard ze te bekijken, want maar 
zelden zie je ze op ooghoogte. Voor de echte liefhebber van de vroege 
voorjaarsbloemen is de Hoofdstraat een feest. Mooie voortuinen langs een van de 
mooiste dorpsstraten van Groningen laten zien waarom stinzenplanten zo’n 
verrijking betekenen voor de Groningse natuur. Boerenkrokussen, scilla’s, 
sneeuwklokjes en vooral ook winterakonieten kleuren deze vroegere straatweg 
naar Stad. 
 
Kloosterburen 

In de buurt van deze rooms-katholieke enclave zijn in het voorjaar steeds meer 
bollenvelden te zien. Tulpen, lelies, narcissen, ze doen het allemaal goed op de 
zavelrijke klei. Veel akkerbouwers hebben de mogelijkheid aangegrepen om 
gedeeltelijk op de bloembollenteelt over te gaan in plaats van de niet altijd erg 
rendabele traditionele producten. In de buurt van de rooms-katholieke kerk is 
als een demonstratietuin een mooie waterrijke bollentuin aangelegd op een plek 
binnen de grachtengordel van het allang verdwenen klooster. In deze tuin is 
uiteraard ook een keur aan stinzenplanten. Vergeleken met de burgertuinen en 
boerderijtuinen wat formeel en massaal, maar voor de ware liefhebber natuurlijk 
een verplichting, omdat hier werkelijk alles te zien is. Het park is vrij 
toegankelijk en ook in andere seizoenen de moeite waard. Naast de Cloostertuin 
ligt een oude boerderij waar in het voorjaar de sneeuwklokjes massaal bloeien. 
De boerderij hoorde vroeger bij het klooster, ze wordt dan ook ‘Oldenklooster’ 
genoemd. Waar de pleisterlaag weg is kun je aan de bakstenen zien dat we te 
maken hebben met een heel oude boerderij. In het woonhuis zit een balk met het 
jaartal 1652. 
 
Dorpjes met wonderlijke namen passeren we op weg naar Pieterburen: Kruisweg, 
Kleine Huisjes, Broek en Wierhuizen. Let op de steile hellingen met 
sneeuwklokjes bij het kerkhof van Wierhuizen. Ook hier stond ooit een kerkje. 
Bij de overstromingsramp van 1717 is dit zo beschadigd, dat het daarna is 
afgebroken. De klok hangt nu in de toren van de kerk in Pieterburen. In dit dorp 
kon men destijds nog wel een tweede klok gebruiken. Domies Toen is op de plek 
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van de voormalige Weem, naast de kerk met een toren en twee klokken. 
Tegenover Domies Toen, Hoofdstraat 79 en 81, staan twee voorname 
renteniershuizen met in de voortuin krokussen, boerenkrokussen, vogelmelk en 
sneeuwklokjes. 
 
Beschreven stinzenplanten zijn: daslook, blauwe -, oosterse -, bos -, en gele 
anemoon, wilde akelei, Italiaanse aronskelk, sneeuwroem, droogbloeier, 
herfsttijloos, lelietje-der-dalen, gele kornoelje, holwortel, voorjaarshelmbloem, 
boeren - en bonte krokus, hartbladzonnebloem, winterakoniet, Japanse - en 
Sachalinse duizendknoop, kievitsbloem, bosgeelster, sneeuwklokje, 
lievevrouwenbedstro, donkere - en beemooievaarsbek, wrangwortel, 
damastbloem, wilde of boshyacint, lenteklokje, Turkse lelie, Judaspenning, 
blauw druifje, breedbladige druifhyacint, witte - en trompetnarcis, knikkende 
vogelmelk, overblijvende ossentong, adderwortel, wit -, groot - en Japans 
hoefblad, salomonszegel, slanke - en stengellozen sleutelbloem, gevlekt - en smal 
longkruid, gulden boterbloem, alpenbes, prachtframboos, Haarlems klokkenspel, 
ster - en oosterse hyacint, sneeuwbes, bostulp, kleine - en grote maagdenpalm, 
maarts viooltje 
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Razernij in ’t Zandt 
 

De hamerslagen waarmee de geleerde monnik Maarten Luther op 31 oktober 
1517 van vijfennegentig bezwaren tegen de rooms katholieke kerk aan de deur 
van de Slotkerk van het Duitse Wittenberg had geslagen, trilde in heel Europa 
na. Zijn protest zette velen aan het denken. Tot de felste tegenstander van de 
heilige moederkerk hoorden de wederdopers. Zij vonden dat alleen volwassenen 
gedoopt mochten worden en wilden bovendien de rijken hun macht ontnemen. 
Zij verwachtten dat Christus ieder moment op aarde terug kon komen. In het 
Duitse Munster stichten zij het Duizendjarig Rijk en spraken van het Nieuwe 
Jeruzalem. Een wederdoper van het eerste uur was Melchior Hoffman, die vanuit 
het Oost-Friese Emden door Groningen trok. Vooral op het Hogeland kreeg hij 
enthousiaste volgelingen. Zij lieten zich duidelijk horen, maar nergens luider dan 
in ’t Zandt. Hier kwamen de dorpelingen als ‘rasende wolven op den sonnendach 
tegen den priesteren in der kerkcken‘ in opstand. De leider was Harmen 
Schoenmaker, die opriep tot een heilige oorlog: ‘Slaat dood, slaat dood, 
monniken en papen.’ De boerderij ‘De Arke’ van Eppe Peters werd zijn 
hoofdkwartier. Eerst noemde Harmen zich profeet, maar later beweerde hij dat 
hij God de Vader in eigen persoon was. Zijn geestverwant (iemand met dezelfde 
opvattingen) Cornelis int Kerkhof uit Garsthuizen noemde zich God de Zoon. Zij 
waagden zelfs een aanval op een klooster van de Johannieter commanderij bij 
Warffum, waarbij enkele doden vielen. Het liep mis en Harmen werd vast gezet in 
de gevangenis, waar hij ook is overleden. Zijn beweging ging voorbij en pas toen 
de dopers onder leiding van de Fries Menno Simons een rustige en vredelievende 
koers volgden, handhaafden de doopsgezinden zich in veel dorpen in Groningen. 
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’t Mout al ’n spreker wezen, dei ’n swieger verbetert 
 
 
 
 
 

De zestiende eeuw 
 
 
 
 
 
Stad en Ommeland bij het rijk van Karel V 

Het duurde tot 1536 voor het stadsbestuur Karel van Gelre de rug toekeerde. 
Weer liepen de Stadjers over naar een andere heer, en wel de machtigste man 
van Europa, Karel V. Die eigende zich ook de macht in de Ommelanden toe. Stad 
en Ommeland waren een van Karels Nederlandse gewesten geworden. Soms leek 
het net of de provincie Groningen al werkelijkheid was. Als Karel geld nodig had 
riep hij de vertegenwoordigers van Stad en Ommeland namelijk gezamenlijk 
bijeen. Met elkaar mochten ze dan positief op zijn verzoek reageren. Voor het 
overige bestuurden de burgemeester, de stadsraad, de hoofdelingen, de boeren 
en kloosterabten zoals vanouds Stad en Ommelanden. De geestelijken moesten 
wel even slikken toen de nieuwe landsheer niets aan het stapelrecht wilde 
veranderen. Vooral in Appingedam kwam dat hard aan. Wat de rechtsgang 
betreft kreeg de hoofdmannenkamer alle ruimte. Daarin maakten rechters uit 
Stad al snel de dienst uit. Toch was het met Gruno als vrije rijksstad gebeurd. 
Een vrije vlucht was de dubbele adelaar niet langer gegund. Voortaan werden de 
belangrijkste regeringszaken in Brussel geregeld. Hier bestuurde een landvoogd 
namens Karel V alle zeventien Nederlandse gewesten. Maar het belangrijkste was 
dat het eindelijk vrede was. 
 
Het duurde even voor het in Groningen doordrong wat er in het Duitse 
Wittenberg gebeurd was. Daar had een geleerde monnik Martin Luther zijn 
zesennegentig bezwaren tegen de katholieke kerk aan de kerkdeur gespijkerd. 
Zijn krachtige taal over pausen die zichzelf verrijkten en over priesters die zich 
aan god noch gebod stoorden en nauwelijks wisten wat er in de bijbel stond, 
drong overal door. De kerk verdiende de naam Heilige Moederkerk niet meer, zei 
Luther. De kerk was schatrijk en bekommerde zich nauwelijks om de eenvoudige 
gelovigen. Het protest zette anderen aan het denken. Zij lazen de bijbel die 
volgens Luther door de kerk aan de kant was geschoven. Doordat de 
boekdrukkunst was uitgevonden was de bijbel nu veel gemakkelijker te 
verkrijgen. Tot de felste tegenstanders van de Heilige Moederkerk hoorden de 
wederdopers. Zij vonden dat alleen volwassenen gedoopt mochten worden. 
Belangrijker was dat zij de rijke mensen in de wereld hun macht wilden 
ontnemen. Zzij verkondigden dat Christus ieder moment op aarde terug kon 
komen. In Munster stichtten zij alvast het Duizendjarig Rijk. Munster werd het 
nieuwe Jeruzalem. Een wederdoper van het eerste uur was Melchior Hoffman. 
Vanuit Emden trok hij door Groningen. Op het Hogeland kreeg hij enthousiaste 
volgelingen. In ’t Zandt roerden de wederdopers zich al vroeg. In 1528 zouden 
dorpelingen er als ‘rasende wolven op den sonnedach tegen den priesterren in 
der kercken‘ in opstand zijn gekomen. De grote man van de wederdopers in de 
Ommelanden werd Harmen Schoenmaker. Gene stille gelovige. Hij ontving zijn 
boodschappen rechtstreeks uit de hemel en riep zijn aanhangers uit ’t Zandt en 
omgeving op tot een heilige oorlog: ‘Slaat dood, slaat dood, monniken en papen’. 
Ook met de hoge heren van de regering moest korte metten worden gemaakt. De 
boerderij De Arke van Eppe Peters werd het hoofdkwartier. Zijn taal werd 
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driester en zijn rol indrukwekkender. Hij noemde zich eerst de profeet en 
beweerde later data hij God de Vader was. In zijn spoor noemde Cornelis int 
Kerkhof uit Garsthuizen zich God de Zoon. De zaak werd op de spits gedreven 
toen zij een aanval op een klooster bij Warffum ondernamen. Dat liep verkeerd af 
voor de wederdopers. Er vielen enkele doden en Harmen Schoenmaker is in de 
gevangenis gestorven. Nadat de wederdopers met geweld uit Munster verdreven 
waren raakten ze hun aanhang kwijt. Leiders die geen wapens wilden dragen en 
de nadruk legden op een sober leven, kregen de overhand. Hun leider werd 
Menno Simons die in 1537 in Stad de wederdopers leidde 
 
Menno Simons leidt de dopers in Stad 
Toen de wederdopers in 1535 op bloedige wijze uit Munster verdreven waren, 
verloren de fanatiekste dopers de greep op hun aanhang. Mildere krachten, die 
zich doopsgezinden noemden, kregen nu meer kansen. Zij legden, behalve op de 
volwassenendoop, de nadruk op een sober leven en waren zelfs zo afkerig van 
geweld dat ze geen wapens wilden dragen. Onder hen was Menno Simons, een 
voormalig priester uit het Friese Witmarsum. In Stad leidde hij in 1537 de jonge 
doperse gemeenschap. Later reisde hij door het noorden en de kustgebieden van 
Noord-Duitsland om doopsgezinde gemeentes te stichten. Hoewel Karel V alles 
wat aan de beruchte wederdopers herinnerde keihard wilde straffen werden ze in 
Stad en Ommeland betrekkelijk ongemoeid gelaten. Onder de ketters, zoals allen 
die het met de katholieke kerk niet eens waren genoemd werden, waren de 
dopers het slechts af. Maar in Groningen waren hoofdelingen, rechters en 
burgemeesters geen voorstanders van overdreven strenge toepassing van de 
voorschriften (scherpslijpers) en wilden van harde maatregelen niets weten. Zij 
legden de strenge plakkaten uit Brussel naast zich neer. Er waren trouwens 
borgbewoners, zoals Christoffel van Ewsum uit Rasquert, die de aanhangers van 
Menno Simons openlijk steunden. Zo behielden de doopsgezinden, die zich naar 
Menno Simons ook wel menisten of mennonieten noemden, hun hechte aanhang 
in Stad en tal van dorpen op het Groningse platteland. 
 
Zelf noemden de ketters zich protestanten. Zij protesteerden immers tegen de 
gang van zaken in de katholieke kerk. Zij wilden haar veranderen of reformeren. 
Toen dat mislukte verlieten zij de kerk en stichtten eigen kerken. In Nederland 
kreeg Johannes Calvijn de grootste aanhang. De havenstad Emden werd een 
calvinistisch bolwerk. Hier zochten calvinisten een schuilplaats. Ook veel 
protestante Groningers vluchtten erheen. Zij vonden dat zij het ware geloof 
aanhingen. Wie dat wilde vernietigen moest bestreden worden. Voor Karel V die 
geen verdeeldheid wilde in zijn grote rijk, waren de calvinisten daarom extra 
gevaarlijk. Na de dood van Karel V in 1555 volgde zijn zoon Philips 11 hem op. 
Die was vast van plan de ketterij met geweld uit te roeien. Door het geldgebrek 
van de Habsburgers kon hij niet overal de ketters uitroeien. In Groningen waren 
te weinig soldaten om hard op te treden. Met afschuw las hij hoe het in deze 
uithoek van zijn rijk mis ging. 
 
De hagepreker Feito Ruardi 

De lutheranen en dopers waren de vroegste protestanten geweest, maar de 
calvinisten kregen in Stad en Ommeland de grootste aanhang. De volgelingen 
van Johannes Calvijn schrokken er niet voor terug om zich tegen een vorst te 
verzetten als die hun geloof verbood. Het Oost-Friese Emden was een van de 
vroegste calvinistische centra in West-Europa. Veel aanhangers van de nieuwe 
leer uit Groningen en Friesland vluchten er heen. Onder hen was de voormalige 
priester Feito Ruardi. In 1550 reisde hij naar Groningen om er hagepreken te 
houden. Dit waren geheime, meestal nachtelijke protestantse 
godsdienstoefeningen in de openlucht, verborgen achter hagen. In Stad 
probeerde hij een gemeente te stichten. In 1558 besloot het stadsbestuur tegen 
de hagenpreken op te treden en keerde Feito terug naar Emden. Desondanks 
groeide het aantal calvinisten. Een van de moedigste was Berend Coenders uit 
Helpman, die predikanten van de nieuwe leer uitnodigde om op zijn landgoed te 
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preken. Er werd hen geen haar gekrenkt. In 1566 kwam Feito Ruardi terug in 
Helpman. In Stad mochten de calvinisten zelfs in de Broederkerk hun godsdienst 
uitoefenen.  
 
Feito Ruardi was een Fries die naar Emden was gegaan. Waarschijnlijk is hij de 
eerste dominee die naar Stad kwam om er een calvenistische gemeente te 
stichten. Hij vond het te gevaarlijk om in Stad overdag te preken en daarom 
hield hij de bijeenkomsten in de nacht. Jammer genoeg konden veel kerkgangers 
de ogen nauwelijks openhouden. Feito vond de Stadjers maar slaperig. 
Teleurgesteld reisde hij weer naar Emden. In het jaar 1566 werd alles anders. 
Het was het jaar van de beeldenstorm. In de Belgische provincies Brabant en 
Vlaanderen werden met geweld de beelden in de katholieke kerken vernield. 
Volgens calvinisten waren beelden en muurschilderingen in strijd met wat er in 
de bijbel stond. De storm raasde verder, nam wel wat af, maar was nog niet 
helemaal gaan liggen toen hij Groningen bereikte. Een priester uit Helpman, een 
buurtschap onder Haren, opende in Stad als eerste de kerkdeuren voor een 
calvinistische dominee. Het liep storm. In Helpman woonde ook jonker Berend 
Coenders. Op zijn landgoed waren de predikanten van de nieuwe leer welkom. 
Zelfs hoge heren uit Stad bezochten bij Berend de verboden preek in de open 
lucht. Meestal vond de hagenpreek op een geheime plaats achter bossen en 
heggen plaats. Calvinisten stonden op de uitkijk om te waarschuwen als er 
soldaten van de landvoogdes Margaretha van Parma onderweg waren. Bij Berend 
Coenders was dat niet nodig. In Stad gaven de burgemeesters de calvinisten al 
snel toestemming om in een eigen kerk bij elkaar te komen. Dat werd de 
Broerkerk, die bij het klooster van de Minderbroeders of Franciscanen hoorde. 
De kerkgangers mochten de beelden zo maar uit de kerk halen. De 
stadsbouwmeester stond erbij om erop toe te zien dat er geen brokken gemaakt 
werden. Het Ommeland bleef niet achter. Onder de eerste calvinisten waren veel 
jonkers. Ze hadden de leiding bij het vernielen van beelden en het wegslepen van 
altaren. In Winsum zetten de Ripperda’s het volk aan om in kerk en klooster 
vernielingen aan te richten. In Garshuizen en Oosternieland waren de 
Stakenborghs, in Grijpskerk de Aykema’s en in Garrelsweer de Rengers de 
leiders van de beeldenstorm. Voor de pastoors zat er vaak niets anders op dan 
gewoon mee te doen. Zij hadden hun baan immers aan de jonkers te danken. In 
1567 stuurde Philips 11 de ketterhater Alva naar de Nederlanden. Veel 
protestanten zagen de bui hangen en vluchten naar Emden. De Broerkerk ging 
dicht maar op het kerkhof mocht nog wel worden gepreekt. Een van de 
maatregelen van Alva was de benoeming van een Groningse bisschop: Johannes 
Knijff. Aan hem lag het niet dat de Groningse protestanten beroerde jaren 
tegemoet gingen. 
 
Beetke van Rasquert 

Of Beetke van Rasquert door de dood van haar echtgenoot Wigbold van Ewsum 
erg van slag was? Vast staat dat zij de verbouwing op Huis Nienoord met vaste 
hand voltooide en als verveenster niet bij de pakken neerzat. De bewoners van 
Huis Nienoord waren succesvol met machtsbeluste heersers als Georg van 
Saksen, Edzard van Oost-Friesland en Karel van Gelre omgesprongen. Dat 
konden de boeren van Vredewold hen niet nazeggen. De rovende en 
brandschattende soldaten hadden verscheidene boeren aan de bedelstaf 
gebracht. Dat was Beetke niet ontgaan. En waar de nood het hoogst was, was 
Beetke met haar rammelende beurs nabij. Voor een appel en een ei ging menige 
heerd in haar handen over. Ze leende zelf geld om haar bezit uit te breiden. In 
korte tijd kende de weduwe van de Nienoord als grootgrondbezitster haar gelijke 
niet. En met haar bezit groeide haar invloed. Karel van Gelre, die de steun van 
Wigbold niet vergeten was, schonk het erfgrietmanschap van Vredewold aan het 
Huis Nienoord. De Ewsums hadden daarmee het bestuur en de rechtspraak van 
een groot deel van het Zuidelijk Westerkwartier in handen gekregen. ‘Gierige 
Beetke’, fluisterden de boeren. Hoevelen waren er niet overgeleverd aan de 
schraperige borgvrouw. Over haar dood in 1554 werd dan ook door weinigen 
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getreurd. Haar schim zou op mistige avonden zelfs boven het water van de 
borggracht gezweefd hebben. En dat precies op de plaats waar een boer die de 
pacht niet kon betalen, zich had verdronken. 
 
Bisschop Johannes Knijff 

In 1567 braken er voor Stad en Lande andere tijden aan. De beeldenstorm was 
de druppel die de emmer deed overlopen. De opvolger van Karel V, zijn zoon 
Filips 11, verafschuwde de protestanten. Berichten over schanddaden in 
katholieke kerken maakten hem razend. In 1567 stuurde hij zijn 
legeraanvoerder Alva naar de Nederlanden. Diens opdracht was de ketterij met 
wortel en tak uit te roeien. Veel calvinisten hadden het al snel bekeken. De 
meesten vluchten naar Emden. Onder hen waren borgbewoners die hun hele 
hebben en houden in de steek hadden moeten laten. Ook het stadsbestuur 
begreep dat er wat moest gebeuren. De Broerkerk ging voor de calvinisten weer 
op slot. Maar op het kerkhof mochten er, min of meer legaal, hagenpreken 
worden gehouden. Dat zou echter niet lang duren. Een van de eerste 
maatregelen van Alva was de benoeming van een bisschop, die orde op zaken 
moest stellen. De Sint Maartenskerk in Stad werd zijn kathedraal. Maar 
Johannes Knijf was een vreedzaam man. Hij paste in de traditie van het 
Groningse katholicisme dat gematigd was en gematigd bleef. Dat nam niet weg 
dat hij door de protestanten uitgescholden werd voor alles wat mooi en lelijk 
was. Alva zelf bezocht Stad een jaar later. Om duidelijk te maken dat het met de 
zachte hand tegen de ketters echt voorbij was, gaf hij opdracht om op het terrein 
van de Herepoort een kolossale dwangburcht te bouwen. Op kosten van 
Stadjers, dat wel. 
 
Wigbodl Ripperda’s heldendood 

Van de vier Ripperda’s uit Winsum die als beeldenstormers bekend zouden 
worden,  speelde Wigbold een opvallende rol in de vaderlandse geschiedenis. 
Zoals zoveel Ommelander calvinisten vluchtte hij bij de komst van Alva in 1567 
naar Emden. Daar steunde hij de prins van Oranje en sloot zich aan bij de 
watergeuzen. Hij was erbij toen in 1572 Den Briel werd ingenomen. Daarna 
volgde de strijd om Holland. Veel steden kozen de kant van de prins. Die waren 
van vitaal belang, want in de oorlog werden de steden belegerd. Vertrouwelingen 
van Willem van Oranje werden er als gouverneur aangesteld. Wigbold Ripperda 
werd gouverneur van Haarlem. Van deze stad hing veel af. Amsterdam was 
Spaans gebleven, maar steden in het noorden en zuiden waren trouw aan 
Oranje. Als de Spanjaarden Haarlem innamen konden zij het opstandige Holland 
als het ware in tweeën knippen. Wigbold had de opdracht om Haarlem uit 
handen van Don Frederik, de zoon van Alva, te houden. Toen die op gruwelijke 
wijze Naarden innam, wilden veel mensen in Haarlem  hun stad overgeven. 
Achter de rug van Wigbold om stuurde het stadsbestuur onderhandelaars naar 
Amsterdam om de capitulatie voor te bereiden. Wigbolds antwoord loog er niet 
om. Met de diehards onder de calvinisten pleegde hij een staatsgreep en was met 
zijn geuzen nu de baas in de stad. Don Frederik hongerde Haarlem uit. ‘De arme 
luiden sloegen malcander dood om darmen, pense en long.’  Omdat de prins niet 
in staat was om Wigbold te hulp te komen, was de strijd niet te winnen. Net als 
andere opstandige Haarlemmers wachtte Wigbold de dood. Psalmzingend zou hij 
het  schavot hebben betreden. Het zwaard van de beul maakte daarna een einde 
aan het leven van deze hoofdeling uit de Ommelanden. 
 
Stad gijzelt Ommelander statenleden 

In 1577 bereikte de verhouding tussen Stad en Ommeland een ongekend 
dieptepunt. Sinds 1536 werden ze door Karel V samen geregeerd, maar het 
Ommeland voelde zich achtergesteld. Daarom stelden de heren op de borgen en 
de heerden in 1558 zelf een college van gedeputeerden in en hielden ze hun 
eigen Ommelander Landdagen. Ze benoemden een syndicus, die zowel hun 
minister van buitenlandse zaken als hoofd van de administratie was. Zonder een 
eigen schatkist ging het niet en daarom werd er een Ommelander belasting 
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ingesteld en geheven. Een rentmeester zorgde ervoor dat de financiën op orde 
waren. Het stapelrecht, dat ze in 1482 geaccepteerd hadden, werd afgeschaft. 
Ook de Hoofdmannenkamer werd opgeheven. Die versterkte de bemoeizucht van 
Stad alleen maar. In Ommelander zaken moest er voortaan door de 
Ommelanders recht worden gesproken. Anders dan Stad kozen zij de kant van 
Willem van Oranje en de geuzen. In 1577 vond Stad het welletjes. Wie niet wilde 
buigen moest maar barsten. De Ommelander statenleden werden in dat jaar 
binnen de stadspoorten vastgehouden. Voor het stadsbestuur was dat geen 
onmogelijk karwei, aangezien de heren in het Broerklooster in Stad bij elkaar 
kwamen. In verschillende huizen werden de heren gearresteerd. Later mochten 
ze zich in Stad wat vrijer bewegen. Bijna een jaar lang zijn ze gegijzeld in Stad. 
Toen mochten ze naar hun borgen en heerden terugkeren.  
 
Het Ommeland bij de Unie van Utrecht 

In 1579 ging de kogel door de kerk. De opstandige Nederlandse gewesten 
besloten samen op te trekken tegen Spanje. Zij sloten de Unie van Utrecht. 
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden sloten zich aan bij de 
prins van Oranje. De Ommelanden tekenden als eerste het contract. Ze 
verklaarden indirect de oorlog aan Spanje. Stad ontbrak en wilde rooms en 
Spaans blijven. Maar het Oldambt, waar de liefde voor Stad toch al tot het 
minimum was beperkt, trad toe tot de Unie. De grote man van de Unie van 
Utrecht was Jan de Oude, de oudste broer van Willem van Oranje. Willem 
aarzelde omdat hij alle Nederlandse gewesten, ook die in het zuiden, zo lang 
mogelijk bij elkaar wilde houden. Nu leek er een kloof tussen noord en zuid te 
ontstaan. Bovendien stonden de radicale calvinisten wel erg opvallend vooraan. 
Veel hing af van de stadhouders, die namens Filips 11 de gewesten bestuurden. 
In de vier noordelijke gewesten was dat de graaf Van Rennenberg. Sinds 1576 
was hij in Stad en Lande de machtigste man. Hij beschikte over troepen. Na 
enige aarzeling besloot hij de kant van de opstandige gewesten te kiezen. Zijn 
geloof speelde daarbij geen rol. Rennenberg was een gelovig katholiek. Maar nu 
de opstand niet te keren leek, was het voordelig om zich bij de Unie van Utrecht 
aan te sluiten. Zo bracht hij ook Stad, het Gorecht en Westerwolde officieel aan 
de kant van de opstand. Veel Ommelanders vonden het maar zo zo. Met Stad als 
vijand was het heel wat gemakkelijker om het stapelrecht afgeschaft te krijgen. 
Bij alle haat tegen de Spanjaarden en onenigheid over het geloof speelde de oude 
tegenstelling tussen Stad en Ommeland als vanouds haar rol. 
 
 
Overgang van Rennenberg 
Hoe betrouwbaar was Rennenberg? Veel Ommelanders vroegen zich het af. In 
Friesland was de aansluiting bij de Unie van Utrecht gepaard gegaan met een 
beeldenstorm, waarbij het grof en ruw was toegegaan. Priesters waren 
halsoverkop gevlucht, de goederen van de kerk onteigend en verkocht. Dat 
maakte de stadhouder niet enthousiast over de zaak van de opstand. 
Ondertussen was het hem niet ontgaan dat de nieuwe Spaanse aanvoerder 
Parma successen behaalde. Die trok op in noordelijke richting. Bovendien deden 
zijn familieleden en biechtvaders er alles aan om Rennenberg tot andere 
gedachten te brengen. Hij hoorde hoe voorname overlopers met goederen en 
functies rijk beloond werden. Toen Parma ook in de Achterhoek oprukte 
overwoog hij zijn ‘overgang’. In het diepste geheim zocht hij contact met de 
succesvolle Spaanse legeraanvoerder en beloofde hem om de Unie te verlaten. 
Daarbij was het van het hoogste belang dat hij alvast vertrouwelingen had die 
hem door dik en dun steunden. In Stad kon hij op trouwe aanhang rekenen. De 
vrijwillige schutters waren er goed rooms en de schippers, de schuitenschuivers 
voorop, wilden niets liever dan op protestantenjacht. Rennenberg wist dat en 
besloot in Stad alvast een coup te plegen. Oud-burgemeester Jacob Hillebrands 
is erbij om het leven te komen. Zijn trouw aan Oranje werd hem fataal. Met Stad 
aan zijn kant maakte Rennenberg zich op om de vier noordelijke gewesten terug 
te brengen bij de koning van Spanje en de kerk van Rome. Weer zochten vele 
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calvinisten een veilig heenkomen in Ost-Friesland. Zij spraken niet van 
‘overgang’, maar van het ‘verraad’ van Rennenberg. 
 
Het jaar 1579 is voor Nederland buitengewoon belangrijk geweest. De Unie van 
Utrecht werd gesloten. Zeven gewesten besloten voortaan samen op te trekken 
tegen de Spanjaarden. Dat waren Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, 
Overijssel, Friesland en de Ommelanden. Het Oldambt sloot zich aan bij de 
Ommelanden. In de Tachtigjarige oorlog waren Stad en Ommelanden elkaars 
vijanden. Ook al waren de bestuurders van Stad geen ketterbestrijders, ze bleven 
de katholieke kerk en de Spaanse koning trouw. Hun verzoenende houding paste 
in de sfeer van verdraagzaamheid die door de abdij van Aduard werd gepredikt. 
Ook de invloedrijke rector van de Sint Maartensschool, Regnerus Praedinius 
wilde van geloofdvervolging niets weten. Veel Ommelander jonkers waren 
inmiddels calvinist geworden en stonden aan de kant van Willem van Oranje. De 
Ommelanden wilden van het stapelrecht af. In plaats van in Stad kwamen de 
Ommelander heren nu in plaatsen als Appingedam en Winsum bij elkaar. Het 
opstandige Oldambt had zich van Stad afgekeerd. Van groot belang was de rol 
van de katholieke stadhouder Rennenberg. Hij was van 1576-1581 stadhouder 
van Stad en Ommeland. In het begin was hij het eens met de Unie van Utrecht 
en deed hij mee met de opstandelingen. Maar hoe betrouwbaar was hij? De 
nieuwe landvoogd Parma veroverde de ene stad na de andere terug voor de 
koning. Door de Achterhoek marcheerde hij naar het noorden. Toen Parma’s 
troepen Drenthe veroverden en de Ommelanden binnenvielen vluchtten opnieuw 
honderden calvinisten, vooral naar Ost-Friesland. Wigbold van Ewsum, heer van 
Nienoord (bij Leek) probeerde na de dood van Barthold Entens met een legertje te 
redden wat er nog te redden viel. Winsum werd zijn hoofdkwartier. Een hopeloze 
onderneming. De Stadjers waren aan de winnende hand en verwoesten het 
hoofdkwartier in Winsum. Hoe lang zouden Stad en ommeland nog 
oorlogsterrein zijn. 
 
Al in 1581 stierf Rennenberg. Verdugo werd zijn opvolger. Hij kon niet 
opschieten met de Stadjers. In 1581 won hij de Slag bij Noordhorn en had weer 
de macht in de Ommelanden. De manier van oorlogvoeren veranderde. 
Rondstruinende legertjes beslisten de oorlog niet langer.  Stad lag niet voor niets 
veilig achter haar wallen. Op verschillende plaatsen langs de Groningse grens en 
kust werden schansen gegraven. Die waren niet zo eenvoudig in te nemen. De 
soldaten van Oranje mochten de Ommelanden na 1581 bijna verloren hebben, 
vanuit hun schansen konden zij het Verdugo nog lastig maken. Bovendien 
wachtten in Friesland en Ost-Friesland de uitgeweken Ommelanders op hun 
kans om het Groningse land binnen te trekken. De schans Niezijl in het westen 
was altijd bij de Ommelanden gebleven. Het was een meesterzet van Wigbold van 
Ewsum om bij Delfzijl aan te komen en van Oterdum een onneembare schans te 
maken. Het werd een steunpunt aan de Eems, waardoor de aanhangers van de 
Prins gemakkelijk contact hadden met het geuzenbolwerk Emden. In 1584, 
hetzelfde jaar waarin Willem van Oranje werd doodgeschoten, kwam Wigbold van 
Ewsum bij de verdediging van de schans om het leven. Na de dood van Oranje 
werd diens neef, Willem Lodewijk de aanvoerder van de opstandelingen in 
Friesland en de Ommelanden. Hij werkte samen met de zoon van Willem van 
Oranje, Maurits. Beiden waren voortreffelijke generaals. Na 1589 veroverde 
Willem Lodewijk verschillende schansen. In het oosten legde hij de 
Bellingwolderschans of Oudeschans aan, hij versterkte Bourtange en nam in 
1593 Wedde in. Nu was het bijna onmogelijk dat stadhouder Verdugo steun uit 
Duitsland zou krijgen. Beide neven hadden maar één doel: Stad veroveren. Dan 
was het pas mogelijk om het uiterste noorden van de Nederlanden onder 
controle te krijgen. Op 22 mei 1594 was het zover. Met een leger van 
twaalfduizend man trokken beide aanvoerders over de Hondsrug richting Stad. 
De Stadjers mochten dan de kant van Spanje gekozen hebben, ze hadden 
evenzogoed een hekel aan de Spaanse soldaten. Die lagen in een schans aan de 
Steentilpoort buiten Stad. Er werd een gracht omheen gegraven. De Spaanse 
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soldaten woonden er samen met de schippers in het Schuitenschuiverskwartier. 
Deze waren katholiek en bereid om Stad tot het uiterste tegen de geuzen te 
verdedigen. Toen Maurits en Willem Lodewijk de schans bij Aduarderzijl 
veroverden, konden zij Stad helemaal insluiten. In het zuiden werden loopgraven 
gegraven. Zo kwamen hun soldaten steeds dichter bij de Herepoort en de 
Oosterpoort. Met hun kanonnen vernielden zij de stenen versterkingen in de 
wallen en schoten kogels, stenen en brandende vuurpijlen in Stad. Huizen 
storten in, op allerlei plaatsen ontstond brand. Er vielen slachtoffers. Het 
blussen ging langzaam en het voedsel raakte op. Op 23 juli 1594 was het voorbij. 
Stad gaf zich over. Zij werd weer onderdeel van de Unie van Utrecht. De 
verovering van Stad staat ook wel bekend als de Reductie (terugvoering). De 
voorloper van de huidige provincie Groningen hoorde samen met de gewesten 
Friesland, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland en Zeeland tot de opstandige 
Nederlanden. 
 
De schansenoorlog 

Was Barthold Entens nog een aanvoerder geweest die met een rondstruinend 
legertje min of meer op eigen houtje tegen de Spaanse soldaten vocht, na de 
dood van Oranje werd er met meer overleg gevochten. Daarin speelden schansen 
dus een belangrijke rol. Soldaten, zowel aan Spaanse zijde als aan die van de 
geuzen, moesten met de schop aan het werk om verdedigingswerken op te 
werpen. Langs de oostgrens ontstonden in deze schansenoorlog (1584-1594) 
versterkingen als Bonerschans (bij Nieuweschans), Oudeschans en het machtige 
fort Bourtange; in het westen Zoutkamp, Aduarderzijl, Munnikezijl, de 
herbouwde Opslagterschans bij Niezijl, Enumatil, Lettelbert, De Leek, de 
Wolveschans bij Tolbert en de Zwartendijksterschans bij het Drentse Een. Rond 
de bestaande vesting Delfzijl werden schansen als Hoogwatum, Oterdum, 
Termunterzijl en een tweetal op het smalle schiereiland Reide gebouwd. 
Hoofdrolspelers in de gevechten waren aan Spaanse kant Rennenbergs opvolger 
Verdugo en aan die van de opstandelingen Willem Lodewijk van Nassau. 
Verdugo was de oorlog goed begonnen. Deze versloeg in 1581 zijn tegenstanders 
bij Noordhorn. De Ommelanden lagen voor hem open. Na de dood van Oranje in 
1584 zou de zoon van Jan de Oude, Willem Lodewijk, de Schansenoorlog steeds 
meer gaan domineren. Hij was een voorzichtig krijgsheer, die veel met zijn neef 
Maurits samenwerkte. Belangrijk was dat hij zijn soldaten beter betaalde dan 
Verdugo, die ook voortdurend met de Stadjers overhoop lag. En juist de 
verovering van Stad was het hoofddoel in de Schansenoorlog.  
 
Het Huis te Wedde is een beeld van een versterkt huis uit de tijd van graaf 
Lodewijk van Nassau. In Heiligerlee staat een groot monument voor de 
gesneuvelde graaf Adolf van Nassau. Het museum Slag bij Heiligerlee geeft een 
moderne kijk op de slag uit 1568. Van de vele schansen aan de grenzen is De 
Lethe bij Bellingwolde een voorbeeld van een kleine veldschans. In Oudeschans 
kan men rond de wallen lopen. Het garnizoenskerkje staat er nog en het 
vestingsmuseum laat zien welke schansen en vestingen er aan de oostgrens 
lagen. In de Voorstraat van Nieuweschans krijgt de bezoeker de indruk in een 
oud vestingstadje te lopen. Het kanon is er nog. Indrukwekkend is Bourtange 
dat is gemaakt zoals de vesting eens was. Er is een korte wandeling naar het 
schansje Bakoven dat de dijk in het veen moest bewaken. Als deze doorgestoken 
zou worden zouden de grachten van de vesting leeglopen. Oterdum in vanwege 
uitbreiding van de industrie van Delfzijl van de kaart geveegd. Grafzerken op de 
dijk herinneren aan de plaats waar het heeft gelegen. Vanaf de dijk is goed te 
zien hoe vanuit de vroegere schans de Eems gecontroleerd kon worden. Aan de 
westgrens zijn alle schansen verdwenen. In Zoutkamp zijn de oude omtrekken 
zichtbaar gemaakt. 
 
Wigbold van Ewsum 11 sneuvelt bij Oterdum 

De jonge Wigbold van Ewsum leek in niets op zijn zuinige moeder Beetke van 
Rasquert. Ook zijn vrouw, de Gelderse Geertruid van Wyllich, had veel aanzien 
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vanwege haar grote staat. In Midwolde keken de Westerkwartierders hun ogen 
uit. Huis Nienoord leek wel een paleis met de vele koks, tuiniers, koetsiers, 
boekhouders en een stoet van bedienden. Zelfs een nar ontbrak niet. Bauko 
mocht de speldenprikken uitdelen die Wigbold zijn tegenstanders gunde. 
Schulden? Met nieuwe ondernemingen viel geld als water te verdienen. Zijn 
compagnons haalde hij van heinde en ver. Met een aantal rijke mensen uit 
Keulen richtte hij in 1571 een nieuwe veencompagnie op. Nog spectaculairder 
was de zoutwinning, waarmee hij in de kwelders bij de Lauwerszee begon. Van 
het stapelrecht trok hij zich niets aan. En toen de Hoofdmannenkamer hem in 
Stad ontbood, stuurde hij Bauko met een gedichtje waarin hij meldde: ‘En dat de 
narren werden schrander. Daeromme sende ick den enen tot den ander.’ Zonder 
de steun van de stadhouder Rennenberg had hij zich niet zo driest kunnen 
gedragen. Diens overgang was voor Wigbold een catastrofe. Opeens was hij de 
gebeten hond van de stadhouder en van Stad. Maar het hoofd buigen was er niet 
bij. Na de Slag bij Nordhorn besloot Wigbold van de geuzenlegertjes een efficiënte 
strijdmacht te maken. Winsum werd zijn hoofdkwartier. Maar zijn moed was 
groter dan zijn leger. Hij moest vluchten. In 1584 werd hij weer gezien in de 
buurt van Delfzijl. Bij Oterdum bouwde hij een schans. Van daaruit kon de 
Eems worden gecontroleerd, een aanval op Delfzijl gewaagd en contact gemaakt 
met het geuzenbolwerk Emden. Bij een aanval op de schans is hij in 1584 om 
het leven gekomen.  
 
Leek 

In het ruige grensgebied van Groningen en Drenthe lag het veenriviertje Leecke. 
Hier waren de Van Ewsums heel wat van plan. Hoe ongewoon ook, de bewoners 
van Huis Nienoord gingen zich in dit onland met de veenderij bezighouden. Bij 
een doorwaadbare plaats vestigde zich alvast wat volk. Maar de Leecke was geen 
ideale vaarweg. Pas toen het  Leekster Hoofddiep (1558-1559) werd aangelegd en 
er wijken in het veen werden gegraven, zat er groei in het kolonisatiedorp. Er 
reisde volk op af om er in dienst van de heren van Huis Nienoord turf te graven. 
Ambachtslieden, schippers en scharrelaars wisten de weg naar riviertje Leek te 
vinden. Maar de Van Ewsums moesten weinig hebben van ongeregeld volk, dat 
voor bedelarij, dieverij en messestekerij zou zorgen. Voor gezinnen die hard 
wilden werken bouwden ze ‘huyssecamers’. Het waren schamele huisjes, maar 
de armoedzaaiers waren er tevreden mee. De veententen, lage keten, gaven de 
veenarbeiders zonder vrouw en kinderen onderdak. In 1650 stonden er in De 
Leek tweeënnegentig huizen, een herberg en een gebouw aan het Hoofddiep waar 
de mennonieten bijeen kwamen. Het dorp van de schippers, turfgravers en 
neringdoenden groeide zijn buren Midwolde, Tolbert, Lettelbert en Oosterwold 
boven het hoofd. De snik (binnenvaartschip) op Stad zorgde voor nog meer leven 
in de brouwerij. Uit de zuidelijker gelegen venen brachten kleine schuitjes de 
turf naar Leek. Daar werd het ‘bruine goud’ in grotere schepen overgeladen en 
over het Leekstermeer, de Munnikesloot en het Hoendiep naar Stad vervoerd. 
 
Niet alleen in Groningen broeide het. In alle Nederlandse gewesten was er 
ontevredenheid. Over Philips 11 die een Spanjaard was en neerkeek op zijn 
Nederlandse onderdanen. Over de vervolging van de ketters die hun leven niet 
zeker waren. Over het afschaffen van oude voorrechten en vooral over het heffen 
van belastingen. Met Alva in het land kon het alleen maar erger worden. Zijn 
soldaten werden spaans ongedierte genoemd. Met woede zagen de hoogste 
edelen hoe zij door Philips 11 aan de kant werden gezet. Zij vonden zich even 
belangrijk als de koning. Een van hen was prins Willem van Oranje Nassau. De 
Zwijger werd hij genoemd omdat hij met veel woorden weinig kon zeggen. Hij zag 
dat de edelen aan het kortste eind zouden trekken en begreep dat alleen de 
moedigsten hem zouden willen steunen. Dat waren de calvinisten die voor hun 
geloof alles over hadden. Willem aarzelde, de meeste calvinisten waren hem te 
fel. Geuzen werden ze genoemd, een naam die bedelaar betekende. Margaretha 
van Parma noemde de edelen die haar vroegen om de ketters niet langer te 
vervolgen, geuzen. Veel van hen waren verbannen. Ze struinden als watergeuzen 
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de zeeen af om spaanse schepen te kapen. In het zuiden maakten ze als 
bosgeuzen het platteland onveilig. Op slot Dillenburg zette Willem zijn 
familiekapitaal op het spel om er soldaten van te huren. Met hen wilde hij de 
Nederlanden aanvallen. Dan zouden de Nederlanders wel in opstand komen, 
hoopte hij. 
 
De eerste aanval in Limburg werd een fiasco. Willems broer Lodewijk zag in het 
noorden meer kansen. In 1568 trok hij met niet meer dan honderd soldaten bij 
Bellingwolde de grens over. Hij veroverde de borg van Wedde. Er sloten zich 
steeds meer vrijwilligers bij hem aan. Geuzen die niet bang waren. Via 
Winschoten en Slochteren is Lodewijk met hen naar Appingedam getrokken. In 
Appingedam riep hij de Ommelander jonkers bij elkaar. Op veel Groninger 
borgen was de nieuwe leer populair en aangezien de Spanjaarden de macht 
hadden in Stad, stonden veel jonkers achter Willem van Oranje. De broer Adolf 
meldde zich bij Lodewijk met tweehonderd ruiters. Het innemen van Stad zat er 
niet in. De Ommelanders waren te zuinig om dat aan te durven. Alva wilde 
Lodewijk zo snel mogelijk verdrijven. Een ketterse opstand was wel het laatste 
waar hij op zat te wachten. Daarom stuurde hij Aremberg, zijn stadhouder op 
Lodewijk af. De Stadjers mochten dan achter Aremberg staan, zij zagen hem en 
zijn soldaten toch het liefst buiten de Herepoort marcheren. Aremberg mocht 
paarden en bruggen voor niets meenemen. zelfs de beroemde kanonnen waren 
voor hem. De kanonnen werd ut, do, re, mi, fa, sol en la genoemd. Of Aremberg 
de geuzen maar op hun muziek wilde laten dansen, werd erbij gezegd. Toen 
Lodewijk hoorde wat hem te wachten stond begreep hij dat hij geen schijn van 
kans had. Teruggaan naar Wedde leek hem het beste. Op 23 mei 1568 kwam hij 
bij het klooster Mons Sinaï in Heiligerlee aan. Om vijf uur zat hij aan de warme 
maaltijd. Van de kant van Meeden kwam een boer aan galopperen. Of Lodewijk 
wel wist dat Aremberg er al over een uur kon zijn. Het was knap werk van 
Lodewijk dat hij zijn troepen in korte tijd zo wist op te stellen dat hij de slag kon 
winnen. Twee hoofdrolspelers overleefden dit niet. Het paard van Aremberg 
struikelde over een hek en Aremberg viel eraf. Een Amsterdammer die 
uitstekend kon schieten raakte hem toen precies tussen zijn helm en harnas. 
Een Friese geus sloeg hem vervolgens de helm van het hoofd en maakte het 
karwei af. Een treurig einde en voor Adolf van Nassau liep het niet beter af. Zijn 
paard sloeg op hol en stormde de verkeerde kant op. Adolf raakte temidden van 
zijn vijanden en zij doden hem ter plekke. Lodewijk was de winnaar maar hoe 
moest het verder? Hij had geen geld meer en op de Ommelander jonkers hoefde 
hij niet te rekenen. Hij ging naar Ost-Friesland om te kijken of daar 
versterkingen te halen waren. De soldij was op en alleen de dapperste geuzen 
bleven hem trouw. Alva ging persoonlijk naar Stad en liet vlak achter de 
Herepoort een dwangburcht bouwen. Hij was een man van de daad. Bij Jemgum 
aan de Eems heeft hij Lodewijk verpletterend verslagen. Door de Eems over te 
zwemmen wist graaf Van Nassau te ontkomen. De overwinning bij Heiligerlee 
was voor niets geweest. Maar omdat de slag in het kloosterbos het begin was van 
oorlog en verzet die tachtig jaar zou duren, bleef Heiligerlee bekend. Jarenlang 
moesten de kinderen uit het hoofd leren: 1568: slag bij Heiligerlee. Graaf Adolf 
sneuvelt. Begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Stad en lande één gewest 

In 1594 durfden Maurits en Willem Lodewijk het aan. Nadat ze de schans bij 
Aduarderzijl veroverd hadden was Stad aan de beurt. De vesting werd helemaal 
ingesloten. Vanuit de loopgraven in het zuiden kwamen de soldaten steeds 
dichter bij de Oosterpoort en de Herenpoort. De kogels, stenen en brandende 
vuurpijlen suisden de Stadjers om de oren. Er vielen slachtoffers, huizen storten 
in, er brak brand uit, het eten raakte op. Op 23 juli 1594 was het afgelopen. 
Stad gaf zich over. De Reductie of Terugvoering naar de Unie van Utrecht was 
een feit. Een wat wonderlijke aanduiding, want alleen onder Rennenberg was 
Stad eventjes lid van de Unie geweest. En dat ook nog tegen wil en dank. Maar 
voor de opstandige Nederlanders was de Reductie een geweldige opsteker. Ze 
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hadden er een nieuw gewest bij gekregen. In 1595 bepaalden de Staten Generaal 
hoe het nieuwe gewest genoemd zou gaan worden: Stad Groningen en 
Ommelanden. Maar al gauw sprak iedereen van ‘Stad en Lande’. Een gewest, dat 
uit twee delen zou bestaan. Stad werd bestuurd door Burgemeesters en Raad en 
het Ommeland door de Ommelander Staten. Samen moesten die, als één gewest, 
in alle belangrijke kwesties een zelfde stem uitbrengen. Een heksentoer! Vooral 
in het Ommeland was er veel gemopper. Afschaffen van het stapelrecht? Niets 
ervan! Niet langer Stadse heren die de Hoofdmannenkamer domineerden. Geen 
denken aan! In Den Haag was men veel te blij dat zo’n belangrijke vesting de 
Unie in het noordoosten beschermde. Het zou erg onhandig zijn om de Stadjers 
al te veel tegen het hoofd te stoten, hoe zeer ze ook op de hand van de koning 
van Spanje waren gebleven. Maar in het Ommeland werd gemopperd over de kop 
van een Drentse ‘bulle’, die op een Friese koe was gezet. Drentse lompheid op 
Friese schoonheid. De geboorte van de latere provincie Groningen, zij het nog 
zonder Westerwolde, was een ‘moetje’ en daarover werd in de Ommelanden 
schande gesproken. 
 
Het stapelrecht 

Formeel wordt vastgelegd dat het Ommelander graan eerst op de markt in 
Groningen moet worden aangeboden en dat in de Ommelanden alleen bier voor 
eigen gebruik mag worden gebrouwen. Het stapelrecht is bedoeld om de positie 
van de handelaren en bierbrouwers in Stad Groningen veilig te stellen en op die 
manier de positie van Stad als economisch centrum van het noordelijke 
kustgebied te verzekeren. Het gebruik van een stapel dateert al van vroegere 
datum, maar dan op basis van vrijwilligheid en om praktische redenen. De 
Ommelanden beschouwen dit 'recht' als een zware belasting. Vanaf de  zestiende 
eeuw komt het vaak tot geschillen tussen Stad en Ommelanden. De enige die 
Stad geducht tegenstand biedt is de tweede handelsstad van het gebied, 
Appingedam. Dit stadje is nooit volledig aan het stapelrecht onderworpen 
geweest en is een luis in de pels van 'grote broer' Groningen. Ondanks verwoede 
pogingen van Ommelander zijde daartoe, is het stapelrecht pas begin  
negentiende eeuw officieel afgeschaft.  
 
Het stapelrecht is een recht dat sommige steden - stapelplaatsen - verkregen, of 
zich zelf toeëigenden, met name in de Middeleeuwen. Het recht hield in dat 
goederen die langs een stad werden vervoerd, eerst in de stad moesten worden 
opgeslagen en daar te koop worden aangeboden. Dit recht werd in 1815 officieel 
wereldwijd afgeschaft tijdens het Congres van Wenen. Voorbeelden van steden 
die dit recht bezaten zijn Dordrecht, Emden, Hamburg, Bremen, Antwerpen, 
Brugge, Keulen, Trier, Zwolle, Wenen en Groningen. 
 
Van oorsprong hield het stapelrecht ook wel in dat er bij iedere transactie tussen 
buitenlandse handelaren, verplicht een lokale handelaar aanwezig moet zijn. Om 
deze reden konden steden die zich aan de kust bevonden, zoals Antwerpen, zich 
goed ontwikkelen tot een handelstad in de veertiende en vijftiende eeuw. Stad 
Groningen gebruikte het stapelrecht om haar positie in de Ommelanden veilig te 
stellen en uit te breiden. In 1473 sloot Stad een verdrag met alle landschappen 
in de provincie, waarbij voor het graan het stapelrecht voor Stad werd gevestigd. 
Daaraan werd gekoppeld dat in de provincie alleen bier geschonken mocht 
worden dat in Stad was gebrouwen. Met name Appingedam verzette zich hevig 
tegen het stapelrecht van Stad maar stond machteloos tegenover het veel grotere 
Groningen. Bij de Reductie van Groningen werd het stapelrecht niet afgeschaft, 
maar wel verzacht. Appingedam kreeg het recht op een eigen korenmarkt. Het 
recht werd pas daadwerkelijk afgeschaft in het begin van de  negentiende eeuw. 
 
Een stapelplaats is een plaats waarheen alle exportproducten van een bepaalde 
soort werden gebracht om van daaruit verder te worden verhandeld. Het was de 
landsheer die dit stapelrecht verleende. Een stapelplaats was meestal 
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gelokaliseerd in of tegen een haven, omdat vandaar de meeste goederen werden 
in- en uitgevoerd. 
 
Bekendste voorbeeld in het buitenland is de Engelse wolstapel te Calais (1363), 
waar vanuit de Merchants of the Staple handelden. In Holland is minstens even 
bekend het stapelrecht dat graaf Willem 1V van Holland rond 1340 verleende 
aan Dordrecht. De aan de Hanze gelieerde handelsstad ontving het monopolie op 
de overslag van alle goederen die over de Beneden-Maas werden aangevoerd. De 
woede van de andere Zuid-Hollandse steden hierover was een van de oorzaken 
van het begin in 1350 van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Het Vlaamse 
Brugge en het Brabantse Antwerpen waren, elkaar afwisselend, lange tijd 
stapelplaats voor de Engelse wol. In Zeeland verwierf Veere in 1541 de 
stapelrechten van Schotse wol. Het stadje dankte hieraan een bloei die duurde 
totdat Napoleons Continentaal stelsel  hieraan een einde maakte. 
 

  

 
Tekening door Jean Baptiste Isabey Metternich staat links voor de stoel. 
Talleyrand zit rechts met de arm op tafel. 
 
Barthold Entens (1539-1580) werd geboren op de borg in Middelstum. Hij ging 
net als veel kinderen van jonkers in Stad naar school. Een succes was het niet. 
Hij verkoos het krijgsrumoer ver boven de stille letteroefeningen. Hij groeide op 
toen calvinistische predikanten bij veel Groninger jonkers in en uit liepen. Al 
vroeg werd hij een aanhanger van de nieuwe leer. Hij trok naar Brussel en was 
erbij toen edelen uit alle delen van de Nederlanden in 1566 aan de landvoogdes 
Margaretha van Parma hun smeekschrift aanboden. Zij wilden een eind aan de 
harde maatregelen tegen de ketters. Barthold vocht bij Heiligerlee en moest, net 
als Lodewijk van Nassau, in de Eems duiken om bij Jengum zijn leven te redden. 
Daarna werd hij in Groningen de schrik van de Spanjaarden. In het 
Westerkwartier en bij Haren verjoeg hij Spaanse soldaten. Hij werd een 
watergeus en maakte de Noordzee en de Waddenzee onveilig. Met een kaperbrief 
van Willem van Oranje bij zich werd hij de schrik van elke Spaansgezinde 
kapitein. In Londen, Emden en Delfzijl verkocht hij de geroofde goederen. Ook op 
Schiermonnikoog en Ameland ging hij tekeer. Bijna was dat verkeerd afgelopen. 
Caspar de Robles, de Spaanse stadhouder van Friesland en Groningen van 1572 
tot 1576, landde op Ameland. Barthold was totaal verrast. Hij sprong 
halsoverkop in zee om zijn schip te kunnen bereiken. Tijd om zijn fraaie fluwelen 
broek aan te trekken was er niet meer. Van zijn aanhangers werden er tien op 
Ameland onthoofd en zesendertig gevangen genomen. Deze moesten de 
afgehakte hoofden in hun handen houden. Een aardig voorproefje van wat hen 
zelf te wachten stond. Niet veel later werden hun bebloede koppen op pinnen 
geprikt en aan de galg buiten de Herepoort tentoongesteld. 
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Op 1 april 1572 werd Barthold de held van het vaderland. Hij was vice-admiraal 
van de watergeus Lumey van der Marck. ‘Het zwijn van de Ardennen’ werd 
Lumey door zijn tegenstanders genoemd. Met de andere geuzen bonkte Barthold 
in naam van Oranje op 1 april 1572 de poort open van Den Briel. Den Briel was 
de eerste stad in Holland die veroverd werd door de prins Van Oranje. 
Onschuldige gevluchte monniken waren op bevel van de aanvoerders gedood. 
Barthold, held of niet, werd gevangen genomen. Al spoedig bleek dat Barthold 
Entens uit Middelstum voor de zaak van de prins onmisbaar was. Barthold kreeg 
de taak om Friesland van de Spanjaarden te verlossen. In 1576 huurde hij in 
Bremen soldaten en riep zijn vrienden van de kaapvaart bij elkaar. Met 
achtentwintig schepen en zeshonderd soldaten ging hij naar Oostmahorn in 
Friesland. Iedereen moest aan het werk om schansen te bouwen. Helaas is 
Barthold niet als de bevrijder van Friesland de geschiedenis ingegaan. 
Geldgebrek was de oorzaak. Opnieuw werd hij kaper. Vanuit Emden viel hij alle 
schepen aan die Stad wilden bevoorraden. De Groninger jonkers hoopten op 
meer, zij wilden Stad veroveren. En Barthold Entens was hun man. Maar zij 
overschatten zichzelf. De held van Middelstum werd gevangen genomen. Hij had 
echter geluk. Stadhouder Rennenberg was in 1576 Caspar de Robles opgevolgd. 
Voor Caspar was 1576 een rampjaar geworden. De Spaanse schatkist was leeg 
en de Spaanse troepen waren in veel steden aan het muiten geslagen. In Stad 
werd hij gevangen genomen. Zijn opvolger Rennenberg koos de kant van de prins 
en Barthold werd vrijgelaten. In 1579 ging Rennenberg terug naar de 
Spanjaarden en Barthold begreep dat het nu of nooit was. Stad moest en zou 
veroverd worden. Hij ging met zijn geuzen naar de borg van Wedde. Barthold 
wierp rondom Stad schansen op, sloot het Reitdiep af en bouwde bruggen voor 
het vervoer van soldaten en goederen. In dorpen vorderde hij kerkklokken om er 
kanonnen van te gieten. Als er veel voor werd betaald mochten ze blijven 
hangen. Wat er nog aan kostbaarheden in de verlaten kloosters was overgeblven 
werd weggesleept. Maar weer was het het oude liedje, het geld raakte op. Narrig 
ging hij naar Roden, waar Lodewijk met troepen zou aankomen. Of het nu kwam 
van zijn ongeduldige karakter of door de wijn blijft onduidelijk. In ieder geval 
waagde hij het erop. Met anderhalve man en een paardekop ging hij naar Stad. 
Bij het Schuitendiep bestormde hij de wal. Met het deksel van een botervat in de 
ene, een zwaard in de andere hand wilde hij in z’n eentje Stad veroveren. Hij 
kreeg een kogel in zijn hoofd en overleed nog dezelfde avond. 
 
De Reductie van 1594 was voor de Stadjers wonderbaarlijk goed afgelopen. De 
winnaars Maurits en Willem Lodewijk dachten er niet aan om Stad zwaar te 
straffen. Alles was ‘vergeven ende vergeten gehouden als nyet geschiet’.  Stad 
was de belangrijkste vesting in het noorden. Wie de macht had had de macht in 
het noorden. Aan de noordkant kwamen nieuwe wallen en bastions. Alle huizen, 
bomen, molens, boomgaarden en tuinen van de moeskers (kwekers) die buiten 
de oude wallen lagen, gingen eraan. Stad werd tweemaal zo groot. Vreemdelingen 
keken hun ogen uit. De rechte straten en zijstraten in de nieuwe stad waren 
hypermodern. De nieuwe Boteringepoort en Ebbingepoort waren machtige 
bouwwerken. En de Nieuwe Kerk, met zijn kerkhof vol fraaie bomen, lokte 
mensen van heinde en ver. De naam van bouwmeester Conraet Roeleffs was in 
heel Europa bekend. De Ommelanders moesten er aan mee betalen. Van het 
afschaffen van het stapelrecht was geen sprake. Doordat alle belangrijke 
vergaderingen en rechtzittingen van het hele gewest in Stad plaatsvonden waren 
er veel belangrijke Ommelanders die wat te verteren hadden. De herbergen en 
taveernes zaten altijd vol. Sinds 1614 was Stad bovendien universiteitsstad 
geworden. Vooral de predikanten hadden er sinds 1594 op aangedrongen dat het 
onderwijs verbeterd moest worden. De jeugd moest beter les krijgen en worden 
opgevoed in de ware leer van Johannes Calvijn. Voor de Sint Maartensschool 
werd een nieuwe rector aangesteld. Het werd de Ost-Fries Ubbo Emmius. Hij 
was een groot geleerde en een onverdachte Calvinist. Er was een gebrek aan 
goede opgeleide predikanten. Een reden temeer om in Stad een universiteit te 
stichten. Aan Ubbo Emmius lag het niet, hij zette er zich voor in. In 1614 kwam 
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de eerste universiteit waarvan Ubbo Emmius de eerste rector werd. Er werd in 
vijf wetenschappen lesgegeven, theologie, rechten, wijsbegeerte, medicijnen en 
letteren. Tweeentachtig studenten meldden zich aan, zevenentwintig van hen 
kwamen uit Stad en Ommelanden. Ook buitenlanders  kwamen naar Stad. Er 
kwamen Ostfriezen, Polen en Hongaren. Veel deftige lui bouwden een huis in 
Stad. Als de sneeuwjachten langs hun kille borgen gierden, zaten zij aan de 
Ossenmarkt of in de Herestraat bij de warme haard. De uitgaven van deze vlotte 
verteerders konden niet op tegen de winsten van het stapelrecht. Hoe de 
Ommelanders er tegen geprotesteerd hadden, nog altijd moesten hun boter, 
kaas, paarden, ossen, koeien en koren in Stad worden verkocht. En de heren in 
het stadhuis mochten er nog belasting op heffen ook. Toen de ‘goede 
rechtveerdige Godt’ de Ommelanders in 1594 voorgoed van de Spanjaarden 
verloste, hadden de dominees in de kerken gebeden of dit ook met het 
stapelrecht het geval mocht zijn. Hun gebeden werden niet verhoord. En dan het 
bier. De Ommelanders mochten alleen voor eigen gebruik brouwen, het grote 
werk was voor de rijke brouwers in Stad. Zo kwamen er in Stad altijd boeren, 
schippers en voerlui die hun goederen naar de markt brachten.  Er kwam nog 
een vette melkkoe bij: de venen van het Bourtanger Moor. Die waren tot 1594 
bezit van het klooster geweest. Toen de kloosters werden opgeheven kwamen 
hun bezittingen aan Stad en Ommelanden. Na getouwtrek over en weer kreeg 
Stad de  macht in de venen. Er was overal gebrek aan brandstof en de Stadjers 
hadden nog eeuwenlang voordeel van hun nieuwe bezit. 
 
In 1659 koos Henriëtte van Oranje-Nassau Stad uit om er met Johann Georg 
von Anhalt-Dessau te trouwen. Henriëtte was de dochter van stadhouder 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Haar broer, Willem 11 was jong 
overleden en maar heel kort (1647-1650) stadhouder geweest. Eerst na zijn dood 
werd zijn zoon Willem geboren. Voor de Hollandse koopman-bestuurders een 
reden om het voorlopig zonder stadhouder te doen. Het Eerste Stadhouderloos 
tijdperk (1650-1672) was een feit. Friesland had zijn eigen stadhouder Willem 
Frederik uit het huis van Willem Lodewijk. Na 1650 benoemde ook Stad en 
Ommelanden deze Fries tot hun stadhouder. De Friese stadhouder Willem 
Frederik was gehuwd met een andere dochter van Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms, Albertina Agnes. Van de keizer kreeg Willem Frederik de titel 
rijksvorst. 
 
De Stadjers waren zo trots als een pauw dat niet Leeuwarden, maar Stad als 
feeststad was uitgekozen. Den Haag was afgevallen omdat moeder Amalia kwaad 
was op de Hollandse machthebbers. Geen Oranjehuwelijk in Holland dus. 
Willem Frederik had Stad al snel leren kennen. Hij verbleef er zelfs vaak. De vele 
twisten tussen Stad en Ommelanden maakten het noodzakelijk dat hij naar het 
Prinsenhof bij de Sint Maartenskerk kwam. Jammer genoeg had Willem Frederik 
meer schulden dan inkomsten. Dat werd er na het huwelijksfeest van zijn 
schoonzusje niet beter op. Vier jaar later moesten Stad en Ommelanden hem 
zelfs met zestigduizend gulden bijspringen. Maar in 1659 waren de 
geldproblemen van Willem Frederik niet belangrijk. Het huwelijk was het gesprek 
van de dag. Fraaie wandtapijten en behang van goudleer werden naar Stad 
gestuurd om van het Prinsenhof een echt paleis te maken. Uit Frankrijk reisden 
koks af om de gasten het beste van het beste voor te zetten. Met eresalvo’s werd 
de ene na de andere hoge gast aan de stadspoort ontvangen. Nooit had Stad 
zoveel vorstelijke en adelijke hoogheden binnen haar wallen gehad. De 
burgemeesters hadden het er maar druk mee. Even leken de dominees alles te 
bederven. Voor 1594 hadden de pastoors en abten van Stad een verdraagzame 
stad gemaakt. De calvinistische dominees waren uit ander hout gesneden en 
verboden het opvoeren van een toneelstuk. De burgemeesters en de stadhouder 
konden hoog of laag springen, deze duivelse en zedenbedervende uitspatting ging 
niet door. Gelukkig deden ze voor het Indiaans ballet, de wonderbaarlijke 
sprongen van een gedresseerde beer en het grote vuurwerk een oogje dicht. 
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De Ossenmarkt behoorde tot de nieuwe pleinen van de grote uitleg. In het 
vierkant er omheen zijn bomen geplant die een wandeling in de schaduw 
garandeerden. Het stadsbestuur deed er alles aan om Stad op Europees niveau 
te brengen. In 1597 hoorden de heren dat de Engelse wolhandelaren uitgekeken 
waren op de Noord-Duitse havenstad Stade. Tot die tijd ging alle Engelse wol 
daarheen. Als de Engelse wolstapel eens naar Stad verplaatst zou worden, wat 
een bedrijvigheid zou dat geven. Kooplieden en wevers zouden zich in Stad gaan 
vestigen, handelaren uit Italië, Frankrijk en Duitsland af en aan reizen, schepen 
in en uit varen. Burgemeester Rolteman ging samen met de heren Van Cleve en 
Verver naar Londen. Aan het hof prezen zij hun stad aan. De ligging kon niet 
beter. De wol kon vanuit zee door het Reitdiep worden aangevoerd en over land 
via de Hondsrug afgevoerd. Holland, Noord-Duitsland, Westfalen, Keulen en 
Frankfurt waren vanuit Stad gemakkelijk te bevoorraden. Pakhuizen en fraaie 
woningen waren te  over. Koningin Elisabeth was onder de indruk. Nog geen jaar 
later bezochten achttien Engelse kooplieden die wonderbaarlijke stad. Ze waren 
niet erg enthousiast. Het Reitdiep zat vol kronkels en was bij eb erg ondiep. Ook 
het Damsterdiep was voor een zeeschip nauwelijks te bevaren. Dat betekende 
overladen in Delfzijl, een dure en tijdrovende grap. Ook de karrensporen over de 
Hondsrug leken niet echt op handelswegen. 
 
Het wolsprookje was uit nog voor het begonnen was. Het had wel tot gevolg dat 
het stadsbestuur de waterwegen op de agenda zette. Ze werden uitgediept en er 
werden trekwegen aangelegd waardoor ze trekvaarten werden. Buiten Engeland 
waren er genoeg schapen. Aan wollen stoffen viel een goede boterham te 
verdienen. Veel hing af van de kleur. Op dat gebied hoefden de Stadjers voor 
niemand onder te doen. Hun lakenververs waren prima vaklui. Het was een lust 
voor het oog als de rode, groene en blauwe wollen stoffen op houten ramen te 
drogen hingen. De Raamstraat en de Kleine Raamstraat herinneren er nog aan. 
Een lakenhal was er al, maar wilde Stad als wolstad mee tellen, dan moesten er 
meer wevers en andere wolbewerkers komen. Het stadsbestuur tastte stevig in 
de buidel en beloofde voorschotten van wel zeshonderd gulden. Bovendien 
wachtte elke kammer, wever of volder (bereider van wollen stoffen door het 
treden in een kuip), die zich in Stad wilde vestigen, het burgerrecht en een vrije 
woning. Maar de belangstelling viel tegen. De Hugenoten uit Frankrijk waren in 
Stad welkom. Vanwege hun geloof hadden ze het zwaar te verduren in hun eigen 
land. Weer ging het stadsbestuur tot het uiterste om hun over de streep te 
trekken. Ze werd een zekere Jean Briot uit Tours gratis arbeidskrachten in het 
vooruitzicht gesteld. Niet minder dan eenentwintig meisjes uit het Groene 
Weeshuis zouden zonder vergoeding voor hem werken. Ook over klanten hoefde 
Jean zich geen zorgen te maken. Het weeshuis zelf was de eerste afnemer. De 
wezen zouden geen andere ‘kleeding van linne of wollen mogen gebruijcken, als 
alhier sijn of mochten worden gewrocht en gemaeckt’. Zelfs met zulke 
topaanbiedingen lukte het niet om van Stad een echt textielcentrum te maken. 
Stad moest het doen met de vele breiers en breisters die voortreffelijk met de 
breipennen overweg konden. Ze werkten lang en voor een schijntje. Vanwege zijn 
lage prijs kon de kous uit Groningen daarom jarenlang populair blijven. Het 
waren de wolkammers die er het meest van profiteerden. Eigenlijk hoefden zij 
niet meer te doen dan de schapenvacht klaar te maken voor de spinners en 
spinsters, daarna konden de breiers aan het werk. Maar de wolkammers deden 
meer. Zij wisten de handel in gebreide kousen en mutsen in handen te krijgen. 
Tot in Amerika werden ze verkocht. In 1744 richtten ze hun 
Wolkammerssociëteit op en kregen de hele handel in gebreide goederen in 
handen. Alles ging goed tot zich na 1750 geduchte concurrenten aandienden. 
Dat waren de Duitse hozevelinks, rondreizende handelaren uit Westfalen, die 
met hun veelse hozen langs de deuren trokken en ze veel goedkopers aanboden 
dan de wolkammers uit Stad. Op de duur namen zij de markt over. 
 
Aan het begin van de zeventiende eeuw was er voor Stad nieuwe hoop om toch 
nog op de wereldkaart te komen. De oprichters van de West-Indische Compagnie 
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was de groei van Stad niet ontgaan. In 1621, toen de oorlog met Spanje na een 
bestand van twaalf jaar weer was begonnen, was de tijd rijp voor de oprichting 
van een kaapcompagnie. De Zeeuw Willem Usselinx kreeg toestemming om de 
West-Indische Compagnie op te richten. De schepen van de nieuwe onderneming 
gingen naar Afrika en West-Indië varen. Vanaf het begin werd er vooral verdiend 
aan het kapen van Spaanse schepen. Met de handel ging het minder goed. 
Usselinx pakte de zaken groots aan. In de verschillende kustprovincies kwamen 
kantoren of kamers. Naast Zeeland, Rotterdam, Amsterdam, Noorderkwartier 
(West-Friesland) mocht Stad er voor het noorden een inrichten. Er kwamen een 
kantoor aan de Munnikeholm en twee pakhuizen en een werf voor grote schepen 
aan de Noorderhaven. Hoewel Stad met een kleine kamer maar een negende deel 
van het beginkapitaal hoefde op te brengen, viel dat zelfs niet mee. Stad, de 
Ommelanden, jonkers en rijke kooplieden brachten het geld bij elkaar. Van 
tevoren had Stad al stevig in de beurs getast om het Reitdiep aan te pakken. Ze 
hadden een voorgevoel dat de machtige windjammers Stad niet zouden kunnen 
bereiken. Bij Oldehove en Garnwerd werden de bochten rechtgetrokken. Maar 
dat hielp niet echt. Maar nog voor Stad goed en wel in de wereldwijde handel 
betrokken was overviel Piet Heyn de zilvervloot in het jaar 1628. De buit bedroeg 
dertig miljoen. Het duurde tot 1632 voor het eerste grote zeeschip naar Stad 
zeilde. Het werd een martelgang. Ook al werd de Cranebrug verlengd, het schip 
kon met de grootste moeite worden binnengesleept. Voortaan durfde geen 
kapitein van een flinke handelsvaarder een tocht over het bochtige en ondiepe 
Reitdiep aan. Alles wat Stad naar Brazilië, West-Afrika en Curaçao wilde 
vervoeren moest eerst met kleinere schepen (lichters) naar Amsterdam worden 
gebracht. Daar werd de vracht overgeladen. Bovendien zat men overzee niet op 
de Groningse handelswaar te wachten. De erwten, bonen, gort, spek, ham en 
kaas, gebreide wollen kousen, mutsen en hemden waren niet erg in trek. 
Gelukkig vond het Groningse bier onder de warme zon gretig aftrek. Ook de 
invoer verliep via Amsterdam. Daardoor konden de Stadjers genieten van koffie, 
suiker en cacao. Een echte schakel in de wereldhandel is Stad niet geworden.  
Toen de West Indische Compagnie het meeste geld verdiende in de slavenhandel, 
telde Stad nauwelijks meer mee. 
 
De welvaart in de zeventiende eeuw moest niet van ver, maar van dichtbij 
komen. De oude tijden van de stadstaat Groningen kwamen weer terug. Het 
Damsterdiep, Boterdiep, Hoendiep en het nieuwe Winschoterdiep waren goed 
bevaarbare trekvaarten geworden. Beurtschipper en snikkevaarder voeren met 
volle lading en veel passagiers van en naar Stad. Vooral in de Noorderhaven en 
aan de Hoge en Lage A heerste altijd bedrijvigheid. Zakken, tonnen, kisten en 
manden stonden bij honderden aan de kade. Voerlieden reden met hun karren 
af en aan en de sledemenners  wurmden zich met hun vracht door de nauwe 
stegen. Op de markten was het altijd druk. De moeskers verkochten  groente en 
de visvrouwen vis op de Vismarkt. Wat op de visbanken niet werd verkocht werd 
later in Stad uitgevent. Zuivel en vlees werden op de Grote of Brede Markt 
verhandeld. Er was zelfs een Vleeshuys gebouwd. Vlakbij het stadhuis stond de 
waag. Varkens bleven, ook na de grote uitleg, op de Grote Markt verkocht 
worden. Ossen en koeien werden op de Ossenmarkt in de Nieuwe Stad 
verhandeld. De paarden stonden in de Poelestraat op nieuwe eigenaars te 
wachten. Door de ontginning van de venen was Stad de grootste turfstad van het 
land geworden.  In lange rijen lagen de turfschepen voor de wal. In de loop van 
de zeventiende eeuw nam de kritiek op het stapelrecht toe. Niet alleen vanuit de 
Ommelanden hielden protesten aan, ook schrijvers en geleerden vonden het 
dwangsysteem ouderwets. In Stad vroeg men zich steeds vaker af of een vrije 
markt niet meer voordelen op zou leveren. Het beroemde kluunbier had zijn 
beste tijd gehad. De nieuwe Hollandse bieren werden populair. Veel brouwerijen 
gingen dicht en er kwam minder belasting (bieraccijns) in de staatskas. In de 
achttiende eeuw werd het steeds moeilijker om zich als handelsstad te 
handhaven. Rond 1750, toen de veepest in de Ommelanden huishield en er 
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duizenden koeien doodgingen, zakte de veehandel in. Naast de turf bloeide de 
korenhandel op. Stad zou er een graantje van meepikken. 
 
Het was een heidens karwei om vanuit Wildervank, Veendam of Sappemeer een 
groot, nieuw gebouwd schip in zee te krijgen. Vooral de tillen (vaste bruggen) en 
sluizen maakte van de eerste reis van een klof, galjoot of schoener een 
lijdensweg. Daarom werd alleen het casco (de romp) gebouwd. In de 
Noorderhaven werden ze verder afgewerkt en van masten, zeilen en touwwerk 
voorzien. Geen wonder dat er in Stad veel zeil- en mastenmakers woonden. Was 
het schip klaar om naar zee te gaan, dan voer het op windkracht door het 
Reitdiep naar zee. Waaide de wind uit de verkeerde hoek of was er geen wind te 
bekennen dan hingen de scheepstrekkers in het zeel om het schip naar 
Zoutkamp te trekken. In de Pekela’s voeren de nieuwe schepen meestal door de 
sluizen van Statenzijl de Dollard op. Een zeeschip dat in de Veenkoloniën 
gebouwd was, keerde er nooit meer terug. Die lagen ’s winters in andere havens 
aan de kade, zoals Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen, Stad, Delfzijl en 
Termunterzijl. Na 1870 kwam er steeds meer vraag naar grotere ijzeren schepen. 
Dat bracht de scheepsbouwer aan de smalle diepen in verlegenheid. Zijn werf 
was te klein. Alleen aan het bredere Winschoterdiep tussen Martenshoek en 
Stad was het bouwen van zeeschepen nog mogelijk. De andere hellingbazen 
hielden zich alleen nog bezig met het bouwen, repareren en onderhouden van 
binnenschepen. Rond 1900 was ook bij hen in plaats van het hameren op hout, 
het klinken van metalen platen te horen. 
 
De Stadjers waren het zat dat de grote moderne schepen niet door het 
dichtslibbende Reitdiep wilden varen en dus niet in Stad konden afmeren. In 
1876 kwamen de zeesluizen van Zoutkamp klaar en verdween het verschil 
tussen eb en vloed. Maar de vele bochten in het Reitdiep bleven. In hetzelfde jaar 
was er dan eindelijk het Eemskanaal. Dertig kilometer recht toe, recht aan en 
breed genoeg voor de grootste schepen. Jammer dat er zoveel bruggen over lagen 
en extra jammer dat de Stadjers te zuinig waren geweest om het kanaal niet wat 
dieper te graven. Toch was het een hele verbetering en Stad droomde al weer van 
een grote havenstad. Vol verwachting werd er een nieuwe haven aangelegd: de 
Oosterhaven. Er was reden voor optimisme want Stad had de rol van de 
Veenkoloniën als scheepvaartcentrum overgenomen. Aan het Winschoterdiep, 
maar ook in Stad, werden de moderne Wad-, Belt- en Sontvaarders gebouwd. 
Het waren grote ijzeren vrachtschepen die zowel op rivieren, meren en kanalen 
als buitengaats konden varen. Maar Stad had geen rekening gehouden met de 
haven van Delfzijl. In de Middeleeuwen was de havenplaats als een nederzetting 
aan drie zijlen begonnen en heel lang was hij vooral als vesting belangrijk. 
Vanuit Delfzijl kon een legeraanvoerder zowel Emden als Stad controleren. Voor 
de handel en de scheepvaart waren de sterke wallen geen voordeel, maar de 
vestingwet schreef nu eenmaal voor dat alles zich binnen de wallen moest 
afspelen. Voor nieuwe werven, havens en pakhuizen was geen ruimte. Delfzijl 
was vol. Toen de wet in 1874 werd opgeheven en twee jaar later het Eemskanaal 
gegraven werd scheen de zon boven de verouderde vesting aan zee. De wallen 
werden geslecht en Delfzijl werd een echte havenstad. Waarom verder naar Stad 
varen als hier ook prima geladen en gelost kon worden? Niet de Oosterhaven in 
Stad, maar Delfzijl werd het centrum van binnen- en buitenschepen. Vanaf 1875 
zorgden loodsen ervoor dat er bij het binnenlopen en het afvaren niets mis kon 
gaan. 
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Willem Lodewijk stadhouder 
 
Van al het gemopper van de Ommelanders over de bevoorrechting van Stad 
hoefde ‘bevrijder’ Willem Lodewijk van Nassau zich niets aan te trekken. Sinds 
1584 was hij in de Schansenoorlog voorop gegaan om de Spanjaarden te 
verdrijven. Bij de belegering van Stad had hij zich een krachtig aanvoerder 
getoond. Omdat de gewesten van de jonge Republiek tamelijk autonoom  waren, 
gingen ze alle zeven in het kiezen van een stadhouder hun eigen gang. Vijf 
gewesten kozen er na de roerige jaren die er op de dood van Willem van Oranje 
in 1584 volgden, voor zijn zoon Maurits. En na diens dood voor zijn broer 
Frederik Hendrik. In Friesland en Stad en Lande was Maurits’ neef Willem 
Lodewijk (1594-1620) populair. De Friezen zouden hun Friese Oranjes trouw 
blijven, maar Stad en Lande wisselden nogal eens van Oranje persoon. Ze waren 
daarbij vooral op hun eigen voordeel uit en probeerden van de kandidaat-
stadhouder alvast enige concessies los te peuteren. Na de dood  van ‘Us Heit’ 
(Willem Lodewijk) stapten Stad en Lande over op de ‘Hollander’ Maurits (1620-
1625). Voor wat hoort wat. Maurits gaf zijn beslissende stem bij het staken van 
de stemmen in de Statenvergadering op. Ook zag hij ervan af om in Stad en 
Lande onroerend goed te bezitten. De stemmen in de Staten waren daaraan 
gekoppeld. Op deze manier werd voorkomen dat de stadhouder al te veel macht 
zou krijgen. Willem Lodewijk werd zeer gewaardeerd. In de eeuwige conflicten 
tussen Stad en Ommeland trad hij bedaard, maar evenwel kordaat op. Hij 
spande zich er bijzonder voor in dat Stad een academie kreeg. Vandaag de dag 
draagt er in Stad een gymnasium en in het Lauwersmeergebied een kazerne zijn 
naam 
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Dat most hom als zeggen en hollen hom vinger in de mond 
 
 

 
 
Machthebbers in de zeventiende eeuw 
 
 
 
 
Ontginning van de venen in Pekela 

Oude Pekela was een vroege kolonisatie. Al in de middeleeuwen moet er aan het 
veen zijn geknabbeld. De kolonisten zijn vermoedelijk uit Winschoten afkomstig 
geweest. In het verlengde van de Pekelder venen strekte zich hier het Zuidveen 
uit. Het ijzeroer dat langs de Pekel A in de grond zat was een extra reden om in 
de Pekelder venen te pioneren. Door verhitting kon uit deze ‘ijzergrond’ ijzer 
worden gewonnen. Maar de vroege kolonisatie was veel kleinschaliger dan die 
omstreeks 1600. Toen kocht een compagnie ‘van enige Vriezen en de Hollanders’ 
in 1599 van eigengeërfden in Winschoten een stuk veen aan de benedenloop van 
de Pekel A. Deze Friese compagnie begon met de grootschalige vervening. Er 
werden wijken en sloten gegraven. Verder stroomopwaarts zou de Pekel A later 
ingrijpend gekanaliseerd worden. Turfschepen voeren af en aan. Op de 
ontgonnen grond groeide de veenkolonie Oude Pekela, die zich in zuidelijke 
richting uitbreidde, waar Nieuwe Pekela zou ontstaan. Onder de verveners 
onderscheidde Feicke Alles Clocq (1604-1653) zich door zijn tomeloze activiteit. 
Geen wonder dat hij voor de belangrijkste stichter van de Pekela’s wordt 
gehouden, hoewel hij in 1599 nog niet eens geboren was. Maar sinds 1629 duikt 
de naam van de uit Leeuwarden afkomstige turfpionier, die in 1628 ‘in de 
gebuijrte bij de Peeckelfenen’ woonde, steeds vaker in de akten op. Hij kocht tal 
van veencomplexen en stuitte daarbij op een tegenstander van formaat: Stad 
Groningen. Die was inmiddels grooteigenaar van de venen onder Sappemeer en 
bij Foxhol geworden en streefde naar een monopoliepositie in het turfland. 
Doordat er steeds meer stenen huizen werden gebouwd en de bevolking groeide, 
nam de vraag naar goedkope energie toe. Door ontbossing werd hout schaars. 
Investeringen in het veen leken winstgevend. Maar de turfgraverij was een 
riskant bedrijf, wat ook Clocq ervoer. In 1635 moest hij een deel van zijn 
veenbezit aan de rentmeester Johan de Mepsche van Stad Groningen verkopen. 
Het betekende een kentering in de verhoudingen. Stad zou in de Pekela’s het 
laatste woord krijgen. 
 
Turfwinning in Hoogezand-Sappemeer 
Turf leek een gouden investering. Door moeilijk in te schatten problemen met de 
waterafvoer en betrekkelijke onbekendheid met de dikte en kwaliteit van het 
veen was de eigenlijke turfgraverij toch een riskant bedrijf. Maar wie eigenaar 
van de grond was en de infrastructuur in handen had kon weinig gebeuren. Als 
regisseur in het veen heeft Stad de ontwikkeling van de latere veenkoloniën sterk 
beïnvloed. Door de aanleg van de hoofdkanalen voeren de schepen met het 
bruine goud massaal naar Stad, die een turfmarkt van belang kreeg. Tolgelden, 
brug- en sluisgelden en vooral de belasting op de gewonnen brandstof, de 
vermaarde ‘vierde turf’ (een kwart van de jaaropbrengst) brachten turfstad 
Groningen welvaart. Tot de eerste aankopen behoorden de venen tussen 
Sappemeer en Kropswolde. Hier opereerde sinds 1605 de Stichtse of Rheensche 
Compagnie. Maar veel schot zat er niet in de activiteiten van de Utrechtse heren. 
Pas toen Stad begon met het aanleggen van een breed waterafvoer- en 
scheepvaartkanaal kwam de vaart erin. In 1628 was dit Winschoterdiep dwars 
door het hoge en wilde veen van Sappemeer tot Zuidbroek gegraven. In haar 
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‘Conditiën van de verhuyringhe der veenen van Sappemeer en Foxhol’ (1624) 
legde Stad aan haar meiers (huurders) van de veenplaatsen op hoe deze 
ontwatert, afgegraven en achtergelaten moesten worden. Door de uniforme 
aanpak konden de afgeturfde ‘dallen’ worden ‘toegemaakt’ tot landbouwgrond. 
Hoogezand, Sappemeer, Kalkwijk en Kiel-Windeweer stonden als ‘Stadskoloniën’ 
model voor de veenderij elders. 
 
Laatste heksenverbranding in Wedde 

In 1597 zijn in Nederland de allerlaatste ongelukkigen als heks verbrand. En dat 
nog wel in Westerwolde! Geruchten over heksen en tovenaars waren er al ver 
voor 1597. Nog in 1587 maakten de vlammen op de Wedder Gieselbaarg een 
einde aan het leven van zeven heksen. En twee jaar later werden er behalve 
negen vrouwen ook drie mannen verbrand. Alleen Temmeke Johans ontsprong 
de dans. Zij had de waterproef goed doorstaan en was, nadat zij ‘op het water 
was geworpen’, direct kopje onder gegaan. Een echte heks was vederlicht en 
bleef eerst drijven. Dat dit door de lucht tussen de vele lange rokken die de 
vrouwen droegen werd veroorzaakt, was niemand toen bekend. In 1597 was 
dominee Ludolphus Antoni uit Blijham de aanstichter van het kwaad. Een oud 
vrouwtje, Alke Engels, zou de pasgeborene op de pastorie met een stukje appel 
vergiftigd hebben. ‘Duivelswerk’, waaraan drost Entens snel een einde moest 
maken. Die riep rechter Ten Venhuis en de beul van Farmsum naar de borg. De 
marteling was zo hevig dat Alke bekende en de namen van meer heksen noemde. 
Dit patroon was in heel Europa het gevolg van folteringen, zoals die ook op de 
Wedderborg plaatsvonden. Met kapotgestriemde voetzolen, een door brandende 
kaarsen geschroeide huid en aan een ladder uitgerekt lichaam, bekende Alke. 
Haar weerstand was gebroken. Het vergif zou van de boerin Hemme Aldricks 
afkomstig zijn geweest. Samen met andere toverkollen zou die ’s nachts met de 
duivel, ‘Peter met zien kolde netuur’, in het maanlicht hebben gedanst en de 
liefde hebben bedreven. Door zich vrij te kopen bleef Hemme als enige van de 
beschuldigden in 1597 in leven. Daarna was het in alle gewesten met de 
heksenprocessen afgelopen. In Westerwolde was de treurige balans van de 
laatste halve eeuw meer dan vijftig slachtoffers. 
 
Stad krijgt universiteit 

Vooral de predikanten hadden er sinds de Reductie van 1594 op aangedrongen 
dat Groningen een academie moest krijgen waar dominees opgeleid konden 
worden. Met gefronste wenkbrauwen namen zij er kennis van dat in tal van 
kerspelen tot het calvinisme bekeerde pastoors de kansel beklommen om er het 
zuivere bijbelwoord uit te leggen. Mocht zo’n taak wel aan halve roomsen worden 
toevertrouwd? Een universiteit, waar de predikanten een degelijke calvinistische 
opleiding kregen, was bittere noodzaak. Met genoegen zagen zij hoe de nieuwe 
rector van de in verval geraakte Sint Maartensschool van wanten wist. De uit 
Oost-Friesland afkomstige Ubbo Emmius was een aanhanger van de ware leer, 
die niet verdacht was, en een groot geleerde. Hij was de ideale man om de 
academie te gaan leiden. In 1614 kwam het voor elkaar. De universiteit, of 
academie zoals men toen zei, mocht er komen en Ubbo Emmius werd haar 
eerste rector. Er kon in vijf wetenschappen worden gestudeerd: theologie, 
rechten, wijsbegeerte, medicijnen en letteren. Niet minder dan tweeëntachtig 
studenten meldden zich. Daarvan waren er zevenentwintig uit Stad en Lande 
afkomstig. De anderen kwamen uit tal van streken, ook uit het buitenland. Met 
name Oost-Friezen kozen Groningen als hun universiteitsstad. Onder de 
hoogleraren waren veel Duitsers. Als verspreider van moderne ideeën liep de 
jonge onderwijsinstelling overigens niet voorop. De zorg om vooral onverdachte 
calvinisten op de theologische leerstoelen te benoemen leidde tot ruzie en 
onverdraagzaamheid. Daardoor kreeg de universiteit een slechte naam. In 1712 
werd er gesproken van ‘de slegte staet der Academie’. 
 
 
Jan Sems en de Semgrens 
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In 1611 was Willem Lodewijk het meer dan zat. De eerste stadhouder van het 
jonge gewest Stad en Lande wilde dat er een einde  kwam aan het eeuwige 
gekrakeel tussen de Drentse en de Groningse veeneigenaren. Sinds de turf bruin 
goud geworden was ontstond er onenigheid over de precieze grenzen en 
eigendomsrechten. In het onland tussen het Zuidlaardermeer en het klooster 
van Ter Apel was er altijd wel wat. Nu weer waren de Ontswedder boeren slaags 
geraakt met die uit Valthe. Er moest een kaart komen met definitieve grenzen en 
in het veld moesten stenen duidelijk maken waar Drenthe eindigde en Stad en 
Lande begon. Alleen een cartograaf van naam had de kennis en het gezag om de 
kemphanen uit elkaar te houden. De keuze van  landmeter Jan (Johan) Sems 
(1572-1635) kon niet beter. Hij was internationaal beroemd en zijn leerboek 
‘Practijck des Landmetens’ was bij iedereen bekend die belangstelling had voor 
kaarten, passen en meetkettingen. Jan kreeg assistentie van de bekwame Jan de 
la Haye. Hun oplossing was een toonbeeld van helderheid. De grens moest in een 
rechte lijn lopen van de Martinitoren naar het Zuidlaardermeer en vervolgens 
even kaarsrecht naar de buurtschap Ter Haar bij Ter Apel. Maar de eerste 
grensstenen waren nog niet geplaatst of de drost van Wedde verplaatste die aan 
de kant van Westerwolde. Pas toen de Staten Generaal zich ermee bemoeiden 
kregen ze hun definitieve plek. Maar Sems’ oplossing bleef omstreden. De 
vervener Adriaan Geerts Wildervanck had het in 1654 met de Landschap 
Drenthe aan de stok. Beide partijen konden het over de grens en de rechten over 
de turfvelden niet eens worden. Het is zelfs tot een minioorlog gekomen. Bij 
Zuidlaarderveen ging het in 1683 mis toen Stad belasting op nieuw gebouwde 
huizen ging heffen, die volgens de Drentenaren op Drents grondgebied waren 
gebouwd. Pas in 1713 werd men het eens. Koning Willem 1 moest er aan te pas 
komen om in 1817 definitief vrede te stichten. De Semsgrens werd 
provinciegrens en is dat tot op de dag van vandaag vrijwel ongewijzigd gebleven. 
 
Grote stadsuitbreiding 

In 1594 leek het geluk het oude ‘Groeninghe’ toe te lachen. Als vestingstad was 
zij voor de verdediging van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
onmisbaar. Het stapelrecht werd door de Nassau’s en de Staten Generaal 
ongemoeid gelaten. De bedrijvigheid nam toe. Door de Hoofdmannenkamer kreeg 
Stad alle gelegenheid om in de belangrijke rechtszaken in het Ommeland de 
boventoon te voeren. De pas opgerichte universiteit gaf haar elan. In het oosten 
versterkten de turfvelden onder Sappemeer en Foxhol het gevoel dat een gouden 
toekomst haar toelachte. De aanleg van het Winschoterdiep betekende dat de 
invloed in de oostelijke delen van de provincie alleen maar groter zou worden. 
Het Gorecht en het Oldambt waren onderhorige stadsjurisdicties gebleven. En 
het had er alle schijn van dat Stad zich ook in Westerwolde zich stevig zou laten 
gelden. De bevolking groeide en het zelfbewustzijn van het stadsbestuur 
evenzeer. Het was geen wonder dat de ambities uitgingen naar een Groningen 
dat zich kon meten met de grote steden in binnen- en buitenland.  Het jasje van 
de bestaande wallen en poorten was nu al te klein geworden. Plannen voor een 
grote uitbreiding in noordelijke richting waren het gesprek van de dag. Vooral 
burgemeester Joachim Alting werd de stuwende kracht achter de uitbreiding. De 
jaloezie van de Ommelanders, Drenten en Friezen stimuleerde hem alleen maar 
om nog harder aan de plannen te werken. In 1615 viel het besluit dat grote 
gevolgen zou hebben. Niet alleen de fortificatiewerken zouden worden verbeterd, 
maar ook Stad moest worden uitgebreid. Op een geweldige manier zou Stad van 
de tweekoppige adelaar in de veren worden gestoken. Het kostte miljoenen 
gulden om de nieuwe stad te realiseren, die door de Ommelanders en de Staten 
Generaal moesten worden opgebracht. Aan de noordkant kwamen nieuwe wallen 
en bastions. Alle huizen, bomen, boomgaarden, molens en tuinen van de 
‘moeskers’ die buiten de wallen lagen werden geruimd. De Ebbingestraat en de 
Boteringestraat werden verlengd en door de Diepen in ‘oud’ en ‘nieuw’ verdeeld. 
Beide kregen nieuwe poorten. Ook de Kijk in ’t Jatstraat werd doorgetrokken. De 
vele dwarsstraten versterkten de rechtlijnigheid van de nieuwe stad. De 
Ossenmarkt en de Nieuwe Kerk gaven haar allure. Stad maakte met de 
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uitbreiding, waaraan jaren gewerkt zou worden, een indrukwellende stap 
voorwaarts. 
 
Stad krijgt kamer van de West-Indische Compagnie 

In de zeventiende eeuw, toen het Stad voor de wind ging, deed ze haar uiterste 
best om op de wereldkaart te komen. In 1621 kwam er een kans om deze droom 
te verwezenlijken. Het Twaalfjarige Bestand was afgelopen en de oorlog met 
Spanje was weer begonnen. Ook op zee, waar de Nederlandse vloot en geduchte 
macht was geworden. Er werd een kaapcompagnie opgericht, de West Indische 
Compagnie (W.I.C.).  Deze zou op Afrika en West-Indië varen. Behalve de handel 
was het kapen van schepen het doel van de nieuwe zeevaartonderneming. Die 
kreeg in de kustprovincies verschillende kantoren of kamers. Behalve in Zeeland, 
Rotterdam, Amsterdam en het Noorderkwartier (West-Friesland) zou er in een 
van de beide noordelijke zeeprovincies een kamer worden ingericht. De keuze viel 
op Stad. De zaken werden kordaat aangepakt. Aan de  Munnikeholm kwam een 
kantoor en twee pakhuizen, aan de Noorderhaven een werf voor grote schepen. 
Met moeite werd het beginkapitaal bijeengeschraapt. Ook al hoefde Stad maar en 
negende deel van de totale som op te brengen, zonder moeite ging het niet. Wat 
erger was dat het Reitdiep te bochtig was en te ondiep voor de machtige 
Indiëvaarders die Stad zouden aandoen. Ook al werden de bochten bij Adorp en 
Garnwerd rechtgetrokken, het bleef behelpen. Maar toen de nood het hoogst 
was, was er blijdschap om de geslaagde roof van het zilver in 1628. Piet Heyn 
veroverde de vloot met het zilver uit de zilvermijnen in Zuid-Amerika. Ook Stad 
kreeg haar deel van de kolossale buit van dertig miljoen. Erger was dat de komst 
van het eerste grote zeeschip in 1632 op een fiasco uitliep. Ook al werd de 
Cranenbrug daarvoor speciaal verlengd, het binnenslepen was een onmogelijk 
karwei. Het is dan ook bij dat een experiment gebleven. Voortaan werd 
Amsterdam de West-Indische haven van Stad Groningen. Kleinere schepen 
zorgden voor de aan- en afvoer. Ook de handel viel tegen. In het warme Brazilië 
werden de gebreide wollen mutsen, kousen en hemden nauwelijks verkocht. Ook 
op de erwten, bonen, gort, spek, ham en kaas zaten de Brazilianen niet te 
wachten. Alleen het Groninger bier was een succesvol exportproduct. De 
producten uit Zuid-Amerika daarentegen, zoals koffie, suiker en cacao, die met 
bestemming Stad in Amsterdam werden aangevoerd, werden gretig 
geconsumeerd. Maar een schakel in de wereldhandel kon Groningen niet worden 
genoemd, al deden de ivoren olifantstanden op de kade van de Noorderhaven 
anders vermoeden. 
 
Opnieuw Friese stadhouders 
In 1625 overleed stadhouder Maurits. De laatste jaren van de geniale strateeg 
waren niet de gemakkelijkste geweest. Stad en Lande vonden het tijd om weer 
eens over de Lauwers te kijken. Tenslotte was hun de humeurige stadhouder-
krijgsheer niet al te best bevallen. Het mocht dan zo zijn dat Ernst Casimir 
(1625-1632) minder aanzien had dan de ‘Hollander’ Frederik Hendrik, dat had zo 
zijn voordelen. De Groningers konden nu wat gemakkelijker hun eigen gang 
gaan. Na 1632 bleven ze de Friese lijn met Hendrik Casimir (1632-1640) trouw. 
Maar in 1640 was de gewiekste Hollander Frederik Hendrik (1640-1647) zijn 
Friese concurrent een slag voor.  ‘Mooi Heintje’ had voor Stad de ‘vrije 
magistraatsbestelling in de aanbieding. Daar hoefde geen Stadjer lang over na te 
denken. Volledige vrijheid in het kiezen van de gezagsdragers! Geen toezicht 
meer van buitenaf! Dat was waar iedere stadsbestuurder van droomde. Ook die 
van de Stadstaat Groningen. Zo kaapte de ‘Hollandse’ Oranje het gewest Stad en 
Lande voor de neus van de Friese Oranje weg. Na de dood van Frederik Hendrik 
volgde zijn zoon Willem 11 (1647-1650) hem ook in Stad en Lande op. Maar toen 
deze in 1650 op jonge leeftijd stierf, kozen de Groningers opnieuw voor een Fries. 
Willem Frederik (1650-1664), die er in 1647 nog naast had gegrepen, werd nu 
met alle egards op het Prinsenhof ontvangen. Een stadhouderloos tijdperk, zoals 
in de andere vijf provincies, was er in Friesland en Stad en Lande niet bij. Na 
Willem Frederik bleven er tot 1711 Friese stadhouders. De verdrinkingsdood van 
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Johan Willem Friso (1696-1711) was voor de Groningers echter reden om het 
zesde gewest zonder stadhouder te worden. Maar al te lang duurde het eigen 
stadhouderloos tijdperkje niet (1711-1718). Zonder een Oranje viel het niet mee 
om tegen het machtige Holland op te boksen. Zo werd de Fries Willem 1V (1718-
1751) ook stadhouder van Stad en Lande. 
 
Dood Ubbo Emmius 

De Oost-Fries Ubbo Emmen (Emmius) (1547-1625) is voor Stad en Ommeland 
van grote betekenis geweest. Hij was de zoon van een lutherse predikant in het 
havenstadje Greetsiel (Grootzijl). Hij bezocht verschillende Latijnse scholen en 
studeerde in Rostock theologie. In Genève volgde hij de colleges van Calvijns 
opvolger Beza en  werd een overtuigd aanhanger van de calvinistische leer. Naast 
de godgeleerdheid had de Friese geschiedenis zijn belangstelling. Zijn jarenlange 
studie resulteerde in een geschiedenisboek van zestig delen over alle Friese 
landen, de ‘Rerum Friscarum Historia’. Door zijn kritische benadering van de 
bronnen ontpopte hij zich als een modern en betrouwbaar historicus. Toen hij 
het laatste deel in 1616 voltooide was hij al werkzaam als rector van de 
Groningse universiteit. Daarnaast doceerde hij er theologie en Grieks. Nadat hij 
rector was geweest aan de Latijnse scholen van Norden en Leer, was hij na de 
Reductie in 1594 als zodanig benoemd aan de Sint Maartensschool in Stad. In 
korte tijd wist hij de vervallen onderwijsinstelling weer tot bloei te brengen. De 
geest in Stad was onverdacht calvinistische en dat zal een van de redenen 
geweest zijn dat Ubbo Emmius als eerste de universiteit ging leiden. Hij was in 
Stad bekend. Veel uit Emden teruggekeerde ballingen kenden en vertrouwden 
hem. Ook predikanten in het Ommeland waren er van overtuigd dat hij vanuit 
de universiteit het kerkelijk klimaat in de geest van de ‘enige ware leer’ zou 
kunnen beïnvloeden. Ubbo Emmius wilde niets liever. Zijn liefde voor het Friese 
verleden en de Friese Vrijheid hadden ook zijn belangstelling voor kaarten 
gestimuleerd. Hij ontwikkelde zich tot een knap cartograaf, die nieuwe kaarten 
met beschrijvingen en Oost-Friesland, Stad en Lande en Friesland samenstelde. 
 
Snik van Stad op Zuidbroek 

In 1628 had het Winschoterdiep Zuidbroek bereikt. Nog in hetzelfde jaar werd de 
trekvaart Groningen-Zuidbroek geopend, de eerste in Stad en Lande. In de 
zeventiende eeuw zijn er ook andere belangrijke vaarwegen zoals Boterdiep, 
Hoendiep en Slochterdiep gegraven, terwijl het Damsterdiep verbeterd werd. 
Langs al deze kanalen werden trekpaden aangelegd, waarover mens en paard het 
schip voorttrokken. De provincie zorgde met de snikkendiensten voor een 
populaire vorm van openbaar vervoer. De snik was een schip van tien meter 
lengte en een breedte van iets meer dan twee meter, met een spitse voorsteven. 
Er was ruimte voor vijfentwintig passagiers. De eerste snikken waren open 
schuiten, waar bij slecht weer een zeil overheen kon. Comfortabel waren ze 
allerminst. Dat werd beter toen een royale roef de reiziger onderdak bood. Toen 
werden de trekschuiten beroemd om de snikkenpraatjes van de passagiers en de 
nieuwtjes die er werden uitgewisseld. De snik kende drie bemanningsleden. De 
schipper of snikkevaarder stond aan het roer, de knecht bij de mast en de 
snikjong of het jagertje liep naast het paard. Vooral de knecht moest er met zijn 
hoofd goed bij zijn en er op letten dat de lange lijn waarmee het paard met de 
mast verbonden was, niet bleef haken. Rolpalen bij een bocht moesten 
voorkomen dat het schip niet met een klap tegen de wal botste. Om ook bij 
herfst en winter begaanbaar te zijn werd het trekpad met steenslag verhard. 
Gewoonlijk haalde de snik een snelheid van zeven kilometer per uur. Tal van 
voorschriften moesten ervoor zorgen dat de snik keurig op tijd vertrok en 
aankwam, de aansluiting met snikken naar andere plaatsen niet miste, de 
schipper niet met de tarieven knoeide en de snikkevaarder, zijn knecht en 
snikjong de reizigers niet door brutaal gedrag, dreigen met messen en 
dronkenschap ergerden of in gevaar brachten. Pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw maakten spoorlijnen en straatwegen een einde aan de 
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overheersende positie van het openbaar vervoer te water. Het inzetten van 
snelschuiten of barges (aak) kon de neergang niet voorkomen. 
 
Abel Tasman ontdekt Tasmanië en Nieuw Zeeland 

Abel Tasman (1603-1659) maakte zijn geboortedorp Lutjegast beroemd in 
Tasmanië en Nieuw Zeeland. Veel weten we niet van zijn jeugd. Maar de akte van 
zijn huwelijksaankondiging spreekt duidelijke taal: ‘Abel Janszoon Tasman van 
Luttiegast vaerentsgesel oud 28 jaer woonende in de Teerketelsteech’. In de 
Amsterdamse Teerketelsteeg woonde niemand op stand en Abel zal toen tot het 
legioen armoedzaaiers hebben behoord dat op zee zijn geld verdiende. Hij 
monsterde aan op een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 
en voer naar Indië. Daar maakte hij carrière en viel op door bij strafexpedities de 
inlandse bewoners stevig onder de duim te houden. Er was in Batavia veel 
belangstelling voor het nauwelijks in kaart gebracht ‘Zuydland’ (Australië). Als 
commandeur van De Heemskerk en De Zeehaen ging Abel in 1642 op 
ontdekkingsreis. Hij wist de kust van Tasmanie te ronden, sloeg een paal in de 
grond met de letters VOC en plantte er de prinsenvlag. Hij noemde het nieuw 
ontdekte land ‘Van Diemensland’, naar de gouverneur van de VOC. Daarna voer 
hij naar het onbekende Nieuw-Zeeland, dat hij de naam ‘Staten Landt’ gaf. Hier 
beleefde hij angstige momenten. Omdat hij vers water en voedsel nodig had, 
stuurde hij een sloep naar de Zuydlanders, die maar niet bij hem aan boord 
wilden komen. Het liep verkeerd af. Vier matrozen werden gedood. Hoewel hij 
zijn kanonnen in stelling bracht waren de vechtlustige peddelaars hem in de 
Moordenaarsbaai te snel af. Het was onbegonnen werk geweest om ‘eenige 
vrundschap met dit volq te maecken’, stelde Tasman vast. Hoewel hij door 
windstilte het hele Zuydland niet kon omzeilen, kon Tasman overtuigend 
aantonen dat dit werelddeel niet aan de Zuidpool vastzat. Na tien maanden was 
hij terug in Batavia. De ontvangst was niet hartelijk. De schatten waarop was 
gehoopt had Tasman niet meegebracht. Toch kreeg hij opdrachten voor nieuwe 
expedities. Door zijn al te hard optreden tegen zijn eigen bemanningsleden, van 
wie hij er twee wilde ophangen, was hij niet langer populair. Hij verliet de 
Compagnie om als koopman een vermogend man te worden. Onder de tropenzon 
was hij zijn geboortedorp niet vergeten. Bij zijn overlijden bleek hij de armen van 
Lutjegast vijfentwintig gulden nagelaten te hebben. 
 
Adriaan Clant als vredestichter 

Adriaan Clant (1599-1655) was een van de grootse jonkers van het Ommeland. 
Het grootste deel van het jaar bracht hij door op de borg Nittersum in Stedum. 
Zijn grootvader, Egbert Clant, hoorde tot de eerste calvinisten. Namens de 
Ommelanden tekende hij in 1579 de Unie van Utrecht. Zijn anti-Spaanse 
houding legde hem en zijn familie geen windeieren. Toen in 1594 de 
kloosterbezittingen onteigend werden, werden de Clanten in Stedum niet 
vergeten. Mede daardoor was kleinzoon Adriaan rijk aan grond, goederen en 
rechten en mocht hij zich heer van Stedum en Westeremden noemen. In 1646 
hing er vrede in de lucht. De oorlog met Spanje liep op haar eind. De zeven 
Nederlandse gewesten stuurden ieder een afgevaardigde naar de grote 
vredesconferentie in Munster. Adriaan Clant werd de afgevaardigde van Stad en 
Lande. In januari 1646 vertrokken de afgevaardigden in reiswagens vanuit 
Deventer naar Munster, de stad waar de Spanjaarden en Nederlanders het eens 
moesten worden over het  eind van een oorlog die inmiddels al achtenzeventig 
jaar duurde. Het werd een bijeenkomst waar overlegd werd in de 
achterkamertjes. De klinkende munten gaven de besluitvorming nogal eens de 
doorslag. Adriaan liet zich daarbij allerminst onbetuigd. Hij maakte het zelfs zo 
bont dat hij wegens verregaande omkoopbaarheid bijna was teruggeroepen. 
Maar deze situatie ging voorbij en op het beroemde schilderij van Gerard ter 
Borch staat de vredestichter uit Stedum  vooraan. Want de Vrede van Munster is 
er in 1648 gekomen. De Tachtigjarige Oorlog was voorbij. Ook in Stad en Lande 
luidden de klokken en vulden dankgebeden de kerken. Thuis op Nittersum telde 
Adriaan zijn zegeningen. Het is zijn zoon Johan geweest die het ‘Munsterse 
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kapitaal’ heeft omgezet in verfraaiing van borg en tuin.  Na de dood van zijn 
vader gaf hij de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst opdracht voor het 
ontwerpen van een indrukwekkende graftombe in de kerk van Stedum. 
 
Jonkers, regenten en patriotten 

In Stad regeerden deftige families, die zowel het eigen belang als het stadsbelang 
koesterden. Het stapelrecht bleef fier overeind. Met de aanleg van het 
Stadskanaal groeide het veenbezit enorm. Tot 1747 stonden de regenten van 
Stad uiterst wantrouwig tegenover de stadhouders en het Huis van Oranje. Zij 
noemden zichzelf niet voor niets ‘koningen van het land’. Onder het gewone volk 
hadden de stadhouders echter niets aan populariteit verloren. In het Oldambt 
gingen de anti Stadse en anti regenten gevoelens samen. Een conflict over de 
belastingheffing leidde in 1747 tot een heuse rebellie. In Stad werden de felle 
anti-orangisten zoals burgemeester Geertsema ontslagen, maar door het slappe 
gedrag van stadhouders als Willem 1V en Willem V kwam er geen echte 
omwenteling. Toch bleef het in de achttiende eeuw, net als in de rest van het 
land, onrustig. Niet alleen de regenten die solidair waren met elkaar 
wantrouwden de Oranjes, veel ontwikkelde burgers in Stad en Lande deden 
hetzelfde. Zij wilden brede lagen van het volk meer rechten en invloed geven. 
Oude machten zoals de jonkers en de aristocraten uit Stad hadden hun tijd 
gehad. Deze patriotten voelden zich mannen van de moderne tijd. Zij kwamen in 
hun sociëteiten samen, bewapenden zich en marcheerden in hun vrijcorpsen of 
exercitiegenootschappen dapper over straten en pleinen. Op straat zochten de 
patriotten en prinsgezinden ruzie. Geen dorp of stad of de burgers stonden 
tegenover elkaar. Rond 1600 spraken weinigen nog van hoofdelingen. De 
borgbewoners van voorname afkomst noemden zich inmiddels jonkers. Zij 
hoorden tot een elite van ons kent ons, die door huwelijken met elkaar 
verbonden waren. Zij bezaten huizen en grond en wat minstens zo belangrijk 
was, ze beschikten over rechten, waardoor ze in het Westerkwartier, Hunsingo 
en Fivelingo de macht hadden. Als redger* (Hunsingo, Fivelingo) of grietman 
(Westerkwartier) spraken zij recht. Dominees en schoolmeesters hadden dankzij 
het collatierecht aan hen hun banen te danken. Het zijlrecht gaf de borgheer 
macht in de waterschappen. Door het strand-, jacht- en visrecht was de 
borgheer baas aan ‘diek en wad’ en in het vrije veld. Sommige namen van 
jonkers hoorden in de Middeleeuwen al bij steenhuizen. Hoofdelingengeslachten 
zoals Alberda, Clant, Coenders, Ewsum, Gruys, Lewe, De Mepsche, Rengers, 
Ripperda, Sickinge en Tamminga domineerden het leven in de middeleeuwse 
dorpen van het Ommeland. Gewoonlijk brachten ze de aangename maanden van 
het jaar  door op de borg, de koude winter in hun huis in Stad. In de zeventiende 
en achttiende eeuw was de voornaamheid van de jonkers niet alleen met borgen 
en tuinen, maar ook met landerijen verbonden. Er waren grootgrondbezitters die 
wel duizend hectare land bezaten. Doordat zoveel jonkers familie van elkaar 
waren, verdeelden ze de winstgevende banen onder elkaar. Dit werd in 
contracten van correspondentie vastgelegd. De absolute top bezat rond 1650 
meer dan één borg. Het geslacht Lewe was met acht borgen koploper. Maar ook 
de families Clant, Rengers en Alberda hadden ieder zeven borgen. Ook Van In- 
en Kniphuizen (zes), Tjarda van Starkenborgh en Gruys (beide drie) mochten er 
zijn. In totaal telde het Groningse land toen honderdtien borgen. 
 
Een redger was in vroeger tijden (rond 1450 in de Middeleeuwen) een 
bestuurder in Friesland die op juridisch vlak actief was. Het was meestal de 
notaris die deze functie vervulde. Op het Groningse platteland kwamen ook 
redgers voor. Hier betrof het de functie van plattelandsrechter. Het systeem van 
redgers was een los systeem. Het gebied waarin de redger opereerde was 
verdeeld in ommegangen, en elke ommegang was qua grootte afhankelijk van het 
bezit van de bewoners. De redger had vaak een direct belang in een ommegang, 
omdat hij er de aktes moest opmaken en er dus inkomsten uit verwierf. Een 
redger kon teruggefloten worden door een overrechter. De redger liep dus risico's 
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van verkeerde uitspraken in geschillen. Om dit risico te spreiden probeerde hij 
vaak in meerdere ommegangen actief te zijn. 
 
De buitengrenzen van Winsum vallen voor een groot deel samen met de 
kerspelgrenzen. Boven Ranum volgt de grens de voormalige spoorlijn. In de 
zogenaamde vogelkop is een en ander minder duidelijk, onder andere bij Lutke 
Saaksum en bij Mensingeweer. Verder is de afsnijding van het Reitdiep in de 
periode van de Tachtigjarige Oorlog een nieuw gegeven. In de zestiende eeuw 
hoorde Klein Garnwerd nog onder Garnwerd. Afwijkingen zijn te zien bij 
Maarhuizen en Baflo. Opvallend is dat Westerdijkshorn hij Sauwerd 
hoort. Vergelijking van de situatie met de grenzen van de rechtsstoelen levert 
weer een ander beeld op. Bellingeweer en Winsum zijn nu gecombineerd. Klein 
Garnwerd valt nog onder Garnwerd. Baflo omvat Maarhuizen en Ranum.  
 
Om te onderzoeken wie in een bepaalde rechtsstoel gerechtigd was het redger-
ambt te bekleden moet een beroep gedaan worden op de klauwlijsten, waarop de 
ommegangen staan vermeld. In de rechtsstoel Obergum over de periode van 
1549 tot 1518. In 1549 waren er tweeendertig ommegangen. De rechtsstoel 
Tersteeghum, die is onderverdeeld in vier klauwen. Per klauw is een verschillend 
aantal edele heerden. Omdat er vier klauwen zijn komt ieder volgend jaar een 
andere klauw aan de beurt. Binnen elke klauw rouleert de keuze ook. De 
ommegangen karakteriseren de vroegere rechtsverhoudingen; de macht was 
gedeeld en was afhankelijk van het oppervlak (bezit). Een edele heerd moest 
groter zijn dan 
een bepaald aantal grazen.  
 
De ommegangen kwamen geleidelijk aan in handen van een beperkt aantal 
heerden, De ophoping van ommegangen geschiedde door vererving (huwelijk) en 
door schenking. Dit hield in dat tegen verleende gunsten werd afgezien van het 
recht de redger te benoemen. De redger was ook belanghebbende, omdat hij 
inkomsten verkreeg uit zijn ambt. Bovendien liep hij ook risico indien uit zijn 
naam verkeerd werd recht gesproken. Ging men in hoger beroep bij de 
zogenaamde overrechter en kon schade worden aangetoond, dan was de redger 
zelf aansprakelijk. Om zich hiertegen in te dekken, streefden de redgers naar het 
verwerven van veel ommegangen ter spreiding van het risico. De ommegangen 
kwamen zo in handen van een beperkt aantal edele heerden zoals Onsta, 
Maarslag (Ewsum), Meyma, Tamminga. 
 
Het redger-recht berustte soms op het bezit van een heel klein stukje grond in 
een klauw. Bekend is dat het bezit van drie-en-een-half juk borgweer recht gaf 
op deelname aan een ommegang. Een afbeelding van de borg Meyma is terug te 
vinden op de kaart van Coenders. 
Uit de kaart van voormalige kloosterlanden in de gemeente Winsum (zie kaart 
van Siemens) is te zien dat vooral de landen langs het Reitdiep (Schilligeham) 
geen aandeel hadden bij de wereldlijke rechtspraak, doordat in dit gebied 
voornamelijk kloosterlanden liggen. Evenmin werden er borgen en steenhuizen 
aangetroffen. 
 
Wie behoorden tot de adel in de vijftiende eeuw? Bij de adel doen zich in de loop 
van de tijd drie kenmerken voor: 

- voortgekomen uit rijke boeren (opgekomen in de veertiende eeuw);  
- bezit van ommegangen; 
- bezit van borg of steenhuis. 

 
De kenmerken in de eerdere middeleeuwen waren; 

- geboortig uit de hoogste sociale klasse;  
- bezit van borg of steenhuis (edele heerd); 
- krijgsheer; 
- per dorp (kerspel) slechts één aanvoerder.  



 361 

 
De functie van aanvoerder was zeer belangrijk in verband met de gewestelijke 
troebelen van de Schieringers tegen de Vetkopers. Een belangrijke rol speelde de 
hertog van Saksen in 1450. De Ommelanden vochten aan de zijde van de hertog 
tegen Stad. 
 
Kenmerken van de adel in de zestiende eeuw (hoofdelingen):  

- vererft in de mannelijke lijn;  
- vererft ook in de vrouwelijke lijn bij afwezigheid van broer; 
- vererft naar de zijlijn (neef) indien geen nakomelingschap. Het 

blijkt dat dit nimmer iemand is van buiten de groep: bijvoorbeeld 
een avonturier of persoon die via roof bezit heeft verworven. 

 
Belangrijk is dat wordt ingezien, dat hoofdeling nog een functie is. In de 
zeventiende eeuw noemden de hoofdelingen zich jonkers; dit is geen functie meer 
maar stand.  
 
Waar lagen de steenhuizen in Winsum? In het kerspel Obergum lagen geen oude 
borgen of steenhuizen. De Brake en Blauwborg zijn jongere zeventiende eeuwse 
borgen. In Winsum lagen de oostelijke en westelijke Ripperdaborg. Op 
Bellingeweer lag de Tammingaborg en in het westen de vrij jonge Batenborg, die 
tegen een wierde Lutkehuizen is gebouwd. In Tinallinge is het voormalige 
borgterrein te zien op de Meeden ten oosten van de spoorlijn. Diegenen, die de 
ommegangen bezaten woonden dus voornamelijk buiten het kerspel  Obergum 
 
Hoe trouwde de adel?  Er trouwde een lid van de familie Ewsum met een lid uit 
het geslacht Onsta, uit welke verbintenis het geslacht Tamminga is ontstaan. 
Iets dergelijks deed zich voor met een verbintenis van Sickinge met Ukena, 
hetgeen de naam Ripperda opleverde. Ondanks het ontstaan van deze nieuwe 
namen bleef het aantal adellijke families beperkt. Te noemen zijn: Lewe, Clant, 
de Mepsche, Sickinge. In de zestiende eeuw neemt het aantal hoofdelingen-
families geleidelijk toe. Nieuwe namen zijn: Van Beerum, Clant, Van Holthe en 
Nittersum. Evert de Mepsche is in 1530 hoofdeling te Winsum, hij is de bouwer 
van de Ripperdaborg. Later woont er een lid van de familie Clant op Thyum, men 
is rijk en representatief. Er worden dan geen ommegangen meer verworven en 
men neemt niet meer deel aan de rechtspraak. Hoe de ommegangen vererfden 
leren een tweetal stambomen van onder andere Popko Oosterhuisen en van de 
familie Sihgers, die in vroeger tijd de Batenburg in bezit hadden. 
 
Een grietman (letterlijk: hij die groet) is deels een voorloper van de huidige 
plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de voorloper van een 
rechter, min of meer vergelijkbaar met de huidige kantonrechter. In die laatste 
functie kwam het begrip ook voor in het Westerkwartier in de provincie 
Groningen. De grietmannen en rechter zorgden voor het bestuur en de 
rechtspraak in de Friese grietenijen. De grietmannen werden bij toerbeurt 
gekozen of aangewezen, door samenwerking van de stadhouder en de 
Geduputeerde Staten. De elf Friese steden hadden burgemeesters. In het 
verleden dacht men wel dat de heraldische Friese adelaar het voorrecht van een 
grietman en diens nazaten was. De Gemeentewet van Thorbecke (afgekondigd in 
1851) maakte van de Friese grietmannen burgemeesters. 
 
Een grietenij is een voorloper van de huidige gemeente met name in de provincie 
Friesland, hoewel de term ook voorkwam in de Groninger Ommelanden. Van het 
eind van de zestiende eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal dertig 
grietenijen. Het woord 'grietenij' betekent 'bestuursgebied van een grietman', en 
het woord ‘grietman'' houdt verband met 'groeten'. De grietenijen maakten deel 
uit van de kwartieren (regio's) Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Bij de 
gemeentewet van 1851 werd de benaming 'grietenij' vervangen door 'gemeente' 
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en 'grietman' door 'burgemeester', zodat in heel Nederland dezelfde naamgeving 
werd gebruikt. 
 
De dertig grietmannen en de bestuurders van de elf steden vormden een raad die 
bekendstond om de trage wijze van besluitvorming. Een populaire verklaring 
voor de uitdrukking op zijn elfendertigst, waarmee aangegeven wil zijn dat iets 
traag verloopt, is dan ook dat die ontleend zou zijn aan deze vergaderingen. In 
werkelijkheid stamt de uitdrukking uit de weverijwereld 
 
 
Boekstede te Sebaldeburen 

Omstreeks 1600 komt in de klauwlijsten (adelijke heerden en namen van 
families) van Sebaldeburen voor Henrick Boeckensstede. Later werd dat 
Boekstede. Deze Henrick Boekens wordt in 1540 te Sebaldeburen vermeld als 
gebruiker van tweeënveertig grazen land. 
 
In 1638 wordt de behuizing met heerd, Bockesstede genoemd, groot vierenveertig 
grazen (weilanden), bij keerskoop verkocht. Eigenaars waren geweest Claes Abels 
en Elsien. Koper werd kapitein Eppo Hero van Rensen. Misschien is door hem 
het huis ingericht als adellijke woonstee en tot een borg geworden. In 1666 
kwam het huis aan zijn zoon jonker Harmen van Rensen en daarna aan Marcus 
van Lyclama en Tete Josina van Rensen. Genoemde Marcus komt in 1670 voor 
als heer tot Buckstede. In 1683 worden zijn bezittingen gerechtelijk verkocht. 
Daarbij is sprake van de borg Boekstede met schathuis, hoven, bomen, 
plantages en de allee naar het trekdiep (Hoendiep), met bijbehorend land groot 
eenennegentig grazen, en verschillende rechten. Koopster werd Itskia van 
Osinga, zijn tweede vrouw. Aangezien zij de koopsom niet kon opbrengen, kwam 
de borg opnieuw onder de hamer. Koper werd nu Hindrik Vurmholt voor 
tienduizend carolus. gulden. Wat hij was en hoe lang hij Boekstede bezeten 
heeft, is niet bekend. In elk geval niet lang, want in 1694 komt Willem Maurits 
van Hanecroot, kapitein over een compagnie infanterie, voor als residerende op 
Boeckstede onder Sebaldeburen. Hij was in tweede echt verbonden met Foeckje 
Lyclama, zuster van de bovengenoemde Marcus. 
 
In 1703 wordt Peter van Nijeveen vermeld als heer van Boeckstede en eveneens 
nog in 1713. Kort daarna is er reeds weer een andere eigenaar. Op 14 september 
1719 droeg mons. Ludolf Boelens aan U. M. de Hertoghe over de helft van het 
hornleger van Boekstede met geboomte, poort, gracht, enkele singel, gestoelte en 
graven in de kerk van Sebaldeburen, tot dusver gemeenschappelijk met hem 
bezeten. De Hertoghe, die het bovenomschreven goed nu helemaal bezat, droeg 
het in 1720 over aan zijn zoon Berent Jan. Dan is de omschrijving als volgt: Het 
hornleger met de behuizing, Boekstede genaamd, met hoven, singel, grachten, 
bomen, plantages en de helft van het schathuis met de helft van 70 grazen land, 
daaronder behorende. Berent Jan de Hertoghe overleed in 1741, maar pas 
in 1747 werd zijn boedel verdeeld. Het huis kwam toen aan Daniel Onno de 
Hertoghe van Feringa en Rikkerda. Daarna wordt het niet meer vermeld, het 
schathuis echter wel. Zo verkopen in 1764 E. Alberda van Rensema en D. O. de 
Hertoghe van Feringa aan Eentje Euwes en zijn vrouw Geeske Geerts hun 
boerenbehuizing en schuur of het zogenaamde Boeksteder schathuis en in 1799 
is sprake van de verhuring van de borgstede. Westendorp weet in zijn Leerrede 
van 1809 nog te vertellen, dat de borg sinds verscheidene jaren is afgesleten. De 
overblijfselen van de poort en de kelders werden in zijn tijd uitgegraven.  
 
De grachten zijn nog aanwezig en de lanen en singels zijn nog te herkennen. Er 
groeien veel bomen en struiken. 
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Het huis te Oosterwijtwerd 

 

 

Oosterwijtwerd begint een rol te spelen in de tijd van de Oostfriese hoofdeling 
Focko Ukena, die niet alleen de baas wilde zijn in Oost-Friesland, maar ook in 
het Groningerland. Hij was in tweede huwelijk getrouwd met Hiddeke, een 
dochter van Sjabbe van Garreweer, en had daardoor rijke bezittingen in de 
Ommelanden verkregen. Daartoe behoorden Oosterwijtwerd en Dijkhuizen. 
Hiddeke wordt dan ook meestal Hiddeke van Wijtwerd genoemd. Volgens een 
opschrift boven de voormalige poort zou Focko Ukena in 1411 de 'burcht' van 
Oosterwijtwerd hebben laten bouwen. Toen Dijkhuizen verwoest werd,  bleef 
Oosterwijtwerd gespaard en daar woonden later ook de beide dochters van Focko 
Ukena en Hiddeke, geheten Bawe Ulske, respectievelijk getrouwd met Ewe 
Ewesma (van Ewsum) en Unico Ripperda. Bij de erfscheiding van 1452 viel 
Oosterwijtwerd ten deel aan Unico Ripperda. Deze was tevens proost van 
Farmsum en Loppersum, maar hij woonde (in 1464) op Wijtwerder heerd. Na zijn 
dood in 1474 bleef zijn vrouw Ulske in het bezit van Oosterwijtwerd. Zij erfde na 
de dood van haar zuster Bawe ook Dijkhuizen, dat zij echter in 1491 aan haar 
dochter Hille schonk. 
 
In de jaren rond 1500 is Wijtwerd evenals Dijkhuizen van strategische betekenis 
in de strijd om Appingedam. In 1500, kort na nieuwjaarsdag, bezetten de 
Groningers het huis, versterkten het met een bolwerk en legden er 60 man in 
garnizoen; bij de nadering van graaf Edzard trokken ze evenwel terug. Van een 
verwoesting van het huis wordt niet gesproken. Of Ulske er toen nog woonde, is 
onzeker; haar zoon Eggert of Eggerik komt reeds in 1508 voor als hoofdeling 
te Wijtwerd. Zijn broer Hayo had Farmsum geerfd. Eggerik was in 1500 
getrouwd met Aleyd van Buckhorst. Bij haar familie zou Ulske haar laatste jaren 
hebben gesleten; zij zou op Boxbergen in Overijssel zijn gestorven. Wanneer is 
niet bekend, maar in 1523 vond de erfscheiding van haar goederen plaats. 
  
Na de dood van Eggerik in 1537 gaat Wijtwerd over aan zijn jongste zoon Unico, 
1503-1566. Hij was landdrost van Salland en getrouwd met een Overijsselse 
vrouw, Judith van Twickelo. Hoewel hij in een proces over het collatierecht van 
Tjamsweer in 1552 heer van Holwierde, Wijtwerd en Dijkhuizen genoemd wordt, 
zal hij als drost van Salland niet in Oosterwijtwerd hebben gewoond. Toch zijn er 
nog dingen die aan hem herinneren: een gedenksteen aan de toren van Uitwierde 
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en een gedenkbord met de wapens Ripperda en Twickelo in de kerk van 
Holwierde. 
 
Ook zijn nakomelingen bleven in Overijssel en Gelderland, huwden inheemse 
vrouwen en bekleedden daar ambten. Het zijn Balthasar (1540-1616), getrouwd 
in 1586 met Sophia van Valcke, Carel Victor (1593-1642), getrouwd in 1623 met 
Petronella Elizabeth van Schade- zij lieten in 1639 en klok voor Tjamsweer 
gieten, die nu in Wirdum hangt- daarna Gijsbert Herman (1639-1695). Deze 
verkreeg in 1660 Oosterwijtwerd, dat hij tot dan met zijn broers 
gemeenschappelijk bezeten had. Hij schijnt naar het Groninger land te zijn 
teruggekeerd; hij liet in 1676 de borg geheel vernieuwen, en hij was getrouwd 
met Josina Maria Ripperda van Zeerijp. Dit huwelijk was in 1660 te Sappemeer 
gesloten. Zijn grafschrift bevindt zich nog in de kerk te Oosterwijtwerd. 
 
Zijn zoon was jong gestorven en liet het goed na aan zijn dochter Margaretha 
Elisabeth (1667-1738). De borg was belangrijk door de vele eraan verbonden 
rechten. Margaretha had in 1711 een huwelijk met haar neef Willem Hendrik 
Carel Ripperda gesloten en ze bleven kinderloos. Bij haar dood werd een 
inventaris opgemaakt van haar bezittingen, ook van archivalia. We treffen dan de 
volgende vertrekken aan: een kelderkamer, een grote zaal, een slaapkamer, een 
bovengele kamer, een bruin kamertje, een rode kamer, een poortkamer, een 
bovengang, een zolder, een eetzaal, een kamertje tegenover het salet, een gang, 
een provisiekamertje, een kelderkeuken, een poppenkamer, een karnkamer, een 
schuur, een melkenkamer, een knechtenkamertje, een stal, een koetshuis, een 
korenhorn en een comptoirtje, terwijl van de genoemde kabinetten niet duidelijk 
is, of vertrekken of meubels bedoeld worden. 
 
Over de erfenis ontstond een proces tussen de erfgenamen en de zoon van 
Willem H. C. Ripperda uit zijn eerste huwelijk. Bij de erfscheiding in 1744 viel 
het goed ten deel aan Allegonda Maria Clant, douairiere (adelijke weduwe) Tjarda 
van Starkenborgh, vrouwe van Wetsinge. Nog in hetzelfde jaar droeg zij het huis 
over aan haar dochter Margrieta Bouwina (1720-1785), getrouwd met Egbert 
Rengers, heer van Farmsum. Zo waren Farmsum en Oosterwijtwerd weer in een 
hand gekomen. De heer Rengers bood het huis te huur aan in een advertentie 
van de Groninger Courant. Blijkbaar kwam er geen koper opdagen, want na 
enige tijd werd het huis met de schathuizen op afbraak te koop aangeboden (20 
januari 1745). Na de dood van Margrieta Bouwina kwam de heerlijkheid 
Oosterwijtwerd aan Duco Gerrold Rengers, een zoon van haar stiefzoon Sjuck 
Gerrold. Duco Gerrold liet in 1788 het borgterrein, toen een appelhof, en de 
heerlijke rechten verkopen. Er was ook een situatie tekening gemaakt. 
 
Van borgstee en borgterrein is bijna niets meer over. De wierde is bijna geheel 
afgegraven. Aan de oostkant is de gracht nog te herkennen. 
 
Bettingeheem 

In 1583 en 1589 is sprake van een heerd te Betkeheim, in bezit van Syger tho 
Nansum, terwijl in 1595 een behuizing te Uitwierde, door hem bewoond, 
verkocht wordt, met hovinge, singels, grachten, bruggen en poorten. Koper werd 
Lulof Roelofs. Enkele jaren later is Bruen Smedenstede eigenaar. Als zodanig 
komt hij voor van 1597-1602. In het laatste jaar verkoopt hij, dan Bruin 
Schmedenstede van Lunenborch genoemd, een kemenade*, met heminge, 
hofstede, grachten en de heerd, Betingeheem genaamd, aan Rotger van Rensen, 
die het goed reeds in gebruik had. De koopprijs was eenenveertig Emder gulden 
per gras en zeshonderdveertig gulden voor de kemenade. De Van Rensens komen 
veel voor als redger. 
 
 Na de dood van Rutger van Rensen werd het goed bij keerskoop verkocht op 5 
april 1637. Het wordt dan omschreven als een principale behuizing met 
schathuis, schuur, hovinge, grachten, poort, singel enzovoort. Ook wordt daarbij 



 365 

nog een steenhuis vermeld, blijkbaar de kemenade van enkele jaren her. Koper 
werd Lucas van Lissebon. Kort daarna, 19 december 1655, werd Betingeheem 
opnieuw bij keerskoop verkocht. Eigenaar is dan Melchior van Lissebon. De 
omschrijving luidt: gelegen in de oude dijk aan de hereweg naar Delfzijl niet ver 
van het trekpad, met de behuizing, bestaande uit zes 'schone ruymen' beneden, 
te weten een zaal, een 'doornse' (kamer met stookgelegenheid), twee kamers, een 
extraordinairis keuken, een voorhuis, verder bovenkamers, twee kelders en drie 
zolders, put, regenbak en ander gerief. Item een groot achterhuis, paardenstal, 
twee schuren, twee hoven met vruchtbomen, een viskenij, een nieuw gegraven 
gracht met goede vis voorzien, poort, singels, goede plantage enzovoort met 
tachtig en halve gras land. Rechten waren uiteraard niet verbonden aan de 
heerd; Uitwierde-Solwerd was een staande rechtstoel. 
 
Koper van dit aanzienlijke goed werd Melchior van Lissebon zelf voor 17800 
carolus gulden. 17 februari 1658 kwam het weer onder de hamer. Nu werd het 
gekocht door Samuel Severinus, predikant te Farmsum, voor 15600 carolus 
gulden. Deze verwisselde in 1677 zijn standplaats ook met Uitwierde. De 
geschiedenis zwijgt verder over Betingeheem. Op de Coenderskaart staat het niet 
aangegeven. Lang stond op de oude plaats van de borg een boerderij.  
 
Van het borgterrein is niets meer over. Ook de boerderij is afgebroken.Deze heeft 
nu plaats moeten maken voor een bejaardencentrum dat de naam Betingeheem 
draagt. 
  
 De kemenade is een van de belangrijkste ruimtes van een middeleeuwse 
burcht. Het was ook de warmste en gerieflijkste kamer van het kasteel. Vooral de 
vrouwen zochten elkaar daar op om te handwerken en te praten. De kemenade 
stond dan ook wel te boek als het vrouwenvertrek. Het was de enige kamer waar 
steeds een vuur gestookt werd. Het vuur gaf warmte en licht. Daarnaast was er 
een grote haard in de ridderzaal, waar vergaderingen en feesten werden 
gehouden en waar ook gegeten werd. Vanzelfsprekend was er ook een haard in 
de keuken. Het woord kemenade is afgeleid van het Latijnse woord caminus, wat 
haard betekent, of caminata, wat verwarmd betekent 
 
Henriette van Oranje Nassau trouwt   
De Friese stadhouders mochten nog zo blij zijn met hun gezag over Stad en 
Lande, Leeuwarden bleef hun hof van Oranje. Hoe statig het Prinsenhof ook was, 
vaak verbleven de stadshouders er niet. Ook huwelijken van Oranjetelgen 
werden in Leeuwarden gesloten. Met één uitzondering. In 1659 trouwde 
Henriette, de dochter van de eens zo machtige Frederik Hendrik (de Hollander) 
en de humeurige en spilzieke Amalia van Solms, met Johann Georg von Anhalt-
Dessau. Doordat de Hollandse regenten na 1650 geen stadhouder meer wilden, 
viel Den Haag als bruiloftstad af. Leeuwarden? Het lag voor de hand, maar tot 
vreugde van alle Stadjers koos de bruid voor Groningen. De Fries-Groningse 
stadhouder Willem Frederik was de zwager van Henriette en speelde daarom in 
de voorbereidingen een belangrijke rol. Hij kende zijn tweede hoofdstad zelfs 
beter dan hem lief was, want hij moest voortdurende tussenbeide komen als 
Stad en Ommelanden het niet eens konden worden. Het huwelijk had nog meer 
glans kunnen hebben als Willem Frederik niet onder een zware schuldenlast 
gebukt ging. Vier jaar later moesten Stad en Lande nog met zestigduizend gulden 
over de brug komen om de schulden van het trouwfeest af te lossen. Maar geen 
Stadjer die zich daar in 1659 door ter neer liet slaan. Het Oranjezonnetje scheen 
over Stad en hoe! Voor het eerst werd het Prinsenhof omgetoverd tot een echt 
paleis. De nieuwe wandtapijten en het behang van goudleer waren 
oogverblindend. Franse koks moesten de hoge gasten het beste aan eten en 
drinken voorzetten. Bij de Herepoort vergaapten de Stadjers zich aan de 
vorstelijke en adellijke hoogheden die kwamen aangereden. Ze werden met 
kanonsalvo’s ontvangen. Even leken de predikanten het feest te bederven toen zij 
komedianten verboden hun stuk op te voeren. Een zedenbedervende en duivelse 
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uitspatting, was hun oordeel. En ze kregen nog gelijk ook want het stuk werd 
verboden. Maar gelukkig konden het Indiaanse ballet, de kunsten van een 
gedresseerde beer en het adembenemende vuurwerk wel doorgaan. Stad was in 
1659 het glamourland van de royalty’s van Europa. 
 
Stad en Lande verkopen Rottumeroog 
In 1504 was Rottumeroog in het bezit gekomen van Stad en Lande. Tot die tijd 
was het in eigendom geweest van de kloosters. Het grootste deel hoorde toe aan 
het Julianaklooster van Rottum, een kleiner deel aan het Oldenklooster bij 
Kloosterburen.  Maar na de Reductie kregen de Staten van Stad en Lande ook de 
macht in Rottumeroog. Veel werk maakten die niet van hun nieuwe eigendom. 
Ze bleken zelfs bereid om het eiland te verkopen. Zo werd Rottumeroog in 1659 
particulier bezit van het geslacht Trip en later aan het Groningse geslacht Van 
Bolhuis. Het leek er op dat de Staten met succes de handen van het eiland 
aftrokken, maar dat zou veranderen! In 1706 werd de Ier Donough Maccarty 
eigenaar van het eiland. Hij was een avonturier die zich in de nesten had 
gewerkt. Als aanhanger van de katholieke Engelse koning Jacobus 11 werd hij in 
de oorlog tegen de stadhouder-koning Willem 111 gevangen gezet. Sindsdien was 
hij de vijand van het Engelse vorstenhuis. Dat verdacht hem van spionage en 
samenzwering en hield Rottumeroog daarom extra in de gaten. Maar bij de 
eilandbewoners was de ‘malle graaf’ populair. Als strandvoogd legde hij hun bij 
het jutten niets in de weg. Sterker nog, hij gaf hen alle kans om hun slag te 
slaan bij schepen die voor de kust weliswaar in nood verkeerden, maar nog niet 
waren vergaan. Voor de Staten reden genoeg om het eiland in 1738 terug te 
kopen. Strandvoogden werden aangesteld om het eiland ordentelijk te beheren. 
Dat lukte aardig tot Jochem Vöge in 1770 driehonderd Oost-Friese overvallers op 
zich af zag komen. Vanuit Nordeney waren ze naar Rottumeroog gevaren om er 
een stevige juttersbuit te roven. Maar Jochem verklaarde geen buit te hebben. In 
twee jaar had hij drie schuifstokken en een bootshaak gevonden. Toen storten de 
onverlaten zich op de konijnen en stalen wat maar los en vast zat. De 
strandvoogdenfamilie werd gegijzeld en geslagen, het zoontje van Vöge zelfs tot 
hij ‘voor dood neder viel’. Omdat Oost-Friesland tot het machtige Pruisen 
behoorde, protesteerden de Staten op fluistertoon. De hoofdschuldige hoefde 
daarom ook maar een deel van de schade te betalen.  
 
Rombout Verhulst maakt praalgraf Midwolde 

In  1669 werd een kunstwerk voltooid dat de glorie van de jonkerstand op haar 
hoogtepunt even duidelijk maakt als de borgen en de tuinen. Het is het praalgraf 
van Anna van Ewsum en haar beide echtgenoten in de kerk van Midwolde. Het 
staat pontificaal opgesteld in het godshuis dat met zijn logeachtige herenbanken, 
rouwboorden en kansel toch al in het teken staat van dezelfde heren die ook de 
dominee benoemden, het geslacht Van Ewsum van Huis Nienoord. Er zijn meer 
Groninger kerken die op privé-kerken van de borgheren lijken, maar die van 
Midwolde spant de kroon. En dat vooral dankzij de opdracht van Anna van 
Ewsum aan Nederlands begaafdste beeldhouwer uit de zeventiende eeuw, 
Rombout Verhulst. In 1656 was Anna getrouwd met de uit Oost-Friesland 
afkomstige Carel Hieronymus van In- en Knyphuizen. Als afgevaardigde van Stad 
en Lande in de Staten Generaal werd hij een van de invloedrijkste jonkers uit 
Groningen. In 1664 overleed hij op eenendertig jarige leeftijd. Nog in hetzelfde 
jaar zocht zijn weduwe contact met de beeldhouwer Verhulst. Geboren in 
Mechelen werkte deze in de barokstijl van de Zuidelijke Nederlanden, die meer 
ingetogen dan uitbundig was. De vooral in marmer gespecialiseerde kunstenaar 
leverde in Midwolde een van zijn meesterwerken af, waarbij de beide echtelieden 
magistraal zijn weergegeven. Een jaar later trouwde Anna met een achterneef 
van haar eerste echtgenoot, Georg Willem van In- en Knyphuizen, die de 
doodsvijand zou worden van Ludolf Coenders. Anna overleefde haar beide 
levenspartners. Toen Georg Willem in 1709 stierf liet ze een bestaand beeld van 
hem, dat door Barthlomeus Eggers vervaardigd was, als staande figuur op het 
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monument plaatsen. Daarvoor moest een putto (engelenfiguur met 
kinderlichaam) wijken. 
 
Scheepje zeilen 

Op 8 maart 1748 was Willem 1V vader van een zoon geworden. Dit kind van 
Oranje zou ooit zijn vader opvolgen. Overal in Stad en Lande beierden de 
klokken. Ook de klokkenluider van de Martinitoren hing aan de touwen. In een 
ogenblik tijd waren de straten van Stad vol volk. Iedereen droeg Oranje. Het 
‘Vivat Oranje” was niet van de lucht. De burgemeesters kwamen bijeen. Op 
zoveel Oranjeliefde zaten ze niet te wachten. Met een schuin oog keek 
burgemeester Johan Geertsema naar zijn collega Van Iddekinge, de enige van de 
vier burgemeesters die zich minder afkering van Oranje toonden. Maar ze bleken 
het met elkaar eens. In Stad zou een einde komen aan het eeuwige klokgebeier. 
Een van de gedeputeerden van Stad en Lande zouden ze eisen om in de dorpen 
in het Ommeland hetzelfde te doen. Maar Geertsema was nog maar goed en wel 
thuis of in de Oosterstraat naderde een grote wagen met een schip er bovenop, 
getrokken door vier paarden. Het felle Oranje was al van verre zichtbaar. In het 
schip zaten twaalf schippers die met fakkels zwaaiden en op de scheepshoorns 
bliezen. Ze vroegen om drinkgeld ter ere van de jonge prins. Maar bij 
burgemeester Geertsema ging de deur op slot. Bij Pieter Rembt van Iddekinge 
was het anders gegaan. Die had met munten gestrooid en de kruik laten 
rondgaan. De volgende zondag zouden de schippers weer gaan ‘scheepje zeilen’. 
Opnieuw klommen Stadjers in de Martinitoren en luidden de klokken. 
Geertsema aarzelde niet en commandeerde de stadsruiters naar de ‘Olle Grieze’. 
Te laat! De torenbeklimmers waren inmiddels het huis van de burgemeester 
Geertsema binnengestormd en sloegen de inboedel kort en klein. Zijn rijtuig 
werd naar buiten getrokken en in de stadsgracht gekieperd. Terwijl drie van de 
vier burgemeesters spraken van ‘de droevigste tragedie die ooit beleefd werd’, 
werd Van Iddekinge als een held op de schouders gehesen en het raadhuis 
binnengedragen. Maar Geertsema toonde zich nergens bang voor en liet met 
scherp schieten op de Oranjeaanhangers. Daarbij viel een dode. 
 
Rellen in het Oldambt 

Er speelde van alles in het Oldambt. In deze stadsjurisdictie waren ze de 
bemoeials uit Stad meer dan zat. De heren aan de Grote Markt hieven naar eigen 
belangen belasting. Schraperige belastingpachters mochten hun gang gaan en 
werden door de drost van Zuidbroek nog gesteund ook. Ook de houding 
tegenover de Oranjes was een doorn in het oog van het volk aan de Dollard. De 
stadhouder had veel te weinig te vertellen, de heren regenten deden of ze zelf de 
koningen van Stad en Lande waren. Vooral de oppermachtige burgemeester 
Geertsema, die in ’t Waar een buitenhuis had, was gehaat. Op fluistertoon 
herinnerden de mensen uit Oldambt elkaar aan de opstand van honderd jaar 
geleden toen in 1643 de onafhankelijkheid was uitgeroepen. Dat was misgegaan, 
maar nu was de tijd er rijp voor. Het begon met wat ongeregeldheden in 
Midwolda, waar een belastingpachter gemolesteerd werd. Ernstiger was de mars 
naar ’t Waar. Een vreemd leger van relschoppers met maskers voor en geweren, 
knotsen, vorken, bijlen, haken en zelfs bomen als wapens ruïneerde het 
landgoed van burgemeester Geertsema. ‘Boomgaarden wierden ’t onderste boven 
gekeert’, schreef een ooggetuige. Toen escaleerde de zaak. Bij de Ennemaborg 
werd een stedelijk legertje op de vlucht gejaagd. Heel het Oldambt was in 
opstand. In de kerk van Scheemda werden de stedelijke machthebbers afgezet en 
de ‘Oranje Vrijstaat’ uitgeroepen. Er is oorlog in het Oldambt, moest het 
verbouwereerde stadsbestuur toegeven. Maar de mensen uit Oldambt wilden 
meer. De ‘medebroeders’, de in- en erfgezetenen van Hunsingo, Fivelingo en 
Westerkwartier moesten in de opstand betrokken worden.  Bodes werden naar 
alle dorpen van het Ommeland uitgezonden. Meedoen was de boodschap. Op en 
boerenbijeenkomst in Appingedam moesten de woorden in daden worden 
omgezet. Maar hoeveel klokken er ook geluid mochten worden, de strijdlust hield 
niet over. In het Ommeland wantrouwden de boeren de jonkers even erg als de 
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heren uit Stad. De Damsters mochten dan nog zo hard juichen toen de 
boerenregimenten hun stad binnenmarcheerden, bij de afgevaardigden in de 
Nicolaikerk was de toon al wat bedaarder. Meer dan een nederig verzoek om de 
prins meer macht te geven zat er niet in. De Oranjestorm ging liggen, ook in het 
Oldambt. 
 
Reglement Reformatoir 

Het akkoord van Appingedam had geen wonderen verricht en het scheepje zeilen 
geen omwenteling teweeggebracht. Toch zou niet alles bij het oude blijven. Om 
het vuur van de opstand brandende te houden hadden de vrijheidshelden uit het 
Oldambt nog eens flink rond het stadhuis aan de Grote Markt gemarcheerd. Ze 
riepen om meer macht voor de prins, meer vrijheid voor zichzelf en eerlijke 
belastingen. Ommelander boeren hadden de kampioen van de Oranjehaters 
onder de jonkers, Evert Joost Lewe van Aduard, te grazen genomen. Als een 
gijzelaar was hij in zijn koets naar de Statenvergadering gevoerd. Zijn belagers, 
‘alle voorsten met stokken en knodsen van een wonderlijke figuur en vorm’ 
achtervolgden hem. Zij dwongen de Staten om Lewe als hun voorzitter te 
ontslaan en te beloven de prins de ‘volle maate van magt’ te verlenen. Ook 
andere jonkers die ‘niet om lijk wilden’ zouden daar met geweld toe gedwongen 
worden. Eigenlijk had Willem 1V het werk nu zelf moeten afmaken. Zijn 
aanhangers had immers zijn bedje gespreid. Na een aanval van Franse troepen 
was hij ook in de ‘stadhouderloze’ gewesten aan de macht gekomen. Maar de 
‘algemeene Hersteller van de vervallen zaken’ sloeg niet graag met de vuist op 
tafel. Dat Johan Geertsema het veld moest ruimen lag voor de hand. Op 28 
november 1749 bezocht hij Stad en Lande. De Staten moesten de nieuwe 
verhoudingen, vastgelegd in het Reglement Reformatoir, met hun eed 
bekrachtigen. Daarin kreeg de stadhouder het benoemingsrecht van tal van 
belangrijke posten. In Stad moest hij de benoemingen van burgemeesters en 
raad goedkeuren. Bij conflicten tussen Stad en Ommeland besliste hij. De 
Hoofdmannenkamer werd vervangen door het provinciale Hof van Justitie, 
waarin de stadhouder de rechters benoemde. Bovendien mocht hij gratie 
verlenen. Zijn ambt was voortaan erfelijk in mannelijke en vrouwelijke lijn, wat 
de macht en het aanzien van het Oranjehuis versterkte. Alleen de voornaamste 
aanstichters van alle commotie, de Oldambsters, kregen het deksel op de neus. 
Het Oldambt bleef een stadsjurisdictie. De prins benoemde de drost van 
Zuidbroek op voordracht van het stadsbestuur. Meer dan het benoemen van de 
eigen dominees, kosters en schoolmeesters zat er voor de Oldambtster heren niet 
in. 
 
Willem V stadhouder 

In de twee jaar dat Willem 1V na het Reglement Reformatoir over Stad en Lande 
regeerde, waren de heersende families even machtig gebleven als daarvoor. De 
meest vooraanstaande anti-orangisten waren verdwenen, andere aristocraten 
hadden hun plaats ingenomen. ‘Ze dronken en glas, ze deden een plas en lieten 
de zaak zoals het was’, was een gezegde. Geen wonder, welke regent had er ook 
belang bij verandering. Een lid van de bestuurselite werd een regent genoemd. In 
de Ommelanden was het met de jonkers niets anders. en doordat Willem 1V 
geen doorzetter was, bleef er veel bij het oude. In 1751 overleed de stadhouder. 
Zijn zoon Wilhelmus Batavus volgde hem in alle zeven gewesten als Willem V op. 
Maar hij was nog maar drie jaar oud. Zijn moeder, de Engelse prinses Anna, 
werd regentes. Een koppige tante, die met de Nederlandse taal problemen had en 
niet goed meekreeg wat er besloten en geadviseerd werd. In 1759 overleed ze en 
weer werd de minderjarige Willem onder voogdij gesteld. Zijn leermeester, de 
hertog Van Brunswijk, werd de machtigste man in de Republiek. Ook toen de 
prins in 1766 achttien jaar werd, veranderde er niets. De ‘mof’ hield zijn pupil 
erg klein. In Stad en Lande mochten veel predikanten dan jubelen over ‘het oog, 
de vuist, de kroon en de adem van Nederland’, toen de dikke hertog zelf een 
vrouw voor de goedige Willem uitzocht, kon dat toch moeilijk als een teken van 
stadhouderlijke daadkracht worden beschouwd. ‘Een sufferd’, zou koningin 
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Wilhelmina later over haar betovergrootvader oordelen. En dan te bedenken dat 
de tegenstellingen in de Republiek alleen maar groter werden. Nog beschikte de 
stadhouder over een geweldige aanhang. Het gewone volk, de meeste 
predikanten en de adel waren Oranjegezind. Alleen veel geletterde burgers en de 
regenten stonden tegenover hen. 
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Sodomietenproces van De Faan 
 
Tot op de dag van vandaag staat Rudolf de Mepsche (1695-1774) aks de 
wreedste jonker van het Ommeland bekend. Dat had alles te maken met het 
‘sodomietenproces’ van De Faan. De Faan is een gehucht onder Zuidhorn, waar 
De Mepsche woonde op de borg Bijma. Rudolf had onder de jonkers in het 
Westerkwartier veel vijanden, van wie Maurits Clant van de borg Hanckema in 
Zuidhorn de belangrijkste was. Zelf had De Mepsche een trouw aanhanger op de 
preekstoel van Niekerk. Als collator had hij Henricus Carolinus van Byler 
aangesteld. Deze calvinistische scherpslijper doorgrondde de bijbel van kaft tot 
kaft en bestreed ijverig de menselijke zonden. De ergste in zijn ogen was die van 
de sodomie ofwel homofilie. In 1731 had hij er een boek over geschreven: ‘De 
Helsche boosheit of gruwelijke zonde van sodomie’. De zondaars verdienden een 
dubbele dood: eerst wurgen, dan verbranden. De grietman-jonker en de dominee 
werkten eendrachtig samen in de jacht op homo’s, die van 1731-1732 het 
Zuidelijk Westerkwartier teisterde. Godsdienstig fanatisme, maar ook politieke 
verhoudingen speelden hun rol. De knechten van De Mepsche verklaarden: ‘Wij 
slagen sij, daar haar de duvels tot de beide einden uitvliegen’. In de kerk van 
Niekerk las dominee Van Byler de vonnissen voor. Twintig keer klonk er: 
‘Gewurgd, verbrand’. Een keer: ‘Verbrand’. Dat kwam omdat Sicco Arents al in 
de kerker van Bijma was overleden. De vonnissen zijn in Zuidhorn voltrokken. 
Deze keer was Rudolf echter te ver gegaan. De andere Ommelander heren in het 
Westerkwartier keerden zich tegen hem. Maar in welk conflict speelde de 
verhouding Stad en Ommeland niet mee? De woede van de jonkers leidde tot 
bescherming door de burgemeesters van Stad. Rudolf werd weggepromoveerd 
naar Westerwolde, waar hij op de borg van Wedde de macht mocht uitoefenen. 
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Oavendproat en mörgenproat bin nait aaltied geliek 
 
 
 
 

Westerkwartier 
 
 
 
 
De naam Westerkwartier houdt weinig méér in dan de aanwijzing, dat dit deel 
van de Ommelanden ten westen van Stad Groningen ligt. Het is de naam, die 
bestuurscolleges in Stad hebben ingevoerd als aanduiding voor het gebied dat 
van oude tijden af uit Humsterland, Middag, Langewold en Vredewold bestond. 
Het Westerkwartier is een oud kwelder gebied, dat tot ongeveer 1200 met vloed 
nog geregeld onder liep. De natuurrijke zeekust lag toen ter hoogte van de 
zandgronden bij Zuidhorn. Prielen en geulen zorgden ervoor dat het water bij eb 
weer zeewaarts kon afvloeien. Rond het begin van de jaartelling en in de eeuwen 
daarna ontstonden op de kwelderruggen nederzettingen, zoals Oostum, Niehove 
en Saaksum. Naderhand werden deze plaatsen nog kunstmatig opgehoogd, 
zodat de bevolking in het geheel op deze wierden concentreerde. Tegen het einde 
van de dertiende eeuw namen de stormvloeden echter zulke onrustbarende 
vormen aan, dat men overgegaan is tot het leggen van ringbedijkingen rondom 
de wierdegebieden. Zo ontstonden in dit gebied een schiereiland en een heus 
waddeneiland. Het schiereiland Middag, lag tussen de getijdenstroming Reitdiep 
en Kliefsloot, met de dorpen Oostum, Fransum, Ezinge, Feerwerd en  Garnwerd. 
Het eiland Humsterland, met de dorpen Niehove, Saaksum en Oldehove werd 
ingesloten door het Reitdiep in het noorden, de Kliefsloot in het oosten en de Riet 
in het westen en zuiden. 
 
Vanaf 1400 zijn ook de omliggende landen in gedijkt, met name door toedoen 
van de monniken van de abdij van Aduard. Tot 1877 heeft Stad Groningen via 
het Reitdiep als zee haven in open verbinding gestaan met de gestaan met de 
Lauwerszee. Het vloedwater stroomde tot in de binnenhavens van Groninger   
 
Leegkerk 
Zo’n twee kilometer ten westen van de Groninger stadswijk Vinkhuizen ligt in 
een wijds landschap de buurtschap Leegkerk. Het bestaat uit een handvol 
verspreid liggende boerderijen, een idyllisch kerkje met voormalige pastorie en 
een kosterij. Het kerkje met het omgrachte kerkhof ligt zeer fraai tussen de 
bomen, middenin de weilanden. De oudste gedeelten dateren uit het midden van 
de dertiende eeuw. Leegkerk was via het Aduarderdiep, dat bij Aduarderzijl in 
het Reitdiep uitmondt, met zee verbonden. 
 
Adorp 

Zoals bij veel Groninger dorpen zien we ook bij het silhouet van Adorp een 
molen. De molen in Adorp, de Aeolus, is een achtkantige bovenkruier met 
stelling. Deze werd gebouwd in 1851 en gerestaureerd in 1981. De kerk dateert 
uit de eerste helft van de dertiende eeuw 
 
Oostum 

Weinig kerken in de provincie Groningen hebben zo sterk de aandacht van 
fotografen, schilders en dichters getrokken als die van Oostum. Dit komt vooral 
door haar ligging op een hoge wierde, die tussen 1905 en 1913 sterk is 
afgegraven. De kerk en toren verheffen zich hoog boven het omringende land en 
zijn van alle kanten duidelijk te zien, omdat het dorp zelf slechts bestaat uit twee 
huizen en enkele boerderijen in de omgeving. De kerk dateert uit de tweede helft 
van de dertiende eeuw. Een zeldzaamheid zijn de Middeleeuwse dakpannen die 
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nog op een groot deel van het schip liggen. Het zijn halfronde pannen, waarvan 
afwisselend een rij met de bolle kant naar boven en naar beneden ligt. Ze worden 
wel monniken en nonnen genoemd. Aan de zuidzijde zijn nog de restanten te 
zien van twee kruismotieven in de vorm van een Grieks kruis, vermengd met een 
Andreaskruis. Deze zijn aangebracht door donkere pannen tussen de rode te 
leggen. Ook de toren is kenmerkend voor Oostum, deze is niet vierkant, zoals 
meestal het geval is, maar rechthoekig en noord-zuid gericht. De door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek verrichte opgraving, bij de 
restauratie in 1972 toonde aan, dat de westgevel van de toren op de fundering 
van de westgevel van de vroegere derde travee gebouwd was. Dit is waarschijnlijk 
de oorzaak dat de toren dwars op de lengterichting van de kerk kwam te staan. 
Veel Groningers bezoeken dit kerkje met regelmaat voor de Grunniger Dainsten 
of de koffieconcerten. Ook zijn er regelmatig exposities en andere culturele 
activiteiten. 
 
Aduard 

In de hoofdstraat staat aan de oostkant de kerk van Aduard. In vroeger tijden 
was dit gebouw de ziekenzaal van een grote Cistercienster abdij. Deze abdij, 
gesticht in 1192, heeft een zeer belangrijke rol vervuld in de geschiedenis van de 
ze streek. Het moet een machtig gebouwencomplex zijn geweest, met tuinen en 
grachten. De kruiskerk zou de grootte hebben gehad van de A-kerk in 
Groningen. Het waren met name de monniken van dit klooster die zorgden voor 
de bedijkingen in het gebied. Ongeveer vierhonderd jaar bepaalde dit klooster het 
wereldlijk en geestelijk leven en had een dominante rol op politiek, cultureel en 
economisch terrein. Rond 1580 trad als gevolg van de reformatie het verval in. 
Binnen de muren van de voormalige abdij ontstond langzamerhand het dorp 
Aduard (vroeger ‘Adewerth’ ofwel ‘oude wierde’ geheten). Aan de huidige 
romaans-gotische kerk is nog goed te zien dat het om een voormalige ziekenzaal 
gaat 
 
Hamsterborg 

De Hamsterborg of Piloersemaborg. is een prachtige borgboerderij, oprijzend uit 
het vlakke land en omringd door singels en grachten, ligt even voorbij het dorp 
Den Ham. De oprijlaan vindt u aan de linkerkant, tegenover het weggetje dat 
naar Fransum leidt.  Oorspronkelijk ging het hier om een steenhuis, een 
versterkt woonhuis voor de landadel. Later is het uitgebreid met onder meer een 
boerenschuur. De bekendste bewoners waren leden van de familie De 
Mepsche.  De borg heeft zwaar geleden onder het geweld van de Tachtigjarige 
Oorlog. De bronnen maken tenminste gewag van ‘een hoop gebroecken steen’. 
Johan de Mepsche pakte de zaken krachtig aan en liet de borg herbouwen in het 
jaar 1633.  
 
Momenteel wordt de borg opgeknapt. Hij zal in de toekomst worden gebruikt 
voor kleine conferenties en party’s en als landgoedkampeerplaats. Daarnaast 
krijgt de borg een museale functie. De Piloersemaborg is als enige van de 
Groninger borgen nog in gebruik als boerderij. 
 
Fransum 

De oorsprong van de bewoning van de wierde Fransum ligt waarschijnlijk tussen 
de vijfde en de achtste eeuw. De naam Fransum heeft tot verschillende 
verklaringen geleid. Een algemene interpretatie is ‘het heem van Frank’, via 
Frankshem voerend tot Fransum. Behalve naar de mansnaam Frank kan de 
plaats ook naar de volksnaam zijn genoemd: de op korte afstand van elkaar 
gelegen wierden Englum (een eertijds belangrijke wierde tussen Saaksum en 
Oldehove), Saaksum en Fransum zouden kunnen verwijzen naar Angelen, 
Saksen en Franken. Fransum heeft weliswaar de status van kerkdorp bereikt, 
maar enige omvang heeft de bewoning op deze wierde waarschijnlijk nooit gehad. 
Bekend is dat omstreeks 1840 de wierde twee huizen telde met twintig inwoners. 
De situatie in die dagen was vrijwel identiek aan die in onze dagen: de kerk van 
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Fransum midden op de wierde met een grote boerderij ten oosten en een meer 
bescheiden behuizing ten zuidwesten van de kerk. Nog heden ten dage kan de 
wierde, die nog is voorzien van de oorspronkelijke ringsloot, slechts worden 
bereikt over een kleiweg. De hervormde kerk van Fransum stamt uit de 
dertiende eeuw, Uit de tijd van de eerste bedijkingen in dit gebied. Het is een 
Romaans kerkje, herkenbaar aan de smalle vensters met ronde bogen 
 
Niehove 

Niehove, de grootste en hoogste wierde van Humsterland, dateert waarschijnlijk 
al van voor de jaartelling en was de hoofdplaats van het waddeneiland 
Humsterland. Aanvankelijk heette het dorp Suxwort. Pas later, toen Suxwort 
evenals het veel jongere Oldehove, een afzonderlijke rechtsstoel werd, is het dorp 
omgedoopt in Niehove. De naam Oldehove bewaart de herinnering aan de eerste 
en oudste hof in Humsterland. Niehove is een van de fraaist bewaarde 
voorbeelden van wierdebebouwing. De huizen staan er in de vorm van een cirkel 
rondom de kerk aan een geplaveide straat, die tot 1830 nog door een 
cirkelvormige gracht van het hoge kerkhof gescheiden was. Enkele zijwegen 
voeren langs de wierde naar beneden met daarlangs weer een aantal huizen en 
boerderijen. Rondom de wierde ligt een ringweg en/of ringsloot.  De bevolking, 
die in vroeger eeuwen bestond uit boeren, arbeiders en middenstanders, was 
voor een groot deel op zichzelf aangewezen. Het aantal kleine 
levensmiddelenbedrijfjes, cafés, timmerwerkplaatsen, schoenmakerijen, 
kleermakers en wagenmakers was in verhouding tot de hele bevolking erg groot. 
In 1958 nog kende Niehove vijftien bedrijfjes, waaronder twee 
levensmiddelenzaken, twee textielzaken, twee timmerbedrijven en twee cafés! 
Niehove heeft drie molens gehad: een achtkantige pelmolen, die in 1958 is 
afgebroken, een stander of vierkante graanmolen en een in 1839 gebouwde 
vlasmolen die de enige in de provincie was. 
 
Aan het Molenpad staat nog de originele sarrieshut waar de commissaris 
woonde, die ervoor diende te zorgen dat er belasting werd betaald over het naar 
de molen aangevoerde graan en het afgevoerde meel. In onze tijd is Niehove fraai 
gerestaureerd en heeft het voornamelijk een woonfunctie. Het dorp heeft nog een 
pittoresk dorpswinkeltje en een wijd en zijd bekend café met bovenzaal. De kerk 
van Niehove stamt uit het begin van de dertiende eeuw, toen het eiland 
Humsterland ontstond. Tot diep in de Middeleeuwen was de kerk het enige 
stenen gebouw in de wierdedorpen.  Pas vanaf de zestiende eeuw werden ook 
woonhuizen van steen gebouwd. De kerk is door het inbrengen van grote 
vensters sterk gewijzigd. Aan de noordzijde komen nog de oorspronkelijk 
rondboogvensters voor. De geverfde preekstoel en het eenvoudige meubilair 
dateren uit het laatst van de achttiende eeuw. Het orgel bevat nog pijpen en 
onderdelen uit 1575. 
 
Oldehove 
Anders dan de naam doet vermoeden is de plaats Oldehove van veel jongere 
datum dan Niehove, dat eerst Suxwort heette en van voor de jaartelling 
stamt. Oldehove ontstond rond 1200 als een vergader- en rechtsstoel van zeven 
wierden in Humsterland. Het ligt op een oude te midden van deze wierden. Rond 
1200 werd ook de voorloper van de huidige kerk gebouwd. In de loop van de 
eeuwen daarna ontwikkelde Oldehove zich tot de hoofdplaats van Humsterland. 
Het silhouet van het dorp wordt bepaald door de centraal staande Sint 
Ludgeruskerk en de beide molens ‘Aeolus’en ‘De Leeuw’. De oude scheepvaart 
drong in vroegere tijden tot ver in het dorp door. De massale kerk van Oldehove 
dateert van 1644 en werd gebouwd op de fundamenten van de oude kerk die 
dateerde uit de dertiende eeuw. Het is een Romaans bouwwerk; de noordelijke 
muur heeft nog de oorspronkelijke, smalle rondboogramen. In de zuidelijke 
muur zijn de Romaanse ramen later door grotere - helaas gotische vervangen. 
Het monumentale herengestoelte wijzen op de dorpsjonkers die de borgen in de 
omgeving bewoonden: de Ewsums van de Englumborg, de Ripperda’s, die eerst 
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op de Jensemaborg en later op de Englumborg gezeteld zijn geweest en de 
Mepsche’s van de Hamsterborch. Onlangs werd er in de kerk een grafkelder 
ontdekt, waarin een Oostenrijkse gravin ligt begraven, die met een belangrijke 
telg van de Ripperda’s was getrouwd. De toren met zadeldak heeft in de 
driehoekige punt boven de cijferplaat aan de oostzijde drie nissen, waarin 
nonnen zijn te herkennen. Volgens een legende werden drie nonnen op het wad 
bij Oldehove door storm overvallen en vervolgens gered. Uit dankbaarheid zou de 
kerk door hun toedoen zijn gesticht. De beide molens behoren tot de 
pronkjuwelen van het dorp. De oudste, de korenmolen ‘Aeolus’ werd gebouwd in 
1846. De andere molen, ‘De Leeuw’ gebouwd in 1855 wordt hoofdzakelijk 
gebruikt 
 
Saaksum 

De naam Saaksum herinnert aan de Saksen, die hier in de tijden van de 
volksverhuizing, na het jaar 400, op doortocht naar Engeland, gewoond zouden 
hebben. Hierop wijst ook de nabij Saaksum gelegen nederzetting Englum 
(Englum-Anglum: woonplaats van de Angelen).  Saaksum wordt al genoemd in 
de lijst van schenkingen tussen de jaren 750 en 1150 aan de abdij Fulda. De 
wierde, waarop Saaksum gebouwd is, besloeg oorspronkelijk +10 hectare. 
Waarschijnlijk is het dorp vroeger uitgebreider geweest. De bouw van het dorpje 
is enigszins vreemd. Men vindt nog sporen waaraan kan worden ontleend dat 
Saaksum vroeger een ‘sterkte’ is geweest aan het Reitdiep. De kerk is klein en 
opvallend smal, maar iets breder dan de toren. Zij is gebouwd in 1849 op de 
fundamenten van haar voorganger. De oude toren bleef staan. De borg Heralma 
stond ten westen van de toren.  
 
Saaksum heeft zijn drie heerden als boerderijen behouden; dit geeft het dorpje 
zijn typische Saksische karakter. De schuren zijn naar de weg gericht. Het 
concert in Saaksum vindt in een van deze schuren plaats 
 
Ezinge 

Ezinge is wijd en zijd bekend door de afgraving van de wierde door prof. dr. A.E. 
van Giffen tussen 1931 en 1934. Het in het dorp gevestigde Wierdenmuseum 
toont de resultaten van de onderzoekingen en de geschiedenis van de wierden. 
Sinds de afgravingen rijst de kerk op het hoogste punt van het dorp steil uit de 
omgeving op. De hoofdstraat met een karakteristieke bebouwing leidt licht 
glooiend op naar de monumentale negentiende eeuwse kerkhofpoort. De 
restauratie, die in 1959 werd beëindigd, hield een restauratie in van het 
oorspronkelijke gebouw. De grote eenvoud en het Romaanse karakter wettigen 
een datering vroeg in de dertiende eeuw. Het klokkenhuis stamt eveneens uit de 
dertiende eeuw. Aan de westzijde sluit het ‘torenhuis’ aan, dat nu als 
vergaderlokaliteit is ingericht. Onderin het muurwerk zijn oude kloostermoppen 
verwerkt. Vlak buiten het dorp ligt de prachtige Allersmaborg en even verderop. 
 
Feerwerd 

Niet gemakkelijk als zodanig te herkennen, maar toch is ook Feerwerd een 
wierdedorp. De achtkantige stellingmolen uit 1855 valt direct op en is nog 
dagelijks in bedrijf. U kunt haar bezichtigen en er zijn meel en meelprodukten te 
koop. De geschiedenis van het dorp begint al vroeg, reeds in 1283 wordt 
Feerwerd als parochie genoemd. De datering van het kerkje wordt bemoeilijkt 
door de pleisterlaag, er zijn echter aanwijzingen die datering rond het einde van 
de twaalfde eeuw en het begin van de dertiende eeuw aannemelijk maken. Rond 
1600 werd in de kerk een grafkelder gebouwd voor de bewoners van de ‘Grote 
Borg’, waar het geslacht Aldringa woonde; enkele grafstenen in de kerk zijn de 
stille getuigen daarvan. De toren werd in 1859 gebouwd, daarvoor was de kerk 
voorzien van een houten toren. De tweede borg die Feerwerd rijk is geweest was 
de ‘Kleine Borg’, de borg Huursema. Deze werd bewoond door vrouwe Elisabeth 
Alberda, die in 1640 trouwde met prof. W. Mc Dowell uit Groningen, een van de 
eerste professoren filosofie van de Universiteit te Groningen 



 375 

 
Garnwerd 

De parel aan het Reitdiep: zo wordt het wierdedorp Garnwerd genoemd. Het 
silhouet van dit mooie dorp wordt bepaald door de kerk en de molen. De 
robuuste kerk heeft een meer dan tweehonderd jaar oud uurwerk en een door de 
leeuw gekroonde toren. Door de restauratie van 1976 is de middeleeuwse 
oorsprong van de kerk (dertiende eeuw) weer duidelijk te zien. De toren en in 
samenhang daarmee de westgevel dateren in hun huidige vorm van 1751 Een 
oud verhaal luidt dat het schip, waarmee het orgel werd vervoerd, in de winter 
van 1808 op 1809 bij Garnwerd vast in het ijs bleef zitten. Het orgel was door de 
Heer van Aduard besteld, maar niet voor de kerk van Garnwerd bestemd. Omdat 
de heer van Aduard toen in geldnood zat, zouden de Garnwerders de 
mogelijkheden hebben benut het orgel voor hun kerk te verwerven. Op 2 
augustus 1809 is het orgel in gebruik genomen.  Sinds de restauratie kan ook 
sinds kort in Garnwerd hier weer op gespeeld worden. De hoge toren van de kerk 
kijkt trots uit over de dorpskern waar oude huisjes nog vertellen van een ver 
verleden. Op dit moment is er nog maar één winkel in het dorp, maar in een 
gedicht uit 1817 van schoenmakersknecht Hendrik Vos lezen we hoe in de kleine 
huisjes talloze winkeltjes gevestigd waren: een bakker, een handelaar in 
bontgoed en ellewaren, vijf winkels waar men van alles kon krijgen. Ook huisden 
er een ijzersmid, drie schoenmakers, vier kleermakers, drie timmermannen en 
twee hoedenmaaksters. Bovendien diende menig achterkamertje als ‘stille kniep’. 
Vanaf de kerk loopt richting Reitdiep het smalste autostraatje van Nederland, de 
Burgemeester Brouwersstraat, met aan weerszijden een aantal monumenten. Dit 
zeer pittoreske straatje komt uit bij de kade en het vermaarde café Hammingh 
 
Op de dijk staat korenmolen ‘De Meeuw’. Deze achtkantige stellingmolen dateert 
uit 1851 en is in het toeristische seizoen elk weekend te bezichtigen. Tegenover 
de molen staat een sarrieshut uit 1628. Een sarrieshut was oorspronkelijk het 
huis bij de molen waar de belastingontvanger de sarries (de tol) hief op het te 
malen graan. De brug over het Reitdiep dateert uit 1933 en de brug richting 
Feerwerd over het Aduarderdiep uit 1938. Pas vanaf dat moment was de 
geïsoleerd ligging van het schilderachtige dorpje voorgoed voorbij 
 
De Vier Winden in Pieterburen 

De Vier Winden in Pieterburen is een achtkantige Koren- en pelmolen uit 
1846. De molen is gebouwd op een eerdere molen die afgebrand is. Op de molen 
worden sinds 1994 nieuwe molenaars opgeleid. 
 
Het Spelt-project 

In Pieterburen is in 1997 het speltproject van start gegaan. Dit beoogt de oude, 
zeer gezonde spelttarwe (Triticum spelta) weer onder de aandacht te brengen 
vanwege de goede meelkwaliteit en de gunstige smaak-, voedings- en 
bakeigenschappen. Het graan wordt in Pieterburen en omgeving verbouwd. Boer, 
molenaar, bakker, distilleerder en stoffeerder werken samen in de ambachtelijke 
productie van graan, meel, brood, jenever en kussens (gevuld met doppen) 
uitgaande van milieubewust verbouwde spelt. Het project wil de totale 
productieketen van streekeigen producten zichtbaar maken: het verbouwen, 
verwerken, bewerken van het graan en het verkopen van speltproducten. Deze 
zijn te koop in Pieterburen en omstreken. Molen 'Joeswert' te Feerwerd is de 
productiemolen van het project met als professioneel molenaar Rolf Wassens. 
 
'De Vier Winden' is een achtkantige koren- en pelmolen. Dat wil zeggen dat er 
graan tot meel kan worden gemalen en bijvoorbeeld gerst tot gort gepeld. Pellen 
is gerst, spelt en rijst van de buitenste dop ontdoen. Vroeger at men heel veel 
gort. Het wordt nu onder andere nog in pap (gortpap) en krentjebrij verwerkt. 
Het afval en de doppen werden destijds als veevoer verkocht. Gort kun je redelijk 
lang bewaren en daarom werd het op zeilschepen als proviand meegenomen. Om 
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die reden was het één van de eerste Nederlandse exportproducten naar 
bijvoorbeeld Engeland. 
 
Hoe werkt de molen? 

Alle werktuigen in deze molen werken op windkracht: er is dus geen motor 
aanwezig. De molenaar moet daarom altijd eerst de molen op de wind zetten. Dit 
heet kruien. De kap van de molen kan draaien en glijdt over een houten ring, die 
met schapenvet wordt ingesmeerd. Door middel van een lier onderaan de staart 
wordt de kap met de wieken op de wind gezet. Daarna schat de molenaar de 
kracht van de wind in en legt naar behoefte de zeilen voor. Met de zeilen wordt 
de snelheid van de molen geregeld. Als het weinig waait gebruikt de molenaar 
volle zeilen, bij meer wind worden de zeilen gezwicht  (opgerold) tot bijvoorbeeld 
halve zeilen. Dan licht hij de vang (de rem) door aan een hefboom, die achter uit 
de kap steekt, te trekken en vervolgens gaat de molen draaien. De wieken zijn 
bevestigd aan een liggende as met een groot wiel binnenin de kap van de molen. 
Dit grote wiel, het bovenwiel, drijft een kleiner wiel aan, de bonkelaar. Deze 
bonkelaar zit vast aan de bovenkant van een zware verticale spil, de koningspil, 
die precies in het midden van de molen staat. Aan de onderzijde van deze 
koningspil is het spoorwiel  bevestigd, dat een kleiner wiel bovenaan de steenspil 
aandrijft. Deze laatste spil zorgt ervoor dat de bovenste maalsteen, de loper, snel 
gaat draaien. De onderste maalsteen, de ligger, ligt stil. 
 
Van graan tot meel - Het malen 
Om meel te maken gooit de molenaar graan in de romp (de houten trechter) 
boven de stenen, dat via de schuddebak (of schoe) tussen de maalstenen valt. De 
fijnheid van het meel kan hij regelen door de afstand van de loper tot de ligger 
met een houten hefboomstelsel, de licht, te veranderen. Op de stellingzolder 
wordt het meel opgevangen in een zak die aan haakjes onder de meelgoot hangt. 
Tijdens het malen moet de molenaar zowel het weer als de kwaliteit van het meel 
goed in de gaten houden. Hij staat dan ook meestal op de stellingzolder bij de 
meelgoot met het lichttouw in de ene hand, terwijl hij met de andere hand zo nu 
en dan het meel voelt. 
 
Werktuigen in de molen 

De molen is uitgerust met een koppel maalstenen voor het malen. Om die stenen 
te kunnen scherpen ('billen' zegt de molenaar) moet de bovenste steen worden 
opgehesen en gekeerd. Daartoe is een zware steenkraan aangebracht. Voor het 
pellen van gort is de molen voorzien van twee pelstenen, jacobsladders 
(elevatoren) en een gortzeef. De zakken met graan worden naar boven 
getransporteerd met een luiwerk. Dat is een takel op windkracht, die boven in de 
molen is aangebracht. Om de zakken met meel weer naar beneden te krijgen 
wordt gebruik gemaakt van een afschietblok. Dit is een houten takelblok met een 
aantal schijven waar een lang touw door loopt. Op de eerste zolder staat een 
koekenbreker (brokkelmolen) opgesteld. Hiermee werden vroeger de grote 
lijnzaadkoeken, die oorspronkelijk door oliemolens werden geperst, tot brokjes 
voor het vee vermalen. 
 
Vroeger 

Eerder had de molen op de steenzolder waarschijnlijk een tweede koppel 
maalstenen en was er op de eerste zolder ook nog een waaierij aanwezig. Die 
laatste is wegens de slechte staat waarin hij verkeerde tijdens de restauratie 
omstreeks 1981 verwijderd. De eerste zolder was verdeeld in open hokken voor 
de opslag van diverse producten. Er was later ook een gortpletter aanwezig om 
gort te mouten (pletten). Gemoute gort is eerder gaar. Op de luizolder stond 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een oliemolen. Daarmee werd olie uit koolzaad 
en lijnzaad geperst. Omdat vroeger veel producten met paard en wagen werden 
aangevoerd, is de molen voorzien van twee paar deuren. Achteruitlopen met een 
zware wagen is voor een paard erg moeilijk en voor keren was geen ruimte. Beide 
deuren stonden open als het paard met de wagen de molen inliep. Om te 
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voorkomen dat het paard vervolgens de molen weer uitliep (paarden zijn meestal 
bang voor molens), werden de uitgangsdeuren voor het paard gesloten. Dan 
werden de zakken met behulp van het luiwerk omhooggehesen. Was de kar leeg, 
dan werden de deuren voor het paard weer geopend en kon het de molen weer 
verlaten. 
 
Geschiedenis 

De Vier Winden is gebouwd in 1846 nadat een rietgedekte molen (waarschijnlijk 
uit 1826) op 22 maart van dat jaar was afgebrand. In de molen bevindt zich een 
plankje waarop staat: 'Eerste graan gemalen op 5 september 1846'. Reeds voor 
1628 stond op deze plaats al een molen. Dat was een geheel houten standerd-
roggemolen. De hoogte (de molenberg) waarop deze molen stond is nog duidelijk 
te herkennen. In de provincie Groningen staan nog steeds standerdmolens, 
namelijk in Ter Haar en Bourtange. 
 
De oude hoofdingang van de molen bevindt zich aan de kant van het haventje, 
waar vroeger veel van de producten werden aan- en afgevoerd. Rondom de molen 
stonden toen nog huizen en een café. De molen werd, waarschijnlijk aan het 
begin van de vorige eeuw, voorzien van 'zelfzwichting' op twee wieken, in plaats 
van zeilen. Dat is een klepsysteem, vergelijkbaar met 'luxaflex'. Het grote 
voordeel is dat de molenaar de kleppen open en dicht kan trekken bij draaiende 
molen en daarmee de snelheid regelen. Toen in 1933 een roe (een roe bestaat uit 
twee wieken) door de askop schoot en rechtop naast het molenaarshuis in de 
grond bleef staan, besloot molenaar L. Steenhuis dat de molen bij het herstel, 
waarbij ook de andere roede zou worden vervangen, geheel zou worden uitgerust 
met zelfzwichting en met het systeem Dekker. Dat hield in dat de neus van de 
wieken van een soort stroomlijn, zoals bij een vliegtuigvleugel, werd voorzien. 
Dat leverde veel meer rendement en was dus belangrijk in de concurrentiestrijd 
met de motormaalderijen. Bij restauratie van de molen in 1971-1973 werden 
zowel de zelfzwichting als het systeem Dekker weer verwijderd en vervangen door 
Oudhollands hekwerk. Dat was namelijk veel goedkoper. Het oude muldershuis 
uit 1734, dat naast de molen stond, is ondanks de bescherming van de 
Monumentenwet in de jaren '60 van de vorige eeuw door de toenmalige eigenaar 
afgebroken. De stenen zijn opnieuw gebruikt in het tegenwoordige huis naast de 
molen aan de Oosterweg. 
 

De sarries, 't sarrieske en de sarrieshut 
Links naast de oprit van de molen stond vroeger een huisje waar de beambte 
woonde die toezicht moest houden op de inning van de belasting op het gemaal. 
Vroeger speelden molens een belangrijke rol in de belastingheffing. Over koren 
dat men liet malen, moest belasting worden betaald. Bij iedere molen werd een 
opzichter aangesteld, die er op moest toezien, dat de belasting ook inderdaad 
correct werd voldaan. Zo'n opzichter werd ook wel chercher of sarries genoemd. 
Bij vele molens werd voor deze chercher of sarries een woning vlak naast de 
molen gebouwd. Zo zou hem niets ontgaan van wat in de molen gebeurde. In 
Harenermolen werd ook een chercherhuisje of sarrieshut gebouwd. 
Waarschijnlijk al omstreeks 1630. Dit huisje werd in 1672 echter door Bommen 
Berend vernield. In 1675 werd een nieuw chercherhuis gebouwd en dit huis 
staat er nu nog aan de Hoge Hereweg 7 te Glimmen (zie foto uit 1959); de enige 
nog tastbare herinnering aan de ‘Haarder molen’. 
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Een sarrieshut was de woning van een ambtenaar, aangesteld door de Staten 
van Stad en Lande. Officieel werd deze woning omschreven als cherchershuis of 
cherchershut en de ambtenaar had de titel van chercher. Het woord chercher is 
afgeleid van het Oudfranse woord sarchier, dat belasten betekent. In het 
Gronings werd de naam al snel verbasterd tot sarries en de cherchershut tot 
sarrieshut. 
 
De sarrieshutten werden vanaf 1628 gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van 
korenmolens. De chercher was belast met de controle op de belasting op het 
gemaal. Deze belasting was een recht dat geheven werd op het graan dat de 
boeren bij de molenaars brachten om het te laten malen. Deze zogenaamde 
belasting op het gemaal werd in het begin van de Tachtigjarige Oorlog ingevoerd 
en diende met name ter financiering van de strijd tegen Spanje. Na deze oorlog 
bleef de belasting gehandhaafd en werd uiteindelijk pas afgeschaft in 1855. 
 
Het gemaal is het woord dat werd gebruikt voor het graan dat op een korenmolen 
wordt gemalen. Ruim tweehonderdzestig jaar lang (tot 1855) bestond er een 
belasting op het gemaal, waarmee bedoeld werd dat er voor elke zak graan die 
ter vermaling bij de molen werd aangeboden, een bepaald bedrag aan belasting 
(impost) moest worden betaald. Op de naleving van deze belasting werd toezicht 
gehouden door een ambtenaar, voor wie in de provincie Groningen zelfs een 
huisje (de sarrieshut) naast de molen werd gebouwd. Omdat er veel fraude en 
ontduiking van de belasting op het gemaal voorkwam en straffen niet voldoende 
bleken te zijn, besloten de Staten van Stad en Lande en de Ommelander Staten 
(in de provincie Groningen) in 1628 tot het aanstellen van een chercher bij iedere 
molen en voor hen werden dan ook de cherchershutten bij de korenmolen 
gebouwd. 
 
Ook in de provincie Friesland werden deze chercherswoningen gebouwd. Daar 
werden ze ook wel kijkershuizen genoemd. In de rest van het land komen ze niet 
voor. 
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De sarrieshut bij de molen De Liefde 

Plaats Uithuizen 

Bouwjaar oorspronkelijk 1630, gerestaureerd 1993 

Type n.v.t. 

Kenmerken steen met wapen van 
de provincie Groningen in de gevel 

Functie woning van de belastingcontroleur 

Bestemming  VVV-kantoor 

 
In de gevel van de sarrieshutten werd een Bentheimer zandsteen geplaatst, 
waarin het wapen van de provincie Groningen was gebeiteld met daarboven een 
vergulde kroon en eronder het woord SAUVEGUARDE, dat bescherming, 
beveiliging betekent. Daarmee werd voor iedereen duidelijk gemaakt dat de 
sarries een door het bestuur van de provincie Groningen aangestelde ambtenaar 
was, die in een huis van de provincie woonde. 
 
Na de afschaffing van de belasting op het gemaal in 1855, zijn veel sarrieshutten 
verdwenen en nu resteren er in de provincie Groningen nog slechts zes stuks die 
hun oorspronkelijke vorm hebben behouden. Deze zijn te vinden in Glimmen 
(Harendermolen), Oostwold, Uithuizen, Uithuizermeeden, Zandeweer en 
Leermens bij ‘t Zandt. Sommige ervan zijn tot rijksmonument verklaard. 
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In Beetsterzwaag staat de enige sarrieshut die in Friesland bewaard is gebleven. 
De enige sarrieshut die ook inwendig origineel bewaard is gebleven, staat aan de 
Schatsborgerweg 4, op de grens van ’t Zandt en Leermens. In de sarrieshut is 
een theeschenkerij gevestigd, waardoor het mogelijk is de prachtig 
gerestaureerde hut ook inwendig te bekijken. De sarrieshut bij de molen te 
Uithuizen is de enige sarrieshut waarbij nog sprake is van de oorspronkelijk 
situatie, dat wil zeggen: de combinatie molen én sarrieshut, zoals dat 
tweehonderdvijfentwintig jaar lang het geval is geweest. In alle andere gevallen is 
òf de molen verdwenen òf de sarrieshut. 
  
Originele gevelsteen ingemetseld in De Liefde 
Op maandag 17 maart 2003 werd in de muur van de sarrieshut bij de koren- en 
pelmolen De Liefde in Uithuizen een originele zeventiende eeuwse steen met een 
provinciewapen en de tekst SAUVEGARDE ingemetseld. De steen is 
waarschijnlijk afkomstig van de afgebroken sarrieshut in Meeden. In de muur op 
het zuiden, tussen de beide ramen, werd de steen ingemetseld.  
 
De steen was in het bezit van de heer T. de Jong, medeoprichter van de 
vereniging Vrienden van de Groninger Molens. Vrijwillig molenaar Bob Poppen, 
die zich al sinds vanaf zijn aanstelling op De Liefde bezighoudt met de 
geschiedenis van de molen, ontdekte dat hij bereid was om de steen af te staan 
mits deze ingemetseld zou worden. In overleg met de gemeente is toen besloten 
om de steen in de muur van de sarrieshut bij de koren- en pelmolen De Liefde in 
te metselen.  
 
Oorsprong sarrieshut 

De sarrieshut is van oorsprong het verblijf van de sarries, de man die de 
belasting op het gemaal van de boeren, bakkers, brouwers en mulders in 
ontvangst nam. De sarrieshutten werden gebouwd om te voorkomen dat er werd 
gefraudeerd met belastingen. In de provincie Groningen hebben ongeveer 
zeventig hutten gestaan. Hiervan zijn er nog bijna tien over, waarvan vier in de 
gemeente Eemsmond. De hutten staan in Kantens, Uithuizermeeden, Uithuizen 
en Zandeweer. Het woord sarries is een Groninger verbastering en stamt af van 
het oorspronkelijk woord sarchier, dat belasten betekent. Dit woord veranderde 
in chercher  (zoeken) en werd in het Gronings verbasterd tot sarries. 
 
Geschiedenis steen 

Om voor de bevolking duidelijk te maken dat de sarries een door de provincie 
aangestelde ambtenaar was, die in een huis van de provincie woonde, werd in de 
gevel van de sarrieshut een Bentheimer zandsteen geplaatst. Hierin stond het 
provinciewapen met erboven een vergulde kroon en eronder het woord 
SAUVEGARDE. Dit betekent bescherming/beveiliging. In de hutten in 
Uithuizermeeden en Zandeweer is deze steen nog aanwezig. Het is onbekend 
waarom de sarrieshut in Uithuizen deze niet had. 
 
 
De molens 

In het verleden hebben diverse koren-, olie-, pel- en houtzaagmolens in de 
dorpen gestaan; de oudste molen dateert uit de zeventiende eeuw. Het was een 
standerdmolen die op de toenmalige schans stond.  

Op 25 juni 1628 moest deze molen op last van de provincie worden afgebroken. 
De reden hiervoor was dat er in de provincie te veel korenmolens stonden en dat 
er vanaf die tijd belasting moest worden betaald op het gemaal. Daarom werd het 
aantal molens gemakshalve verminderd, om de controle te vereenvoudigen. Bij 
elke molen moest op last van de provincie een sarrieshut worden gebouwd. 
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Rechts: standerdmolen op een plaat van Isings  

Deze huisjes werden vanaf 1628 gebouwd, als woning van de chercher, een 
ambtenaar, aangesteld door de Staten van Stad en Lande, die belast was met de 
controle op de belasting. Deze belasting was een 'recht' dat geheven werd op het 
bij de molenaar ter vermaling aangevoerde graan. 
 
Aan het begin van de negentiende eeuw, zo rond 1825, woonde de familie 
Switters in het hoekhuis bij de brug, waar honderdvijftig jaar later de familie 
Pruis woonde. Egbert Switters was schipper, landbouwer, bakker en tevens 
kastelein. Egbert Switters was gehuwd met Reinje Lamberts Krijthe. Gemakkelijk 
was het in die tijd niet om bakker te zijn in Enumatil. Bakker Switters schrijft 
een brief dat het eigenlijk niet te doen is om helemaal naar Midwolde te gaan, om 
precies te zijn, halverwege Nienoord, om zijn graan te laten malen aangezien er 
te Enumatil geen molen is. Maar ook in dit verband geldt dat in ieder geval de 
ambtelijke molens bijzonder langzaam malen! Bakker Switters heeft het dan ook 
niet meer mee mogen maken dat er te Enumatil een molen werd gebouwd, want 
in 1831 overlijd hij. In februari 1831 staat het volgende in de krant:  
 
Uit de hand te koop - het tjalkschip, genaamd De Vriendschap, groot 56 tonnen, 
met Zeil en Treil en al deszelfs toebehoren, thans liggende te Enumatil, bevaren 
door Egbert Switters. Iemand hiervan gading makende gelieve zich hoe eerder hoe 
liever te vervoegen bij de Wedw. Van Egbert Switters, te Enumatil. 

 
Zijn vrouw Reinje Lamberts Krijthe hertrouwt met Pieter Hendrikus Nanninga, 
steen- en houtkoper, afkomstig van Zuidhorn. Begin 1832 verstuurt Pieter 
Nanninga een aanvraag tot het stichten van een molen en wel aan de zuidzijde. 
Op 28 augustus 1832 werd een vergunning afgegeven voor een bovenkruier die 
honderd meter ten oosten van de brug over het Hoendiep, ten zuiden van de 
Westerdijk mocht worden gebouwd. Eigenaars waren Pieter Hendrikus Nanninga 
en R. Lammerts. Het was een roggemolen. In 1833 werd deze molen verbouwd tot 
pelmolen. Vanaf 1845 werd de zoon van Reinje Lamberts Krijthe en de stiefzoon 
van Pieter Hendrikus Nanninga, Egbert Egberts Switters de nieuwe molenaar. 
Veel geluk heeft hij er niet mee gehad want op 25 oktober 1847, twee jaar later 
dus, werd de molen door brand totaal verwoest. 
 
De volgende molen stond aan het Hoendiep, iets ten noorden van de brug (achter 
het huidige pand Molenpad 2). Op 06-07-1834 kreeg Kornelis Willem Hofman, 
gehuwd met Geertruida Alles van Looyen, een vergunning voor een pelmolen, 
later ook pel- en korenmolen. De achtkant was met riet bedekt, de onderbouw 
was van steen opgetrokken.  
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In 1869 werd J. Boerma eigenaar. Toen werd deze molen vijftien voet (4,5 meter) 
omhoog gebracht. Dit deed men wel vaker. De molen kon dan meer wind vangen 
en werd daardoor krachtiger.  
 
In 1896 werd Kornelis Rienks Dijkstra eigenaar (de overgrootvader van de tot voor 
kort in Enumatil woonachtige gebroeders Vink). Op 04 april 1906 brandde de 
molen af. Tijdens deze brand ging ook het woon-winkelhuis, bewoond door de 
familie Bousema (eigenaar Steenhuizen), verloren. 
 
Verslag van de Molenbrand op 4 augustus 1906 
 
Hedenmiddag geraakte vermoedelijk door het warm loopen van de as, de molen 
van den heer Vink alhier, in brand. Het vuur was zoo hevig dat ook twee 
belendende perceelen, een van de heer Vink en een van de heer Boutsema vlam 
vatten. Tegen deze vuurzeee was de kleine brandspuit, die spoedig op het tooneel 
van den brand verscheen niet opgewassen, zoodat men bij het verzenden van dit 
bericht vreest, dat de brand zich nog verder zal uitbreiden. 
In het volgende nummer van de krant verscheen een uitgebreid verslag: 
 
In ons vorige nummer hebben we reeds een en ander gemeld van de ramp die het 
dorpje Enumatil getroffen heeft. Heden morgen hebben we eens een onderzoek in 
loco ingesteld. De plaats van den brand biedt een treurigen aanblik. Het steenen 
onderstuk van den molen staat er nog zwart geblakerd door de vlammen, evenals 
de hoofdzaak van de muren der twee belendenden huizen der heeren Dijkstra en  
Steenhuizen, bewoond door Bouwsema. timmerman en winkelier. 
 
Zaterdagmiddag ongeveer half een, terwijl de molenknecht, die in de onmiddelijke 
nabijheid woont, aan tafel zat, sloeg plotseling de vlam uit den molen ongeveer ter 
hoogte van de molensteenen. Men vermoedt dat de molen warm gelopen is in die 
buurt, maar weet dienomtrent niets met zekerheid. Door den krachtigen 
westenwind aangewakkerd, stond het rietendak van den molen in een ommezien 
in brand en het brandende riet werd door den wind meegesleept, tengevolge 
waarvan de twee huizen oostenlijk spoedig vlam vatten. De brandspuit van 
Enumatil was spoedig ter plaatse, maar kon aan de molen weinig beginnen. Ze 
hield zich dan ook meer bezig met de huizen. Molen en huis van den heer Dijkstra 
stonden op de gemeente Zuidhorn. Alle drie perceelen zijn afgebrand. In het huis 
van Bousema is ook nog hooiverbrand, dat daar geborgen was door de heeren 
Veenstra en Hoolsema.De inboedel van Dijkstra is geheel gered. Bousema heeft 
slechts het huisraad kunnen redden uit een kamer: winkelopstand, 
gereedschappen hout, enz zijn verbrand. Het duurde echter niet lang of aan de 
Oostzijde van het diep begon de brand zich uit te breiden. Het huis van den 
kastelein Ter Veer begon door vonken hitte vlam te vatten dreigde weldra in brand 
te zullen gaan. Weldra kwamen nu ook brandspuiten aan van Zuidhorn, Leek en 
Den Horn. De burgemeester der gemeente Leek, jhr. Van Panhuys was de spuit 
vooruitgesneld en bracht de regeling der manschappen in orde. Toen de spuit 
aankwam kon direct met het werktuig, dat zeer flink werkte, worden begonnen en 
ook de andere spuiten bepaalde zich thans meer tot bescherming der huizen aan 
de Oostzijde va het Hoendiep. Om half twee was het een zeer kritiek moment. 
 
Aan de Westzijde brandde het geducht. Aan de Oostzijde begonnen de huizen van 
de heeren kastelein Ter Veer, Hamming, Van Til en de boerderij van den heer 
Wieringa hier en daar vlammetjes en rook te vertoonen. Door het werk der 
brandspuiten wist men evenwel dit alles spoedig te blusschen. De inboedels 
waren natuurlijk reeds lang uit de huizen weggehaald of ingepakt. 
 
Om drie uur was het grootste gevaar voorbij, en de brandspuit van Hoogkerk, die 
nog bijna aan Enumatil is toegeweest kon terug keren. Men heeft ook een telegram 
naar Groningen gestuurd om de stoombrandspuit, maar die is niet meer nodig 
geweest. 
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Omtrent de verzekeringen kunnen we nog het volgende meedeelen: De molen, 
eigenaar de heer Dijkstra, in huur bij den heer Vink was verzekerd voor fl 6000,00 
bij den Onderlinge Brandmij van Windmolens vooor de prov. Groningen; het huis 
van de heer Dijkstra voor fl 3000,00 bij Neerlandis te scheveningen, de inboedel 
voor fl 1000,00 bij de Hollandse Brand en Levensverzek. Mij te Amsterdam 
 
Het winkelhuis, eigenaar de heer S. Steenhuizen, in huur bij den heer A. Bousema, 
voor fl 4000,00 bij de Nederlanden te s`Gravenhage, de inboedel, winkelvoorraad, 
etc. voor fl 1375,00 bij dezelfde maatschappij. Ergelijk werd genoemd de houding 
van de mannen der Zuidhorner spuit, die met twee ploegen kwam. De eene ploeg 
was pas bezig met spuiten of de anderen gingen op onderzoek uit, of er iets was te 
genieten van het goede der aarde. Bier , wijn, drank, alles was van hun gading, 
zoodat dat de mannen in 't laatst niet meer heel vast ter been waren en de 
menschen, die toch reeds in angst zaten, brutaliseerden.De houding der mannen 
van de andere spuiten was uitstekend en correct in alles. Aan de 
tegenwoordigheid van geest van een broeder van den kastelein Ter Veer is het 
misschien voor een deel te danken, dat geen grootere ongelukken geschiedden. Hij 
betwistte aan de vlammen met mannenmoed elk stukje van het dak van het huis. 
Was dit in brand geraakt, het onheil was niet te overzien geweest. 
 

 

 

 
 

foto boven tussen 1897 en 1900 

foto onder 2007 

 

 

Deze molen, met de daarbij behorende molenaarswoning en dubbele 
arbeiderswoning(?) stond aan het Hoendiep, tweehonderd meter ten noorden van 
de brug (ten noorden van Molenpad 18). Op 13-05-1845 werd aan K. W. Hofman 
een vergunning afgegeven voor een oliemolen, een achtkante bovenkruier met 
stelling. In 1847 werd deze molen verbouwd tot pel-roggemolen. Hofman overleed 
in 1860 op zesentachtig jarige leeftijd. Zijn zoon Willem Kornelisz. Hofman 
trouwde in 1872 met Fokkeltje Aalfs; het echtpaar nam toen de molen over. In 
1895 werd hij zelfzwichtend (met de wind meedraaiend) gemaakt en in 1897 
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werd er overgeschakeld op stoomkracht. Op de foto is de stoompijp te zien, 
terwijl de molenkap al verwijderd is. In 1900 werd de molen overgeplaatst naar 
Peize. Molen en molenaarswoning zijn later afgebroken. 
 
Zakelijk ging het de molenaars niet altijd voor de wind. In de nacht van 5 op 6 
februari 1863 raast er een zware storm over Enumatil en de rest van het 
Westerkwartier. 
 

 
 
Schilderij van Hoendiep westzijde, met de oliemolen naast Molenpad 18. Gemaakt 
tussen 1897 en 1900. Opmerkelijk is dat de molen Ebenhaezer hier niet op 
voorkomt. Op de achterzijde schreef P. Hofman:  
 
Mijn geboorteplaats. Olie en pelmolen, staande aan het Hoendiep te Enumatil. 
Opgericht door Kornelis Hofman Wzn. en Geertruida Alles van Looyen omstreeks 
1834. Later bij hun huwelijk in 1872 overgenomen door hun zoon Willem Hofman 
Kzn. en Fokeltje Aalfs, in 1905 afgebrand en niet herbouwd. 
 
Hofman haalt hier kennelijk een aantal zaken door elkaar; de molen aan het 
Hoendiep werd opgericht in 1834, en brandde af in 1906. De verwarring 
ontstond waarschijnlijk doordat beide molens dezelfde eigenaar hadden. 
 
Te Enumatil en omstreken woedde het onweder verschrikkelijk. De zwaar beladen 
wolken werden met vreeselijke snelheid van de verschillende luchtstreken met 
geweld tegen elkander gedreven, daarbij ontlastte zich het onwede, onder 
bliksemstralen en donder, door eene hevige hagelbui en regen. Een dwarrelende 
stormwind maakte een gedruisch, waardoor het ratelen des donders niet geheel 
gehoord kon worden. De pel- en oliemolen van den heer K.W. Hofman te Enumatil, 
werd door dit onweder zeer zwaar beschadigd. Bijna de geheele kap met 
zwikstelling, wieken en as zijn naar beneden gestort en voor een groot gedeelte 
verpletterd, Stukken hout waren een groot eind weggeslingerd. De schade, 
hierdoor veroorzaakt, is zeer aanzienlijk. Mensenlevens heeft men gelukkig bij dit 
ongeval niet te betreuren. Ook de zwikstelling van den molen van den heer F. 
Wessels te Enumatil is zwaar geteisterd door dit onweder. Nog is hier vele schade 

ontstaan door het afwaaijen van schoorsteenen en dakpannen. 
 

Aldus het verslag uit die tijd.  
 
Gelezen een extract uit het register der resolutien van den Heere Minister van 
Financien van de 27 november 1845 no 119 (Afdeling Accyzen) waarbij aan Pieter 
Nanninga vergunning hout- en steenkoper wonende te Enumatil gemeente Leek uit 
krachte van 'Konings daartoe verstrekte qualificatie onder de daartoe gestelde 
voorwaarden, vergunning wordt verleend, om overeenkomstig deszelfs verzoek 
een pelmolen op te rigten achter zijne behuizinge op het perceel Sectie A, Nr. 503 te 
Enumatil. 

  
Zo kreeg Pieter Nanninga vergunning voor het bouwen van zijn molen. 
De plaats is ongeveer honderd meter ten zuiden van de brug, naast het laatste 
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huis. De molen was een zogenaamde achtkante bovenkruier op schuur. De 
molen diende ‘op eene afstand van acht Nederlandse roeden van de weg naar de 
Zandhoogte (nu: Dorpsstraat) en op een afstand van vier Nederlandse roeden van 
den puinweg naar Stroobos (Hoendiep) te staan. Verder diende de molen met 
hout of eene andere harde specie en - niet -met riet of stroo te worden gedekt’. 
Erg lang is het geen pelmolen geweest want op 18 april 1850 doet Pieter 
Nanninga het verzoek om zijn pelmolen tevens tot houtzaagmolen te mogen 
inrichten. Op 30 mei van dat jaar krijgt hij daarvoor de vergunning. Ongeveer 
negen jaren later staat de hele zaak te koop.  
 
 

. 
 
De oorzaak was het overlijden van de vrouw van Pieter Nanninga, Reinje 
Lamberts Krijthe. Begin september 1859 staat er een advertentie in de krant dat 
op donderdag, 8 september 1859 en volgende dagen alle  roerende goederen 
behorende bij de zaagmolen ter verkoop worden aangeboden zoals:  

alle soorten van houtwaren, zich bevindende in- en bij de houtstekken en 
molen te Enumatil, waaronder vuren en greenen posten, ribben, planken, 
kolders, juffers, latten en ook kalk, steenen, pannen, ijzerwaren en verder 
alles wat in een zeer neringrijke houtnegotie voorhanden dient te zijn. Op 
maandag den 12-den September zal dan de huiselijken inboedel, de 
boeren-melk- en stalgereedschappen, hooi en stroo, X stuks hoornvee, best 
zwart bles merriepaard, 10 schapen, 3 varkens, 2 kapchaisen, 2 
boerenwagens, arreslede met gereide, alsmede een partij gort, 3 pramen, 
overdekt en niet overdekt, worden gepresenteerd. 

Begin oktober 1859 staat er opnieuw een zeer grote advertentie in de krant, zie 
onderstaande afbeelding. 
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Uit deze advertenties wordt goed duidelijk wat voor 'imperium' er in een aantal 
jaren door Pieter Nanninga was opgebouwd, zeker wanneer je leest dat er een 
zestal andere woningen te Enumatil 'tevens ten verkoop worden aangeboden. In 
de staat van begroting staan een lange lijst van gereedschappen en losse 
goederen die verder zullen ten verkoop zullen worden aangeboden. Van een 
trekzaag, drie koevoeten, drie vegers, acht gortzakken, vier paar oude 
molenzijlen, zesentwintig molen-zaagvijlen, negen nieuwe pelblikken, twee 
dommekrachten tot een ruisboor en een stropket aan toe. De nieuwe eigenaar 
van de molen werd Freerk Jacob Wessels, geboren te Uithuizen op 6 maart 1835. 
Hij huwde op 23 juni 1859 te Leens met Aaltje Klaassen Hekma geboren op 13 
september 1840. Ze kregen vier kinderen: 
 
-  Grietje          (19-03-1860) te Leek 
-  Klaas Jans   (03-12-1863) te Leek 
-  Hiddo Lucas (07-04-1863) te Enumatil 
-  Hillediena     (26-20-1864) te Enumatil 
 
Aaltje Klaassen Hekma overlijdt op 22 augustus 1865. Op 22 maart 1876 trouwt 
Freerk Jacob Wessels te Bierum met Geertje Wiertsema, geboren 7 augustus 
1848 en overleden te Enumatil op 17 januari 1877. Uit dit huwelijk van nog geen 
jaar werd geboren: Jan Wierts Wessels op 9 januari 1877 en overleden te 
Appingedam op 3 april 1941. Huite Fokkes Palstra was daar toen 
zaagmolenknecht. Het zat Freerk Wessels niet altijd mee in het leven. Zes jaar na 
zijn trouwen overlijdt zijn vrouw Aaltje. Toen hij in 1876 voor de tweede maal 
trouwde overleed zijn vrouw Geertje al binnen een jaar. Op 31 augustus 1877 
werd Wessels lid van de gemeenteraad van Leek. Op 12 maart 1886 overleed hij 
te Enumatil. Op 6 mei 1886 werd er een publieke verkoop gehouden van de 
molen. Koper werd Jakobus Deodatus Homan, houthandelaar te Briltil. 
Vermoedelijk is het de houthandelaar Homan voornamelijk om het hout te doen 
geweest want een jaar later in 1887 werd de molen afgebroken en voor  H. Haaier 
te Bourtange weer herbouwd. Uiteindelijk werd de molen daar in 1951 gesloopt. 
Vroeger verplaatste men vaak molens. Ze stonden dikwijls aan zogenaamde 
molensloten en konden daardoor gemakkelijk per boot vervoerd worden. 
 
Egbert Egberts Switters (de stiefzoon van P. H. Nanninga) krijgt op 19 februari 
1848 een vergunning om op precies dezelfde plek als de eerder genoemde, op 25 
oktober 1847 afgebrande molen  een nieuwe molen te bouwen. De onderkant van 
de molen was van steen en de kap en de achtkant waren met hout gedekt. De 
naam moet 'Windlust' zijn geweest. Heel veel jaren heeft hij hier niet mee mogen 
malen omdat hij begin 1855 komt te overlijden. Inmiddels was de oudste zus van 
Egbert Egberts Switters, Jantje Egberts Switters, gehuwd met Jan Douwes 
Bakker. Samen bewoonden ze het ouderlijk huis en de herberg. 
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In die tijd stond het volgende in de krant: 

Mr. D. Roessingh, notaris te Grootegast, gedenkt op woensdag den 4-
den april 1855, des namiddags te 2 uur, ten huize van den kastelein 
Jan Douwes Bakker, te Enumatil, ten verzoek van de Weduwe en Erven 
van Egbert Egberts Swilters, in leven Koorn- en Pelmolenaar, gewoonde 
hebbende en overleden te Enumatil, publiek te verkopen: Eene Koorn- en 
Pelmolen, met daarbij staande behuizing en erf, en nevensliggende 
arbeiderswoning en ruin, staande en gelegen te Enumatil, groot 11 
roeden, 40 ellen.  

Koper van de molen werd J.J. Kreps. Hoe lang deze Kreps de eigenaar van de 
molen is geweest is niet bekend maar in 1873 was Jan Willems Bakker, zoon van 
de kastelein Jan Douwes Bakker, de moleneigenaar en was de molen als het 
ware weer in de familie terug. Jan Willems Bakker is de eigenaar gebleven tot de 
verplaatsing in 1891. Een molenverplaatsing was iets wat in die tijd zeker niet 
opzienbarend was. 
De molen werd in 1891 herbouwd in Stedum, zie foto boven. In de molen stond 
met Romeinse letters: MDCCCLXXVI (1876). Het is niet echt duidelijk waar dit 
jaartal betrekking op had. De molen heeft daar tot 5 juli 1936 gestaan want op 
die dag brandde deze tot de grond toe af. Hiermee is de molenhistorie van de 
beide molens die aan de Westerdijk hebben gestaan ten einde, Maar waar zijn 
Pieter Hendrikus Nanninga en Reinje Lamberts Krijthe eigenlijk gebleven? 

Zij waren inmiddels eigenaar van diverse stukken grond en huisjes aan het 
Hoendiep, schuin tegenover de huidige Gereformeerde Kerk Synodaal, en 
woonden daar inmiddels ook. Pieter Nanninga had dit stuk land met huis 
gekocht van Grietje Popkes op 18 januari 1842. Pieter was daar steen- en 
houtkoper. 

Dijkstra verkocht op 7 januari 1906 een stuk van zijn erf en de stenen van de 
afgebrande molen aan W. en J. Zorge. Van deze stenen werd de onderbouw 
gemaakt ( 20 m achter de plek van de afgebrande molen) en de achtkant kwam 
van een molen in Dokkum (deze stond aan de Dokkumer Ee, 800 meter van de 
kerk, en was aldaar met riet bedekt). Op 28 oktober 1928 werd de molen 
verkocht aan L. Ipema en W. Elema. De firmanaam bleef Gebroeders Zorge.  
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Boven is de nog bestaande molen ‘Ebenhaëzer’ afgebeeld. Deze molen werd in 
1907 door molenbouwer Hazenberg uit Briltil gebouwd voor de gebroeders Zorge 
(en niet, zoals in het dorp wel wordt gedacht, voor Kornelis R. Dijkstra). 

Op 1 september 1950 kocht A. Hummel de molen. Er werd toen een elektromotor 
in geplaatst. In 1964 werd de molen door de gemeente Zuidhorn overgenomen en 
thans is de gemeente Leek, als uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling de 
eigenaar. In 1981 werd de molen ingrijpend gerestaureerd, onder meer werd de 
kap vernieuwd. In 1998 werden de molenstenen en een roede vervangen. De 
vrijwillige molenaar P. Bethlehem laat af en toe de molen draaien, bijvoorbeeld op 
de nationale molendag. Een gedeelte van de molen functioneert voor het dorp als 
een soort dorpshuis, beheerd door de Molenvereniging. 
 

Nog een leuke anekdote: de omloop was op een gegeven moment zo slecht, dat 
een molenknecht door een plank zakte. Zeker zes meter lager brak een mestvaalt 
zijn val. De knecht kwam daardoor met de schrik en een vieze lucht vrij. 

 
Watermolens langs de matsloot 

Onderstaande molen werd gebouwd in 1844 en stond aan de noordzijde van de 
Matsloot, vijfhonderd meter vanaf het Hoendiep. Het was een spinnekop met 
schroef. Deze molen was eigendom van de familie Leuring en hield een kleine 
polder van veertien hectare droog. Voor 1898 was deze molen verdwenen. 
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Een spinnekop in de Weerrribben (NW-Overijsel) 

 

Voor een volgende molen werd de vergunning afgegeven op 19 juli 1853, de 
molen stond ook aan de noordzijde van de Matsloot, een kilometer vanaf het 
Hoendiep. Het was eveneens een spinnekop met schroef. Eigenaars waren L. 
Steenhuizen en D. Wieringa. Het is niet bekend wanneer deze molen is 
verdwenen. 
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Kerstvloed 
 

Van alle watervloeden is die van 25 december 1717 misschien wel de hevigste 
geweest. Heel Noordwest Europa werd erdoor getroffen. Ook in de Ommelanden 
heeft de zee verwoestend huisgehouden. De ramp was zo groot dat er sindsdien 
alles aan is gedaan om de kust van Stad en Lande veiliger te maken. Daarbij 
speelde de oud-zeekapitein Thomas von Seeratt (1676-1736) een hoofdrol. Als 
commiesprovinciaal hield hij toezicht op de zeedijken en waterlopen. Steeds weer 
wees hij de verantwoordelijke gedeputeerden op de ‘zeer slegte en ellendige 
Dijcken’ waarvan het paalwerk ‘te laag is en onbequaam’. Toen de storm op 
eerste kerstdag opstak, stuurde hij een aantal ruiters naar de zwakste plekken 
in de dijken om te waarschuwen als het misging. Om veertien uur galoppeerde 
de eerste ruiter door de Boteringepoort: ‘De dijken zijn door, het water komt 
eraan!’ De Ommelanden werden een prooi van de golven. Ook door de straten 
van Stad stroomde het zeewater. Von Seerat werd met de reddingsoperatie 
belast. Alles wat varen kon voer naar de Ommelanden. Drenkelingen, koeien en 
schapen werden binnen de stadswallen gebracht. Vooral Hunsingo was zwaar 
getroffen. Dorpen als Hornhuizen, Leens, Kloosterburen, Pieterburen en Eenrum 
telden meer dan honderd doden. Ook bij het herstel van de dijken had Von 
Seeratt de leiding. Er kwamen hogere zeeweringen met glooiende taluds en meer 
palen voor de stevigheid.  Von Seerat was erg streng. Luie mensen kon hij niet 
gebruiken. Een lijntrekker werd door hem met een puthaak tegen de grond 
geslagen. Ook bestuurders die tegenstribbelden kregen de volle laag. ‘Boere 
Buffels’ noemde hij ze. Enige tientallen jaren na de kerstvloed zagen de zeedijken 
er dankzij Von Seeratt heel wat beter uit dan daarvoor.  
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Hai hold van ’n kort gebed en ’n laank gevret 
 
 
 
 

Johan Willem Ripperda 
 
 
 
 
De man die geen koning werd van Corsica. Het is de levensgeschiedenis die zich 
laat lezen als een avonturenroman. Johan Willem Ripperda (1680-1737) trok 
zichzelf aan zijn haren omhoog uit de Groningse klei. Hij klom op tot hertog en 
eerste minister van Spanje. Hij viel in ongenade bij zijn koninklijke superieuren 
en werd gevangen gezet. Hij zag echter kans op romantische wijze te ontsnappen 
uit de gevangenis, bracht het daarna – althans volgens sommige schrijvers – tot 
ondersultan van Marokko. Hij werd vervolgens bijna koning van Corsica en 
eindigde tenslotte zonder roem in de goot. 
 
 

 

 
Johan Willem hertog en baron van Ripperda 
 
Een levensloop met dergelijke ingrediënten spreekt natuurlijk tot de verbeelding. 
En het kan dan ook nauwelijks verwondering wekken dat Ripperda reeds tijdens 
zijn leven mythische vormen aannam. Feit en fictie zijn in zijn levensverhaal 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, mede door toedoen van de hoofdpersoon 
zelf. Hij verkondigde in zijn tweede vaderland zelfs dat het geslacht Riperdá van 
Spaanse afkomst was en dat het in de Nederlanden was terechtgekomen in de 
tijd dat deze nog onder het gezag van de Spaanse koning stond. Deze mystificatie 
van zijn afkomst is ontkracht in veel spaantalige literatuur over Ripperda, 
waarin men hem gewoonlijk ook aantreft onder zijn Spaanse naam. Een 
exuberante ijdelheid is de eigenschap die bij de hoofdpersoon van dit hoofdstuk 
het meest in het oog springt. Men kan met evenveel recht zeggen dat hij werd 
gejaagd door de wind, want juist door deze karaktertrek was hij overgeleverd aan 
de grillen van het kapitaal. Hij waaide met alle winden mee door een tomeloze 
ambitie. Hij had een ingebouwd kompas met behulp waarvan hij in elke context 
intuïtief zijn weg zocht naar de top.  
 
De Ripperda’s waren niet van Spaanse, maar van Oostfriese afkomst. Een 
stamvader trouwde in de eerste helft van de veertiende eeuw over de Eems en 
vestigde zich in het dorp Farmsum bij Delfzijl. Het was in de tijd dat de Friese 
kustgebieden aan weerskanten van die rivier nog min of meer een culturele 
eenheid vormden. De Dollard, die naderhand een scheiding zou aanbrengen was 
nog niet ontstaan. Het geslacht Ripperda wordt in middeleeuwse documenten 
omschreven als ‘hoofdelingen’, een specifiek noordelijke status waarvoor twee 
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attributen waren vereist: een versterkt huis en een aantal gewapende knechten. 
Een versterkt huis wordt in Groningen een borg genoemd, in Westerlauwers 
Friesland een stins. Met behulp van de soldaten kon de hoofdeling het 
belangrijkste doel van zijn bestaan verwezenlijken, namelijk het voeren van 
oorlog met andere hoofdelingen. Op den duur verwierven deze dorpspotentaten 
een adellijke aanzien, zonder dat daaraan de gebruikelijke formaliteiten als 
ridderslagen en adelbrieven aan te pas kwamen. De eigenaardige ontwikkeling 
van deze ‘gewoonte-adel’ hing samen met het ontbreken van een landsheerlijk 
gezag in de noordelijke kuststrook tijdens de middeleeuwen, een toestand van 
anarchie die gewoonlijk als ‘de Friese vrijheid’ wordt omschreven. 
 
Johan Willem Ripperda was naar eigen zeggen de achtste baron, maar omdat er 
geen bewijzen zijn is het moeilijk het exacte tijdstip aan te geven waarop 
wanneer het geslacht adellijk is geworden. Het lijkt wat overdreven acht 
baronnen op te voeren, temeer omdat die adellijke titel pas in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw gangbaar werd in de Ommelanden. Hoe dan ook, het 
geslacht Ripperda had rond 1700 een adellijke naam, zij het dat hun financiën 
niet meer  toereikend waren om zich edel te noemen. Door een tragische speling 
van het lot waren ze het grootste deel van hun voorvaderlijke bezittingen 
kwijtgeraakt en waren ze afzakt naar de status van Groninger landadel. Aan het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog hadden vier broers Ripperda, Pieter, Asinge, 
Onno en Wigbolt, zich aangesloten bij de Watergeuzen. Deze broers uit Winsum 
kwamen allen kort na elkaar om het leven. Pieter en Asinge stierven in 1574 als 
ballingen in Emden. Onno sneuvelde in 1580 bij Hardenberg en Wigbolt, bekend 
geworden als de verdediger van Haarlem tijdens het beleg van 1572/1573, werd 
na de inname van de stad op bevel van de zoon van de hertog van Alva onthoofd. 
De namen van de straten die genoemd zijn naar Ripperda, die men in 
negentiende eeuwse wijken aantreft, danken hun naam aan Wigbolt, niet aan 
Johan Willem. In Groningen had elk politiek conflict de neiging te partijen te 
verdelen langs de breuklijn tussen Stad en Lande, die was ontstaan in de late 
middeleeuwen toen de toenemende macht van Stad in botsing kwam met die van 
de hoofdelingen op het platteland. In de zestiende eeuw werd ook de opstelling 
van de partijen in de oorlog tegen Spanje daardoor bepaald: de hoofdelingen 
kozen voor de prins, terwijl het stedelijk patriciaat trouw bleef aan Filips 11 en 
aan de katholieke kerk. In het begin ging het niet zo goed met de prinsgezinden, 
denkende aan het verraad van Rennenberg. Stad greep de gelegenheid aan om 
haar invloed in de Ommelanden uit te breiden. De bezittingen van prinsgezinde 
en gevluchte hoofdelingen zoals de Ripperda’s werden verbeurd verklaard en bij 
opbod verkocht, meestal aan Stad of aan de leden van de stedelijk patriciaat. 
Nadat Stad en Lande in 1594 als zevende en laatste provincie was opgenomen in 
de Unie werden deze transacties ter wille van de lieve vrede niet weer ongedaan 
gemaakt. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat de Ripperda’s al gauw 
genoeg kregen vaan het calvinisme en weer katholiek werden. Dat bezorgde de 
verarmde familie echter een aanvullende handicap, aangezien katholieken ten 
tijde van de Republiek geen staatsambten mochten bekleden. Alleen een militaire 
carrière was voor hen toegankelijk, want voor het leger golden deze religieuze 
beperkingen niet. Ludolf Luirdt Ripperda, de vader van Johan Willem, diende 
dan ook in het Staatse leger. Hij werd garnizoenscommandant van de vesting 
Namen. Dat was een onderdeel van de barrière tegen Frankrijk waartoe bij de 
Vrede van Utrecht (1713) was besloten. 
 
De uitgangspositie van Johan Willem Ripperda, verder genoemd Ripperda, was 
niet overdreven gunstig, want als een kale jonker met het verkeerde geloof had 
hij slechts de keuze tussen een militaire loopbaan en een hoogstaande boer op 
de Jensemaborg bij Oldehove. Bij die borg moet men zich grandeur noch 
grootgrondbezit voorstellen. Borg Jensema was een simpel landhuis in 
renaissance stijl met vierentwintig hectare grond, de omvang van een grote 
boerderij. Maria van Diest, de moeder van Ripperda, had het huis en de 
landerijen geërfd in hetzelfde jaar dat haar zoon werd geboren. De familie Van 
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Diest, van oorsprong rentmeesters van Stad Groningen, hadden het goed in 
1650 aangekocht nadat het geslacht Jensema was uitgestorven. In de tijd dat 
Ripperda opgroeide moet het huis al in een slechte staat hebben verkeerd, want 
in de jaren dertig van de achttiende eeuw werd het gesloopt. Jensemaborg 
vormde niet het enige decor van zijn jeugd, want toen hij een jaar of tien was 
brachten zijn ouders hem naar het college van de Jezuïeten in Keulen. Dat was 
de gewoonte bij katholieke kinderen van goeden huize, aangezien in de 
Republiek de mogelijkheden voor een degelijke katholieke opvoeding ontbraken, 
althans voor kinderen van het mannelijk geslacht. De beide zusjes van Ripperda 
bleven in Oldehove om zich te bekwamen in het nuttig handwerken. Nadar de 
jonge Johan in het jaar 1700 was teruggekeerd naar Oldehove, moest hij een 
beslissing nemen over zijn toekomst. Hij had geen zin om in de militaire 
voetsporen van zijn vader te treden en hij was niet van plan zijn leven te slijten 
als een landjonker zonder vooruitzichten. Hij wilde de politiek in, want daar viel 
in zijn ogen de meeste eer te behalen. De twee grootste struikelblokken voor een 
politieke loopbaan, zijn verkeerde geloof en zijn gebrek aan middelen, ruimde hij 
in 1704 in een keer uit de weg. Hij trouwde met een rijk protestants meisje en 
zwoer naar aanleiding daarvan zijn eigen geloof af. Het was de eerste, maar niet 
de laatste keer dat hij onder druk van de omstandigheden het ene geloof afzwoer 
en het andere omarmde.  
 
De bruid van Ripperda heette Alida Schellingwou. Zij was niet van adel maar wel 
erg rijk. Haar moeder, Maria Commersteyn, stamde uit een Amsterdams 
koopmansgeslacht dat banden had met de aanzienlijke regentenfamilies van die 
stad. De kapitalen van verscheidene kooplieden waren deze erfdochter in de 
schoot gevallen. Na de dood van haar eerste echtgenoot was Maria hertrouwd 
met Gerard Schatter, die in Haarlem het ambt bekleedde van ontvanger der 
belastingen. Deze ontving echter meer belastingen van de Haarlemse burgerij 
dan hij afdroeg aan de Haarlemse vroedschap. Toen dat uitkwam was het 
echtpaar gedwongen overhaast te vluchten naar Groningen. Dat was het land 
van herkomst van Schatter. Ripperda was het toonbeeld van de ideale 
schoonzoon, want hij wist in de loop van zijn carrière verschillende oudere 
dames voor zich in te nemen. Maria Commersteyn was de eerste van een reeks 
beschermvrouwen, gevolgd door de moeder van de Friese stadhouder, de 
koningin van Spanje en de sultanmoeder van Marokko. Schoonmama was altijd 
bereid in de financiële noden van Ripperda te voorzien en het is niet teveel 
gezegd dat zonder haar helpende hand zijn carrière nooit van de grond zou zijn 
gekomen. Zoals meer welgestelde Amsterdammers had Maria adellijke aspiraties 
en ze was duidelijk ingenomen met het blauwe bloed en de bravoure van haar 
schoonzoon. De Schatters hoopten via het huwelijk van Alida toegang te 
verkrijgen tot de adellijke elite van de provincie. Maar daar is echter weinig van 
terechtgekomen. Terwijl Ripperda uitstekend met zijn schoonmoeder overweg 
kon, kreeg hij daarentegen al snel ruzie met haar echtgenoot. Het een stond 
waarschijnlijk niet los van het ander, want het huwelijk van Maria Commersteyn 
met Gerard Schatter schijnt, zeker na de verbanning uit Holland, niet erg 
gelukkig te zijn geweest. Schatters pogingen om in Groningen een nieuw bestaan 
op te bouwen met behulp van het geld van zijn vrouw veroorzaakten de nodige 
spanningen tussen de echtgenoten, en dat werd niet beter toen Ripperda zijn 
intrede deed in de familie. Ripperda en Schatter verdachten elkaar, in beide 
gevallen niet zonder reden, van slechte bedoelingen met het geld van Maria 
Commersteyn. In januari 1706 probeerde Ripperda zelfs zijn schoonvader 
gevangen te laten zetten. Schatter had op zijn naam, maar met geld van zijn 
vrouw, een borg gekocht. De echtgenoten kregen ruzie over de vraag wie van hen 
beiden de rechtmatige eigenaar was. Dat liep zo hoog op dat Maria op staande 
voet de echtelijke woning verliet en haar intrek nam bij haar dochter en 
schoonzoon in Oldehove. Ripperda verdedigde zijn schoonmoeder op een manier 
die zijn middeleeuwse voorvaderen niet zou hebben misstaan. Met een paar 
gewapende boerenjongens reed hij op een avond naar Groningen en deed een 
inval in het huis van Schatter. Hij zette zijn schoonvader ‘de bloote degen op de 
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borst’, beschuldigde hem ervan dat hij de eigendomsakte van de betwiste borg 
had verduisterd en leverde hem vervolgens zonder plichtplegingen over aan de 
schout en zijn rakkers. Toen Schatter eenmaal was verwijderd doorzocht 
Ripperda op zijn gemak het huis totdat hij de bewuste acte had gevonden. 
Schatter liet het er niet bij zitten en spande op zijn beurt een aantal processen 
aan tegen zijn schoonzoon. Ripperda werd door het gerecht in het ongelijk 
gesteld en moest aan zijn schoonvader een grote schadevergoeding betalen. 
 
Afgezien van deze strubbelingen met Schatter lag voor Ripperda na 1704 de 
wereld open. Voorlopig was de wereld nog niet groter dan Groningen en de 
Ommelanden. Maar die kleine wereld zat in politiek opzicht ingewikkeld in 
elkaar. De traditionele rivaliteit tussen Stad en Lande was geïnstitutionaliseerd 
in de Staten van de provincie, die als enige in de Republiek een tweeledig 
karakter hadden. Bij zaken die beide leden aangingen hadden Stad en Lande een 
even zware stem in het kapittel, maar het ene lid mocht zich absoluut niet 
bemoeien met de particuliere aangelegenheden van het andere. De jonkers 
waren heer en meester op het platteland. Stad was het domein van de stedelijke 
magistraat. Stad en Lande vaardigden ook ieder drie gedeputeerden af naar de 
Staten Generaal. Ripperda had toegang tot de landdag van de Ommelanden, 
overigens niet als jonker maar als eigengeërfde. Elke eigenaar van vijftien 
hectare grond, vooropgesteld dat hij de ware religie volgde, had het recht dele te 
nemen aan de vergadering die de Ommelanden bestuurde. In theorie waren alle 
tweehonderd eigengeërfden van de vergadering gelijk, maar in de praktijk bleken 
sommigen meer gelijk dan anderen. De feitelijke macht in de Ommelanden 
berustte bij een twintigtal jonkers, die de niet-adellijke eigengeërfden – veelal 
niet meer als hulpen – naar believen manipuleerden en die de bestuurlijke 
banen onder elkaar verdeelden. Ripperda betrad in 1705 deze politieke arena 
met de bedoeling zich een plaats te bevechten onder de topjonkers van de 
provincie. Politieke macht berustte in de Ommelanden op grondbezit, en dus 
probeerde hij in de volgende jaren zoveel mogelijk landerijen te verwerven met 
het geld dat zijn vrouw inbracht of met geld dat hij van zijn schoonmoeder 
leende. In datzelfde jaar kocht hij de Engelumborg, ten noorden van Oldehove, 
waarop het jonge paar zich metterwoon (als vaste woonplaats) vestigde. In de 
onmiddellijke omgeving van zijn geboortedorp wist hij een zekere machtspositie 
op te bouwen. Maar het lukte hem niet door te dringen tot de adellijke elite. De 
jonkers waren niet genegen plaats in te ruimen voor de ambitieuze parvenu uit 
Oldehove. (Een parvenu is iemand die door rijkdom omhoog gekomen is, zich 
daarop erg laat voorstaan, doch voortdurend blijk geeft zich de nodige 
beschaving niet eigen gemaakt te hebben). De mars door de Ommelander 
instituties zou op deze manier lang gaan duren. Veel te lang voor de ongeduldige 
Ripperda. Na twee jaar verzette hij de bakens. Hij kocht, ongetwijfeld met geld 
van zijn schoonmoeder, een huis in Stad en vroeg in het begin van 1707 het 
burgerrecht van Stad aan. Die stap hield tevens in dat hij zich terugtrok uit de 
politiek in de Ommelanden. De bestuurlijke splitsing van de provincie maakte 
het onmogelijk dat een burger van Stad zitting kon nemen in de bestuurlijke 
colleges van de Ommelanden.  
 
Door op een handige manier gebruik te maken van de omstandigheden wist 
Ripperda zich binnen twee jaar alsnog omhoog te werken tot de belangrijkste 
jonker van de Ommelanden. En het knappe was dat hij die eminente positie wist 
te veroveren met behulp van Stad. De Friese Nassau’s waren zowel stadhouders 
van Friesland als van Stad en Lande. Hun positie was echter in beide gewesten 
niet dezelfde. In Friesland waren ze erfelijk met het ambt bekleed, maar in 
Groningen werd iedere nieuwe stadhouder geballoteerd (een sollicitatieprocedure 
doorlopen). Sinds de dood van Hendrik Casimir 11 in 1696 fungeerde diens 
echtgenote Henriëtte Amalia in Friesland als regentes voor haar minderjarige 
zoon Johan Willem Friso. Stad en Lande maakten sindsdien een stadhouderloos 
tijdperk door. In 1707 werd Friso twintig jaar, de leeftijd waarop Nassau-telgen 
geacht werden rijp te zijn voor het stadhouderschap. In Friesland was zijn 
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benoeming vanwege de erfopvolging een formele aangelegenheid, maar in 
Groningen ontstonden moeilijkheden toen Friso zich daar in het begin van 1707 
aandiende om te worden beëdigd. En zoals altijd hadden ook deze moeilijkheden 
te maken met de oude tegenstellingen tussen Stad en Lande. Beide leden van de 
Staten waren in principe bereid Friso te aanvaarden als stadhouder, maar ze 
kregen verschil van mening over diens bevoegdheden. Het conflict spitste zich 
toe op de vraag of Friso evenals zijn vader het voorzitterschap mocht uitoefenen 
over de Ommelander colleges van Monsterheren en Arbiters.  Het eerste college 
stelde vast of de kandidaten die zich aanmeldden voor de Ommelander 
Vergadering de vereiste kwalificaties bezaten, het tweede of een klacht die tegen 
een Ommelander werd ingebracht juridisch ontvankelijk was en zo ja, welke 
gerechtelijke instantie daarover diende te beslissen. Geen van beide organen 
bezat veel werkelijke macht, maar een ambitieuze stadhouder zou zich – althans 
in theorie – als voorzitter kunnen bemoeien met de interne aangelegenheden van 
de Ommelanden. En dus wilden de jonkers dat de nieuwe stadhouder van deze 
beide functies werd uitgesloten, terwijl de stedelijke regenten om dezelfde reden 
erop stonden dat Friso deze bevoegdheden juist wel zou krijgen. De beide leden 
van de Staten kregen over deze kwestie ruzie, terwijl Friso, gesteund door Stad, 
vanuit Leeuwarden de ene brief na de andere stuurde waarin hij aandrong op en 
snelle beëdiging. Kennelijk ging het niet snel genoeg, want Friso zette in 
samenwerking met Stad een staatsgreep op touw. Op 24 februari 1708, bij de 
opening van de nieuwe zitting van de Staten van Stad en Lande, verscheen Friso 
met een stel hellebaardiers in het provinciehuis in Stad en verlangde als 
stadhouder te worden beëdigd met dezelfde bevoegdheden die zijn vader had 
gehad.  Het was niet zo tactisch de jonkers de hellebaard op de keel te zetten, 
want de ruzie tussen Stad en Ommeland nam nu buitensporige proporties aan. 
De boze Ommelanders weigerden nog langer deel te nemen aan de 
Statenvergaderingen, met als gevolg dat het bestuur van de provincie geheel 
verlamd raakte. Ze wendden zich tot de Staten Generaal om hun gelijk te halen,  
daarbij inspelend op de antistadhouderlijke sentimenten die daar in die jaren de 
overhand hadden. Van de weeromstuit wendden ook de Groningers zich tot Den 
Haag, zodat in het Binnenhof de deducties (afleiding van het bijzondere uit het 
algemene), tegenbetogen en verhandelingen van de beide partijen zich 
opstapelden. Jonkers zowel als burgemeesters stuurden vertegenwoordigers 
naar Den Haag en naar de hoofdsteden van de andere provinciën om steun te 
verwerven voor het eigen standpunt. De meeste gewesten stonden aan de kant 
van de Ommelanden, maar raadspensionaris Heinsius had weinig zin zich in te 
laten met dit noordelijke wespennest. Er gebeurde dus verder niets, terwijl in 
Groningen beide partijen zich ingroeven in hun loopgraven. Deze oorlog tussen 
Stad en Ommeland zou duren tot 1710. 
 
In wezen was het conflict weinig meer dan een storm in een glas water, maar er 
werd veel lucht verplaatst. Misschien is dat een verklaring voor het feit dat 
Ripperda, ambteloos burger van Stad, al spoedig een belangrijk rol speelde in 
deze troebelen. Na zijn teleurstellende ervaringen in de Ommelander politiek 
koos hij niet de partij van de jonkers, maar die van Stad en van Friso. Het is niet 
zo moeilijk te beredeneren waarom Ripperda op Friso gokte. Als het hem lukte 
het vertrouwen van de jonge stadhouder te winnen, zou hij na diens benoeming 
in Stad en Lande een machtige beschermheer hebben. Bovendien was het anno 
1798 natuurlijk niet uitgesloten dat Friso, sinds de dood van Willem 111 de enig 
overgebleven Nassau, op den duur stadhouder van de gehele Republiek zou 
worden. Ripperda deed alle mogelijke moeite om bij Friso in het gevlei te komen, 
en vooral bij diens moeder, Henriëtte Amalia. Hij was zich bewust van het 
overwicht dat zij op haar zoon had en hij gooide al zijn charmes in de strijd om 
haar gunst te verwerven. Hij had inmiddels het nut van moeders leren 
waarderen. Hij liep het vuur uit zijn sloffen en slaagde erin de vertrouweling van 
de stadhouderlijke familie te worden. Geregeld reisde hij van Groningen naar 
Leeuwarden om Friso en zijn moeder op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in Stad en Lande. Daarnaast voerde hij een uitgebreide 
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correspondentie met moeder en zoon, waarin vleierijen werden afgewisseld met 
politieke adviezen en beschrijvingen van tegen- en medestanders. Ripperda 
glorieerde in zijn rol van adjudant van Oranje. Geheime conferenties aan het 
stadhouderlijk hof in Leeuwarden, geheime conferenties in Groningen met de 
aanhangers van Friso, veel heen en weer gereis tussen de twee steden, al die 
geheimzinnigheid en gewichtigheid was een kolfje naar zijn hand. Het gerucht 
wil dat hij zelfs de regisseur van de inval tijdens een Statenvergadering van Friso 
met de hellebaardiers  
is geweest.  
 
Al gauw probeerde hij voordeel te slaan uit zijn Oranjegezindheid. In zijn 
correspondentie met Friso zinspeelde hij herhaaldelijk op een plan dat de zaak 
van de stadhouder een wending ten goede zou geven. Bij navraag bleek dat plan 
neer te komen op de suggestie een bekwaam persoon in Den Haag te plaatsen, 
die de belangen van de prins met kracht zou behartigen en tweedracht zou 
zaaien in de antistadhouderlijke gelederen. En wie zou meer geschikt zijn voor 
die moeilijke taak dan Johan Willem Ripperda? De onbaatzuchtige dienaar die 
met pijn in het hart bereid was zijn huiselijk geluk op te offeren om in Den Haag 
voor de prins te pleiten. Ripperda wilde als afgevaardigde van Friesland naar de 
Staten Generaal. Hij probeerde via Friso in één beweging door te stoten naar de 
landelijke politiek. Maar hij liep iets te hard van stapel. Friso wees Ripperda’s 
plan beleefd van de hand met het argument dat hij niet de bevoegdheid had om 
de Friese gedeputeerden bij de Staten Generaal te benoemen. Het slepende 
conflict tussen Stad en Lande bood echter meer carrièremogelijkheden. Er waren 
meerdere wegen die naar Den Haag leidden, waaronder een omweg via de 
Ommelanden. Nu de oude tegenstelling zich weer toespitste vermeerderde Stad 
haar inspanningen om invloed te verwerven in de Ommelanden. De meest voor 
de hand liggende methode daarvoor bestond uit het aankopen van landerijen 
met behulp van stroman (iemand die, schijnbaar zelfstandig, voor anderen 
handelt), die als pseudo-eigengeërfde zitting konden nemen in de colleges van 
het Ommeland en de ideeën van de jonkers konden beïnvloeden. 
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Het nadeel van deze tactiek was 
echter dat de stedelijke aankopen werden uitgesmeerd over de gehele provincie. 
Stad verwierf weliswaar enige invloed in verschillende Ommelander 
bestuursgebieden, maar ze kreeg nergens de meerderheid. Tegen die achtergrond 
is het begrijpelijk dat de heren burgemeesters wel oren hadden naar het plan dat 
Ripperda hun in 1709 voorlegde. Hij stelde voor de aanval te concentreren op 
één gebied, Middagsteradeel. Dat gebied geheel werd gecontroleerd door Lewe 
van Aduard, het hoofd van de oppositie in de Ommelanden. Als Stad hem de 
benodigde gelden ter beschikking  stelde, wilde hij in het territorium van Lewe 
zoveel mogelijk landerijen opkopen en zoveel mogelijk eigengeërfden omkopen. 
Vanuit een strategisch oogpunt was dat helemaal niet zo’n gekke gedachte. De 
machtspositie van de jonkers berustte op hun controle van de eigengeërfden, die 
in de Statenvergadering de verdeling van de ambten mochten sanctioneren. Als 
het Ripperda lukte voldoende eigengeërfden in Middagsteradeel te verzamelen, 
zou Lewe in één klap zijn ambten verliezen. De Ommelander oppositie zou 
worden onthoofd, terwijl het deel dat door Stad werd gecontroleerd een bres zou 
slaan in het gesloten front van de jonkers.  
 
Ripperda genoot inmiddels het volle vertrouwen van de stedelijke regenten. In 
november 1709 kreeg hij een blanco volmacht om alle aankopen te doen die hij 
nodig achtte. Het kopen van landerijen en het ronselen van eigengeërfden moest 
natuurlijk in het diepste geheim gebeuren. Ripperda zal ervan hebben genoten, 
des temeer omdat het vooral Lewe was geweest die een paar jaar tevoren zijn 
doorbraak in de politiek van de Ommelanden had tegengewerkt. Lewe was als lid 
van de Staten Generaal veel in Den Haag aanwezig en hij kreeg veel te laat in de 
gaten wat er gaande was. Toen hij bij de opening van de zitting van de Staten 
van Stad en Lande in februari 1710 naar gewoonte in zijn ambten wilde worden 
bevestigd, werd hij tot zijn stomme verbazing niet gekozen. Hij raakte al zijn 
ambten kwijt, met inbegrip van zijn lidmaatschap van de Staten Generaal. 
Ripperda, die inmiddels het burgerschap van Stad weer had opgegeven, werd 
door de eigengeërfden van Middagsteradeel benoemd in alle ambten die zij 
konden toewijzen. Lid van de Staten Generaal kon hij nog niet worden, want over 
die benoeming beslisten alle leden van de Staten van de Ommelanden. Na zijn 
onverwachte val wilde Lewe elders in de provincie een nieuwe positie opbouwen 
en hij bood zijn borg in Aduard met alle landerijen en rechten te koop aan. Voor 
Ripperda zou het bezit van die borg een prachtige bekroning vormen van zijn 
zojuist verworven positie. Maar de koopsom van honderdveertigduizend gulden 
ging zelfs de middelen van zijn schoonmoeder ver te boven. De burgemeesters, 
ingenomen met het succes van de coup van Ripperda, bleken echter bereid hun 
stroman het geld te lenen. In datzelfde jaar 1710 kocht Ripperda nog twee kleine 
borgen in het Westerkwartier, eveneens gefinancierd door Stad. Ripperda, 
achtentwintig jaar oud, was in korte tijd de topjonker van de Ommelanden 
geworden. Het was natuurlijk pronken met geleende veren, want hij had een 
bedrag van twee ton geleend van Stad.  
 
Uiteraard moest hij ook zijn politieke verplichtingen jegens zijn broodheren 
nakomen. Hij moest zijn nieuwe machtspositie gebruiken om het verzet van de 
jonkers tegen Friso te ondermijnen. Wat dat laatste betreft had hij geluk. Na 
twee jaar van vruchtloze touwtrekkerij waren de partijen meer dan rijp voor een 
verzoening, vooropgesteld dat het gezichtsverlies van elk van beide beperkt kon 
blijven. Het kostte de nieuwe heer van Aduard dan ook weinig moeite de jonkers 
en de heren van Stad te bewegen tot informele besprekingen over het slepende 
geschil. Op grond daarvan stelde Ripperda een ingewikkelde ontwerpresolutie 
op, die door de Staten van Stad  officieel werd aangenomen. In wezen hield die 
resolutie weinig meer in dan een agreement to disagree, (akkoord gaan met het 
zich erbij neerleggen dat men niet tot een akkoord kan komen) want de 
definitieve omschrijving van Friso’s competentie – de inzet van het geschil – werd 
in de koelkast gezet. Ook Friso was bereid water in de wijn te doen en zei toe dat 
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hij in overeenstemming met de termen van de resolutie (voorlopig) geen 
aanspraak zou maken op het voorzitterschap van de Monsterheren en de 
Arbiters. Daarmee was het voornaamste struikelblok uit de weg geruimd en in 
maart 1710, na een vertraging van twee jaar, kon Friso eindelijk worden 
gehuldigd als stadhouder van Stad en Lande. Geen van beide partijen had de 
overwinning behaald, maar elk van beide kon zich vleien met de gedachte dat de 
andere tenminste evenmin had gewonnen. Welbeschouwd was Ripperda de enige 
die bij deze troebelen had gewonnen. Een jaar later, toen de herinnering aan de 
vete begon te vervagen, startte hij in opdracht van Stad een campagne voor een 
volledig eerherstel van Friso. Hij wist een aantal jonkers over te halen en in de 
Ommelander Vergadering ontstond zowaar een meerderheid ten gunste van 
Friso. De plotselinge opbloei van orangistisch sentiment onder de jonkers is 
enigszins onverklaarbaar, al is het niet onmogelijk dat Stad Ripperda’s 
overredingskracht ondersteunde met meer materiële argumenten. Hoe dan ook, 
in juni 1711 werd Friso alsnog benoemd tot voorzitter van de Monsterheren en 
de Arbiters. Hij kon er niet zo lang van genieten, want op 14 juli 1711 vond een 
drama plaats. Onderweg naar het front in de Zuidelijke Nederlanden verdronk 
Friso bij de Moerdijk, toen de veerboot die hem zou overzetten in een plotseling 
opstekende storm verging. 
 
Een paar maanden na de plotselinge dood van de stadhouder, werd zijn zoon 
Willem Karel Hendrik Friso geboren. De opvolgingskwestie werd opnieuw aan de 
orde gesteld. De Staten van Friesland accepteerden hem als de toekomstige 
opvolger van zijn vader. Maar in de Ommelanden bleek opnieuw een partij te zijn 
ontstaan die tegen de macht van de stadhouder was en geen enkele toezegging 
wilde doen ten gunste van de pasgeboren Nassau. Het prinsje moest maar eerst 
volwassen worden, besloten de jonkers op een geheime vergadering in oktober 
1711. Zonder stadhouder ging het ook goed, en was bovendien goedkoper. De 
leider van het anti-Oranje front was Johan Willem Ripperda, tot voor kort de 
grootste fan van Friso in de Ommelanden. De wind waaide weer uit een andere 
hoek, want aan een dode stadhouder viel weinig eer te behalen. Bovendien kwam 
het slecht uit voor de eigendunk van Ripperda dat hij ondanks zijn machtige 
positie in de Ommelanden niet meer was dan een marionet van Stad. Hij 
probeerde zich steeds meer aan de curatele van zijn broodheren te onttrekken. 
In oktober 1711, net voordat de positie van de kleine prins aan de orde kwam, 
werd hij benoemd als afgevaardigde naar de Staten Generaal voor de 
Ommelanden. Zijn aanstaande entree in de landelijke politiek verklaart ook ten 
dele zijn anti-houding ten opzichte van de stadhouder. Als hij in Den Haag wat 
wilde bereiken moest hij zorgen dat hij geen Oranje aanhanger was. Oranje 
sentimenten waren daar niet populair sinds de dood van Willem 111 in 1702. De 
heren van Stad waren niet van plan de eigengereidheid van Ripperda over hun 
kant te laten gaan. Hij werd op het matje geroepen bij de heren burgemeesters 
en moest op de knieën voor Stad en het Huis van Oranje. Maar eenmaal in Den 
Haag, op veilige afstand van Groningen, trok Ripperda zich weinig meer aan van 
het thuisfront. Toen de echtgenote van Friso de erfenis opeiste voor haar 
pasgeboren zoon, verdedigde Ripperda de belangen van de stadhouderlijke 
familie niet. Zijn parlementaire activiteit bestond voornamelijk uit het verwerven 
van de gunst van de belangrijke Hollandse regenten, in de eerste plaats die van 
raadspensionaris Heinsius. Ripperda vertegenwoordigde alleen Ripperda en 
daarmee had hij het druk genoeg. 
 
Groningen was ver weg, maar niet ver genoeg. De heren van Stad, achterdochtig 
geworden door de antistadhouderlijke stellingname van Ripperda, kregen steeds 
meer twijfels over de betrouwbaarheid van hun stroman. En het gevolg van die 
twijfels was dat ze in 1712 begonnen aan te dringen op de terugbetaling van de 
enorme schuld die hij nog steeds bij hen had uitstaan. Eerst vriendelijk, al 
spoedig nadrukkelijker en tenslotte met de vuist op tafel, eisten ze het gehele 
bedrag van bijna twee ton in één keer op. Lewe, voormalig heer van Aduard, zag 
de bui hangen boven het hoofd van zijn rivaal. De ex-leider van de Ommelander 
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oppositie bood zijn diensten aan bij Stad en beloofde zich voortaan te zullen 
inzetten voor de belangen van Stad en de stadhouder. Hij bood aan zijn 
voormalige bezittingen in Aduard terug te kopen. Stad vond dat een goed plan, 
want het was duidelijk dat Ripperda zijn schulden nooit zou kunnen aflossen. In 
mei 1712 eiste Stad de borg van haar voormalige vertrouweling op. Ripperda had 
geen schijn van kans, want bij de aankoop had hij zich schriftelijk verplicht 
afstand te doen van de bezittingen als zijn geldschieter dat eiste. Zo werd Lewe 
weer heer van Aduard. De ramp bleef niet beperkt tot het verlies van de borg, 
want Lewe zorgde er natuurlijk voor dat alle eigengeërfden van Middagsteradeel 
weer onder zijn controle kwamen. Bij de opening van de zitting van de Staten 
van Stad en Lande in februari 1713 overkwam Ripperda hetzelfde wat Lewe drie 
jaar tevoren was overkomen. Hij verloor niet alleen zijn ambten in Stad en 
Lande, maar ook zijn lidmaatschap van de Staten Generaal.  Maar er was nog 
hoop. In Utrecht waren in datzelfde jaar de vredesbesprekingen begonnen die 
een einde moesten maken aan de Spaanse Successieoorlog. En een van de drie 
leden uit de Ommelanden van de Staten Generaal zou deze besprekingen als 
gevolmachtigde van de Republiek bijwonen. Dientengevolge kon hij zijn reguliere 
werkzaamheden in de Staten Generaal niet waarnemen en moest hij een 
vervanger aanwijzen. Ripperda kreeg tegen betaling van een groot bedrag voor 
elkaar om benoemd te worden tot vervangend lid van de Staten Generaal. 
Voorlopig kon hij dus in Den Haag blijven. 
 
Ondanks de verkoop van Huis Aduard had Ripperda nog steeds een groot bedrag 
openstaan bij Stad en Groningen dreigde met de gerechtelijke verkoop van zijn 
resterende bezittingen als hij niet gauw over de brug kwam. De heren van Stad 
wilden bloed zien en ze overtuigden de heren van de Ommelanden dat de 
opstelling van Ripperda in Den Haag de provincie in diskrediet bracht. 
Waarschijnlijk kostte dat weinig moeite, want in de ogen van de meeste jonkers 
was Ripperda weinig meer dan een overloper. Aan het einde van 1713 besloten 
de Staten van Stad en Lande dat hij niet langer mocht optreden als 
vertegenwoordiger van de provincie en dat hem de toegang tot de vergadering 
van de Staten Generaal moest worden ontzegd. Gelukkig begon de Haagse lobby 
van Ripperda vruchten af te werpen. Nadat de Republiek in 1714 vrede had 
gesloten met Spanje werden de diplomatieke relaties tussen beide landen 
hersteld. Er moest dus een diplomaat naar Madrid worden gestuurd en op 
voorspraak van hooggeplaatste vrienden werd Ripperda in december 1714 voor 
die post voorgedragen. Stad en Lande verzetten zich niet tegen zijn benoeming. 
Ze waren hem liever kwijt en Maria Commersteyn had zich inmiddels garant 
gesteld voor de afbetaling van de schulden van haar schoonzoon. Ripperda’s 
financiële positie moet rampzalig zijn geweest, want hij had in Den Haag grote 
bedragen moeten lenen om zijn deftige levensstijl te kunnen betalen en hij had 
geprobeerd het ene gat met het andere te dichten. De schuldeisers zaten hem op 
de nek, het faillissement dreigde en de grond werd heet onder zijn voeten. 
Ripperda moet een zucht van opluchting hebben geslaakt toen hij in het voorjaar 
van 1715 naar Spanje kon vertrekken. Alida bleef in Nederland om samen met 
haar moeder de financiële chaos op te ruimen die hij bij zijn vertrek achterliet. 
De drie kinderen – inmiddels waren een zoon en twee dochters geboren – bleven 
bij hun moeder. 
 
Nu Ripperda op het punt stond naar Madrid te verhuizen en zijn intrede te doen 
in de internationale politiek, wordt het tijd  de situatie  in Spanje en die van de 
wereld anno 1715 nader te bekijken. Beide situaties werden nog steeds bepaald 
door de Spaanse Successieoorlog, hoewel die al in 1713 was geëindigd. De inzet 
van die oorlog was de kroon van Spanje. Toen Carlos 11 in 1700 kinderloos 
stierf, benoemde hij in zijn testament Filips van Anjou, de kleinzoon van 
Lodewijk X1V, tot zijn opvolger. Weliswaar was in het testament vastgelegd dat 
de kronen van Frankrijk en Spanje nooit door hetzelfde hoofd mochten worden 
gedragen, maar de consequentie van deze wilsbeschikking was dat de Bourbons 
aan weerszijden van de Pyreneeën zouden regeren. Lodewijk X1V was erg 
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ingenomen met dat idee, maar juist daarom was de rest van Europa ertegen. Zij 
steunden dus een andere pretendent, die in termen van verwantschap dezelfde 
aanspraken kon doen gelden: aartshertog Karel van Habsburg, de tweede zoon 
van de Oostenrijkse keizer. In 1701 kwam onder regie van koning-stadhouder 
Willem 111 een alliantie tot stand tussen Engeland, Oostenrijk en de Republiek 
die de aanspraken van de Bourbons op Spanje moest verhinderen. In 1702 
kwam er oorlog. De Oostenrijkse troepen vielen Italië binnen om de Spaanse 
bezittingen in dat land te veroveren, de Fransen voerden oorlog tegen de 
Oostenrijkers en de Hollanders in de Spaanse Nederlanden, de Engelsen landden 
in Spanje, Britse en Nederlandse vloten hadden oorlog op zee met Franse en 
Spaanse vloten, Portugal verklaarde de oorlog aan Spanje, Catatonie greep de 
gelegenheid aan om zich af te scheiden. Op den duur konden Frankrijk en 
Spanje geen standhouden tegen de rest van Europa. Maar toch zou Karel van 
Habsburg geen koning van Spanje worden. Hij werd na de plotselinge dood van 
zijn oudste broer in 1711 namelijk keizer van Oostenrijk. Het enthousiasme van 
de geallieerden om hem op de Spaanse troon te zetten bekoelde sindsdien 
aanmerkelijk, want als Karel V1 een tweede Karel V zou worden zou Oostenrijk 
wel erg machtig worden in Europa. De vredesregeling die in Utrecht werd 
ontworpen kwam erop neer dat Filips werd erkend als koning van Spanje, maar 
dat hij alle aanspraken op de Franse troon moest opgeven. Bovendien raakte 
Spanje zijn Italiaanse en Nederlandse bezittingen kwijt. Het grootste deel van het 
koninkrijk van de beide Siciliën, Sardinië en Milaan kwamen bij Oostenrijk, 
evenals de Zuidelijke Nederlanden. Zelfs het Iberische territoir van Spanje bleef 
niet intact, want Engeland behield Gibraltar en Menorca. Na het sluiten van de 
vrede werd in Spanje zelf nog gevochten, Filips V, inmiddels erkend door de 
andere mogendheden, werd door Catatonie nog steeds niet aanvaard. Na zware 
bombardementen werd Barcelona in september 1714 ingenomen door de 
koninklijke troepen. In datzelfde jaar 1714 stierf de eerste echtgenote van 
Philips. Abbé Alberoni, de vertegenwoordiger van de hertog van Parma in Madrid, 
kreeg het voor elkaar dat Filips zou hertrouwen met de dochter van Parma, 
Elisabeth Farnese. Zij arriveerde in het begin van 1715 in Madrid, slechts een 
paar maanden voordat Ripperda op het toneel verscheen. Na zijn huwelijk zou 
Filips steeds meer alleen nog maar in naam koning van Spanje zijn, want zijn 
nieuwe echtgenote bepaalde in toenemende mate wat er gebeurde. Hijzelf werd 
steeds zieker en zwaarmoediger en werd op de duur zelfs psychiatrische patiënt. 
Tegelijk met de komst van de nieuwe koningin tekenende zich een verandering af 
in de Spaanse politiek, mede mogelijk gemaakt door de dood van Lodewijk X1V, 
in datzelfde jaar. Spanje maakte zich langzamerhand los van de curatele van 
Frankrijk en zocht toenadering tot Engeland en de Republiek. De architect van 
deze politiek was Alberoni, die via Elizabeth een snelle carrière maakte in Spanje 
en die in de loop van 1715 de macht in de regering kreeg. Hij wilde de twee 
zeemogendheden uitspelen tegen Oostenrijk, in de hoop verdeeldheid onder de  
overwinnaars het mogelijk zou maken de Spaanse bezittingen in Italië terug te 
krijgen. Deze koerswisseling voltrok zich in de tijd dat Ripperda arriveerde in 
Madrid. 
 
Ripperda had direct na zijn aankomst in juli 1715 een formele entree willen 
maken met veel pracht en praal. Maar dat viel tegen. De Staten Generaal hadden 
hem slechts de functie van envoyé extra-ordinaris meegegeven, terwijl Filips V in 
Den Haag werd vertegenwoordigd door een echte ambassadeur. Gezien het 
verschil in diplomatieke stand weigerde men in Madrid zijn geloofsbrieven te 
accepteren. Ripperda klaagde erover in zijn eerste brieven aan Den Haag en 
bovendien verdiende hij minder in vergelijking met de andere diplomaten in 
Madrid. De Staten Generaal hadden er geen bezwaar tegen zijn diplomatieke 
status te verhogen tot die van ambassadeur, maar een salarisverhoging zat er 
niet in. Klachten over gebrek aan geld maakten sindsdien een vast bestanddeel 
uit van de diplomatieke post uit Madrid. Na de dood van Lodewijk X1V in 
september 1715 trad Alberoni steeds meer op de voorgrond. Gezien zijn politieke 
oogmerken had hij er natuurlijk alle belang bij goede vrienden te worden met de 
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nieuwe Nederlandse ambassadeur. En hij deed dat op een manier die getuigde 
van psychologisch inzicht: hij streelde Ripperda’s ijdelheid. Alberoni, inmiddels 
graaf en binnenkort kardinaal, nodigde Ripperda voortdurend uit voor geheime 
en zelfs allergeheimste bijeenkomsten met hemzelf en het koninklijk paar. Hij 
besprak de wereldpolitiek met hem en gaf hem de indruk dat daar zonder hem 
niet veel van terecht zou komen. Ripperda, nog maar net ontkomen aan het 
dreigende faillissement, genoot van zijn positie aan het hof en van de 
gewichtigheid en de pracht en praal. Hij was waar hij wilde zijn. De koning en de 
koningin vroegen om alles zijn raad, zo liet hij Den Haag weten, en Alberoni liep 
bij hem in en uit. Maar naarmate hij zich door Alberoni liet inpakken, werd het 
vertrouwen van de Staten Generaal in hun ambassadeur kleiner. Ripperda deed 
steeds avontuurlijker voorstellen die duidelijk afkomstig waren van Alberoni. Het 
vredesverdrag tussen Spanje en de Republiek moest volgens hem worden 
omgezet in een alliantie.  Nog bonter maakte hij het door de voormalige Spaanse, 
inmiddels Oostenrijke Nederlanden, te gebruiken als lokaas voor een pro-
Spaanse politiek. In de ‘alleruyterste secretesse’ hadden de koning en Alberoni 
hem een voorstel gedaan de Zuidelijke Nederlanden bij de Noordelijke te voegen. 
Een bewering zonder gronden gezien het feit dat deze gebieden niet meer van 
Spanje waren. De vergroting van de Republiek zou heel goed zijn voor het 
Europese machtsevenwicht, meende Ripperda. Hij ging voorbij aan het feit dat 
deze ingrijpende revisie van de verdragen van Utrecht onvermijdelijk de oorlog 
opnieuw zou doen beginnen. In Den Haag vroeg men zich af of de ambassadeur 
in Madrid gek was geworden. Geen wonder dus dat de Franse ambassadeur in 
Den Haag al in 1716 aan zijn opdrachtgevers kon berichten dat de Staten 
Generaal in het geheel geen vertrouwen meer had in Ripperda. Belangrijke zaken 
handelden ze liever zelf af via de Spaanse ambassadeur in Den Haag, de markies 
Van Beretti-Landi. Samen met Engeland en Frankrijk probeerde de Republiek te 
bemiddelen in de geschillen tussen Spanje en Oostenrijk. De Nederlandse 
ambassadeur in Madrid werd in het geheel niet betrokken bij deze 
onderhandelingen. Ripperda vertegenwoordigde in Madrid slechts in naam de 
Republiek, ongeveer op dezelfde manier waarop hij een paar jaar tevoren in Den 
Haag de Ommelanden had vertegenwoordigd. Opnieuw vertegenwoordigde hij 
alleen zichzelf. In 1717 had Alberoni een sterk genoeg leger om een deel van de 
Italiaanse irredenta* te heroveren. 
 
De term irredenta is afgeleid van de woorden Italia irredenta, ‘het (nog) niet 
teruggewonnen (deel van) Italië’. Vooral Zuid Tirol en Dalmatië met Istrië werden 
voorwerp van het irredentisme. Deze gebieden maakten ten tijde van de 
Italiaanse eenwording nog deel uit van Oostenrijk-Hongarije. Pas in 1915 met 
het sluiten van het Pact van Londen en het Verdrag van Rapallo in 1920 
kwamen deze gebieden aan Italië, waarmee het irredentisme belangrijke 
doelstellingen verwezenlijkt zag. Triëst wordt gezien als centrum van het 
irredentisme. 
 
Een Spaans leger landde op Sardinië en wist zonder veel moeite het eiland te 
veroveren. Toen het bericht arriveerde dat de hoofdstad van Sardinië, Cagliari, 
was ingenomen, was Ripperda de enige van het corps diplomatique van Madrid 
die de vlag uitstak en zijn huis versierde. Moedwil en dommigheid? In ieder geval 
zullen deze vreugdeblijken hem door zijn opdrachtgevers niet in dank zijn 
afgenomen. Vlak daarna vroeg Ripperda zijn ontslag aan, al dan niet op verzoek 
van de Haagse heren. Het werd hem per ommegaande verleend. In diplomatieke 
kringen in Madrid ging het gerucht dat Ripperda aan aanzienlijke som geld had 
verduisterd die hem was toevertrouwd door de Britse ambassadeur. Diens 
collega in Den Haag zou bij de Staten Generaal ook al hebben aangedrongen op 
Ripperda’s ontslag. Tegen die tijd had Ripperda al besloten dat hij voorgoed in 
Spanje wilde blijven. Hij had al voor zijn ontslag de nodige voorbereidingen 
getroffen. Alberoni zegde hem een passende baan toe. Hij kocht een huis in 
Madrid en hij verzocht een vriend in Overijssel hem een ervaren koetsier te 
sturen, ‘dewelke met 4 à 6 hengsten kan rijden’. Met minder paarden kon 
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Ripperda zich in Madrid kennelijk niet laten zien. De koetsier uit Overijssel 
kwam er inderdaad. In de beslissing van Ripperda om in Spanje een nieuw leven 
op te bouwen zal zeker hebben meegespeeld dat in 1717 zijn schoonmoeder en 
zijn vrouw kort na elkaar waren overleden. En wat had hij verder nog in 
Nederland te zoeken. Een nieuwe diplomatieke opdracht was uiterst 
onwaarschijnlijk, een lidmaatschap van de Staten Generaal zat er ook niet meer 
in en zelfs in de provinciale politiek van Stad en Lande kon hij zich niet meer 
laten zien. Moest hij na zijn ervaringen in de grote wereld soms genoegen nemen 
met het eenvoudige bestaan van een Groningse landjonker? Begin 1718 vertrok 
hij naar Nederland om zijn kinderen op te halen. Hij bleef er zes weken, net lang 
genoeg om de nalatenschap van Alida af te handelen. Hij verkocht zoveel 
mogelijk bezittingen en gaf aan zijn zaakwaarnemer de opdracht het resterende 
te verkopen. Ook de erfenis van Maria Commersteyn moest worden verdeeld, 
want Alida overleed zo kort na haar moeder dat daarvoor nauwelijks gelegenheid 
was geweest. Volgens de andere erfgenaam van Maria Commersteyn, Alida’s 
halfbroer Jan Cornelis Schatter, zou Ripperda zich veel meer van de erfenis van 
zijn schoonmoeder hebben toegeëigend dan hem toekwam. Doordat Maria alle 
schulden van Ripperda had betaald had hij in feite een groot deel van de erfenis 
van zijn zwager verbruikt. Schatter zou nog jarenlang vergeefse pogingen doen 
om in het gelijk te worden gesteld. Ripperda echter was allang met de 
noorderzon vertrokken en liet niets meer van zich horen. 
 
Ripperda had nu in Spanje dezelfde handicap als indertijd in de Ommelanden. 
Hij had de verkeerde godsdienst, hij was immers protestants en dat was 
natuurlijk geen aanbeveling voor een carrière aan het hof van zijne katholieke 
majesteit. Gelukkig was het geen onoverkomelijk bezwaar. Midden 1718, vlak na 
zijn terugkeer uit Nederland, bekeerde hij zich weer tot het katholicisme in een 
openbare plechtigheid die werd bijgewoond door de hoge heren uit Madrid. 
Volgens Ripperda had de vroomheid van Filips V hem tot deze stap geïnspireerd. 
En op de dag van zijn bekering mocht hij ’s avonds in de kapel van het 
koninklijk paleis de mis bijwonen. Als beloning voor zijn terugkeer in de schoot 
van de moederkerk kreeg Ripperda de functie van directeur van de koninklijke 
lakenfabriek in Guadelajara. In de ogen van Ripperda was dat weinig meer dan 
een sinecure (baantje dat niet veel werk gaf) die hem voorlopig in de gelegenheid 
stelde aan het hof te verkeren, in afwachting van de ministerspost waarop hij 
met zijn talenten aanspraak op meende te kunnen maken. Overigens was de 
poging de Spaanse lakennijverheid nieuw leven in te blazen een van de meer 
zinnige projecten van Alberoni. De Spaanse wol werd tot dan toe geëxporteerd 
naar Engeland en Nederland, terwijl Spanje vervolgens het dure laken uit die 
landen moest importeren. Aangezien er geen goede wevers en scheerders in 
Spanje waren, had Ripperda in 1717 bemiddeld bij het ronselen van katholieke 
textielarbeiders uit Leiden. De groep bestond uit vijfhonderd mensen, vrouwen 
en kinderen meegerekend. Van de mooie beloften waarmee ze naar Spanje waren 
gelokt kwam weinig terecht. In het eerste jaar stierven zeventig van hen omdat 
de fabriek was gevestigd in een bijzonder ongezonde streek aan de Taag. 
Ripperda verhuisde het bedrijf naar een leegstaand paleis in Guadelajara en 
betrok aanvullende arbeidskrachten uit de weeshuizen van Madrid. De kinderen 
uit het weeshuis die groot genoeg waren, werden tewerkgesteld in de fabriek. Zij 
mochten op zon- en feestdagen naar de mis, terwijl ze tijdens de schafturen in de 
gelegenheid zouden worden gesteld om te leren lezen en schrijven. In 1719 was 
jonker Nehemia Vegelin van Claerbergen uit Friesland in Spanje, en in zijn 
dagboek beschrijft hij een bezoek aan de fabriek in Guadelajara. De Hollandse 
arbeiders konden niet tegen de Spaanse hitte, de Spaanse zeden en het Spaanse 
eten. Door sterfte en desertie was de groep reeds na een jaar gehalveerd. De 
overgeblevenen konden vaak niet werken omdat er onvoldoende wol werd 
aangevoerd, terwijl het laken dat ze produceerden uiteindelijk duurder uitviel 
dan het geïmporteerde. Volgens Nehemia kon het bedrijf alleen maar bestaan 
dankzij de subsidie die de Spaanse staat in het project had gestoken. De 
onderdirecteur vertelde hem dat Ripperda zich alleen van tijd tot tijd in de 
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fabriek liet zien en dat deze als directeur van de onderneming een inkomen had 
van tweeduizend gouden munten per jaar. Jonker Nehemia verbleef ook enige 
tijd in Madrid en hij geeft in zijn dagboek aardige beschrijvingen van Ripperda. 
Eenmaal trof hij hem aan in een kerk, geknield voor het beeld van een heilige en 
in gebed verzonken. Men mag aannemen dat de Spaanse Inquisitie de bekeerling 
nauwlettend in het oog hield. Een andere keer zag Nehemia hem door Madrid 
rijden in een karos dat werd  bemand door zes dienaren in livrei en die werd 
getrokken door negen muildieren. De Overijsselse koetsier die een brevet had 
voor zes paarden, had dus nog moeten bijleren. Ripperda woonde in een mooi 
huis in het Prado, vertelt Nehemia, waar hij er volgens de geruchten een klein 
harem op na hield. Een harem voor eigen gebruik, dat klinkt al weer een stuk 
minder stichtelijk. 
 
Het ging fout met Alberoni. Ripperda zag dat ook in en hij begon zich in 1719 
steeds meer van zijn beschermheer te distantiëren. Hij moet dat tamelijk 
luidruchtig hebben gedaan, want in het midden van dat jaar werd hij door 
Alberoni ontslagen als directeur van de lakenfabriek. Maar vlak daarna werd 
Alberoni zelf ontslagen. Engeland en Frankrijk wilden alleen maar vrede sluiten 
met Spanje op voorwaarde dat de kardinaal uit de regering en uit het land werd 
verwijderd. Toen Ripperda afscheid kwam nemen weigerde Alberoni zijn 
voormalig vertrouweling te ontvangen. Na de val van Alberoni probeerde 
Ripperda door te dringen in de binnenste cirkel van macht, zo niet als opvolger 
van de kardinaal dan toch op zijn minst als minister. Als gunsteling van de 
koningin was hij een serieuze kandidaat voor een ministerspost. Dat Ripperda 
inderdaad hoge ogen gooide blijkt ook uit het feit dat Filips V de Spaanse 
ambassadeur in Den Haag opdracht gaf zijn antecedenten nader te onderzoeken. 
Jammer genoeg kon Beretti-Landi weinig positiefs melden uit Nederland. Een 
warhoofd, deze Ripperda, een man zonder principes, veel te onbezonnen en niet 
bepaald geacht in zijn vaderland. Bovendien had Ripperda inmiddels lang genoeg 
aan het hof verkeerd om zich de nodige vijanden te maken, met name de 
biechtvader van de koning vond het onverantwoord het bestuur van het land in 
handen te leggen van een ‘nieuwe christen’ wiens bekering voornamelijk leek te 
zijn ingegeven door opportunistische motieven. Ook Grimaldo, de opvolger van 
Alberoni, had weinig op met Ripperda. Ripperda werd dus geen minister, maar 
hij werd in 1720 benoemd tot superintendente-general (hoofdopzichter) van de 
Spaanse lakennijverheid. Dat klonk mooi, maar zijn salaris werd verlaagd van 
tweeduizend naar twaalfhonderd gouden munten. Er werden nog drie fabrieken 
opgericht, die echter net als de eerste vestiging met verlies werkten. De 
lakenindustrie wilde maar niet van de grond komen. Als het voornaamste 
wapenfeit van Ripperda wordt vermeld dat de lijfwacht van de koning voortaan 
gekleed ging in laken dat was geproduceerd door de koninklijke fabrieken. Dat 
was net genoeg laken om de mislukking van de onderneming met de mantel der 
liefde te bedekken. Tot 1724 was Ripperda directeur van de lakenfabriek. Hij 
deed in de tussenliggende jaren nog een gooi naar een ministerspost, maar het 
was tevergeefs. In 1721 hertrouwde hij met Francisca Xarava del Castillo, een 
adellijke en zeer katholieke jongedame. Ze kwam uit een klooster waar ze was 
opgevoed, dus moet ze een jaar of twintig jonger zijn geweest dan Ripperda. 
 
In 1724 leek de kans voorgoed voorbij dat Ripperda nog eens het laken zou 
kunnen verwisselen voor het fluweel van de macht. Filips V, veertig jaar, had last 
van zware depressies. Hij deed in januari van dat jaar afstand van de troon ten 
gunste van zijn zestienjarige zoon Luis. Het koninklijk paar trok zich terug in het 
nieuwgebouwde paleis San Ildefonso bij Segovia en bemoeide zich voortaan niet 
meer met het bestuur van het land. Voor Ripperda was dat rampzalig, want 
zonder de steun van Elizabeth kon hij niets beginnen. Na zes maanden stierf 
Luis onverwachts aan de pokken en morrend, op aandringen van Elizabeth, nam 
Filips opnieuw de macht over. Zodra het koninklijk paar in september van dat 
jaar weer naar Madrid was verhuisd kwam Ripperda in actie. Het was nu of 
nooit. Hij bestookte hen van september tot november met een niet aflatende 
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stroom brieven. Hij condoleerde hen met de dood van Luis, feliciteerde hen met 
hun tweede troonsbestijging, vleide hen, wees hun op misstanden in het rijk en 
op het wangedrag van ministers, deed hun voorstellen om het land tot bloei te 
brengen en bood zijn ‘bloed en leven’ aan om het koninklijk huis van dienst te 
zijn. Zowel uit de frequentie als de inhoud van de correspondentie is op te 
maken dat het niet goed ging met Ripperda. Er is sprake van een minister die 
hem het leven zuur maakt en van de uiterste nood en armoede waarin hij en zijn 
gezin verkeren omdat zijn salaris als directeur van de lakenfabrieken niet meer 
wordt uitbetaald. Of de koningin er voor de liefde van de heilige katholieke religie 
voor wil zorgen dat daaraan iets wordt gedaan. De opeenstapeling van vrome 
woorden doet vermoeden dat de situatie inderdaad hopeloos was. In november 
1724 vroeg hij een geheime audiëntie aan, vanwege gewichtige zaken die niet 
aan het papier konden worden toevertrouwd. Bedoelde hij het project? In ieder 
geval nam dat in diezelfde maand vorm aan en Ripperda ging er naderhand altijd 
prat op dat hij de geestelijk vader was. 
 
 

. 
De herbouwde kathedraal in Segovia uit de 16e eeuw 

 
Om het project te kunnen begrijpen is opnieuw een excursie in de politiek 
noodzakelijk. Na de oorlog van 1719 vond een verzoening plaats tussen Spanje 
en Frankrijk, die werd bezegeld door het aanhalen van de familiebanden tussen 
de beide takken van de Bourbons. De kinderlijke Luis – opvolger zowel als 
voorganger van Filips– trouwde in 1720 met de dochter van de Franse regent, 
terwijl de toekomstige Lodewijk XV zou trouwen met de infanta (meisje beneden 
de 7 jaar) Maria  Ana Victoria. Het prinsesje was nog maar vijf jaar, maar in 
afwachting van het bereiken van de huwbare leeftijd werd ze alvast naar Parijs 
gestuurd. Tussen Spanje en Oostenrijk bleef de verhouding gespannen, met 
Italië als de belangrijkste ergernis. Onder druk van de Quadruple Alliantie had 
Filips in 1720 opnieuw zijn aanspraken op de voormalige Spaanse bezittingen 
moeten opgeven, maar ook Elizabeth Farnese had Italiaanse belangen. Zo kon 
aanspraken laten gelden op twee Italiaanse hertogdommen, Parma en Toscane. 
Ze was de dochter van de hertog van Parma, terwijl Toscane op haar zou 
vererven als de laatste kinderloze Medici zou komen te overlijden. Er bestond 
goede hoop dat die gebeurtenis niet al te lang meer op zich zou laten wachten. 
Filips had vier zonen, twee uit zijn eerste en twee uit zijn tweede huwelijk. Ook 
na de dood van Luis kwamen de zonen van Elizabeth dus voorlopig niet in 
aanmerking als troonopvolgers in Spanje. Deze twee prinsjes moesten elders aan 
een passende betrekking worden geholpen en de koningin had bedacht dat de 
ene dan maar hertog van Parma moest worden, de andere aartshertog van 
Toscane. Als haar opzet slaagde zou er op basis van een  volstrekt legitieme 
dynastieke vererving een nieuw Spaans onderkoninkrijk in Italië ontstaan. Het is 
te begrijpen dat Karel V1, keizer van Oostenrijk, alle mogelijke moeite deed om 
het planten van nieuwe Bourbontakken in zijn recent verworven Italiaanse 
bezittingen te voorkomen. Afgezien van de Italiaanse kwestie waren er nog 
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verscheidene andere geschillen tussen Oostenrijk en Spanje. In 1722 werd een 
speciaal congres georganiseerd in Cambrai* in Noord-Frankrijk, waar door 
bemiddeling van Engeland en Frankrijk al deze problemen uit de wereld zouden 
worden geholpen. Er viel echter weinig te bemiddelen aangezien Spanje noch 
Oostenrijk wilde toegeven. De diplomaten vergaderden inmiddels al bijna drie 
jaar in Cambrai, maar ze waren nog niet veel verder gekomen dan het opstellen 
van een uitgebreid reglement van orde voor hun bijeenkomsten. Meer dan tien 
jaar na de oorlog leek een definitieve vredesregeling tussen de tegenstanders nog 
steeds onmogelijk. 
 
Cambrai (Kamerijk in het Nederlands) is een stad in Frankrijk  in het 
Noorderdepartement in de regio Nord-Pas-de-Calais. De stad ligt aan de 
bovenloop van de  Schelde en het oude centrum is gebouwd op de rechteroever 
die opklimt naar de heuvel in het oosten waarop vandaag de citadel staat. De 
stad is de historische hoofdstad van het Kamerijkse (Cambrésis), een heel 
vruchtbare streek met löss-bodem en van oudsher een belangrijke 
graanleverancier van de verstedelijkte Nederlanden. 
 
Tegen de achtergrond van deze diplomatieke patstelling werd het idee voor het 
project geboren. In het hoofd van Ripperda, in dat van de koningin of in dat van 
hen beiden? Als het niet lukte om Engeland en Frankrijk los te maken van 
Oostenrijk – dat was de tactiek van Alberoni die ook in Cambrai was gevolgd – 
dan lukte het misschien wel om Oostenrijk uit te spelen tegen de andere leden 
van de Alliantie. Stel dat Spanje directe onderhandelingen zou aanknopen met 
Oostenrijk, niet met Frankrijk en Engeland? Stel dat het zou lukken de 
tegenstander niet alleen te bewegen tot het sluiten van een vredesverdrag, maar 
ook tot het aangaan van een bondgenootschap. Een dergelijke overeenkomst zou 
het Europese machtsevenwicht op zijn kop zetten. Spanje zou samen met 
Oostenrijk de internationale politiek kunnen domineren en het zou afgelopen 
zijn met de curatele van Engeland en Frankrijk. Maar dat was niet meer dan de 
praktische diplomatieke uitwerking van het project, dat in wezen een dynastiek 
scenario was. De koningin vond dat ook haar drie kinderen deel moesten 
uitmaken van de Europese royalty. De keizer had drie dochters, Elizabeth had 
twee zonen. Hoe mooi zou het zijn als de opbloei van harmonieuze betrekkingen 
tussen Spanje en Oostenrijk kon worden bezegeld door het huwelijk van de twee 
Spaanse prinsjes met twee van de Oostenrijkse prinsesjes. Voor Elizabeth was 
dit dubbelhuwelijk het voornaamste doel van het project. Haar inschatting van 
de internationale politiek werd bepaald door de belangen van haar kinderen. En 
Ripperda was slim genoeg om daarop in te spelen. Zoals gewoonlijk kostte het 
Elizabeth weinig moeite Filips tot haar manier van denken over te halen. 
Aangezien Ripperda de man was die op de juiste tijd met het juiste idee kwam, 
lag het voor de hand dat hij ook de juiste man was om het project te realiseren. 
Aan zijn geheime instructie valt de euforie af te lezen waarin Elizabeth en 
Ripperda hun gedachten uitwerkten. De Italiaanse hertogtitels van de Spaanse 
prinsjes verdwenen bijna geheel op de achtergrond bij de schitterende 
dynastieke panorama’s die zich voor hun ogen openden. Karel V1, keizer van 
Oostenrijk, had geen zonen. Als Carlos, de oudste zoon van Elizabeth zou 
trouwen met Maria Theresa, de oudste dochter van de keizer, dan zou hij toch op 
zijn minst aanspraak kunnen maken op de Habsburgse erflanden en met een 
beetje geluk zou hij Karel kunnen opvolgen als keizer van Oostenrijk. Felipe, de 
tweede zoon, zou als de echtgenoot van het aartshertoginnetje Marie-Anna in 
plaats van een armzalig hertogdom heel Italië krijgen en hij zou bovendien de 
macht krijgen in de voormalige Spaanse, inmiddels Oostenrijkse Nederlanden. 
De door Ripperda aangewakkerde ambities van de koningin beoogden niets 
minder dan de algehele ontmanteling van het Habsburgse Huis ten gunste van 
dat van de Bourbons. Het oude rijk van Karel V, waarin de zon niet onderging, 
zou worden hersteld, ditmaal onder de leiding van de Bourbons. De missie moest 
natuurlijk in het grootste geheim plaatsvinden. Eind november 1724 vertrok de 
geheime agent van de katholieke majesteiten naar Wenen, zogenaamd op 
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doorreis naar Rusland voor een handelsmissie. Hij ging niet onder zijn eigen 
naam, maar had het pseudoniem Von Pfaffenberg.  
 
Ripperda begreep dat de dynastieke luchtkastelen die hij Elizabeth had 
voorgespiegeld in Wenen niet echt zouden aanslaan. Dus stelde hij het project 
tegenover de ministers van de keizers in neutrale woorden voor. Het doel van zijn 
missie was het sluiten van een vredesverdrag en een verbond, zo verklaarde hij, 
en het dubbelhuwelijk was een bonus die het gelukkige Oostenrijk in de schoot 
werd geworpen. Zelfs in die termen moesten de voorstellen van Ripperda de 
keizer en zijn raadgevers al te veel van het goede in de oren hebben geklonken. 
Maar de Spaanse openingszet kwam op een gunstig moment. Karel V1 koesterde 
steeds meer wantrouwen ten aanzien van zijn bondgenoten, die in Cambrai geen 
enkele moeite deden voor zijn belangen.  
 
De wederzijdse irritatie had vooral te maken met Karels ambitie om van 
Oostenrijk een maritieme mogendheid te maken, met welk doel hij in Ostende 
een compagnie had opgericht die zich een deel van de koloniale handel moest 
toe-eigenen. Engeland, Frankrijk en de Republiek probeerden dit keizerlijke 
troetelkind in de wieg te smoren, omdat ze bang waren voor concurrentie  voor 
hun eigen Indische compagnieën. Ripperda kon bij de keizer handig inspelen op 
deze irritatie door de Ostende Compagnie alle mogelijk handelsvoordelen aan te 
bieden in het Spaanse imperium.                                 
 
De keizer en zijn drie belangrijkste ministers hadden bijna een maand nodig om 
hun houding te bepalen tegenover de voorstellen van Ripperda. Als ze de 
Spaanse opening serieus wilden nemen, wat moest dan de basis van de 
bilaterale onderhandelingen zijn? 
 
Over een vredesverdrag viel te praten en over een handelsverdrag met Spanje dat 
Ripperda aanprees als de oplossing voor alle Europese kwalen? Dat was 
natuurlijk veel te riskant. Maar als er nu eens een defensief verdrag werd 
gesloten dat niet in strijd was met de termen van de Quadruple Alliantie*? 
Daaraan kon men zich niet echt een diplomatieke buil vallen. En dat 
dubbelhuwelijk waarop die Ripperda steeds terugkwam? Dat was natuurlijk 
uitgesloten. Maar als men volstond met vage mondelinge toezeggingen voor de 
toekomst kon dit punt natuurlijk heel goed worden gebruikt om gunstige 
voorwaarden los te krijgen. Het zou tenslotte nog jaren duren voordat de 
prinsesjes de huwbare leeftijd bereikten en tegen die tijd kon de wereld er weer 
heel anders uitzien. 
 
Ripperda maakte tot verbazing van de Weense onderhandelaars geen enkel 
bezwaar tegen de opzet die zij voorstelden. De onderhandelingen bleken daarna 
erg simpel, want de Spaanse diplomaat gaf op alle fronten toe. Binnen een week 
waren de ontwerpverdragen klaar, opgesteld door de Oostenrijkers en met kleine 
redactionele wijzigingen geaccepteerd door Ripperda. Begin maart 1725 werden 
de verslagen naar Madrid gestuurd ter beoordeling van Elizabeth en Philips. 
Ripperda ging duidelijk zijn boekje te buiten, want hij wist maar al te goed dat 
het dubbelhuwelijk de voorwaarde van de hele onderneming was. Eigendunk is 
de meest voor de hand liggende verklaring voor het gemak waarmee hij instructie 
terzijde schoof. Hij gokte erop dat hij de dynastieke verbintenis wel tot stand zou 
brengen als de verdragen eenmaal waren getekend. En hij was natuurlijk bang 
dat zijn Weense tegenspelers een einde zouden maken aan de onderhandelingen 
als hij het dubbelhuwelijk al te nadrukkelijk tot inzet maakte. Spanje zou daar 
wel overheen komen, maar Ripperda niet. Hij had het beloofde land gezien en hij 
wilde niet terug naar de lakenindustrie. In zijn brieven naar Madrid stelde hij 
voor alsof het dubbelhuwelijk reeds voor elkaar was. De keizer had hem dat 
persoonlijk gezegd en de Spaanse koning en koningin konden erop vertrouwen 
dat het allemaal goed zou komen. 
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Quadruple Alliantie (viervoudig 
bondgenootschap) kan verwijzen 
naar: 

- De Quadruple 
Alliantie (1673), een 
bondgenootschap 
tegen Frankrijk tijdens 
de Hollandse Oorlog, 
bestaande uit 
Nederland, het Heilige 
Roomse Rijk, Spanje, 
Lotharingen.  

- De Triple Alliantie 
(1717), een 
bondgenootschap van 
Nederland, Frankrijk 
en Engeland die 
uitgroeide tot een 
Quadruple Alliantie 
toen het Heilige 
Roomse Rijk zich 
aansloot. 

- De Quadruple 
Alliantie (1745), een 
bondgenootschap 
tijdens de 
Oostenrijkse 
Successieoorlog van 
Nederland, Oostenrijk, 
Saksen en  Engeland.  

- De Quadruple 
Alliantie (1814), een 
bondgenootschap van 
Oostenrijk, Engeland, 
Pruisen en Rusland 
na de nederlaag van 
Napoleon Bonaparte 
in 1814; in 1818 trad Frankrijk toe om de Quintuple Alliantie te 
vormen. 

- De Quadruple Alliantie (1834), een bondgenootschap van 
Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal, onder andere om de 
onafhankelijkheid van België te garanderen.  

- De Centrale mogendheden van de Eerste Wereldoorlog (Duitsland, 
Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk).  

 
 
De Triple Alliantie  (1717) was een verdrag tussen de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (hoewel zij het verdrag niet ondertekenden), Frankrijk en 
Engeland tegen Spanje. De geallieerden probeerden de Vrede van Utrecht die in 
1713 was gesloten na te leven. Zij vreesden dat Spanje een supermacht zou 
worden. Dit zou het machtsevenwicht in Europa verstoren. De Triple Alliantie 
groeide uit tot een Quadruple Alliantie toen Karel V1 van het Heilige Roomse Rijk 
zich in 1718 bij de geallieerden aansloot. 
 
De Quadruple Alliantie (viervoudig bondgenootschap) van  1673 was een anti-
Frans bondgenootschap, oorspronkelijk afgesloten tussen de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden, Spanje, Lotharingen en Oostenrijk (1673), later 
aangevuld door het Heilige Roomse Rijk (1674) en Denemarken (1675). Deze 
coalities kwamen tot stand naar aanleiding van de Franse invasie van de 
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Republiek tijdens het Rampjaar. De plechtige ondertekening ervan vond plaats 
in Den Haag op 30 augustus. Daarom spreekt men ook van de Liga van Den 
Haag.  
 
Het is de vraag of Elizabeth en Filips inderdaad zoveel vertrouwen in Ripperda 
hadden, maar dankzij een onvoorziene gebeurtenis werd dat niet op de proef 
gesteld. Ripperda had geluk. De toekomstige Lodewijk XV van Frankrijk werd in 
februari ernstig ziek en men vreesde voor zijn leven. Gelukkig liep het allemaal 
goed af, maar met het oog op de slechte gezondheid van de prins vond de regent 
het nodig dat op korte termijn de voortzetting van het geslacht van de Franse 
Bourbons werd verzekerd. De toekomstige echtgenote van Lodewijk, de infanta 
Maria Ana Victoria, was echter nog maar negen jaar oud en zij kon dus 
onmogelijk voor nageslacht zorgen. Met de nodige verontschuldigingen werd het 
prinsesje daarom in maart 1723 teruggestuurd naar Madrid. Dat was een klap 
in het gezicht van Elizabeth en Filips en een onvergeeflijke vernedering van 
Spanje. Het hof was in rep en roer, de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk 
werden verbroken, de Spaanse ambassadeur werd teruggeroepen uit Parijs, de 
Franse weggestuurd uit Madrid en plotseling hing er een oorlog in de lucht. De 
troepen waren al in staat van paraatheid gebracht toen Ripperda’s secretaris 
eind maart met de ontwerpverdragen in Madrid aankwam. Nu het leek alsof elk 
moment de oorlog kon uitbreken kreeg het verbond met Oostenrijk plotseling een 
waarde die in de oorspronkelijke opzet van het project niet was voorzien. 
Ripperda kreeg per kerende post een blanco volmacht om alles te tekenen, en 
wel zo spoedig mogelijk. 
 
Na drie weken was de koerier al weer terug in Wenen en een paar dagen later, op 
30 april 1725, ondertekende Ripperda de verdragen. Het was zeker geen 
diplomatiek hoogstandje, want Filips stemde nu in met alle punten waarvoor hij 
in Cambrai geen duimbreed had willen toegeven. Parma en Toscane werden 
erkend als lenen van de keizer, en wanneer de Spaanse infantes in die 
hertogdommen zouden opvolgen mochten er geen Spaanse en zelfs geen neutrale 
troepen worden gelegerd. Het ontstaan van een nieuw Spaans onderkoninkrijk in 
Italië werd daardoor onmogelijk gemaakt, terwijl Karel voor de zekerheid 
verlangde dat Filips nogmaals afstand deed van alle aanspraken op het oude. De 
keizerlijke Compagnie van Ostende kreeg gunstige handelsvoorwaarden in het 
Spaanse imperium en Oostenrijk kreeg de status van de meest begunstigde 
natie. In ruil voor deze en andere concessies erkende Karel nu eindelijk Filips als 
koning van Spanje en zegde hij in tamelijk vage woorden zijn goede diensten en 
bemiddeling toe bij de poging Gibraltar en Menorca terug te krijgen van 
Engeland. Inzake het dubbelhuwelijk ging de keizer na veel aandringen van 
Ripperda niet verder dan de ongespecificeerde mondelinge toezegging dat een 
van zijn drie dochters in de toekomst met een van de Spaanse infantes zou 
trouwen. In vergelijking met de grandioze opzet van het project was dat een 
tamelijk mager resultaat, maar niettemin was de vreugde in Madrid groot toen 
de Weense verdragen daar op 18 mei arriveerden. In de kathedraal werd een Te 
Deum gecelebreerd, de garde van de koning vuurde salvo’s saluutschoten af, alle 
klokken in de stad werden geluid, de huizen werden drie dagen lang versierd en 
er werden meerdere stierengevechten gehouden. Dat laatste gebeurde voor de 
eerste keer sinds twintig jaar, want Filips had na zijn kroning dit traditionele 
Spaanse volksvermaak verboden. De feestelijkheden gingen gepaard met heftige 
anti-Franse betogingen en tenminste één Fransman werd het slachtoffer. De 
koerier die met de getekende verdragen spoorslags terugreed naar Wenen, bracht 
tevens het bericht mee dat het de koning en koningin had behaagd Ripperda te 
benoemen tot hun ambassadeur in Wenen. Bovendien mocht hij zich voortaan 
hertog en Grande de Espâna de la Primera noemen. Het blijft een intrigerende 
vraag of Ripperda ook hertog zou zijn geworden als Lodewijk niet ziek was 
geworden. Maar in ieder geval was hij waar hij wilde zijn, aan de top, hoger dan 
ooit. 
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De kinderen van Karel V1 waren Maria Theresia van Oostenrijk en Maria Anna 
van Oostenrijk. Hij had geen levende mannelijke erfgenamen. Hij stelde daarom 
de Pragmatieke Sanctie op, die verklaarde dat zijn rijk niet verdeeld kon worden, 
en die toeliet dat dochters ook de troon van hun vader konden erven. Met zijn 
overlijden stierf het hele geslacht Habsburg in mannelijke lijn uit (vanaf de 
oudste stamvader Gontran de Rijke). Na zijn overlijden waren er nog wel adellijke 
personen die de achternaam Habsburg voerden; dit waren de nakomelingen van 
zijn dochter. 
 

 

 
Ornament op het graf van Karel VI in de Kapuzinergruft, een doodshoofd met de 
keizerskroon 

 
Om eerlijk te zijn kwam die hertogelijke titel niet geheel uit de lucht vallen, want 
Ripperda had het tegenover Elizabeth en Filips voorgesteld alsof dat een eis was 
van de keizer. Hij wist maar al te goed hoezeer de koningin was gebrand op het 
welslagen van zijn onderhandelingen, met name wat betreft het dubbelhuwelijk. 
Hij liet het daarom tegenover het thuisfront voorkomen alsof hij de enige was die 
de zaak tot en goed einde kon brengen, aangezien de keizer uitsluitend hem 
vertrouwde. En, schreef hij, op zijn beurt moest de keizer er zeker van kunnen 
zijn dat ook Filips een volledig vertrouwen had in zijn vertegenwoordiger in 
Wenen, want anders kwamen de onderhandelingen geen stap verder. In een 
particuliere audiëntie had de keizer hem ‘met tranen in de ogen’ bezworen dat hij 
het als een bewijs van dat noodzakelijke vertrouwen zou opvatten als Filips hem, 
Ripperda, zou benoemen tot hertog en ambassadeur. De keizer merkte volgens 
Ripperda ook nog op dat Frankrijk zich in Wenen liet vertegenwoordigen door 
een hertog en dat Spanje het dus moeilijk voor minder kon doen. En in zijn 
volgende brief naar Madrid beschreef Ripperda dan weer hoe verheugd de keizer 
was geweest met zijn benoeming tot hertog en ambassadeur, en hoe hijzelf de 
keizerlijke vreugde had aangegrepen om opnieuw in de meest ‘tedere’ 
bewoordingen aan te dringen op het dubbelhuwelijk. Het was een tamelijk 
doorzichtige vorm van chantage, maar het werkte. 
 
De nieuwe hertog liet zijn incognito vallen en stortte zich volop in het mondaine 
leven van de Oostenrijkse hoofdstad. Hij huurde een paleis, gaf banketten en 
kocht karossen die met het familiewapen van de Ripperda’s werden beschilderd, 
nu natuurlijk voorzien van een hertogskroon. Op 22 augustus 1725 deed hij zijn 
formele intrede als ambassadeur, met meer pracht en praal dan men in Wenen 
ooit had gezien. De hele stad liep uit om de schitterende optocht te bekijken die 
bestond uit tweeënzestig koetsen, elk door zes paarden getrokken. Uiteraard 
werd slechts een daarvan bemand door Ripperda zelf. In de overige zaten alle 
keizerlijke ministers, de aartsbisschop van Wenen, de pauselijk nuntius en 
allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders. Het geheel werd terzijde gestaan door 
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pages te paard, dienaren in livrei en palfreniers in rood fluweel, allen getooid met 
een hoofddeksel met het hertogelijk wapen in goud en zilver en met een zilveren 
staf in de hand. Het was geen wonder dat men zich naderhand in Spanje 
verbaasde over de astronomische sommen die Ripperda in Wenen had 
uitgegeven. Het waren mooie tijden voor Ripperda, en ze zouden nog beter 
worden. Na het bekend worden van de Weense verdragen ontstond in Europa  
veel diplomatie roering (opschudding), want de andere mogendheden 
vermoedden achter de gepubliceerd tekst van de verdragen allerlei geheime 
bepalingen. Men vreesde dat de voormalige vijanden samen de meest 
afschuwelijke dingen hadden bekonkeld. De berichten die de diplomaten uit 
Wenen naar huis stuurden wakkerden die angstige vermoedens  aan, want 
Ripperda, zwelgend in zijn succes, deed voortdurend de meest oorlogszuchtige en 
bloeddorstige uitlatingen. Spanje en Oostenrijk zouden voortaan samen Europa 
regeren. Als Engeland niet onmiddellijk Gibraltar en Menorca teruggaf werd het 
oorlog. De nieuwe bondgenoten zouden de pretender (Ripperda) op de Britse 
troon zetten. En Frankrijk kon maar beter inpakken, want wat kon het beginnen 
tegen de gecombineerde macht van Spanje en Oostenrijk? 
 
Het is opnieuw een van de gelegenheden waarbij men zich afvraagt of Ripperda 
uit overmoed dan wel uit domheid handelde. Kwam een dergelijke lawaaitaal 
alleen voort uit zijn exuberante ijdelheid of was het een bewuste poging de 
tegenstellingen tussen de mogendheden zo groot mogelijk te maken? In ieder 
geval was het resultaat van deze grootspraak dat Engeland en Frankrijk een 
paar maanden later, in september 1725, in Hannover een tegenalliantie sloten 
waartoe ook de koning van Pruisen toetrad. Het diplomatieke succes van de 
hertog Ripperda had het hele Europese machtsevenwicht ontregeld. Het leek er 
in de nazomer van 1723 op dat het verbond tussen Oostenrijk en Spanje op een 
nieuwe Europese oorlog zou uitlopen. Voor Ripperda was het verdrag van 
Hannover een godsgeschenk van dezelfde orde als het naar huis gestuurde 
prinsesje, want de toenemende internationale spanning dreef Oostenrijk steeds 
verder in de armen van Spanje. Hij hield de keizer voor dat Spanje nu zijn enige 
bondgenoot was en dat een zo hecht mogelijke alliantie de beste bescherming 
bood tegen de dreigende oorlog. En natuurlijk zou het dubbelhuwelijk van de 
infantes met de aartshertoginnetjes het middel bij uitstek zijn om die alliantie 
voor de eeuwigheid samen te houden. De ernst van de internationale situatie 
kan worden afgemeten aan het feit dat het Ripperda in november 1725 lukte een 
geheim verdrag af te sluiten dat de defensieve alliantie aanscherpte tot een 
offensieve. Afgezien van een specificatie van de manier waarop Frankrijk bij een 
eventuele oorlog zou worden opgedeeld tussen de beide bondgenoten bevatte het 
geheime verdrag, waarvan de tekst pas in 1843 openbaar werd, de 
langverwachte bepaling dat twee niet nader genoemde dochters van de keizer 
zouden trouwen met de twee Spaanse prinsjes. De prijs voor dit succes was 
hoog, want het verdrag verplichtte Spanje tevens tot een jaarlijkse subsidie van 
drie miljoen escudos (tot invoering euro nog de Portugese munt: 1 escudo: 20 
eurocent) aan Oostenrijk. Met ongelooflijk veel geluk en ten koste van de 
internationale stabiliteit was Ripperda erin geslaagd de droom van de koningin 
te realiseren. Zijn eigen dromen vergat hij evenmin. Opnieuw maakte hij zichzelf 
tot de inzet van zijn diplomatie. De keizer wilde absoluut dat Filips hem zo snel 
mogelijk zou benoemen tot minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, omdat 
hij er zeker van wilde zijn dat de verdragen naar de letter zouden worden 
nageleefd. En het zou het beste zijn dat uw zoon die hier al in Wenen verblijft u 
opvolgt als ambassadeur, schreef Ripperda aan Elizabeth. Natuurlijk had 
Ripperda alle moeite gedaan om de keizer dat idee uit het hoofd te praten, maar 
het was hem niet gelukt. Hij liet het nu maar verder aan de wil van God over en 
die van Hunne Katholieke Majesteiten. Indien nodig was hij bereid zich op te 
offeren voor het welzijn van Spanje. De koningin was dermate gebrand op de 
totstandkoming van het dubbelhuwelijk dat zij ook deze chantage zonder meer 
accepteerde. Nog voordat het geheime verdrag werd gesloten had Ripperda de 
toezegging van Filips dat hij bij zijn terugkeer in Spanje zou worden benoemd tot 
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minister van Buitenlandse Zaken. Op 5 november werd het geheime verdrag 
ondertekend. Drie dagen later vertrok Ripperda naar Madrid. Zijn zoon Ludolph 
Luirdt, nog geen twintig jaar oud, volgde hem op als ambassadeur. 
 
Natuurlijk wilde Ripperda zelf de boodschapper zijn van het blijde nieuws. Op 11 
december arriveerde hij in Madrid en werd onmiddellijk in particuliere audiëntie 
ontvangen door Elizabeth en Philips. Het moet een groots en aangrijpend tafereel 
zijn geweest. Ripperda in zijn bestofte reiskleding – hij had oog voor dergelijke 
theatrale details – die neerknielde voor de majesteiten en hun met een 
deemoedig gebaar het geheime verdrag overhandigde. Reeds de volgende dag 
werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Nog voor het einde van 
het jaar werd hij minister van Algemene Zaken, met vrije toegang tot de 
koninklijke appartementen op elk moment dat hij het nodig achtte. Hij maakte 
bij de verabsolutering (onbeperkte macht) van zijn positie gebruik van dezelfde 
truc die hij in Wenen met succes had toegepast. Hij verklaarde dat de keizer erop 
stond dat hij de leiding van de regering op zich nam. Binnen een paar weken had 
hij afgezien van Buitenlandse Zaken bijna alle andere departementen in zijn 
persoon verenigd: oorlog, marine, binnenlandse zaken en zelfs justitie. Ontslagen 
ministers werden zo snel mogelijk weggepromoveerd naar diplomatieke posten in 
het buitenland, zodat ze de hertog in Madrid niet voor de voeten liepen. Ripperda 
was in feite de baas van Spanje. Eerst kwam de koning – maar die telde eigenlijk 
niet mee – dan kwam de koningin, onmiddellijk daarna kwam Ripperda als 
universeel minister onder de titel Secretario des Estado y del Despacho, en nam 
hem kwam er een hele tijd niets. Zijn positie was natuurlijk in de eerste plaats 
mogelijk dankzij de bescherming van Elizabeth, voor wie hij de personificatie was 
van het verbond met Oostenrijk en vooral de garantie voor het dubbelhuwelijk. 
Maar Ripperda had nooit deze onvoorstelbare hoeveelheid macht in zijn handen 
kunnen concentreren zonder de dreiging van een oorlog. Die kaart had hij in 
Wenen met veel succes uitgespeeld en diezelfde kaart speelde hij nu uit in 
Madrid. Het was de beste manier om zijn eigen positie veilig te stellen. Zijn eigen 
politieke gewicht nam toe naarmate het verdrag met Oostenrijk zwaarder begon 
te wegen. Ripperda’s politiek in de eerste maanden van 1726 kwam neer op het 
treffen van oorlogsvoorbereidingen. Hij liet het leger en de vloot in staat van 
paraatheid brengen en gaf opdracht vestingen en wegen te repareren. Men zou 
deze militaire maatregelen met enige welwillendheid in defensieve zin kunnen 
interpreteren, maar gezien de oorlogszuchtige uitlatingen waaraan hij zich 
herhaaldelijk te buiten ging  is het waarschijnlijker dat ze offensief waren 
bedoeld. Ripperda, vertrouwend op de bepalingen van het geheime verdrag, 
stuurde aan op een oorlog. Oostenrijk en Spanje zouden gezamenlijk Frankrijk 
en Engeland verpletteren, daar kwam het op neer. Ripperda’s stoere taal klonk 
Elizabeth als muziek in de oren. Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken 
dat hij in Spanje de bereidheid van de keizer om een oorlog te  beginnen 
aanzienlijker groter voorstelde dan ze in werkelijkheid was. Er is weinig reden 
om aan te nemen dat Ripperda’s politiek inzicht dieper ging dan het niveau van 
de toespraken, die hij bij alle mogelijke gelegenheden hield. Waarschijnlijk 
geloofde hij zelf in zijn grootspraak. Dat laatste is het meest tragische dat een 
handelaar in lucht kan overkomen, want windhandel bestaat slechts bij de gratie 
van het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid. De verkoper weet dat zijn 
product een illusie is, de koper wordt geacht het aan te zien voor realiteit. 
Ripperda was op het hoogtepunt van zijn glorie niet meer in staat een 
onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fictie. Het succes was hem naar 
het hoofd gestegen en hij geloofde teveel in zichzelf. Het gevolg was een grote 
verwarring. In de eerste plaats bij Ripperda zelf en in de tweede plaats bij de 
regering van het land.  
 
De korte episode van het bewind van don Jan Willem laat zich het beste 
omschrijven als een toenemende chaos. Ripperda had wind gezaaid en hij zou 
storm oogsten. Hij had dan wel de macht, maar hij had geen enkele aanhang. 
Aan het hof had hij voornamelijk vijanden die tegen hem intrigeerden terwijl het 
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volk kwaadaardige straatliedjes zong over de ijdele hertog. Na verloopt van een 
paar maanden waren alleen de koning en koningin nog op zijn hand, de rest van 
Spanje had genoeg van de omhooggevallen buitenlander. Het was een geluk bij 
een ongeluk dat Spanje zich geen oorlog kon veroorloven. In maart 1726 bleek de 
staatskas geheel leeg. Alle betalingen moesten worden opgeschort, ambtenaren 
kregen geen salaris meer en de militaire voorbereidingen werd abrupt stopgezet. 
De belastingen konden niet worden verhoogd zonder gevaar van ernstige 
onlusten. Een staatslening kon niet worden uitgeschreven omdat de regering – 
dat wil zeggen Ripperda – geen enkel krediet kreeg. Het enige wat de hertog kon 
bedenken was de devaluatie van de munt, een noodsprong die veel kwaad bloed 
zette. Tot overmaat van ramp besloot hij het gehele regeringsapparaat te 
reorganiseren. Een hervorming die niets anders was dan een verkapte 
bezuiniging, in de hoop daardoor geld vrij te maken voor leger en vloot. De vele 
ambtenaren die werden ontslagen deden het getal van zijn vijanden toenemen. In 
maart was het eigenlijk al duidelijk dat het mis zou gaan. De pogingen van 
Ripperda om de chaos te bezweren resulteerden alleen maar in meer chaos. Zijn 
buitenlandse politiek werd hoe langer hoe warriger, een explosief mengsel van 
bedreigingen, dubbelzinnigheden, beloften, leugens en smeekbeden. Hij 
probeerde de geest te bezweren die hij zelf ui de fles had gelaten, want hij zag in 
dat een oorlog op een fiasco moest uitlopen en dat hijzelf, evenals Alberoni zeven 
jaar tevoren, het eerste slachtoffer daarvan zou zijn. Bovendien werd hem al snel 
duidelijk dat hij in geval van een oorlog niet op Oostenrijkse steun hoefde te 
rekenen. In februari had Ripperda, in een moment van loslippigheid dan wel in 
een misplaatste pose van diplomatieke finesse (fijne bijzonderheid), tegenover de 
Engelse ambassadeur laten doorschemeren dat er inderdaad een geheim Verdrag 
met Oostenrijk bestond. Die informatie werd natuurlijk doorgebriefd, met als 
gevolg dat na een paar weken alle in Wenen gevestigde diplomaten bij de keizer 
op de stoep stonden en om opheldering vroegen. Karel werd erg kwaad op de 
indiscrete Ripperda en distantieerde zich nadrukkelijk van diens militaire 
grootspraak. Königsegg, de nieuwe Oostenrijkse ambassadeur die in januari in 
Madrid was gearriveerd, kreeg opdracht Ripperda de oorlogsplannen uit het 
hoofd te praten. Oostenrijk streefde inmiddels naar verzoening met Frankrijk, 
liet Königsegg aan Ripperda weten, en bij nader inzien vond de keizer het toch 
niet zo’n goed idee om de troonpretendent op Engeland los te laten. De 
ambassadeur, op de hoogte van de rampzalige financiële situatie van de Spaanse 
regering, drong tevens aan op betaling van de drie miljoen escudo’s die in het 
geheime verdrag aan Oostenrijk waren toegezegd. Hij verklaarde dat men van 
Oostenrijk moeilijk kon verwachten dat het zijn verplichtingen zou nakomen als 
Spanje de zijne niet honoreerde.  
 
Het was geen wonder dat Ripperda in maart een zenuwinstorting kreeg en een 
week lang uit de roulatie was. De zaak groeide hem aan alle kanten boven het 
hoofd. Zijn gedrag werd hoe langer hoe eigenaardiger. Niemand was nog in staat 
een touw vast te knopen aan het beleid van de hertog. Er was geen beleid, want 
Ripperda maakte alleen nog noodsprongen, in een krampachtige poging zichzelf 
staande te houden. De hele regering was een puinhoop. Aan het hof waren 
geruchten dat de lege staatskas het gevolg was van de grote sommen geld die de 
hertog achterover had gedrukt. De rechterlijke macht stelde al een onderzoek in 
naar mogelijk malversaties (verduistering). Het volk liep in de straten van Madrid 
te hoop tegen de Hollander. In verband met de dreiging van een oorlog met 
Spanje rustte Engeland in april drie eskaders uit. Een daarvan werd naar de 
Caribische Zee gestuurd om de jaarlijkse Zilvervloot – die onderweg was naar 
Cadiz – te kapen. De zilvervloot was Ripperda’s enige hoop op verbetering van de 
financiële situatie. Frankrijk begon intussen vijfenzestig duizend man samen te 
trekken aan de grenzen met Spanje. De oorlog die Ripperda aanvankelijk zo 
dapper had gepreekt en die hij vervolgens uit alle macht probeerde te voorkomen 
leek opeens angstwekkend dichtbij. Het enige wat de staatsman in deze 
omstandigheden nog kon bedenken was hetzelfde wat Alberoni indertijd had 
gedaan: het lanceren van de pretender (troonpretendent) als een geheim wapen 
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tegen Engeland. Geheime agenten vertrokken naar Engeland om samen met de 
Jacobieten ter plaatse de landing voor te bereiden. 
 
Het werd geen oorlog en evenmin werd de pretender koning van Engeland, in 
plaats daarvan viel Ripperda. Zelfs Elizabeth kon zich niet langer aan de indruk 
onttrekken dat de hertog het land in rap tempo naar de afgrond hielp. Ze durfde 
hem echter niet te ontslaan omdat ze bang was dat het dubbelhuwelijk in gevaar 
zou komen. Toen Königsegg eind april op audiëntie kwam kon ze het toch niet 
nalaten om voorzichtig te vragen of het, zoals de hertog had gezegd, inderdaad de 
wil van de keizer was dat de markies De Grimaldo – Ripperda’s voornaamste 
tegenstander – in de gevangenis werd gezet. De ambassadeur antwoordde dat 
dat bij zijn weten niet de wil was van de keizer. Maar het was toch nog steeds 
wel de wil dat Ripperda alle teugels van de regering in handen hield? De 
ambassadeur verklaarde dat Ripperda ongetwijfeld zijn verdiensten had gehad 
bij de totstandkoming van de verdragen, maar dat de keizer de laatste zou zijn 
om aan de Spaanse koning en koningin voor te schrijven welke ministers zij 
moesten aanstellen. Maar het was toch de wel de wens van de keizer geweest dat 
Ripperda werd benoemd tot hertog en Grande la Primera Clase? Daarvan was de 
ambassadeur in het geheel niets bekend. In de dagen daarna had Königsegg nog 
meerdere bijeenkomsten met Elizabeth en Filips en gezamenlijk ontrafelden ze 
het dubbelspel dat Ripperda rond het dubbelhuwelijk had gespeeld. De zeepbel 
werd doorgeprikt, maar Ripperda had nog niets in de gaten. De apotheose  
(slottafereel kwam op 14 mei 1726, toen Filips de nietsvermoedende Ripperda bij 
zich liet komen en hem liet weten dat hij zijn ambten diende neer te leggen. 
Volgens een Spaanse schrijver speelde zich een heftige scène af, waarbij 
Ripperda het respect vergat dat hij aan de koning verschuldigd was. Diezelfde 
dag ontving hij de schriftelijke bevestiging dat hij uit al zijn ambten ontslagen 
was. 
 
Ripperda raakte na zijn plotselinge demasqué helemaal in paniek. Hij durfde 
zelfs niet langer in zijn eigen huis te blijven, naar hij zei omdat hij bang was het 
slachtoffer te worden van een volksgericht. Maar in werkelijkheid was hij bang 
om gearresteerd te worden. In arren moed zocht hij zijn toevlucht bij Van der 
Meer, zijn opvolger als ambassadeur voor de Republiek. Deze vond zijn in 
ongenade gevallen landgenoot een te groot diplomatiek risico. Hij leverde 
Ripperda per koets af bij zijn Britse collega Stanhope, die zich bereid verklaarde 
hem asiel te verlenen. Die bereidheid had natuurlijk zijn prijs, want Stanhope 
verwachtte van Ripperda te weten te komen hoe het nu precies zat met dat 
geheime verdrag tussen Oostenrijk en Spanje. De kans was groot dat de koning 
en koningin Ripperda met rust zouden hebben gelaten als hij niet in paniek was 
geraakt. Als degenen die door Ripperda waren beetgenomen sloegen zij 
natuurlijk een belachelijk figuur en ze hadden het liefst de zaak in de doofpot 
gestopt. Hij mocht hertog blijven en ze hadden hem zelfs een pensioen toegekend 
in de hoop dat hij zijn mond zou houden. Zijn verblijf in de Britse ambassade 
plaatste hen echter in een lastig parket. Ze wilden niet dat de inhoud van het 
geheime verdrag bekend zou worden in Engeland. Maar ze voelden er ook weinig 
voor het asielrecht te schenden door Ripperda met geweld uit de ambassade te 
halen. In de gespannen verhouding met Engeland zou zowel het een als het 
ander de lont in het kruitvat kunnen zijn. Het hof oefende druk uit op Stanhope 
om Ripperda de deur uit te zetten, maar deze beriep zich op de 
onschendbaarheid van het asielrecht. Om te voorkomen dat Ripperda zou 
vluchten werd de straat afgezet waaraan de ambassade lag, maar verder 
gebeurde er voorlopig niets. In de belegerde ambassade leverde de zwaar 
overspannen Ripperda zich geheel over aan de genade van Stanhope. 
Herhaaldelijk in tranen uitbarstend vertelde hij hem alle bijzonderheden van het 
geheime verdrag met Oostenrijk. Het instrument van zijn glorie was gereduceerd 
tot het middel om zijn vege lijf te redden. 
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Ondertussen legde Filips het probleem voor aan de Raad van Castilië, die besloot 
dat er sprake was van hoogverraad en van majesteitsschennis. Dit college was 
van oordeel dat het in dit geval gerechtvaardigd was het asielrecht te schenden, 
hetgeen werd onderbouwd met het merkwaardige argument dat Ripperda door 
zijn vlucht de koning de mogelijkheid had ontnomen hem gratie te verlenen. In 
de vroege ochtend van 25 mei 1726 viel een contingent van zestig manschappen 
de Britse ambassade binnen. Ripperda werd letterlijk van zijn bed gelicht. Zijn 
papieren werden in beslag genomen en hij werd in zijn kamerjas meegenomen. 
Ripperda werd afgevoerd naar Segovia, waar hij gevangen werd gezet in de oude 
Moorse burcht, het Alcázar. Er kwam geen proces, want dat zou al te 
compromitterend zijn voor Elizabeth en Philips. Er kwam ook geen oorlog met 
Engeland, hoewel de overval op de ambassade een ernstige diplomatieke rel 
veroorzaakte. De Britse vloot verscheen voor de kust van Spanje en Spaanse 
troepen sloegen het beleg voor Gibraltar. Maar de vijandelijkheden bleven 
beperkt tot de uitwisseling van grote hoeveelheden diplomatieke nota’s. De 
‘oorlog’ tussen Spanje aan de ene en Frankrijk en Engeland aan de andere kant 
zou duren tot 1729, toen er in Sevilla een verdrag tussen de drie landen werd 
getekend. Dat betekende tevens het einde van de  Oostenrijkse betrekkingen met 
Spanje. In de jaren dertig namen de betrekkingen tussen beide landen weer de 
vorm aan van het traditionele geruzie over Italië. Daarmee is tevens het 
voornaamste resultaat van Ripperda’s diplomatieke stuntwerk aangegeven. Het 
enige wat het hem had opgeleverd was de dreiging van een oorlog en een ernstige 
verstoring van de internationale verhoudingen. En het beroemde dubbelhuwelijk 
dat de inzet was van al deze verwikkelingen, is nooit tot stand gekomen.  
 
Ripperda werd niet in de onderaardse kerkers van Alcázar geworpen, maar werd 
gehuisvest in een appartement in Alcázar die paste bij een gevangene van stand. 
Hij mocht bezoek ontvangen, voerde een uitgebreide correspondentie en hoefde 
zich wat eten en drinken betreft niets te ontzeggen. Ripperda was ervan 
overtuigd dat zijn gevangenschap van korte duur zou zijn, want Engeland kon 
toch onmogelijk de inval in de ambassade over zijn kant laten gaan? Maar 
Engeland was niet van plan van de inval en de arrestatie van de hertog een zaak 
te maken, des te minder omdat diens diplomatie uiteindelijk de oorzaak was van 
de moeilijkheden met Spanje. En zelfs al zou Engeland hebben aangedrongen op 
Ripperda’s uitlevering, dan nog zou Spanje hem niet hebben laten gaan. Zijn 
brieven aan het hof werden niet beantwoord. De koningin wilde niets meer met 
haar voormalige gunsteling te maken hebben. Elizabeth was nu trouwens niet 
alleen maar de koningin met de broek aan, ze was vanaf 1727 feitelijk koniingin 
van Spanje. Philips, steeds meer in de ban van waanvoorstellingen, was niet 
langer handelsbekwaam. Hij bleef maanden achtereen in bed liggen zonder zich 
te wassen of zijn haren te laten knippen. Hij had zich in zijn hoofd gezet dat hij 
niet meer kon lopen omdat zijn ene been korter was dan het andere. Ook was hij 
bang dat hij op de manier van Heracles zou worden vergiftigd als hij schoon 
ondergoed aantrok. Hij wilde alleen een ander hemd aandoen als Elizabeth het 
eerst had gedragen. De vrouw van Ripperda wilde evenmin nog iets met haar 
echtgenoot te maken hebben. Zij bleef met haar kinderen aan het hof, waar ze 
zich opvallend vroom gedroeg. Ripperda, teleurgesteld, zocht in zijn eenzaamheid 
zijn toevlucht bij de Heilige Theresa van Avila. Haar werken zijn balsem voor 
mijn gekwetste ziel, schreef hij in een  van zijn brieven. In 1727  verslechterde 
zijn situatie aanzienlijk toen er in Alcázar en nieuwe slotvoogd werd aangesteld 
die hem een veel strenger regime oplegde, geen post, geen bezoek en slecht eten. 
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Het Alcázar Paleis (los Reales Alcazares) is absoluut het meest indrukwekkende 
monument van Sevilla. Je mag het niet missen als je de stad bezoekt! Het 
Alcazar is een vesting paleis dat is gebouwd onder bevel van Abd Al Ramn 111 in 
913. Om haar schoonheid is het Alcazar in de eeuwen daarna verkozen als 
residentie van vele koninklijkheden. Ook nu is het de residentie van zijne 
majesteit koning Juan Carlos wanneer hij in Sevilla op bezoek is. 

 

De ingang van het Alcázar in Sevilla - Andalusie, Spanje 
 
Ripperda, gekweld door verveling en door jicht, kwam langzamerhand tot het 
inzicht dat men hem tot in lengte van dagen gevangen zou laten zitten. Het 
Alcázar was bedoeld als oubliëtte (onderaardse gevangenis waar de gevangenen 
vergeten stierven). Zijn gevangschap werd vrijwillig gedeeld door zijn bediende 
Antoine Dupré, een Fransman die eerder in Madrid het beroep van 
pruikenmaker had uitgeoefend. Dupré volgde Ripperda door dik en dun en zou 
bij hem blijven tot vlak voor zijn dood in 1737.  
 
Op een goede dag – het zal aan het einde van 1727 of in het begin van 1728 zijn 
geweest – zag Dupré aan een venster in de tegenoverliggende muur een mooie 
jonge vrouw staan. De verbeelding slaat gemakkelijk op hol naar aanleiding van 
knappe jonkvrouwen in oude kastelen, maar in dit geval bleek de verklaring 
tamelijk prozaïsch. Het meisje aan het venster was de dienstmaagd van de vrouw 
van de slotvoogd. Het ligt voor de hand dat Dupré ideeën ontwikkelde over de 
manier waarop een mooie jongedame wat fleur in zijn bestaan kon brengen. 
Maar hij kwam wat dat betreft bedrogen uit. Het meisje had niet een oogje op 
hem maar op Ripperda. En deze was kennelijk niet zo verdiept in de werken van 
de Heilige Theresa dat hij geen oog meer had voor de charmes van de 
drieëntwintigjarige Josepha Fausta Ramos, dochter van een zadelmaker uit 
Tordesillas. Er bloeide iets moois op tussen de muren van het oude Alcázar, 
ondanks de jicht en het leeftijdsverschil van vijfentwintig jaar. Josepha, 
beschreven door de achttiende eeuwse Spaanse schrijver Mañer, ‘zette haar 
kostbaarste juweel op het spel dat zij in haar armoede bezat’. Het gevolg daarvan 
was dat zij na verloop van tijd zwanger werd.  
 
Inmiddels was Ripperda ervan overtuigd dat men hem nooit meer zou laten gaan 
en, aangespoord door de liefde en de zwangerschap van Josepha, begon hij 
serieus aan een ontsnappingspoging te denken. Het eerste probleem was dat hij 
geen geld had. Het pensioen dat Filips hem na zijn ontslag had toegekend was 
na zijn vlucht in de ambassade nooit uitgekeerd. Bij zijn vrouw hoefde hij niet 
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aan te kloppen, want de kans was groot dat zij zijn plannen aan het hof zou 
doorvertellen. Uiteindelijk kreeg hij van een oude kennis vierhonderd dubloenen. 
Deze werden in Segovia afgeleverd door Jacob van Den Bosch, de Overijsselse 
koetsier die al bijna tien jaar bij hem in dienst was geweest en die in Madrid met 
negen muildieren had leren rijden. Met dat geld kocht Josepha soldaten om van 
het garnizoen van Alcázar. Dat was waarschijnlijk niet erg moeilijk, want de 
bezetting bestond uit slecht betaalde invalide soldaten. Vervolgens werd de 
vlucht beraamd. Een van de soldaten, Martin Pérez, zou zorgen dat Ripperda via 
een geheime deur uit het Alcázar werd gesmokkeld en buiten zou hij worden 
opgewacht door Van den Bosch. Josepha en Pérez zouden zich de dag na de 
ontsnapping bij hen voegen in een dorp even buiten Segovia. Vandaar zou het 
gezelschap zo snel mogelijk vluchten in de richting van Portugal. Het welslagen 
van het plan hing voornamelijk af van Dupré, aan wie in het scenario een weinig 
aangename rol was toebedeeld. Hij moest achterblijven in Alcázar om de indruk 
te wekken dat Ripperda door een aanval van jicht aan het bed was gekluisterd 
en niet in staat was bezoek te ontvangen van zijn bewakers. Men mag aannemen 
dat het enige overredingskracht heeft gekost voordat Dupré bereid was deze 
weinig benijdenswaardige rol op zich te nemen. Vroeger of later zou het bedrog 
worden ontdekt en dan zou de  toorn van de autoriteiten zich onvermijdelijk op 
zijn hoofd ontladen. Ripperda moest Dupré paaien met mooie beloften voor de 
toekomst, voordat de bediende erin toestemde zich op te offeren voor zijn heer. 
 
Het plan zou ten uitvoer worden gebracht in de nacht van 31 augustus 1728. Op 
die dag zouden in Segovia stierengevechten worden gehouden. En omdat bij deze 
gelegenheid veel wijn werd gedronken zou de kans op ontdekking des te geringer 
zijn. Het plan slaagde wonderwel, al kostte het de jichtige hertog de nodige 
moeite via een touwladder zijn appartement te verlaten en in het donker de steile 
helling af te dalen waarop Alcázar was gebouwd. Maar onderaan stond Jacobus 
klaar met de paarden en het lukte hen zonder  ontdekt te worden de stad te 
verlaten. Josepha en Pérez (een van de soldaten) arriveerden de volgende dag 
met een rijtuig bij het afgesproken ontmoetingspunt. Daarna ging het in 
gestrekte draf naar Portugal. Ripperda, reizend onder de naam Don Emanuel de 
Mendoza, arriveerde met de zijnen op 12 september in Oporto. Daar boekte het 
gezelschap een reis op een schip dat twee dagen later naar Engeland vertrok. 
Zonder de tijdwinst die ze hadden verkregen door het achterblijven van Dupré 
zou het plan niet zijn geslaagd. Pas na negen dagen, toen de slotvoogd 
uiteindelijk besloot toch maar eens bij Ripperda op ziekenbezoek te gaan, werd 
zijn vlucht ontdekt. Tegen die tijd was de voorsprong al zo groot dat men ze nooit 
meer kon achterhalen. 
 
Dupré werd gearresteerd. Zoals werd afgesproken hield hij zich van de domme. 
Maar toen gedreigd werd met martelen en bij het zien van de martelwerktuigen 
bekende hij alles. Niet alleen de werkelijke toedracht, maar alles wat zijn 
ondervragers wilden horen. Als gevolg werd ook de onschuldige hertogin in staat 
van beschuldiging gesteld. Uiteindelijk werd ze vrijgesproken, maar ze werd door 
deze ervaring zo mogelijk nog vromer en verhuisde naar een pand vlak naast een 
nonnenklooster. Het gerechtelijk onderzoek duurde in totaal zestien maanden, 
maar afgezien van de ontdekking van nog enige medeplichtigen in Alcázar 
leverde het weinig op. Dupré werd veroordeeld tot zes jaar dwangarbeid. Zijn 
straf werd hem echter kwijtgescholden omdat hij als kroongetuige was 
opgetreden en omdat hij anderhalf jaar in voorarrest had gezeten. Hij moest 
onmiddellijk het land verlaten en voegde zich in Engeland bij Ripperda. De 
andere betrokkenen – Josepha, Pérez, Van den Bosch – werden bij verstek tot 
zware straffen veroordeeld. Ripperda zelf werd niet veroordeeld. Het proces was 
niet meer dan een loos gebaar van de regering. De vogel was toch al gevlogen en 
men was blij van hem verlost te zijn. 
 
De Charity, het schip waarmee de vluchtelingen gevlucht waren, kreeg onderweg 
te kampen met zwaar weer en moest een andere koers varen. Na een lange en 
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ongemakkelijk reis landden Ripperda en zijn getrouwen op 10 oktober 1728 in 
Cork in het zuiden van Ierland. Vandaar reisde het gezelschap meteen door naar 
Londen. Ripperda had tijdens zijn gloriedagen enige reserves aan de kant gezet 
bij buitenlandse banken en die kwamen nu mooi van pas. Hij woonde in Londen 
op stand en stortte zich volop in het uitgaansleven. Het verhaal over zijn 
gedurfde ontsnapping was hem al vooruit gesneld en iedereen wilde de hertog 
persoonlijk leren kennen. Ripperda was de sensatie van de stad en exploiteerde 
zijn eigen mythe zo goed mogelijk. Boven het familiewapen dat de deuren van 
zijn karos sierde liet hij een nieuwe spreuk aanbrengen: Dextera Domini liberavit 
me (de rechterhand des heren heeft mij bevrijd). Hij werd zelfs enige keren door 
Georg 11 in particuliere audiëntie ontvangen, ondanks het feit dat hij tijdens zijn 
Spaanse dagen de nodige moeite had gedaan diens concurrent op de troon te 
zetten. In het sociale leven was Ripperda een ster, maar in het politieke leven 
begon hij de trekken te vertonen van een uitgedoofde komeet. De verhouding 
tussen Engeland en Spanje was nog steeds gespannen en de Britse regering was 
zeer geïnteresseerd naar de informatie van Ripperda over de Spaanse politiek. 
Hij vertelde alles wat men wilde weten, maar na tweeënhalf jaar opsluiting in 
Alcázar was zijn kennis nauwelijks recent. De geringe marktwaarde van zijn 
geheimen was een tegenvaller voor Ripperda. Nadat de hertog was uitgehoord 
had de Britse regering geen belang meer bij hem. Hij werd welwillend behandeld 
en kreeg toestemming als particulier persoon in het land te blijven, maar van 
een regeringsambt was geen sprake. In zijn pogingen om bij de Britse regering in 
de smaak te vallen, overdreef Ripperda nogal. Hij was van de weeromstuit anti-
Spaans geworden en gij de Britse regering allerlei oorlogszuchtige voorstellen. Hij 
bestookte Buitenlandse Zaken met memories waarin de middelen om Spanje te 
vernietigen werden uiteengezet. De Indiën vormden de kurk waarop Spanje 
dreef, betoogde Ripperda, en als Engeland zich meester zou maken van de 
Spaanse koloniën zou het moederland ten onder gaan. Maar de Britse regering 
was niet geïnteresseerd in de ambitieuze projecten van Ripperda, des te minder 
omdat in de loop van 1729 de betrekkingen met Spanje werden genormaliseerd 
in het Verdrag van Sevilla. De kranten waren er al gauw achter gekomen dat de 
wettige hertogin nog in Spanje woonde en de pogingen van Ripperda om Josepha 
als zodanig te laten doorgaan werden uitvoerig aan de kaak gesteld. De 
Gentleman’s Magazine omschreef Josepha als een ‘abandoned prostitute’.  Het 
ongeregelde gedrag van de hertog werd in de kranten gemeld. Hij werd 
herhaaldelijk gesignaleerd met mensen die een slechte naam hadden, was 
dronken in het openbaar en verloor grote sommen geld met gokken en met 
beursspeculaties. Het is onduidelijk of Ripperda in maatschappelijk opzicht 
inderdaad een persona non grata werd. Nu de harmonie met Spanje was hersteld 
werd de oorlogszuchtige hertog een blok aan het been van de Britse regering. 
Stanhope, de voormalige ambassadeur in Madrid die nu onder Lord Harrington 
minister van Buitenlandse Zaken was geworden, gaf hem in 1730 de raad dat hij 
Engeland beter kon verlaten. Kennelijk had de Spaanse ambassadeur in Londen 
geklaagd over de aanwezigheid van Ripperda. De raad was zo nadrukkelijk dat 
hij niet kon worden genegeerd. In oktober 1730 nam Ripperda in Londen de boot 
naar Hellevoetsluis en voor het eerst in twaalf jaar kwam hij aan op Nederlandse 
bodem. 
 
Ripperda vestigde zich met zijn huishouding in Den Haag, op stand natuurlijk, 
maar er zijn aanwijzingen dat de bodem van de schatkist in zicht kwam. De 
jaren in Londen waren duur geweest. Er zou iets moeten gebeuren, temeer daar 
het gezin inmiddels was uitgebreid. In Londen was een jongen geboren die naar 
zijn vader, Johan Willem, werd gedoopt. Kort na aankomst in Den Haag werd 
een tweede zoon geboren, Frans Joseph. Verder bestond het huishouden uit de 
pruikenmaker Antoine Dupré die zich in Londen weer bij het gezin had gevoegd, 
de koetsier Jakob van den Bosch en de ex-soldaat Martin Pérez. Men zou 
verwachten dat Ripperda, inmiddels vijftig jaar oud en geplaagd door de jicht, 
het langzamerhand wat rustiger aan zou gaan doen. Hij bezat nog steeds de 
Engelumborg ten noorden van zijn geboortedorp Oldehove, die hij in 1705 had 



 418 

gekocht vlak na zijn huwelijk met Alida Schellingwou. Het was de enige bezitting 
die hij bij het faillissement had weten te redden. Zijn zoon Ludolph Luirdt, die 
hem eind 1724 in Wenen was opgevolgd als ambassadeur, maar die vijf 
maanden later was meegesleept in de val, had zich inmiddels op de borg 
gevestigd. Ludolph, in 1730 weduwnaar geworden, drong erop aan dat zijn vader 
bij hem zou intrekken. Maar Ripperda was absoluut niet van plan de rest van 
zijn leven door te brengen als een jonker die met zijn hertogelijke waardigheid als 
voorwerp van spot in Stad en Lande zou zijn. Die vernedering was te groot. Hij 
was zelfs niet te bewegen tot een bezoek aan zijn geboortestreek. 
 
Ripperda had niets geleerd. Met zijn diplomatieke ervaring probeerde hij zichzelf 
aan de man te brengen. Al spoedig deed het gerucht de ronde dat de hertog van 
katholiek weer protestants was geworden. Dat gerucht was niet waar want Frans 
Joseph, geboren in mei 1731, werd katholiek gedoopt. Het werd al gauw 
duidelijk dat de Staten Generaal hun voormalig ambassadeur nooit weer in 
dienst zouden nemen. Ze waren niet erg onder de indruk van zijn diplomatieke 
kwaliteiten en ze wilden geen moeilijkheden met Spanje. Ripperda, bang dat de 
Spaanse furie hem tot in lengte van dagen zou achtervolgen, schreef een brief 
aan Elizabeth waarin hij een beroep deed op haar en refereerde aan zijn vroegere 
verdiensten voor het Spaanse koningshuis. Er kwam geen antwoord. In het 
voorjaar van 1731 deed hij verschillende pogingen elders aan de slag te komen. 
Hij schreef een brief aan Czarina Anna van Rusland waarin hij zich ‘aan haar 
voeten wierp’ en haar zijn diensten aanbood. De hertog mocht zich overal in haar 
rijk vestigen, hij was van harte welkom, was het antwoord van de Czarina. Ze liet 
echter op geen enkele manier blijken dat ze gebruik wilde maken van zijn 
diensten. En zonder vooruitzicht op passend werk was Rusland veel te ver en 
veel te koud. Ripperda informeerde bij de Franse ambassade in Den Haag wat 
zijn vooruitzichten in Frankrijk zouden zijn. In Frankrijk waren in het geheel 
geen vooruitzichten, verklaarde de Franse ambassadeur. Het ligt voor de hand 
dat hij ook nog geprobeerd heeft in Oostenrijk voet aan de grond te krijgen. De 
Habsburgse doopnaam van zijn jongste zoon wijst in die richting. Het leverde 
allemaal niets op. Het was maar goed dat Ripperda werd beschermd door zijn 
ijdelheid, want anders had hij onder ogen moeten zien dat hij een politieke 
blindganger was geworden die door niemand meer serieus werd genomen. Zijn 
situatie werd ongemakkelijk, want ook de Spaanse ambassadeur in Den Haag 
klaagde bij de koning en koningin in Spanje over het gedrag van Ripperda. Hij 
zou zich meerde keren negatief hebben uitgelaten over Spanje en bovendien had 
hij gedreigd een manifest te schrijven dat het Spaanse hof aan de schandpaal 
zou nagelen en hemzelf van alle aantijgingen zou vrijpleiten. Ook van de kant 
van de Nederlandse regering kreeg de hertog nu de raad om te vertrekken  
 
Zijn problemen werden op een wonderbaarlijke manier opgelost. Afgezien van de 
ex-soldaat, die deel uitmaakte van Ripperda’s gevolg, was er in Den Haag nog 
een tweede Pérez, een Spanjaard die in dienst was getreden van de sultan van 
Marokko en die zich tot de Islam had bekeerd. Hij had het gebracht tot admiraal 
van de Marokkaanse vloot en was in Den Haag om voor de sultan een 
handelsverdrag te sluiten met de Republiek. Tegelijkertijd dreef Pérez in Den 
Haag een handel die buiten de bepalingen van dat verdrag viel, hij verkocht 
christenslaven. Deze lucratieve handel vormde een belangrijke bron van 
inkomsten voor Marokko en voor de andere Noordafrikaanse staten. De slaven, 
opvarenden van de schepen die door de kapers van de kust van Barbarije waren 
buitgemaakt, werden voornamelijk gehouden met het doel ze tegen een 
aantrekkelijke losprijs te laten vrijkopen door hun vaderland. Pérez moet als 
slavenhandelaar en overloper een marginale figuur (zich met moeite staande 
houdend) zijn geweest in Haagse kringen, temeer omdat hij alleen maar Spaans 
en Arabisch sprak. Ripperda, die Spaans sprak, was een van de weinigen in Den 
Haag met wie hij kon praten. De admiraal en de hertog bleken veel meer gemeen 
te hebben dan alleen de Spaanse taal en in de loop van 1731 werden ze goede 
vrienden. Onder invloed van Pérez kwam bij Ripperda de gedachte op zijn geluk 
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in Marokko te proberen. Had Pérez niet een mooie carrière gemaakt in dat land? 
Wie weet tot wat voor onvermoede hoogten hijzelf in de Arabische wereld zou 
kunnen stijgen. Hij zou door de sultan met open armen worden ontvangen, 
verzekerde de admiraal.  Marokko verkeerde immers voortdurend op voet van 
oorlog met Spanje dat zich meester had gemaakt van een aantal steden aan de 
Afrikaanse noordkust. Ripperda kon in het rijk van de sultan tegelijkertijd zijn 
ambitie en zijn wraakzucht bevredigen. Hij kon carrière maken door de 
Spanjaarden schade te berokkenen. Maar hoe zat het dan met de religie? Zou hij 
evenals Pérez moslim moeten worden? Volgens Pérez was er in Marokko vrijheid 
van godsdienst en mocht Ripperda geloven wat hij wilde. De sultan garandeerde 
niet alleen de vrijheid van zijn geweten maar ook de vrijheid van zijn persoon. 
Ripperda hoefde absoluut niet bang te zijn dat hij zou eindigen als een van die 
slaven die Pérez verkocht. En voor jichtpatiënten was Marokko helemaal een 
paradijs. In het droge gezonde klimaat kwam de ziekte helemaal niet voor. Het 
argument van de jicht woog zwaar, maar Ripperda was nog niet geheel overtuigd. 
Hij wilde dat de sultan zijn toezeggingen op papier zette en schreef een brief naar 
Marokko waarin hij zijn voorwaarden uiteenzette. Per kerende post ontving hij 
een fraai gekalligrafeerd stuk, half in het Arabisch en half in het Spaans, waarin 
de sultan liet weten dat al zijn voorwaarden werd geaccepteerd. Voor de 
zekerheid liet Ripperda de Arabische tekst controleren door de arabisten van de 
Leidse universiteit. Maar deze brief bleek geheel overeen te komen met de 
Spaanse. Met deze garantie besloot Ripperda op het Marokkaanse aanbod in te 
gaan, mede op aandringen van Josepha, die zich in Den Haag niet gelukkig 
voelde. Afgezien van de huisgenoten kon ze met niemand praten. Niemand wilde 
met haar praten, want iedereen wist dat ze de maîtresse van Ripperda was. Ze 
werd behandeld met de minachting die de Haagse zeden in zo’n geval 
voorschreven. De Hollanders waren niet bereid haar als hertogin te behandelen, 
maar ze had goede hoop dat de Marokkanen minder bekrompen zouden zijn. 
Pérez verzekerde haar dat ze in Marokko zonder problemen als de wettige 
echtgenote van Ripperda kon leven. De Marokkanen deden daar niet moeilijk 
over. Ze waren gewend dat een man meerdere vrouwen had. 
 
Ripperda kende een koopman in Amsterdam, Maynard van Trooyen. Deze was 
verschillende keren opgetreden als zijn zaakwaarnemer. Voor het eerst in 1715 
toen de Amsterdamse grachtenhuizen van Maria Commersteyn moesten worden 
verkocht om de schulden aan Stad Groningen af te betalen. Van Trooyen was in 
1717 behulpzaam geweest bij de verscheping van de Leidse lakenarbeiders naar 
Spanje. Waarschijnlijk was hij ook betrokken bij het doorsluizen van de 
regeringsgelden naar particuliere rekeningen. Van Trooyen belastte zich nu in 
alle stilte met de voorbereiding van de reis naar Marokko. Toen de koopman een 
schip had gevonden dat naar Tanger ging, vertrok Ripperda van de ene op de 
andere dag, onaangekondigd en zonder afscheid te nemen, zelfs niet van zijn 
zoon Ludolph Luirdt die op dat moment in Den Haag was om met zijn vader te 
praten over mee te gaan naar Oldehove. Na het onverhoedse vertrek van 
Ripperda ontmantelde Van Trooyen het Haagse huishouden. De ex-soldaat Pérez 
maakte niet langer deel uit van het vaste gevolg, want Ripperda verdacht hem 
ervan dat hij voor de Spaanse ambassade had gespioneerd. Afgezien van 
Josepha, de twee jonge kinderen, Dupré, Van den Bosch en Ripperda zelf 
bestond het gezelschap uit een Frans echtpaar dat zich in Marokko zou belasten 
met de bereiding van de maaltijden. Ripperda had niet zoveel vertrouwen in de 
Marokkaanse keuken. Het is mysterieus waarom Ripperda zo heimelijk uit Den 
Haag vertrok. Verwachte hij dat hij door zijn zoon werd tegengehouden? Of had 
hij Nederlandse schuldeisers die hij op deze manier probeerde te ontlopen? Hoe 
het ook zij, op 21 september 1731 ging het gezelschap op de kade van Den 
Helder aan boord van het schip dat hen naar Marokko zou brengen. 
 
Achteraf gezien had Ripperda nauwelijks een slechter tijdstip kunnen uitzoeken 
om naar Marokko te gaan. Sultan Ismaël, die gedurende vijftig jaar het land met 
ijzeren vuist had geregeerd, was in 1727 op hoge leeftijd gestorven. Het rijk dat 
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hij met veel geweld bijeen had gebracht en gehouden viel na 1727 met nog meer 
geweld uiteen. Een verwarrende hoeveelheid halfbroers voerde sindsdien oorlog 
met elkaar. Ahmed Ad-dehbi, die door zijn vader aangewezen was als opvolger, 
werd al in 1728 afgezet door zijn halfbroer Abd Al-Malik. Op zijn beurt werd deze 
nog in hetzelfde jaar weer afgezet door Ahmed Al-Malik. Op zijn beurt werd deze 
nog in hetzelfde jaar weer afgezet door Ahmed Ad-Dehbi, die zijn rivaal liet 
vermoorden, maar die zelf in 1729 onder onopgehelderde omstandigheden om 
het leven kwam. Abdallah, de volgende die de macht greep, wist met veel moeite 
tot 1735 aan de macht te blijven. Hij werd afgezet door zijn halfbroer Ali Al-
Aarej, maar Abdellah wist in het volgende jaar de macht te heroveren. Abdallah 
werd in totaal zes keer van de troon gestoten door een van zijn halfbroers en wist 
zes keer weer op te klimmen. Deze periode staat in de Marokkaanse geschiedenis 
bekend als de Fitna ofwel de chaos. Pérez had Ripperda verzekerd dat Abdallah 
inmiddels stevig op de troon zat, maar in werkelijkheid verkeerde het land in 
staat van burgeroorlog. Abdallah was bezig een reputatie van wreedheid op te 
bouwen die niet onderdeed voor die van zijn vader. Hij liet op een bepaald 
moment tienduizend van zijn eigen soldaten ombrengen omdat ze een nederlaag 
hadden geleden tegen de Berbers in het zuiden van het land. 
 
Ripperda had geen idee van deze interne troebelen toen ze na een zeereis van 
vijftig dagen op 8 november in Tanger aan wal stapten. Na een week te hebben 
gerust begaf het gezelschap zich op weg naar Meknès, door sultan Ismaël 
uitgeroepen tot de hoofdstad van het rijk. De reis van tweehonderd kilometer 
moest per kameel worden afgelegd. Ripperda werd aan het hof met veel égards 
ontvangen. Hij had als geschenk voor de sultan een ring met een ingebouwd 
horloge meegenomen, een staaltje van Europese high-tech waarmee Abdallah ten 
zeerste was ingenomen. Ripperda kreeg op zijn beurt een Arabische tolk en een 
paar slaven voor huishoudelijk gebruik, terwijl de sultan de joodse gemeenschap 
van de stad een belasting oplegde die was bedoeld om in het levensonderhoud 
van Ripperda en de zijnen te voorzien. Ripperda had een project op stapel staan 
om Ceuta te heroveren dat al sinds een paar eeuwen in handen was van de 
Spanjaarden, en een ander om met behulp van een vloot kaperschepen 
plundertochten uit te voeren op de Spaanse kust. De sultan hoorde deze 
ambitieuze plannen welwillend aan, maar voorlopig had hij zijn handen vol aan 
de strijd tegen zijn halfbroers. Wel was hij zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid 
om via Ripperda wapens te betrekken uit Nederland. Ripperda’s ambities reikten 
hoger dan een agentschap in wapentuig, maar als eerste stap van zijn nieuwe 
carrière kon het er bij door. Via Van Trooyen in Amsterdam kon de wapenhandel 
gemakkelijk worden georganiseerd. Josepha was nog meer dan de mannelijk 
leden van het gezelschap geïsoleerd. Ze kon inderdaad doorgaan voor de 
echtgenote van Ripperda, maar de beperkte bewegingsvrijheid die de Islam aan 
vrouwen toestond bond haar nog meer aan huis dan in Den Haag het geval was 
geweest. Het aantal Europeanen in Meknès was klein, afgezien dan van de 
christenslaven die werden ingezet bij de bouw van vestingwerken en paleizen. 
Met de laatsten bemoeide Ripperda zich uit veiligheidsoverwegingen echter zo 
weinig mogelijk. Er waren een paar geloofsafvalligen zoals Pérez en een paar 
paters Redemptoristen die mochten optreden als zielzorgers van de 
christenslaven en als tussenpersonen bij hun vrijkoop. Een belangrijke 
aanvulling op deze beperkte kennissenkring vormde Zidana, de moeder van de 
sultan. Zij was van Engelse afkomst en als kind buitgemaakt op een gekaapt 
schip en naderhand de favoriet van Ismaël was geworden. Het was voornamelijk 
aan haar intriges te danken dat Abdallah aan de macht was gekomen. Zij had 
veel invloed op haar zoon. Abdallah bestuurde het land, maar zij werd 
beschouwd als degene die Abdallah aanstuurde. 
 
Om goodwill te kweken aan het hof kleedde Ripperda zich op inheemse wijze, 
maar het werd hem al snel duidelijk dat hij voor de derde keer in zijn leven de 
verkeerde religie beleed. Kromzwaard en tulband waren niet voldoende om een 
positie aan het hof te veroveren. Hij moest niet alleen zijn uiterlijk, maar ook zijn 
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innerlijk aanpassen aan de Moorse mores. Pérez, inmiddels teruggekeerd uit 
Nederland, en ook Zidana drongen erop aan dat hij zich zou bekeren tot de 
Islam. Als hij christen zou blijven zou hij volgens hen nooit het volle vertrouwen 
van Abdallah kunnen genieten. Ripperda aarzelde omdat hij terugschrok voor de 
besnijdenis waarmee deze bekering onvermijdelijk gepaard ging. Om 
proefondervindelijk te kunnen vaststellen hoe het een en ander in zijn werk ging 
leek het hem verstandig dat eerst Dupré onder het mes zou gaan. Net als 
indertijd in Segovia mocht de dienaar weer voor zijn heer de kastanjes uit het 
vuur halen. Dupré, die in het kielzog van Ripperda duizenden ambities hoopte te 
realiseren in Marokko, liet zich ook deze keer met geld en mooie beloften paaien. 
Nadat de knecht de operatie (zonder narcose) had doorstaan was het de beurt 
aan de meester. De overlevering wil dat de muphti dermate onder de indruk was 
van de gewichtigheid van de hertog dat hij last kreeg van trillende handen en dat 
zijn mes uitschoot. Ripperda zou een infectie hebben opgelopen die hem tot aan 
de rand van het graf bracht. 
 
Nadat hij dit ongelukkig voorval te boven was gekomen stond niets zijn 
bevordering meer in de weg. En opnieuw kreeg Ripperda de wind mee, want in 
de loop van 1732 kwam het tot een oorlog tussen Marokko en Spanje. Patino, 
Ripperda’s opvolger in Madrid, vond dat Spanje meer bezittingen aan de 
Afrikaanse kust nodig had om de plaag van de barbarijse zeerovers te kunnen 
bestrijden. In juni 1732 veroverde een Spaans leger onder aanvoering van de 
hertog Van Montemar de stad Oran. Abdallah zette twee legers in tegen de 
Spanjaarden, het ene bij Oran en het andere bij Ceuta. Hij hoopte dat de 
Spanjaarden Oran zouden opgeven als de druk op Ceuta hoog genoeg werd 
opgevoerd. Ripperda, die sinds zijn aankomst had aangedrongen op de 
herovering van Ceuta, werd benoemd tot bevelhebber van het leger, dat die stad 
moest innemen. Hij mocht zich nu pasha noemen, de gebruikelijke eretitel voor 
hoogwaardigheidsbekleders in de Arabische wereld. Het is moeilijk aan te nemen 
dar Ripperda zijn promotie te danken had aan zijn militaire kwaliteiten, want hij 
had geen praktische ervaring op het gebied van oorlogsvoering. Hij werd generaal 
op aandringen van de sultanmoeder, die niet ongevoelig was zijn charmes en die 
zich opwierp als zijn nieuwe beschermvrouwe. Afgezien van zijn krijgskundige 
beperkingen was Ripperda’s benoeming niet geheel onzinnig. Het psychologisch 
effect van de aanval op Ceuta zou des te groter zijn als bekend werd dat de 
Marokkaanse troepen werden aangevoerd door de voormalige eerste minister van 
Spanje. De oorlogvoering aan de Marokkaanse noordkust in de jaren 1732-1733 
zijn te gecompliceerd om breeduit te worden beschreven. Kort samengevat was 
het verloop als volgt: het Spaanse garnizoen deed een uitval uit Ceuta en werd 
door Ripperda verpletterend verslagen. Vervolgens deed het nog een uitval en 
ditmaal werd Ripperda verpletterend verslagen. Het beleg van Ceuta werd 
daarna opgeheven en het leger van Ripperda werd ingezet bij de herovering van 
Oran. Daar herhaalde zich de geschiedenis. Ripperda bracht de Spanjaarden een 
verpletterende nederlaag toe en werd vervolgens door de Spanjaarden 
verpletterend verslagen. Het Marokkaanse leger sloeg bij die gelegenheid in grote 
paniek op de vlucht, met achterlating van de artillerie en van Ripperda. Op het 
laatste moment kon de ongelukkige generaal nog als een zoutzak op een kameel 
worden gesjord en uit handen van de Spanjaarden worden gered. Dat was maar 
goed ook want de Spanjaarden hadden hem langzaam doodgemarteld. Na de 
nederlaag bij Oran was hij er allerminst zeker van dat hem iets soortgelijks aan 
de kant van Abdallah stond te wachten. Er waren veel voorbeelden van verslagen 
legeraanvoerders die door de sultan eigenhandig waren terechtgesteld.  Aan het 
hof deed het macabere verhaal de ronde van een in ongenade gevallen 
hoogwaardigheidsbekleder die op bevel van de sultan was ingenaaid in een 
paardenhuid, met vrijlating van zijn hoofd, en die in deze toestand was 
achtergelaten om levend  door de maden te worden opgegeten. Het valt te 
begrijpen dat de pasha zich met lood in de schoenen naar Meknès begaf om zijn 
nederlaag aan Abdallah uit te leggen. Dankzij de invloed van Zidana bleef hem 
een soortgelijk einde bespaard. Vlak daarna kon hij zijn geschokte krediet 
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herstellen tijdens een veldtocht tegen Abdallah’s halfbroer, Ali Al-Aarej, die de 
gelegenheid van de oorlog met Spanje had aangegrepen voor een nieuwe poging 
om zich meester te maken van de macht. Ripperda wist de pretendent een 
verpletterende nederlaag toe te brengen. Dit leek hem tevens het aangewezen 
moment om zijn militaire carrière te beëindigen. Bij zijn triomfantelijke terugkeer 
in de hoofdstad vroeg hij verlof, met het oog op zijn leeftijd en zijn gezondheid, 
om het bevel over het leger te mogen neerleggen. 
 
Na zijn ontslag uit de militaire dienst bleef Ripperda aan het hof, waar hij zich al 
snel wist op te werken tot de rechterhand van Abdallah. Het is verrassend om te 
zien hoe hij in deze laatste fase van zijn Marokkaanse carrière de Madrileense 
gloriedagen vrijwel exact wist te herhalen. In Afrika realiseerde hij de comeback 
die in Europa onmogelijk was gebleken. Het decor was anders en de rolbezetting 
was gewijzigd. Elizabeth was vervangen door Zidana, Filips door Abdallah. Al 
was het toneel provincialer dan hij had gewenst, het bood hem gelegenheid voor 
de herhaling van zijn glansrol. Het stuk liep in Meknès gedurende de tweede 
helft van 1734 en de eerste maanden van 1735. Ripperda, die door sommige 
waarnemers wordt omschreven als de tweede man van het rijk, dankte zijn 
positie uitsluitend aan de bescherming van Zidana. Boze tongen aan het hof 
beweerden dat de sultanmoeder niet alleen optrad als zijn beschermvrouwe, 
maar ook als zijn minnares. Het is geenszins ondenkbaar dat hij in ruil voor zijn 
eminente status aan bepaalde verplichtingen in de harem moest voldoen. Zidana 
was zeker geen oude vrouw maar iemand in de kracht van haar leven, 
waarschijnlijk jonger dan Ripperda zelf. Ze was reeds als kind opgenomen in de 
harem van Israël en haar zoon Abdallah was een jongeman van nog geen dertig 
jaar. In verband met de oorlog tegen Spanje en tegen zijn halfbroers had de 
sultan veel geld nodig. De grote verdienste van Ripperda als kanselier van 
Marokko was dat hij goed was in het bedenken en invoeren van allerlei nieuwe 
belastingen. De grote behoefte aan geld werd niet alleen gedekt door fiscale, 
maar ook door monetaire maatregelen. Op voorstel van Ripperda werd een grote 
hoeveelheid munten van laag allooi in de omloop gebracht. Weliswaar 
resulteerde dat op den duur in een ernstige geldontwaarding. Slecht geld 
verdrijft goed geld. Maar op de korte termijn leverde het veel contanten op. 
Dergelijke maatregelen waren wel geschikt om in de financiële noden van de 
sultan te voorzien, maar ze hadden tevens tot gevolg dat de noden van het volk 
zienderogen groter werden. De Hollandse pasha was bepaald niet geliefd. Net als 
indertijd in Madrid liep het volk in Meknès tegen hem te hoop. Ook aan het hof 
had hij veel vijanden, maar dankzij de bescherming van Zidana had hij een 
onkwetsbare positie. Donkeren wolken pakten zich echter samen boven zijn 
hoofd toen de sultanmoeder geheel onverwachts stierf, vergiftigd door een van 
haar schoondochters die jaloers was op haar macht over Abdallah. De positie 
van Ripperda werd van het ene moment op het andere uiterst wankel en hij 
begon zich zorgen te maken voor zijn leven. Hij vreesde bovendien dat Abdallah 
niet lang meer in staat zou zijn zich te handhaven tegenover zijn halfbroer. En 
hij schatte zijn eigen overlevingskansen niet hoog in als Ali Al-Aarej aan de 
macht zou komen. Kortom, het werd tijd om te gaan rentenieren. Dankzij zijn 
betrokkenheid bij de financiële hervormingen was Ripperda in de gelegenheid 
geweest zijn eigen geschokte fortuin weer op peil te brengen, terwijl hij bovendien 
een aardig kapitaal had overgehouden aan zijn bemiddeling bij de 
wapenleveranties uit Holland. In het begin van 1735, een paar maanden voor de 
eerste val van Abdallah vroeg hij om gezondheidsredenen verlof zich te mogen 
vestigen in de havenstad Tetuan aan de oostkant van de Straat van Gibraltar. 
Abdallah, die na de dood zijn van moeder zijn handen van haar gunsteling wilde 
aftrekken, maakte geen enkel bezwaar tegen zijn vertrek uit de hoofdstad. 
 
Ripperda trok zich terug in Tetuan om van een welverdiende rust te gaan 
genieten. Gelukkig lag de stad ver verwijderd van het toneel waarop korte tijd 
later de opvolgingstwisten in volle hevigheid losbarsten. Het klimaat was er 
aangenamer dan in Meknès, niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht. De 
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stad was een van de vensters van Marokko op Europa en er woonden veel 
buitenlanders. Ripperda beleefde een paar rustige en aangename jaren in 
Tetuan. Dupré kon het niet meer meemaken, want die was bij Ceuta in handen 
van de Spanjaarden gevallen. Ripperda tuinierde, speelde triktrak met de lokale 
pasha, schepte tegen de buitenlanders op over zijn roemrijke daden en hield zich 
voor het eerst van zijn leven bezig met de opvoeding van zijn kinderen. Voor 
Josepha moet Tetuan een verademing zijn geweest na het broeierige paleis van 
de sultan en de erotische chantage van de sultanmoeder. Deze idyllische periode 
zou de finale zijn, want in de loop van 1737 ging het bergafwaarts met de 
gezondheid van Ripperda. Toen hij het einde voelde naderen werd hij paniekerig 
die volgens de literatuur van die tijd het vaste lot is van een godloochenaar. In 
het geheim verzocht hij pater Zacharias, een van de Redemptoristen die hij in 
Meknès had leren kennen, naar Tetuan te komen. De geestelijk kwam nog net op 
tijd om hem de laatste sacramenten te kunnen bedienen. In het aangezicht van 
de dood omarmde Ripperda opnieuw de religie van zijn kinderjaren. Pater 
Zacharias was zeer verheugd dat deze verstokte zondaar op zijn sterfbed 
terugkeerde van de dwalingen van de religie. Weliswaar kon hij hem niet 
garanderen dat een bekering voldoende was om in het hiernamaals te komen, 
maar hij verzekerde hem dat er goede hoop bestond dat de hemel genade voor 
recht zou laten gelden. Op 7 oktober stierf Johan Willem Ripperda op 
zevenenvijftig jarige leeftijd, gesterkt door de sacramenten van de stervenden en 
door de hoop dat hij nu aan het Hoogste Hof carrière zou maken. 
 
Om onaangenaamheden voor Josepha en de kinderen te voorkomen werd zijn 
terugkeer naar het christendom geheim gehouden. Een katholieke begrafenis 
was om diezelfde redenen uitgesloten. Het kwam wel goed uit dat de pasha van 
Tetuan het lichaam van zijn triktrakvriend ter aarde wilde bestellen met alle 
eerbewijzen die pasten bij een pasha. Aldus gebeurde. Hopelijk kreeg zijn ziel in 
de hemel een christelijke behandeling, maar zijn stoffelijk overschot werd op 
mohammedaanse wijze aan de aarde toevertrouwd. Nog vele jaren was het graf 
van Ripperda een bezienswaardigheid die aan alle bezoekers van Tetuan werd 
getoond. De marmeren grafsteen vermeldde in het Arabisch dat dit de laatste 
rustplaats was van Johan Willem Ripperda, pasha en hertog, die tijdens zijn 
leven zoveel roem had vergaard in Europa en in Marokko. Korte tijd na de dood 
van Ripperda vertrok Josepha met de beide kinderen uit Tetuan. Was ze van 
plan naar Nederland te gaan of probeerde ze via een omweg terug te keren naar 
Spanje? Niemand weet wat er van haar en de kinderen is geworden. Het gerucht 
gaat dat het schip waarop zij reisden verging en dat zij allen zijn verdronken in 
de golven. 
 
Martinus Lambrechts, commandant van ’s land schip De Arend, zou zich in zijn 
graf hebben omgedraaid als hij het bovenstaande verhaal had gelezen. De 
kapitein lag in 1743 enige tijd met zijn schip in de haven van Tanger en stelde 
bij die gelegenheid een onderzoek in naar de ‘voornaamste zaken die bij de 
gedurige Regeringsverandering in Barbaryen zijn voorgevallen na de dood van 
Muley Ismaël’. Hij schreef daarover een brochure die in hetzelfde jaar verscheen 
bij Joris van der Woude, boekverkoper in de Lombardsteeg te Amsterdam. 
Lambrechts vertelt daarin terloops wat hij in Tanger, niet in Tetuan, te weten is 
gekomen over de laatste jaren van het leven van Ripperda. ‘Dien heer’ was 
volgens hem nooit mohammedaan geworden en evenmin pasha of bevelhebber 
van de Moorse troepen. Zijn voornaamste bron moet de Engelse consul in Tanger 
zijn geweest, die dankzij ‘een wonderlyk beloop der waereldse zaken’ in het bezit 
was gekomen van een Statenbijbel en enige andere goederen die aan Ripperda 
hadden toebehoord. Volgens de kapitein zou Ripperda zich tijdens zijn verblijf in 
Tetuan voornamelijk bezig gehouden hebben met het bestuderen van de bijbel. 
Verder leefde hij in armoede, bewoonde een ‘gering huysjen, en was hij ‘armelijk 
ten Grave gebracht’. Van triktrak met de pasha was geen sprake geweest, wel 
van trucs waardoor hem in de loop van de tijd al zijn bezittingen werd afgeperst. 
De knevelarijen werden volgens Lambrechts uitgevoerd in opdracht van de pasha 
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van Tanger, die kennelijk ook een zoon was van Ismaël en die naderhand was 
gesneuveld in een gevecht tegen Abdallah. Na zijn dood hadden zijn vrouwen 
uitverkoop gehouden en zo was de Statenbijbel en enig zilverwerk, voorzien van 
Ripperda’s wapen, terechtgekomen bij de Engelse consul. Getrouw aan de 
vaderlandse traditie had Ripperda op het schutblad van zijn bijbel enige 
bijzonderheden over zijn familie opgetekend, die door Lambrechts werden 
overgenomen. Daaruit blijkt dat Josepha reeds op 30 juni 1733 met de twee 
kinderen vertrokken was naar Nederland, terwijl ze volgens de aantekening van 
Ripperda op dat moment voor de derde keer zwanger was. Kort na haar 
aankomst in Amsterdam zou ze zijn gestorven in een huis op de Verversgracht 
en op 6 november van dat jaar zijn begraven. Uit Lambrechts opmerkingen valt 
verder op te maken dat de andere leden van het huishouden, Van den Bosch, 
Dupré en het naamloze Franse echtpaar dat de maaltijden verzorgde, hun 
werkgever al eerder in de steek hadden gelaten.  
 
Er is echter een merkwaardig verhaal in omloop dat een geheel ander licht werpt 
op de vroomheid die kapitein Lambrechts suggereert. Volgens dat verhaal zou 
Ripperda onder de naam Osman in Marokko een sekte hebben opgericht die 
christelijk, mohammedaanse en joodse geloofselementen combineerde. De 
Messias moest volgens deze leer nog komen en Mozes, Mohammed, Christus en 
Ripperda zelf waren zijn wegbereiders en profeten. Het verhaal duikt voor het 
eerst op in een onverdachte bron: de History of England (1713-1783) van Lord 
Mahon, die in 1827 een paar dagen in Tetuan verbleef en – bijna honderd jaar 
na dato – een onderzoek instelde naar het doen en laten van Ripperda. Het 
verhaal dat Ripperda de stichter zou zijn geweest van een nieuwe religie is door 
verschillende schrijvers overgenomen. De opgevoerde versie van Ripperda’s 
Marokkaanse avonturen stamt uit een zeer verdachte bron. Het is een bewerking 
van het laatste deel van een onbetrouwbare achttiende eeuwse biografie, die 
volgens kapitein Lambrechts door een ‘goet Christen’ niet zonder afschuw kon 
worden gelezen. Het boek waarover Lambrechts zich zo kwaad maakte heet: La 
Vie du duc de Ripperda, par P.M.B. (Amsterdam, 1739). Achter de initialen 
verschuilt zich Pierre Massuet (1698-1776), een Franse benedictijner monnik die 
uittrad en zich tot het protestantisme bekeerde. Massuet vluchtte na zijn 
bekering naar Leiden, waar hij bij Boerhaave studeerde. Naderhand vestigde hij 
zich in Amsterdam, waar hij in zijn levensonderhoud voorzag als 
kostschoolonderwijzer en broodschrijver. Zijn boek moet een bestseller zijn 
geweest, want er verscheen een Nederlandse vertaling (Amsterdam, 1741) en 
zelfs een Engelse (London, 1740). Gelukkig bestaat er een middenweg tussen de 
onwaarheden van Massuet en de al te magere waarheid van Lambrechts. In 
1740 verscheen in Madrid nog een biografie onder de titel: Historia del Duque de 
Riperda. Dit werk van de Spaanse auteur Salvador José Mañer is aanzienlijk 
betrouwbaarder dan dat van Massuet en zijn navolgers. Doordat het in de 
Spaanse taal is geschreven heeft het weinig effect gehad op de Nederlandse 
literatuur over Ripperda. Mañer begint zijn boek als de Spaanse vertaler van 
Massuet, maar ziet zich gedwongen om veel onjuistheden van een kritische noot 
te voorzien. Na verloop van tijd maakt hij zijn eigen tekst en laat die van Massuet 
verder achterwege.  De cesuur (pauze in het vers van de voetnoot) valt bij de 
vlucht uit Alcazar, een episode die door Massuet wordt versierd met vele 
romantische verhalen. Mañer gebruikt voor de Marokkaanse episode een paar 
bronnen die aan zijn verhaal in zekere mate van geloofwaardigheid verlenen. In 
de eerste plaats wist hij de hand te leggen op een aantal brieven van Ripperda 
aan Meynard van Trooyen. Aangezien de Amsterdamse koopman rond hetzelfde 
tijdstip als Ripperda stief, moet de Spaanse schrijver contact hebben opgenomen 
met diens weduwe. Zij stuurde hem afschriften van Ripperda’s brieven, die in 
Madrid in het Spaans werden vertaald. Mañer geeft niet aan wie zijn andere bron 
is geweest, maar op grond van bepaalde bijzonderheden is het niet zo moeilijk 
deze te achterhalen: Antoine Dupré. Het verhaal dat hij bij Ceuta in handen van 
de Spanjaarden is gevallen komt uit de duim van Massuet. Na veel 
omzwervingen was Dupré teruggekeerd naar Madrid, waar hij zijn oude beroep 
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van pruikenmaker en zijn rol als huisvader weer had opgenomen. Sinds hij in 
1730 Spanje had moeten verlaten vanwege zijn betrokkenheid bij de 
ontsnapping van Ripperda had hij zijn vrouw en kinderen niet meer gezien. 
Dupré bleef bij Ripperda tot aan de nazomer van 1737. Hij ging daarna in 
opdracht van zijn meester naar Nederland waar hem het bericht van diens dood 
bereikte. Niet lang daarna keerde hij terug naar Spanje. 
 
In 1748 verscheen er een boekje van Maria ter 
Meetelen.  
Ze vertelde daarin op meeslepende wijze over 
haar leven  
als slavin in Marokko. 
 
Maria ter Meetelen werd in 1704 in Amsterdam 
geboren 
als dochter van een banketbakkersknecht. Op 
haar  
eenentwintigste besloot ze de wijde wereld in te 
trekken. 
In mannenkleren - dan werd je als vrouw  
minder lastiggevallen - reisde ze door Frankrijk 
en  
Spanje. In Madrid trouwde ze met de Alkmaarse  
kapitein Claas van der Meer. In 1731, op 
terugreis naar  
de Nederlandse Republiek, werd hun schip bij de  
Portugese kust gekaapt door Marokkaanse 
zeerovers.  
 
Maria en haar echtgenoot moesten mee naar 
Marokko,  
waar haar man al een paar dagen na aankomst  
stierf. Omdat ze bang was dat ze in de harem 
van de  
sultan terecht zou komen en zich tot de islam 
moest bekeren, vroeg Maria toestemming om met een  
van de Nederlandse slaven te trouwen. Dat mocht. Ze  
kregen drie kinderen, waarvan twee de slavernij  
zouden overleven. Hoewel ze te maken kreeg  
met mishandelingen, pesterijen en armoede, wist Maria 
een bevoorrechte positie onder de slaven te verkrijgen. 
De sultan gaf haar toestemming om brandewijn te stoken  
en wijn te maken. Die verkocht ze in een herberg aan medechristenen. Maar ook 
hoge Marokkanen kwamen langs. Zo had de oudste zoon van de sultan zijn eigen 
drinkbeker in de herberg.  
 
Vanuit Nederland probeerde Maria's familie haar vrij te kopen. Na een mislukte 
poging in 1738, slaagde kapitein Lambregts in 1743 wel. Het gezin vestigde zich 
in Medemblik, waar Maria vijf jaar later haar verhaal op papier zou zetten. Met 
de opbrengsten betaalde zij deels de schuld terug die was ontstaan door het 
vrijkopen.  
 
Hoewel er meerdere keren acties werden ondernomen door verscheidene 
Europese en Amerikaanse marines om de Barbarijse piraterij tegen Europa door 
de Barbarijse staten de kop in te drukken, was de specifieke opdracht de 
christelijke slaven te bevrijden en het tot slaaf maken van Europeanen te 
stoppen. In dat opzicht was de actie deels een succes, omdat de bey van Algiers 
duizend slaven liet gaan na het bombardement en een verdrag tegen de slavernij 
van Europeanen tekende. Het einde van de slavernij was echter van korte duur. 

 

Moelay Abdallah, Sultan van 
Marokko (1728-1757) 
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Bei, beg of bey is een van oorsprong Turkse titel of benaming welke gevoerd 
wordt in sommige Islamitische landen. Algiers en Tunis hadden tijdens de 
Ottomaanse periode een dei (dey/dej). 
 
In oude geschriften werd de titel van bei gevoerd door Turkse en  Perzische 
leiders. In het moderne Turks betekent bey niet meer dan ‘mijnheer’. De eerste 
drie heersers van het Ottomaanse Rijk voerden de titel van bei. Het gebied dat 
wordt beheerst door een bei werd in het Turks beylik genoemd. De eerste drie 
heersers van het Ottomaanse Rijk werden als Bey betiteld. De soevereine heerser 
van het Ottomaanse Rijk werd pas vanaf 1383 sultan genoemd, toen Murat 1 
deze titel kreeg van de (schaduw) kalief van Cairo. Toen de Ottomaanse staat 
groeide van een beylik naar een sultanaat, werd de titel van bei aan de hoogste 
legerofficieren gegeven. Zij waren militair gouverneur van een regio van het rijk, 
en in de praktijk vrijwel zelfstandige heersers. Voorbeelden: de dej van Algiers en 
de bey van Tunis. Rond 1900 kreeg bei ongeveer dezelfde betekenis als het 
Engelse ‘sir’. 
 
Op Java komt de term Bey, of strikt genoemd Mas Bey (soms gespeld als Mas 
Bei), ook voor. Hier kan deze term in het Nederlands vertaald worden als 
'onderkoning'. Het betreft hier de directe militaire titel onder die van 'sultan'. 
 
Na het einde van de napoleontische oorlogen in 1815, had de Engelse marine de 
Barbarijse staten niet meer nodig als aanvoerlijn voor Gibraltar en hun vloot in 
de Middellandse Zee. Er werd aanzienlijke politieke druk uitgeoefend om een 
einde te maken aan de praktijk van het de slavernij van christenen door de 
Barbarijse staten. 
 

 

 
Het bombardement van Algiers, 1823,  Martinus Schouman 

 
De Bombardementen op Algiers vonden plaats op  27 augustus 1816. Een 
Engels-Nederlandse vloot onder leiding van admiraal Lord Exmouth 
bombardeerde schepen en de verdedigingswerken van de haven van Algiers. 
Vice-admiraal jonkheer.Theodorus Frederik van de Capellen voerde het 
commando over de Nederlandse schepen. 
 
Hoewel er meerdere keren acties werden ondernomen door verscheidene 
Europese en Amerikaanse marines om de Barbarijse piraterij tegen Europa door 
de Barbarijse staten de kop in te drukken, was de specifieke opdracht de 
christelijke slaven te bevrijden en het tot slaaf maken van Europeanen te 
stoppen. In dat opzicht was de actie deels een succes, omdat de bey van Algiers 
duizend slaven liet gaan na het bombardement en een verdrag tegen de slavernij 
van Europeanen tekende. Het einde van de slavernij was echter van korte duur.  
 
Aan het begin van 1816 ondernam Exmouth een diplomatieke missie, gedekt 
door een klein eskader linieschepen naar Tunis, Tripoli en Algiers om de bey te 
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overtuigen het in slavernij houden van Europeanen te beëindigen en de 
christelijke slaven vrij te laten. De bey’s van Tunis en Tripoli gingen akkoord 
zonder enige tegenstand, maar de bey van Algiers bood meer verzet en de 
onderhandelingen waren stormachtig. Exmouth geloofde dat hij een verdrag had 
om het in slavernij houden van christenen te stoppen, en ging terug naar 
Engeland. Echter als gevolg van verwarrende bevelen richtten Algerijnse troepen 
een slachting aan onder tweehonderd Corsicaanse, Siciliaanse en Sardijnse 
vissers, die onder Britse bescherming stonden, juist nadat het verdrag getekend 
was. Dit ontlokte woede in Groot-Brittannië en de rest van Europa en Exmouth's 
onderhandelingen werden als een mislukking gezien. 
 

 

 
Krijgsraad aan boord van de 'Queen Charlotte' van Lord Exmouth voor het bombardement 
op Algiers, 26 augustus 1816, 1818, Nicolaas Baur. 
 
Volgens het verhaal van Mañer bleef Ripperda niet veel langer dan een half jaar 
in Meknès, van december 1731 tot het midden van 1732. Hij werd ook in deze 
versie goed ontvangen door de sultan, maar het was al snel duidelijk dat het 
niets zou worden met zijn carrière die hij zichzelf had voorgespiegeld. Mañer is er 
zeker van dat van een bekering tot de Islam geen sprake was. Het is mogelijk dat 
er druk op Ripperda werd uitgeoefend om zich te bekeren en dat zijn weigering 
zijn vooruitzichten aan het hof negatief beïnvloedde. Het is net zo goed mogelijk 
dat er weinig reden was voor een bekering omdat er domweg geen vooruitzichten 
waren. Het laatste is het meest waarschijnlijke. In het verhaal van Mañer klinkt 
iets door van een cultuurschok die het gezelschap in Marokko onderging. Het 
Franse echtpaar nam al na een paar maanden de benen, spoedig gevolgd door 
Van den Bosch. De laatste kreeg slaande ruzie met Josepha en daarom ook met 
Ripperda, die partij voor haar koos. De koetsier had het daarna wel gezien in 
Marokko. Om zijn terugreis te kunnen bekostigen stal hij alle geld en 
kostbaarheden, terwijl hij bovendien een aantal persoonlijke papieren van zijn 
baas meenam. Hij vluchtte naar Ceuta, waar hij zich gevangen liet nemen door 
de Spanjaarden, een actie die niet ongevaarlijk was vanwege het vonnis uit 1729 
waarbij hij was veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid vanwege zijn hulp bij de 
ontsnapping van Ripperda uit het Alcázar. Van den Bosch werd naar Spanje 
gebracht en gevangen gezet in Sevilla. Hij vertelde de Spaanse autoriteiten van 
Ripperda’s project om Ceuta te heroveren. De papieren die hij had gestolen 
hadden daarop betrekking en werden opgevat als bewijs dat Ripperda de 
leidende kracht was achter de aanval, die de Marokkanen inmiddels hadden 
ondernomen. Op die manier kwam waarschijnlijk het gerucht in de wereld dat 
Ripperda de bevelhebber was van het leger dat Ceuta probeerde te veroveren. 
Voor een daadwerkelijk betrokkenheid van Ripperda bij die actie is nauwelijks 
een bewijs, afgezien van een Spaans legerbulletin waarin sprake is van twee 
christenslaven die kans hadden gezien uit het Marokkaanse kamp naar Ceuta te 
ontvluchten en die verzekerden dat de hertog deel uitmaakte van het leger dat 
voor de stad lag. Hoe het ook zij, Ripperda was in ieder geval geen bevelhebber 
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van het Marokkaanse leger. Mañer citeert een brief aan Van Trooyen waarin 
Ripperda nadrukkelijk ontkent dat hij iets met de aanval op Ceuta te maken zou 
hebben, maar dat kan nauwelijks een bewijs zijn van het tegendeel. Het directe 
gevolg van het optreden van Van den Bosch was dat Ripperda zijn hertogelijke 
titel kwijtraakte. Het bericht dat de voormalige eerste minister verantwoordelijk 
was voor de aanval op Ceuta veroorzaakte in Spanje veel verontwaardiging, 
temeer omdat de Spaanse verovering van Oran werd gepresenteerd als een 
bijzonder heldhaftige onderneming. De publieke opinie zag Ripperda als een 
verrader die het land waaraan hij zoveel had te danken in de rug had 
aangevallen. Op 16 juli 1732 vaardigde Filips een speciaal decreet uit waarin ‘de 
hoge waardigheid die hem (Ripperda) en zijn nageslacht was toegekend voor 
eeuwig uit de herinnering werd gewist’. Het is ironisch dat Ripperda, in 1725 op 
oneigenlijke gronden hertog was geworden, zeven jaar later zijn titel op 
oneigenlijke gronden weer kwijtraakte. Van den Bosch werd na het afleggen van 
zijn belastende verklaringen op vrije voeten gesteld, maar hij kreeg opdracht 
Spanje zo snel mogelijk te verlaten. De afvallige koetsier zou nooit meer met zes 
hengsten rijden, want het schip waarmee hij naar Nederland reisde leed 
schipbreuk in de Golf van Biskaje. Massuet had de klok horen luiden maar wist 
niet waar de klepel hing. Hij gebruikte de schipbreuk van Van den Bosch voor 
het verhaal over Josepha en schreef dat Dupré werd gevangen genomen in plaats 
van Van den Bosch. 
 
Ook bij Mañer duikt het verhaal op van Ripperda’s liefdesbetrekkingen met de 
sultanmoeder. De Spaanse schrijver laat zich over die affaire dermate stellig uit 
dat ze kennelijk niet geheel aan de fantasie van Massuet is ontsproten. Het 
overhaaste vertrek uit Meknès zou samenhangen met het feit dat aan het hof 
druk werd geroddeld over de affaire tussen Zidana en haar Hollander, die zich 
Sidi Osman noemde. Bovendien deed het gerucht de ronde dat hij een Spaanse 
spion zou zijn. Het kon niet toevallig zijn dat de voormalige Spaanse minister in 
Marokko was opgedoken net voordat de Spanjaarden hun aanval op Oran 
lanceerden. Als men bij dat alles nog de jaloezie van Josepha optelt, dan is te 
begrijpen dat Ripperda zich ongemakkelijk begon te voelen in Meknès. Midden 
1732 vroeg hij aan de sultan verlof zich in Tanger te mogen vestigen, met als 
argument dat in verband met de gezondheid van Josepha een verandering van 
lucht noodzakelijk was. Dat Abdallah geen bezwaren maakte vormt een 
aanwijzing te meer dat de kansen op het pasha-schap gering waren. Een 
aanvullende verklaring voor de verhuizing naar Tanger kan wellicht worden 
gevonden in de wapenhandel waarmee Ripperda zich bezig hield. Deze kon 
gemakkelijker vanuit een havenplaats worden georganiseerd. In Tanger ging het 
bergafwaarts met de gezondheid van Josepha, die vocht vasthield. Mañer 
bevestigt het verhaal van Lambrechts dat ze in de loop van 1733 met de 
kinderen naar Nederland vertrok en kort na haar aankomst in Amsterdam 
overleed. Van Trooyen bracht de zieke Josepha naar het huis van een Spaans 
sprekende joodse familie, waar ze zonder bijstand van een geestelijk overleed. Na 
haar dood zorgde Van Trooyen ervoor dat de twee kinderen, respectievelijk vier 
en twee jaar oud, door een katholieke instelling in Utrecht werden opgenomen. 
 
Hoe groot is eigenlijk de duim van Mañer? Hoeveel waarde moeten we toekennen 
aan het verhaal dat Ripperda zich samen met Zidana meester wilde maken van 
een deel van het sultanaat?  Een middelbare sultane die samen met een oudere 
onbesneden Europeaan een coup voorbereid om zich een deel van het 
territorium en de macht van haar zoon toe te eigenen?  Het plan, ontsproten aan 
het brein van Zidana dan wel aan dat van Mañer, is in ieder geval nooit meer 
geweest dan een plan. Zidana en Ripperda hebben nooit daadwerkelijk een 
poging ondernomen een privé-staat op te richten in Marokko. Het gegeven dat 
Ripperda in 1735 gezien werd in Tunis kan gemakkelijk verklaard worden door 
het verhaal van Mañer te beperken tot zijn substantiële kern: de wapenhandel.  
Gezien de chaotische toestand in Marokko lag het voor de hand die wapens in te 
voeren via Tunis, dat net buiten de grenzen van het sultanaat lag. In 
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verschillende boeken over deze episode van de Fitna treft men het verhaal aan 
dat Abdallah, toen hij tegen zijn halfbroer ten strijde trok, zijn moeder in Meknès 
achterliet om de schatkist te bewaken. Ze verbleef nog steeds in het paleis op het 
moment dat de stad werd ingenomen door Ali Al-Aarej. Als een van de eerste 
regeringsdaden van de nieuwe sultan wordt vermeld dat hij de moeder van zijn 
voorganger op de pijnbank legde om de verblijfplaats van de schatkist te 
achterhalen. Om haar leven te redden zou Zidana hebben verraden waar zich 
een deel van de rijkdommen bevond. Als we het verhaal van Mañer tegen deze 
achtergrond bekijken krijgen we het volgende beeld. Ripperda werd in de tweede 
helft van 1734 door Zidana nar Meknès ontboden en kreeg van haar de opdracht 
de wapentoevoer voor haar zoon in Tunis te organiseren. Dat verklaart niet 
alleen Ripperda’s aanwezigheid in Tunis in 1735, maar tevens de ruime 
financiële middelen waarover hij opeens bleek te beschikken. Als bewaakster van 
de schatkist had Zidana hem genoeg geld mee gegeven om het project te kunnen 
financieren. 
 
In afwachting van de scheepslading wapen en munitie die hij bij Van Trooyen 
had besteld kreeg Ripperda in Tunis een ernstige aanval van jicht. Nu wil het 
geval dat hij een Siciliaanse arts consulteerde, Buongiorno, die al langer in Tunis 
woonde. De oorspronkelijke reden van diens verblijf was de vrijkoop van 
landgenoten die door de kapers van de bey gevangen waren genomen en als 
slaven waren verkocht. De dokter had de daarvoor bestemde fondsen in zijn 
eigen zak gestoken en kon sindsdien niet meer terugkeren naar Sicilië. In maart 
van datzelfde jaar 1735 arriveerde baron Theodor von Neuhoff uit Keulen in 
Tunesië en ging wonen in het huis van de Italiaanse arts. Via de arts kwam 
Ripperda in contact met de baron die hij kende uit Groningen. Toen de 
Munsterse bisschop Bernard von Galen, Bommenberend, in 1672 Groningen 
belegerde maakte de vader van de arts deel uit van het leger van 
Bommenberend. De vader van Ripperda speelde een niet onbelangrijke rol in de 
verdediging van de stad. Neuhoff opereerde in de marge van de internationale 
politiek als freelance geheim agent en handelaar in informatie. Bij gelegenheid 
handelde hij ook in schilderijen en in alchemie. De mannen kenden elkaar uit 
Spanje, waar Neuhoff in 1718 was met een opdracht van de Zweedse kanselier 
Görtz. Ripperda had indertijd bij Alberoni een goed woordje gedaan en hem zelfs 
een officiersbaan gezorgd. Op aanraden van Ripperda had Neuhoff, van huis uit 
protestants, zich in Spanje bekeerd tot het katholicisme. Het was in de tijd dat 
Ripperda de koninklijke lijfwacht zou uitrusten met nieuwe uniformen. Toen 
Neuhoff werd belast met de aanschaf van de fournituren ging hij er echter 
vandoor met het geld. Bij zijn vertrek nam hij ook de juwelen van zijn vrouw 
mee, haar, zwanger,  achterlatend in Madrid. Het huwelijk was een mislukking. 
Hij trok een spoor van schulden door Europa, en ook een spoor van gebroken 
harten. 
 
Op zijn zwerftochten had Neuhoff in 1732 of 1733 in Italië een groep Corsicanen 
leren kennen die er naar streefden het Genuese bewind op hun eiland omver te 
werpen en een onafhankelijke staat op te richten. Neuhoff had zich de 
Corsicaanse zaak aangetrokken. Hij had het vertrouwen van de leiders weten te 
winnen door zich voor te doen als een man met internationale contacten die in 
staat was steun voor hun zaak te verwerven. Als voorwendsel voor zijn verblijf in 
Tunis gebruikte hij de vrijkoop van Corsicaanse slaven, maar de werkelijke 
reden was een poging de bey te bewegen tot steun aan de Corsicaanse zaak. 
Maar zijn overredingskracht was niet groot genoeg om de bey warm te maken 
voor de bevrijding van Corsica. Er is sprake geweest dat Neuhoff in ruil voor 
steun van de bey een massale bekering van de Corsicaanse bevolking tot de 
Islam zou hebben aangeboden. Maar dat is waarschijnlijk aan de duim van een 
journalist ontsproten. Het werd al snel duidelijk dat de diplomatie van Neuhoff 
in Tunis geen resultaat opleverde. Het gebrek aan belangstelling van de bey werd 
echter gecompenseerd door de interesse van Ripperda. De wapens en de munitie 
konden tenslotte ook worden ingezet ten behoeve van de bevrijding van Corsica?  
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Neuhoff deed alle moeite de zaak zo gunstig mogelijk voor te stellen. Hij hield 
Ripperda een aas voor dat deze onmogelijk kon weerstaan: de kroon van Corsica. 
De leiders van de opstand hadden volgens hem besloten dat het onafhankelijke 
Corsica een koninkrijk moest worden, maar ze wisten nog niet wie de koning van 
de nieuwe staat moest worden. Ze waren het er in elk geval over eens dat het een 
buitenstaander moest zijn. En wie zou meer aanspraken kunnen maken op de 
kroon dan degene die het meest had bijgedragen tot het welslagen van de 
opstand? Als Ripperda de schaapslading wapens en het geld van Zidana inzette 
voor de bevrijding van Corsica, zouden de leiders van de opstand hem maar al te 
graag tot hun koning benoemen. Ripperda Rex, hoe zou de ex-hertog weerstand 
kunnen bieden aan het verleidelijke perspectief dat Neuhoff hem voorspiegelde. 
Gezien de chaotische situatie in Marokko, Abdallah was afgezet en Zidana werd 
gevangen gehouden in de harem van het paleis in Meknès, had Ripperda van die 
kant weinig problemen te verwachten. Volgens Mañer zou Ripperda goedkeuring 
hebben gevraagd aan Zidana om met Neuhoff in zee te mogen gaan. 
 
Baron Theodoor von Neuhoff (Keulen, 1694 – Londen, 11 december 1756) was 
de eerste en enige koning van Corsica. 
 
Deze Duitse avonturier landde op 12 maart 1736 met een groep geestverwanten 
bij Aleria met een scheepslading wapens en munitie voor de Corsicaanse 
vrijheidsstrijders. Daarmee won hij de sympathie van de bevolking en werd 
binnen drie maanden tot koning van Corsica gekroond. Hij resideerde met zijn 
hofhouding in het bisschoppelijk paleis van Cervione in de Castagniccia en hield 
dat precies acht maanden vol. Daarna waren zijn financiële middelen uitgeput. 
Tijdens deze periode had hij getracht de onder Genuees bestuur staande steden 
Porto-Vechhio en Sartène te veroveren, maar de Fransen kwamen Genua te hulp 
en Theodoor I had slechts één optie: vluchten. 
 
Het Hollandse schip met wapens werd tegen het einde van 1735 in Tunis 
verwacht. Voor die tijd ondernam Neuhoff een tussentijdse expeditie naar 
Corsica om de leiders van de opstand op de hoogte te brengen van Ripperda’s 
voorstel: geld en wapens in ruil voor de toezegging dat er een erfelijke dynastie 
van de Ripperda’s op het eiland zou worden gevestigd. Die toezegging werd 
onmiddellijk gegeven. Neuhoff keerde terug naar Tunis, waar hij Ripperda liet 
weten dat de Corsicanen waren ingenomen met het vooruitzicht dat Ripperda 
hun nieuwe koning zou worden. Ripperda was de koning te rijk en begon de 
details van zijn kroningsceremonie uit te werken. Neuhoff kwam al gauw met de 
domper op de proppen. Hij vertelde  dat de leiders van het verzet de eis stelden 
dat de toekomstige koning zich persoonlijk aan het hoofd van de opstandelingen 
zou plaatsen. De Corsicanen zouden slechts respect hebben voor een koning die 
zelf het zwaard ter hand zou nemen om de Genuezen de zee in te jagen. Dat was 
natuurlijk een verzinsel van Neuhoff, die vastbesloten was zelf koning van 
Corsica te worden. Hij ging ervan uit dat Ripperda door zijn leeftijd en zijn jicht 
niet meer geschikt was voor de rol van guerrillaleider. De tijd drong, de wapens 
uit Nederland waren al gearriveerd en er moest op korte termijn een beslissing 
worden genomen. Ripperda had een probleem, of hij moest van de onderneming 
en het koningschap afzien, of hij moest vertrouwen op Neuhoff. De laatste bood 
aan als zijn vervanger te gaan en beloofde op erewoord dat hij al zijn invloed bij 
de opstandelingen zou aanwenden om de troon van zijn vriend veilig te stellen. 
Het was een gok, maar Ripperda’s koninklijke ambities wonnen het van zijn 
wantrouwen jegens Neuhoff. Met gemengde gevoelens zag de koning in spe het 
Engelse schip  de haven verlaten dat de wapens van Van Trooyen, de koffer met 
gouden munten van Zidana, twee vrijgekochte slaven en Buongiorno en Neuhoff 
naar Corsica zou brengen. Op 12 maart 1736 landde Neuhoff in Aleria aan de 
oostkust van Corsica, een stadje dat al enige tijd in handen van het verzet was.  
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Theodor von Neuhoff 
 
 
Als Ripperda het tafereel had kunnen zien had hij direct geweten dat zijn 
compagnon hem bedroog. Neuhoff’s exotische verschijning liet er weinig twijfel 
over bestaan dat hij van plan was zichzelf de kroon op het hoofd te zetten. Hij 
droeg een lange scharlaken mantel die met bont was afgezet, een lange 
ouderwetse pruik, een cavaliershoed met opgeslagen rand, Moorse muilen en een 
lange Spaanse degen. De outfit had hij op de markt in Tunis op de kop getikt. De 
wapens werden ontscheept en in de weken na de landing was Neuhoff erg royaal 
met de gouden munten van Zidana. Neuhoff en de leiders  maakten een 
grondwet, riepen een senaat in het leven en ontwierpen de vlag met de 
morenkop, die ook nu nog het embleem is van het eiland. Op 15 april 1736 werd 
Neuhoff in de kerk van het middeleeuwse klooster van Alesani gekroond tot 
Teodoro il Primo van Corsica. Neuhoff kan geen enkele inhoud geven aan zijn 
beloften van meer Marokkaanse hulp, maar hij gokte dat hij door een 
overwinning op de Genuezen de harten van zijn onderdanen zou winnen. Hij 
suggereerde dat de schepen met wapens van zijn buitenlandse vrienden elk 
moment konden binnenlopen, en in afwachting daarvan begon hij alvast met de 
verovering van zijn koninkrijk. Hij organiseerde een leger dat bestond uit 
driehonderd soldaten en uit evenveel officieren. Maar hij maakte in de loop van 
de zomer weinig vorderingen tegen de Genuezen. Zijn gebrek aan militaire 
successen maakte zijn positie temidden van de rivaliserende groepen van de 
onafhankelijkheidsbeweging uiterst wankel. De leiders gingen al gauw weer door 
met het uitvechten van hun persoonlijke vetes en sommigen van hen weigerden 
zelfs samen te werken met de koning. Het legertje van Neuhoff moest enige keren 
worden ingezet om onwillige krijgsheren weer in het gareel te krijgen. Het geld 
van Zidana raakte op. Neuhoff liet zelf munten slaan, maar het nieuwe 
betaalmiddel was geen succes. De koperen soldi met de inscriptie T.R. – 
Theodorus Rex – gaven aanleiding tot het grapje dat Neuhoff tutto rame was, een 
koning van koper. De munten waren van zo’n slechte kwaliteit dat de inscriptie 
na korte tijd niet meer te lezen was. Daarnaast liet hij een serie gouden en 
zilveren munten slaan, maar de Corsicanen weigerden die te gebruiken omdat ze 
waren gemaakt van omgesmolten kerkelijke sieraden. In de herfst van 1736 vond 
Neuhoff het beter om een tijdlang het koninkrijk te verlaten. Hij liet op diverse 
plaatsen een plakkaat aanslaan om te verkondigen dat het uitblijven van de 
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verwachte steun hem dwong voor enige tijd naar het vasteland te vertrekken. De 
macht werd gedurende zijn afwezigheid gedelegeerd aan twee commandanten. 
Degenen van zijn onderdanen die de regenten niet de verschuldigde eerbied 
betoonden konden bij zijn terugkeer rekenen op strenge straffen. De Corsicanen 
waren er niet van onder de indruk. Neuhoff had zijn krediet in die ene zomer 
geheel verbruikt. 
 
In de zomer drong in de Noordafrikaanse havenstad het bericht door dat 
Theodorus 1 was uitgeroepen tot koning van Corsica. Wellicht kreeg Ripperda 
zelfs de Europese kranten in handen die over de Corsicaanse opstand schreven. 
In verschillende daarvan stond het bericht dat de mysterieuze figuur die bij 
Aleria aan land was gestapt niemand anders was dan de voormalige hertog 
Ripperda. Hij was voor de tweede keer de dupe geworden van Neuhoff. Hij was 
niet alleen zijn illusies kwijtgeraakt, maar ook de wapens van Van Trooyen en 
het geld van Zidana. In Marokko waren de situatie inmiddels weer rustig. 
Abdallah had zijn halfbroer van de troon gestoten en was er zelf weer 
opgeklommen. Zidana had in de beschutting van de harem de troebelen 
overleefd en vroeg zich af hoe het met Ripperda in Tunis was vergaan. In de loop 
van 1736 kreeg Ripperda een brief van de sultanmoeder met de opdracht naar 
Meknès terug te keren, met de wapens die hij had gekocht dan wel met het 
daarvoor bestemde geld. Met een bezwaard gemoed scheepte hij zich samen met 
Dupré en de lijfwachten in op een schip dat naar Tetuan vertrok. Na een 
moeizame reis – volgens Mañer verging het schip bijna in een vliegende storm – 
arriveerde Ripperda in Tetuan. Daar bereikte hem het bericht dat Zidana was 
overleden, volgens Mañer aan vergiftiging door een jaloerse schoondochter. 
Ripperda besloot tot nader order in Tetuan te blijven. De orders bleven echter 
uit. Kennelijk was het Abdallah ontgaan dat zijn moeder een grote som geld had 
toevertrouwd aan haar voormalige minnaar. Ripperda kwam de klap van het 
verraad van Neuhoff niet meer te boven en zijn gezondheid ging zienderogen 
achteruit. De meest aannemelijke diagnose is dat hij leed aan tuberculose. Zijn 
omstandigheden in de laatste maanden van zijn leven kwamen aardig overeen 
met het trieste beeld dat enige jaren later werd geschetst door kapitein 
Lambrechts. De huisraad moest worden verkocht om brood op de plank te 
krijgen. In die laatste maanden deed Ripperda nog een poging Marokko te 
verlaten. In september 1737 werd het laatste zilverwerk verkocht om voor Dupré 
een plaats te kunnen boeken op een schip naar Nederland. De bediende moest in 
Oldehove bij Ripperda’s zoon Ludolph Luirdt om hulp gaan vragen. 
Waarschijnlijk nam Dupré het met fluweel en zilver beklede adelscertificaat uit 
1725 mee, waarin Filips V aan Ripperda de hertogelijke waardigheid verleende. 
Het certificaat wordt in de negentiende eeuw op een veilig bij Fred. Muller Jzn. in 
Amsterdam te koop aangeboden en ligt nu in het Rijksarchief van Groningen. 
Dupré was nog in Nederland toen hem tegen het einde van het jaar het bericht 
bereikte dat zijn meester was overleden. 
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Eerste nummer Groninger Courant 
 
Op 4 januari 1743 verscheen het eerste nummer van de Geoctrooieerde 
Groninger Courant. Weliswaar was de geschiedenis van de pers in Stad al in 
1725 met het Groninger Kerkblad begonnen, maar de nieuwswaarde van de 
‘weeckelijckse praedickbeurten der heeren predicanten’ in Stad was te 
bescheiden om van een echte krant te kunnen spreken. Dat werd anders toen 
Jacob Sipkes zich meldde. Als boekhandelaar, drukker, uitgever en vaandrig van 
het burgerregiment kende iedereen hem. Ook de heren regenten kenden hem als 
een geleerd man. Zij moesten hem octrooi verlenen en vreesden zijn pen en 
Oranjegezindheid vreesden. Zijzelf liepen allesbehalve over van Oranjeliefde en 
namen zich voor om Jacob in de gaten te houden. Hun ongerustheid werd alleen 
maar groter toen zij hoorden dat de arts Nathanaël Remkes redacteur van de 
nieuwe krant zou worden. Een groter propagandist van het Oranjehuis was er 
niet. Hij mocht dan een geleerd man zijn, ‘werkelijk doorkneed in de historiën’, 
maar zijn ‘zeer vloeienden en tevens gezouten stijl’ deden het ergste vermoeden. 
Maar Sipkes en Remkes beloofden de heren op het raadhuis en hun lezers 
neutraliteit. Tweemaal in de week wilden zij de mensen in Groningen van nieuws 
uit de hele wereld voorzien. Ze hielden woord. De krant kreeg vaak een andere 
naam. Het tweede nummer heette ‘Opregte Nieuwe Groninger Courant’. In 1748 
rolde ze als ‘Opregte Groninger Courant’ van de pers en in 1778 als ‘Groninger 
Courant’. De courant had er toen een concurrent bij gekregen, ‘De Ommelander 
Courant’. De Staten van het Ommeland vonden dat niet alle nieuws uit Stad 
moest komen. Maar ‘De Ommelander’ tastte het succes van de ‘Opregte 
Groninger Courant’ niet aan. Remkes was een echte krantenman en schreef 
bedaard over de politieke situatie. Toch ging het in 1748 mis. De mensen uit 
Oldambt waren in opstand gekomen, het huis van burgemeester Geertsema werd 
geplunderd en het ‘Vivat Oranje’ gonsde door Stad en Ommeland. Een uit 
buitenlandse kranten overgenomen onschuldig stuk, werd de stok waarmee 
Remkes en Sipkes werden geslagen. Drie maanden mocht de krant niet 
verschijnen. Maar de Groninger courant was sterk genoeg om deze klap op te 
vangen. Tot 1919 is de krant verschenen, toen onder de naam ‘Nieuwe Groninger 
Courant’, als zelfstandig dagblad.  
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Hai is nait zuver achter ‘t vestje 

 
 
 
Philips 11 
 
 
 
 
 
 
 
Filips 11 (Valladodid, 21 mei 1527 – Madrid, 13 september 1598) was koning 
van Spanje, Napels, Siciliè en als Filips 1 koning van Portugal en heer der 
Nederlanden, alsmede heerser van het grootse koloniale rijk in de zestiende 
eeuw. Hij speelde een hoofdrol in de koloniale expansie en exploitatie van het 
Spaanse Rijk en later ook het Portugese Rijk, in de strijd tegen de islamitische 
Ottomanen en in de Europese godsdiensttwisten; tot die godsdiensttwisten kan 
ook de Nederlandse Opstand gerekend worden, hoewel daarin ook andere 
motieven een rol speelden. Samen met zijn tweede echtgenote Maria 1 van 
Engeland was hij, tot haar dood, gedurende vier jaar ook koning van Engeland, 
in de hoop een katholieke troonopvolger te kunnen verwekken die zou heersen 
over de Nederlanden en over Engeland. Pas bij zijn vierde en laatste vrouw kon 
hij de gewenste mannelijke troonopvolger voor Spanje verwekken. Onder zijn 
bewind bereikte Spanje het hoogtepunt van zijn macht, maar Filips zette zijn 
land op een spoor van economische uitputting en cultureel verval, hetgeen na 
zijn dood gevolgen zou hebben voor Spanjes status als grote mogendheid. 

 
 
Machtspositie 
 
Filips 11 was de enige zoon van keizer Karel V (als koning van Spanje Karel I) bij 
zijn wettige echtgenote Isabella van Portugal. Hij kreeg een goede opleiding en 
kan als een intellectueel behoorlijk ontwikkeld vorst beschouwd worden; hij was 
echter een geboren en getogen Spanjaard, met nauwelijks kennis van het Frans 
of Duits, wat in zijn positie een handicap was. Vanaf 1539 na de dood van zijn 
moeder, trad hij in Spanje op als regent voor zijn vader, die vrijwel voortdurend 
op reis was in zijn uitgestrekte rijk. Van 1554 tot 1556 regeerde hij samen met 
zijn tweede vrouw, de Engelse koningin Mary Tudor over Engeland, maar kon 
niet langer blijven wegens zijn vele verplichtingen elders. In 1555 volgde hij zijn 
vader op als heer der Nederlanden. Anders dan zijn in Gent geboren vader had 
hij geen persoonlijke band met de Nederlanden. Hij verkreeg de Spaanse troon 
nadat zijn vader in 1556 koning van Spanje was afgetreden. Daarnaast kreeg hij 
ook gebieden in de Franche Compté, die eveneens door hun geografische positie 
bijdroegen aan de omsingeling van Frankrijk. Tijdens vrijwel zijn hele bewind 
was zijn grootste rivaal Frankrijk aan godsdiensttwisten ten prooi (de 
Hugenotenoorlogen). Eind jaren vijftig kon hij Frankrijk een paar verpletterende 
nederlagen toebrengen en zo de reeds lang slepende  Italiaanse oorlogen' tussen 
Frankrijk en de Habsburgers in 1559 voordelig beslechten met het verdrag van 
Chateau-Cambrésis. 
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Na de dood van Karel V in 1558 splitsten de Duitse en Oostenrijkse gebieden van 
het tot onbeheersbare proporties uitgebreide Habsburgse Rijk zich af en vielen 
toe aan zijn oom, Ferdinand 1 van het Heilige Roomse Rijk, die de Duitse tak van 
het Habsburgse Huis voortzette. Er was een anti-Filips lobby ontstaan onder de 
naam Liga van Heidelberg. Filips werd namelijk door veel Duitse keurvorsten te 
Spaans en te streng katholiek bevonden. Van Ferdinand, hoewel ook katholiek, 
kon verwacht worden dat hij het relatief tolerante godsdienstbeleid in de geest 
van het Vrede van Augsburg zou voortzetten. Het streven van Karel V om zijn 
Spaanse en Duitse gebieden onder een keizerskroon te verenigen was hiermee 
mislukt. 
 
Als koning van Spanje kreeg Filips uiteraard het Spaanse koloniale rijk erbij, dat 
toen alleen al dankzij de goud- en zilvervloten uit Centraal- en Zuid-Amerika 
zeer winstgevend was. Spanje en Portugal hadden als enige Europese 
mogendheden koloniën, die toen bovendien zeer winstgevend waren. (Andere 
Europese mogendheden moesten in 1556 nog beginnen met hun koloniale 
expansie). In 1580 kon Filips dankzij een opvolgingscrisis in Portugal met enige 
moeite dit land met de bijbehorende koloniën verwerven, wat zijn slagkracht nog 
verder vergrootte. Filips kon vooral in de eerste helft van zijn tweeenveertig jarige 
bewind het beste Europese leger van die tijd op de been houden en dus de 
machtigste man van Europa zijn, zoals zijn vader Karel V ook was geweest. 
Spanje was ook de grootste maritieme mogendheid van de  zestiende eeuw en 
moest dat ook zijn, om het koloniale rijk bijeen te kunnen houden en uit te 
breiden. Zelfs de rampzalige expeditie van Armada van 1588 heeft die positie niet 
wezenlijk veranderd. 
 
 

 
 
De Spaanse Armada. Volgens de legende droegen de zeilen van de Spaanse schepen het 
kruisvaarderskruis; in werkelijkheid het diagonale Bourgondisch kruis.  

 
Met de Spaanse Armada (armada is Spaans voor 'gewapende' vloot) wordt 
meestal de 'Onoverwinnelijke Vloot' (Armada Invencible) bedoeld waarmee de 
Spaanse koning Filips 11 tijdens de Spaans-Engelse oorlog (1585-1604) 
probeerde Engeland binnen te vallen in het voorjaar en de zomer van 1588. De 
vloot voer vanuit Spanje door Het Kanaal om een invasieleger te gaan begeleiden 
dat op schuiten van Vlaanderen naar Engeland overgezet moest worden. Bij 
aankomst bleek dat leger zich niet te kunnen inschepen doordat Nederlandse 
boten de havens blokkeerden. Kort daarop werd de wachtende Armada 
aangevallen en uiteengeslagen door de Engelse vloot. Ze raakte daarbij zo zwaar 
beschadigd dat besloten werd met een omweg rond Schotland weer naar huis 
terug te keren. Op de terugreis vergingen veel schepen op de Ierse kust. De 
mislukking was een ernstige tegenslag voor Filips, maar de Spaanse zeemacht 
herstelde zich in de jaren daarna weer snel. In Nederland spreekt men ook van 
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een Tweede Armada uit 1639 die echter alleen tot doel had troepen naar 
Vlaanderen te brengen. 
 

Aanleiding 
 
Met de invasie wilde Filips 11 de protestantse Engelse koningin Elizabeth 1 ten 
val brengen en zelf de Engelse troon in bezit nemen. De Spaanse handelsvloten 
en vooral de zilver- en goudtransporten uit Amerika werden regelmatig 
aangevallen door Engelse en Nederlandse kapers en piraten, meestal in directe 
opdracht van de Engelse hoge adel en kroon en met gebruik van uitgeleende 
Engelse oorlogsschepen. Daarbij verleende Elizabeth in het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog geheime steun aan de opstandelingen in de Nederlanden. 
Toen Filips zich in 1580 door een militaire interventie op de Portugese troon 
zette, verwierf hij daarmee de zeemacht die nodig was om Engeland effectief te 
bestrijden. Al op 9 augustus 1583 suggereerde de Spaanse admiraal Alvaro de 
Bazán een ambitieus plan voor de invasie van Engeland met een vloot van 556 
schepen en 94.000 opvarenden.  
 

Annexatie van Portugal 
 
Rond 1580 erfde Spanje Portugal doordat de koninklijke familie van Portugal 
uitstierf. Filips' moeder was een Portugese prinses en Filips benoemde zichzelf 
tot koning van Portugal. Dit werd in eerste instantie door de Portugese bevolking 
niet geaccepteerd, waardoor een invasie en bezetting nodig waren, waarvoor hij 
de inmiddels uit de Nederlanden teruggeroepen Alva goed kon gebruiken. 
Portugal zou zestig jaar deel uitmaken van het Spaanse rijk. De bezetting van 
Portugal leverde nieuwe koloniën en rijkdommen op, maar door zijn invasie 
invasie in Portugal moest Filips 11 zijn greep op de Nederlandse Opstand even 
verminderen. De opstandelingen maakten hiervan gebruik door zich middels het 
Plakkaat van Verlatinge in 1581 onafhankelijk van Spanje te verklaren. 
 

Economie en bestuur 
 

De aanhoudende oorlogen en de financiële problemen begonnen in de jaren 
zeventig hun tol te eisen; het Spaanse leger was over zijn hoogtepunt heen. 
Behalve de militaire problemen speelden hierbij ook de politieke en economische 
inrichting van Spanje een rol. Spanje kende geen centrale regering, maar alleen 
regionale regeringen, die de instructies van de koning uitvoerden. Hierdoor had 
Filips 11 de absolute macht in zijn rijk. Hij had echter de neiging zich teveel met 
details bezig te houden, ten koste van de grote lijnen. Hierdoor verliep het 
dagelijks bestuur niet efficiënt. 
 
Door het economische beleid (vooral de verwaarlozing van de landbouw, 
waardoor Spanje afhankelijk werd van import, de rivaliteit met Engeland en de 
Republiek, de hyperinflatie als gevolg van de import van rijkdommen uit de 
koloniën, het uitzetten van Joden en Moren en, waardoor Spanje geschoolde 
vaklui en handelslieden verloor, terwijl de adel en kerk vrijgesteld bleven van 
belasting. Spanje hield wel de façade van een grote mogendheid op, maar leed 
aan intern verval. 
 

Vier huwelijken en nageslacht 
 
Filips 11 trouwde in 1543 met prinses Maria van Portugal. Zij kregen in 1545 
een zoon, Don Carlos van Spanje (1545–1568). Maria overleed vier dagen na de 
geboorte. Filips probeerde zijn macht verder uit te breiden door in 1554 te 
trouwen met de katholieke Engelse koningin Maria Tudor. Filips deed dit om 
Engeland als bondgenoot te krijgen in de sinds 1494 voortslepende Italiaanse 
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oorlogen tegen Frankrijk en om Maria een katholieke troonopvolger te bezorgen 
en daarmee haar protestantse jongere zuster Elizabeth van de troon weg te 
houden. Maria was het vooral om dat laatste te doen. In 1555 en 1556 verwierf 
dit koninklijk paar in Engeland beruchtheid met felle vervolgingen van 
protestantse ketters. Maria Tudor leverde het de bijnaam 'Bloody Mary' op, maar 
had geen blijvend effect op het opkomende protestantisme. Filips moest in 1556 
vertrekken wegens zijn verplichtingen als heer de Nederlanden en als koning van 
Spanje. Hij had wel Engeland als onwillige bondgenoot tegen Frankrijk gekregen, 
waarbij Engeland Calais zou verliezen aan Frankrijk in 1558, het jaar waarin 
kinderloos Maria stierf. Elizabeth was toen haar wettige erfgenaam. Filips had al 
voor Maria's dood geprobeerd Elizabeth over te halen tot een huwelijk. Om een 
aantal redenen ging dit niet door (zoals trouwens alle volgende 
huwelijksaanzoeken aan Elizabeth). Elizabeth maakte na haar aantreden wel zo 
snel mogelijk een eind aan het bondgenootschap met Spanje tegen Frankrijk. 
Filips geloofde dat zijn zoon Don Carlos achter het mislukte huwelijksaanzoek 
zat. Deze Carlos, Filips' wettige opvolger in Spanje, zou tekenen van waanzin en 
razernij hebben vertoond. In 1568 kon de jonge prins niet verkroppen dat zijn 
vader de Hertog van Alva in plaats van hem had benoemd tot heerser over de 
Nederlanden en zou zijn vader daarop hebben willen vermoorden. In datzelfde 
jaar wou hij wegvluchten uit Spanje, maar werd opgesloten door zijn vader. In 
hetzelfde jaar stierf hij op mysterieuze wijze. Boze geruchten dat hij zou zijn 
vermoord door zijn vader zijn nooit bewezen. 
 
In 1559 beëindigde Spanje met het Verdrag van Cateau-Cambrésis een in 1494 
begonnen reeks van elf Italiaanse oorlogen met Frankrijk. Dit land voelde zich in 
de 16e en 17e eeuw omsingeld door de Duitse en de Spaanse Habsurgers; 
Franse invloed in Italië had voor Frankrijk niet alleen economische betekenis, 
maar ook als geostrategisch voordeel dat die omsingeling daarmee bemoeilijkt 
werd. Spanje kon echter voorlopig als winnaar beschouwd worden en behield 
aanzienlijke invloed in Italië. Tot in de jaren zeventig zou de Spaanse hegemonie 
in Europa onaantastbaar zijn. Het onmiddellijke gevolg van dit verdrag was dat 
beide katholieke mogendheden de handen vrij kregen om godsdiensttwisten uit 
te vechten, wat nog zou leiden tot Spaanse inmenging in de Franse 
Hugenotenoorlogen. Als onderdeel van het vredesverdrag huwde Filips met de 
veertien jarige dochter van de Franse koning Hendrik 11, Elisabeth van Valois. 
Zij was eerder beloofd geweest aan Filips' destijds veertienjarige zoon Don 
Carlos. Bij Elisabeth kreeg hij twee dochters, Isabella (1566) en Catharina 
(1567), maar geen zonen. Elisabeth stierf na een aantal miskramen in 1568. In 
1570 huwde hij zijn vierde vrouw, zijn tweeëntwintig jaar jongere nichtje Anna 
van Oostenrijk, dochter van keizer Maximiliaan 11, die ook al beloofd geweest 
aan Don Carlos, tot diens dood in 1568. Bij deze vrouw kreeg hij eerst drie zonen 
die heel jong stierven en pas in 1578, bijna eenenvijftig jaar oud, kreeg Filips de 
zoon die hem zou opvolgen als Filips 111 van Spanje. Daarna kreeg hij nog een 
dochter die op drie jarige leeftijd stierf. 
 

Geloof als motivatie voor zijn beleid 
 
Zoals al zijn tijdgenoten was Filips 11 overtuigd van de goddelijke oorsprong en 
voorzienigheid inzake het koningschap, maar meer nog dan andere 
machthebbers van zijn tijd zette hij zich in voor godsdienstige kwesties, in het 
bijzonder het verdedigen van de katholieke kerk tegen zowel de toen zeer 
machtige en expansieve islamitische Ottomanen als tegen het opkomende 
protestantisme. Filips 11 zag zichzelf onder andere als de leider van de 
contrareformatie, een beweging binnen de rooms-katholieke kerk als reactie op 
het groeiende protestantisme in Europa. Voor Filips 11 bestond er geen verschil 
tussen de belangen van de katholieke kerk en die van Spanje. Hij trok daarbij 
een hardere lijn dan zijn vader, die aan het eind van zijn bewind in het Duitse 
deel van zijn rijk bij de Vrede van Augsburg het beginsel cuius regio, eius religo 
had moeten accepteren, waarbij een lokale machthebber in het eigen gebied zijn 
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(of haar) eigen protestantse of katholieke religie aan de onderdanen mocht 
opleggen. Filips bestreed niet alleen in zijn eigen rijk elke afwijking van het 
katholicisme, maar probeerde ook daarbuiten herhaaldelijk protestantse vorsten 
en troonpretendenten ten val te brengen om zo hun land te kunnen behouden 
voor het katholieke geloof. 
 
Zijn angst om eventuele misstappen te moeten verantwoorden voor God, maakte 
dat hij iedere kwestie haarfijn bestudeerde, waarbij zijn raadgevers belangrijke 
invloed op zijn beleid konden uitoefenen. Dit leverde hem de bijnaam 'Rey 
prudente' (voorzichtige koning) op, maar het werkte vertraging in de hand, terwijl 
de zestiende eeuwse communicatiemiddelen toch al ontoereikend waren om zijn 
rijk, niet alleen in verschillende delen van Europa, maar ook in Noord- en Zuid-
Amerika en Zuid-Oost-Azië onder controle te houden. Zijn toewijding aan het 
katholicisme en de groeiende rijkdom uit de koloniën maakten Filips 11 steeds 
meer gericht op koloniale expansie, die nodig was om zijn inmenging in allerlei 
Europese godsdienstoorlogen te bekostigen. Ondertussen verwaarloosde hij 
echter de economische ontwikkeling van zijn eigenlijke machtsbasis, het Iberisch 
schiereiland. Spanje kon zich desondanks het beste leger in Europa veroorloven 
en had een betrekkelijk stabiele, machtige regering, terwijl openlijke 
godsdiensttwisten als in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden geen kans 
kregen. De macht van Spanje breidde zich in zijn beginjaren steeds verder uit. 

 
Oorlog met het Ottomaanse Rijk 
 
Niet alleen het katholieke Spaanse rijk, maar ook het islamitische Ottomaanse of 
Turkse Rijk stond destijds op het hoogtepunt van zijn macht. In 1558 hadden de 
Ottomanen de Balearen veroverd en geplunderd, en deden zelfs aanvallen op de 
Spaanse kust. De zuidkust van de Middellandse Zee en de Balkan waren in de 
decennia daarvoor al grotendeels veroverd; vooral de Balkan kon nu worden 
gezien als springplank naar Italië. Na de Ottomaanse verovering in 1571 van 
Cyprus op de Venetianen kreeg paus Pius V het eindelijk voor elkaar dat een 
'Heilige Liga' zich effectief teweer zou stellen, waarbij Filips 11 zich opwierp als 
verdediger van het christelijke Europa tegen de  Islam. 
 
Op 7 oktober 1571 bracht de vloot van Spanje en een aantal Zuid-Europese 
bondgenoten, gecommandeerd door Juan van Oostenrijk, een halfbroer van 
Filips, de Ottomanen bij Lepanto aan de westkust van Griekenland een zware 
nederlaag toe. Dit is nog steeds een van de grootste zeeslagen uit de 
geschiedenis, die tot op de huidige dag in katholieke landen herdacht wordt met 
het luiden van het Angelus. De zege werd evenwel niet volledig uitgebuit, omdat 
de Liga vrij snel weer uit elkaar viel wegens interne tegenstellingen. Het zou nog 
ruim een eeuw duren voordat het Ottomaanse rijk definitief op de terugtocht 
werd gedwongen. Spanje kampte inmiddels met een ander probleem in Europa: 
de Opstand in de Nederlanden. 
 

Opstand in de Nederlanden 
 
Sinds Filips' definitieve vertrek uit de Nederlanden in 1559 was de politieke 
situatie daar steeds verder verslechterd. Filips kon de aartsbisschop van 
Mechelen, Granvelle, niet langer handhaven als hoogste raadsheer van de 
toenmalige landvoogdes, Filips' halfzus Margaretha van Parma en riep hem in 
1564 voorgoed terug. Hij werd door de Nederlandse edelen en de Staten-
Generaal teveel gezien als zetbaas, die namens de koning aan de touwtjes trok 
naast de onervaren Margaretha. Het ging echter niet in de eerste plaats om de 
persoon Granvelle, maar de hoge belastingdruk, de inbreuken op de traditionele 
bevoegdheden van de gewesten en om de anti-ketterse 'plakkaten' die al 
dateerden uit de tijd van Karel V. Vooral in de Noordelijke Nederlanden had het 
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protestantisme goed wortel geschoten. Filips probeerde in zijn brief uit het bos 
van Segovia in oktober 1565 duidelijk te maken dat hoop op verzachting van de 
anti-ketterse maatregelen ijdel was. Er werd desondanks in 1566 nog een 
Smeekschrift van de Edelen ingediend bij de betrekkelijk populaire landvoogdes 
met het verzoek de Inquisitie op te heffen. De tweehonderd Edelen werden door 
haar adviseurs weggehoond en uitgemaakt voor 'gueux' (bedelaars). Margaretha 
stemde echter in met een voorlopige opschorting van de activiteiten van de 
Inquisitie, zodat de Edelen handtekeningen konden verzamelen en het 
Smeekschrift indienen bij Filips II zelf. Daar zou het echter nooit van komen. 
Zodra de repressie in 1566 na tientallen jaren opgeschort was, braken het 
doperse en het calvinistische protestantisme uit in het publieke leven, in de 
vorm van massaal bezochte Hagenpreken en op gewelddadige wijze in de  
Beeldenstorm. Daarop stuurde Filips II de reeds geduchte hertog van Alva om 
orde op zaken te stellen. Tegen het keiharde optreden van Alva brak al spoedig 
fel protest uit. Margaretha van Parma trad zelfs af, waarna Alva tot landvoogd 
werd benoemd. De graven Egmont en Hoorne, twee der voornaamste edelen, 
werden onthoofd op de markt in Brussel en Willem van Oranje ontsnapte maar 
net op tijd naar Duitsland, net als vele andere edelen. De combinatie van 
enerzijds militaire en godsdienstige repressie en anderzijds een verzwaring van 
de belastingen (de Tiende penning), verhardde tegenstellingen alleen maar; zelfs 
veel katholieken keerden zich tegen het bewind. Vanaf 1568 was de Nederlandse 
Opstand een feit en zou uitlopen op de Tachtigjarige Oorlog. Er volgden 
veldslagen in Overweel, Heiligerlee en Jemmingen, en een slag op de Zuiderzee 
met de Watergeuzen. Deze hadden van Willem van Oranje kaperbrieven gekregen 
en namen in 1572 Den Briel in. Ook Vlissingen viel in handen van de 
opstandelingen, die daar een naaste adviseur van Alva in het openbaar 
ophingen. Een moordpartij in Mechelen in oktober 1572 bracht de Zuidelijke 
Nederlanden weer enigszins in het gareel, maar een dergelijke maatregel in 
Naarden en Zutphen (nov./dec. 1572) had het tegengestelde effect in de 
noordelijke Nederlanden. In 1573 werd Haarlem door de Spanjaarden ingenomen 
en zwaar gestraft, maar Alkmaar doorstond in dat jaar een beleg. In december 
van dat jaar werd Alva 'om gezondheidsredenen' ontslag verleend als landvoogd. 
Hij had inderdaad een zwakke gezondheid, maar het was tevens duidelijk dat 
zijn missie, orde op zaken stellen, niet gelukt was. Luis de Zúñiga y Requesens 
werd als opvolger benoemd. Deze nam een wat mildere houding aan, want hij 
schafte de gehate Tiende Penning af. Hij verhardde echter weer toen de 
onderhandelingen over Breda mislukten. In maart 1576 overleed Requesens 
plotseling. 
 
De Slag op de Zuiderzee op 11 oktober 1573 was een treffen tussen de 
watergeuzen en een Spaanse vloot, dat werd gewonnen door de watergeuzen. 
 

 

 
Traditioneel embleem van de Geuzen. 
 
Het woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent 
armoedzaaier of schooier, maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in 
die tijden niet Spaansgezind was. De oorsprong van de benaming 'geus' ligt bij 
een uitspraak van graaf Karel van Berlaymont: Ce ne sont que des gueux - 
vertaling: Het zijn slechts bedelaars. Hij wilde daarmee die landvoogdes 
Margaretha van Parma gerust stellen toen de in het Eedverbond van de Edelen 
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verenigde aristocratie onder leiding van Hendrik van Brederode haar op 5 april 
1566 het smeekschrift aanbood. De tegenstanders van de Spanjaarden, in het 
begin voornamelijk calvinisten, namen daarop zelf het scheldwoord over en 
veranderden het daarmee van een negatieve in een positieve benaming. Nog 
altijd wordt de term geuzennaam op die manier gebruikt. Zie ook Geuzenpenning 
en voor de uitvoering van vroege geuzenpenningen Geuzen- en aanverwante 
penningen. 
 

Voorgeschiedenis 
 
De strijd in de Nederlanden, de toenemende spanningen met Engeland en de 
continue invasiedreiging van Ottomaanse zijde deden een forse aanslag op de 
staatskas. De komende tientallen jaren zou Spanje enkele malen bankroet 
worden verklaard. Achterstalligheid van betaling van soldij aan zijn soldaten 
leidde op 4 november 1576 tot een rampzalige plundering van Antwerpen, die 
bekend geworden is als de Spaanse furie. De anti-Spaanse sentimenten in de 
Nederlanden werden hierdoor aanzienlijk versterkt, ook onder katholieken. 
Willem van Oranje kon daardoor op 8 november van dat jaar een groot politiek 
succes boeken, de Pacificatie van Gent, die zijn ideaal van bestuurlijke eenheid 
van de Nederlanden op basis van godsdienstvrijheid dichterbij bracht. De nieuwe 
landvoogd Juan van Oostenrijk, die inmiddels Requesens was opgevolgd, 
bereikte een moeizaam compromis met de bij de pacificatie verenigde gewesten 
in de Unie van Brussel. 
 
De eenheid onder de gewesten en het compromis met de landvoogd bleken 
slechts tijdelijk. Twee jaar later bracht landvoogd de gewesten een verpletterende 
nederlaag toe in de Slag bij Gembloers. Daarna boekten de resterende 
opstandige gewesten nog een redelijk succes in de slag bij Rijmenam, omdat de 
Spanjaarden nog steeds wanhopig krap bij kas zaten. Bovendien overleed Juan 
van Oostenrijk datzelfde jaar op eenendertig jarige leeftijd. In 1579 vielen de 
noordelijke en zuidelijke Nederlanden toch weer uiteen in de protestantse Unie 
van Utrecht en de katholieke Unie van Atrecht. De Opstand had in de 
Noordelijke Nederlanden niettemin vaste politieke vorm gekregen, die in 1581 
leidde tot het Plakkaat van Verlatinghe, waarmee de noordelijke Staten-Generaal 
Filips 11 ‘verlaten’ (vervallen) verklaarde van zijn macht. Aanvankelijk was het 
hun bedoeling om de soevereiniteit over te dragen aan de Franse prins Frans van 
Anjou en daarmee Frankrijk als bondgenoot te krijgen, maar dit was geen 
succes. Zijn katholicisme was moeilijk te aanvaarden en er ontstonden 
competentiekwesties. Na een ‘feestelijke intocht’ van de troepen van Anjou in 
Antwerpen, die uitliep op een slachtpartij, vertrok hij weer in 1583. 
 
Filips benoemde na het overlijden van Juan van Oostenrijk een nieuwe 
landvoogd: de zoon van Margaretha van Parma, Alexander Farnese, die hertog 
van Parma zou worden. Deze bleek een bekwaam veldheer te zijn die een lange 
reeks militaire successen tegen de noordelijke Nederlanden boekte. Spanje had 
sinds 1580 Portugal en de bijbehorende koloniën in bezit gekregen, waardoor het 
met de Spaanse financiën weer wat beter ging. In 1585 werd deling van de 
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden bezegeld door Parma’s inname van 
Antwerpen en vervolgens de blokkade door het noorden van de Westerschelde en 
de massale migratie van protestanten naar het noorden. Bovendien werd Willem 
van Oranje, de inspirator van de Opstand op wiens hoofd Filips een prijs had 
gezet, in 1584 door Balthasar Gerards vermoord. Daarna zochten de 
opstandelingen in arren moede aansluiting bij Engeland en gingen zelfs zover dat 
zij koningin Elizabeth de soevereiniteit over de Noordelijke Nederlanden 
aanboden. Zij was tenminste protestant en was in 1585 in oorlog was met  
Spanje geraakt. Zij schrok daarvoor terug, want dit zou de oorlog nog verder 
doen escaleren, terwijl de Nederlandse opstandelingen als bondgenoten niet veel 
voorstelden. Zij stuurde in 1587 wel haar vertrouweling Robert Dudley, graaf van 
Leicester, om de leiding te nemen. Hij was dan wel protestant, maar evenals bij 
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Anjou liep de samenwerking stuk op de machtsvraag. De noordelijke Staten-
Generaal konden het dilemma tussen het binnenhalen van een machtige 
bondgenoot en het verlies van soevereiniteit niet oplossen en gingen dus maar 
alleen verder; Johan van Oldebarnevelt werd de politieke leider van de Opstand, 
de jonge prins Maurits van Oranje de militaire. In de jaren negentig maakten 
prins Maurits en Oldenbarnevelt gebruik van de versnippering van de Spaanse 
macht (vooral door interventie in Frankrijk) om oorlog een definitieve wending in 
hun voordeel te geven. Aan het eind van de eeuw kon Spanje ten noorden van de 
grote rivieren geen serieuze bedreiging meer voor de Republiek vormen. 
 
In 1598, het jaar van zijn dood, tekende Filips 11 de  Akte van Afstand, waarmee 
hij zijn dochter Isabella van Spanje en haar man groothertog Albrecht van 
Oostenrijk het landvoogdijschap der Nederlanden als bruidschat meegaf, hoewel 
dit in feite slechts de Zuidelijke Nederlanden betrof. De Akte was overigens geen 
afstand van soevereiniteit; de Spaanse koning bleef de bevoegdheid houden 
opvolgers voor de landvoogd te benoemen. 
 

Oorlog met Engeland 
 
Na de dood van Maria Tudor in 1558 was de verhouding met Engeland steeds 
verder verslechterd; niet alleen wilde Elizabeth 1 van Engeland niet met hem 
trouwen, zij bevorderde bovendien het protestantisme in haar eigen land en 
Engelse kapers eisten een zware tol van de Spaanse scheepvaart op de koloniën. 
De katholieke Schotse koningin Maria Stuart, die door Filips geschikt werd 
geacht om Elizabeths troon erbij te nemen, was in haar eigen land ten val 
gekomen vanwege haar rampzalige keuzes van huwelijkspartners en moest 
daarom in 1568 naar Engeland vluchten en bescherming vragen van haar 
aartsrivale Elizabeth. In 1585 brak de Spaans-Engelse Oorlog uit, waarvan noch 
Filips, noch Elizabeth het einde zouden meemaken. Deze werd aanvankelijk 
vooral ter zee uitgevochten. 
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Wapen van Filips 11, Koning van Spanje en Portugal, heerser over de Nederlanden en 
tijdelijk ook over Engeland. 
 
 
De executie in opdracht van Elizabeth in 1587 van Maria Stuart wegens 
staatsgevaarlijke intriges, alsmede Elizabeths steun in dat jaar aan de 
Nederlandse Opstand, gaven voor Filips 11 de doorslag om een invasie in 
Engeland te wagen. Als Engeland eenmaal op de knieën was gedwongen, zou met 
de opstandelingen in de Nederlanden afgerekend kunnen worden. Met een 
enorme vloot, de Armada, vertrok zijn leger in  1588 naar Engeland, waarbij 
eerst de Hertog van Parma met zijn leger vanuit de Zuidelijke Nederlanden 
opgehaald moest worden ter versterking van de soldaten aan boord. Na een 
geslaagde landing zou het Engelse landleger weerloos zijn tegen zo'n overmacht. 
De Armada leed echter door ongunstige wind, ineffectieve tactiek van een 
onervaren admiraal en weinig geoefende kanonniers een nederlaag in de Slag bij 
Grevelingen en kon niet eens Parma's troepen laten inschepen. Hoogstens een 
derde van zijn schepen en manschappen keerden, na een rampzalige tocht om 
Schotland en Ierland naar Spanje terug. Filips 11 moest van zijn invasieplannen 
afzien en Elizabeths positie was in haar eigen land door deze externe dreiging 
sterker dan ooit. Filips nam verantwoordelijkheid voor het falen van deze missie 
en strafte zijn bevelhebbers nauwelijks. Hij zag de nederlaag als Gods straf voor 
zijn slechte levenswandel (hij had inderdaad wat buitenechtelijke avontuurtjes 
gehad) en ook in Engeland en in de Nederlandse Republiek werd Gods hand 
hierin gezien. Er werden daar herdenkingspenningen geslagen met het opschrift: 
'Gods adem heeft ze verstrooid'. Twee andere invasievloten, in 1596 en 1597, 
bereikten door slecht weer evenmin hun doel. 

 
Interventie in Frankrijk 
 
Vanaf 1590 mengde Spanje zich in de Hugenotenoorlogen in Frankrijk, omdat 
daar de protestant Hendrik van Navarra zich als wettig erfgenaam had 
uitgeroepen tot koning Hendrik IV en Parijs belegerde. Filips' beste veldheer, 
Alexander Farnese, de hertog van Parma, werd uit de Nederlanden weggeroepen 
om Parijs te ontzetten. Dat deed hij ook, maar raakte later gewond en stierf in 
Atrecht in 1592. De Opstand heeft hij dus nooit meer kunnen bestrijden. Het 
zou tot 1600 duren voordat Spanje in de Nederlanden een veldheer van 
vergelijkbare statuur kon inzetten in de persoon van Ambrogio Spinola. De 
interventie in Frankrijk verlichtte dus de druk op de Nederlanden, waar vanaf 
1590 het tij van de Tachtigjarige Oorlog definitief gekeerd werd. De Engelsen 
steunden de protestanten in Frankrijk, vanwege hun eigen conflict met Spanje. 
Filips schoof in 1593 zijn eigen dochter Isabella van Spanje naar voren als 
pretendent voor de Franse troon. Dit viel echter in slechte aarde en Hendrik IV 
bekeerde zich enkele maanden later tot het katholicisme om zich aanvaardbaar 
te maken als koning (Parijs is wel een mis waard). Zodoende kon hij het 
religieuze conflict omzetten in een bilateraal conflict en in 1595 openlijk de 
oorlog aan Spanje verklaren. Pas in het jaar van Filips' dood, in 1598, werd in 
Frankrijk met het Edict van Nantes een eind gemaakt aan de Hugenotenoorlogen 
en aan de Spaanse bemoeienis daarmee. 

 
Nalatenschap 
 
Aan het einde van zijn leven had Filips 11 maar weinig van zijn doelen bereikt. 
Hij had de Ottomanen weerstaan, maar geenszins uitgeschakeld; Frankrijk was 
een katholieke mogendheid gebleven, maar werd geregeerd door de notoire 
opportunist Hendrik 1V. Bij zijn (tweede) bekering in 1593 tot het katholicisme 
werd werden hem de gevleugelde woorden 'Parijs is mij wel een mis waard' 
toegeschreven, terwijl hij een zekere godsdienstvrijheid aan de protestanten bleef 
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gunnen. Door Filips' interventie in Frankrijk was hem de kans ontglipt af te 
rekenen met de protestantse opstandelingen in de Nederlanden.  
 
Bij de katholieke Engelse koningin Maria Tudor had hij geen Engelse 
troonopvolger kunnen verwekken, wat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de 
overwinning van het protestantisme in Engeland; na de ramp met Armada in  
1588 begonnen Engeland en de Republiek zich te ontwikkelen tot wereldwijde 
maritieme mogendheden, die niet alleen weigerden zich te bekeren, maar Spanje 
bovendien zijn koloniën en zijn scheepvaartroutes bedreigden. De Republiek 
vormde naast de potentiële dreiging vanuit Frankrijk een extra bedreiging voor 
zijn overgebleven Zuidelijke Nederlanden, waarvan de haven van Antwerpen 
geblokkeerd werd. Toch zijn er ook successen te melden. De vereniging van de 
Portugese en de Spaanse troon, waardoor zijn koloniale rijk enorm werd 
uitgebreid, zou zestig jaar stand houden en zijn Spaanse koloniale rijk zou nog 
tot in de negentiende eeuw het grootste ter wereld blijven, waarmee de basis 
werd gelegd voor het Spaans als wereldtaal. Een afsplitsing van Aragon werd 
voorkomen.  
 
Wat hij zelf ongetwijfeld als een succes heeft beschouwd was de afscherming van 
zijn rijk ten zuiden van de Pyreneeen van het protestantisme en van 
vroegmoderne intellectuele ontwikkelingen. Dit isolement werkte echter naar 
twee kanten en is tot ver in de  twintigste eeuw merkbaar gebleven. Filips 11 
werd opgevolgd door zijn twintigjarige 
zoon Filips 111, in  Isabella van Spanje 

1566-1633 
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wiens bekwaamheid hij geen 
vertrouwen had. Hij liet hem een 
dodelijk verarmd Spanje en het 
immense paleis Escorial nabij 
Madrid na Cervantes’' beroemde 
roman Don Quichote wordt wel 
beschouwd als een uiting van de 
desillusie die zich meester maakte 
van zijn meest loyale aanhangers. 
 
 

Huwelijken en kinderen 
 
Koning Filips 11 huwde viermaal en 
kreeg acht kinderen: 
Eerste huwelijk met prinses Maria 
Emanuela van Portugal, dochter van 
koning Johan 111 van Portugal.  
Zoon:  Carlos (8 juli 1545 – 24 juli 1568).  
 
Tweede huwelijk met koningin Maria 1 van Engeland, oudste dochter van koning 
Hendrik V111 van Engeland. Zij kregen geen kinderen.  
 
Derde huwelijk met prinses Elizabeth van Frankrijk, dochter van koning Hendrik 
11 van Frankrijk.  
Dochter: Isabella (12 augustus 1566 – 1 december 1633), huwde Albrecht van 
Oostenrijk.  
Dochter: Catharina (10 oktober 1567 – 6 november 1597), huwde Karel Emanuel 
1 van Savoye.  
 
Vierde huwelijk met prinses Anna van Oostenrijk, dochter van keizer 
Maximiliaan 11 van het Heilige Roomse Rijk.  
Zoon: Fernando (4 december 1571 – 18 oktober 1578).  
Zoon: Carlos Lorenzo (12 augustus 1573 – 30 juni 1575).  
Zoon: Diego Félix (15 augustus 1575 – 21 november 1582).  
Zoon: Felipe (3 april 1578 – 31 maart 1621), koning van Spanje na zijn vaders 
dood.  
Dochter: Maria (14 februari 1580 – 5 augustus 1583).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Heerseres over de Zeventien provincien 

(in werkelijkheid enkel de Zuidelijke 

staten) met Albrecht van Oostenrijk  

Periode 1598-1621 

Voorganger Filips 11  

Opvolger Filips 1V  
 

Regentes van de Nederlanden  

Periode 1621-1633 

Voorganger Zichzelf en Albrecht van 

Oostenrijk  

Opvolger Kardinaal-infant 

Ferdinant van Oostenrijk  
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Jan Albert Sichterman directeur VOC 
 
Zelden heeft een man uit Groningen zo tot de verbeelding gesproken als Jan 
Albert Sichterman (1692-1764). Niet zozeer zijn daden, maar zijn rijkdom 
imponeerde. En dan te bedenken dat een duel om een beeldschoon meisje de 
reden was dat de jonge officier naar Indië afreisde. Hij doodde namelijk zijn 
tegenstander en werd verbannen. Zo onstuimig als Jan Albert zich gedroeg in de 
liefde, zo behendig was hij in de handel. Vooral in het schemergebied tussen 
legaal en illegaal koopmanschap was hij op zijn best. Zijn thuisbasis was 
Bengalen, waar hij het in dienst van de VOC tot directeur van het buitenkantoor 
bracht. Hij moest daar toezicht houden op de sluikhandel, zoals de verboden 
handelspraktijken voor eigen rekening van dienaren van de Compagnie, 
genoemd werd. Maar de handelswegen van de  directeur zelf waren niet te 
controleren. Altijd maar weer wist hij schepen met door hemzelf geregelde 
specerijen en thee naar Amsterdam te dirigeren. Die werden weliswaar onder de 
VOC prijs, maar evenzogoed met een flinke winst verkocht. Zijn kennis van de 
juiste verhoudingen en zijn contacten met de inheemse vorsten kwam hem 
daarbij goed van pas. In 1744 kreeg Jan Albert de op een na hoogste post in de 
Oost. Hij werd aangesteld in de Raad van Indië. Hij leefde toen al als een vorst, 
maar de geboortegrond bleef trekken. Zijn verbanning werd als verjaard 
beschouwd en in 1745 was hij terug in Stad en Lande. Daar bouwde hij aan de 
Ossenmarkt in Stad het indrukwekkende Sichtermanhuis. Over zijn serviezen, 
vazen en porseleinen fontein, allen versierd met een eekhoorn, raakten de 
Stadjers niet uitgepraat. Iedereen liep uit als zijn zware karos, gemend door 
exotisch geklede Bengaalse bedienden over de keien ratelde. Maar ook de 
Veenkolonialen maakten kennis met de rijkste van alle Groningers. In 
Wildervank bouwde hij de veenborg Woellust, die met zijn tuinen doorliep tot 
Borgercompagnie. Een imponerend buitenhuis, met een fazantenkwekerij, 
sterrenbos, Japans theehuis en nog veel meer. Jan Albert resideerde opnieuw in 
de koloniën, zij het nu in de Veenkoloniën. 
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Hai het ’n gewaiten doar ie wel mit ’n peerdewoagen in omhollen kennen 
 
 
 
 

De Spijsuitdeeling 
 
 
 
 
In 1802 verscheen in de Groninger Courant van 23 november een ‘Plan van 
Inteekening voor de bereiding en uitdeeling van gezonde en voedzame spijze aan 
de behoeftigen binnen Stad Groningen’. De zes eerste intekenaren waren J. van 
Geuns, Pielat van Bulderen, D.H. Heerkens, M. Busch, A.W. Wichers en B. Lewe. 
Omdat de organisatie van een dergelijk project te ambitieus was om alleen door 
deze zes gedragen te worden, nodigden zij op 3 december zes andere intekenaren 
uit van de organisatie deel uit te maken. Het waren C. de Cock, O. van 
Swinderen, T.J. van Kruissen, J. Poelman, Th. Uilkens en J. Arkema. Op 
dezelfde dag nog kwamen de twaalf mannen in vergadering bijeen en werd de 
volgende taakverdeling opgesteld. President werd Pielat van Bulderen, 
penningmeester C. de Cock en secretaris O. van Swinderen. De overige leden 
werden over vier commissies verdeeld. Een commissie voor de aankoop en opslag 
van levensmiddelen, een commissie ‘tot de brand’, een commissie die zich 
ontfermde over de benodigde gereedschappen en de ruimte waar de uitdeling zou 
plaatsvinden en een commissie die zich bezighield met de bereiding van het 
voedsel. Stoffer Bruins werd als bode aangesteld. Als vergaderplaats werd de 
benedenkamer van de Groote Sociëteit aan de Grote Markt gebruikt. De 
Commissie voor Spijsuitdeeling was geboren. Van haar oprichters is niet veel 
bekend. Busch was lakenkoopman en later kolonel van de burgerwacht in Stad, 
die in 1813 toen de Fransen waren gevlucht, de Russische kozakken bij de 
Herepoort binnenliet. Van Geuns was een doopsgezinde predikant, Heerkens 
was jurist en bedankte in 1808 voor de commissie omdat hij raadsheer bij het 
Hof van Justitie werd. Lewe en Wichers behoorden tot het stadspatriciaat, Pielat 
van Bulderen was officier van justitie bij de krijgsraad, Uilkens was apotheker en 
diaken. De mannen behoorden tot de gegoede burgerij van Stad. Over hun 
motieven wordt geschreven in het verslag van de eerste uitdeling van het 
Weekblad tot Nut van ’t Algemeen in 1803. De activiteiten van de commissie 
worden daarin aangeprezen als nuttig en lofwaardig. Er wordt op gewezen dat 
vele steden in de Republiek haar al waren voorgegaan en dat dat voorbeeld 
navolging verdiende. Het verslag eindigt met de redenen waarom de directeuren 
van hun verrichtingen in het openbaar verantwoording wensten af te leggen.   
 
Dat ook hier in onze Stad armoede genoeg is, welke, in den winter aan alles 
gebrek lydende, door warm voedsel kan verkwikt en opgebeurd worden. Om 
hunne Stadgenooten, welke deze onderneeming min noodig, of nuttig oordeelden, 
te bepaalen by het aangenaam gevoel, het welk gelegen is in het verzorgen van 
zyne behoeftige  Natuurgenooten. 

 
Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de arme, Groningse medemens 
dus, maar toch ook het geruststellen van het eigen schuldgevoel en het gevoel 
mogen ervaren dankbaarheid te ontvangen van de maatschappelijk lager 
staande stadsgenoot. Misschien speelde later ook een bewuste sociaal-politieke 
strategie een rol, namelijk de beheersing ‘van gezonde en tot werken capabele 
mensen’ die bij gebrek aan steun in moeilijke tijden zouden kunnen veranderen 
in opstandige elementen. Dat zou afgeleid kunnen worden uit de reactie van de 
commissie op verschillende verzoeken die in 1847 – het jaar van het broodoproer 
– aan haar werden gericht om ‘een spoedig begin te maken met het uitdeelen van 
levensmiddelen uit aanmerking van het thans heerschende gebrek en behoefte 
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onder tegenwoordige onrustige omstandigheden’. Hoewel zij zich op het moment 
waarop dit gevraagd werd niet in staat achtte er aan te voldoen, bood de 
commissie het stadsbestuur wel haar medewerking aan als daar expliciet naar 
gevraagd zou worden. 
 
In rap tempo werden de eerste reglementen opgesteld. Dat was ook wel nodig 
want de eerste uitdelingsdag was vastgesteld op 4 januari 1803. Mede door deze 
tijdsdruk waren die eerste reglementen nog niet erg concreet. Zo werd op 6 
december 1802 vastgesteld dat er geen afzonderlijke instructies voor de 
verschillende commissies behoefden te worden opgesteld, omdat men 
‘genoegzaam kan constateren, welke zaken onder haare directie en ter harer 
verzorging staan, zonder dat het nodig zal zijn afzonderlijk instructies voor 
dezelver te formeren’. Wel moesten de commissies nauwkeurig schriftelijk hun 
activiteiten bijhouden. Voorts werd besloten om de veertien dagen te vergaderen 
en wel op maandag om 15.30 uur.  
 
Om te beproeven of er zich een genoegzaam aantal Intekenaaren opdeed werd er 
vervolgens eene Intekening geopend voor twaalf weeken, om gedurende dien tijd 
’s weeks drie maalen spyze uit te deelen: dus 36 portieen, welke voorloopig 
begroot wierden op f 5.80 en tevens besloten, wanneer het getal tot 300 zoude 
gekomen zyn, om te zien daartoe de noodige gereedschappen te verkrygen, en als 
dan de Intekening te sluiten. 
 
Aldus zou de spijs gedurende de maanden januari, februari en maart wekelijks 
op dinsdag, donderdag en zaterdag worden uitgedeeld, waarbij telkens twee 
leden van het bestuur toezicht moesten houden op de bereiding en uitdeling 
ervan en het reinigen van de kookplaats. Over het uit te delen voedsel ontstond 
tussen de commissieleden discussie. Er bestond namelijk een vrij algemeen 
vooroordeel tegen de soep. De bestuursleden vroegen zich af of niet minstens een 
keer per week ‘een meer vaste spijze’ gekookt moest worden, zoals hutspot. 
Hiertegen bleken echter bezwaren, die echter niet in de notulen zijn opgenomen. 
 
Toen duidelijk werd dat het aantal van driehonderd intekenaars bereikt zou 
worden, richtte men zich tot het stedelijk bestuur met het verzoek ‘om eenige 
toelage tot de benoodigde gereedschappen, als tot aanbouw van fornuizen, tot 
aankoop van ketels, en verdere noodzakelyke behoeften’. Hierop beschikte het 
stadsbestuur positief door een subsidie van tweehonderd dukatons (225 euro) te 
verlenen. Vervolgens moest een geschikte ruimte gezocht worden waar de 
uitdeling kon plaats vinden. Die vond men in het voormalig Prinsenhof, echter 
op voorwaarde dat de ruimte na afloop van de uitdelingen zou worden ontruimd, 
‘en alzoo ook een fornuis (waarin twee ketels gemetseld waren, houdende de eene 
13 en de andere 7 ankers vocht, en van welke geduurende 7 uuren door de hitte 
van 28 lange turven de eerste altyd konde kooken, en de andere genoegzaam aan 
de kooking konde gehouden worden) moet worden afgebroken.’ 
 
Hierna  werden de gedrukte kaartjes voor de spijsuitdeling ‘ten getale van 36 
voor iedere ingetekende portie’ aan de deelnemers toegezonden. Iedere 
intekenaar kreeg de vrijheid ‘om dezelven aan de hem bekende waardigste 
Armen uit te geeven.’ De feitelijke uitdeling van de soep werd verzorgd door het 
personeel, Hans Falentijn Wilkens, J. Wijnstok, de vrouw van Jacob van Dieren 
en de vrouw van bakker Clos. In hun instructie was hen als taak opgelegd het 
eten te bereiden naar een vast voorschrift, op de uitdelingsdagen om 04.00 uur 
aanwezig te zijn en dan om 11.00 uur te beginnen met de verdeling van de soep. 
De mannen dienden de ketels te vullen, te stoken, te schuren en het voedsel uit 
te delen; de vrouwen moesten daarbij de helpende hand bieden. Aardappels 
schillen, de groenten schoonmaken en de vaat doen en het lokaal schoonmaken. 
Op de dagen dat er geen uitdeling plaatsvond moesten zij voor 09.00 uur in het 
lokaal aanwezig zijn. Voor dit werk werden twee mannen en twee vrouwen 
aangesteld tegen een verdienste van drie gulden voor de mannen en twee gulden 
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en tien stuivers voor de vrouwen per persoon alsmede een portie eten. De twee 
toezicht houdende commissarissen hadden tot taak om ‘’s daags voor de 
uitdeeling des morgens ten 9 uur de ingrediënten volgens de hun toegezondene 
Lijst aftewegen en uittereiken’. Ook moesten zij bij de uitdeling aanwezig blijven 
tot de ketel leeg is. Over het verloop van de eerste soepuitdeling hebben Van 
Geuns een Uilkens in het Weekblad tot Nut van ’t Algemeen verslag gedaan. 
Boven de poort van het lokaal was een bord aangebracht waarop de tijden van 
de uitdeling stonden. 
 
Om eenen geregelden afloop te bewerken, wierden de Nrs. aan de eerst komenden 
afgegeeven, waarna de uitgave begon met den klokslag, en waren voorts na 12 
uur de 300 portiën zeer geregeld uitgedeeld, de overigen wierden gegeeven aan de 
zich daartoe aanbiedende Armen, na dat dezelven door byvoeging van water 
eenigzins waren verlengd geworden. 

 
Iedere portie was een kroes, ruim een liter. Voor de driehonderd zes en dertig 
porties werd tweeëntwintig en een halve kilo rundvlees, vijfenveertig kilo 
geschilde aardappelen, dertig kilo peldegarst (gerst), dertig kilo witte kool, tien 
kilo selderij, twee kilo uien, vier kilo zout, een kwart pond peper en water ‘zoo 
veel genoeg is’ gebruikt. De bereiding van deze runder-koolsoep wordt uitgebreid 
beschreven. Ze begon een dag voorafgaand aan de uitdeling. Het vlees werd van 
de botten ontdaan, fijn gehakt en in een mol (houten bak) bewaard. De botten 
werden gebroken en apart gehouden. De aardappelen werden geschild, gewogen, 
gewassen en in een kuip bewaard. De peldegarst werd in een vat met water 
gedaan om te kunnen zwellen. De witte kool werd gesneden, gewassen en 
‘vervolgens in een vat met de seldery fijn gemaakt.’ De uien werden eveneens 
gewassen ‘met de selderij gekorven, en bewaard in een toegedekt vat’. Het zout 
werd op de dag van de uitdeling toegevoegd en van de fijn gemalen peper werd 
een pap gemaakt en bewaard. Op de dag van de uitdeling begonnen de 
werkzaamheden om vier uur. Het vuur werd onder de ketel die met voldoende 
regenwater was gevuld, ontstoken. Het vlees met de gebroken botten werd direct 
in de ketel gedaan en aan de kook gebracht. Na een half uur werden de 
aardappels toegevoegd en vervolgens de peldegarst, de kool, de selderij en de 
peper. Voortdurend moest er geroerd worden. In de ochtend werden in het bijzijn 
van de commissarissen het zout en de uien toegevoegd. ‘Wanneer de geheele 
bewerking is afgelopen, moet de hoeveelheid van spyze bedraagen 12 Ankers 
(450 liter) of 336 kroesen, zijnde zoo veele portieën.’ 
 
 

 
 

 
De toeloop op deze uitdeling was zo groot dat men het aantal deelnemers 
makkelijk had kunnen verdubbelen, aldus het verslag. Dat valt ook af te leiden 
uit de mededeling in de notulen, dat ‘alle arme lieden, welke zonder kaartjen om 
eene portie spijs verzoeken, niet kunnen worden geholpen’ alsnog kaartjes 
konden ontvangen waarop zij bij de volgende uitdeling als eerste zouden worden 
geholpen. Blijkbaar waren verschillende behoeftigen op de gok naar het 
Prinsenhof gekomen. Niet alleen de slechte economische situatie van die dagen 
zal de trek naar de soepuitdeling hebben veroorzaakt, ook de strenge winter van 
1802/1803 droeg daaraan bij. In januari 1803 was het zo koud dat besloten 
werd aan de medewerkers van de uitdeling een oort jenever uit te reiken, hoewel 
het gebruik van sterke drank in het lokaal verboden was. Als gevolg van die felle 
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kou was er aan het eind van februari niet meer voldoende groente voor de soep. 
Daarom moest voor maart het recept worden aangepast; het werd een runder-
erwtensoep. 
 
Op zaterdag 26 maart 1803 was het eerste seizoen voorbij. Na berekening van de 
kosten bleek dat door de intekenaars voor de porties niet f 5.80 betaald hoefde te 
worden, maar slechts f 3.12. Het verslag meldt: ‘ 
 
Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat by deze uitdeeling, na dat de 300 
kaartjes waren afgelopen, nog 60 of meerdere portieën aan de daarom 
verzoekende Armen zyn afgegeeven, komt eigenlyk iedere portie op geene 2 
stuivers, maar zoo veel minder als de overige portieën, daar onder berekend, 
konden bedraagen’. En het zou nog goedkoper kunnen zijn als men reeds in de 
herfst de ingrediënten had kunne inkopen in plaats van in de winter. 
 
Er was eens ’n haveloos ventje, 
Die vroeg aan z’n moeder een broek. 
Maar moeder verdiende geen centje. 
En vader was wekenlang zoek. 
Ach, moedertje, geef me geen standje, 
Er zit in m’n broekje een scheur. 
De jongens op school roepen: Jantje, 
Jouw billen die zien we er deur. 

Je zou zeggen dat die kinderen toch doorgaans meestal door de ouders 
het eerst van het hoogstnodige worden voorzien. Er waren echter 
elfjarigen in de buurt die voor de jongere kinderen moesten zorgen, als 
moeder overdag werkte om bij te verdienen.  
Soms hoorde men, met het langs lopen, vanuit een raampje in de 
armoekamer een kinderstemmetje van een meisje over haar zieke zusje 
zeggen:  

Wij zitten vreselijk in de nood,  
mijn kleine zus is bijna dood;  
Dat geeft een mondje minder weer,  
hoe goed is toch de Lieve Heer.  

 
De oprichting van de Commissie voor Spijsuitdeeling viel in een tijd waarin de 
economische problemen toenamen. De Bataafse Republiek, zoals de officiële 
naam luidde tussen 1795 en 1806, leed als bondgenoot van Frankrijk onder de 
oorlog met Engeland. De handel stond stil, de prijzen stegen en werkloosheid en 
armoede groeiden. De door de Fransen en Engelsen gesloten vrede van Amiëns 
(27 maart 1802) bood even rust. En hoewel in Stad, waar de graanmarkt een 
belangrijke plaats in het economisch leven innam, geprofiteerd werd van de hoge 
graanprijzen, zal dat voordeel slechts voor een kleine groep mensen zijn geweest. 
Het eeuwenoude armoedeprobleem werd er niet minder door. Toen Jacob van 
Lennep en Dirk van Hogendorp op hun tocht door Nederland in juni 1823 met de 
trekschuit in Groningen aankwamen, werden ze omsingeld door ‘twintig kleine 
rekels, die ons onze valiezen afnamen en ze elkander weder ontrukten uit louter 
dienstbaarheid.’ Van Lennep moest er met een knots op losslaan, voordat hij 
uiteindelijk er een uitkoos die hun rugzakken naar de herberg De Toelast aan de 
Brede Markt mocht dragen. Het probleem van de armoede zou de gehele 
negentiende eeuw onopgelost blijven. 
 
Wie als werkman ziek werd, een been brak, een bedlegerige vrouw had, of een 
kinderrijk gezin, moest aankloppen bij een diaconie of burgerlijk armbestuur. De 
armenzorg was een sociaal verzekeringssysteem en een bijstandfonds ineen. 
Rekent men de armenscholen,  de bedelaarsgestichten, weeshuizen en godshuizen 
er bij dan was deze het verzamelbekken van alle maatregelen gericht op hen die 
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leefden aan de rand van de primaire armoede. Primaire armoede is het gebrek 
aan turf, kleding, voedsel en woonruimte. Een groot deel van de arbeiders, de 
knechten en kleine zelfstandigen leefde dichtbij de grens van deze armoede en ene 
klein voorval was voldoende om te maken dat zij niet meer voor zichzelf en 
degenen die van hen afhankelijk waren konden zorgen. 

 
Dit citaat suggereert dat aan het begin van de negentiende eeuw de omvang van 
armoede in Nederland groot was. Het ging dan vaak om ongeschoolde en losse 
arbeiders die in noodsituaties een beroep moesten doen op de armenzorg. 
Dergelijke noodsituaties traden op als kostwinners ziek, invalide of werkloos 
werden. Ook als de voornaamste kostwinner overleed, kwamen degenen die 
direct van hem afhankelijk waren geweest in grote moeilijkheden. Daarnaast 
leverden strenge en vooral langdurige winters problemen op.  Ook wanneer een 
jonge man of jonge vrouw zichzelf alleen redelijk redden, maar dat werd 
moeilijker als er kinderen kwamen. Zodra die kinderen konden meeverdienen of 
het huis verlieten werd het leven wat dragelijker, maar dat veranderde weer als 
de ouderdom begon. Vooral een combinatie van verschillende van deze 
elementen kon tot rampzalige situaties leiden. Lastiger dan het maken van 
algemene opmerkingen is het de omvang van de armoede in cijfers te vatten. 
Frank van Loo (in Armelui, armoede, bedeling, 1986) stelt dat voor het 
preïndustriële Nederland uitgegaan kan worden van een driedeling in de 
samenleving. In de steden behoorden vier tot zeven procent van de inwoners tot 
de hoogste lagen, vijfentwintig tot drieëndertig procent tot de middengroepen en 
zestig tot zeventig procent tot de onderkant van de maatschappij. Pim Kooij 
(hoogleraar economische en sociale geschiedenis) komt voor de laatste groep in 
Groningen iets hoger uit. Hij heeft berekend dat daar in 1830 76.6 procent van 
de gezinshoofden jaarlijks vijfhonderd gulden of minder verdiende, tegen 72.6 
procent in 1850. De laatste groep beschikte over onvoldoende financiële reserves 
om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. Hiertoe rekende men arbeiders, 
werklieden, dienstdoend personeel, kleine neringdoenden en paupers, volwassen 
mannen met hun gezin zonder geld of beroep die slechts incidenteel werkten, 
losse karweitjes verrichten maar overigens van de bedeling leefden. Daartoe 
behoorden ook zeker de ouden en weduwen. In de maanden januari tot en met 
maart 1863 bijvoorbeeld werd in Groningen aan tweehonderdnegenenzestig 
personen brood uitgedeeld, waarvan honderd tweeëndertig weduwe waren, dat 
wil dus zeggen negenenveertig procent. De minvermogenden bevonden zich nog 
lange tijd op de grens van het bestaansminimum en – in ieder geval van de 
paupers – eronder. De wetenschap dat zij waarschijnlijk nog in de eerste helft 
van de negentiende eeuw zeventig tot tachtig procent van het inkomen moesten 
besteden aan de primaire levensbehoeften, maakt duidelijk dat de prijsstijgingen 
en werkloosheid hen onmiddellijk in grote problemen brachten. En omdat 
gedurende de winter de prijzen stegen en de werkloosheid toenam, moet dat voor 
velen de tijd van tekorten zijn geweest. In die periode organiseerde de Groningse 
Commissie voor Spijsuitdeeling dan ook haar soepuitdelingen. Want dat de 
commissie haar werk vooral verrichtte voor mensen die door de winter werkloos 
waren geworden en daardoor tekort aan inkomsten hadden, is in de notulen van 
de vergaderingen te lezen. Zo werd – na een aantal moeilijke maanden – in 
1855/1856 in de vergadering van 5 november 1856 besloten de uitdeling weer 
voor de gebruikelijke periode van drie maanden te organiseren ‘daarbij tevens in 
consideratie nemende, dat er gedurende de zomer en nog op dit ogenblik ruim 
werk is geweest en terwijl sommige de eerste levensbehoeften tot vroegere prijzen 
schijnen terugtekeeren.’ Hoewel het aantal Stadjers dat aan de onderkant van de 
samenleving leefde niet exact is te berekenen, valt het op grond van de hiervoor 
genoemde gegevens – met name die van P. Kooij – wel globaal te schatten. 
 
Overigens stonden niet alle minvermogenden er even slecht voor. Zelfs onder de 
behoeftige mensen trof men verschillen aan, want minvermogend was niet per 
definitie niet in staat om te werken. In het laatste kwart van de negentiende 
eeuw was van de minvermogenden zesentwintig tot vijfenveertig procent 



 451 

onvermogend, wat toen overeenkwam met twintig tot eenendertig procent van de 
bevolking. En zelfs binnen de onvermogenden is nog onderscheid aan te 
brengen, aannemelijk tussen hen die het gehele jaar door de armenzorg bedeeld 
moesten worden en hen die slechts een deel van het jaar daarvan afhankelijk 
waren. Uit de laatste categorie zullen de meeste mensen voor de soepuitdeling 
zijn gekomen, die immers alleen in de wintermaanden werd verstrekt en 
specifiek voor mensen was bestemd die in die periode zonder werk waren. Zij 
vormde in het laatste kwart van de negentiende eeuw zeventien tot 
zevenentwintig procent van de minvermogenden of dertien tot achttien procent 
van de stedelijke bevolking. Als deze gegevens overdraagbaar zijn naar de eerste 
helft van de negentiende eeuw en als we mogen uitgaan van de gemiddelden van 
deze percentages, dan zou dat betekenen dat in 1809 vierduizend tot 
drieënveertighonderd Stadjers in aanmerking kwamen voor de soepuitdeling, in 
1829 zevenenveertighonderd tot eenenvijftighonderd, in 1839 
tweeënvijftighonderd tot vijfenvijftighonderd en in 1849 tweeënvijftighonderd tot 
vierenvijftighonderd. 
 
De behoudende maatschappijhervormer jonker Jeronimo De Bosch Kemper 
(pionier sociale wetenschappen en volksopvoeder, arbeidersbeweging, geb. 23-3-
1808 te Amsterdam) hanteerde in 1851 een betrekkelijk neutraal criterium om 
de armoede te beschrijven. Volgens hem was er dan sprake van ‘gebrek aan 
genoegzaam loon voor den arbeid,  aan voedsel, kleding en huisvesting’. De 
analyse hoe iemand tot een dergelijke staat van bestaan kon geraken was zeker 
in de eerste helft van de negentiende eeuw voor velen glashelder: zo min als de 
rijke had de arme kans gehad aan zijn bestemming te ontkomen, omdat het 
Gods wil was geweest dat hij in de stand der armen was geboren. Deze door de 
predestinatieleer gelegitimeerde standbewuste overtuiging liet weinig ruimte voor 
een dynamische aanpak van het armoedeprobleem. God had een wereld 
geschapen waarin iedere stand zijn plaats was toegewezen. Verandering van dit 
plan betekende ingaan tegen Gods wil. De arme was respect en gehoorzaamheid 
verschuldigd aan de hogere standen. Sociale stijging werd gezien als aantasting 
van het maatschappelijk bouwwerk en tegengesteld aan Gods plan. De 
minvermogende mocht hooguit op liefdadigheid rekenen en diende daarvoor 
dankbaar te zijn. Liefdadigheid was de prijs die de welgestelde moest betalen 
voor zijn verheven maatschappelijke positie. Het was ook diens zedelijke plicht te 
voorkomen dat de arme tot het pauperdom verviel, een categorie die in de 
filosofie van de op burgerlijke en christelijke normen gebaseerde Nederlandse 
standenstaat niet behoorde te bestaan. Rond het midden van de negentiende 
eeuw lijkt er echter beweging te komen in deze onwrikbare opvatting. De 
marxistische historica Henriëtte Roland Holst analyseerde de achtergrond van 
die verandering. 
 
Een tijdlang zag de bezittende klasse de ellende van het geheele proletariaat en 
de uitgebreidheid van het pauperdom aan, zonder bijzondere aandoening. Rijken 
en armen moesten er wezen, al was ’t alleen maar om ‘des te beter op prijs te 
stellen de voorrechten, welke de gegoede klasse geniet. Maar in de veertiger jaren 
werd het anders. De vlek van het pauperisme scheen in Nederland alles op te 
zullen eten: hij groeide en groeide en tastte het nationaal lichaam aan. In Frankrijk 
had een dag lang boven Lyon de roode vlag met de doodskop gewaaid; in 
Engeland groeide de charisten-beweging en scheen de burgeroorlog dichtbij, zelfs 
in het stille Duitschland hadden Silezische wevers, razend van honger, oproer 
gemaakt. Nog was hier alles ‘ordelijk en bedaard, maar hoe lang zou het duren? 

 
Opkomende sociale onrust, mede als gevolg van de tussen 18455 en 1847 
heersende aardappelziekte, in diverse Europese hoofdsteden tot uitbarsting 
komend – het jaar waarin Marx het Communistisch Manifest schreef – dwong dus 
tot een nadere analyse van het armoedeprobleem. Op het eerste in Nederland 
georganiseerde congres over het armwezen dat in 1854 in Groningen plaatsvond, 
lag de nadruk niet meer alleen op de goddelijke wilsbeschikking, maar ook op 
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andere oorzaken van armoede, zoals luiheid, het veelvuldig gebruik van sterke 
drank, het gebrek aan voorzichtigheid bij het aangaan van huwelijken door 
mingegoeden of gebrek aan spaarzaamheid in de zomer. Om de woorden van de  
Nederlandse bankier en econoom N.G. Pierson te gebruiken:  
 
Ook in ons land zijn er plaatsen, waar, ofschoon de vlijtige werknemer er 
voldoende middelen van bestaan kan vinden, veel armoede heerscht; hetzij omdat 
de arbeidersbevolking in tijden van ruime verdiensten haar geld verbrast en dan 
bij mindere verdiensten gebrek lijdt, hetzij dat velen te lui zijn om te werken en 
liever bedelen of een kleine handel drijven, die van bedelarij weinig verschilt. 

 
En in een 1852 geschreven verhandeling van de Groningse advocaat W. de Sitter 
heette het dat er twee algemene oorzaken van armoede waren: ‘gebrek aan 
ligchamelijke, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling bij de individuen’ en 
‘belemmering der vrije voortbrenging, onafhankelijk van de individuen’. 
Dronkenschap, luiheid, gokverslaving waren volgens hem ‘evenzeer gezellen en 
volgelingen van de armoede als oorzaken’. Daarnaast meende hij dat ‘kwalijk 
bestierde liefdadigheid’ de armoede eerder vergrootte dan verminderde. Met 
name de ruime bedelingen waren hem een doorn in het oog, want ‘de zekerheid 
van, desgevraagd, bedeeling te zullen erlangen, baart onberaden huwelijken, 
zorgeloosheid en verkwisting’. Daardoor hoefde de arme weliswaar niet tot 
bedelarij en misdaad te vervallen, maar stond het wel buiten kijf dat hij ‘zedelijk 
niet opgebouwd’ werd en arm zou blijven.  De Sitter was van mening dat 
bedelaars niets gegeven moest worden, want waarom wordt er gebedeld? Omdat 
bedelen een voordelig, winstgevend en gemakkelijk beroep is. Zoodra nu dat 
voordeel en die winst ophielden, zou ook het bedelen ophouden’. Dergelijke 
opvattingen, typerend voor het opkomende kapitalistisch denken van de 
negentiende eeuw, klinken hardvochtig en waren dat ook. Tezelfdertijd echter 
accepteerden zij niet langer de opvatting dat armoede een onvermijdelijk 
bijverschijnsel was van de door God geschapen standenstaat. Armoede leek 
oplosbaar en die oplossing lag niet alleen bij de minvermogende zelf, maar ook 
bij de overheid. Door doelmatig onderwijs voor de lagere standen op te zetten 
bevorderde zij de zedelijke ontwikkeling van de armen en vergrootte zij aldus 
hun vaardigheden, zodat hun maatschappelijke mogelijkheden werden verruimd. 
De armenbesturen konden aan de oplossing van het pauperprobleem bijdragen 
door minder gul met hun steun om te springen. 
 
Een eerste aanzet om het armoedevraagstuk op nationale schaal aan te pakken 
stamt uit 1800, maar zij riep veel verzet op en kwam niet van de grond. In 1818 
werd een nieuwe poging in die richting gewaagd. De ‘Wet op het domicilie en 
onderstand’ uit dat jaar had tot doel meer greep te krijgen op de door talrijke 
burgerlijke en kerkelijke armbesturen en bijzonder instellingen voor liefdadigheid 
gepraktiseerde zorg voor de armen. Ook nu was het verzet van de particuliere 
instellingen weer erg groot. Alleen de bepaling in de wet van 1818 dat iedereen 
die in werkelijke nood verkeerde recht op bijstand had, trachtte men gestand te 
doen. In dit verband is het niet toevallig dat in datzelfde jaar op gezag van koning 
Willem 1 de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht. In de onder haar 
beheer staande vrije koloniën van weldadigheid – Frederiksoord, Willemsoord en 
Wilhelminaoord – werden vooral armen uit de grote steden opgenomen die er in 
een strakke werkdiscipline onontgonnen gebieden in cultuur moesten brengen.  
Van Lennep en Van Hogendorp die op hun trektocht door het land in 1823 deze 
gemeenschappen aandeden, waren gematigd positief over deze instellingen. Toen 
zij echter in Ommerschans arriveerden, waar paupers en bedelaars uit het hele 
land gedwongen waren ondergebracht, was hun oordeel uiterst negatief. Wie er 
zat, kwam er nooit meer uit en bleef de rest van zijn leven onderworpen aan 
intimidatie, geweld en ellende.  
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Stilzwijgend keken wij elkaar bij het naar buiten gaan aan en knipperden een 
traan uit de ogen. Mijn gemoed schoot vol. Wij spraken over al de ongelukkigen die 
buiten hun schuld in Ommerschans zaten. 

 
In feite waren de koloniën van weldadigheid toen de enige van overheidswege 
opgerichte instellingen die tot doel hadden landelijk het pauperisme te 
bestrijden. Dat doel is bij lange na niet gerealiseerd, de verzorging van de armen 
bleef ook na 1818 feitelijk de verantwoordelijkheid van particuliere instellingen, 
en dan met name de kerkelijke armbesturen.  Frank van Loo heeft een indeling 
gemaakt naar de manier waarop de armenzorg in de praktijk gedurende de 
eerste helft van de negentiende eeuw was georganiseerd. Veruit de belangrijkste 
methode was die van de algemene bedeling, dat wil zeggen het verlenen van 
bijstand die het gehele jaar kon duren of tijdelijk kon zijn, zoals in de winter. 
Hiermee hielden zich vooral de burgerlijke en de kerkelijke armbesturen bezig. 
Het kon gaan om uitkeringen in geld of in natura – brood, warme maaltijden, 
kleding, beddengoed, schoenen en brandstof in de vorm van turf; ook medische 
zorg viel hieronder. Voor degenen die niet of slechts in naam bij een 
kerkgenootschap aangesloten waren diende een burgerlijk armbestuur te zorgen. 
In de praktijk kwam het erop neer, dat de hervormde kerk als dominant 
kerkgenootschap in het protestantse Nederland ook die taak waarnam. Controle 
hierop van de kant van de overheid faalde. Tot halverwege de negentiende eeuw 
was ‘iedere poging van de regering om een zo belangrijk probleem als de armoede 
tot onderwerp te maken van een nationaal-economische politiek tot mislukken 
gedoemd. De honderden armbesturen bepaalden hoe de armen verzorgd werden, 
niet de regering. 
 
Daarnaast kon de armenzorg bestaan uit de verzorging in gestichten of 
uitbesteding – weeshuizen en bejaardenhuizen –, werkverschaffing en het 
patronaat over de armen.  Daarbij hielden de rijken persoonlijk toezicht door 
middel van regelmatig huisbezoek op de armen. Ze trachten hen door zedelijke 
en godsdienstige opvoeding laten ontsnappen aan het pauperisme. Zo was het 
rond het midden van de negentiende eeuw de organisatie van de armenzorg 
uitgelopen in chaos van tweeduizend tweehonderd zeven en dertig landelijke 
diaconale of kerkelijke armbesturen, duizend honderd vier en dertig burgerlijke 
en algemene armbesturen en eenentachtig gecombineerde armbesturen van 
diverse gezindheid. In tenminste driehonderdvijfentachtig gemeenten bestond 
niet eens een burgerlijk armbestuur. 
 
In Groningen was de situatie al niet anders. In de eerste jaren na de Franse 
overheersing werd de armenzorg nog geheel overgelaten aan de diaconieën die 
daarvoor gesubsidieerd werden door het stedelijk bestuur. Pas in 1827 werd in 
Stad een Burgerlijk Armbestuur opgericht met als taak financieel aan te vullen 
wat de diaconale armenzorg niet kon bekostigen. De manier waarop de steun 
aan de armen werd gegeven bleef echter de verantwoordelijkheid van de 
diaconieën. Deze regeling bleek niet te werken en daarom werd het Burgerlijk 
Armbestuur in 1832 ontbonden en vervangen door de Administratie van 
Algemeene Onderstand, wier hoofdtaak werd contracten af te sluiten met de 
diaconieën. Dit betekende in feite dat de situatie van voor 1827 werd hersteld. 
Naast de traditionele gasthuizen, zoals het Pepergasthuis, zijn te noemen: het 
gesticht voor pleegzusters en toevluchtsoord voor verwaarloosde meisjes, het 
rooms-katholieke armenhuis, de in Groningen gevestigde afdeling van de Heilige 
Vincentius de Paulo – de Zusters van Liefde, die zieken verpleegde –, diverse 
weeshuizen, het Evangelisch Luthers verzorgingsgesticht, de vrouwenvereniging 
– die minvermogenden bezocht, hen van werk trachtte te voorzien en adviseerde 
op het gebied van zedelijk leven –, het Genootschap van moederlijke 
weldadigheid – dat zich richtte op de verzorging van behoeftige kraamvrouwen –,  
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de spaarkas en de vereniging voor 
dienstboden – die tot doel had de zedelijkheid en godsdienstigheid onder zowel 
mannelijke als vrouwelijke dienstboden te bevorderen. 
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Anders dan deze instellingen die een breed aanbod aan activiteiten ontplooiden 
en vaak het gehele jaar functioneerden, was de doelstelling van de Commissie 
voor Spijsuitdeeling beperkt. Bij het aanbreken van de winter, gedurende de 
maanden januari tot en met maart, werd er soep uitgedeeld aan allen die tijdelijk 
in moeilijke omstandigheden verkeerden. Allen, dat wil zeggen inwoners van 
Stad zonder aanzien des geloofs.  Tot de intekenaren behoorden lange tijd de 
gemeente Groningen, bedrijven als de Machinale Vlasspinnerij, verschillende 
diaconieën en gedurende enige tijd de studenten van het Groninger 
studentencorps. Dat het stedelijk bestuur vanaf 1822 er toe overging om een fors 
aantal aandelen te kopen, geeft aan dat het ook reeds in de eerste helft van de 
negentiende eeuw – toen de armenzorg nog niet als een specifieke overheidstaak 
werd beschouwd – op enige afstand actief betrokken was bij de bedeling. Het 
gemeentebestuur moest immers de aandelen verdelen, dus keuzes maken wie 
van de minvermogenden wel en wie niet in aanmerking kwam voor de gratis 
warme maaltijden. Zo nam de Commissie voor Spijsuitdeeling een eigenzinnige 
plaats in het geheel van de Groningse armenzorg in, een positie die ‘aan vele 
duizenden uit den behoeftigen stand eene belangrijke ondersteuning bood’. Zij 
verleende weliswaar gedurende een aantal wintermaanden materiele bijstand in 
de vorm van warme, voedzame maaltijden, maar stelde zich daarbij in feite 
slechts garant voor het creëren van de juiste randvoorwaarden: het opstellen van 
de intekenformulieren en de uitdeling ervan aan kapitaalkrachtige Groninger 
burgers en instellingen, het ter beschikking stellen van een ruimte waar de 
maaltijden tegen vertoon van een kaartje afgehaald konden worden alsmede de 
bereiding en uitdeling van de maaltijden. Aan wie werd verstrekt bepaalde de 
Commissie niet zelf. Die werden uitgekozen door degenen die hadden 
ingetekend. Die beperkte omvang van haar organisatie stond niet toe dat zij dat 
laatste aspect voor haar rekening nam. 
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Berend Bolhuis 
 
In 1787 kwam wat onder was weer boven. Voortaan was het uit met de 
beledigingen van het Oranjehuis, niet de altijd aarzelende stadhouder, maar zijn 
vrouw Wilhelmina van Pruisen zorgde voor de ommekeer. Toen de Oranjes 
vanwege het gestook van de patriotten van Den haag naar Nijmegen vluchten, 
was zij het die de staatsgreep waagde. Ze ging op weg naar Den Haag om te 
praten met de patriotten. Maar in de buurt van Goejanverwellesluis werd ze door 
‘een vliegend legertje’ van de patriotten tegengehouden. Zwaar beledigd 
waarschuwde zij haar broer, de koning van Pruisen, die met een leger kwam om 
haar te helpen. Daarop hadden zelfs de wakkerste kezen geen antwoord. Ook in 
stad en Lande maakten de kopstukken van de patriotten dat ze weg kwamen. 
Maar er bleven nog genoeg patriottische kezen over die zich door de 
‘Oranjekraaiers’ de mond niet lieten snoeren. Zij kwamen in alle openheid bijeen 
en maakten zich luidruchtig vrolijk over Dikke Willem, die bij zijn Willemijn 
onder de pantoffel zat. Een van hen was de vroegere kapitein van de 
Stadsschutterij, Berend Bolhuis. Hij was vaak in café De Unie in de 
Guldenstraat te vinden. In deze kezenkroeg ontmoette hij zijn vrienden en dronk 
met hen een stevig glas. Dat vergrootte zijn moed en stimuleerde hem om te 
zingen. Nu wilde het toeval dat recht tegenover De Unie zich De Gulden Roemer 
was, het stamcafé van de prinsgezinden. Zodra deze Bolhuis en zijn vrienden in 
de gaten kregen zongen zij uit volle borst: 
 
Al is ons Prinsje nog zo klein, 
egter sal  hij stadhouder sijn. 

 
Maar de gasten in De Unie konden ook zingen en rijmen. Even later schalde door 
de Guldenstraat: 
 
Al is de prins nog zo groot,  
egter sal hij in de sloot. 
 
Toen werd het oorlog. De dronken mannen van beide kroegen gingen naar 
buiten.  Een van de kezen wees op een prinsenman en brulde: ‘Het is een 
Oranjekraaier, sla hem dood’. Toen vielen er rake klappen en een schot. Berend 
Bolhuis had met scherp op ‘De Gulden Roemer’ geschoten. Dat bracht hem 
achter slot en grendel in de goed beveiligde gevangenis boven de Poelepoort. 
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’t Mout al ’n spreker wezen, dei ’n swieger verbetert 
 
 
 
 

Oorlog in de Ommelanden 
 
 
 
 
In mei 2005 was het zestig jaar geleden dat er in Nederland  een einde kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog. Er kwam een einde aan een periode die het leven van 
heel veel mensen onuitwisbare sporen heeft achtergelaten. Ook in Winsum heeft 
de oorlog in het leven van mensen diep ingegrepen. De joodse Winsumers zijn 
allen weggevoerd en niet teruggekomen. Een piloot uit het Britse leger verloor 
zijn leven bij gevechtshandelingen. Anderen werden neergeschoten of stierven in 
Duitse gevangenschap. Hun namen staan op de gedenksteen bij het monument 
in het plantsoen. In de loop der jaren zijn er steeds minder mensen, die een of 
meer slachtoffers persoonlijk hebben gekend. Ook al is de Tweede Wereldoorlog 
al zestig jaar voorbij, het verhaal moet blijvend worden verteld. Opdat niemand 
het vergeet. 
 
In de Tweede Wereldoorlog was de wereld in twee kampen verdeeld. Slechts 
enkele landen, zoals Zwitserland en Zweden, bleven neutraal. Aan de ene kant 
stonden Duitsland, Italië en Japan en aan de andere kant de geallieerden met 
Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie. De Duitse machtshonger om een groot rijk 
te maken begon toen Hitler het Rijnland bezette, Oostenrijk bij Duitsland voegde 
en Tsjecho-Slowakije veroverde. Heel Europa was onrustig. In 1939 sloot 
Duitsland een militair bondgenootschap met Italië, dat inmiddels Albanië had 
bezet. De grens was bereikt toen Hitler met grof geweld op 1 september 1939 
Polen binnenviel. Engeland en Frankrijk verklaarden daarna Duitsland de 
oorlog. Belangrijke gebeurtenissen in Europa waren de Slag om Engeland in 
1940, het Barbarossaoffensief in 1941, de Slag om Stalingrad in 1943 en de 
invasie in Normandië in 1944. De Slag om Engeland was een luchtoorlog, 
waarbij Londen drie maanden lang werd gebombardeerd. In het Barbarossa-
offensief kwamen de Duitsers in een veldtocht tegen de Sovjet-Unie tot de 
buitenwijken van Moskou. Keerpunten in de oorlog waren de capitulatie van het 
Zesde Duitse leger in Stalingrad en de invasie in Normandië, waarbij de 
geallieerden er in slaagden een bruggenhoofd te vormen. Buiten Europa moeten 
de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 worden genoemd, waarbij een deel 
van de Amerikaanse vloot werd vernietigd, en de Amerikaanse atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945, waardoor Japan werd gedwongen zich 
over te geven. 
 
Grote opwinding, angst en ongeloof hielden de bevolking in de greep, toen 
Duitsland op vrijdag 10 mei 1940 ons land binnenviel. De aanval begon om vier 
uur in de ochtend. Zwaar bewapende Duitse troepen, waaronder enkele 
gepantserde treinen, vielen tientallen plaatsen in Nederland binnen. Duitse 
vliegtuigen bombardeerden de vliegvelden en schakelden de Nederlandse 
luchtmacht uit. Duitse parachutisten landden onverwacht op vliegvelden rond 
Den Haag. In Rotterdam waren de Maasbruggen al om zes uur in Duitse handen. 
 
In de provincie Groningen begon de oorlog een uur eerder. Vooruitlopend op de 
hoofdaanval om vier uur reed een gepantserde trein schietend en voorafgaand 
door laag overkomende vliegtuigen om drie uur Nieuweschans binnen. De trein 
werd oostelijk van Winschoten gestopt door een onbruikbaar gemaakte 
spoorbrug. De Eerste Duitse Cavaleriedivisie, dertienduizend militairen, van 
oudsher te paard en te voet, nu versterkt met motoren, auto’s en pantserwagens, 
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had de aanval in Drenthe en Groningen ingezet en ging op weg naar de 
Afsluitdijk en de IJsselmeerkust. De aan de grens gelegen Nederlandse militaire 
wachtgroepen van elf man, hadden onderling en met de achtergelegen troepen 
verbinding via een vaste telefoonverbinding. Toen de hoofdaanval om vier uur 
begon, sloegen de wachtposten alarm, sloten de versperring, vernielden bruggen 
over de kanaaltjes en begonnen zich terug te trekken. Vele schermutselingen en 
enkele harde gevechten, zoals bij Nieuwolda, vonden in de vroege morgen plaats. 
Van echt verdedigen kwam in het noorden niets terecht. Voordat de Nederlandse 
soldaten aan de grens een meer naar achteren gelegen verdedigingslinie bereikt 
hadden, kwam om tien uur de opdracht zich terug te trekken op de Afsluitdijk. 
Het terugtochtbevel werd overigens niet door iedere groep ontvangen. Had men 
zijn oorspronkelijke plek verlaten, dan had men geen verbinding meer. De 
Nederlandse kolonel, die belast was met de verdediging van de drie noordelijke 
provincies had een onmogelijke opdracht. Met vierduizend man moest hij een 
grens van meer dan honderd kilometer verdedigen en een vijandelijke opmars 
vertragen. De overmacht aan vijandelijke mankracht en bewapening deed zijn 
beslissing vervroegen. In het noorden was de strijd al om tien uur opgegeven. 
 
Terwijl het Nederlandse luchtruim vol vliegtuigen was, gingen de arbeiders 
gewoon naar het werk. Op de steenfabriek De Brake kwam van werken niet veel 
terecht. Tegen zes uur gingen de arbeiders naar huis, toen ze hoorden dat de 
bruggen over het Winsumerdiep zouden worden opgeblazen. Het moet een 
opgewonden situatie zijn geweest. Een arbeider van de melkfabriek spoedde zich 
naar huis om vakbondspapieren te verbranden, angstig dat de Duitsers die 
zouden aantreffen. Een inwoonster van Winsum kocht in alle haast een fiets. 
Vele bewoners langs en nabij het Winsumerdiep werden gewaarschuwd. In 
allerijl ging men met medeneming van het hoogst noodzakelijke op pad, het huis 
met geopende ramen achterlatend. Een groep uit Obergum, die vlakbij de 
spoorbrug woonde, ging de weilanden in. Bewoners nabij de brug in de 
provinciale weg, gingen in de greppel liggen bij het voormalige zwembad. In het 
artikel ‘Winsum in de tweede wereldoorlog’ uit het Gedenkboek 1982, wordt 
gesproken van ‘met geldkistjes, kanariekooitjes en etenspannen ging men op 
stap richting Sauwerd’. Rond halfzes, officiële papieren spreken van tussen zes 
en zeven uur, werden achtereenvolgens de spoorbrug, de Boog en de provinciale 
brug door geniesoldaten opgeblazen. Bij terugkeer zagen de bewoners dat bij de 
Boog het huis en de winkel van de juwelier volledig waren verwoest en dat de 
klokken, het goud en het zilver op straat lagen of in het water waren 
terechtgekomen. In vele huizen waren de ruiten gesprongen en lagen de 
scherven in huis en op straat. Het gemeentebestuur meldde na de oorlog, dat 
tweehonderdvijftig van de zevenhonderdvijftig woningen glasschade hadden. Na 
het vertrek van de geniesoldaten besloten ook de mannen van de LUWA, de 
waarschuwings- en alarmdienst van de vrijwillige luchtbescherming, richting 
Afsluitdijk te vertrekken. In Garnwerd vorderden ze een auto van een plaatselijke 
caféhouder. 
 
Het strategisch effect van het opblazen van bruggen was minimaal, maar paste 
wel in het krijgsplan. Een verdedigingslijn tussen Lauwerszee en Dollard via 
Winsumerdiep en Boterdiep was een vertragingsmiddel tegen een aan de 
noordkust te landen vijand. Bij de bruggen en andere wegversperringen moesten 
soldaten, al dan niet in bunkers, de doortocht van de vijand verhinderen. 
Waarom in Winsum wel en elders niet bruggen vernield werden, blijft 
onduidelijk. Overigens hadden Nederlandse geniesoldaten in Delfzijl in de vroege 
ochtend de haven versperd en de haveninstallaties vernield. Ook werden twee 
aan de wal liggende Duitse koopvaardijschepen tot zinken gebracht. Toen 
vijandelijke oorlogsschepen naderden vernietigde de genie, wegens gebrek aan 
vervoermiddelen, de vier oude zware, in 1880, gebouwde kanonnen. De 
verwarring in Winsum na het opblazen van de bruggen moest compleet zijn 
geweest. Het telefoonnet was afgesloten, waardoor niemand meer bereikt kon 
worden en nergens kon worden nagevraagd of een bericht klopte. Men durfde 
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niet ver van huis. Men had geen idee wat een bezetting inhield. De menen liepen 
in zondagse kleren op straat en schoolden samen om het nieuws door te nemen. 
Ook raakten sommige inwoners ervan overtuigd, dat ze toch beschermende 
maatregelen tegen luchtaanvallen moesten nemen. In menig huisgezin werden 
ruitenplakband en verduisteringspapier aangeschaft en boven een emmer met 
zand klaar gezet om bij brand (door brandbommen) te kunnen blussen. Maar het 
dagelijks werk moest ook doorgaan. De bakker bakte zijn brood, de slager 
beende het vlees uit, de boeren molken het vee en de huisvrouw deed haar 
huishoudelijk werk. De fietsenmaker had een goede dag want hij verkocht 
fietsen aan mensen die voorbereid wilden zijn als ze snel moesten vluchten. De 
volgende morgen, zaterdag 11 mei, fietste een medisch student na zijn diensten 
bij het Rode Kruis in Groningen te hebben aangeboden, naar Winsum. Hij had 
haast want het gerucht ging dat de Duitsers Stad naderden. Op de weg naar 
Winsum zag hij bij Adorp een man op een bakfiets die zei: ‘ik ben aal onner 
lopen van kanonnen deurkomen’. In Adorp zag hij inderdaad de soldaten langs 
de weg in de tuinen. Maar die bemoeiden zich niet met een fietser die voorbij 
kwam. ’s Middags om zestien uur werd de eerste Duitse gemotoriseerde 
infanterie op de provinciale weg bij het Winsumerdiep gezien. Om over het 
Winsumerdiep te komen is de eerste groep Duitse legerwagens over Schilligeham 
en over de dijk bij Schaphalsterzijl en de sluis naar het noorden gereden. 
 
Op maandag 13 mei, drie dagen na de Duitse inval, vluchtte koningin 
Wilhelmina uit naar Engeland. De bevolking reageerde geïrriteerd en woedend. 
De Nederlandse regering volgde en liet het burgerlijk gezag in handen van 
generaal Winkelman en de hoogste ambtenaren op de ministeries. Dezelfde dag 
braken Duitse elitetroepen na een felle strijd door de Grebbelinie. Het 
Nederlandse leger trok zich terug achter de Hollandse Waterlinie. De toestand 
werd door de Generale Staf niet geheel hopeloos beoordeeld. De situatie kon zich 
nog keren door de komst van de Fransen.  
 
In Winsum kwam half mei een waarnemingspost vaan de Luftwaffe, de Duitse 
luchtmacht, die werd gehuisvest in een gevorderde woning op het Dorpsplein. 
Men zag veel overvliegende bommenwerpers en jagers. Om het Engelse overwicht 
in de lucht te vernietigen begon de Duitse luchtmacht vliegvelden, 
scheepvaartinstallaties en haven in Engeland te bombarderen. Londen werd drie 
maanden achtereen getroffen, waarbij heel veel burgers werden gedood. Als 
reactie begon de RAF, de Britse luchtmacht, Duitsland te bombarderen. De 
jongeren die in Groningen naar school gingen, kregen te maken met overvolle 
treinen. Soms moesten ze in een goederenwagon stappen waar ze in het donker 
reisden omdat er geen licht was. Fietsen was geen optie omdat de wegen slecht 
waren en fietsbanden schaars werden. De rantsoenering van petroleum in 
september trof iedereen. Per gezin had men recht op een liter petroleum per 
week; om te kunnen koken had men acht liter per week nodig. Voor textiel en 
zeep had men bonnen nodig, benzine en dieselolie was alleen op een speciale 
vergunning verkrijgbaar. In het najaar zag men vrachtauto’s en bussen met 
hout-, turf- of antracietgeneratoren op de weg. De chauffeur moest onderweg 
stoppen om het vuur op te porren. De busdienst Groningen-Zoutkamp van 
GADO reed met zulke generatoren, over de Boog door het dorp. Op twaalf 
oktober hield het plaatselijk kledingscomité zitting in het distributiekantoor. 
Herenkostuums, winterjassen en wollen dekens konden ingeleverd worden. Op 
zondagmorgen 15 december 1940 werd Winsum opgeschrikt door 
geüniformeerde NSB’ers. Schreeuwend scheuren ze aangeplakte affiches van de 
‘Nederlandse Unie’ van de muur en provoceerden voorbijgangers die uit de kerk 
kwamen. De kortstondige actie, op zondag, zette kwaad bloed bij gelovige 
Winsumers en was nog lang onderwerp van gesprek. In februari nog werd aan 
dit optreden in het blad Trouw een laatdunkend stukje gewijd onder de titel: 
‘Een morgenwijding van de NSB, in den Adventtijd van 1940. zoo lag het dus 
geheel in de lijn deze beweging dat een groep van deze broeders des gemeenen 
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levens zich naar Winsum-Obergum begaf teneinde haar zuiverende arbeid ook 
daar tot heil des volks in de kerk te volvoeren’. 
 
Het jaar 1941 begon erg koud. Het Winsumerdiep was bevroren en er werd volop 
geschaatst. Op 18 januari startte vanuit Winsum een tweede Noorder Rondrit, 
een week voor de elfstedentocht, die op 22 januari werd gereden. In januari 
moest iedereen, die tenminste een joodse voorouder had, zich melden bij het 
gemeentehuis. Onder de veertien joden, met vier joodse voorouders, die zich in 
Winsum opgaven, bevond zich Roosje de Vries. Zij zou in december 1941 
overlijden. Door deze registratie kregen de Duitsers een volledig overzicht van het 
aantal joden in Nederland en de namen en adressen. Na de februaristaking 
hadden de Duitsers behoefte aan een joodse instelling, die de mening van de 
bezetter kenbaar kon maken en die ingeschakeld zou worden bij uitvoering van 
Duitse maatregelen. Het werd de Joodse raad, waarin vooraanstaande joden 
zitting namen. Ze hoopten, tegen beter weten in, de schade als gevolg van 
maatregelen tegen de joden, zo veel mogelijk te beperken. ‘Het Joodsche 
Weekblad’ werd hun mededelingenorgaan, waarin de voor Joden geldende 
verordeningen moesten worden gepubliceerd. Door deze raad en de eerdere 
registratieplicht had de bezetter de joodse bevolking onder controle en kon de 
uitvoering van de maatregelen worden afgeschoven op de eigen joodse 
vertegenwoordiging. In april volgde de ene verordening na de andere. Zo werden 
portretten van de leden van het koninklijk huis verboden, gingen melk, 
aardappelen en lucifers op de bon, en werden gas en elektriciteit gerantsoeneerd. 
In propagandamateriaal werden boeren aangespoord hun grasland te scheuren 
en koolzaad te verbouwen ten gunste van de voedselvoorziening. Een van de 
eerste protesten in Winsum was in de zomer van 1941. Op het 
transformatiehuisje bij Ranum en op café Haverkamp in de Havenstraat waar 
een NSB-familie woonde, waren ‘weg met Adolf Hitler’ en andere leuzen 
geschreven. De Duitsers die niet te weten kwamen wie de daders waren, straften 
zesentwintig inwoners, waaronder gemeenteambtenaar Juchter, met een boete 
van vijfhonderd gulden. Niet betalen betekende arrestatie. De oorlog werd nog 
duidelijker toen een Engelse bommenwerper boven Groningen werd beschoten 
en in de Waddenzee stortte. Sinds de Duitse inval op Rusland op 22 juni was de 
Engelse luchtmacht dagelijks met grote groepen bommenwerpers in de lucht om 
Duitse industrieterreinen, havens, spoorwegemplacementen en 
olieopslagplaatsen te bombarderen. Opzet was de aanvoer van goederen naar 
Rusland te ontwrichten. Zeven van de honderdtachtig bommenwerpers, die in de 
nacht van 8 op 9 juli Hamburg, Hamm en andere plaatsen in Noord-Duitsland 
bombardeerden werden neergeschoten. Op de terugweg werd een Hampden 
neergeschoten, een klein tweemotorige bommenwerper. Twee van de vier 
bemanningsleden konden per parachute het vliegtuig verlaten. De boordschutter 
Mac. Pherson stortte neer omdat de parachute weigerde. Het vliegtuig kwam 
terecht in de Noordzee, in de buurt van Schiermonnikoog. De piloot Ronald 
Charles Brutey en de navigator Malcolm Todd Matthews kwamen ook om het 
leven. Zij zijn als vermist opgegeven. De boordmarconist Vict Kent landde in 
Winsum bij de Gamwerderweg met een wond aan zijn oog. Dankzij de hulp van 
twee mensen uit Winsum en de door hen ingeschakelde gemeentesecretaris werd 
Kent in het academische ziekenhuis aan zijn oog behandeld. In augustus was er 
sprake van het monsteren en vorderen van paarden voor de Duitse weermacht. 
Onverwacht werd de burgemeester van Winsum, K. Bosch, op 21 augustus door 
de bezetter ontslagen. Zijn opvolger, R.W. Keiser, werd in november aangesteld. 
De gemeenteraden werden per 1 september opgeheven. De schrik zal er op het 
gemeentehuis goed ingezeten hebben toen in september de eerste ambtenaar op 
het gemeentehuis, G. Juchter, werd veroordeeld tot drie maanden 
gevangenisstraf en een boete van negenhonderd gulden. Hij had geluisterd naar 
de Engelse zender en had het nieuws aan collega’s doorverteld. Enkele maanden 
later werd hij wegens ziekte uit de gevangenis ontslagen en moest hij daarbij nog 
eens vijfhonderd gulden boete betalen. Daarbij kreeg hij, ondanks zijn verblijf in 
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het ziekenhuis, ontslag. Verraad, waar iedere Nederlander zo bang voor was, 
kwam ook op het gemeentehuis voor. 
 
In augustus mochten de joden geen huizen meer bezitten. Ook moest het 
gespaarde geld worden ingeleverd. Steeds  verder werden de joden in een 
isolement gedwongen. Op de persoonsbewijzen werd een grote letter ‘J’ 
gestempeld. Ze mochten geen lid meer van een vereniging zijn. Sportvelden, 
zwembaden en cafés werd voor joden verboden en er verschenen overal borden 
met het opschrift ‘VOOR JODEN VERBODEN’. In Winsum verschenen vijftien 
van deze borden, waarvan er acht bestemd waren voor de cafés. Joodse kinderen 
mochten niet meer naar de scholen. De kinderen in de steden moesten naar de 
in de haast opgerichte joodse scholen. Aan het eind van het jaar werd een 
reisverbod voor joden uitgevaardigd. Het bestuur van het gereformeerde 
verenigingsgebouw Rehoboth wilde het bord ‘verboden voor joden’ niet plaatsen 
en schreef op 7 maart 1942 aan de gemeente: ‘Dat het bedoelde gebouw alleen 
door de Gereformeerde Kerk en hare Vereenigingen zal worden gebruikt voor 
religieuze besprekingen en om in Godsdienstigen sfeer eenigen tyd door te 
brengen.’ Sommige cafés probeerden het bord niet in het zicht te hangen. De 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen werd in december verplicht aan de 
commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen alle namen en 
functies van plaatselijke bestuursleden per omgaande op te geven en te 
berichten of plaatselijk de royering van joodse vrouwen was uitgevoerd. De 
afdeling Winsum besloot geen opgave te doen. Na mondeling overleg met 
hoofdbestuursleden werden de leden in Winsum verzocht schriftelijk hun 
lidmaatschap op te zeggen, waarna begin februari 1942 de afdeling Winsum 
werd opgeheven. 
 
Voor de gezinnen werd het gewone leven steeds moeilijker. De arbeidsinzet, 
waaraan men zich nauwelijks kon onttrekken, bracht voor veel gezinnen veel 
onrust. Sommige mensen durfden onder te duiken, anderen wilden niet dat de 
achterblijvers de dupe zouden worden. Ook het schaarse oorlogsnieuws maakte 
de mensen niet vrolijker. De Nederlandse vloot werd in de Slag in de Javazee 
door Japan verslagen en het KNIL, het Nederlandse leger in Indië, capituleerde 
op 9 maart. Het dieptepunt in 1942 was ongetwijfeld de deportatie van de joodse 
gemeenschap. Veel goederen werden schaars. Dat betekende dat voor een aantal 
goederen het aantal grammen per bon werd verminderd. Ook waren tabak, melk, 
appels en zuidvruchten niet meer zonder bonnen verkrijgbaar. Er ontstond als 
gevolg van de distributie een zwarte handel, soms goedaardig van karakter om 
bekenden en onderduikers van eten te voorzien, maar vaak ook uit hebzucht en 
winst ten koste van anderen. Intussen waren er ook zinken munten in omloop 
gebracht en werd in september de zilveren munten uit de roulatie genomen. 
Hoofdschuddend reageerde men toen de bronzen kerkklokken in november 
werden gevorderd voor de oorlogsindustrie. Onder protesten werden de klokken 
in het hele land uit de torens getakeld. De klokken uit de torens in Noord-
Groningen werden in een graanschuur aan de Schillingehamsterweg in Winsum 
opgeslagen en later afgevoerd. Enige tijd was de Openbare School in 1942 door 
de Duitsers gevorderd. De School met de Bijbel in de Schoolstraat beperkte het 
lesgeven tot de ochtend, zodat de kinderen van de Openbare School ’s middags 
les konden krijgen. Opmerkelijk was de verhuizing op 13 juni van het 
gemeentehuis bij de Boog naar het notarispand in de Hoofdstraat. In het oude 
gebouw bleef het distributiekantoor gevestigd. De verkoop had een gedwongen 
karakter. Gedreigd werd dit pand voor een NSB-organisatie te gebruiken. In 
Winsum waren minstens twee NSB-ers op belangrijke functies werkzaam, 
waarvan er een berucht was om zijn harde optreden. Anderzijds ware minstens 
vier politiemannen betrokken bij het verzet. In 1942 werden de joodse gezinnen 
verder geïsoleerd en aan huis gebonden. Er was voor hen een spertijd van twintig 
uur tot zes uur en mochten ze alleen tussen vijftien en zeventien uur 
boodschappen doen. Op straat waren ze vanaf mei herkenbaar aan een gele 
jodenster. Maatregelen, die de persoonlijke vrijheid aantasten, waren het verbod 
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op autorijden en op het gebruik maken van openbaar vervoer. Nog een maatregel 
was het visverbod. In Groningen werden in juni alle mannelijke joden tussen 
achttien en vijfenvijftig jaar voor werkkampen opgeroepen. Er wordt aangenomen 
dat Izaak de Vries, Izaak van Berg en Koos de Vries uit Winsum in een 
werkkamp van de Nederlandse Heidemaatschappij zijn terechtgekomen. Over 
hun verblijf in een werkkamp is in Winsum niets bekend. De meeste joden 
hebben alle maatregelen angstig en gelaten over zich heen laten komen. De oude 
mevrouw De Vries trok bij haar schoondochter in de Tuinbouwstraat in. Zoon 
Michiel de Vries uit de Oosterstraat was een driftig mens en wond zich op bij 
iedere verordening. Toen hij in de rij stond voor een vingerafdruk op zijn 
persoonsbewijs schreeuwde hij tegen de man achter het loket: ‘Jullie werken 
allemaal met de Duitsers mee’. Een dag voor zijn vertrek ging hij naar zijn 
huisarts met de mededeling dat hij de volgende dag moest vertrekken naar 
Polen, waar hij tewerkgesteld zou worden. De huisarts schreef later: ‘van 
onderduiken wilde hij niets weten, ook de andere joden van Winsum wilden dat 
niet’. 
 
Op 3 oktober werden de joodse werkkampen ontruimd. Meer dan twaalfduizend 
mannen werden Westerbork binnengebracht, waaronder uit Winsum Izaak van 
Berg en Koos de Vries. De barakken raakten overvol omdat er slechts plaats was 
voor vierduizend mensen. Tegelijkertijd werden hun familieleden gesommeerd 
naar Westerbork te vertrekken. Veel vrouwen waren weliswaar ongerust, maar 
wilden anderzijds graag bij hun man of familieleden zijn. Aan onderduiken werd 
nauwelijks gedacht. Daar zou hun man of familielid voor gestraft worden. 
Onderduik kwam in het verloop van de oorlog steeds meer voor. Men schat dat 
een honderdtal mensen in de oorlog in Winsum veiligheid hebben gezocht en 
gevonden. In het begin waren het vooral joden, later ook mannen die naar 
Duitsland moesten, en mensen die door de SD werden gezocht. Een jonge joodse 
student kwam in november ‘logeren’ bij de huisarts. Omdat het huis al extra 
bewoners had en het niet zo veilig leek werd de onderduiker ondergebracht bij 
een van de verzetsmensen die bij de steenfabriek Lombok woonde. De 
onderduiker Sigmund Meyler werd ‘mijnheer’ genoemd, overleefde de oorlog en 
hield nog jarenlang na de oorlog contact met de familie die hem een 
onderduikplaats bood. 
 
In januari 1943 werd illegaal, op de verjaardag van prinses Margriet, de 
Oranjebode verspreid. De volgende nummers droegen de kop ‘Trouw’. Een nieuw 
illegaal blad, op calvinistische grondslag, was geboren. Veel medewerkers van 
‘Vrij Nederland’ in Noord-Nederland namen ontslag en gingen werken bij ‘Trouw’. 
Trouw werd in Winsum veel gelezen. In februari 1945 werden honderd 
exemplaren in Winsum verspreid. Toen eind april in Nederland het gerucht ging 
dat alle ex-militairen krijgsgevangenen werden, braken in het hele land 
stakingen uit. Ook in Winsum werd gestaakt bij de twee steenfabrieken en bij de 
melkfabriek, terwijl ook de boerenknechten het werk neerlegden. In Winsum had 
de staking geen gevolgen. In mei kwam de verordening de radio in te leveren. Er 
werden driehonderdachttien toestellen ingeleverd en opgeslagen in het 
gemeentehuis. Een hoog aantal, gezien er in Winsum ongeveer 
zevenhonderdvijftig woningen waren en een radio nog steeds een luxe artikel 
was. Winsum werd gespaard voor de onteigening van herenfietsen. In de steden 
werd vijftigduizend fietsen gevorderd. Slechts de helft was bruikbaar omdat de 
banden versleten waren. De levensomstandigheden in 1943 werden slechter. In 
augustus kwamen groente en fruit op de bon. Brood werd gerantsoeneerd, per 
persoon werd tweehonderdvijftig gram toegewezen. Kleding was ook op de bon en 
nauwelijks verkrijgbaar en werd eindeloos versteld en vermaakt. Op initiatief van 
burgemeester Keiser werd in november in Winsum een schoenenruilbeurs in het 
Groene Kruisgebouw gehouden. Een eerder verzoek van de predikant de bij de 
kerk omgehakte populieren te mogen houden om er kinderklompen van te laten 
maken, werd door de burgemeester afgewezen. Versleten fietsbanden konden 
niet meer worden vervangen. Warmte en licht waren een ander probleem. Buiten 
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was de straatverlichting al jaren uit, maar binnenshuis kon een lamp branden 
en als de stroom uitviel, bleef een olielamp, een kaars of een carbidlamp over. 
Voor het gebruik van een fornuis was teveel brandstof nodig. Veel gezinnen 
gebruikten daarom een allesbrander, dat op het fornuis of de kachel werd gezet.  
 
De arbeidsinzet heeft vanaf het begin af aan tot verzet geleid. Men kwam in een 
vijandelijk land, werd ondergebracht in barakken en was gescheiden van familie 
en bekenden. Bovendien hielp men daarmee de vijand en in de buurt werd men 
met een scheef oog bekeken omdat men niet dapper genoeg was om onder te 
duiken. De overal in het land opgerichte arbeidsbureaus zetten werklozen onder 
druk om werk in Duitsland te aanvaarden. Begin 1941 konden de 
arbeidsbureaus aan werklozen een dienstopdracht geven. Daardoor konden 
weigeraars en contractbrekers naar een opvoedingskamp worden gestuurd. In 
1942 werden door gerichte acties negentigduizend mannen in Duitsland te werk 
gesteld. Naarmate de maanden verstreken, gaven minder mannen aan een 
oproep gehoor. In mei weigerden vijftienhonderd man, waarvan drieduizend 
onmiddellijk onderdoken. Toen het niet lukte voldoende arbeidskrachten te 
werven, koos de bezetter er voor de driehonderdduizend gedemobiliseerde 
soldaten op te roepen en als krijgsgevangenen aan het werk te zetten. Ondanks 
de wilde staking ging de oproep van militairen door. Wekelijks werden groepen 
militairen in alle, ook regionale, bladen opgeroepen. Ook de Noord Groninger 
Courant had zo’n advertentie. Door een abnormaal lage reactie op de oproep en 
het hoge aantal ‘Ausweisen’, vrijstellingen wegens onmisbaarheid, werden in de 
loop van 1943 slechts elfhonderd man gevangen genomen. Het merendeel dook 
onder. Later haalde men mensen van huis op, terwijl ook grootscheepse razzia’s 
werden gehouden om het tekort aan arbeidskrachten op te vullen. Door de 
arbeidsinzet kwamen drieënveertig mensen uit Winsum in Duitsland terecht, 
waarvan zes na arrestatie; twee overleefden het niet.  Johannes Brander en 
Aldert Schut kwamen in Duitsland om het leven. Hendrik de Vries moet ook 
genoemd worden omdat hij in Duitsland tuberculose opliep. Twee jaar heeft hij 
in een Groene Kruistentje aan de Wierdaweg geïsoleerd gekuurd, totdat hij op 3 
augustus 1947 overleed. 
 
Het verzet was al geruime tijd op de hoogte, dat Luitjen Keijer, onderluitenant 
van de staatspolitie in Groningen, zogenaamde bloedlijsten van vermoedelijke 
verzetstrijders had aangelegd. Deze lijsten met namen waren gemaakt om de 
betreffende mensen te straffen, als een voor de Duitsers of NSB-ers niet 
acceptabele actie zou plaatsvinden. Toen men uit betrouwbare bron hoorde dat 
onderluitenant Keijer een spoor naar onderduikers en militairen gevonden had, 
besloot het verzet in te grijpen. Op zaterdag 22 april 1944 werd Keijer 
neergeschoten. Het gebeurde op het station in Bedum om 22.35, waar hij 
aankwam om met de laatste trein naar Groningen terug te reizen. De NSB en de 
Duitse politie waren woedend. Het was de tweede liquidatie van een met de 
Duitsers sympathiserende politieman in Groningen. De voorganger van Keijer, 
luitenant Elsinga, was op oudejaarsdag 1943, vier maanden eerder, in 
Groningen door het verzet neergeschoten. De Duitsers besloten hard in te grijpen 
en troffen die zondag maatregelen om spoedig terug te slaan. De Staatspolitie 
stelde als boetemaatregel tot nader orde een avondklok in. Voor Stad was dit 
eenentwintig uur en voor het platteland twintig uur. Iedereen in Groningen wist 
dat een verdere reactie niet zou uitblijven. In de oorlog waren in Winsum enkele 
gezinnen lid van de NSB. Ook waren er zes vrachtwagenchauffeurs in uniform 
werkzaam voor de vijand. Drie mannen waren toegetreden tot de SS en evenveel 
waren Landwachters geworden. Landwachters waren de hulppolitie van de NSB. 
Begin april kwam Anton Mussert, de leider van de NSB, naar Winsum om in 
hotel Til een spreekbeurt te houden en de plaatselijke leiders te ontmoeten.  In 
de vroege morgen van dinsdag 25 april 1944 werd Winsum door de Militaire 
Politie omsingeld. Binnen de ring hielden de Duitsers mensen aan, die 
nietsvermoedend naar hun werk gingen en arresteerden negenendertig jonge 
mannen tussen zeventien en zesentwintig jaar. Ze werden naar het toenmalige 
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café Til bij de Boog gebracht. In de loop van de dag gingen ze in overvalwagens 
naar het politiebureau aan het Martinikerkhof in Groningen. Daar werden de 
mannen opgesloten, tezamen met inwoners uit Bedum, Zuidwolde en 
Middelstum. Bij de klopjacht werden honderdvijftig jonge mannen uit Noord-
Groningen gearresteerd. Onder zwaar bewapende bewaking liepen de mannen de 
volgende morgen naar het Hoofdstation. Ze werden gedwongen in een trein te 
stappen en naar Amersfoort vervoerd. Daar marcheerden ze met angst in het 
hart naar het kamp Amersfoort, waar ze kaalgeschoren mannen zagen met 
vodden aan hun lijf. De Duitsers beschouwden de Groningers als gijzelaars. Ze 
werden apart gehouden en mochten, in tegenstelling tot de  overige gevangenen, 
hun kleren en hoofdharen behouden. Na eindeloos wachten mochten ze een 
barak binnen, een lange zaal met aan weerskanten – driehoog – ijzeren kribben. 
Ze kregen een kroes, een kommetje en een lepel, wat eten, en ook twee grauwe 
dekens. Om 20.30 uur moesten de mannen in bed liggen. Niet luisteren naar een 
opdracht werd met stokslagen bestraft. In het begin was men vrijgesteld van 
werk, later moesten de mannen strengen stro vlechten. Vrijdags kwamen er Rode 
Kruispakketten, een steun in dagen van ellende en honger. Later moesten de 
gijzelaars driemaal daags op appèl met ellenlange aftellingen en gingen werken 
in dag- en nachtploegen. Iedere dag was er onzekerheid. Zou men enkele 
mannen doodschieten en de rest vrijlaten? Of zou men worden afgevoerd naar 
Duitsland? De mannen werden mager door gebrek aan voldoende eten. Begin juli 
1944 kregen de gevangenen in Amersfoort een gestencild papier, dat ze naar hun 
familie moesten sturen. Het was hun transportbrief, waarin stond dat ze bij een 
transport naar Duitsland waren ingedeeld. In het bericht naar huis werd 
gevraagd bovenkleding, onderkleren, werkkleding en schoeisel persoonlijk naar 
het arbeidsbureau in Amersfoort te brengen. In het pakket mochten geen 
levensmiddelen, geld, legitimatiepapieren of brieven worden opgenomen. 
Persoonlijke papieren moesten per direct naar het kamp Amersfoort worden 
gestuurd. De volgende dag werden hun hoofden tot op de millimeter kaalgeknipt. 
De mannen begrepen dat hun lot was bezegeld. Familieleden in Winsum sloeg de 
schrik om het hart. In allerijl werden koffers gereedgemaakt en naar Amersfoort 
gebracht. Op 7 juli sjouwde een grote groep gevangenen, waaronder de 
Groningers, de koffers naar het station. De laatste meters werden haast 
bewusteloos afgelegd, want de koffers waren vol en niet te tillen. Een van de 
gijzelaars was de jonge Cornelis Heslinga. Het harde regime maakte hem ziek. 
Hij overleed in het concentratiekamp op 13 juli 1944, een week nadat zijn 
medegijzelaars waren vertrokken. De trein ging via Oldenzaal naar 
Braunschweig, een plaats in midden Duitsland. Het station van Braunschweig 
was, evenals het gepasseerde station Hameln, als gevolg van bombardementen 
een ruïne vol bomtrechters. Honderd gevangenen moesten uitstappen en 
verdween naar de kampen Macherode en Walbeck. De overigen gingen in de 
trein naar het stationnetje in het dorpje Schkopau. Vanuit dit kamp werden 
mannen tewerkgesteld, en ook naar andere bestemmingen afgevoerd. Zo vertrok 
en groep metselaars met onbekende bestemming en een andere groep naar kamp 
Nieleben, een barak bij het militaire vliegveld Halle, om zwaar grondwerk te 
doen. Van de gijzelaars overleden drie mannen uit Winsum: Cornelis Bolthuis, 
Reinder Tuitman en Sijbe Wendelaar. 
 
De leefomstandigheden in Winsum werden steeds slechter. Alles was op de bon 
en de rantsoenen waren krap. Er was gebrek aan vetten en vitaminen. Zeep  was 
schaars en  meestal niet te krijgen. De huizen zagen er verwaarloosd uit, ze 
waren al jaren niet geverfd. Kinderen werden van school gehouden wegens 
gebrek aan klompen. De gemeente zag kans driehonderd klompen toegewezen te 
krijgen. De gemeente zorgde ook voor brandhout. Per gezin kon men honderd tot 
vijfhonderd kilo stammetjes hout bij de brandstoffenhandelaar kopen. Op school 
waren noodmaatregelen getroffen voor een eventuele ontruiming en bij 
luchtalarm. In het laatste geval gingen de kinderen onder de bank zitten. Bij de 
School met de Bijbel was ook en mogelijkheid om in de kelder te schuilen. In het 
noorden werden arbeidskrachten gevorderd om voor de Duitse wehrmacht kleine 
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verdedigingswerken aan te leggen. Op 11 augustus kwamen tien mannen met 
schoppen op het station bijeen om mangaten langs de weg van Obergum naar 
Middelstum te graven. Een ander bericht spreekt van vijfendertig mannen, die 
zes weken lang putjes hebben gegraven. Ze werden dagelijks, ook zondags, bij 
het station opgehaald om met een vrachtauto naar hun werkplek te worden 
gebracht. In november vorderde de bezetter in Winsum tweehonderdvijfentwintig 
man om verdedigingswerken uit te voeren. Er kwamen drieënveertig mannen, 
vele anderen hadden vrijstelling wegens onmisbaarheid in de landbouw. Op 15 
september moesten alle paarden van vier tot vijftien jaar met halsters op het 
sportterrein worden getoond. In november werd van achttien boeren een paard 
gevorderd. De boeren kregen een bedrag variërend tussen twaalfhonderd en 
veertienhonderddertig gulden per paard uitbetaald. In oktober lag een 
honderdtal Duitse militairen vier weken in Winsum ingekwartierd. Vijftig 
meegebrachte paarden werden bij boeren ondergebracht. De Duitsers betaalden 
een vergoeding. Voor een soldaat zonder bed kreeg men tien cent per dag. 
Hetzelfde bedrag kreeg men voor een paard. 
 
In het najaar kwamen er stroomloze uren. In november werden scholen wegens 
gebrek aan brandstof gesloten. Houten hekjes en schuttingen werden 
opgestookt. Uit nood begon men illegaal takken uit bomen langs de weg te zagen 
en later zelfs de bomen te rooien. ’t Aanleeg was vroeger een park met bomen. 
Vele bomen werden gekapt en na veel gesjouw kleingemaakt en opgestookt. Later 
werden de bomen genummerd en kon je de toegewezen boom kappen en als 
brandstof gebruiken. Het illegaal kappen van bomen is nog zichtbaar aan de 
Onderdendamsterweg. De hiaten in de bomenrij zijn na de oorlog nooit opgevuld. 
In het najaar werd de School met de Bijbel enige tijd gevorderd en gingen de 
kinderen naar de Openbare School. Tijdens de oorlog kregen de kinderen onder 
meer ook les in het Verenigingsgebouw Rehoboth en het N.A. de Vriesgebouw. In 
november kwam een grote vluchtelingenstroom op gang vanuit Zuid-Nederland. 
Naar schatting kwamen zestigduizend Brabanders en Limburgers naar de drie 
noordelijke provincies. In bijna alle dorpen in Groningen kwamen vluchtelingen. 
In Winsum werd in de Christelijke Lagere Landbouwschool, op de plaats van de 
huidige Rabobank, een noodziekenhuis ingericht, bedoeld om zieke evacués uit 
de regio op te nemen. In januari kwamen er duizenden vluchtende Limburgers in 
Groningen aan, die in de dorpen rondom Stad werden ondergebracht. 
Vierhonderdvijftig evacues kwam naar Winsum. Het merendeel verbleef op de 
tachtig boerderijen rondom het dorp. Overvol was Winsum daarmee niet, want 
de overheid rekende een evacue op vijf inwoners en Winsum telde op 1 januari 
eenendertighonderd en vijfenvijftig inwoners. De gemeente betaalde voor de 
evacués zeven gulden per week per persoon. Ook werd zakgeld verstrekt van 
anderhalve gulden per week voor iedere evacué. Op een van de boerderijen aan 
het Winsumerdiep, even buiten het dorp richting Onderdendam, waren geregeld 
een of twee onderduikers. De schuilplaats was een aan de voorkant 
dichtgetimmerde bedstede en aan de achterkant een hol door de hooiberg, welke 
als in- en uitgang werd gebruikt. Toen er vijf evacuees uit Venlo, waaronder een 
vrouw die zwanger was, mevrouw Van Beek, werden ingekwartierd die in de 
voorkamer verbleven, had de boerenfamilie moeite alles in goede banen te leiden. 
De baby werd 21 februari in het noodziekenhuis geboren en kreeg de naam 
Gezina. 
 
Op 6 februari 1945 werd bij boer Dijkstra in ‘De Brake’, een onderduiker 
neergeschoten. Twee dagen later werd boer Dijkstra door de SD gearresteerd en 
een week daarop volgde de arrestatie van twaalf inwoners van Winsum, 
waaronder drie politiemannen. Ze werden door de SD opgesloten in het Huis van 
Bewaring in Groningen en in het Scholtenhuis. De SD was  op zoek naar leden 
van de ondergrondse. De gevangenen werden hardhandig ondervraagd. In maart 
werden honderd gevangenen uit de drie noordelijke provincies op transport 
gesteld. Dijkstra zag toen weer mannen uit Winsum terug. Zondagmorgen 
vertrok de goederentrein, waarin ze als vee waren ingeladen, via Bremen en 
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Hamburg naar Neuengamme, waar ze ’s avonds laat aankwamen. Het 
concentratiekamp lag dicht bij het station. De gevangenen werden 
kaalgeschoren, van kampkleren voorzien en op hun jas en broek werd een lap 
genaaid met een volgnummer. De mensen uit Winsum kregen een groene band 
om de linkermouw waarop ‘Tor Sperre’ stond, een teken dat zij niet buiten het 
kamp mochten werken. De situatie zag er wanhopig uit. Er waren veel uitgeputte 
mensen en het ziekenverblijf was overvol. Voor de mannen was het appèl een 
kwelling. Urenlang moesten ze in de houding staan. Na een maand zwaar werk 
in het kamp of in buitencommando’s, hoorden de gevangenen kanongebulder. In 
verband met het naderen van de geallieerde troepen werd het kamp op 23 april 
geleidelijk ontmanteld en de gevangenen in groepen afgevoerd. De ‘Tor Sperren’ 
moesten de vrijgekomen lege barakken opruimen en de zieken in een aparte 
afdeling verzamelen. De gevangenen gingen naar Lübeck waar de mannen uit 
kamp Neuengamme verzameld werden en op schepen ingeladen. In maart 
trokken Engelse troepen bij Wesel in Duitsland de Rijn over. Via een omweg door 
Duitsland zijn ze een week later in snel tempo door de Achterhoek opgerukt naar 
de drie noordelijke provincies. De Duitsers boden, op enkele uitzonderingen na, 
weinig tegenstand en beperkten zich tot een wanordelijke uittocht. Op 30 maart 
begon de bevrijding van Oost- en Noord Nederland. Op 6 april werd Coevorden 
bevrijd. Op vrijdag 13 april stonden de Canadezen voor Stad Groningen. De 
Duitsers begonnen in april in Winsum de vestingen op te heffen. Op 8 april 
werden de gevorderde huizen, het zwembad en de lagere school op het 
Dorpsplein teruggegeven. Uitzondering waren de onderkomens van de 
Grensbewaking en de Grüne Polizei. In Groningen werden op zondag 8 april 
vroeg in de ochtend door een groep SD-ers onder leiding van een SS officier tien 
verzetstrijders uit het Huis van Bewaring gehaald. De SD was overgegaan tot de 
zogenaamde Silbertanne-moorden. Dat betekende dat iedere aanslag tegen hun 
werd gestraft door tien man te vermoorden. De mannen werden op vrachtwagens 
geladen en twee aan twee gebonden. Ze hoorden dat ze op transport werden 
gesteld. In Norg aangekomen werden ze nabij het toenmalige vliegveldje de Peest 
(Bonhagen) uitgeladen en na een eindje in het veld te zijn gebracht werden ze 
doodgeschoten. De slachtoffers werden een eindje verderop in het bos begraven. 
Door toeval ontdekten de volgende morgen twee Limburgse evacuees het eerste 
massagraf en waarschuwden de gemeente. De burgemeester besloot na enige 
aarzeling, bang voor represailles, het graf te openen. De slachtoffers werden met 
paard en wagen door de plaatselijke molenaar naar de garage van een hotel aan 
het Westeinde gebracht. De gemeentearchitect maakte foto’s van de slachtoffers 
en regelde met een geëvacueerde begrafenisondernemer een tijdelijke 
herbegrafenis op de begraafplaats. Onder de tien slachtoffers waren de broers 
Zwerver uit Winsum en W.C. Wardenaar, die bij een oom van de Zwervers op de 
Lijnbaan was ondergedoken. Op zondagavond werden opnieuw tien gevangenen 
uit het Huis van Bewaring gehaald en in de Oosterduinen doodgeschoten. Zij 
werden daar ontdekt door een boer. Ook zij kregen een tijdelijke herbegrafenis. 
 
Vrijdag 13 april werd Groningen onder vuur genomen. Aan de Paterwoldseweg 
werden Canadese tanks van de Tweede Canadese Infanterie Divisie opgewacht 
door een vooruitgeschoven Duitse post. De eerste Canadese tank werd door een 
pantservuist vanuit ene loopgraaf vernietigd. De Duitse bezetter gaf Stad niet 
zonder meer prijs. Door granaatvuur van de tanks en afgevuurde pantservuisten 
werden gebouwen, winkels en huizen kapotgeschoten en stonden straten in 
brand. De gebouwen op het Hereplein en de noord- en oostzijde van de Grote 
Markt werden volledig vernield. Maandagmiddag 16 april werd het laatste verzet 
gebroken en was Stad Groningen na vijf jaar weer vrij. De laatste dagen van de 
oorlog stond de Hoofdstraat in Winsum en Obergum vol met paarden en wagens 
en soldaten in uniform. Het waren zowel Duitsers als Nederlanders in Duitse 
dienst. Ze probeerden de oprukkende Canadezen voor te blijven. Op zondag 15 
april werd in Winsum om 21.30 uur de verkeersburg over de provinciale weg 
door een Duits ‘Sprengkommando’ opgeblazen. De inwoners van Winsum werden 
in het dreigende machtsvacuüm gewaarschuwd door een proclamatie van de 
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burgermeester op 16 april. Daarin wees hij erop dat de Duitsers het dorp in 
brand zouden steken als door anderen dan duisters werd geschoten. Op dinsdag 
17 april was het straatbeeld veranderd. Mannen van de vroegere knokploegen 
bleken lid te zijn van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Ze waren gewapend 
en gekleed in een blauwe overal, een oranje band en een zwarte helm. 
Burgemeester Keiser kreeg die dinsdag huisarrest van de plaatselijke 
commandant van de BS. Winsum was ongemerkt bevrijd. De Canadezen 
kwamen weer een dag later, op donderdag 19 april, om vijftien uur naar het 
gemeentehuis. Door de BS werden vierendertig personen opgehaald en 
opgesloten in het gemeentehuis. Onder hen een paar moffenmeiden, vrouwen die 
met Duitse soldaten een relatie hadden. Van de vierendertig personen kregen 
zes, waaronder de burgemeester, huisarrest en eenentwintig een dagelijkse 
meldingsplicht. Zeven personen werden in bewaring gesteld en overgebracht 
naar de Korenbeurs in Groningen. 
 
Op 28 april vulde de teruggekeerde burgemeester Bosch een vragenformulier in 
voor de Militaire Commandant Appingedam over de stand van zaken in de 
gemeente. In de oorlog hadden door oorlogsgeweld tweehonderdvijftig van de 
zevenhonderdvijftig woningen glasschade opgelopen en waren twee woningen 
onherstelbaar verwoest. De landbouw werkte normaal, de industrie lag stil, de 
voedselvoorziening was goed, kleding was matig en schoeisel slecht. Zwarte 
handel was niet van betekenis. De gezondheidstoestand was naar 
omstandigheden gunstig, maar er heerste de besmettelijke ziekte difterie. De 
stemming onder de bevolking werd als rustig beoordeeld. Er verbleven 
vierhonderdvijftien evacués in Winsum. Op 6 mei tekende de Duitse bevelhebber 
in Wageningen de capitulatiedocumenten. Nederland was bevrijd. Op 7 mei werd 
de Randstad door geallieerde troepen bevrijd. Het heeft nog weken geduurd voor 
dat men in Winsum van de weggevoerde mannen hoorde. Een van de gegijzelden 
die in het kamp Mascherode had gezeten, was een van de eersten, die via 
Koblenz, Luik, Brussel en Apeldoorn terugkeerde. Bij zijn terugkeer in mei kreeg 
hij van de HARK, een hulpafdeling van het Rode Kruis, onder- en bovenkleding, 
terwijl een van de notabelen spontaan een paar nieuwe schoenen aanbood. Zijn 
ouders waren ontdaan, niet alleen omdat hij sterk vermagerd was, maar ook 
omdat ze een paar weken ervoor van het Rode Kruis in Brussel gehoord hadden 
dat hun zoon was overleden. De mannen in Neuengamme werden pas op 28 mei 
door de geallieerden naar Nederland vervoerd. Sommigen kwamen via België en 
anderen via Zweden terug. Van twee mannen, Sybe Wendelaar en Dirk 
Holsheimer was meer dan een jaar later, op 24 september 1946, nog geen 
overlijdensbericht bij de gemeente ontvangen. 
 
In oktober vond de installatie van een noodraad van de gemeente plaats van elf 
leden. De leden werden benoemd, dat wil zeggen, niet gekozen door de bevolking. 
Een van hen was Olsmeijer, de plaatselijke commandant van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Opmerkelijk was de benoeming van een vrouw. De juriste, A.W. 
De Ranitz-Cohen nam als eerste vrouw zitting in de noodraad. Beiden bleven nog 
jarenlang lid van de gemeenteraad; Olsmeijer tot 1958, De Ranitz tot 1966. Na 
de oorlog kon de wederopbouw van ons land beginnen. De distributie van 
levensmiddelen werd heel geleidelijk afgeschaft. In 1945 bleven nog op de bon: 
bloem, zout, peulvruchten, aardappelen, melk, tabak en chocolade. In 1947 
werd in Winsum het bevrijdingsmonument aan de Regnerus Praediniusstraat 
opgericht. Het werd gemaakt door de beeldhouwer Wladimir de Vries* en stelt 
een opstijgende vogel voor. In 1993 kwam het monument voor de vermoorde 
joodse inwoners van Winsum gereed. Voor de blinde ramen aan de oostzijde van 
de voormalige synagoge in de Schoolstraat werden sobere glazen panelen 
aangebracht met de namen van de slachtoffers en een toepasselijke tekst. Het 
monument is een ontwerp van J.S.A. Buwalda. In 1995 werd het algemene 
monument aan de Regnerus Pradiniusstraat aangevuld met een gebogen muur 
en een plaquette met de namen van achtentwintig slachtoffers.  
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Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (Wladimir) de Vries (Groningen, 3 november 
1917 – Zuidlaren, 30 juli 2001) was een Nederlandse kunstenaar. De Vries werd 
geboren in een schippersgezin. Als zevende zoon werd hij traditiegetrouw 
genoemd naar een lid van het Koninklijk Huis, prins Hendrik. De Vries voer mee 
met zijn ouders en was als jongen aan boord al aan het tekenen. In 1927 leed 
het gezin schipbreuk voor de kust van Zweden. De Vries ging daarna in 
Groningen naar de lagere school en vervolgens naar de ULO. Hoewel hij naar de 
kunstacademie wilde, moest hij van zijn ouders eerst de kweekschool doorlopen. 
In zijn kweekschooltijd ging De Vries zijn tweede voornaam gebruiken, ter 
onderscheiding van de andere Groninger kunstenaar met de naam Hendrik de 
Vries. In 1939, het laatste jaar van zijn opleiding, stapte De Vries alsnog over 
naar Academie Minerva, waar hij les kreeg van  Willem Valk, A.W. Kort en C.P. 
de Wit. Hoewel hij aanvankelijk schilder wilde worden, werd hij door Valk 
gestimuleerd zijn talent als beeldhouwer te ontwikkelen. Het oeuvre van De Vries 
is breed: van gevelstenen, mozaïeken en muurplastieken tot verzetsmonumenten 
en zelfs grafstenen. Daarnaast maakte hij veel vrijstaande beelden, in brons of 
natuursteen. 
 

 

 
Denkstertje (1960) 
 
Zijn werk is vooral te vinden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 
De Vries werkte met name figuratief, waarbij de vrouw een vaak terugkerend 
thema was. De sensuele uitstraling van sommige van zijn werken leidde soms tot 
discussie met opdrachtgevers en publiek. Vanaf de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd de vraag naar abstracte kunst groter, De Vries bleef echter het 
figuratieve werk trouw. Bij een tweetal beelden heeft hij zijn onderwerpen flink 
vergroot weergegeven, waardoor deze een abstracte uitstraling kregen. Dit zijn de 
Schakels (1967) in Oosterwolde en de Vleugelmoeren (1970) in Hoogeveen. 
Bekende beeldhouwwerken van De Vries in Stad Groningen zijn het Veulen aan 
de Radesingel, Landbouw en veeteelt (een Stedenmaagd, onder de bevolking 
bekend als ‘Blote Bet’) op de Herebrug en de Wisent in het Noorderplantsoen. 
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Reebokje 
(Uithuizen, 1962) 

 

oorlogs- en 
verzetsgedenkteken 
(Wedderveer, 1950) 
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(Uithuizen, 1976)) 

    

 

Wisent 
(Groningen, 1975) 

 

Ram (Oosterwolde, 
1958) 

 

verzetsmonument 
(Wildervank, 1948) 

 

Veulen (Groningen, 
1953) 

 
 

In mei 2013 is het achtenzestig jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam 
aan de Tweede Wereldoorlog. Een einde aan een periode die in het leven van heel 
veel mensen onuitwisbare sporen heeft nagelaten. Ook in Winsum heeft de 
oorlog in het leven van mensen diep ingegrepen. De joodse Winsumers zijn allen 
weggevoerd en niet teruggekomen. Een piloot uit het Britse leger verloor zijn 
leven bij gevechtshandelingen. Anderen werden neergeschoten of stierven in 
Duitse gevangenschap. Hun namen staan op de gedenksteen bij het monument 
in het plantsoen. 
 
In de Tweede Wereldoorlog was de wereld in twee kampen verdeeld. Slechts 
enkele landen zoals Zwitserland en Zweden, bleven neutraal. Aan de ene kant 
stonden Duitsland, Italië en Japan en aan de andere kant de geallieerden met de 
hoofdmachten Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie. De Duitse machtshonger 
naar ‘levensruimte’ begon in 1938 toen Hitler het Rijnland bezette, Oostenrijk bij 
Duitsland voegde en Tsjecho-Slowakije veroverde. Heel Europa was onrustig. In 
1939 sloot Duitsland een militair bondgenootschap met Italië, het Italiaanse 
leger had inmiddels Albanië bezet. De maat was vol toen Hitler met grog geweld 
op 1 september 1939 Polen binnenviel. Engeland en Frankrijk verklaarden 
daarop Duitsland de oorlog. Belangrijke gebeurtenissen in Europa waren de Slag 
om Engeland in 1940, de Slag om Stalingrad in 1943 en de invasie in Normandië 
in 1944. De Slag om Engeland was een luchtoorlog waarbij Londen drie 
maanden lang werd gebombardeerd. In het Barbarossa-Offensief kwamen de 
Duitsers in een veldtocht tegen de Sovjet-Unie tot in de buitenwijken van 
Moskou. Keerpunten in de oorlog waren de capitulatie van het Zesde Duitse 
leger in Stalingrad en de invasie in Normandië, waarbij de geallieerden er in 
slaagden een bruggenhoofd te vormen. Buiten Europa moeten de Japanse aanval 
op Pearl Harbor in 1941 worden genoemd, waarbij een deel van de Amerikaanse 
vloot werd vernietigd, en de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki in augustus 1945, waardoor Japan op de knieën werd gedwongen. 
 
Grote opwinding, angst en ongeloof hielden de bevolking in de greep, toen 
Duitsland op vrijdag 10 mei 1940 Nederland, België en Frankrijk binnenviel. De 
aanval begon rond vier uur in de ochtend. Zwaar bewapende Duitse troepen 
waaronder enkele pantsertreinen, vielen in tientallen plaatsen Nederland binnen. 
Duitse vliegtuigen bombardeerden de vliegvelden en schakelden de Nederlandse 
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Luchtmacht uit. Duitse parachutisten landden onverwacht op vliegvelden rond 
Den Haag. In Rotterdam waren de Maasbruggen al om zes uur in Duitse handen. 
Op luchtlandingstroepen in de Vesting Holland was niet gerekend. Volgens plan 
gaf het Nederlandse Opperbevel opdracht tot een grootscheepse evacuatie van 
burgers in de Betuwe en uit het gebied van de Grebbelinie. In de namiddag 
waren de twaalfduizend inwoners van de stad Wageningen ingescheept in meer 
dan dertig binnenschepen op de Rijn, varend naar het westen. De situatie was in 
het gehele land chaotisch. De bevolking was voor nieuws aangewezen op de radio 
die marsmuziek uitzond, onderbroken door nieuwsbulletins. Het eerste 
legerbericht kwam na acht uur en gaf een schokeffect. Het bevestigde dat Duitse 
parachutisten waren geland. De toevoeging dat de vijand voor een deel in 
Nederlands uniform gekleed was maakte dat iedereen wantrouwend werd, zeker 
toen later voor spionnen werd  gewaarschuwd. Aan het einde van de eerste dag 
was het Nederlandse leger nog volop in actie. Een Duitse poging in de Vesting 
Holland het regeringscentrum te bezetten was afgeslagen. Ook de Rotterdamse 
bruggen terug in handen te krijgen werd nog gevochten. De voorhoede van het 
Franse leger dat te hulp was geroepen, had ’s avonds Zeeuws Vlaanderen 
bereikt. Generaal Winkelman, de Nederlandse Opperbevelhebber, hoopte zelfs op 
een kentering van de militaire situatie. 
 
In de provincie Groningen begon de oorlog een uur eerder. Vooruitlopend op de 
hoofdaanval om vier uur reed een pantsertrein schietend en voorafgegaan door 
laag overkomende vliegtuigen om drie uur Nieuweschans binnen. De trein werd 
oostelijk van Winschoten gestopt door een onbruikbaar gemaakte spoorbrug. De 
Eerste Duitse Cavaleriedivisie met dertienduizend militairen, van oudsher te 
paard en te voet nu versterkt met motoren, auto’s en pantserwagens, had de 
aanval in Drenthe en Groningen ingezet en ging op weg naar de Afsluitdijk en de 
IJsselmeerkust. De aan de grens gelegen Nederlandse militaire wachtgroepen 
van elf man sterk, hadden onderling en met de achtergelegen troepen verbinding 
via een vaste telefoonverbinding. Toen de hoofdaanval om vier uur begon sloegen 
de wachtposten alarm, sloten de versperring, vernielden bruggen over de 
kanaaltjes en begonnen zich terug te trekken. Vele schermutselingen en enkele 
harde gevechten zoals bij Niewolda, vonden in de vroege morgen plaats. Van echt 
verdedigen kwam in het noorden niets terecht. Voordat de Nederlandse soldaten 
aan de grens een meer naar achteren gelegen verdedigingslinie bereikt had, 
kwam om tien uur de opdracht zich terug te trekken op de Afsluitdijk. Het 
terugtochtbevel werd niet door iedere groep ontvangen. Had men zijn 
oorspronkelijke plek verlaten, dan had men geen verbinding meer. De 
Nederlandse kolonel die belast was met de verdediging van de drie noordelijke 
provincies had een onmogelijke opdracht. Met ongeveer vierduizend man moest 
hij een grens van meer dan honderd kilometer verdedigen en een vijandelijke 
opmars vertragen. De overmacht aan vijandelijke mankracht en bewapening 
deed zijn beslissing vervroegen. In het noorden was de strijd al om tien uur 
opgegeven. Terwijl het Nederlandse luchtruim vol vliegtuigen was, gingen de 
arbeiders gewoon naar hun werk. Op de steenfabriek ‘De Brake’ kwam van 
werken niet veel terecht. Toen ze hoorden dat de bruggen over het Winsumerdiep 
zouden worden opgeblazen gingen de arbeiders naar huis. Een arbeider van de 
melkfabriek ging snel naar huis om vakbondspapieren te verbranden, bang dat 
de Duitsers die zouden aantreffen. Een andere inwoner van Winsum kocht in 
alle haast een fiets. Vele bewoners langs en nabij het Winsumerdiep werden 
gewaarschuwd. In allerijl ging men met meenemen van het hoogste 
noodzakelijke op pad, het huis met geopende ramen achterlatend. Een groep uit 
Obergum die vlakbij de spoorbrug woonde, ging de weilanden in. Bewoners bij de 
brug in de provinciale weg gingen in paniek in de greppel liggen bij het 
voormalige zwembad. In het artikel ‘Winsum in de Tweede Wereldoorlog’ uit het 
Gedenkboek 1982, wordt gesproken van: ‘Met geldkistjes, kanariekooitjes en 
etenspannen ging men op stap onder andere richting Sauwerd’. Tussen zes en 
zeven uur werden achtereenvolgens de spoorbrug, de Boog en de provinciale 
brug door geniesoldaten opgeblazen. Bij terugkeer zagen de bewoners dat bij de 
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Boog het huis en de winkel van de juwelier volledig waren verwoest en volgens 
zeggen: ‘de klokken, het goud en het zilver op straat lagen of in het water waren 
terechtgekomen’. In vele huizen waren de ruiten gesprongen en lagen de 
scherven in huis en op straat. Het gemeentebestuur meldde na de oorlog dat 
tweehonderd van de zevenhonderdvijftig woningen glasschade hadden. 
 
Na het vertrek van de geniesoldaten besloten ook de manschappen van de Luwa, 
de waarschuwings- en alarmdienst van de vrijwillige luchtbescherming, richting 
Afsluitdijk te vertrekken. In Garnwerd vorderden ze een auto van een 
caféhouder, ervan overtuigd dat ze in het westen nog nuttig werk hadden te 
vervullen. Over het opblazen van de bruggen werd wat lacherig gedaan omdat 
het strategisch effect minimaal was. Maar het opblazen van de bruggen paste wel 
in het krijgsplan. Een verdedigingslijn tussen Lauwerszee en Dollard via 
Winsumerdiep en Boterdiep was een vertragingsmiddel tegen een aan de 
noordkust te landen vijand. Bij de bruggen en andere wegversperringen moesten 
soldaten, al dan niet in bunkers, de doortocht van de vijand verhinderen. 
Waarom in Winsum wel en elders niet de bruggen de lucht in gingen, blijft 
onduidelijk. De Nederlandse geniesoldaten in Delfzijl hadden in de vroege 
morgen de haven versperd en de haveninstallaties vernield. Ook werden twee 
aan de wal liggende Duitse koopvaardijschepen tot zinken gebracht. Toen 
vijandelijke oorlogsschepen naderden vernietigde de genie wegens gebrek aan 
vervoermiddelen, de vier in 1880 gebouwde zware kanonnen. De verwarring na 
het opblazen van de bruggen moet compleet zijn geweest. De telefoon was 
afgesloten waardoor niemand meer bereikt kon worden en nergens kon worden 
nagevraagd of de berichten klopten. De mensen durfden niet ver van huis. Men 
had geen idee wat een bezetting inhield. Mensen liepen in zondagse kleren op 
straat en schoolden samen om het nieuws door te nemen. Maar het dagelijks 
werk moest ook doorgaan. De bakker bakte zijn brood, de slager beende het 
vlees uit, de boeren molken het vee en de huisvrouw deed haar werkzaamheden. 
De fietsenmaker had ene goede dag want hij verkocht fietsen aan mensen die 
voorbereid wilden zijn als ze snel moesten vluchten. Menig gezin viel die avond 
moeilijk in slaap. Onwetend dat een Duitse voorhoede tegen twintig uur vanuit 
Woltersum boven Stad langs, Adorp had bereikt. Daar werd gerust om in de 
nacht verder te trekken. De volgende morgen, zaterdag 11 mei, fietste een 
medisch student na zijn dienst bij het Rode kruis in Groningen, naar Winsum. 
Hij had haast want het gerucht ging dat de Duitsers de stad naderden. Op de 
weg naar Winsum zag hij bij Adorp een man op een bakfiets die zei: ‘Ik ben aal 
onner lopen van kanonnen deurkomen’. In Adorp zag hij inderdaad de soldaten 
in de tuinen van de bewoners, maar die bemoeiden zich niet met een 
voorbijkomende fietser. Om zestien uur werd de eerste Duitse gemotoriseerde 
infanterie op de provinciale weg bij het Winsumerdiep gesignaleerd. Om over het 
Winsumerdiep te komen is de eerste groep Duitse legerwagens over Schillegeham 
en over de dijk bij Schaphalsterzijl en de sluis naar het noorden gereden. 
 
In de nacht van 8 op 9 juli 1941 waren honderdtachtig Engelse bommenwerpers 
op weg om plaatsen in Duitsland te bombarderen. Zeven vliegtuigen keerden niet 
terug. Een ervan, de Hampden X 3139 OL van het 83e Squadron, een kleine 
Engelse tweemotorige bommenwerper, werd op de terugweg boven de provincie 
Groningen door een Duitse jager onderschept en aangeschoten. Boven Winsum 
sprongen ’s nachts twee bemanningsleden uit het vliegtuig. Een van de 
parachutes weigerde en de boordschutter Alexander MacPherson uit Edingburgh 
kwam bij de val om. Hij werd bij Klein Garnwerd dood aangetroffen. Alexander 
was een zoon van David en Margaret MacPherson. Hij was geboren op 14 maart 
1920. In de oorlog was hij sergeant bij het Royal Air Force Volunteer Reserve 
Regiment. Op 10 juli is de boordschutter onder grote belangstelling op de 
Algemene Begraafplaats in Winsum begraven. Zijn ouders zijn vaak naar 
Winsum gekomen om het graf van hun zoon te bezoeken. In 1942 werden joodse 
gezinnen verder geïsoleerd en aan huis gebonden. Zo gold voor hen een spertijd 
van acht uur ’s avonds tot zes uur in de morgen en mochten ze alleen tussen 



 471 

vijftien en zeventien uur boodschappen doen. Op straat waren ze vanaf mei 
herkenbaar aan een gele Jodenster. Maatregelen die de persoonlijke vrijheid 
aantasten waren het verbod op autorijden en op het gebruik maken van trein en 
bus. Ook moesten ze hun fietsen inleveren. Een van de maatregelen was het 
visverbod. In Groningen werden in juni alle mannelijke joden tussen de achttien 
en vijfenvijftig jaar voor werkkampen opgeroepen. Er wordt aangenomen dat 
Izaäk de Vries, Izaäk van berg en Koos de Vries uit Winsum ook in zo’n  
werkkamp van de Nederlandse Heidemaatschappij zijn terechtgekomen. Over 
hun verblijf in een werkkamp is in Winsum niets bekend. De meeste joden 
hebben alle maatregelen angstig en gelaten over zich heen laten komen. De oude 
mevrouw De Vries trok bij haar schoondochter in de Tuinbouwstraat in. Haar 
zoon Michiel de vries uit de Oosterstraat was een driftig mens en wond zich op 
bij iedere verordening. Toen hij in de rij stond voor een vingerafdruk op zijn 
persoonsbewijs schreeuwde hij tegen de man achter het loket: ‘Jullie werken 
allemaal met de Duitsers mee’. Een dag voor zijn vertrek ging Michiel de vries bij 
zijn huisarts langs met de mededeling dat hij de volgende dag moest vertrekken 
naar Polen, waar hij tewerkgesteld zou worden. De huisarts schreef later: ‘Van 
onderduiken wilde hij niets weten, ook de andere joden van Winsum wilden dat 
niet’. 
 
In de oorlog waren in Winsum enkele gezinnen lid geworden van de NSB. Ook 
was er een zestal vrachtwagenchauffeurs in uniform werkzaam voor de vijand. 
Die mannen waren toegetreden tot de SS en evenveel waren Landwachters 
geworden, hulppolitie van de NSB. Begin april kwam Anton Mussert, de leider 
van de NSB naar Winsum. Hij hield in hotel Til een spreekbeurt en ontmoette de 
plaatselijke leiders. In de vroege ochtend van dinsdag 25 april 1944 werd 
Winsum door de Duitse Militaire Politie omsingeld. Binnen de ring hielden de 
Duitsers mensen aan, die nietsvermoedend naar hun werk gingen en 
arresteerden negenendertig mannen tussen de zeventien en zesentwintig jaar. Ze 
werden naar het toenmalige café Til bij de Boog gebracht. In de loop van de dag 
gingen ze in overvalwagens naar het politiebureau aan het Martinikerkhof in 
Groningen daar werden de mannen ingesloten, tezamen met inwoners uit 
Bedum, Zuidwolde en Middelstum. Bij de klopjacht werden honderdvijftig 
mannen uit Noord Groningen gearresteerd. Onder zwaar bewapende bewaking 
liepen de mannen de volgende morgen naar het hoofdstation. Ze werden 
gedwongen in een trein te stappen en  naar Amersfoort vervoerd. Daar 
marcheerden ze met angst in het hart naar het beruchte kamp Amersfoort, waar 
ze kaalgeschoren mannen zagen met vodden aan hun lijf. De Duitsers 
beschouwden de Groningers als gijzelaars. Ze werden apart gehouden en 
mochten, in tegenstelling tot de overige gevangenen, hun kleding en hoofdhoren 
behouden. Na eindeloos wachten mochten ze een barak binnen, een lange zaal 
met aan weerszijden ijzeren kribben. Ze kregen een kroes, een kommetje en een 
lepel, wat eten en twee grauwe dekens. Om twintig uur dertig moesten de 
mannen in bed liggen. Niet luisteren naar een opdracht werd met stokslagen 
bestraft. In het begin was men vrijgesteld van werk, later moesten de mannen 
strengen stro vlechten. Vrijdags kwamen er Rode Kruispakketten, een steun in 
dagen van honger en ellende. Later moesten de gijzelaars driemaal daags op 
appel met ellenlange aftellingen en gingen werken in dag- en nachtploegen. 
Iedere dag was er onzekerheid. Zou men enkele mannendoodschieten en de rest 
vrijlaten of zou men worden afgevoerd naar Duitsland? De mannen werden 
mager door gebrek aan voldoende eten begin juli 1944 kregen de gevangenen in 
Amersfoort een gestencild papier, dat ze naar hun familie moesten sturen. Het 
was hun transportbrief waarin stond dat ze bij een transport naar Duitsland 
waren ingedeeld. In het bericht naar huis werd gevraagd bovenkleding, 
onderkleding, werkkleding en schoenen persoonlijk naar het arbeidsbureau in 
Amersfoort te brengen. Aan het pakket mochten geen levensmiddelen, geld, 
legitimatiepapieren of brieven worden toegevoegd. Persoonlijke papieren moesten 
naar het kamp Amersfoort worden gestuurd. De volgende dag werden hun 
hoofden tot op de millimeter kaalgeknipt. Familieleden in Winsum sloeg de 
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schrik om het hart. Haastig werden koffers klaargemaakt en naar Amersfoort 
gebracht. Op 7 juli sjouwde een grote groep gevangenen waaronder de mannen 
uit Groningen, de koffers naar het station. De laatste meters werden haast 
bewusteloos afgelegd, want de koffers waren vol en haast niet te tillen. Een van 
de gijzelaars was Cornelis Heslinga. Het harde regime maakte hem ziek. Hij 
overleed in het concentratiekamp op 13 juli 1944, een week nadat zijn 
medegijzelaars waren vertrokken. De trein ging via Oldenzaal naar 
Braunschweig, een plaats in het midden van Duitsland. Het stadion van 
Braunschweig was als gevolg van bombardementen een ruïne vol bomtrechters. 
Een honderdtal  gevangenen moest uitstappen en verdween naar de kampen 
Mascherode en Walbeck. De overigen gingen in de trein naar het dorp Schkopau. 
Vanuit dit kamp werden mannen tewerkgesteld en ook naar andere 
bestemmingen afgevoerd. Zo vertrok een groep metselaars met onbekende 
bestemming en een andere groep naar kamp Nieleben, een barak bij het militaire 
vliegveld Halle om zwaar grondwerk te verzetten van de gijzelaars overleden in 
Duitsland drie Winsumers: Cornelis Bolhuis, Reinder Tuitman en Sijbe 
Wendelaar. 
 
Groningen is in 1945 niet zonder slag of stoot bevrijd. Canadese bevrijders 
leverden vier dagen lang felle strijd met de Duitse bezetter. De beschietingen, 
vuurgevechten, explosies en hevige branden hebben blijvende schade aangericht 
aan de Stad. Het zwaarst getroffen is het stadshart waar vele historische panden 
verloren zijn gegaan. Als door een wonder zijn de Martinitoren, het stadhuis en 
het goudkantoor bewaard gebleven. Maar de desolate aanblik van de verwoeste 
noord- en oostwand van de grote Markt staat veel oudere Stadjers haarscherp 
voor de geest. Sporen van die strijd zijn nog steeds op veel plaatsen in de stad te 
vinden. Aan de achterkant van het stadhuis hangt naast de linkerdeur een 
roestbruine stalen gedenkplaat bij een beschadiging in de gevel. De kogelgaten in 
het natuursteen zijn het gevolg van een hevig vuurgevecht tijdens de bevrijding. 
April 1945 is een maand die bij vele Groningers in het  geheugen gegrift staat als 
de bevrijdingsmaand na vijf jaar onderdrukking. Jonge militairen uit Canada, 
verenigd in het 2nd Canadian Infanterie Divisie, en vele anderen uit 
verschillende landen vochten zich een weg door Groningen. Op 16 april werd de 
Stad bevrijd. Ruim veertig militairen en meer dan honderdtien burgers hebben 
deze vrijheidsstrijd met de dood moeten bekopen. Vele vertrouwde plekjes in 
Stad werden door het oorlogsgeweld vernietigd. Nog steeds zijn de sporen van 
strijd duidelijk zichtbaar. De stad is hersteld en vernieuwd en bouwt met inzet 
van velen aan haar toekomst. Toch is het belangrijk dat wij het verleden niet 
vergeten omdat op de fundamenten van het verleden de toekomst gegrondvest is. 
In de middag van 13 april kreeg men door middel van omroepwagens, met op elk 
voorspatbord een Landwachter, te horen dat Stad Groningen frontstad was 
geworden. Men mocht niet meer op straat komen op straffe doodgeschoten te 
worden. Het was wel degelijk ernst op dat moment. De eerste gevechten vonden 
plaats aan de Paterswoldseweg. Enkele boerderijen, een café-restaurant en vele 
burgerhuizen gingen in vlammen op in de gevel van Niemeijers Tabakfabriek en 
vele huizen aan de oostzijde van de Paterswoldseweg (voorbij de Parkweg) 
maakte het tankgeschut grote gaten. De bewoners zijn grotendeels door de 
achtertuinen naar veiliger plaatsen gevlucht. Projectielen, afgeschoten uit de 
richting Eelderwolde kwamen terecht op het hoekpand Paterswoldseweg  
Stephensonstraat, waar de kruidenierswinkel ‘De Toekomst’ was gevestigd. Deze 
winkel en belendende panden werden verwoest. 
 
 Uit Semper Paratus (Greenhouse) ‘The History of the Royal Hamilton Light 
Infantry (Wentworth Regiment) 1862-1977: 
 
In Groningen kwamen we tegenover een 4 loops 20 mm Flak te staan, welke nu 
niet als geschut tegen vliegtuigen maar als infanteriewapen werd gebruikt. De A-
Compagnie kon hierdoor niet verder oprukken en werd daarom geholpen door de 
D-Compagnie en enkele carriers. Deze maakten samen en schijnbeweging in 
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westelijke richting door het Stadspark, zodat het geschut na ene zijdelingse 
aanval tot zwijgen kon worden gebracht en de A-Compagnie zodoende verder kon. 

 
De compagnieën waren nu in staat sprongsgewijs het gehele gebied rond de 
Paterswoldseweg te bevrijden. De straatgevechten hadden een zeer venijnig 
karakter. Meer dan honderd gevangenen werden gemaakt. Zowel de Canadezen 
als de Duitsers waren zeer standvastig en beide partijen durfden veel te riskeren. 
Ook bij de Parkbrug werd een hevige strijd gestreden. De Martinitoren, geheel in 
Gotische stijl opgetrokken uit Bentheimer zandsteen, Groninger baksteen en 
hout is een juweel van Stad en Ommeland. Een grote restauratie begon in 1939 
en duurde tot 1948. Hierdoor stond de toren tijdens de oorlog in reusachtige 
houten steigers. Dat de Olle Grieze nog steeds zo opvallend en fier in het hart 
van de stad staat is ondermeer te danken aan de brandweer van Groningen en 
Assen. De brandweermensen blusten, tijdens de hevige bevrijdingsgevechten in 
de nacht van 15 op 16 april, onderaan de toren een aanwakkerende brand in de 
houten steigers, waarna zij de toren goed bewaakten. De houten steigers hadden 
vlam gevat nadat het gebouwtje aan de voet van de toren, de hoofdwacht, door 
Duitsers in brand was gestoken. Het hoog oplaaiende vuur breidde zich toen 
snel uit naar boven. De Canadezen hebben de Martinitoren bij hun gevechten 
bijzonder goed gespaard, ondanks het feit dat ze wisten dat er sluipschutters en 
een observatiepost van de Duitsers in de toren aanwezig waren. De bevrijders 
moesten voorzichtig te werk gaan. Het was hun bekend dat in de toren 
brandbare stoffen en ook springstof aanwezig was. Dit hadden de Duitsers er 
geplaatst om bij een snelle opmars van de geallieerden de hele zaak op te 
kunnen blazen. Het South Saskatchewan Regiment had het op de avond van 15 
april gemakkelijker dan hun landgenoten van de Fuseliers Mont-Royal, die hulp 
van Shermantanks nodig hadden op de Grote Markt, waar de Duitsers veel 
machinegeweernesten hadden ingericht aan de noordkant. De tanks moesten 
helpen om deze nesten te elimineren. In het Scholtenhuis, het bolwerk van de 
SD, aan de oostkant van de Markt verbleven nog vele vijanden die nog niet van 
zins waren de strijd op te geven. De Canadese tanks konden niet anders doen 
dan met granaten de vijand uit te schakelen. De Duitsers vluchtten pas nadat ze 
het Scholtenhuis in brand hadden gestoken. De gehele noordwand van de Grote 
Markt werd tijdens deze oorlogsdagen verwoest. Deze verwoestingen waren 
grotendeels het gevolg van brandstichting door de Duitsers. Een deel van deze 
verwoestingen kwam door het hardnekkige verzet van de vijand. Verzet dat 
alleen met zwaar geschut kon worden doorbroken. Een enkele brand kan zijn 
veroorzaakt door de  lichtspoormunitie van de tanks. Aangenomen wordt echter 
dat de meeste branden in de binnenstad ontstonden, doordat de Duitsers 
gebruik maakten van benzine. Veel bewoners van de binnenstad hebben dit 
bevestigd en bovendien vond men naderhand veel lege benzinevaten. 
 
Toen de Rijksarchivaris, H.J. Werkman, op vrijdag 13 april met een hoeveelheid 
proviand het archief binnenkwam en de deur achter zich sloot kon hij niet 
vermoeden dat hij daar bijna vier dagen zou bivakkeren. De eerste nacht bracht 
hij samen met de nachtwacht door in een wachtlokaal, nadat ze samen enige 
keren het gehele gebouw hadden gecontroleerd. Ze hoorden granaten gieren en 
daarna met hevige knallen ontploffen. De nachtwacht vertrok de volgende 
ochtend en zo bleef Werkman moederziel alleen in het grote, lege gebouw. De 
merkte dat er een grote brand op de Grote Markt was terwijl het oorlogsrumoer 
steeds meer en meer toenam. Hij besloot te onderzoeken of in het aangrenzende 
pand, het Provinciehuis, ook nog mensen aanwezig waren. Hij trof alleen de 
conciërge aan met zijn gezin. Tegen negentien uur toen dicht bij het archief 
ontploffingen plaats vonden bracht hij zijn dekens naar een diep gelegen 
stookkelder. Door de vele nabije ontploffingen die weerkaatsten in het gebouw, 
besloot hij om terug te gaan naar het Provincie huis, naar de conciërgewoning. 
Vanuit die woning viel van alles waar te nemen zoals diverse grote branden, heen 
en weer rennende Duitsers en steeds dreigender de zware ontploffingen. De 
conciërge besloot om zich met zijn gezin voor de nacht in een kelder in 
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installeren en bood ook Werkman een slaapplaats aan. Samen begonnen ze deze 
schuilplaats in orde te maken, toen plotseling een aantal mensen, waaronder 
drie vrouwen, voor de conciërgewoning stonden. Ze waren gevlucht uit hun 
brandende huizen aan de Grote Markt. Ook voor hen werd een slaapplaats 
gemaakt. Werkman besloot om zijn dekens en enkele dikke vloermatten uit zijn 
schuilkelder te halen om zodoende enig comfort te bieden aan de dames. Tot zijn 
verbazing waren zijn spullen in gebruik genomen door twee zieke Duitsers, 
afkomstig uit een lazaret. Ze waren desondanks die ochtend ingezet. Haastig 
ging Werkman naar de vestibule. Overal stonden, lagen of zaten gewapende 
Duitsers. De voordeur was geforceerd en stond wagenwijd open en zichtbaar 
waren daar, verscholen achter de pilaren, zwaar bewapende Duitsers, gereed om 
te vuren. Plotseling bleken ook in het Provinciehuis zich vele, vele Duitsers te 
zijn, doch alleen maar om te overnachten. Maandag 16 april was de militaire 
situatie nog onveranderd. Tegen half negen begonnen de gevechten weer. 
Duidelijk waren de knallen van tanks in de buurt hoorbaar. Tegen elf uur werd 
het rustiger en werd alleen zo nu en dan een schot hoorbaar. Het gevaar leek 
geweken te zijn. Bij de inspectie van het provinciehuis vond de conciërge een 
groep Duitsers die hun wapens al op een hoop hadden gegooid. Werkman begaf 
zich naar zijn archief en vond daar nog veel meer Duitsers, allen nog bewapend. 
De Pantzerfäuste, handgranaten en patroonbanden lagen overal in het rond. 
Plotseling betraden enige Canadezen het gebouw. 
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De Fransen vertrekken 
 
Het Franse imperium stond na de mislukte veldtocht tegen Rusland en het 
verliezen van de Volkerenslag bij Leipzig (18/19 oktober 1813) op instorten. 
Begin november arriveerden in Stad drommen ambtenaren en douaniers uit het 
Munsterse en Oost-Friesland, op vlucht voor de oprukkende Kozakken. De door 
de Fransen gecontroleerde pers wilde echter niets van een nederlaag weten. ‘Het 
slagveld bleef geheel in onze magt, en het Fransche leger bleef in de velden 
zegevierend’, schreef het Staatkundig dagblad van het departement van de 
Wester-Eems van 9 november in een laat verschenen bericht. De oplettende 
krantenlezer moet het zijn opgevallen dat de keizer in de dagen daarna zijn 
‘overwinningen’ steeds verder westwaarts behaalde. De onderprefect van 
Winschoten, Jan Remees Modderman, reisde volgens eigen zeggen op 12 
november naar Stad om ‘het plan eener opstand te openbaren’. Hij vond er bij de 
oude Oranjegezinden geen gehoor. Die wachten liever eerst de ontwikkelingen af. 
Nadat het op 14 november in Stad gonsde van geruchten over nadering van 
Russische ruiters, werd de Fransen en het Fransgezinde bestuur de grond te 
heet onder de voeten. De stadspoorten werden gesloten, alleen de Apoort werd 
opengelaten om de Fransen er uit te laten. De generaal en de prefect vluchten ’s 
avonds via Harlingen naar Amsterdam. De volgende ochtend stonden de eerste 
Kozakken voor de Herepoort. Al een dag eerder waren die Nieuweschans en 
Winschoten binnengetrokken. Op het platteland wapperde op veel plaatsen de 
oranjevlag, in Stad nergens. Pas op 23 november verklaarde de Russische prins 
Lapuchin dat de Russische intocht het doel had de Nederlandse 
onafhankelijkheid en de regering van het Huis van Oranje te herstellen. Pas 
daarna durfde men in Stad ook te vlaggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 476 

Wat ain dronken dut mout e nöchtern ontgelden 
 
 
 
 

Alle macht aan het volk 

 
 
 

 
Rond 1780 is er een Duitse prins naar Stad afgereisd. Nu lagen er in Duitsland 
veel vorstendommen. Maar in Stad reed niet elke dag een vorstelijk persoon 
onder de Herepoort door. Burgemeester Lucas Trip wilde de hoge gast graag 
ontvangen. Hij reikte haar de hand om haar uit de koets te helpen. ‘Zijt ge wel 
van adel?’ vroeg de hoge gast. ‘Van adel, mevrouw?’ antwoordde Trip, ‘ik behoor 
tot de koningen van het land.’ Dat was geen grootspraak van een over het paard 
getilde Stadjer, maar de waarheid. De regenten van de steden gedroegen zich 
alsof ze de koningen van het land waren. Alles hadden ze onder controle. De 
vroedschappen waren ‘vrundschappen’ geworden. Een kleine groep families 
regeerde, verdeelde de banen en werd gesteund door een kring jaknikkers die 
van hen afhankelijk was. Ooit had het morrende volk veel verwacht van de 
stadhouders uit het Huis van Oranje. Maar die waren geen sterke bestuurders 
en zo konden de koningen van het land hun gang gaan. Willem 1V had trouwens 
niet veel tijd gekregen om de zaken naar zijn hand te zetten. Al in 1751 overleed 
hij. Zijn zoon, de driejarige Wilhelmus Batavus, was te jong om te regeren. 
Daarom werd zijn moeder Anna regentes. Vol verwachting was ze als jonge 
prinses van het Engelse hof naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
gekomen. ‘Ik wil morgen sterven als ik vandaag maar koningin mocht zijn’. De 
regenten zorgden er wel voor dat het zover niet zou komen. En omdat Anna de 
Nederlandse taal niet leerde, kreeg ze gen goed zicht op wat er zich in de 
Republiek afspeelde. Maar ze was koppig en kon lastig zijn. Als het om bijzaken 
ging was tot daar aan toe, maar in de grote politiek was het voor de heren 
regenten toch oppassen geblazen. Versterking van leger en vloot, of beter, de 
versterking van leger of vloot, was de politieke kwestie van de dag. Holland, het 
machtige Amsterdam voorop, koos voor de handel en dus voor de vloot. De 
landgewesten waren voor versterking van het leger. Anna was het daarmee een. 
In 1759 overleed ze. De leermeester en opvoeder van de jonge Wilhelmus 
Batavus, de hertog Van Brunswijk, kreeg nu de macht in handen. Hij had het in 
het leger van de Republiek tot veldmaarschalk gebracht en was later aan het hof 
de grote man geworden. Hij was geen scherpslijper en begreep dat hij zonder de 
steun van de regenten snel uitgeregeerd was. Toch was er onder de 
Oranjegezinden veel wantrouwen tegenover de Duitser.  
 
In 1766 werd de prins achttien en was hij meerderjarig. De Republiek had weer 
een stadhouder, maar een sterke man was hij niet. ‘Een sufferd’, zou koningin 
Wilhelmina haar betovergrootvader noemen. Niettemin vierde Den Haag in 1766 
feest en juichte de achtjarige Wolfgang Amadeus Mozart toe. Deze had ene 
compositie aan de jonge stadhouder opgedragen en voerde die hoogstpersoonlijk 
uit. De volgende dag al was het ‘Airtje Wilhelmus van Nassau, gevarieerd voor ’t 
clavier’ voor zes stuivers te koop. Het was een kassucces! Ook de predikanten 
liepen over van oranjevreugde. De jonge stadhouder werd als ‘het oog, de vuist, 
de kroon en de adem van Nederland’ vanaf de kansels de hemel in geprezen. 
Maar de dominees waren er niet van op de hoogte dat de goedzak zichzelf nog te 
jong vond om te regeren.  Daarom had hij de Acte van Consulentschap 
ondertekend. Hij beloofde daarin niets te doen zonder eerst Van Brunswijk om 
raad te vragen. Dezelfde Van Brunswijk zocht ook een vrouw voor de 
stadhouder: Wilhelmina van Pruisen. Geen slechte partij. De aanstaande bruid 
was een nicht van de machtige Pruisische koning Frederik de Grote. Bovendien 
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moest ze oom tegen Van Brunswijk zeggen. Om duidelijk te maken wie er aan 
het hof de baas was, zat Van Brunswijk tijdens het bruiloftsmaal tussen de beide 
jongetrouwden in. Hij zou er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat de Republiek met 
pappen en nathouden geregeerd werd. 
 
Het zat Van Brunswijk niet mee. De meegaande stadhouder deed wat hem werd 
opgedragen, maar zijn nichtje had al snel de broek aan. Het duurde maar even of 
Wilhelmina commandeerde het hof als een echte Pruisische prinses. Ook in het 
buitenland liepen de zaken niet naar wens. In de Amerikaanse Vrijheidsoorlog 
(1776-1783) hadden de kolonisten zich vrijgevochten van Engeland. In de 
republiek was het enthousiasme groot. Vol bewondering lazen de Nederlanders 
over een volk dat zich voortaan zelf zou besturen. Geen vorst, maar een gekozen 
president regeerde in ene vrij land. In de grondwet werden de rechten van het 
volk opgetekend. Zwart op wit stond er dat alle mensen dezelfde rechten hadden. 
Alle macht aan het volk, daar hadden ook Franse geleerden al over geschreven. 
Hun boeken werden verslonden door iedereen die zijn vertrouwen in de 
hebberige regenten en de slappe Oranjes verloren hadden. Met rode oortjes werd 
alles gelezen wat er over Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap geschreven werd. 
Dankzij het verstand kon de mens leren en werd hij verlicht. En verlichte 
mensen konden zichzelf regeren en gelukkig maken. Van groot belang was de 
oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1784. die zorgde voor 
bibliotheken en richtte kweekscholen voor onderwijzers op. Het Nut bracht 
tijdschriften en almanakken op de markt. Het Nut schreef prijsvragen uit voor 
plannen en ideeën om de wereld te verbeteren. De mannen van het Nut waren 
optimisten die in de vooruitgang geloofden. Overal werden plaatselijke 
departementen opgericht. Dominees speelden daarin een belangrijke rol. Ze 
moesten weinig hebben van hun collega Schortinghuis die de nietige mens te 
zondig achtte om goed te doen. In de ogen van de verlichte predikanten was de 
mens het hoogtepunt van de schepping en uitstekend in staat om vooruitgang te 
brengen. 
 
In de politiek keerden zij de stadhouder en de oude machten steeds meer de rug 
toe. Patriotten noemden ze zich vol trots. ‘Kezen’, smaalden de Oranje-
aanhangers, omdat deze patriotten wijsneuzen waren die, net als keeshonden, 
alleen maar keften en het niet aandurfden om te bijten. De kezen kwamen in 
leesgezelschappen bijeen en bespraken wat beroemde schrijvers en denkers op 
papier hadden gezet. Er kwamen steeds meer kranten die door de verlichte 
burgers goed gelezen werden. Zij volgden wat er in Amerika en in Frankrijk 
gebeurde, op de voet. De Verenigde Staten werden hun grote voorbeeld. Ook 
keken ze vol verwachting naar Frankrijk, waar verlichte burgers botsten met de 
koning. Voorlopig hielden ze het nog op goede woorden, maar als die niets 
konden veranderen? In veel steden en dorpen werden vrijkorpsen of 
exercitiegenootschappen opgericht. Dapper marcheerden de gewapende 
patriotten erop los. Maar anders dan de soldaten van Oranje uit Midwolda in 
1748, keerden deze gewapende idealisten zich juist tegen de stadhouder. ‘Alle 
macht aan het volk’, was de strijdkreet van de kezen. 
 
Voorlopig scheen het oranjezonnetje nog vrolijk over Stad en Ommeland. Nu 
Johan Geertsema en zijn aanhangers weinig meer te vertellen hadden en zijn 
aartsvijand Pieter Tembt van Iddekinge de macht kreeg, was het met het Stadse 
oranjegetreiter afgelopen. Zijn oudste zoon Anthony Adriaan (1711-1789) werd 
de adviseur van de stadhouder. Als luitenant-stadhouder moest hij Willem V op 
de hoogte houden van alles wat er zich in Stad en Lande afspeelde. Langzaam 
maar zeker kozen de weifelende jonkers de kant van de stadhouder. Maar in de 
eerste plaats wilden ze baas op de eigen borg blijven en keken ze met het nodige 
wantrouwen naar Stad. In het eigen dorp liep het niet zo als ze graag wilden. 
Vooral de boeren kregen steeds meer praatjes. Op bijeenkomsten van het Nut 
werden hun hoofden op hol gebracht. Predikanten, die nota bene door de jonkers 
benoemd waren, spraken de ideologie van de patriotten. Een van de fanatieksten 
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was dominee Bacot (1743-1822) in Eenrum. Hij was als student in de ban 
geraakt van de verlichte hoogleraar Frederik Adolf van der Marck. Deze had hem 
duidelijk gemaakt dat dwingelandij van boven af niet geduld kon worden. In 
1770 werd Gerrit Jacob George Bacot door jonker Gerhard Alberda van 
Dijksterhuis aangesteld als predikant in Eenrum. Op de preekstoel van Eenrum 
(hoofdplaats in Hunsingo) hoorde men een geleerde dominee. De aanstelling had 
als voordeel dat ook de beide zonen van de jonker een geleerde huisonderwijzer 
kregen. De Alberda’s zouden spijt krijgen van de aanstelling. Hoewel Bacot in 
1770 nog zoete broodjes met zijn machtige heer bakte, dichtte hij al in hetzelfde 
jaar: 
 
Hoezeer ook bijgeloof en dweperij mag vloeken 
De dienst aan Godt gewijdt duldt nimmer dwinglangdij, 
Die strijd met haaren aart, gods woord, en ’t regt der reden. 
Of wordt ons oordeel ooit door aardsch gezag bepaald? 

 
En wat dat ‘recht der Reden’ inhield zouden de Alberda’s nog merken. ‘Het 
eenzaam landleven gaf mij overvloedig tijd om nader over de politiek na te 
denken,’ schreef Bacot later. Dat nadenken leidde tot enthousiasme toen hij in 
1781 de oproep ‘Aan het Volk van Nederland’ van Joan Derk van den Capelle tot 
de Poll las. Deze schreef dat de Oranjes altijd al zelfzuchtige tirannen waren 
geweest. Zij zouden het volk bedriegen, dat er nog bij stond te juichen ook. De 
ergste van allemaal was Willem V, de ‘verrader van het vaderland’. Het was de 
hoogste tijd dat het volk in actie kwam. ‘Verzamelt U lieden in Uwe steden en ten 
platte lande in Uwe dorpen’. In 1887 waren er al meer dan dertig vrijkorpsen die 
wapens droegen. Het grootste hoorde thuis in Stad. ‘Voor Onze Duurste Panden’ 
werd het genoemd. Naast Bacot waren er meer predikanten die als echte kezen 
het vuurtje tegen Oranje opstookten. Dominee Hoffman uit Middelstum, dominee 
Dekens uit Zandeweer en dominee Janssonius uit Veendam hoorden bij de 
kopstukken. Verder waren veel boeren, schoolmeesters en middenstanders 
aangesloten bij de patriotten. Een van de bekendste was Geert Reinders (1737-
1815), de beroemde bestrijder van de veepest. Hij was de kapitein van het 
vrijkorps in Winsum.   
 
Het rumoer van de patriotten daverde door het hele land. Terwijl prinses 
Wilhelmina haar man aanspoorde om in te grijpen, aarzelde Willem V. met 
tranen in zijn ogen keek hij toe hoe Van Brunswijk gedwongen werd het hof te 
verlaten. Het werd nog erger. In Holland legden zijn tegenstanders hem het vuur 
zo na aan de schenen dat hij wel moest reageren. Hij vluchtte. Via Het Loo ging 
hij naar Nijmegen. Eerst toen de patriotten in de stadjes Elburg en Hattem in 
1786 met hun ‘schitterende krijgsmanswapens’ tegen de ‘stadhoudertiran’ 
wilden optrekken, greep Willem in. En met succes. Wilhelmina was precies op de 
hoogte van wat er zich in Holland afspeelde. Zij had een ander karakter dan haar 
trage echtgenoot. De tegenstellingen tussen de prinsgezinden en patriotten 
werden op de spits gedreven en Willem vluchtte dus met zijn familie naar 
Nijmegen. In juni 1787 besloot Wilhelmina naar Den haag te reizen. Ze wilde 
gaan praten met de Staten van Holland om orde op zaken te brengen voor haar 
besluiteloze echtgenoot. De strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten was 
tot grote hoogte gestegen en op 28 juni nam Wilhelmina dus het initiatief om zelf 
iets te doen. Ze reisde via Schoonhoven en werd in Vlist door de patriotten 
aangehouden. Ze werd eerst naar Hekendorp en later naar Goejanverwellesluis 
gebracht en een paar uur vastgehouden. Verder gaan werd verboden en 
Wilhelmina werd teruggestuurd naar Nijmegen. Aangezien het al later op de dag 
was besloot ze eerst ergens te overnachten. Schoonhoven was de dichtstbijzijnde 
stad met voor de hand liggende slaapmogelijkheid. Wilhelmina overnachtte in De 
Doelen, het gebouw van de schutterij. Wilhelmina was razend over de 
aanhouding en het verbod naar Den Haag te gaan en riep de hulp in van haar 
broer, Frederik 11 van Pruisen. Deze trok met een leger de Republiek binnen om 
zijn zwager diens eer terug te geven. Schoonhoven werd bezet door twee 
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eskadrons huzaren en twee compagnieën jagers, die via een schipbrug over de 
Lek de stad binnentrokken. Na een bezetting van twee maanden verlieten de 
Pruisische legers Schoonhoven. Lang genoot men niet van de vrijheid, want de 
patriotten kwamen met behulp van de Fransen weer aan de macht. In januari 
1795 trok een Frans leger van zeshonderd man Schoonhoven binnen. Deze 
Franse bezetting duurde tot november 1813.  
 
De patriotten uit Appingedam trokken zich er niets van aan. Het Patriottisch 
genootschap voor Wapenhandel hield er in 1787 zijn laatste zomeroefening. 
Daarna ging men naar het eigen sociëteitshuis om ‘aldaar met elkanderen vrolijk 
te zijn’. Door de open ramen galmde een luid ‘hoezee’ over Appingedam. Al snel 
werd er verteld dat er ‘op de verdoemenis van Oranje en de Oranjepartij was 
gedronken. Veel Damsters werd dit te gortig en zij bestormden het gebouw. 
Onder hoongelach van de prinsgezinden moesten de patriotten vluchten. Hun 
achtervolgers zouden zich zo misdragen hebben dat zij ‘de eerbaarheid deden 
blozen’. Natuurlijk dachten de mannen van het Patriottisch genootschap voor 
Wapenhandel er niet aan om zich als bange hazen bij een eerloze aftocht neer te 
leggen. Voor de mannen van Oranje het goed en wel in de gaten hadden, hingen 
de Damster kezen al aan het klokkentouw van de Sint Nicolai. Dat was het teken 
voor hun vrienden uit Middelstum, Loppersum en Onderdendam om te komen 
ondersteunen. En hoe! Met het geweer over de schouder marcheerden deze naar 
de Fivelstad (Appingedam). Eindelijk konden ze laten zien waartoe ze naar 
maandenlang marcheren en exerceren in staat waren. Toen ook nog ’Voor Onze 
duurste Panden’ uit Stad op het strijdtoneel verscheen, sloeg de Damster Oranje 
soldaten de schrik om het hart. Maar ze hadden niet voor niets hun eigen 
Oranjekorps ‘Altoos moedig als zij de overmagt hebben’ opgericht. Het werd een 
kleine stadsoorlog waarbij menige ruit sneuvelde. En hoewel zij ‘altoos moedig’ 
waren, was de overmacht te groot. De Damster strijders voor Oranje trokken zich 
terug. Groningens tweede stad was nog nooit zo patriots geweest. Binnen de 
kortste tijd was de stad van de oranjeaanhang gezuiverd. 
 
De victorie van de kezen was van korte duur. Uitgerekend op de dag van de 
overwinning van de Damster kezen trokken de Pruisische troepen de Republiek 
binnen. Zij wilden de eer van prinses Wilhelmina redden en de patriotten een 
lesje leren. Binnen de kortste keren hingen de oranje vlaggen in Stad en Lande. 
De leiders van de patriotten maakten dat ze wegkwamen. Dominee Bacot 
vluchtte naar familie in Zeeland. Net op tijd. Op het aanbrengen van de fanatieke 
dominee uit Eenrum werd zelfs een bedrag van duizend gulden gezet. Hij nam 
een schuilnaam aan: baron van Doorn. Zijn signalement werd overal verspreid: 
‘zijnde klein en tenger van postuur, knikkebeend en dun van beenen, bleek van 
aangezicht en wat bijziende, zwart van uitzicht en lispelende eenigzints’. Via 
Duitsland kwam hij in Duinkerken terecht. Daar woonden meer vluchtelingen. 
Zoveel, dat zij er een eigen kerk stichten. Bacot werd hun dominee. In Parijs 
ontving Etta Palm verschillende patriotten en andere revolutionairen uit Stad. 
Pas later bleek dat zij voor Oranje spioneerde. De vluchtelingen keken uit naar 
het moment dat het vaderland van de stadhoudertiran bevrijd zou worden. Zij 
noemde zich Bataven, naar het volk dat ooit tegen de Romeinen in opstand was 
gekomen. In deze strijders voor de vrijheid zagen zij hun voorbeelden. Uit 
Veendam kwamen er geruchten dat de patriotse dominee Janssonius voor zijn 
eigen pastorie op een ton te kijk werd gezet. Joelende schippers dromden er 
omheen. Ze zongen ‘Oranje Boven’ en dwongen de dominee om op de maat te 
dansen. In Stad werd Berend Bolhuis in 1793 gevangen gezet in de gevangenis 
onder de Poelepoort. Hij had met zijn vrienden een stevig glas gedronken in ‘De 
Unie’ in de Guldenstraat. Recht tegenover het café stond ‘De Gulden Roemer’, 
waar de prinsgezinden hun dorst lesten. Tussen beide cafés waren al vaker 
problemen geweest. De gasten van ‘De Gulden Roemer’ zongen uit volle borst: ‘Al 
is ons Prinsje nog zo klein, egter zal hij stadhouder zijn’. Om hun overburen te 
sarren zongen Berend Bolhuis en zijn vrienden: ‘Al is de Prins ook nog zo groot, 
egter sal hij in de sloot’. Gewoon een beetje pesten, maar het liep flink uit de 
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hand. De Gulden Roemer stroomde leeg en de bezoekers maakten zich gereed 
voor een vechtpartij. Dat lieten de mannen uit ‘De Unie’ niet op zich zitten. Toen 
een Uniebezoeker onder het brullen van: ‘Het is een Oranjekrayer sla hem dood’, 
naar een Oranjeman wees, werd het pas echt oorlog. Berend, die kapitein van de 
schutterij was geweest, greep zijn pistool en schoot met scherp op ‘De Gulden 
Roemer’. Dat werd hem fataal en bracht hem onder de Poelepoort op water en 
brood. 
 
Dominee Bacot en zijn Bataven konden de dag niet afwachten dat zij Willem de 
tiran zouden verdrijven. Voorlopig zag het er niet naar uit dat dit snel zou 
gebeuren. Maar in 1789 kregen zij hoop. In Frankrijk brak de revolutie uit en 
werd koning Lodewijk XV1 onthoofd op de guillotine, het nationale scheermes. 
Zo werd de valbijl genoemd die door dokter Guillotin was uitgevonden. Veel 
sneller en pijnlozer dan door het zwaard of de strop vonden de ter dood 
veroordeelden hun einde. Deze moordmachine deed steeds vaker zijn werk, want 
het aantal vijanden van de revolutie leek oneindig groot. Voor Bacot en andere 
ballingen klonk het ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’ als muziek in de oren. In 
1794 was het zover. Samen met het Franse volksleger rukte het Bataafse Legioen 
van de uitgeweken patriotten op om hun landgenoten te bevrijden. Ook de kezen 
uit Groningen marcheerden mee. Maar eerst moesten de Zuidelijke Nederlanden 
(nu België) op de Oostenrijkers veroverd worden. In mei gaf Brussel zich over. De 
Ommelander Courant schreef: 
 
Van binnen vertoont de plaats aan het oog niets anders, dan asch en puinhoopen, 
onder dewelken eene menigte inwoonders en soldaten van de bezetting begraven 
zijn, men schat het getal daarvan op meer dan 2000. 

 
Deze krant liet er geen twijfel over bestaan aan welke kant ze stond. De lezers 
moesten vooral niet de indruk krijgen dat dominee Bacot en zijn franse vrienden 
lieverdjes waren 
 
Men kan onmogelijk geloven, nog zig een denkbeeld vormen van de ijselijkheden 
van allerlei aart, welke de Koningsmoordersche benden in Vlaanderen geoefend 
hebben. Bij dezelver komst te Kortrijk was hun eerste werk, er eene guillotine op te 
rigten. 

 
Ondertussen naderden de ‘Koningsmoordersche benden’ al snel de grenzen van 
de Republiek. Op papier zag het er voor Willem V goed uit. Het Nederlandse leger 
mocht dan door jarenlange verwaarlozing niet veel voor te stellen, de 
Oostenrijkse en Engelse hulptroepen stroomden binnen. Maar deze 
huursoldaten werden slecht betaald en werden door de boeren onderhouden. De 
verdediging van de Republiek is dan ook geen heldenverhaal geworden. De vele 
schansen en vestingen leken groots, maar werden snel veroverd omdat ze in 
geen jaren goed waren onderhouden. Gelukkig had Nederland het water als zijn 
grootste vriend. Als dijken vakkundig werden doorgestoken en sluizen 
opengehakt, stroomde het water over het land en was er voor de Fransen geen 
beginnen aan. Op zulke maatregelen zaten de boeren niet bepaald te wachten, 
maar nood breekt wet. Eind mei 1794 trokken de Fransen bij Cadzand voor het 
eerst de grens over. Daarna viel de ene vesting na de andere.  
 
De Fransen hebben een generale Attaque op alle poincten van het Frontier van den 
Staat gedaan. Zij kunnen nu over alle rivieren en inundatiën heen. De posten 
worden nu in de rug en in de flank aangevallen. 

 
Dit rampbericht werden aan het eind van 1794 door prins Willem V zelf 
verspreid. Een ouderwets Hollandse winter was de Fransen te hulp gekomen. 
Land dat onder water was gezet en zelfs rivieren waren in ijs veranderd. De prins 
had alle moed verloren. Het nieuwe jaar 1795 was nog maar een week oud of 
Willem stapte in een vissersboot, op weg naar Engeland. Dertig stevige vissers 
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uit Scheveningen waren nodig om voor de deftige vluchtelingen op het strand 
een weg door de ijsschotsen te hakken. Er werd een duur tapijt over gelegd en 
toen kon de stadhouderlijke familie vertrekken. De patriotten die zich zo lang stil 
hadden gehouden, kregen weer moed: 
 
Houd moed en zijt thans blij Bataven, 
want gij zijt vrij en niet meer slaven. 

 
De rest van het verhaal is snel verteld. De verdediging van de Republiek stortte 
in elkaar. Vooral de naar het noorden vluchtende Engelse troepen stalen als 
raven. Op 11 februari 1795 vierde Stad het feest van de ’bevrijding’. De Fransen 
hadden de Helperlinie nog niet eens bereikt, of het stadsbestuur had het al 
gezien. Het liet de patriotten vrolijk dansen. Wie weet werd het door de fransen 
daarvoor wel beloond. Het duurde maar even of de wakkere strijders van het in 
1787 verboden vrijkorps ‘Voor Onze Duurste Panden’ marcheerden door de 
straten van Stad. Stad heeft de revolutie zelf uitgeroepen. Net als overal moest 
het oprichten van de Vrijheidsboom het hoogtepunt van de Bataafse revolutie 
worden. De grote regisseur in Stad was Mattheus van Heyningen Bosch, de 
‘Zanger der Omwenteling’. Hij had niets aan het toeval overgelaten. Maar het viel 
niet mee om de hoogste boom van het Sterrenbos uit de hard bevroren grond los 
te hakken. Twaalf ‘burgeressen’ kregen een paar dagen de tijd om de boom met 
linten te versieren. In de top hing de rode muts van de revolutie. Het eigenlijke 
oprichten werd een indrukwekkende plechtigheid. In optocht ging het langs de 
Vismarkt, tussen de twee markten door, naar de Groote Markt. Daar stonden 
leden van de ‘burgercompagnieën’ in een vierkant opgesteld. Salvo’s klonken, 
vlaggen gingen omhoog, de boom verrees, ‘jonge dogteren’ in sneeuwwitte 
japonnen met blauw-wit-rode strikken in het haar, dansten en zongen. Het was 
het begin van een bedaard verlopen revolutie. Het oude stadsbestuur verdween 
en het nieuwe gemeentebestuur trad aan. ‘Stilte, kalmte en veiligheid wierden in 
onze stad bewaard’, zei professor Chevalier die vier dagen later in de Martinikerk 
de Bevrijdingsrede mocht uitspreken. De rekening die de Franse ‘bevrijders’ de 
Stadjers al bij binnenkomst presenteerden, was een eerste domper op de 
feestvreugde. Voor hun kleren, eten en brandstof moest veel betaald worden. Het 
volk mopperde: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broodsgebrek’. Jan Menders brulde dat 
op orkaankracht uit over de Grote Markt. Hij is er voor gearresteerd en onder de 
Poelepoort opgesloten. Ongelijk had Jan niet. In de Ommelander Courant was 
niet voor niets een recept te lezen om ‘voedzaam en aangenaam’ brood te 
bakken. Een mengsel van tarwemeel, paardebonenmeel en kaaswrongel smaakte 
heerlijk, aldus de courant. 
 
Na Stad werd in Haren de Vrijheidsboom opgezet. Ook Delfzijl was er vroeg bij. 
Op 23 februari kon er al om de boom worden gedanst. Kort daarop was het in 
Winschoten zover. Veertien dagen later was het in het patriottenbolwerk Eenrum 
feest. Vanzelfsprekend had Bacot hier de leiding. De Ommelander Courant was 
snel met de nieuwe wind meegedraaid. 
 
Heden is alhier tot groot genoegen van een menigte Weldenkende Vaderlanders de 
Vrijheids Boom geplant, hebbende meer dan honderd jonge Dogters allen in ’t wit 
gekleed, rondom denzelve gedanst, zijnde zulks alles in goeden orde, en in t bijzijn 
van een groot menigte aanschouwers, op het allerplegtigste afgeloopen. 
 

En zo werd de bevrijding gevierd in de Ommelanden. Grijpskerk was op 16 
maart aan de beurt en Lutjegast op 1 april, weer zes dagen later Doezum. De 
‘zunegste Paiters’ woonden in Grootegast. ‘Op 7 april werd de boom geschonken 
door een gulhartige burgher te Nietap’. Pas toen konden de ereschoten afgevuurd 
worden. Geen dorp was trager met feesten dan Pieterburen. Hier was jonker 
Goosen Guert Alberda van Dijksterhuis bij de bevolking zeer geliefd. Ooit had hij 
les van dominee Bacot gehad, maar van de patriotten en de Fransen moest hij 
niets hebben. Op aandringen van de nieuwe heren werden de inwoners tot 
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feestvieren aangezet. Pas op 16 augustus stond de Vrijheidsboom op zijn plaats. 
Een fanatieke Bataaf ergerde zich aan zoveel traagheid. Toen hij met een Franse 
officier voor de borg Dijksterhuis stond gaf hij zijn metgezel een goede raad: dat 
is een aristocraat, de kop eraf’. Dat is er echter niet van gekomen. 
 
De Bataafse Tijd (1795-1806) en de Franse Tijd (1806-1814) zijn voor Groningen 
van groot belang geweest. In bijna twintig jaar veranderde er van alles. Door de 
vlucht van de stadhouder en de bevrijding door de Fransen en hun patriotse 
helpers was er een einde gekomen aan de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Van 1795 tot 1806 werd ons land de Bataafse Republiek genoemd 
en was in naam nog zelfstandig. Daarna zette Napoleon familieleden op de troon. 
De Bataafse Republiek heette voortaan Koninkrijk Holland (1806-1810). 
Napoleons broer Lodewijk Napoleon kwam op de troon. In 1810 was het al weer 
afgelopen met het koninkrijk en ging het deel uitmaken van Frankrijk. Iedere 
verandering betekende dat de Nederlanders minder over zichzelf te zeggen 
hadden. Maar het Oldambt, waartoe ook de Veenkoloniën behoorden, het 
Gorecht en Westerwolde, die zo lang onder invloed van Stad waren geweest, 
deden volwaardig mee. In 1798 kwam er een eind aan het gewest Stad en Lande. 
Een groot noordelijk departement van de Eems, met Leeuwarden als hoofdstad, 
kwam ervoor in de plaats.  Later zou er opnieuw met de provinciegrenzen worden 
geschoven. In 1801 keerden de oude grenzen terug. In 1808 werd het Duitse 
Reiderland er in het noordoosten aan toegevoegd. In 1811 was Stad hoofdstad 
van het departement van de Westereems, waartoe ook een deel van Drenthe 
behoorde. Doordat de voorrechten van de jonkers afgeschaft werden en de 
katholieken, joden en doopsgezinden niet meer werden achtergesteld bij de 
hervormden en gereformeerden, hadden alle burgers dezelfde rechten gekregen. 
De dagen dat de borgheer alle macht had waren voorbij. Voortaan mochten alle 
dorpelingen jagen en vissen en waren de dominee en de schoolmeester niet 
langer afhankelijk van de jonker. Dat ging sommigen nog niet ver genoeg. De 
kerken leken wel pronkkamers van de borgheer. Overal waar je keek was hij 
aanwezig. Vanuit de herenbank, waar alleen hij en zijn familie mochten zitten, 
keken de borgbewoners letterlijk op de door hen zelf benoemde dominee neer. 
Het wapenschild erboven maakte van deze herenbank haast een troon. Aan de 
muren hingen de rouwborden, die na de dood van de jonker diens roem bleven 
benoemen. Op de vloer wezen fraai gebeeldhouwde zerken op het graf van de 
machthebber. In Midwolde (Westerkwartier) en Stedum overheersten 
grafmonumenten zelfs het hele interieur. De fanatieke patriotten ergerden zich 
daaraan. Vooral in Hunsingo, waar dominee Bacot de toon zette, hunkerden zij 
naar meer gelijkheid. Jonker Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis kreeg in 
1797 te horen dat hij de herenbanken uit de kerk moest verwijderen. In 
verschillende dorpen werden rouwborden vernield. Maar als de kerkgangers hun 
jonker trouw waren gebleven, werden de rouwborden in veiligheid gebracht. 
Pieterburen was er een voorbeeld van. 
 
De Fransen en de patriotten mochten dan de baas zijn, het ‘Oranje Boven’ was 
daarom nog wel te horen. Steeds weer kwamen er schreeuwers voor de rechter. 
Een van de eerste martelaars van Oranje was visventer Cornelis Klaassen uit 
Visvliet. Hij riep tussen het aanprijzen van zijn schelvis en bokkingen door 
‘Oranje Boven’. Vier jaar tuchthuis en zes jaar verbanning was de straf die hij 
voor zijn oranjeliefde kreeg. Andere oranjerelletjes waren minder gemakkelijk de 
kop in te drukken. Vooral tijdens de harddraverijen, die altijd op veel publiek 
konden rekenen, wilde het nogal eens uit de hand lopen. Omdat het onmogelijk 
was de schreeuwers te arresteren, werden de harddraverijen verboden. Vaak 
ging het ook mis als de vaarten dicht lagen en iedereen ging schaatsen. In alle 
herbergen aan het water was het feest. Een goede gelegenheid voor patriotten en 
prinsgezinden om te vechten. Bij Leens kwam Pieter Sybrands er met een boete 
nog genadig van af. Hij had met geweld verhinderd dat andere schaatsers 
patriottenliedjes zongen. Een zanger had hij op het ijs gegooid en de anderen 
gedreigd: ‘Wie er nog een woord over spreekt zal ik door de glazen smijten, dat de 
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lampen er af vliegen’. Maar er waren ook oranjezangers. Vooral jongens uit 
Zoutkamp waren niet stil te krijgen. In de kroegen eisten zij op hoge toon 
uitsluitend oranjebitter. Aan een teruggekeerde patriot vroegen ze pesterig: ‘Waar 
ben je geweest, Kees?’ De jongens uit Zoutkamp waren zo sterk dat niemand ze 
een strobreed in de weg durfde te leggen. 
 
Er mocht dan meer gelijkheid gekomen zijn, de vrijheid was ver te zoeken. De 
Fransen kregen hoe langer hoe meer macht. En als de Groningers nu maar rijker 
waren geworden. Maar dat zat er niet in. Er moesten Franse soldaten onderdak 
worden gebracht en in de kleren gestoken. En dat ook nog voor een schijntje. 
‘Rataplan, rataplan, daar komen ze an, ze hebben geen kousen of schoenen neer 
an!’ De betalingen deden de Fransen in papiergeld, assignaten genoemd. Deze 
waren bijna niets waard. Doordat de Fransen in Europa oorlog voerden, hadden 
ze altijd gebrek aan eten. Met koren, vlees en zuivel uit de Bataafse Republiek 
moesten ze op de been worden gehouden. Het gevolg was dat voedsel ook hier 
schaars werd en nauwelijks meer te betalen. Mede door de extra belasting op 
levensmiddelen werd het leven voor de gewone man erg duur. Geen wonder dat 
veel Groningers de Vrijheidsbomen niet meer wilden zien. Hier en daar werden ze 
vernield of omgegooid. De boom van Stad hield het nog tot hemelvaartsdag 1804. 
Op die dag was er ’s morgens vroeg een hele groep jongens met zagen en touwen 
in de weer om het vijftien meter hoge gevaarte te ontmantelen. Eerst tegen de 
avond gaf de reus zich gewonnen. Het zag er toen al zwart van de mensen en er 
liet zich geen gezagsdrager zien. Onder daverend gejuich werd de Vrijheidsboom 
door de straten gesleept en uiteindelijk in het water van de Aa gegooid. Pas toen 
kwam het onderzoek op gang. Niemand werd veroordeeld. Alleen bij boekhandel 
Greidanus werd de voorraad liedjes in beslag genomen. Er waren enige liederen 
van ‘kwaadaardigen inhoud’ bij, die door de boomslopers gezongen zouden zijn. 
Wonderlijk genoeg werd de guillotine populairder dan de Vrijheidsboom. Voor 
vierhonderd en acht gulden, acht stuivers en vier duiten schafte Stad zich in 
1811 een guillotine aan. Berend van der Veen was de eerste die erop ter dood 
werd gebracht. Hij was geen oranjeklant, maar een misdadiger. Duizenden 
Stadjers stroomden naar de Grote Markt en waren over de executie goed te 
spreken. Deze was immers een stuk humaner dan de galg. Helaas voor hen 
werden er maar weinig doodvonnissen uitgesproken, zodat het schouwspel zich 
maar een enkele keer heeft voorgedaan. 
 
In 1804 was de liefde voor de Franse bevrijders behoorlijk bekoeld. En het zou 
nog erger worden. In 1806 hoorde Groningen tot het Koninkrijk Holland. Koning 
Lodewijk Napoleon meende het goed met zijn onderdanen. Wat al te goed, vond 
zijn machtige broer,  die inmiddels keizer was geworden. Daarom moest Lodewijk 
in 1801 al weer afstand doen van de Hollandse troon. De volgende stap was de 
complete inlijving bij het Franse keizerrijk. De Groningers woonden voortaan in 
het departement Westereems met Stad als hoofdstad. Een deel van Drenthe en 
het Duitse Reiderland hoorden er ook bij. Meer dan ooit merkten de Groningers 
dat ze met half Europa in oorlog waren. Vooral van de Engelsen hadden ze last. 
Engeland had de macht op zee. Alle handel met de vijand was verboden. 
Schepen die toch uitvoeren, werden opgebracht. Veel schepen lagen aan de kade 
weg te rotten. Zeelui hadden niets meer te doen. Maar de stoere kapiteins waren 
voor geen gat te vangen. Zij verdienden veel geld met de smokkelhandel. Anderen  
waren nog slimmer en verkochten hun schepen zogenaamd aan reders en 
kooplui in neutrale landen. Ze voeren nu onder vreemde vlag en hadden een 
goede tijd. Maar het bleef gevaarlijk, want de Engelsen waren niet achterlijk en 
hadden het bedrog snel door. Ook de Franse douaniers speurden naar verboden 
waren. Ze werden nog meer gehaat dan de gendarmes die hier de Franse orde 
moesten handhaven of de cherchers die de belasting inden. Overal staken ze, 
met hun groene uniformen en driekante hoeden, hun neus in. Op elke 
vissersschuit voer er een chercher mee. De visser zou op volle zee eens toevallig 
contact met een Engels schip kunnen maken en dan zou het een koud kunstje 
zijn om snel wat vracht over te laden. Voor koffie, thee en specerijen werden 
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kapitalen neergeteld. De rijkere Groningers die geld hadden uitgeleend aan de 
regering waren de klos. De staat betaalde slechts een derde van de rente van de 
schuld: de tiërcering. 
 
Het ergst was de conscriptie (loting voor militaire dienst). Napoleon had 
voortdurend soldaten tekort. Alle jonge mannen van twintig jaar moesten loten. 
Bij een laag nummer lag het uniform op ze te wachten. Alleen wie veel geld had, 
kon zich vrijkopen. Hij (of zijn familie) bood een arme sloeber die zich had 
vrijgeloot, geld aan en deze ging dan in zijn plaats het leger in. Geen wonder dat 
er vooral armoedzaaiers de oorlog in werden gestuurd. Natuurlijk bedachten 
slimmeriken van alles om aan de loting te ontkomen. Zich doof en blind houden 
gaf hoop. Maar doorstom en ook nog vrouw, daar kon geen controleur tegen op. 
Behalve die uit Zuidbroek. Hij kwam een stevige vrouw in Oost-Friese kleren op 
het spoor. Onmiskenbaar een jongeman van rond de twintig. Hij kreeg hem te 
pakken, maar de verklede jongen wist te ontsnappen. De burgemeester van 
Zuidbroek ontving daarop een brief op poten: 
 
Alles moet aangewend worden om dit mens in verzekerde bewaring te stellen en 
naar Winschoten te doen transporteren. 

 
Van alle veldtochten heeft de mislukte tocht naar Rusland (1812) de meeste 
indruk gemaakt. Wie het geluk had heelhuids thuis te komen, kon op 
bewondering rekenen. Aan sterke verhalen geen gebrek. De bevrijders waren 
vechtersbazen uit het zuiden van Rusland, die op hun paardjes door heel Europa 
draafden. Napoleon was halsoverkop uit Rusland gevlucht en daarna met zijn 
leger bij Leipzig verslagen. In Nederland lieten de Fransen zich niet zo maar 
verjagen. Tegen de kozakken, die vanuit Oost-Friesland op Groningen 
afstormden, hadden ze echter geen verweer.  De mensen uit Groningen waren 
niet erg blij met hun bevrijders. De kozakken hadden de handen nogal los zitten 
en de verhalen over hun dieverij, eetlust en liefde voor de alcohol waren hen 
vooruit gesneld. Heel Groningen was vol van geruchten. Over de pannenkoeken 
die iedereen dag en nacht op het vuur had staan, omdat alleen deze lekkernij de 
woestelingen tot bedaren bracht. Over luizen die ze bij duizenden in hun haren 
en kleren bij zich droegen. Over boerinnen die zo maar op straat van hun 
oorijzers beroofd werden. Over families die in hun bedstee lagen te slapen en er 
door brutale bevrijders uit werden getild en op het stro gegooid, waarna de 
soldaten zelf onder de warme dekens kropen. Over meisjes die zich in 
kippenhokken en duiventillen schuil hielden om maar niet in handen van hun 
bevrijders te raken. Over koeien die midden in de wei werden doodgeschoten en 
ter plekke geslacht. Over kippen die met een snelle beweging van het zwaard de  
kop eraf kregen, waarna de eigenaar ze voor de koppensneller mocht plukken en 
braden. Maar vooral over herbergiers en kroegbazen die bij liters tegelijk jenever 
in kommen moesten gieten, die daarop in een teug werden geleegd. Tien jaar 
later werden de bestuurders van dorpen en steden nog lastig gevallen met 
rekeningen, die de tappers maar niet betaald konden krijgen. 
 
Op 15 november 1813 meldden de eerste negen kozakken zich bij de gesloten 
Herepoort. In Stad werd druk overlegd. Wat te doen? Ondertussen groeide het 
aantal ruiters dat naar binnen wilde. Het zag er gevaarlijk uit. Dan de poort 
maar open. In de Herestraat kon men over de koppen van de mensen lopen. Vol 
ontzag deinsden de nieuwsgierigen voor de vechtersbazen terug. Wat waren die 
witte paardjes klein en wat konden die kerels rijden. Bij het huis van 
koekenbakker Meijer, vanwege zijn koeken bekend in Stad en Ommeland, 
hielden de ruiters plotseling halt. Een van de kozakken wendde zijn paard tot 
vlak voor de stoep. Meier wist niet wat hij ervan moest denken. Toen hoorde hij: 
‘Maaier, dou mie n kouke’. Het bleek een Stadjer uit het leger van Napoleon die 
tussen de kozakken verzeild was geraakt en naar hen was overgelopen.  De 
meeste Groningers lieten het verdrijven van de Fransen graag aan de kozakken 
over. Er waren echter uitzonderingen. Al eerder vond advocaat Jan Remees 
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Modderman (1778-1834) uit Winschoten dat de Groningers zichzelf moesten 
bevrijden. Dan immers mocht je je winnaar noemen en werd er naar je 
geluisterd. Hij probeerde een volksopstand tegen de Fransen op gang te brengen. 
In Stad ving hij bot. Toen reed hij de kozakken op eigen initiatief tegemoet. Bij 
het Oost-Friese Bunde kwam hij ze tegen. Samen met de bevrijders trok hij het 
Oldambt binnen. Hij kreeg de mensen uit Winschoten zo ver dat zij zich massaal 
tegen de Fransen verzetten. Overal wapperden vlaggen en de straten waren vol 
oranje. Modderman had het goed gezien. Bij zoveel volksverzet gingen de Franse 
soldaten er als hazen vandoor. Samen met de gehate douaniers en gendarmes 
vluchtten zij naar Delfzijl, dat goed door de Fransen verdedigd werd. Modderman 
kreeg een hoge functie bij de belastingdienst in Winschoten. De lauwheid van de 
Stadjers werd in een keer goedgemaakt door Roelof Schenkel. Deze oud-zeeman 
stond, sinds hij in 1807 zijn schip had verloren, achter de tapkast van ‘De Oude 
Karper’. Ook zijn klanten hadden bijna allemaal zout water geproefd. Een van 
hen wist te vertellen dat de douaniers er zojuist met tachtigduizend gulden 
vandoor waren gegaan. Met tweeëndertig man, vergezeld van vrouwen en 
kinderen, zeilden ze het Reitdiep af om in Zoutkamp zee te kiezen. En dat met 
het geld van de Groningers! Met zijn negenen roeiden Schenkel en zijn klanten er 
in een sloep achteraan. Het was pikkedonker, maar de zeelieden waren 
eersteklas roeiers en het duurde niet lang of de Stadjers klommen aan boord en 
overmeesterden de vluchtelingen. ‘Het Gejammer der vrouwen en kinderen 
mengt zich met de wanhoopskreten der mannen’, werd er geschreven. Het 
gevangen nemen van de dieven was voor de pikbroeken een eitje. Ze werden in 
Stad gevangen gezet. De tachtigduizend gulden kwamen netjes in de kas van de 
provincie. 
 
Ondertussen hadden de laatste Fransen zich in de vesting Delfzijl 
teruggetrokken. Terwijl Napoleon op het eiland Elba gevangen was gezet en de 
nieuwe Oranjevorst in Holland al uitbundig werd toegejuicht, was Delfzijl als 
allerlaatste plaats in Nederland nog Frans. Alles hadden de Fransen eraan 
gedaan om te kunnen blijven. De banken waren uit de kerk gesloopt en de 
vrijgekomen ruimte met munitie volgestouwd. Op de bolwerken stonden 
kanonnen om de vijand op afstand te houden. De bomen aan de weg naar 
Farmsum waren gekapt, zodat geen vijand over de wallen kon kijken of schieten 
zonder gezien te worden. Ook een steenfabriek ging tegen de vlakte. Om geen 
honger te hoeven lijden waren de dorpen Weiwerd en Geefsweer alvast 
leeggeplunderd. Uit allerlei steden en dorpen kwamen vrijwilligers om de 
belegeraars te helpen. Vooral de vrijwilligers uit Grijpskerk en Oude Pekela 
vielen op door hun enthousiasme. Tot mei 1814 hield Delfzijl stand. Toen had 
het geen zin meer. De vesting werd overgegeven en de laatste Franse soldaten 
verlieten Groningen. ‘Triomf, de vreugde stijgt ten top’, zongen de mensen uit 
Groningen. Ze waren blij dat ze van de Fransen af waren. Zelfs dominee Bacot 
was tot inkeer gekomen: ‘Menig denkbeeld, toen gekoesterd, is ook ’t mijne thans 
niet meer.’ Toch hadden de Bataafse en Franse Tijd niet alleen ellende gebracht. 
Er was meer gelijkheid en meer eenheid gekomen. De horigheid werd voorgoed 
afgeschaft. In heel Nederland werd op dezelfde manier recht gesproken. Er 
werden dezelfde belastingen geheven en werd er met hetzelfde geld betaald. Er 
kwamen betere scholen, schoolboeken en schoolmeesters. De burgerlijke stand 
werd ingevoerd. Geboorte, huwelijk en overlijden werden in de gemeentehuizen 
opgetekend. Iedereen moest voortaan een achternaam hebben. Bij het kadaster 
werd het grondbezit opnieuw in kaart gebracht. Het land bestond niet langer uit 
zeven gewesten die de macht in het eigen gewest hadden. Het gewest Stad en 
Lande was geschiedenis, de provincie Groningen een feit. 
 
De vesting Bourtange doet niet alleen denken aan een vesting in de Franse Tijd, 
maar kent ook zomermanifestaties met nagespeelde belegeringen door Franse 
soldaten. Dorpen als Garnwerd en Oostwold hebben nog herkenbare 
sarriershutten. Deze stonden naast de molen en werden bewoond door de 
chercher (sarrie) en zijn gezin. Hij inde de belasting op het gemaal en was nooit 
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populair. In Appingedam herinnert ‘Het Gouden Pand’ aan een van zijn meest 
opmerkelijke bewoners: Jan Blaupot. Hij stierf in 1803 en liet driehonderd 
gulden aan de buren van ‘Het Gouden Pand’ na, om van de rente nog één keer 
per jaar het Blaupotfeest te vieren. Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
werd dit gevierd. Dan werd het Blaupotlied gezongen en hing de Blaupotvlag uit. 
Het eten van beschuiten met aardbeien, bestrooid met suiker, was het 
hoogtepunt van het feest. In het Museum Stad Appingedam wordt alles bewaard, 
dat nog aan dit feest uit de Franse Tijd herinnert. Een bekend gebouw uit de 
Franse Tijd is het stadhuis aan de Grote Markt in Stad. Van 1793-1810 werd 
eraan gebouwd. Het oogt streng en voornaam. De voorzijde doet aan een tempel 
denken, het past bij de neoklassieke bouwstijl uit die tijd. Het ontwerp is van 
architect Jacob Otten Husly (1738-1796). 
 
 
Het Congres van Wenen werd na de val van Napoleon in 1814 en 1815 gehouden 
door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het 
Verenigd Koninkrijk met als doel de staatkundige herordening en institutionele 
reconstructie van Europa. 
 
Een staatkundige herordening van Europa was nodig, want de Franse Revolutie 
en vooral de daaropvolgende napoleontische oorlogen hadden die kaart grondig 
hertekend. Zo was het eeuwenoude Heilige Roomse Rijk verdwenen, en had 
Frankrijk de confederale gebieden van de Oostenrijkse Nederlanden (Zuidelijke 
Nederlanden) en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geannexeerd, 
net als de Franstalige delen van Zwitserland en het gebied van Duitsland ten 
westen van de Rijn. Hoewel sommige oerconservatieve aristocraten de 
'vooroorlogse' situatie inclusief grenzen weer wilden herstellen zag de 
meerderheid der verzamelde staatslieden de noodzaak in van een staatkundige 
vereenvoudiging van de kaart van Europa en een grondige sanering van de 
wirwar van heerlijke rechten. Napoleon had veel staatjes en staten al 
samengevoegd en het veelal plaatselijke recht vereenvoudigd en nationaal 
gelijkgeschakeld. En ook zijn invoering van een betere administratie van 
bijvoorbeeld de burgerlijke stand wilde men handhaven. Dit waren allemaal 
'praktische' verbeteringen waar iedereen de waarde van kon inzien maar de 
oorspronkelijke idealen van de Franse Revolutie, Liberté, Egalité et Fraternité 
(vrijheid, gelijkheid en broederschap) overigens door de autoritaire Napoleon 
later in zijn loopbaan ook met voeten getreden, wilden de verzamelde 
aristocraten natuurlijk niet overnemen want dat hield een aantasting van hun 
aloude rechten en privileges in. 
 
Het Congres, waarbij de Oostenrijkse kanselier Klemens von Metternich grote 
invloed had op het verloop ervan, begon in september of oktober 1814 (de 
bronnen verschillen over de aanvangsdatum) en eindigde op 9 juni 1815. Toch 
kan men aan dit Congres geen strikte timing verbinden, het was eerder een 
verzamelnaam voor een proces dat begon in de zomer van 1812 en in 1822 werd 
afgerond met als bindmiddel dat iedere deelnemer doodsbang was door de 
andere buitenspel te worden gezet in een strijd voor gebied, macht en invloed. 
Het bijzondere aan dit congres kwam hierop neer dat er geen plenaire zittingen 
plaatsgrepen maar dat de discussies en de beslissingen elders werden genomen, 
eerder in de marge. Tijdens dit congres kwamen twee grote tegenstellingen naar 
boven, enerzijds het wederzijdse wantrouwen tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Rusland, anderzijds de rivaliteit tussen Pruisen en Oostenrijk. Daarbij trachtte 
het overwonnen Frankrijk terug een rol op het eerste  plan te spelen. 

 

Vernieuwingen ingevoerd tijdens het Napoleontische bewind 
 
Ondanks machtsmisbruik en zelfverrijking door Napoleon is de invloed van de 
Franse Revolutie en de vervolgens door Napoleon geëxporteerde verworvenheden 
van de Revolutie op cultuur en bestuur van Europa van groot en blijvend belang 
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gebleken. De nog wat feodale verhoudingen in West- en Centraal-Europa hadden 
een slag gekregen waarvan zij niet meer zouden herstellen. Niet adellijke 
afkomst, maar talent en opleiding werden doorslaggevend voor het bekleden van 
machtsposities. Loyaliteit werd in de eerste plaats verschuldigd aan het centrale 
gezag in plaats van aan een lokale (feodale) machthebber. Daarmee werd de weg 
vrijgemaakt voor het nationalisme en de daaruit voortkomende natiestaat De 
term natiestaat wordt wel gebruikt om aan te geven dat binnen een staat slechts 
één natie (zeer dominant) aanwezig is en dient om een soeverein territorium te 
bieden aan een bepaalde natie (een culturele identiteit). Binnen deze staat leven 
geen of zeer weinig mensen van een andere natie, en buiten haar grenzen wonen 
geen of zeer weinig mensen van de eigen natie. Het bereiken van een natiestaat 
wordt meestal gezien als het doel van nationalisme. Het idee van natiestaten 
ontstond in de negentiende eeuw. 
 
Over de vraag wat de natiestaat is worden grofweg twee visies aangehangen 
waarin verschillend gedacht wordt over de oorsprong en vorm van de natiestaat: 
 

- Natiestaat als culturele gemeenschap 
- Natiestaat als politieke gemeenschap 
 

 

.  

 
Napoleon op zijn keizerlijke troon (door Ingres, een Franse kunstschilder) 
 

Volwaardige natiestaten 
 
In de hedendaagse wereld zijn slechts weinig landen die volledig aan de 
voorwaarden voldoen om een natiestaat te zijn. Eilandnaties, zoals IJsland, 
komen hier meestal het dichtst bij, aangezien zij een natuurlijke grens hebben 
en er geen andere bevolkingsgroepen op hetzelfde eiland leven. 
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 ‘Halve’ natiestaten 

Nederland is een twijfelgeval; sommigen menen dat de Vlamingen taalkundig, 
historisch en cultureel met de Nederlanders verbonden zijn, anderen beweren 
dat de Friezen een apart volk zijn en zodoende een minderheid vormen in 
Nederland. Ook Portugal wordt soms gezien als een natiestaat, hoewel sommigen 
beweren dat de Galiciers sterk met hen zijn verbonden vanwege de taal. 

Geen natiestaat 

Heel veel landen op de wereld voldoen niet aan de eisen om een natiestaat te 
zijn; China of Rusland bijvoorbeeld hebben vele minderheden binnen hun 
grenzen wonen die zeer verschillen van de in die landen dominante volken. 
Derhalve worden zij niet tot de natiestaten gerekend. 
 
Een aantal concrete verbeteringen zijn: 
                 -    We rijden in Europa rechts.  

- In het gehele gebied werden dezelfde maten en gewichten zoals de 
kilo, de meter en de liter  ingevoerd; oude lokale maten werden 
afgeschaft.  

- Een gestandaardiseerde registratie van geboorten, huwelijken, 
echtscheidingen en overlijdens werd ingevoerd: de Burgerlijke 
Stand. Mensen moesten een definitieve spellingswijze van de 
veelal bestaande achternaam opgeven; slechts in het noorden van 
Nederland waren vele namen daarvóór nog niet gefixeerd. In 
andere streken van Nederland bestonden 'vaste' achternamen 
soms al sinds de middeleeuwen. Er bestaat een hardnekkige 
mythe dat mensen 'ludieke' achternamen als Naaktgeboren of 
Poepjes kozen; in werkelijkheid bestonden deze namen al langer, 
en zijn ze niet specifiek bij de vastlegging van de namen 'bedacht'. 
Zo is Poepjes het patroniem van de Friese naam Poppo, en 
bestonden bijnamen als Naaktgeboren al vóór de Franse tijd. 

- Veel (burgerlijke) wetgeving stamt uit deze tijd, zie het artikel over 
de Code. De maatschappelijke standen werden afgeschaft en 
hiermee tevens de speciale voorrechten en privileges van de 
geestelijkheid en de aristocratie. Dezen hadden voortaan dezelfde 
rechten en plichten als de burgerij. 

- Veel versnipperde kleine staatjes, vorstendommen en 
heerlijkheden werden samengevoegd tot grotere overzichtelijke 
eenheden zoals in het gebied van het aloude Heilige Roomse Rijk 
waar vele kleine vorstendommen en staatjes bijeen gevoegd 
werden (Reichsdeputationshauptschluss). Een voorbeeld was de 
nieuwe Rijnbond. In het gebied van Nederland werd in deze tijd 
het departement van de Neder-Maas gevormd: de latere provincie 
Limburg in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit bestond 
voorheen uit talloze versnipperde gebiedjes en heerlijkheden.  

- Onderwijs en gezondheidszorg werden beter geregeld en beter 
toegankelijk gemaakt voor de gewone burgers.  

- Carrièremogelijkheden voor iedereen in overheidsbestuur en leger 
(de hogere functies hierin waren voorheen bijna uitsluitend het 
terrein van de aristocratie) omdat vanaf Napoleon iemands 
capaciteiten belangrijker werden dan iemands afkomst. 

- Nadat Napoleon in 1815 was verslagen, werd de geroofde kunst 
teruggeëist. De kunstwerken werden niet langer als de 
privécollectie beschouwd van een koning of prins. Het was het 
begin van de nationale musea in de meeste Europese landen.  
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Klooster Aduard 
 
Van alle kloosters in Groningen was de Bernardus Abdij van Aduard het rijkst 
en beroemdst. In 1192 vertrokken twaalf monniken en een abt van het klooster 
Klaarkamp bij Rinsumageest naar Aduard om er een dochterklooster te stichten. 
Zij hoorden tot de Orde van de Cisterciënsers (Grijze Monniken). Net als de 
witheren legden ook de Schiere of Grijze Monniken zich toe op de landbouw en 
de aanleg van dijken. Geen klooster was daarin meer succesvol dan dat van 
Aduard. Het verwierf duizenden hectares bouwland en uitgestrekte turfvelden. 
Op de kloosterboerderijen of voorwerken ploegden, zaaiden en oogsten de 
lekenbroeders en verzorgden zij het vee. De abdij exploiteerde tichelwerken en 
beschikte over een handelsvloot. In het bisdom Utrecht had het klooster vrije 
doorvaart. Zij hoefden geen tol te betalen. En in Hamburg had het klooster 
speciale handelsprivileges. Het klooster speelde een opvallende rol in de 
waterbeheersing, waar de abt in het Aduarder Zijlvest de toon zette. Tal van 
pelgrims reisden af naar Aduard om bij het beeld van Bernardus van Clairvaux 
te bidden. Ook werd gebeden bij het graf van de Heilige Richard de Busto. De 
bibliotheek was van een Europees niveau. Rond 1475 was Aduard een centrum 
van vooruitstrevende intellectuelen. Beroemde humanisten als Rudolf Agricola 
en Wessel Gansfort maakten deel uit van de Aduarder Kring. In 1580, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, werd het klooster verwoest. 
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Ons volk is brokkel, stroef en kold, net as zien harde kloeten, 
moar t beste is noar binnen vold, de roegste kaant zit boeten. 

 
 
De arbeiders 
 
 
 
 
In de vlasspinnerij van Dumonceau was de ontevredenheid zo groot dat er een 
staking uitbrak. Een staking van de vrouwen en dat was in Nederland nog nooit 
gebeurd. Tjerk Luitjes liet de staaksters niet in de steek en vuurde ze aan om vol 
te houden. Luitjes was een socialist. De socialisten kwamen op voor de arbeiders 
die uitgebuit werden, omdat ze voor een schijntje veel te hard moesten werken. 
En nergens in Stad was het ongezonder werken dan in de vlasspinnerij van 
Dumonceau. Het was er vochtig en stoffig tegelijk. De spinsters droegen oude 
zakken die altijd nat waren. De machines maakten een oorverdovend lawaai. Het 
werk was zwaar. Doordat de verwarming het al jaren niet deed was het er in 
januari steenkoud. Begin 1890 brak de staking uit. Alle kranten schreven 
erover. Maar het liep op niets uit. Wat Luitjes ook probeerde, Dumonceau wilde 
niet toegeven. En Luitjes en zijn kameraden hadden geen geld om de vrouwen te 
helpen. Het blad van de socialisten, Recht voor Allen, schreef op 25 januari, toen 
de staking mislukt was: 
 
Eén ding kunnen de werkstaaksters te Groningen geleerd hebben van den strijd. 
Aan moed ontbrak het haar niet, want velen kregen gedurende de geheele 
werkstaking geen enkele maal warm eten. Maar organisatie ontbrak, zij waren 
niet vereenigd. Mogen nu haar oogen zijn opengegaan voor het nut der organisatie, 
opdat zij een volgende maal krachtiger zijn. 

 
Dat gemakkelijk gezegd. Maar hoe konden de arbeiders die arm waren en weinig 
naar school waren geweest, samen een vuist maken? En dat nog maanden 
volhouden ook. Het viel niet mee om de uitbuitende kapitalisten eronder te 
krijgen. Daar waren organisaties voor nodig, met leden die contributie betaalden. 
Daarmee konden de stakingskassen gevuld worden, waardoor stakende 
arbeiders het lang konden uitzingen en niet met hangende pootjes bij hun baas 
moesten terugkeren. Dat viel tegen als ze hun kinderen geen eten konden geven. 
Daarom duurde het verzet van het onderdrukte volk vaak niet lang en werden er 
maar weinig stakingen gewonnen. In Groningen hoorden de turfgravers en 
kanaalgravers tot de vroegste stakers. Ze hadden alleen in het voorjaar en de 
zomer werk en moesten daar dan het hele jaar van rondkomen. Lawaai maken 
heette de onrust onder het volk in het veen en op het land. Dat had te maken 
met de lawei of de lawaai. Dat was een paal waaraan een korf of een rode vlag 
hing, die op en neer kon worden getrokken. De arbeiders konden zo van grote 
afstand zien wanneer het werk begon, het tijd was om te schaften of de dag erop 
zat. Omdat ze geen horloge hadden en de klokken of borgen ver weg waren, 
wisten ze meestal van geen tijd of uur. De lawei gaf die aan. De arbeidstijden 
waren heilig. De burgemeesters van Stad hadden secuur laten optekenen hoe de 
‘Lawaymester’ de lawei moest bedienen. Hij was de klokkeluider zonder klok, die 
ervoor moest zorgen dat de schop op tijd de grond in ging en de arbeiders geen 
minuut te vroeg hun keet of huis weer opzochten. Afspraak was afspraak. Aan 
de ziektes en kwalen van het werkvolk hadden de burgemeesters een hekel. En 
helemaal als de arbeiders daardoor zo maar wegbleven. Wie niet had gemeld dat 
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hij niet naar het werk kon moest eraan geloven. Een boete van dertig stuivers 
hakte erin. Berucht was het maandag houden. Het wilde nogal eens voorkomen 
dat het loon van zaterdag voor een deel opging aan alcohol. Dan viel het niet mee 
om op maandag op tijd op het werk te zijn. Er kwamen die dag nogal wat 
arbeiders niet opdagen. Het hielp al een beetje als het loon op maandag werd 
betaald. De kans dat de kurk op de fles bleef was dan groter en de kans dat 
iedereen op dinsdag op tijd in het veen was ook. Dat laatkomers het in hun 
beurs voelden was vanzelfsprekend:  
 
Metter Sonnen opganck sullen de Arbeyders in vollen arbeid staan. Die laeter 
koomt sal naer den tijdt van syn loon gekortet worden. 
 
Als de heren ons met de lawei regeren, kunnen wij hun met diezelfde lawei 
schrik aanjagen, moeten de arbeiders gedacht hebben. Zo speelde de lawei een 
hoofdrol bij de onrust in het veen. Als er gestaakt moest worden ging de korf 
omhoog en stapten de turfgravers uit de veenputten. Soms ging de lawei op reis. 
Dan liepen de stakers achter een lange stok met een rode lap eraan van 
veenderij naar veenderij om de arbeiders op te roepen om mee te doen. Een hele 
stoet woedend volk maakte dan met de ‘lawaai’ veel herrie. Meestal zorgde de 
politie ervoor dat het met de lawaaimakerij snel was afgelopen. Al vroeg in de 
negentiende eeuw werd de lawei gestoken. In 1814 gingen de veenarbeiders bij 
Ter Apel in staking. In 1819 ging het er bij de zeedijk achter Finsterwolde heet 
aan toe. Soldaten werden opgeroepen om de dijkwerkers uit elkaar te slaan. De 
boze stakers wilden meer loon en betere onderkomens. In 1820 zetten de 
kanaalgravers in Zuidbroek de boel op stelten. Bij dit rumoer vergeleken bleef 
het op de boerderijen en in Stad tot 1840 betrekkelijk rustig. 
 
De aardappel was het brood van de armen. Overal werd hij verbouwd. In 1845 
en 1846 mislukte de hele oogst door een schimmelziekte. Het leidde tot een 
afschuwelijke hongersnood. Ook in Groningen rotten de aardappelen weg op het 
land. Alleen Willem Albert Scholten wreef zich in de handen. Oneetbare piepers 
konden vaak nog wel tot aardappelmeel worden vermalen. Ze waren voor een 
prikje te koop. Maar de arme Groningers dachten er anders over. Het was 
afgelopen met hun dagelijkse buik vol aardappelen. Geen aardappelen, dan maar 
meer brood en pannenkoeken eten. De vraag naar meel nam geweldig toe. De 
korenprijzen schoten de hoogte in. Voor de arme sloebers was het dubbel erg dat 
het met de korenoogsten ook misging. In 1843 zorgden hagelbuien en in 1845 
een lang aanhoudende droogte ervoor dat de graanpakhuizen zo goed als leeg 
waren. Het eten was opeens peperduur geworden. Aardappelen waren er niet en 
het brood was onbetaalbaar. In Friesland werden pakhuizen en bakkerijen 
geplunderd. In Groningen was de nood in Stad het hoogst. Veel Stadjers hadden 
geen werk en gingen naar de steun. In de gaarkeukens kregen ze soep in hun 
pannetje. De kerken deelden brood uit maar ook die waren arm. Het 
stadsbestuur dacht dat het leed wel snel geleden zou zijn. De gouverneur op het 
provinciehuis zag de bui al hangen. Toen hij hoorde hoe het is Friesland was 
gegaan, riep hij soldaten op. Dat maakte de stemming in Stad er niet beter op. 
De armen hadden honger, hun kinderen huilden en werden ziek. Ze waren 
woedend dat ze nu ook nog soldaten op hun dak kregen. Op 28 juni 1847 liep 
het op de Grote Markt uit de hand. Boze Stadjers bekogelden de politie en de 
militairen met straatvuil en stenen. Toen een van de stenengooiers aangehouden 
werd stortten anderen zich op de politie om hem te bevrijden. Er werd geschoten. 
Vier Stadjers werden gedood, dertien werden gewond weggedragen, de woede 
was niet meer te temmen. Bij het huis van een graanhandelaar in de 
Steentilstraat dromde het volk samen. Ruiten sneuvelden. Met sabels werden de 
mensen verdreven. Op andere plaatsen moesten pakhuizen, bakkerijen en 
winkels eraan geloven. Met harde hand wisten de soldaten de plunderaars 
tenslotte te verdrijven. Het stadsbestuur begreep dat er wat moest gebeuren. 
Herbergen en kroegen gingen ’s avonds op tijd dicht. ’s Nachts mocht niemand 
zich op straat vertonen. Rijke burgers en studenten werden als nachtwakers 
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aangesteld. Zij moesten erop toezien dat iedereen in het donker binnen bleef. 
Zodra het weer mis dreigde te gaan werden ze opgeroepen om de soldaten en de 
politie te helpen. Maar de Stadjers vonden het veel belangrijker dat er geld was 
uitgetrokken om het roggebrood goedkoper te maken. Dat hielp nog het meest 
om een einde te maken aan het broodoproer. 
 
Het jaar 1866 was het jaar van de cholera. Ziekte en dood hoorden bij het leven. 
De mensen werden minder oud dan nu en veel kinderen stierven in het 
kraambed. Er waren heel wat dokters die de naam dokter niet verdienden. Van 
allerlei huismiddeltjes werden wonderen verwacht. Maar bij besmettelijke ziektes 
stond iedereen machteloos. Pokken en tyfus waren berucht. Het ergst was de 
cholera. In 1866 begrepen de artsen al wel dat de ziekte te maken had met 
gebrek aan schoon water en de slechte hygiene. Velen dachten dat de 
stadswallen de grote boosdoeners waren. Daardoor kreeg Stad geen ruimte en 
konden de ‘kwalijke geuren’ de stad niet uit en de frisse lucht er niet in. Aan het 
vieze water werd minder gedacht. In Stad was alleen de A betrekkelijk schoon. 
Die stroomde tenminste, de Hunze en de diepen leken smalle poelen waarin het 
water stilstond. Riolen waren er niet. Via de goten kwam veel afval en mest in 
het water terecht. De meeste Stadjers haalden hun drinkwater uit putten die op 
allerlei plekken in de stad stonden, met name op de boenplaatsen waar de 
vrouwen hun kleren wasten. De pompen brachten het vuile water weer naar 
boven. Dit werd in emmers mee naar huis genomen en leeggegooid in een ton bij 
de deur. Daarin werd het water voor het hele gezin opgeslagen. Wie aan een van 
de diepen woonde had zijn drinkwater voor de deur. De armen woonden dicht op 
elkaar. Er waren veel te weinig wc’s.  Mannen en vrouwen plasten buiten de deur 
of deden hun behoefte in een greppel. Stad stonk. Vooral in hete, droge zomers 
was het alsof de stad midden in een drabbig moeras lag. Vliegen, muggen en 
andere insekten waren zoemende en prikkende lastposten. Het ergst was de 
malariamuskiet. Van een beet kon men flink ziek worden. De malariakoortsen 
werden gevreesd. Maar de gevolgen van de cholera asiatica waren nog erger. De 
ziekte begon met pijn in de ingewanden en hevige koorts. Al snel droogde het 
lichaam uit. Als er cholera geconstateerd was, brak er in de hele stad paniek uit. 
Hoeveel zouden er ziek worden? Wat was er tegen te doen? Na de rampen van 
1848 en 1849, toen er meer dan achthonderd Stadjers aan de ziekte overleden 
waren, was er een choleracommissie ingesteld. Die deed wat ze kon. Maar meer 
dan noodhulp zat er niet in. Zodra bekend was dat de cholera in een woning had 
toegeslagen, gingen de verplegenden en de wakers erop af om eerste hulp te 
bieden. Het hele huis werd schoongemaakt, bedsteden uitgerookt en witkalk op 
de vloeren gestrooid. De bewoners kregen schone kleren en verse strozakken. Als 
de patient er erg aan toe was reed het cholerawagentje voor om hem naar een 
barak te brengen, die als noodhospitaal dienst deed. Maar de doodsklokken 
luidden steeds vaker. Hoewel de ziekte in de straatjes van de armen was 
begonnen, spaarde zij arm noch rijk. Op 17 juni 1866 werden de eerste twee 
Stadjers ziek, op 19 oktober was de laatste patient aan de beterende hand. 
Duizend en tien mensen hadden de ziekte niet overleefd. Ook in de rest van de 
provincie hield de ziekte huis. Maar zo erg als in Stad werd het nergens, al was 
Winsum, waar in één week zevenendertig personen overleden, een treurige 
uitzondering.  
 
De choleraepidemie van 1866 was de ergste en de laatste. Vrijwel alle doktoren 
waren ervan overtuigd geraakt dat koel, helder water de ziekte zou verdrijven. 
Bijna iedereen herinnerde zich nu wat Sybrandus Stratingh al in 1858 gezegd 
had. Hij beweerde dat alleen het water uit de diepste putten betrouwbaar was, 
maar zulke welputten waren er niet veel. Ook de raad bemoeide er zich nu mee. 
Er werd al met waterleiding geexperimenteerd. Dichtbij, in De Punt, had de A het 
schoonste water van de wereld. Dat moest toch naar Stad te leiden zijn! Maar 
het was te duur. Gratis leidingwater voor iedereen zou onbetaalbaar zijn. Met 
één stem meerderheid in de raad is de waterleiding er toch gekomen. De Duitser 
B.A. Salbach uit Dresden moest Groningen schoon water bezorgen. ‘Das 
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Wasserwerk der Stadt Groningen in Holland’ liet het koele, heldere Drentse 
water uit de A vanaf De Punt door buizen naar Stad lopen. Aan de Hereweg werd 
een watertoren gebouwd. Wie het kon betalen werd op de waterleiding 
aangesloten. De armen konden op de Grote Markt hun emmertje schoon water 
kopen. Kosten: één cent. Alleen bij brand werd er gratis getapt. Zo zetten heel 
wat Stadjers in het jaar 1881 een geweldige stap vooruit. Alleen de allerarmsten 
dronken hun water als vanouds. Net als de schippers, die uit gewoonte hun 
emmertje langs het schip naar beneden lieten zakken. 
 
Veel Stadjers hadden zich na de ramp van 1866 geergerd aan het vervoer van de 
doodzieke mensen naar de krakkemikkige noodbarakken. Werd het eindelijk niet 
eens tijd voor een modern ziekenhuis? Tot 1852 moesten een paar zalen van het 
oude klooster aan de Oude Ebbingestraat voor ziekenhuis doorgaan. Ze waren zo 
vervallen dat alleen patiënten die doodziek waren er naar toe gebracht werden. 
Daarna is er aan de Munnekholm een nieuw ziekenhuis met 
honderdvierentwintig bedden voor Stad en provincie gebouwd. In grote sombere 
zalen met lange rijen ijzeren kribben moesten de patiënten beter worden. 
Petroleumlampen zorgden voor licht, grote potkachels voor verwarming. Er 
waren veel klachten, vooral over de verpleging. De oppassers en nachtwakers 
waren vaak dronken en sloegen de zieken. Sommigen verdienden er zelfs geld bij 
door konijnen onder de bedden te houden. Ook na 1866 bleef het wachten op 
een modern ziekenhuis. 
 
In de fabrieken moest niet alleen hard en lang gewerkt worden, het was er ook 
onveilig. Alles klopte, draaide, stampte, sneed en bewoog zonder dat de haken, 
messen en walsen behoorlijk afgeschermd waren. Onder oorverdovend lawaai en 
in smerige, slecht verlichte ruimtes deden de meeste arbeiders hun werk. 
Officieël mochten daar na 1874 geen kinderen meer werken. Het was aan 
Samuel van Houten uit Stad, lid van de Tweede Kamer, te danken dat 
fabrieksarbeid voor kinderen onder de twaalf jaar verboden werd. De regering 
voelde er niets voor, maar de meeste kamerleden gaven Van Houten gelijk. Zijn 
kinderwetje is de eerste sociale wet in Nederland. Toch had hij nog niet veel 
resultaat met de wet. Veldarbeid en huiselijke diensten vielen er niet onder. Op 
de boerderij veranderde niets. Ook dienstmeisjes onder de twaalf jaar konden 
nog steeds worden aangenomen. En al snel bleek dat met huiselijke diensten ook 
het werk op vissersschepen, in werkplaatsen en in winkels werd bedoeld. Alleen 
de fabrieken bleven over. Toezicht? Ho maar! In de praktijk stelde het 
kinderwetje daarom weinig voor. Geen wonder dat artsen, predikanten en de 
socialisten kwaad waren. Uit heel Nederland kwamen er klachten over 
slavenarbeid van de kinderen. Ook vrouwen moesten sloven voor een 
hongerloontje. Eerst maar eens onderzoeken of het wel zo erg was, vond de 
regering. Bijna iedereen schrok van de uitkomst van het onderzoek. In 1889 
gebeurde er eindelijk wat. Er kwam een arbeidswet die verbood dat jonge 
arbeiders tussen 12 en 15 jaar te zwaar werk moesten doen. Vrouwen mochten 
voortaan niet langer dan elf uur werken en niet op zondag of ’s nachts. Het 
allerbelangrijkste was de arbeidsinspectie. Inspecteurs controleerden of de 
fabrikanten zich aan de arbeidswet hielden. 
 
Voor de volwassen arbeiders werd er niets geregeld. Dat was te gek om los te 
lopen, aldus Domela Nieuwenhuis, de socialistische voorman. Hij beweerde dat 
het een treurige eer was dat Nederland bij andere landen achterliep. Hoewel veel 
Nederlanders de socialisten maar gevaarlijke oproerkraaiers vonden, kreeg hij 
bijval. Weer kwam er een groot onderzoek. Ook veel Groningse fabrieken werden 
door de enquetecommissie bezocht. Zij ondervroegen artsen, arbeiders, bazen en 
fabrikanten. Vooral de strokarton kwam er slecht af. Deze industrie hoorde tot 
de vuilste en gevaarlijkste van ons land. Damp benam de arbeiders het zicht, de 
vloeren waren glad en smerig, vlijmscherpe messen waren een gevaar voor de 
vingers, handen en armen. Sommige fabrieken, zoals die van Mulder in Oude 
Pekela en die van Scholten in Sappemeer waren extra berucht. Maar bij Hooites 
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en Beukema in Hoogezand, die een betere naam had, waren ongelukken 
evenmin uitzonderlijk. Fabrikant Jacob Jan Beukema gaf toe: 
 
Eenigen zijn gedood bij de kokerij; en bij de hakselmachine werd de schedel 
verbrijzeld, ook verloren twee daarbij eene hand, een paar zijn verbrand. 

 
Vaak werden de ongelukken aan onvoorzichtigheid of aan het gebruik van sterke 
drank toegeschreven. Maar Beukema zag dat anders: 
 
Ik geloof wel, dat die ongelukken aan de gebrekkige inrichting van die machines in 
hoofdzaak te wijten zijn. Wij hebben ze in den laatsen tijd ook verbeterd, door te 
maken, dat de rol waarop de messen zitten, die het stro snijden, zoowel naar 
rechts als naar links terstond kan teruglopen. 

 
Er werd in de strokarton lang gewerkt. Meestal draaide de fabriek dag en nacht 
en moesten de arbeiders in twee ploegen twaalf uur achtereen aan de slag. Tijd 
om te eten was er nauwelijks. Luppo Luppens die werkte bij Union in Oude 
Pekela, zei over de etenstijden: 
 
Nee, want wij hebben geen schafttijd. Wij moeten altijd doorwerken en tusschen 
ons werk ons eten gebruiken. 

 
In de strokarton- en aardappelmeelfabrieken waar het werk zwaar was, werkten 
weinig vrouwen. Opzichter Bodewes van de aardappelmeelfabriek Hibernia van 
Willem Albert Scholten in Muntendam verafschuwde vrouwenarbeid, maar om 
een andere reden: 
 
Ik ben er zo verbazend tegen om vrouwen op de fabriek te hebben. Ik heb 30 a 35 
jaar op fabrieken verkeerd, waar vrouwen werkten, en ik heb altijd gevonden, dat 
het een schande was. Ik heb liever dat een meisje naar het kerkhof gaat dan naar 
de fabriek. Het is verschrikkelijk als men die ontuchtigheden ziet en hoort. 

 
Behalve de vrijpostige omgang tussen mannen en vrouwen was de sterke drank 
een groot probleem. Fabrikanten zeiden dat zij arbeiders die op het werk jenever 
dronken, onmiddellijk ontsloegen. Maar op weg ernaar toe was de verleiding 
groot. Het was de gewoonte om even de keel te smeren bij verlaats- en tolhuizen. 
Bij de fabriekspoort stonden scharrelaars met jenever die hun waar onder de 
prijs verkochten. 
 
Bij de arbeidersenquete van 1890 had dokter Haakma uit Winschoten de spijker 
op de kop geslagen: 
 
Als alles voor den wind gaat, het gezin klein blijft en zeer spaarzaam is, dan 
kunnen zij zich misschien voor het armhuis vrijwaren, maar als er ook het minste 
tusschen komt is dit zeer moeilijk. 

 
Rond 1890 ging er niets voor de wind. In het veen kreeg de turf zware 
concurrentie van de steenkool. Nu de schepen groter waren geworden stoomden 
ze, volgeladen met kolen, over de zee en de grote rivieren naar de Nederlandse 
havens. Fabrieken schakelden over op nieuwe brandstof en thuis kwam de 
kolenkit naast de kachel te staan. De turfgravers dachten er niet aan om voor 
een schijntje de veenput af te dalen. Dat gaf gedonder, vooral in het voorjaar, als 
de turfgraverij begon en er een nieuw akkoord over het loon moest komen. De 
verveners hadden weinig te bieden. Het bollejagen begon: de turfgravers staakten 
en dreven hun ‘vijand’ in het nauw. Er sneuvelden ruiten en de politie had de 
grootste moeite om de boel in de hand te houden. In 1888 was er oproer in de 
venen achter Stadskanaal. Zwaar bewapende marechaussees rukten uit om de 
plaatselijke veldwachters bij te staan. Veel turfgravers werkten ook als losse 
arbeider bij de boer. Ook daar was misere. Vanwege de landbouwcrisis (1878-
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1895) kelderden de lonen en verdreven de machines de arbeiders van de 
boerderij. De arbeiders pikten het niet. In Finsterwolde gijzelden zij zelfs het 
armbestuur. In datzelfde Finsterwolde liet hotelhouder Jan Poppes Hommes de 
eerzame burgers schrikken met zijn propaganda voor het neem- en eetrecht. In 
een wereld waar de rijkdommen zo ongelijk verdeeld waren, hoorden de armen 
een groter deel te krijgen. In de strokartonfabrieken, waar de boeren het voor het 
zeggen hadden, was het zwoegen voor een hongerloontje. De socialisten namen 
het op voor deze mensen. De leider van de Sociaal Democratische Bond (SDB), 
Domela Nieuwenhuis, kwam ook naar Groningen. Hij sprak op het Nut de 
keurige burgers toe en gaf op grote massabijeenkomsten de arbeiders nieuwe 
hoop op een betere wereld. Maar die moesten ze wel zelf op hun kapitalistische 
uitbuiters bevechten. Domela had het zelfs over afschaffing van privé-bezit. 
Vooral in Oost-Groningen sloeg de revolutionaire taal van Domela aan. In 1891 
kwamen duizenden landarbeiders in Finsterwolde naar hem luisteren. Boeren en 
burgers huiverden. Waar moest dat op uit draaien? Op uitnodigingen van de 
Nutsdepartementen hoefde Domela daarna niet meer te rekenen. De man 
preekte revolutie! En daarop zaten boer en fabrikant niet te wachten. Al snel leek 
hun ergste nachtmerries overtroffen te worden. Tjerk Luitjes ging er nog harder 
tegenaan. In 1889 was hij aanwezig bij een staking op de strokartonfabriek van 
W.A. Scholten in Sappemeer. Net als bij de vlasfabriek van Dumonceau nam hij 
geen blad voor de mond. Hij noemde Scholten ‘een uitzuiger die geduldig z’n 
arbeiders uitkneep en met zijn klompen de marmeren vloeren van zijn huis 
versleet.’ 
 
Twee jaar later leidde Luitjes een staking in de Pekelder karton. In 1892 werd 
het in de Oosthoek, zoals Luitjes Oost-Groningen noemde, pas echt oorlog. Op 
de scheepswerf van Smit in Hoogezand werd de jonge Jacob Buining gedwongen 
om zich naakt in het vieze water van het Winschoterdiep te laten glijden om de 
kiel van een schip schoon te maken. Water dat met cholerabacterieen besmet 
zou zijn. Luitjes zette de zaak op scherp: ‘Wat doen we met een man die een kind 
onder water steekt?’ ‘Ophangen’, donderde het door de zaal. Het duurde maar 
even of het huis van de scheepsbouwer werd met stenen bekogeld. Er werd zelfs 
met revolvers geschoten. Het ‘Hang Edske Smit op’ weergalmde over het 
Winschoterdiep. De burgemeester verbood samenscholingen op straat en haalde 
militairen naar Hoogezand om de orde te herstellen. Kort daarop dook Luitjes op 
in de Pekela’s om er een staking te leiden. Hij verliet Stad en verhuisde naar 
Sappemeer. Samen met Ebo Kaspers uit Finsterwolde begon hij een drukkerijtje.  
Ze gaven het blad De Arbeider uit. Toen daarin een recept werd gepubliceerd om 
dynamiet te maken waren de rapen gaar. De drukkerij werd door drie 
veldwachters uitgekamd, buiten stonden soldaten klaar die op het ergste 
voorbereid waren. Een naar ontploffing ruikend blokje werd uiterst voorzichtig in 
beslag genomen. Het bleek Oost-Indische inkt. Verder werd er niets gevonden. 
Ondertussen leek het aan het Winschoterdiep wel oorlog. De jaarwisseling 1892-
1893 zou de inwoners van Hoogezand en Sappemeer nog lang heugen. De 
socialisten kwamen in de Bierhalle bijeen, uiteraard met Luitjes als spreker. Na 
afloop werd er tegen soldaten te paard gevochten. Een arbeider die wilde 
vluchten zakte door het ijs. De knokpartij kreeg een staartje. Toen een van de 
soldaten op 2 januari naar de strokartonfabriek van Scholten in Sappemeer ging 
om er stro te halen, kreeg een van de arbeiders hem in de gaten. Was dat niet de 
woesteling die de bezoekers van de Bierhalle had afgetuigd? De vlam sloeg in de 
pan. De soldaat kreeg een pak slaag. Militairen schoten te hulp. Zij schoten met 
scherp op de arbeiders die hen op een regen van stenen tracteerden. Terwijl de 
militairen terugtrokken vanwege gebrek aan munitie en er nog steeds door de 
arbeiders met stenen werd gegooid, heerste er een ontstellend tumult. De zwaar 
gewonden boden een vreselijke aanblik, terwijl vrouwen huilden en probeerden 
hun mannen naar huis te krijgen. Veilig achter hun krant schudden de 
Groningers het hoofd. Waar moest dat heen? Sappemeer was zelfs wereldnieuws. 
De Franse krant Le Figaro meldde zijn lezers dat de situatie in Groningen 
extreem gevaarlijk was. Zou er een revolutie uitbreken? Overal in Oost-
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Groningen waren nu soldaten gestationeerd. De strokartonfabrieken in Oude 
Pekela en het hotel van de proletarische wereldverbeteraar Jan Poppes Hommes 
in Finsterwolde werd als de gevaarlijke broeinesten van de revolutie beschouwd. 
Stakingen van strokarton- en landarbeiders volgden, maar mislukten. De 
openluchtbijeenkomsten van de socialisten waren wel een groot succes. Er klonk 
muziek, koren zongen, vaandels wapperden. In De Arbeider meldde Luitjes 
hoezeer het volk aan de lippen van de sprekers hing:  
 
Die lang uitgerekte halzen, dat glinsteren der oogen, kortom geheel die spanning 
om geen letter te verliezen en alles op te zuigen. Zij zijn het bewijs dat deze 
bevolking, getiranniseerd en uitgezogen, langzamerhand besef krijgt van haar 
menschenwaarde. 

 
Ook na de revolutiejaren 1892 en 1893 bleef het onrustig. In Oost-Groningen 
stonden boer en arbeider als klassenvijanden tegenover elkaar. In 1907 besloten 
de boeren om zich als één man tegenover de arbeiders te plaatsen. Derk Tonko 
Barlagen werd hun man. Deze ‘boerentsaar’ van de Reiderwolderpolder hield niet 
van pappen en nathouden. Als de arbeiders oorlog wilden konden ze die krijgen. 
Maar de arbeiders waren niet alleen strijdvaardig, ze hadden zich ook beter 
georganiseerd. Een van de eersten die daarop had aangedrongen was Willem 
Luttje uit Meeden. Hij leidde niet alleen stakingen van de landarbeiders, maar 
wees ze op het nut van een vakbond die over een stakingskas beschikte. Zo hard 
als het op de Oldambster klei ging was het niet op het Hogeland. Toch was er 
dankzij de landbouwcrisis hier net zo goed geen werk. En net als in het Oldambt 
lieten zij zich niet zoethouden met het uitdiepen van sloten en het keien kloppen 
tegen een hongerloontje. Ze organiseerden zich maar waren minder opstandig 
dan de Oost-Groningers. Misschien kwam het omdat op het Hogeland minder 
arbeiders de kerk de rug toekeerden. Zolang boer en arbeider in dezelfde kerk 
bleven, verklaarden ze elkaar ook minder snel de oorlog. Revolutiepredikers als 
Domela Nieuwenhuis en Luitjes kregen nauwelijks vat op de Hogelanders. Toen 
er in 1912 in Usquert toch gestaakt werd en die nog gewonnen werd ook, werd 
de landarbeidersbond populairder. Ze kregen er zelfs meer in het loonzakje dan 
de landarbeiders in het Oldambt. Geen wonder dat het daar onrustig bleef. Er 
werd gestaakt, maar niet meer zo fanatiek en massaal als in de wilde jaren 
negentig. Maar de stakingen van 1906, 1907 en 1919 mochten er terdege zijn. In 
1929 keek heel Nederland opnieuw naar de Oosthoek. De landarbeiders eisten 
hogere lonen. ‘Der komt van ’t joar niks bie’, liet Barlagen weten. Weer stonden 
herenboeren en landarbeiders met kwaaie koppen tegenover elkaar. Iedereen 
wist dat 1928 een best jaar was geweest. Hoge opbrengsten en hoge prijzen. Voor 
de rijke boeren een gouden tijd. Vijftien procent erbij was de eis van de 
arbeiders. Dan zouden ze eindelijk evenveel verdienen als op het Hogeland. 
‘Komt niks van in’, zei Barlagen. ‘In de slechte jaren hebben we jullie geen cent 
gekort en het leven is niet duurder geworden’.  Op 1 mei 1929 werd de staking 
uitgeroepen. De arbeiders wilden niet ophouden, maar waren niet eensgezind. 
Dat had te maken met de onderlinge ruzie van de socialisten. De radicalen 
waren communist geworden en wilden, net als hun kameraden in Rusland, de 
arbeidersrevolutie. Anderen voelden meer voor kleine stappen vooruit. Deze 
sociaal-democraten waren met bescheiden verbeteringen voorlopig tevreden. 
Meer dan vijfduizend Oost-Groningers staakten. Ze hoopten dat de boeren het 
koren niet konden oogsten. Die waren niet voor één gat te vangen. Op slimme 
wijze haalden ze hulpkrachten naar de boerderij. ‘Onderkruipers’, zeiden de 
stakers. Onder deze helpers waren boerenzoons van buiten Oost-Groningen en 
vrijwilligers uit Friesland. Sommige Friezen waren extra enthousiast omdat ze de 
communisten te grazen konden nemen. Als goede christenen hadden ze een 
hekel aan goddeloze revolutiemakers. Ook uit Ost-Friesland werden arbeiders 
aangevoerd. Die kosten een lieve duit, maar de boeren uit het Oldambt konden 
ze wel betalen. De hulp van buitenaf maakte de stakers zo kwaad dat ze hun 
meningsverschillen vergaten. In groepjes vielen de stakers de werkwilligen aan. 
Marechausees deden wat ze konden om de werkwilligen te beschermen, maar 



 497 

dat viel niet mee. Er vielen zulke rake klappen dat de boerenhelpers voor hun 
leven moesten rennen. 
 
Vanaf begin af aan werd er geprobeerd om de partijen bij elkaar te brengen. Jan 
Buiskool, burgemeester van Delfzijl, was de bemiddelaar. Hij had al gauw in de 
gaten dat de staking meer was dan een geldkwestie. Het was een strijd om de 
macht tussen twee groepen die elkaar haatten. Na 28 mei 1929 leek elke 
lijmpoging zinloos. Ook die dag stonden stakers op wacht bij het station in 
Winschoten. Zou er werkers aangevoerd worden? Twee vreemdelingen die 
verdacht veel op landarbeiders leken, stapten uit en namen de tram. Naar 
Finsterwolde? Het gerucht verspreidde zich als een lopend vuurtje. Toen beiden 
daar aankwamen en hotel De Unie binnenstapten was het duidelijk. De 
toegestroomde Finsterwolders hadden gezien hoe veldwachter Duut de werkers 
beschermde. En stond hotelhouder Huizinga niet bekend als een ronselaar voor 
de boeren? Duut kende zijn pappenheimers en belde ogenblikkelijk de 
burgemeester. Zelfs door de telefoon hoorde de burgemeester het volk tekeer 
gaan. Burgemeester Roelofs kwam naar De Unie en probeerde de zaak te sussen. 
Het was het beste dat iedereen naar huis ging. Hij zei dat de gasten van Hotel De 
Unie bollenkwekers waren en niets met de boeren of de staking te maken 
hadden. Er werd niet geluisterd, maar zolang het bij vloeken en schreeuwen 
bleef was er niets aan de hand. Het zou snel donker worden en dan gingen de 
mensen hopelijk naar huis. Burgemeester Roelofs vertrok om tweeëntwintig uur 
dertig en dat had hij beter niet kunnen doen. Hij was nog maar net weg of er 
kwam een groep stakers uit Beerta aangemarcheerd. Het schelden werd heviger. 
Er kwamen meer marechaussees. ‘Yje Wijkstra! Yje Wijkstra!’ sarden de stakers. 
Yje Wijkstra uit Grootegast schoot vier agenten door hun ribbenkast. Dat was 
nog maar kort geleden gebeurd. De viervoudige moord was nog altijd het gesprek 
van de dag. De naam van de schutter had een sinistere klank gekregen. Het 
spottend sissen van de naam van de moordenaar uit het Westerkwarier haalde 
het bloed onder de nagels van de politiemensen vandaan. Toen rinkelden er 
ruiten van De Unie. Een marechaussee kreeg een steen recht in zijn gezicht. 
Stokken vlogen door de lucht. Ineens flikkerden er sabels in het avondlicht. Er 
klonken schoten. Met veertien man, zes van hen te paard, stortten de 
ordebewaarders zich op hun kwelgeesten. De stakers weken even achteruit, 
maar kozen toen weer de aanval. Weer knalden schoten. Een van de omstanders 
viel neer. Het was de groentenventer Eltjo Siemons uit Finsterwolde. Zijn dood 
maakte elke bemiddeling zinloos.  Bijna een half jaar duurde de staking. Toen er 
geen geld meer was om de stakers te betalen, was de oogst zo goed als binnen. 
De arbeiders waren verslagen. Wel werd onderhandeld. Barlagen haalde zijn 
gelijk want ‘der kwam niks bie’.  Na 1 mei 1930 zouden de lonen dan toch met 
tien procent omhoog gaan. Dat was een magere oogst voor de arbeiders. De 
communisten maakten de sociaal-democraten uit voor verraders van de 
arbeidersklasse. Hun man van de landarbeidersbond, Jan Hilgenga uit 
Midwolda, had zich immers overgegeven. Het jaar 1929 kreeg een vervolg in de 
Pekelder strokartonindustrie. Hier trokken de rijke boeren aan de touwtjes. In 
1931 brak er een staking uit die vijf maanden zou duren. Het ging om een 
loonsverlaging van niet minder dan twintig procent. De eensgezindheid van de 
arbeiders bleef nu goed bewaard. In lange optochten liepen de stakers langs het 
Pekelderdiep. Al van ver was het ‘Honger, Brood, Arbeid’ te horen. In plaats van 
twintig werd er uiteindelijk vijf procent op het loon gekort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 498 

Dieptepunt eerste landbouwcrisis 
 
Vanaf 1819 daalden de graanprijzen dramatisch. Een van de oorzaken was de 
import van granen uit het Zwarte Zeegebied, dat kort tevoren was ontsloten. In 
december 1823 richtte daarom een groep van negentienhonderd ‘voorname 
landbouwers in de Provincie Groningen’ aan koning Willem 1 een ‘Rekwest en 
Inlichtende Memorie ter erlanging van tijdelijk verbod van een voortdurend 
bezwaar op den invoer van Granen en Peulvruchten.’ Opsteller van het rekwest 
was mr. Jan Remees Modderman, hoofdinspecteur van de belastingen in de 
provincie Groningen. Hij gebruikte in het schrijven de nodige retoriek om de 
vorst van de ernst van de situatie te overtuigen: ‘Alleen de Tappers-nering en de 
Handel in sterke dranken bloeit; want helaas! De wanhoop zoekt hier heul in de 
bedwelmende kracht van den korenbrandewijn, gelijk de Muselman rust in zijn 
opium’. Om – zij het in beperkte mate – de ergste nood te lenigen, werd in 1824 
door Willem 1 de ‘Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in 
de provincie Groningen’ opgericht. Boeren wiens boerderijen executoriaal 
verkocht dreigden te worden, konden bij de Maatschappij een beroep doen op 
een krediet. De depressietijd voor de boeren was daarmee echter nog lang niet 
voorbij. De tegenslagen volgden elkaar in rap tempo op: de watersnood van 
1825, tegenvallende oogsten in de natte en koude zomers van 1827-1829 en in 
het laatste jaar trof tevens een insectenplaag de provincie, die de koolzaadoogst 
vernielde. Pas na 1835 stegen de graanprijzen weer door een toenemende vraag 
uit Engeland, waar de bevolking sterk groeide. 
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Proat is gain fladderak 
 
 
 
 

De snikkenvaart 
 
 
 
De snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer is het voorbeeld van een 
veenkoloniale trekschuit. De snik heeft gevaren van 1798 tot 1949. 
 
 
Vroeger waren er twee categorieën trekschuiten in vaste veerdienst op 
verschillende steden en dorpen. De ene categorie, met een houten opbouw als 
kajuit, was in hoofdzaak bedoeld voor personenvervoer en bescheiden 
vrachtvervoer. De andere categorie was vooral gericht op het vervoer van 
vrachtgoederen - vooral landbouwproducten - bescheiden 
passagiersaccommodatie. Dus voorzien van een groot ruim met eveneens groot 
belaadbaar dek en relatief bescheiden aan het ruim grenzende roef. 
 
Voor een zo prettig verblijf in de roef was het noodzakelijk dat de passagiers 
elkaar geen overlast bezorgden. Eveneens te dien aanzien legde de Ordonnantie 
aan de schipper verplichtingen op. Allereerst was het noodzakelijk dat de bagage 
van de passagiers geen overlast gaf aan de medereizigers. Kleine bagage moest 
onder de banken langs de zijkanten van de roef of onder de banken van de 
stuurhut opgeborgen worden (art. 18 van de Ordonnantie). Daarvoor was geen 
vrachtgeld verschuldigd. Voor de grote koffers en dergelijke was – mits de 
eigenaar meevoer – het halve tarief naar de te varen afstand verschuldigd, 
evenwel op zijn minst een stuiver (art. 62 van de ordonnantie). Voor een prettige 
reis was echter in de eerste plaats het onderlinge gedrag van de passagiers in de 
roef belangrijk. De stad Groningen blijkt ook daarvoor oog te hebben gehad. De 
schipper was verplicht behoorlijk gedrag van de passagiers aan boord te 
verzekeren. 
 
Ingeval van dronkenschap, ruziezoekend gedrag en het uitslaan van 
onbehoorlijke taal was de schipper verplicht zo iemand te gelasten ‘zich stil en 
vredig te houden ’en indien dat niet gelukte – meteen uit de trekschuit te zetten. 
In dat geval mest het ‘gerecht ter plaatse’ (dus naar de jurisdictie van de 
kantongerechten) daarvan onmiddellijk in kennis te stellen (art. 40 van de 
Ordonnantie). Klaarblijkelijk wenste de Stad een eventuele klacht van een 
uitgezette passagier tegen de schipper, onmiddellijk in processueel goede banen 
te leiden. De uitgezette passagier genoot aldus indirect een zekere 
rechtsbescherming. Mede-opvarenden konden als getuigen fungeren. Voorts gold 
het verbod ‘binnendeks’te roken, indien ook maar één passagier daartegen 
bezwaar had en dat aan de schipper te kennen gaf (art. 41 van de Ordonnantie). 
Het verbod gold ‘binnendeks’, dus in de roef en in het vooronder. Men stelde zich 
voor dat twintig tot dertig personen urenlang in die gesloten ruimten dicht opeen 
zaten, eventueel met hun kinderen.  
 
Zowel indien de schipper corrigerend optrad, als wanneer hij dat niet of in 
onvoldoende mate deed, was het mogelijk dat de passagiers daar hun beklag 
over deden bij de Commissaris (art. 42 van de Ordonnantie), die op zijn beurt 
daarvan melding maakte in zijn verslag aan het stadsbestuur (art. 3 van de 
Ordonnantie). Mede in aanmerking nemende, dat hij het risico liep door het 



 500 

gerecht of het stadsbestuur in het ongelijk gesteld te worden, was de positie van 
de schipper als handhaver van de goede orde aan boord, geen eenvoudige. Hij zal 
zich bij al zijn doen en laten bewust geweest zijn van een onmogelijke 
‘aanbrenger’gericht op een bijverdienste aan boord. 
 
Tenslotte verdient de veiligstelling van een ongehinderde vaart van de trekschuit 
(snik) temidden van het andere scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep de 
aandacht. De Ordonnantie bevat tot dat doel een samenstel van bepalingen die 
de benaming van scheepvaartreglement verdienen met alle daarin voor de 
schipper neergelegde verplichtingen (art. 57 en volgende van de Ordonnantie). 
De trekschuit moest op weg naar Groningen rechts varen, dus dicht langs de 
trekweg met het jaagpad voor de paarden. Schepen mochten aan die kant van 
het Winschoterdiep alleen liggen om te laden en te lossen en wel met gestreken 
mast. Kon een mast niet gestreken worden, dan moest de schipper van dat schip 
de van de paarden los gemaakte lijn (knuppel) opvangen en voorbij de mast naar 
de wal terugwerpen. Op de terugweg uit Groningen (men hoefde dan niet meer 
op tijd voor de markt in Groningen te komen) moest opnieuw rechts gehouden 
worden, terwijl de paarden op het jaagpad langs de trekweg liepen. Indien 
tegemoetkomende schepen met opstaande mast (en eventueel zeil) voeren, was 
dezelfde procedure voor de lijn aan de orde. Nadat het donker was geworden 
mochten er geen schepen meer een ligplaats innemen aan de wegkant van het 
Winschoterdiep, maar moeten aan de overkant van het diep een ligplaats kiezen. 
De trekschippers moesten op een ongehinderde vaart in hun verbinding met het 
jaagpad kunnen rekenen. Uiteraard diende ook de Kielster trekschipper 
(snikkevaarder) zich naar deze bepalingen te gedragen. Het ging in beginsel om 
de voorrangspositie van de trekschuiten op het Winschoterdiep tegenover het 
andere scheepvaartverkeer. 
 
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de Ordonnantie op het Winschoter Veer 
de mogelijkheid opende om een trekschuit ‘af te winnen’.  De indruk wordt 
gewekt dat het daarbij ging om het een korte tijd huren van een trekschuit voor 
privégebruik (art. 65 en volgende van de Ordonnantie). Daarbij kon sprake zijn 
van groepsvervoer maar eveneens van vrachtvervoer, bijvoorbeeld van meubelen. 
Nog in de jaren dertig van de twintigste eeuw noemde men in de Veenkoloniën 
verhuizen ‘vervoaren’, een herinnering van het varend verhuizen door het 
Kieldiep , ieder jaar op 1 mei. Dat ‘afwinnen’ kon voor enkele uren of dagen zijn. 
Uiteraard voorzagen de desbetreffende bepalingen van de Ordonnantie in de 
bescherming van het Winschoter Veer en van de bijveren tegen concurrentie 
door middel van dat ‘afwinnen’. 
 
Aan het eind van de Ordonnantie is een lijst opgenomen van allerlei goederen en 
de daarvoor door de stad Groningen voorgeschreven vrachttarieven. Bij de 
interpretatie daarvan dient rekening te worden gehouden dat de gulden, 
stuivers, centen, halve centen en oortjes (een vierde stuiver) zwaar aan  
koopkracht hebben ingeboet. In de loop van de geschiedenis zijn de tarieven – 
ook van de kielster snik – verschillende keren gewijzigd. Dat zal aan de orde zijn 
gekomen bij de manier waarop de Geïnteresseerden bij het 
Kijlcompagniesterdiep en vallaat, zich later noemende de ‘Geïnteresseerden bij 
de Kijlcompagniester Trekschuit met den aankleve van dien’, feitelijk de 
exploitatie van hun door de stad Groningen toegekend recht van veer voor eigen 
rekening en risico uitoefenden. 
 
Met de aankoop van het snikhuis (veerhuis) in 1822 verplaatste de 
bestuurlocatie van de Geïnteresseerden zich van het verlaatshuis naar Boven 
Kiel, de vaste aanlegplaats van de snik volgens de resolutie van 1798. In het 
snikhuis was een café: de trekschuit voor zowel personen –  als vrachtvervoer 
zorgde voor ‘aanloop’. Aan het snikhuis vonden verschillende verbouwingen 
plaats, de belangrijkste in 1871. Toen werd het snikhuis zelfs opnieuw gebouwd. 
In 1901 werd besloten de straatlantaarns voortaan in de zomer op te bergen in 
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het snikhuis, in plaats van zoals van oudsher gebruikelijk op de zolder van de 
school. De school was in 1722 door de Geïnteresseerden met toestemming van 
de stad Groningen gesticht, waarbij ze zich tegenover de Stad verplichten 
‘plaatsgeld ‘als een ‘eeuwige’ zakelijke last op hun landerijen te betalen naast het 
normale stadsgeld als stadsmeier. Het snikhuis werd ruim eenentwintig jaar, 
tezamen met de snik verhuurd aan snikkevaarder K. Steenhof. Met hem 
ontstond een conflict over een schuur, gebouwd voor de Omnibusmaatschappij 
achter het snikhuis. Er werd een schikking getroffen. De zeggenschap in de 
omnibusmaatschappij berustte kennelijk bij de Geïnteresseerden. Zij waren 
bereid een garantie ten laste van de ‘snikkas’ te verlenen voor eventuele verliezen 
van de Omnibusmaatschappij en om subsidies te geven aan de omnibusrijder D. 
Woldhuis. Een ander conflict met K. Steenhof betrof het ‘opgoed’ bij de snik, 
waarbij eveneens een schikking werd getroffen. Ondanks de ruimhartige 
uitvoering van die schikking na zijn plotselinge dood in 1919 tegenover zijn 
weduwe en ondanks een soepele regeling betreffende de lopende huurtermijn 
voor snik en snikhuis, ontstond met haar een conflict over de drankvergunning, 
waarin zij de sterkste partij bleek. Speciale aandacht verdient de aanleg van de 
telefooncel (1916) in het snikhuis, die mede voor publiek gebruik bestemt werd. 
De aanleg van elektriciteit (1920) en waterleiding (1957) weerspiegelden moderne 
maatschappelijke ontwikkelingen, ook in Kiel-Windeweer. Na verkoop van de 
snik aan de familie Van der Ark in 1949 werd alleen het snikhuis - bij de vaste 
aanlegplaats van de snik - nog aan die familie verkocht. Na opzegging van de 
huur werd het snikhuis in 1968 verkocht. De band tussen de Geïnteresseerden 
en de Kielster snik en het snikhuis was daarmee tenslotte volledig verbroken, 
een periode in de geschiedenis van de Geïnteresseerden was afgesloten. 
 
In het drukbevaren Kieldiep van de jaren dertig van de twintigste eeuw bepaalde 
het slanke silhouet van de motorvrachtboot in beurtvaart op Groningen mede 
het dorpsbeeld van Kiel-Windeweer. De melodie van de scheepshoorn om het 
openen van de twaalf bruggen te vragen, klonk langs de huizen.  Bij oudere 
inwoners leefde toen nog de herinnering aan een reis per trekschuit (snik) om 
familie te bezoeken in Groningen. Maar de generatie van rond 1870, met haar 
herinnering aan de trekschuit, is gestorven. Ook de herinnering aan de 
vrachtsnik in beurtvaart op Groningen vervaagt, nu alle scheepvaartverkeer in 
het Kieldiep is verdwenen. Meer dan honderdvijftig jaar behoorden het dorp Kiel-
Windeweer en de snik op Stad bij elkaar. De verbindende elementen waren de 
rechtsopvolgers van de oorspronkelijke ontginners van het hoogveen, die op 18 
januari 1647 van Stad een ontginningsconcessie kregen, waarbij de te ontginnen 
gronden als ‘stadsgrond’ in eeuwigdurende erfpacht werden gegeven aan de 
ontginners en hun (door vererving of koop) rechtsopvolgers: de stadsmeiers. De 
ontginners (boeren en stadsmeiers) groeven het Kieldiep en legden daarin het 
verlaat (sluis) om het wegstromen van het water van de hoger gelegen zuidelijke 
gronden te verhinderen, opdat het mogelijk bleef de gegraven turf naar Stad af te 
voeren. Stad had namelijk het recht van de vierde turf. Dat betekende dat een 
vierde deel van de totale opbrengst aan turf haar rechtmatig toekwam. De 
ontginners groeven eveneens de wijken (zijkanalen) van het Kieldiep, legden over 
het Kieldiep en de wijken bruggen en waren de stichters van het dorp Kiel-
Windeweer. Aanvankelijk vormden de ontginners ten zuiden van het verlaat 
samen met de die ten noorden van het verlaat de ‘Nieuwe Friesche Compagnie’, 
een samenwerkingsverband. Allerlei conflicten rond het onderhoud van het 
verlaat leidden ertoe dat het bij de overeenkomst van 30 augustus 1776 tot een 
scheiding kwam. Daarbij werd het verlaat voortaan eigendom van de ontginners 
langs  het Nieuwe-Compagniesterdiep, dat bij ‘dwars in de weg’ op het Kieldiep 
uitmondt. In het Nieuw-Compagniesterdiep stond een watermolen, die 
naderhand werd vervangen door een dam. De gronden boven die dam waterden – 
via de eerste brede wijk (de latere Toekomstwijk) – boven het verlaat af op het 
Kielsterdiep. De gronden beneden de dam waterden – van zuid naar noord – 
eveneens af op het Kieldiep via de schutsluis bij de uitmonding van het Nieuw-
Compagniesterdiep op het Kieldiep. Op basis van die waterstaatkundige situatie 
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maakten de boeren en stadsmeiers uit Nieuw-Compagnie met landerijen boven 
de dam voortaan deel uit van het samenwerkingsverband van Kielster, Nieuw-
Compagniester en (tot 1874) de boeren en stadsmeiers uit Annerveenschekanaal, 
van welke laatstgenoemden de gronden gelegen waren langs het tot de Semslinie 
(provinciegrens Groningen-Drenthe) doorlopende uiteinde van het Kieldiep 
voorbij de Molenwijk, de latere verbinding met het Drentse 
Annerveenschekanaal. Het samenwerkingsverband van deze stadsmeiers kwam 
voortaan als een eenheid naar buiten onder de naam ‘Geïnteresseerden bij het 
Kijlcompagniesterdiep en Vallaat met den aankleve van dien’ met eigen 
bezittingen, zoals het Kieldiep boven het verlaat (kleine schutsluis), het verlaat 
zelf, de bruggen over het Kieldiep, alsmede eigen geldmiddelen die apart beheerd 
werden in de ‘verlaatskas’. De clausule ‘met den aankleve van dien’ beoogde 
duidelijk te maken dat de Geïnteresseerden van het samenwerkingsverband, dat 
in de loop van de geschiedenis naamswijzigingen zou ondergaan, nog andere 
eigendommen had dan in de naam vermeld, bezaten. In 1772 hadden de 
Geïnteresseerden met gronden in Kiel-Windelweer al het besluit genomen om een 
deel daarvan af te staan voor de aanleg van een doorlopende weg ten westen van 
het Kieldiep en daartoe brede afneembare houten batten (bruggen) over de 
wijken aan te leggen. Tegelijk werd besloten tot de aanleg van drie klapbruggen 
over het Kieldiep met bijbehorende klaplanen naar Kielsterachterweg, ook wel 
‘Swarte weg’ genoemd.  De klaplanen liepen parallel op een afstand van 
achthonderd meter aan het Kieldiep ten oosten van Kiel-Windeweer. De aanleg 
van de klapbruggen betekende een grote verbetering voor het verkeer – wipkar 
(boerenwagen), rijtuig – naar de naburige dorpen. De smalle al aanwezige houten 
draaien (draaibruggen) over het diep maakte het verkeer te voet tussen de beide 
walkanten van het diep gemakkelijker. Aannemende dat de turf van de 
ontgonnen gronden per schip naar Stad werd afgevoerd, zal er van oudsher aan 
de westkant een jaagpad langs het Kieldiep zijn geweest voor de scheepsjagers en 
hun paarden. Stad gaf toestemming voor de aanleg van de dorpsweg en bruggen. 
De wens om een eigen beurtveer te onderhouden zal vanuit deze dorpssituatie 
naar voren zijn gekomen. Bij resolutie van 9 juni 1798 gaf Stad  aan het verzoek 
van de ingezetenen gehoor.  
 
Daarmee was de instelling van het Kielster Veer per trekschuit (snik) een feit. De 
exploitatie van het Kielster Veer was voor rekening van de Geïnteresseerden bij 
het Kijlcompagniesterdiep en Vallaat. Dus door de gezamenlijke boeren en 
stadsmeiers met gronden die afwaterden op het Kieldiep boven het verlaat en wel 
voor rekening van hun verlaatskas. Voortaan zou het beurtverkeer op Stad 
Groningen – eerst per trekschuit en later per motorboot – gedurende 
honderdvijftig jaar tot het dorpsbeeld van Kiel-Windeweer behoren. De 
Geïnteresseerden, dus ook de Nieuw-Compagniester- en 
Annerveenschekanaalster boeren en stadsmeiers, waren als participanten in het 
samenwerkingsverband indirect ook in hun persoonlijk vermogen financieel 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de Kielster snik. Zij bewezen met die 
exploitatie de dorpssamenleving een belangrijke dienst. Ook de stichting van een 
school (1722), de kerk (1755) met Kerkhoflaan, de aanleg van wegen en bruggen 
(1772), de verzorging van straatverlichting met petroleumlampen (1867) en de 
exploitatie van een lijkwagendienst (1883) waren aan hen te danken. De 
exploitatie van een eigen veerdienst paste in een traditioneel patroon van 
samengaan van eigen belangen en publieke hulpvaardigheid. 
 
Bij resolutie van 9 juni 1798 besloot Stad Groningen gehoor te geven aan het 
verzoek van de ‘gezamenlijke ingezetenen van de Kijl om evenals andere coloniën 
op eigen kosten een gereguleerd veerschip te mogen aanleggen teneinde hun 
producten en waren van negotie (handelswaren) tweemaal per week van en naar 
Groningen te kunnen vervoeren en daar op een behoorlijke plaats te kunnen 
lossen en laden.’ In die resolutie werd overwogen dat het Winschoter Veer van de 
toestemming op het verzoek geen nadeel zou ondervinden en dat de stadskas 
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daardoor vermeerderd zou worden, maar dat alles voor eigen risico van de 
verzoekers zou zijn. 
 

 
Het dorp Kiel-windeweer  

 
Kiel-Windeweer - Sluiswachterswoning   

 

 
Foto: Jaap Elevelt

Kiel-Windeweer - Wakerbadde  

 

   

 
Daarna volgden de voorwaarden (de bepalingen van de resolutie) waar de 
verzoekers zich bij de uitoefening van het recht van veer aan dienden te houden. 
Het uitgangspunt was – zowel van de verzoekers als van Stad Groningen – dat de 
burgers zelf de exploitatiekosten zouden dragen. Gezien de toenmalige juridisch-
economische verhoudingen mag aangenomen worden dat niet alle inwoners van 
Kiel-Windeweer (de Kijl) dat risico zouden dragen, maar dat het 
samenwerkingsverband van boeren en stadsmeiers, de Geïnteresseerden, dat 
risico op zich zou nemen en wel ten laste van de ‘verlaatskas’. Dit 
samenwerkingsverband was bovendien bij Stad Groningen als contractpartner 
bij allerlei onderhandelingen rond het onderhoud van de sluis bekend, o.a. ter 
gelegenheid van het convenant van 1817 met de Drentse verveners tot welk 
convenant de Geïnteresseerden in 1819 toetraden. In de aanhef van de resolutie 
van 9 juni 1798 is verder sprake van een gereguleerd veerschip. Kennelijk waren 
de verzoekers met het bestaan van door Stad gereguleerde veerdiensten bekend. 
Het zal hen niet verbaasd hebben dat in de resolutie van 9 juni 1798 de bepaling 
onder artikel 2 was opgenomen dat het Kielster Veer onderworpen zou zijn aan 
de Ordonnantie op het Winschoter Veer van Stad van 18 februari 1791, die 
strenge regels voor een correcte gang van zaken bevatte. Maar ook de zin dat het 
Winschoter Veer van de instelling van het Kielster Veer geen nadeel zou 
ondervinden en dat de stadskas daardoor vermeerderd zou worden, was niet 
zonder betekenis. 
 
De Kielster veerdienst zou dus behalve ‘producten van de colonie en waren van 
negotie’ ook passagiers mogen vervoeren. Er is dus sprake van een trekschuit, 
bestemd voor zowel personen- als vrachtvervoer. De schippers moest voor de  
ontvangen vrachtgelden verantwoording afleggen aan de commissaris in dienst 
van Stad. Van de vrachtgelden diende voor het bevaren van het Winschoterdiep 
tussen de sluis van Martenshoek en Stad Groningen een vierde aan Stad te 
worden afgestaan. Het Kieldiep was eigendom van de rechtsopvolgers van de 
oorspronkelijke ontginners krachtens de ontginningsconcessie van 18 januari 
1647, verenigd in de Nieuwe Friesche Compagnie, van welk oorspronkelijk 
samenwerkingsverband de boeren en stadsmeiers boven het verlaat zich bij 
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overeenkomst van 30 augustus 1776 hadden afgesplitst. Zij waren als de 
‘Geïnteresseerden bij het Kijkcompagniesterdiep en Vallaat met den aankleve 
van dien’ eigenaar van het verlaat en het Kieldiep boven het verlaat. De boeren 
en stadsmeiers beneden het verlaat profiteerden mede van de aanwezigheid van 
de veerdienst door hun deel van het Kieldiep. Het lag dus voor de hand dat de 
vrachtgelden voor de vaart in het Kieldiep niet ten dele aan Stad behoefden te 
worden afgestaan. 
 
De Kielster snik zou dus onderweg naar of van Stad Groningen zowel personen 
als goederen mogen meenemen. Bovendien werd in het bijzonder vermeldt dat 
ook personen uit het Landschap Drenthe vervoerd mochten worden. Bij die 
passagiers moet gedacht worden aan inwoners van Annerveenschekanaal, 
Eexterveen en Zuidlaarderveen. Inwoners van die dorpen konden gemakkelijk 
over boerenlanen het dorp Kiel-Windeweer bereiken. Dat gold in het begin ook 
voor inwoners van het Groningse dorp Nieuw-Compagnie. De inwoners van die 
dorpen waren bovendien vaak boeren en stadsmeiers van wie de gronden 
afwaterden op het Kieldiep boven het verlaat en die dus – als behorende tot de 
‘Geïnteresseerden bij het Kijlcompagniesterdiep en Vallaat’ – mede eigenaren en 
mede-exploitanten waren van de snik. Naar moderne maatstaven is het bijzonder 
dat de trekschuit ook brieven mocht vervoeren en bezorgen. Wat die 
vrachtgoederen en brieven betreft, die ‘verderop’ geadresseerd waren: voor het 
vervoer daarvan zullen andere veerdiensten op Stad zorg hebben gedragen, zoals 
dat ook met vrachten in de jaren dertig van de twintigste eeuw met de in Stad 
samenkomende bodediensten het geval was. 
 
In artikel 4 werd bepaald dat de Kielster snik ’s morgens op een – al naar het 
jaargetijde – gekozen uur zou mogen afvaren, maar ’s middags tegelijk met de 
snikken van Sappemeer, Martenshoek en Foxhol om veertien uur uit Groningen 
zou moeten vertrekken. 
 
In de Ordonnantie op het Winschoter Veer van 18 februari 1791 werden de veren 
op Sappemeer, Martenshoek en Foxhol bijveren genoemd. Het veer van en naar 
Noordbroek was een onderdeel van het Winschoter Veer. Het Kielster Veer, ook 
een bijveer genoemd, mocht in beginsel zelf het uur van afvaart uit Boven Kiel 
kiezen, maar het uur van vertrek uit Groningen stond vast. Het was er uiteraard 
om begonnen om tijdig op de markten in Groningen te kunnen komen voor de 
handel van landbouwproducten, vee en ‘waren van negotie’. Dat uur van vertrek 
was vermoedelijk afgestemd op het sluitingsuur van de markten. Bovendien 
werd op die manier voorkomen dat de bijveren bij nacht en ontij onderweg 
waren. 
 
In artikel 5 werd nogmaals verwezen naar de Ordonnantie op het Winschoter 
Veer van 1791 en in het bijzonder naar het hoofdstuk op de ‘Landschuiten’. Voor 
het Kielster Veer worden als stopplaatsen genoemd: Boven Kiel, het Kielster 
Vallaat, Martenshoek (Hoogezand), Rode Haan en het Eerste Tolhek, ofwel De 
Gideon. Dit artikel vermeldt ook de tarieven voor personen- en vrachtvervoer 
voor de Kielster trekschuit. Voor de heenreis en de terugreis gold steeds 
hetzelfde tarief. Vanaf Boven Kiel en ook vanaf het Kielster Vallaat naar 
Groningen bedroeg het personentarief vijf stuivers, vanaf Martenshoek vier 
stuivers, Foxhol drie stuivers, Rode Haan twee stuivers en Eerste Tolhek of De 
Gideon één stuiver. Voor de vrachtgoederen worden in de resolutie alleen de 
tarieven van Groningen naar de Kijl en terug genoemd, en wel voor: 
 
                                                                                       stuiver                                
een ton boter, honig, bier, een schipspond kazen              - 6 -    
een ton haring, kleiner naar proportie                               - 2 - 
een oxhoofd wijn, edik (azijn),  (industrie)olie uit Bremen - 8 -   
een anker wijn in mand of korf                                          - 2 -     
een vat zeep, kleiner naar proportie                                   - 1 - + 4 cent 
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honderd pond zoetemelkse kazen                                      - 2 -   
een half zwijn of varken                                                     - 3 - 
een mud (hl) rogge, weite (tarwe), erwten en bonen           -1 - + 4 cent 
raapzaad, hennipzaad, garst (gerst), boekweit 
een mud haver                                                                   - 1 -    
een zak aardappelen, korven appelen, peren                    - 1 - + 4 cent 
brieven, met of zonder verschot (voorraad)                        - 1 -            
en voor niet in de lijst opgenomen waren naar gewicht, 
te berekenen naar 100 pond                                              - 1 - + 4 cent 
 
Voor waren waarvan het gewicht niet bepaald kon worden, de vrachtsom naar 
redelijkheid geheven zou worden en bij verschil van mening door de 
Commissaris zou worden vastgesteld. 
 
Allereerst valt op dat Stad Groningen bij de vaststelling van de tarieven voor het 
Kielster Veer er geen verschil tussen maakte of men vanaf Boven Kiel of vanaf 
het verlaat in het Kieldiep van de trekschuit gebruik maakte. Voor Stad speelde 
daarbij mogelijk een rol dat het Kieldiep – wegens de vrijstelling van de heffing 
van een vierde deel van de opbrengst – haar geen extra inkomsten opleverde. 
Van het personentarief van vier stuivers vanaf de sluis bij Martenshoek kwam 
Stad een stuiver toe. Het Kielster Veer zal dus van het personentarief van vijf 
stuivers vanaf Kiel-Windeweer een stuiver aan Stad hebben moeten afdragen. 
Dat gold zowel op de heenreis als op de terugreis. In feite gold dus voor het 
Kielster Veer de heffing ten gunste van Stad Groningen van een vijfde deel in 
plaats van een vierde. Uit het tarief van vier stuivers voor de afstand 
Martenshoek-Groningen kan afgeleid worden dat de inwoners van Kiel-
Windeweer voor een stuiver per trekschuit naar Hoogezand en Martenshoek 
konden reizen, ongeacht of ze in Boven Kiel dan wel later opstapten.  Bij een 
dagloon van een gulden moest voor iedere stuiver lang gewerkt worden. 
Bovendien was men het lopen gewend bij de landbouwwerkzaamheden: ploegen, 
eggen, schoffelen, grasmaaien, korenzichten en wat verder te doen viel. Tegen 
een wandeling van een aantal kilometers zag men niet op. Dat gold ook voor de 
schoolkinderen die uit Nieuw-Compagnie of uit Kalkwijk-Lula naar de school in 
Kiel gingen. Het zullen de rijken en handelaren zijn geweest die voor het 
openbaar vervoer per trekschuit deden besluiten. De tarievenlijst voor de 
vrachtgoederen heeft inzicht in de gewassen die rond 1800 algemeen gangbaar 
waren. Een zak aardappelen werd daarin slechts terloops genoemd, de naar 
afstand niet gedifferentieerde tarieven voor de vrachtgoederen vanaf Kiel-
Windeweer hadden te maken met het stapelrecht van Stad Groningen, waarbij 
het verboden was om bepaalde producten buiten Stad om te verhandelen. De 
door Stad vastgestelde tarieven hielden in dat het de Geïnteresseerden niet vrij 
stond die zelfstandig vast te stellen, hoewel het exploitatierisico van het Kielster 
Veer wel voor hun rekening kwam. Die voorgeschreven tarieven beschermden het 
Winschoter Veer als hoofdveer (en de andere bijveren) tegen ongewenste 
concurrentie door het Kielster Veer (artikel 35 van de Ordonnantie). Dat het 
Kielster Veer ook als bron van inkomsten voor Stad Groningen bedoeld was, 
bleek al uit de overwegingen in de aanhef van en uit het bepaalde in artikel 1 
van de Resolutie van 9 juni 1798, betreffende de heffing van het vierde deel van 
de vrachtgelden voorbij Martenshoek en de vrijstelling daarvan tussen Boven 
Kiel en de sluis te Martenshoek voor de mensen uit Kiel. 
 
Er was nog een ander aspect. Het laadvermogen van de snik bepaalde het 
maximale aantal mee te nemen passagiers en de maximale hoeveelheid in te 
laden vrachtgoederen. Stad Groningen had ten aanzien van het laadvermogen 
een beslissende stem door de eis van goedkeuring van het bestek (Ordonnantie, 
artikel 2). In combinatie met de voorgeschreven tarieven en het aan Stad 
Groningen toekomende vierde deel daarvan voor wat de vaart op het 
Winschoterdiep voorbij Martenshoek betrof, was derhalve de opbrengst aan 
passagiers- en vrachtgelden van de Kielster snik voor de Geïnteresseerden-
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exploitanten van stadswege bij voorbaat gemaximaliseerd. De trekschuit diende 
zo snel mogelijk te varen om op tijd voor de markten in Groningen aan te komen. 
Bij de terugvaart moesten de vrachtgoederen op de wal voor het huis van de 
geadresseerde worden afgeleverd.  
 
De resolutie van 9 juni 1798 werd op verzoek van Jan Arents Mulder, Abram 
Roelfs en Egge Reinders, optredende als volmachten van de Ingezetenen van de 
Kiel, gewijzigd. De nieuwe resolutie van 27 juli 1798 bepaalde dat de snik 
voortaan in plaats van tweemaal per week meermalen, ofwel alle werkdagen, 
producten en waren naar en van Groningen zou mogen vervoeren. 
 
Nog voor de trekschuit in de vaart was – de resolutie spreekt van een ‘aan te 
leggen trekschuit – werd kennelijk al voorzien dat er grote behoefte zou zijn om 
‘producten en waren’ vaker dan twee keer per week naar en van Groningen te 
vervoeren. Gezien de aanwezigheid van een roef voor passagiers ligt het voor de 
hand dat ook passagiers vaker dan twee keer per week mochten worden 
meegenomen, ook al maakt de aanvullende resolutie daarvan geen melding. 
 
In de resolutie van 9 juni 1798 was uitdrukkelijk bepaald dat het 
exploitatierisico van de in te stellen trekschuit door de verzoekers – de 
ingezetenen van de Kijl – zou moeten worden gedragen. Dat zal voor veel 
inwoners van Kiel-Windeweer financieel onmogelijk zijn geweest. Allereerst zou 
de aanschaf van een trekschuit gefinancierd moeten worden. Alleen het 
samenwerkingsverband van de boeren en stadsmeiers van Kiel-Windeweer, 
Nieuw-Compagnie en Annerveenschekanaal – de ‘Geïnteresseerden bij het 
Kijlcompagniesterdiep en Vallaat met den aankleve van dien’ – was daartoe in 
staat. De Geïnteresseerden hadden namelijk als afgezonderd vermogen van hun 
samenwerkingsverband gemeenschappelijk eigendommen zoals het Kieldiep met 
de bruggen en klaplanen, alsmede kasgelden naast het verlaat in het Kieldiep. 
 
Vooral het eigendom van de sluis was belangrijk. Weliswaar bracht het 
onderhoud van de bezittingen de nodige kosten mee, daartegenover stond dat de 
schutgelden van de passerende turfschepen en pramen regelmatige, zij het 
variërende, inkomsten uit het verlaat betekenden. Dat maakte het mogelijk om 
de bediening van het verlaat tegen een vast bedrag per jaar aan een 
‘verlaatsmeester’ te verhuren. Deze mocht de schutsgelden (verlaatsgelden) voor 
zichzelf innen. De jaarlijkse huurpenningen kwamen aan de gemeenschappelijk 
verlaatskas van de Geïnteresseerden ten goede. Juist die verlaatskas maakte het 
mogelijk om voor rekening van de Geïnteresseerden tot de aanschaf van een 
trekschuit, die de producten en handelswaren tijdig naar de markt in Groningen 
kon brengen, over te gaan. Aangenomen mag worden dat het initiatief tot het 
verzoek van de burgers van de Kijl van de Geïnteresseerden in uitgegaan. Zij 
werden de exploitanten van het Kielster Veer en werden in feite ook door Stad 
Groningen beschouwd als degenen aan wie het recht van veer in 1798 was 
verleend. Voor de inwoners van Kiel-Windeweer en directe omgeving ontstond 
met de aanschaf van de snik, bedoeld voor zowel personen als vrachtvervoer, een 
vorm van openbaar vervoer. Het eigenbelang van de exploitanten-
Geïnteresseerden en het dorpsbelang gingen samen. In 1795 was een einde 
gekomen aan het ancien regime (de tijd van het koningschap voor de Franse 
revolutie) van de oude Republiek en de stadhouders. De Bataafse Republiek, 
gevolgd door rechtstreekse Franse overheersing, kwamen ervoor in de plaats. 
Dat bleek van invloed op het privaatrechtelijke karakter van het 
samenwerkingsverband van de Geïnteresseerden. In 1809 werden namelijk de 
gronden van de Geïnteresseerden – die een waterstaatkundige eenheid vormden 
omdat ze allen afwaterenden op het Kieldiep boven het verlaat – ondergebracht 
in een samenwerkingsverband-waterschap op grond van een Willekeur van 
1809, goedgekeurd bij besluit van 4 november 1811 door de prefect van het 
departement van Wester-Eems. Daarmee veranderde de juridische structuur van 
het samenwerkingsverband. Van een privaatrechtelijke organisatie werd het ene 
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publiekrechtelijk lichaam. De feitelijke verhoudingen veranderden er nauwelijks 
door. Voortaan exploiteerde het waterschap de snik. De verlaatskas was een 
waterschapskas geworden. In de Willekeur van 1809 was zelfs een speciale 
regeling voor de trekschuit getroffen. In artikel 11 werd bepaald dat deze op 
verzoek koren moest ophalen uit Nieuw-Compagnie. En in artikel 13 stond dat 
de wijk naar Nieuw-Compagnie boven de dam voor rekening van het waterschap 
(de oude verlaatskas) eenmalig geschoond moest worden en op een diepte gelijk 
aan die van het Kieldiep gebracht moest worden. De rest van het onderhoud zou 
voor rekening van de stadsmeiers en burgers van Nieuw Compagnie komen. Het 
betreft hier de latere Toekomstwijk, ook wel Vallaatswijk genoemd, die als eerste 
wijk boven het verlaat de verbinding vormde tussen het Nieuw-
Compagniesterdiep en het Kieldiep boven het verlaat. Behalve als 
afwateringskanaal op het Kieldiep boven het verlaat zou deze wijk voortaan als 
verbindingskanaal voor de snik in stand gehouden moeten worden, met name 
voor het vrachtvervoer. Deze in de Willekeur genoemde verplichtingen golden dus 
alleen ten behoeve van de boven de dam gelegen Nieuw Compagniester 
ingelanden (grondbezitters). Door de regelmatige veerdienst op Groningen voer 
de trekschuit vaak door deze wijk. Terwijl elders in Kiel-Windeweer de wijken 
werden overbrugd door afneembare brede houten bruggen (batten) in de 
dorpsweg, lag over deze wijk een klapbrug, die de doorvaart van de snik 
makkelijker maakte. Later, toen de coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘De 
Toekomst’ in Nieuw-Compagnie aan deze wijk gebouwd was, gold dat eveneens 
voor de aardappelschepen. 
 
In 1871 werd het waterschap opgeheven. Bij akte van 9 september 1871 kocht 
Stad Groningen van de stadsmeiers en ingelanden het Kieldiep met toebehoren, 
met inbegrip van het verlaat. De koopsom was twaalfduizend vierhonderd 
gulden. Het Kielster Veer bleef buiten die verkoop. De Geïnteresseerden zetten de 
exploitatie van het Kielster Veer voort. In artikel 9 van de koopakte van 9 
september 1871, die mede betrekking heeft op de snik, werd overeengekomen 
dat deze ‘naar gewoonte’ voorrang en vrij (kosteloze) doorvaart zou hebben bij de 
sluizen op weg naar Groningen. Voor het eigen verlaat was dat uiteraard een 
vanzelfsprekende zaak. De koopsom voor het Kieldiep, het verlaat en de rest wat 
er werd verkocht voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd gulden werd 
naar ieders belang, conform de bepalingen van de Willekeur naar grondbezit en 
de indeling daarvan in klassen, verdeeld bij akten van 25 november 1871 voor de 
batten in de dorpsweg vierentwintighonderd gulden, en 14 februari 1872, 
tienduizend gulden naar grondbezit. Hoewel de Kielster snik buiten de verkoop 
aan Stad Groningen bleef, rees er na de verdeling van de koopsom toch een 
probleem. Zoals was afgesproken in de Resolutie van 9 juni 1798 voer de 
trekschuit af vanaf Boven Kiel. Na de verkoop van het verlaat was het belang van 
de boeren en stadsmeiers aan het Annerveenschekanaal bij het Kielster verlaat 
vervallen. Bij de verdeling van de koopsom hadden zij wat hen toekwam 
ontvangen. Maar hun belang bij het Kielster Veer, de trekschuit die vanaf Boven 
Kiel naar Stad Groningen vertrok en dus hun dorp niet aandeed, was minimaal 
en daarmede hun belang bij het traditionele samenwerkingsverband met de 
Kielster en Nieuw-Compagniester boeren en stadsmeiers. Bij acte van 14 januari 
1874 traden de Annerveenschekanaalster boeren en stadsmeiers uit het 
samenwerkingsverband en deden afstand van hun aandeel in de snik, met 
bijbehorend snikhuis, voor de som van vierhonderd drieëndertig gulden en 
vierentachtig cent. Voortaan was de exploitatie van het Kielster Veer alleen een 
aangelegenheid van de boeren en stadsmeiers van Kiel-Windeweer en Nieuw-
Compagnie boven de dam. Zij vormden voortaan de kern van het traditionele 
samenwerkingsverband. Men noemde zich voortaan, mogelijk sinds 1871, dan 
ook ‘Geïnteresseerden bij de Kijlcompagniester Trekschuit met den aankleve van 
dien’. Daarmee werd de breuk met het verlaat ook in de naamgeving, waaronder 
het samenwerkingsverband naar buiten trad, tot uitdrukking gebracht. De 
verlaatskas werd snikkas. Met de koopovereenkomst van 1871 werd het 
waterschap automatisch opgeheven. Het peilbeheer van het water in het Kieldiep 
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en daarmee in de wijken, berustte voortaan niet meer bij de stadsmeiers en 
ingelanden. De opheffing van het waterschap bracht mee dat het 
samenwerkingsverband van de boeren en stadsmeiers opnieuw een 
privaatrechtelijke organisatie (vereniging) werd. Men was er echter van oudsher 
mee vertrouwd dat het grondbezit als maatstaf voor de onderlinge rechten en 
plichten gold. De Willekeur van 1809 was daarvan een bevestiging. Ook al was 
men nu opnieuw een privaatrechtelijk samenwerkingsverband, men bleef de 
bepalingen van de Willekeur in acht nemen. Dat wordt bevestigd door het 
aanvullende Reglement op het bestuur en toezicht op de goederen van de 
ingelanden, bestaande uit het veerhuis en de trekschuit met den aankleve van 
dien, vastgesteld in de vergaderingen van de Geïnteresseerden van 21 en 31 
augustus 1878. In de slotbepaling van dit aanvullende reglement is uitdrukkelijk 
bepaald: de bepalingen van de Willekeur blijven gelden, voor zover ze niet in 
strijd zijn met het aanvullende Reglement. Aldus ontstond vanuit de traditie 
opnieuw een privaatrechtelijk samenwerkingsverband, maar nu als een 
vereniging  met lidmaatschap. Het lidmaatschap was (evenals bij het opgeheven 
waterschap) automatisch van rechtswege verbonden aan gronden van de 
stadsmeier, als gevolg van de rechtsopvolging van 1647 en de afsplitsing van 
1776. Dat bracht mee dat derden (pachters) daarvan geen lid konden worden. 
 
Het is deze vereniging met zijn uitzonderlijke juridische structuur van boeren en 
stadsmeiers van Kiel-Windeweer en Nieuw-Compagnie boven de dam, die tot 
1949 het Kielster Veer verder heeft geëxploiteerd. Stad Groningen verbond aan 
het door haar in 1798 verleende recht van Veer de bepaling dat het Kielster Veer 
onderworpen zou zijn aan de Ordonnantie op het Winschoter Veer van 1791. 
Kennelijk vormde deze Ordonnantie voor Stad Groningen het juridische ijkpunt 
voor de op het Winschoterdiep toegelaten veren. De Ordonnantie regelde in de 
eerste plaats de rechtsverhouding van de door Stad Groningen aangestelde 
Commissarissen tegenover de Trekschippers, waarbij de controle op de 
passagiers- en vrachtgelden een centrale plaats innam, naast de verplichtingen 
van de schippers ten aanzien van een goede gang van zaken aan boord voor de 
passagiers en de ongeschonden aflevering van de toevertrouwde vrachtgoederen. 
Stad Groningen wenste kennelijk een veilig en betrouwbaar vervoer met de 
trekschuiten naar en van Stad. Dat eiste een strikte reglementering en het 
nodige toezicht op de naleving daarvan. Ook het Kielster Veer was aan deze 
Ordonnantie onderworpen op grond van artikel 2 van de resolutie van 9 juni 
1798. 
 
Het veenkoloniale dorp Kiel-Windeweer was in 1798 nog in opkomst. Nog maar 
vijfentwintig jaar ervoor was er een doorlopende weg langs het Kieldiep gekomen. 
Verkeer en vervoer vonden te voet plaats, eventueel met kruiwagen, handkar of 
hondenkar, of met paard en wagen (wipkar of rijtuig) of per schip over het 
Kieldiep, voor de afvoer van turf of de aflevering van landbouwproducten via de 
wijken, de zijkanalen van het Kieldiep. Een regelmatige publieke verbinding per 
trekschuit zowel voor personen als voor vrachtvervoer, was een grote vooruitgang 
voor de dorpsgemeenschap. Het Winschoter Veer was volgens de Ordonnantie 
het belangrijkste veer. De aanduiding bijveren voor de andere veren op het 
Winschoterdiep is veelzeggend. Het Winschoter Veer werd onderhouden met 
vijftien overdekte schepen, waarvan zeven een ligplaats hadden in Winschoten 
en acht in Stad Groningen. De uitdrukking ‘overdekt’ duidt op de aanwezigheid 
van een roef (kajuit) voor personenvervoer. Uit de Ordonnantie blijkt dat Stad 
Groningen eigenaar was van de trekschuiten en het Winschoter Veer zelf 
exploiteerde. Bij iedere trekschuit behoorden twee bekwame personen en twee 
paarden, indien nodig konden meer schepen ingeschakeld worden (Ordonnantie, 
artikel 1). Het grote aantal trekschuiten maakte een dienstregeling mogelijk. Zo 
werd ’s zomers (1 mei tot 1 september) om twee uur vanaf Winschoten 
vertrokken en kon nog om zestien uur met het Winschoter Veer vanaf Stad 
Groningen worden afgevaren. De afvaarten vonden iedere drie uur plaats. De 
vaartijd bedroeg zeven en half uur. De schipper die zonder noodzaak later 
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aankwam kreeg een boete (Ordonnantie, artikel 10). Een bijzondere regeling gold 
wanneer het gerecht op vrijdag zitting had. Dan werd om vier en twintig uur 
vanaf Winschoten afgevaren (Ordonnantie, artikel 8) een schuit uit Winschoten 
voer steeds de volgende dag terug Ordonnantie, artikel 9). Elke trekschuit droeg 
een nummer (Ordonnantie, artikel 4). Een doeltreffende administratie gaf per 
trekschuit inzicht in het aantal vervoerde personen (bij naam bekend) en de 
hoeveelheid en aard van de aangeboden goederen met de daarbij behorende 
geldopbrengsten. De in de Ordonnantie genoemde bijveren waren in het begin 
alleen gerechtigd om personen en goederen binnen hun district of daarheen op 
weg voor ‘negotie of waren’ te vervoeren (Ordonnantie, artikel 35). De tarieven 
van de bijveren voor de af te leggen afstanden waren gelijk aan die van het 
Winschoter Veer. Aangezien het Winschoter Veer vooral voor de reizende mens 
en diens bagage aan kleine korven en bederfelijke waren bedoeld was 
(Ordonnantie, artikel 16), boden de bijveren behalve voor passagiers vooral 
gelegenheid tot het vervoer van zware of omvangrijke vrachten zoals zakken 
koren en vaten boter. Zij vormden een aanvulling op het Winschoter Veer binnen 
de voor hen geldende regels. Stad Groningen had recht op een vierde van alle 
passagiers- en vrachtgelden (Ordonnantie, artikel 1). Een uitzondering daarop 
gold tot op zekere hoogte voor het Kielster Veer op grond van artikel 1 van de 
Resolutie van 9 juni 1798. 
 
De commissarissen waren ambtenaren in dienst van Stad Groningen. Zij waren 
op grond van de Ordonnantie een belangrijke tussenschakel in de 
rechtsverhouding tussen Stad Groningen en de schippers op de trekschuiten. Ze 
moesten verantwoording afleggen aan het stadsbestuur en hadden eveneens een 
adviserende taak aan dat bestuur. Het bestek voor een nieuwe trekschuit moest 
aan de Commissaris worden aangeboden en door het stadsbestuur worden 
goedgekeurd (Ordonnantie, artikel 2). De Commissaris was belast met het 
toezicht op de goede staat van de trekschuiten en van de paarden. Hij bracht een 
keer per jaar, in de maand maart, daarvan verslag uit aan het stadsbestuur, 
evenals van het gedrag van de schippers (Ordonnantie, artikel 3). Daarbij moet 
gedacht worden aan het belang van de veiligheid van passagiers en goederen, 
maar eveneens aan het streven van Stad om te voorkomen dat de trekschuit uit 
Kiel een concurrent werd van het Winschoter Veer. De Ordonnantie voorzag in 
de bescherming van het Winschoter Veer. De trekschuiten moesten bevaren 
worden door twee ‘bekwame personen (Ordonnantie, artikel 1), dus een knecht 
naast een schipper (snikkevaarder). Bovendien wordt aangenomen dat de 
Kielster snik door twee paarden getrokken werd, die op grond van de 
Ordonnantie in goede conditie moesten zijn om de passagiers en de goederen op 
de marktdagen op tijd naar Stad te brengen. Aangezien in de nog beschikbare 
archiefstukken nergens sprake is van snikpaarden, mag worden aangenomen 
dat de schippers daarin zelf voorzagen. Latere berichten maken melding van één 
snikpaard. Daarbij speelde waarschijnlijk een rol dat de trekschuit na 1900 
alleen nog als vrachtschip in beurtvaart op Groningen fungeerde. De snikvaarder 
moest van ‘goed en eerlijk’ gedrag zijn en kunnen lezen en schrijven 
(Ordonnantie, artikel 5) bij zijn toelating was de schippers vijfentwintig gulden 
verschuldigd aan de stadsrentmeester, bij wijze van waarborgsom, met dien 
verstande dat bij opvolging door een kind of kleinkind met de helft kon worden 
volstaan. Bij een dagloon van een gulden was het bedrag van vijfentwintig gulden 
destijds een maandloon van een arbeider. De schipper mocht met de trekschuit 
vier reizen maken zolang die borg nog niet was betaald. Daarna waren zowel hij 
als de Commissaris een boete van vijfentwintig gulden verschuldigd ten behoeve 
van de aanbrenger (Ordonnantie, artikel 6). 
 
Waar het stadsbestuur zelf ogen te kort kwam werden die van de burgers 
ingeschakeld om misstanden te signaleren, in dit geval om fraude tussen 
Commissaris en schippers te voorkomen. Ook een Commissaris stond kennelijk 
bij het stadsbestuur niet boven iedere verdenking. De aanbrenger kon anoniem 
blijven (Ordonnantie, artikel 56). Hij kreeg zijn beloning rechtstreeks, buiten de 
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formele administratie van de veren om. De schippers waren aan de 
Commissarissen gehoorzaamheid verschuldigd en moesten hun orders ‘zonder 
onbetamelijke woorden’ opvolgen op straffe van een boete van twaalf gulden 
(Ordonnantie, artikel 13). Ingeval van ziekte of om andere geldige redenen kon 
een schipper zich met toestemming van de Commissaris laten vervangen. Hij 
bleef evenwel aansprakelijk voor de gang van zaken tijdens die vervanging 
(Ordonnantie, artikel 7). Na de dood van de schipper was diens weduwe bevoegd 
zich te laten vervangen (Ordonnantie, artikel 7). De Commissaris mocht echter 
ook op eigen initiatief een schipper vervangen indien hij hem door drank of om 
andere redenen ombekwaam achtte voor zijn werk. De kosten voor een vervanger 
waren voor rekening van de in gebreke gestelde schipper (Ordonnantie, artikel 
43).  
 
De belangrijkste taak van de Commissarissen was echter de controle op de 
passagiers- en vrachtgelden. Bij het Winschoter Veer (en ook alle andere veren) 
was een Commissaris aanwezig bij de afvaart van de trekschuiten volgens 
dienstregeling. Hij schakelde zo nodig een extra snik in. De schippers moesten 
zich daartoe bij de afvaartplaats gereed ophouden (Ordonnantie, artikel 14 en 
15). Met rood krijt hield de commissaris bij de afvaart op een biljet aantekening 
van de passagiers (met vermelding van naam), hun bestemming en de daarvoor 
betaalde bedragen, eventueel van de toegelaten vracht. Hij hield van dat biljet 
een kopie en gaf het origineel aan de schipper. Die moest daarop dezelfde 
aantekeningen maken betreffende onderweg instappende passagiers en vracht, 
maar ter onderscheiding met gewoon potlood (Ordonnantie, artikel 45). Bij 
aankomst in Groningen moest de schippers het door hem ontvangen geld en het 
biljet met de aanvullende aantekeningen voor negen uur van de volgende dag 
aan de daar aanwezige Commissaris overhandigen (Ordonnantie, artikel 46). Ter 
voorkoming van fraude tussen schipper en passagiers waren bij de stopplaatsen 
onderweg onverwachts controlerende Commissarissen aanwezig, die de 
‘afgaande en binnenkomende man’ naar hun plaats van vertrek en hun 
bestemming vroegen, alsook of zij klachten hadden over het gedrag van de 
schipper (Ordonnantie, artikel 42). Hun verklaringen werden getoetst aan de 
aantekeningen op het biljet. Passagiers die een antwoord weigerden of een 
onjuiste opgave hadden gedaan kregen een boete van zes gulden (Ordonnantie, 
artikel 54). Een schipper die zijn biljet niet juist had ingevuld, werd indien het de 
eerste keer gold beboet met een bedrag van twaalf gulden voor iedere passagier 
bij wiens naam de aantekening op het biljet onjuist was. Indien een schipper 
voor de tweede keer betrapt werd, gold een boete van vijfentwintig gulden en bij 
een derde overtreding vijftig gulden, terwijl bij een verdere overtreding hij ‘van 
het veer vervallen’ werd verklaard en ‘de halve schuit’ verbeurde (Ordonnantie, 
artikel 56). Het dagloon van de schipper was één gulden. Fraude kon de 
ondergang van de schipper betekenen. Niet duidelijk is wat verbeurdverklaring 
van de halve schuit betekent. Mogelijk hield dat in dat de schipper de helft van 
het hem toekomende drievierde deel van de ontvangen vrachtgelden van die 
vaartocht verspeelde. De Commissarissen hadden inzicht in de dagopbrengsten 
van elke schipper. Zij zullen argwaan hebben gekregen bij onverklaarbare 
afwijkingen. Ingeval een klacht over het gedrag van de schipper onderzocht de 
Commissaris of andere passagiers de klacht bevestigden en bracht verslag uit 
aan het stadsbestuur, (Ordonnantie, artikel 3) dat besliste over al dan niet te 
nemen maatregelen (Ordonnantie, artikel 42). Boetes kwamen ten goede aan de 
stadskas, de Groningse armen en de aanbrenger, wiens naam geheim bleef 
(Ordonnantie, artikel 56). De boetes konden bij wijze van ‘pandhalinge’ (parate 
executie) worden geïnd (Ordonnantie, artikel 56). De resolutie gold ook voor het 
Kielster Veer, met dien verstande dat het Kielster Veer daarvan was vrijgesteld 
voor de route Kieldiep en Winschoterdiep tot de sluis bij Martenshoek. Per 
trekschuit en de daarop dienstdoende schipper werd een en ander zorgvuldig 
centraal geadministreerd. Hetzelfde gold voor de opgelegde boetes en de manier 
waarop die verdeeld dienden te worden. In die centrale administratie werd 
onderscheid gemaakt tussen het aan Stad Groningen toekomende vierde deel 
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van de vrachtgelden (Ordonnantie, artikel 71), het aandeel dat aan de 
verschillende schippers per schuit toekwam en tenslotte het deel aan de 
gemeente of aan de diaconie van de hervormde kerk Ordonnantie, artikel 47, 48 
en 50). Vermoedelijk werd de aanbrenger meteen anoniem uitbetaald en werd 
diens naam buiten de administratie gehouden. Voor het Kielster Veer zal daarbij 
rekening gehouden zijn met de vrije vaart (ten gunste van de Geïnteresseerden) 
op het Kieldiep en voor een deel op het Winschoterdiep, conform de resolutie van 
9 juni 1798. Afrekening vond eens per maand plaats (Ordonnantie, artikel 51). 
Alle administratieve gegevens en bewijsstukken (biljetten) waren voor iedereen 
ter inzage (Ordonnantie, artikel 50). Er waren drie sleutels van de kas van de 
Commissarissen. Eén sleutel was bij de Commissaris, één bij de 
vertegenwoordiger van de schippers en de derde bij een ouderling als 
vertegenwoordiger van de hervormde kerk ten behoeve van de armen 
(Ordonnantie, artikel 51). Na controle en afrekening tekenden namens de 
schippers op zijn minst twee en eventueel vier van hen voor décharge (slot) van 
de Commissarissen (Ordonnantie, artikel 51). De Commissarissen droegen het 
vierde deel van de vrachtinkomsten voor Stad en het aandeel van Stad in de 
boetes eens per kwartaal over aan Stads Comptoir (stadsrentmeester) 
(Ordonnantie, artikel 52). De stadsrentmeester had geen bevoegdheid om zich 
namens het stadsbestuur met het financiële beleid van de Commissarissen 
akkoord te verklaren. Dat het stadsbestuur ook de eigen Commissarissen niet bij 
voorbaat van elke verdenking uitsloot bleek al uit het bepaalde in artikel 6 
betreffende het ongeoorloofd laten varen van een schipper zonder tijdige betaling 
van de borgsom en uit artikel 56 betreffende frauduleuze aantekeningen op het 
biljet inzake vaarafstanden van passagiers. In beide gevallen voorzag de 
Ordonnantie in een beloning voor de aanbrenger die anoniem kon blijven. Een 
zelfde scepsis van het stadsbestuur van Groningen ten aanzien van de natuur 
van de mensen blijkt uit Ordonnantie, artikel 55. Daarbij werd het afleggen van 
een eed door de schippers bij aanvaarding van hun functie afgeschaft met de 
woorden:  
 
En daar de ondervindinge lange geleerd heeft dat de trekschippers door het doen 
van een eed niet kunnen worden genoodzaakt ter nakominge van hunnen plicht, 
zullende vervolgens niemant weder tot een eed worden geadmitteerd. 
 
Kortom, het woord van een man, zelfs onder ede, was niet meer waard dan de 
man zelf. De eis die Stad aan de schipper stelde, dat hij zich als een fatsoenlijk 
man gedroeg en zich hield aan de voorgeschreven tarieven, in het bijzonder 
jegens vreemdelingen.  Het was de eerste plicht van de trekschipper om te zorgen 
voor een goede overkomst van de passagiers en de ongeschonden aflevering van 
de vrachtgoederen en brieven. Hij was aansprakelijk voor elke daaraan 
veroorzaakte schade (Ordonnantie, artikel 12). Hij moest zo snel mogelijk varen 
om op tijd voor de markt in Groningen aan te komen. Hij was bovendien 
aansprakelijk voor alle door zijn schuld aan derden veroorzaakte schade, in het 
bijzonder aan andere schepen (Ordonnantie, artikel 57). Dat gold ook indien de 
schade door zijn knecht was veroorzaakt (Ordonnantie, artikel 7). De 
verplichtingen met betrekking tot de passagiers hadden een verschillende 
karakter, speciale bepalingen hadden betrekking op de orde aan boord.   
                  
De bijveren, en dus ook het Kielster Veer, mochten alleen personen en 
vrachtgoederen binnen hun district vervoeren. Daarvan mocht worden 
afgeweken voor personen die voor bezoek of negotie van (en naar) het district van 
een bijveer onderweg waren (Ordonnantie, artikel 36). De vermelding van de 
namen van de passagiers, hun opstapplaats en bestemming op het biljet waren 
in dat opzicht een controlemiddel. 
 
De schipper diende een lijst met de door Stad Groningen voorgeschreven 
vervoerstarieven, en ook de belangrijkste bepalingen van de Ordonnantie voor 
een ieder zichtbaar aan weerszijden van de trap naar de roef aanwezig te hebben 
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(Ordonnantie, artikel 74). Bovendien moest de volledige tekst van de 
Ordonnantie voor iedereen ter inzage aan boord aanwezig zijn (Ordonnantie, 
artikel 74). Deze bepaling maakte het mogelijk dat de passagiers de vaartarieven 
kenden. Zo werd voorkomen dat de schipper hen teveel liet betalen. Evenals voor 
het Winschoter Veer werd ook voor de bijveren een dienstregeling door Stad 
vastgesteld (Ordonnantie, artikel 33). De inrichting van de biljetten van de 
bijveren was eveneens conform die voor het Winschoter Veer (Ordonnantie, 
artikel 33 en 35). Er was dus voor alle veren sprake van een grote uniformiteit 
met betrekking tot de tarieven en de administratie van de ontvangen vaargelden. 
 
Opvallend is dat bij de tarieven rekening gehouden was met sociale aspecten. 
Kinderen beneden vijf jaar hadden vrij vervoer, tussen vijf en twaalf was het 
halve tarief verschuldigd (Ordonnantie, artikel 61). Arbeiders, matrozen, 
dienstboden en soldaten konden op verzoek voor half geld meevaren, mits ze 
bereid waren in het vooreinde van de trekschuit – dus niet in de roef – plaats te 
nemen (Ordonnantie, artikel 45). Het tarief van half geld heeft ook gegolden voor 
de hannekemaaiers, ook wel velings (Westfalers) genoemd, die uit Duitsland als 
seizoenarbeiders het hooigras kwamen maaien in Friesland en Westfriesland. Er 
was een speciale regeling voor de armen en bedelaars. De schipper mocht 
onderweg een arm mens zonder betaling naar Stad Groningen meenemen 
(Ordonnantie, artikel 45). Maar uit Stad vandaan mocht hij dat alleen doen 
indien de arme een briefje van de diaconie kon laten zien (Ordonnantie, artikel 
45). Mogelijk wilde Stad voorkomen dat allerlei ongeregeld volk over het 
platteland uitzwierf, en aan ongeregistreerde armen en bedelaars – eenmaal 
vertrokken – de kans te geven om zonder kosten naar Stad terug te reizen, waar 
wellicht gemakkelijker te overleven viel en meer politie (toezicht) was. 
 
Armoede was in de negentiende eeuw een algemeen verschijnsel. Wie met vrouw 
en kinderen bij oogstwerk onvoldoende extra verdiend had om de winter door te 
komen, was aangewezen op de armenzorg van de diaconie als enige formele 
instantie van armenzorg. In de winter was er geen werk op het land: losse 
arbeiders werden  ontslagen. Alleen de vaste arbeiders bleven in dienst voor 
allerlei werkzaamheden binnenshuis, zoals het dorsen van het koren (met de 
vlegel), de reparatie van de gereedschappen, onderhoud- en timmerwerk naast 
de verzorging van de paarden en enig vee (een paar koeien, varkens en kippen). 
Dit gold in het bijzonder voor de akkerbouwbedrijven, het overheersende 
bedrijfstype in de Veenkoloniën. Deze manier van leven was in de negentiende en 
in het begin van de twintigste eeuw algemeen. De diaconie van de hervormde 
kerk te Kiel-Windeweer gaf de ondersteuning in natura, zoals levensmiddelen en 
brandstof.  Voor de allerarmsten bood de diaconie woongelegenheid in kamers 
van het werkhuis, gelegen bij de molen. Toen in 1886 twee kamers uitbrandden, 
gaf de snik voor vier gedupeerde gezinnen elk tachtig gulden als hulp. De 
aardappelziekte rond 1850, de phytophthora, veroorzaakte ook in de 
veenkoloniën hongersnood. 
 
Het was de schipper verboden om bij aflevering van de vrachtgoederen van de 
ontvanger nog een extra bedrag te vragen, tenzij de schipper voor de aflevering 
een ‘loper’ had moeten inschakelen (Ordonnantie, artikel 12). Bijzondere 
aandacht verdient ook in dat verband de bepaling dat de schipper bij de 
aflevering van vracht of brieven een huis niet mocht binnengaan, maar zijn 
zaken buitenshuis – dus voor een ieder zichtbaar – moest afhandelen. Bij 
overtreding was een boete verschuldigd van een daalder (f 1.50), die voor de 
aanbrenger was (Ordonnantie, artikel 13). Deze bepaling was erop gericht 
onberispelijk gedrag van de schipper te verzekeren en om hem de schijn van het 
kwaad te doen vermijden. Stad Groningen wenste alleen schippers met een 
goede reputatie. De beloning van de aanbrenger kon daar indirect aan bijdragen. 
De Ordonnantie vermeldt uitdrukkelijk dat het de passagiers vrij stond de 
snikjongen iets extra’s te geven (Ordonnantie, artikel 72). Daarbij kan gedacht 
worden aan een beloning voor kleine persoonlijke diensten, zoals hulp bij de 
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bagage. Ook een ongehuwde volwassen man in een ondergeschikte positie werd 
ook een ‘jongen’ genoemd. 
 
De Ordonnantie voorzag ook in de verplichtingen van de schipper voor een goede 
gang van zaken aan boord. Hij moest de lange reis voor de passagiers zo prettig 
mogelijk maken en tegelijkertijd zo snel mogelijk varen opdat men op de 
voorgeschreven tijd in Stad Groningen aankwam en zijn producten op de markt 
kon brengen. De schipper kon daartoe eventueel het zeil opzetten om voor de 
trekpaarden het werk te verlichten. Er gold een zeilverbod op het Foxholstermeer 
(Ordonnantie, artikel 11). Dat verbod is – in relatie tot de vaart op het 
Winschoterdiep waarop de Ordonnantie betrekking heeft – alleen te begrijpen 
indien men bedenkt dat de spoordijk ten zuiden van het huidige Foxholstermeer 
en ten noorden van het Winschoterdiep, in 1791 nog niet bestond. Voordien  
sloot het Winschoterdiep aan op het deel van de Hunze die door het 
Zuidlaardermeer en het Foxholstermeer naar het noorden en verder oostelijk van 
Stad Groningen stroomde. Op dat gedeelte van de vaarroute was het water te 
woelig om de passagiers aan het ongemak en eventueel gevaar van het zeilen 
bloot te stellen. Want als de oosten- of westenwind het zeilen op het 
Winschoterdiep – dat op het gedeelte van de Hunze was gegraven – moest de 
schipper eerst verlof vragen aan de passagiers, en het zeilen nalaten indien ook 
maar een passagier daartegen bezwaar had (Ordonnantie, artikel 11). Hoe 
belangrijk deze bepaling was blijkt uit de boete van vijfentwintig gulden ten 
gunste van de aanbrenger indien de schipper deze bepaling overtrad 
(Ordonnantie, artikel 11). De schipper bleef echter, ook indien geen enkele 
passagiers bezwaar tegen het zeilen maakte, aansprakelijk voor alle daardoor 
veroorzaakte schade (Ordonnantie, artikel 11). Op grond van artikel 5 van de 
resolutie van 9 juni 1798 had ook de schipper van het Kielster Veer zich aan 
deze regeling te houden.  
 
Voor een zo prettig mogelijk verblijf in de roef was het noodzakelijk dat de 
passagiers elkaar geen overlast bezorgden. Ook aan de schipper werden ten 
aanzien van overlast verplichtingen opgelegd. Allereerst was het noodzakelijk dat 
de bagage van de passagiers geen overlast gaf aan de medereizigers. Kleine 
bagage moest onder de banken langs de zijkanten van de roef of onder de 
banken van de stuurhut worden opgeborgen (Ordonnantie, artikel 18). Daarvoor 
was geen vrachtgeld verschuldigd. Voor grote koffers en dergelijke was, mits de 
eigenaar meevoer, het halve tarief verschuldigd, op zijn minst een stuiver 
(Ordonnantie, artikel 62). Voor een prettige reis was in de eerste plaats het 
onderlinge gedrag van de passagiers in de roef belangrijk. De schipper was 
verplicht behoorlijk gedrag van de passagiers aan boord te verzekeren. 
 
Ingeval van dronkenschap, ruziezoekend gedrag en het spreken van 
onbehoorlijke taal was de schipper verplicht zo iemand te gelasten ‘zich stil en 
vredig te houden’ en, indien dat niet lukte, meteen uit de trekschuit te zetten. In 
dat geval moest hij ‘het gerecht ter plaatse’ (dus naar de jurisdictie van de 
kantongerechten) daarvan onmiddellijk in kennis stellen (Ordonnantie, artikel 
40). Klaarblijkelijk wenste Stad een eventuele klacht van een uitgezette passagier 
tegen de schipper, onmiddellijk in goede banen te leiden. De uitgezette passagier 
had dus indirect een zekere rechtsbescherming. Medepassagiers konden als 
getuigen optreden. Voorts gold het verbod binnendeks te roken, indien ook maar 
een passagier daartegen bezwaar had en zulks aan de schipper te kennen gaf 
(Ordonnantie, artikel 41). Het verbod gold binnendeks, dus in de roef en in het 
vooronder. Stel je voor, wat betreft het Winschoter Veer, dat twintig tot dertig 
personen urenlang in die gesloten ruimte dicht opeen zaten. Zowel indien de 
schipper corrigerend optrad, als wanneer hij dat niet of in onvoldoende mate 
deed, was het mogelijk dat de passagiers daar hun beklag over deden bij de 
Commissaris (Ordonnantie, artikel 42). Die op zijn beurt daarvan melding 
maakte in zijn verslag aan het stadsbestuur (Ordonnantie, artikel 3). Mede in 
aanmerking genomen dat de schipper het risico liep door het gerecht of het 
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stadsbestuur in het ongelijk gesteld te worden, was de positie van de schipper 
als handhaver van de orde aan boord, geen eenvoudige. Hij zal zich bij al zijn 
doen en laten bewust geweest zijn van een mogelijke aanbrenging aan boord, 
gericht op een bijverdienste. 
 
Tenslotte verdient de veiligstelling van een ongehinderde vaart van de snik 
temidden van het andere scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep de 
aandacht. De Ordonnantie bevat tot dat doel een aantal bepalingen die de 
benaming van scheepvaartreglement verdienen met alle voor de schipper 
genoemde verplichtingen (Ordonnantie, artikel 57). De snik moest op weg naar 
Stad Groningen rechts varen, dus dicht langs de trekweg met het jaagpad voor 
de paarden. Schepen mochten aan die kant van het Winschoterdiep alleen liggen 
om te laden en te lossen en wel met gestreken mast. Kon een mast niet 
gestreken worden, dan moest de schipper van dat schip de van de paarden 
(knuppel) los gemaakte lijn opvangen en voorbij de mast naar de wal 
terugwerpen. Op de terugweg uit Stad Groningen moest opnieuw rechts 
gehouden worden, terwijl de paarden op het jaagpad langs de trekweg liepen. 
Indien tegemoetkomende schepen met opstaande mast (en eventueel zeil) voeren, 
was dezelfde procedure voor de lijn aan de orde. Nadat het donker was geworden 
mochten er geen schepen meer ligplaatsen innemen aan de wegkant van het 
Winschoterdiep, maar moesten aan de overkant van het diep een ligplaats 
kiezen. De trekschippers moesten op een ongehinderde vaart in hun verbinding 
met het jaagpad kunnen rekenen. Uiteraard diende ook de Kielster 
snikkevaarder zich naar deze bepalingen te gedragen. Het ging om de 
voorrangspositie van de trekschuiten op het Winschoterdiep tegenover het 
andere scheepvaartverkeer. In hoeverre voor de vaart door het Kieldiep analoge 
bepalingen voor de Kielster snik golden, is niet duidelijk. De resolutie van 9 juni 
1798  (de concessieverlening) plaatste het Kielster Veer ten gunste van de 
exploitanten (Geïnteresseerden), in een uitzonderingspositie voor wat het 
Kieldiep betrof. In  Kiel-Windeweer lag het jaagpad langs de dorpsweg ten westen 
van het Kieldiep. Vermoedelijk voorzag de gewoonte onder schippers c.q. 
scheepsjagers in een correcte gang van zaken bij elkaar tegemoetkomende 
schepen. Dat de snik in het Kieldiep speciale voorrechten had boven alle andere 
schepen en in het bijzonder voorrang en vrij schutten bij de ‘eigen’ sluis van de 
Geïnteresseerden stond voor een ieder vast. Bij de verhuur van de sluis aan de 
verlaatmeester zal dat voorrecht invloed gehad hebben op de van deze te 
bedingen huursom voor de bediening van het verlaat. 
 
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de Ordonnantie op het Winschoter Veer 
de mogelijkheid opende om een trekschuit ‘af te winnen’. De indruk wordt 
gewekt dat het daarbij ging om voor privé-gebruik huren (voor korte tijd) van een 
trekschuit (Ordonnantie, artikel 65). Daarbij kon sprake zijn van groepsvervoer 
maar eveneens van vrachtvervoer (meubelen). Nog in de dertiger jaren van de 
twintigste eeuw noemde men in de Veenkoloniën verhuizen ‘vervoaren’, een 
herinnering aan het verhuizen per schip door het Kieldiep, ieder jaar op 1 mei. 
Dat ‘afwinnen’ kon voor enkele uren of dagen zijn. Uiteraard voorzagen de 
desbetreffende bepalingen van de Ordonnantie in de bescherming van het 
Winschoter Veer en van de bijveren tegen concurrentie door middel van dat 
‘afwinnen’. 
 
Aan het einde van de Ordonnantie is een lijst opgenomen van allerlei goederen 
en de daarvoor door Stad Groningen voorgeschreven vrachttarieven. Bij de 
interpretatie daarvan dient te worden bedacht dat de gulden, stuivers, centen, 
halve centen en oortjes (een vierde stuiver) zwaar aan koopkracht hebben 
ingeboet. In de loop van de geschiedenis zijn de tarieven, ook van het Kielster 
snik, vaak gewijzigd.  
 
Alvorens de snik op grond van de concessie van 1798 om vier uur van Boven Kiel 
vertrok zal er sprake zijn geweest van grote bedrijvigheid. De boeren en burgers 
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van Kiel-Windeweer zullen hun producten en handelswaar voor vervoer hebben 
aangeboden, al was het alleen maar om zich daarvoor van een plaats in het ruim 
te verzekeren. Ook de eerste passagiers zullen zich hebben gemeld. 
 
Bij akte van 7 januari 1822 van notaris W. Hora Siccema te Hoogezand werd een 
behuizing met grond gekocht, gelegen te Kiel-Windeweer ten westen van het 
Kieldiep, voor de prijs van zeshonderd gulden. Het huis lag bij de bovenste 
klapbrug en werd bekend als het snikhuis.  In het huis werden vergaderingen 
gehouden van de Geïnteresseerden van het Kijlcompagniesterdiep en Vallaat. In 
de oudste aanwezige huurovereenkomst van 8 januari 1868 betreffende de 
verhuur van trekschuit en snikhuis werd bepaald dat de huurder zo vaak en 
wanneer de volmachten zulks nodig achten, aan hen de noordelijke voorkamer, 
behoorlijk van licht en verwarming voorzien, moest afstaan zonder daarvoor 
enige vergoeding te vragen. In akten van latere datum is steeds sprake van 
dezelfde eis, zij het in andere woorden. De jaarvergaderingen, publieke 
aanbestedingen en verhuringen waren voor de snikkevaarder-caféhouder 
uiteraard wel een bron van inkomsten. Voor die aankoop vergaderden de 
Geïnteresseerden in het vallaatshuis, gelegen ten westen van het Kieldiep bij het 
verlaat. Het bestuurscentrum van het samenwerkingsverband van de 
Geïnteresseerden verplaatste zich dus naar Boven Kiel, naar het eigenlijke dorp 
Kiel-Windeweer. Er werd een lening verstrekt door mevrouw P.P. Geertsema, 
douairière van baron J.O.J. van Linschoten, voor een bedrag van tienduizend 
gulden, voor het uitnemen van het oude verlaat en de bouw van een nieuw 
verlaat, waarin Stad bereid was voor tweederde in de kosten bij te dragen. 
Alsmede voor het hergraven van het Kieldiep boven het verlaat werd een 
hypotheek verleend voor: 
 

- het oude cq. nieuwe vallaat 
- het vallaatshuis gelegen ten westen van het vallaat 
- het recht van snikvaart van Kiel-Windeweer op Groningen met alle 

inkomsten uit de daarbij behorende privilegiën 
- de snik met ‘opgoed’ (tuigage, dekzeilen, enz.) 
- het snikhuis 

 
Bij de hypotheekakte verbonden zich alle Geïnteresseerden als borg voor de 
schuld. Deze vernieuwing van het verlaat was een gevolg van klachten over het 
wegstromen van het water van het Kieldiep, van de Drentse verveners met wie 
Stad het convenant van 1817 had gesloten. Merkwaardig is dat het recht van 
veer op Groningen voor hypotheek vatbaar geacht werd. Maar nog 
merkwaardiger is dat in 1820 hypotheek werd verleend op het snikhuis, dat 
volgens de koopakte, pas twee jaar later in eigendom verworven werd. De 
borgstelling van alle Geïnteresseerden wijst op hun grote verbondenheid met 
hun traditioneel samenwerkingsverband, dat naderhand in de volksmond werd 
aangeduid als ‘De Snik’. Zij stelden zich immers door die borgstelling met hun 
persoonlijke vermogen voor die schuld van tienduizend gulden garant. De schuld 
werd afgelost op 12 november 1834 volgens een aantekening op de eerste 
grosse(eerste afschrift van een vonnis, notariële acte). Het was de bedoeling dat 
in het snikhuis een café gevestigd zou worden. Het café kreeg een 
drankvergunning en wel op de naam van de huurder van de snik en snikhuis 
tezamen. De snik zorgde voor de nodige aanloop. Volgens de notariële acte van 
24 juni 1841 betreffende de aanbesteding van de bouw van een nieuwe 
trekschuit was snikkevaarder Drewes tevens kastelein. 
 
In 1871 werd volgens de gegevens in het archief op de plaats van het bestaande 
een nieuw snikhuis gebouwd in de vorm van een traditionele boerderij voor de 
som van vierduizend gulden. Aannemer was H. G. Koops. Aan bijkomende 
kosten werd ongeveer vierhonderd gulden betaald voor niet goedgekeurde 
bestekken en niet in het aanvaarde bestek opgenomen werkzaamheden aan 
enkele plaatselijke timmerlieden. Voor tweeëntwintig pramen zand en het effenen 
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van de tuin werd vijfennegentig gulden betaald. Bovendien is verschillende keren 
sprake van een gift aan het werkvolk. In de huurovereenkomst van 16 februari 
1871 was tevoren bedongen dat de huurder met het omver halen van het 
gehuurde wegens herbouw genoegen zou moeten nemen en dat de volmachten 
hem tijdelijk woongelegenheid in een te bouwen loods of een andere woning 
zouden verschaffen, zonder dat de huurder voor een en ander een vergoeding 
zou ontvangen. 
 
Volgens een bestek van 1874 zou het voorhuis opnieuw geverfd worden. 
Voorgeschreven werd dat op de tapkast in gouden letters de woorden ‘De 
Landbouw’ geschilderd moest worden. Het werk werd na aanbesteding gegund 
aan M. Reiziger voor honderdeenentwintig gulden. Niet bekend is of deze 
woorden ook al in 1871 of eerder op de tapkast geschreven waren. In de 
jaarvergadering van 1896 werd besloten om de bovenzaal van het snikhuis te 
vergroten en om de gemeente Hoogezand te verzoeken om voor die bovenzaal een 
tweede drankvergunning te verlenen. Daartegen bleken bij de gemeente 
Hoogezand bezwaren te bestaan. Burgemeester en wethouders maakten bij brief 
van 7 juli 1896 kenbaar dat er op grond van de bestaande vergunning geen 
bezwaar zou bestaan tegen de vergroting van de benedenzaal. Daartoe werd 
besloten. De verbouwing werd gegund aan W.A. van Delden uit Kiel-Windeweer 
voor vijfhonderddertien gulden en negenenveertig cent. Daardoor ontstond een 
grotere zolderruimte. Daarom werd in 1901 besloten om de straatlantaarns in 
het snikhuis op te bergen. De Geïnteresseerden verzorgden namelijk sinds 1867 
de straatverlichting langs het Kieldiep, in het begin alleen bij de ingang van de 
smalle draaien (voetbruggen) aan de landzijde over het Kieldiep. Daar zouden de 
lantaarnpalen geen hinder opleveren voor de scheepsjagers en hun paarden. De 
op petroleum brandende lantaarns werden ’s zomers schoongemaakt en 
vervolgens op de zolder van de school opgeborgen. Dat was voor de 
Geïnteresseerden vanzelfsprekend aangezien zij in 1722 – met toestemming van 
Stad – de school hadden gesticht. Kennelijk gaf men in 1901 de voorkeur aan 
opberging in het snikhuis. 
 
In 1904 werd opnieuw tot verbetering van het snikhuis besloten. De lemen vloer 
zou worden vervangen door een vloer van klinkers en het voorhuis zou worden 
voorzien van een beschoten dak. Zoals eerder vermeld was het snikhuis gebouwd 
als een boerderij. De vervanging van de lemen vloer door een klinkervloer zal 
betrekking hebben gehad op de schuur, het voorhuis was voorzien van een 
houten vloer. In 1905 werd de restauratie van de aanlegplaats voor de snik 
voorgesteld door de Geïnteresseerden. Daarom werd besloten tot het kappen van 
zeven eiken voor het snikhuis en het uitdiepen van het Kieldiep. In de 
jaarvergadering van 1905 kwam de  wens van een telefooncel in het snikhuis ter 
sprake. Het was niet duidelijk of de gemeente Hoogezand zou willen meewerken. 
De zaak bleef in de koelkast. In 1907 werd een brandkast aangeschaft voor 
honderdnegentien gulden om de oude archiefstukken en waardepapieren van het 
snikhuis te bewaren. Na de aanschaf werd in het huurcontract bepaald dat de 
brandkast in een kamer van het snikhuis geplaatst zou worden en dat de 
volmachten daartoe altijd toegang zouden hebben. 
 
In 1970 is de brandkast in allerijl door smid Klinkhamer met een snijbrander 
opengesneden omdat mr. R.A. Vos, advocaat te Groningen, als raadsman in de 
procedure (s) betreffende de door de gemeente Groningen beoogde afsluiting van 
het Kieldiep voor alle scheepvaartverkeer, van de nodige archiefstukken te 
voorzien. Na afloop van de verschillende procedures is verschil van mening 
ontstaan omtrent de vraag welke archiefstukken door de Geïnteresseerden 
waren ingeleverd. Die vraag is nooit beantwoord. Wel werd tijdens een 
bespreking op het advocatenkantoor Vos, Seidel en Plas op 29 november 1994 
een oud zwaar beschadigde kaart van Kiel-Windeweer overhandigd, die bij 
navraag was aangetroffen op de griffie van de arrondissementsrechtbank te 
Groningen. Op de kaart waren de namen van de toenmalige stadsmeiers vermeld 
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bij hun landerijen. Dat nog aanwezige deel, van voor 1826, geeft aan dat de 
kaart de landerijen weergeeft die afwaterden op het Boven Kieldiep.  Duidelijk 
zijn aangegeven die boerderijen in Nieuw Compagnie boven de dam, die hoorden 
bij de Kielster gronden. Waarschijnlijk behoorde deze kaart bij de lijst van de 
boeren-stadsmeiers – dus leden van het samenwerkingsverband van de 
‘Geïnteresseerden bij het Kieldiep en Vallaat met den aankleve van dien’, vermeld 
naar omvang en klasse van hun grondbezit, van 1811, met andere woorden: het 
betrof een kaart van het waterschap van 1809. 
 
In 1911 was sprake van de bouw van een schuur achter het snikhuis voor de 
omnibus en paarden van de Omnibusmaatschappij, die een dienst onderhield op 
Hoogezand en Bareveld. Dit is aannemelijk omdat in die plaatsen een station is. 
De bouw werd in oktober 1911 aan A. Weites te Kiel-Windeweer gegund voor 
vijfhonderd negen en twintig gulden. In een extra vergadering van 24 augustus 
1912 werd een verzoek behandeld van de Omnibusmaatschappij voor een 
garantie van vierhonderd gulden voor de kas van de snik vanwege dreigende 
verliezen. Verschillende leden wilden de omnibusmaatschappij failliet verklaren, 
anderen achten een zeker bestaansrecht aanwezig omdat het vervoer 
vijftienhonderd gulden opleverde en wilden vanwege het dorpsbelang de zaak 
draaiende houden. Besloten werd om een garantie van vierhonderd gulden tot 
wederopzegging te verlenen. Kennelijk was de zeggenschap in de 
Omnibusmaatschappij van de Geïnteresseerden (van de snik) zo groot, dat ze 
over het voortbestaan ervan konden beslissen. De omnibusdienst met paarden 
die reed naar de spoorwegstations Hoogezand en Bareveld, verving in feite de 
trekschuit voor Kiel-Windeweer en Annerveenschekanaal als middel van 
openbaar vervoer naar Groningen en terug. In 1914 was sprake van een tekort 
van negen gulden en zesentwintig cent dat door de snikkas werd gedragen. De 
koetsier van de omnibus was D. Woldhuis, vermoedelijk dezelfde persoon die 
koetsier was op de lijkwagen. Hij was als lijkwagenkoetsier in dienst van de 
Geïnteresseerden. Hij was degene die in het jaar 1914 een bijdrage vroeg voor 
het regelmatig rijden van de omnibus. Op 31 december 1914 werd met hem 
overeengekomen dat een bijdrage werd verstrekt van vijfenzestig gulden per jaar. 
Voorwaarde was dat hij de één keer per week, en wel op dinsdag, met de 
omnibus naar Hoogezand zou rijden en op zondag naar Bareveld; verder op de 
eerste en derde vrijdag van de maand naar Hoogezand en Bareveld. De 
zondagsdienst op Bareveld voorzag kennelijk in niet-zakelijke behoeften om te 
reizen, in tegenstelling tot die op dinsdag en vrijdag, wanneer er markt was in 
Groningen. Kennelijk ging het niet goed met de omnibus. Een jaar later verzocht 
Woldhuis om een verhoging van de bijdrage tot honderd gulden. Dat verzoek 
werd ingewilligd onder voorwaarde dat de boeren uit Annerveen- en 
Eexterveenschekanaal, die medegeïnteresseerd waren in de snik, een subsidie 
zouden verstrekken. Zo niet, dan zou de omnibus bij Lammers in Boven Kiel (bij 
de monding van de Molenwijk) rechtsomkeert maken. Daarmee wordt bevestigd 
dat de omnibus niet alleen op zondag, op weg naar Bareveld, door hun dorp 
reed. De jaarrekening van 1916 vermeldt de betaling van de bijdrage van 
honderd gulden aan Woldhuis, maar de toezegging van de Landbouwvereniging 
van Annerveenschekanaal van vijfentwintig gulden is met inkt doorgehaald. 
Aangenomen mag worden dat het bedrag niet is betaald. In de jaarrekening van 
1917 is als bijdrage voor de omnibusdienst een bedrag van vijfenzeventig gulden 
als subsidie aan Woldhuis vermeld, maar met de toevoeging ‘voor 8 ½ maand’. 
Daarmee lijkt de omnibusdienst met paarden afgelopen en daarmee tevens het 
openbaar personenvervoer door de Geïnteresseerden. Welke factoren uiteindelijk 
bij de opheffing van de omnibusdienst een rol hebben gespeeld is niet duidelijk, 
maar de gedachten gaan uit naar de opkomst van de fiets. Mogelijk kwam in 
1917 de concurrentie van de autobusdienst van Chr. Jager uit Kiel-Windeweer 
al in zicht. Wanneer de toestemming daarvoor aan Jager is verleend is niet terug 
te vinden in de archiefstukken. Wel is vermeld dat in de jaarvergadering van 
1926 aan Jager voor diens autobusdienst voor het jaar 1927 een subsidie werd 
toegekend van honderdvijf en twintig gulden, onder voorwaarde dat hij zijn 
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tarieven niet zou verhogen. Het belang van de inwoners van Kiel-Windeweer 
werd in het oog gehouden. De nieuwe snik van 1926 voorzag alleen in het 
vrachtvervoer. Niettemin is nog in het huurcontract met de snikkevaarder M. 
van der Ark van februari 1929 de traditionele bepaling opgenomen, dat de 
huurder in zijn gedrag ‘zoo het opnemen en uitlaten van personen en het 
ontladen van goederen en het ontvangen der vracht, zich zal moeten gedragen 
naar het Reglement van Burgemeesteren en Raad in Groningen’. Kennelijk 
wilden de Geïnteresseerden voor hun snik de traditionele verhouding tot Stad – 
zoals vrijheid van schutsgelden volgens de koopakte van 1871 – niet in gevaar 
brengen. Pas in het daaropvolgende huurcontract van 5 maart 1932 is die 
clausule ten aanzien van personen verdwenen. In laatstgenoemde akte werd wel 
vee genoemd. Tegelijkertijd laat de akte van 1932 er geen twijfel over bestaan dat 
het ‘ontvangen der vracht’ betrekking heeft op de vrachtgelden. In hoeverre de 
verwijzing naar het Reglement van Burgemeesteren en Raad in deze 
huurcontracten betrekking heeft op de Ordonnantie op het Winschoter Veer dan 
wel wijzigingen daarvan is niet duidelijk. Het vasthouden aan een traditionele 
gang van zaken gaf ongetwijfeld een zeker gevoel van veiligheid in de rechtsgang. 
 
De komst van de trein was voor de Groningers een geweldige verbetering. Daar 
kon geen snik of diligence (postkoets) tegenop. In 1866 is het met de lijn op 
Leeuwarden en Harlingen begonnen. Driemaal per dag stoomde er een trein van 
het station Groningen naar Hoogkerk en verder. In Harlingen had hij aansluiting 
op de boot naar Amsterdam. In de tijd van tien uur was je van Stad op de plaats 
van bestemming. Het station van Stad lag toen nog buiten de wallen. Het was 
een laag gebouwtje. Het zag er zo pover uit omdat het precies in het schootsveld 
van de kanonnen op de wallen lag. Als de vijand op Stad af kwam marcheren zou 
een hoger gebouw onmiddellijk worden geraakt. Ook nu liep de barak nog veel 
kans om te worden beschoten. Het was dus zonde om er veel geld aan te 
besteden. Bij de opening van de lijn werd er echter niet op een paar centen 
gekeken. Er was muziek, zaklopen, koekhappen, een diner voor genodigden en 
vuurwerk voor de Stadjers. Dat moest wel goed gaan en dat deed het ook. De 
trein daverde zo snel over de ijzeren staven, dat snik en postkoets haar niet 
konden bijhouden. Al spoedig werd de diligencedienst op Leeuwarden 
opgeheven. Toen er meer spoorlijnen werden aangelegd, verdwenen de 
postkoetsen op de duur. Voorbij was het hoorngeschal van de postiljon op de 
grote gele reiswagen. Ongeveer twaalf passagiers konden meerijden. Hun bagage 
werd er bovenop gestouwd. Alleen in de eerste klas was er behoorlijk ruimte. De 
meeste reizigers zaten dicht op elkaar. In de winter was het er steenkoud. Stro 
op de vloer moest voorkomen dat de tenen bevroren. Storm, sneeuw en gladde 
wegen waren  een ramp. De postkoets was dan uren onderweg. Doordat de 
passagiers zo lang tegen elkaar aangedrukt zaten, viel het niet mee om de lieve 
vrede te bewaren. Het kwam herhaaldelijk voor dat de koetsier stopte en van de 
bok klauterde om ruzie te voorkomen. 
 
Twee jaar later denderden er treinen van Groningen naar Nieuweschans in 1879 
kreeg Stad een treinverbinding met Holland. Ideaal was het nog niet. In Meppel, 
Zwolle en Amersfoort moest worden overgestapt. Het gevolg was dat een reis 
naar Amsterdam twaalf uur duurde. Met de boot ging het via Harlingen nog 
sneller! Het duurde tot 1896 voor Stad een nieuw station kreeg. Dat zag er heel 
anders uit dan het vervallen gebouwtje uit 1866. De wallen werden in 1876 
gesloopt. Tot dan had de vestigwet dat verboden, ondanks dat de vestingen niet 
meer bestand waren tegen de kogels van de nieuwste kanonnen. Nu kreeg Stad 
een station dat paste bij haar status als derde handelsstad van Nederland. Het 
had even geduurd, maar toen er werd er ook flink uitgepakt. Architect Gosschalk 
maakte er een schitterende blikvanger van. Stad kon zich geen mooiere entree 
wensen. In 1844 daverden er voor het eerst treinen naar Delfzijl. Het leverde 
Stad een tweede station op, dat Groningen-Halte werd genoemd en later 
Noorderstation. In 1893 kon men, met een overstap in Sauwerd, ook naar 
Roodeschool reizen. Vanaf 1905 reden er via Assen treinen uit Coevorden naar 
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Stad. In 1910 was het mogelijk om vanuit Delfzijl naar de veenkolonie 
(Coevorden) te reizen. In 1922 kreeg de lijn Stad-Winsum een aftakking naar 
Zoutkamp. Het werd nog drukker in Stadskanaal, toen in 1924 de 
spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens (STAR) ook het uiterste 
zuidoosten aandeden. Vijf jaar later was het Woldjerspoor klaar. Er reden nu ook 
treinen van Stad over Slochteren naar Delfzijl. Maar de boemellijntjes zijn geen 
succes geworden. Rond de Tweede Wereldoorlog waren ze al weer verdwenen. 
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Etta Palm 
 
In 1799 kwam in Den Haag een einde aan het turbulente leven van Etta Palm. 
De Groningse vrouw werd in 1743 als Etta Lubina Johanna Daelders geboren in 
de Poelestraat in Stad Groningen, in het pand waarin tegenwoordig het 
concerthuis is gevestigd. Haar vader was mede-eigenaar van de papiermolen 
tussen de Hereweg en het Hoornsediep. De molen was voor die tijd een grote 
onderneming van honderd werknemers. Etta’s huwelijk met de student Chr. L.F. 
Palm (1762) was niet gelukkig. Palm vertrok enige jaren na de voltrekking van 
het huwelijk als ambtenaar naar Indië als gevolg van het gedrag van zijn vrouw. 
Etta ging in Parijs wonen, waar ze zich in het mondaine leven begaf. De revolutie 
gaf een nieuwe dimensie aan haar bestaan in Parijs. Vanaf 1787 was ze actief als 
revolutionaire, en ook als spion voor het Nederlandse Oranjeregime. Haar salon 
was een trefpunt voor Franse revolutionairen en gevluchte Nederlandse 
patriotten. Na de omwenteling van 1789 hield ze zich bezig met de rechten voor 
de vrouw. Daaraan dankt zij haar huidige beroemdheid als feministe avant la 
lettre. Ondanks haar democratische ideeën noemde ze zich baronne d’ Aelders. 
De barones werd in 1791 gevangen genomen op verdenking van spionage voor 
Pruisen en Engeland. Nadat ze wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten, 
keerde ze terug naar Holland. Daar zette ze zich in voor de Franse diplomatie, en 
wist zich ook de gunst van stadhouder Willem V te verwerven, ondanks dat veel 
bestuurders haar met argusogen volgden. Ook de Bataafse bewindvoerders 
vertrouwden haar niet. Tussen 1795 en 1798 werd ze zelfs geïnterneerd. In het 
jaar na haar vrijlating overleed ze. 
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Daarde man bringt de sproak of de stilte an 
 

 
 
De school in de Ommelanden 
 
 
 
 
 
Stad kende al sinds 1624 een schoolreglement en een goed functionerende 
commissie van toezicht, de scholarchen. De Ommelanden hadden dat niet. Wie 
vanuit Bedum richting Fraamklap of Westerwijtwerd fietst, passeert op zeker 
ogenblik aan de linkerhand twee boerderijen die met de achterkant naar de weg 
zijn gekeerd. Op de kaart wordt deze plek vermeld als Roodeschool. In het begin 
van deze eeuw vond men op het terrein van de westelijk gelegen boerderij hier en 
daar nog grote kloosterstenen of scherven van rode dakpannen in de grond. Nu 
herinnert alleen de naam nog aan de eertijds Roodeschool, de ‘Rubea Schola’, die 
ooit op deze plaats stond. Wat rest van deze eens zo beroemde school is een 
groen, verhoogd stukje land ten oosten van een boerenplaats. Volgens 
overlevering was het ooit een kerkhof. In 1735 tekende landmeter Henricus 
Teijsinga een kaart van de boerderijen van ‘de Roodeschool’, waarop nog een 
overgebleven gedeelte voorkomt van het oude schoolgebouw. Bekijken we dit 
minutieus getekende kaartje dan wordt duidelijk waarom de school in de 
volksmond ‘de Roodeschool’ werd genoemd. De uit twee verdiepingen bestaande 
school was opgetrokken uit roodkleurige kloosterstenen terwijl rode pannen het 
dak bedekten. Achter de school bevonden zich de verblijven van de leerlingen. 
Deze school was sinds de dertiende eeuw een lagere Latijnse school, die de 
leerlingen voorbereidde op het onderwijs in het Cisterciënzer klooster Sint 
Bernhard te Aduard. Toekomstige monniken kregen er les in lezen, schrijven, 
rekenen, het zingen der getijden en latijn, wat noodzakelijk was voor verdere 
studie en voor het begrijpen van de gebeden. Na het doorlopen van deze 
voorbereidende school begon voor de aanstaande kloosterling in Aduard de 
studie van de zeven vrije kunsten. Tot wanneer de Roodeschool als 
onderwijsinstituut heeft gefunctioneerd is niet precies bekend. Op grond van een 
gerechtelijke uitspraak uit 1453 werd duidelijk dat de school al in dat jaar tot 
een voorwerk, een uithof (kloosterboerderij) van het Aduarder klooster was 
geworden. De naam Roodeschool was toen niet meer dan een plaatsnaam. In 
1685 besloten de Staten ‘het huis de rode schoele’ op afbraak te verkopen, 
echter een deel van de gebouwen ontkwam tot de achttiende eeuw aan de 
slopershamer. Het definitieve einde kwam in 1785 toen boer Albert Pieters de 
restanten van de school te koop aan bood in de Groninger Courant van de eerste 
en de vijfde april. 
 
Aan het eind van de dertiende eeuw keerde Emo, de latere abt van het klooster 
Bloemhof te Wittewierum, samen met zijn broer Addo terug in de Ommelanden. 
Hij studeerde in Parijs, Orléans en Oxford. Addo werd vervolgens priester in 
Westeremden en Emo zou, voordat hij in Huizinge tot pastoor werd aangesteld, 
in Westeremden een tijdlang lesgeven aan een groot aantal leerlingen. Dominee 
Ten Broek schrijft in het jaar 1923 in het ‘Maandblad Groningen’ dat de oudste 
dorpsschool in Noord Nederland in de Middeleeuwen in Westeremden te vinden 
was. Het is opmerkelijk dat Wijbrands in zijn werk ‘De abdij Bloemhof te 
Wittewierum’ met geen woord rept over een dergelijke school, noch dat Emo in 
Westeremden schoolmeester zou zijn geweest. Het enige dat hij vertelt is dat 
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Emo, wachtende op een ambt, zijn tijd doorbracht met het geven van onderwijs 
in Westeremden, de woonplaats van zijn broer. Niet wordt vermeld welk 
onderwijs en aan wie dat werd gegeven. De oorzaak van veel misverstand is voor 
een deel te vinden in de kronieken van Emo en Menko: 
 
Predictus dominus Addo beneficium in Emetha, ubi magister Emo ad aliquod 
tempus prefuit scholaribus. 
Verkreeg voornoemde heer Addo het kerkelijk ambt, alwaar meester Emo enige tijd 
scolares heeft onderwezen. 
 

Geen woord over een school als onderwijsinstituut. Emo onderwees een tijdlang 
scolares (leerlingen) en hier zit het probleem. De woorden magister (meester) en 
scolaribus/scolares hebben al te gemakkelijk associaties opgeroepen met de 
huidige begrippen school, schoolmeester en scholieren. In de Middeleeuwen 
waren scolares leerlingen die werden opgeleid tot koorknaap of geestelijke. 
 
Een speurtocht naar Middeleeuwse dorpsscholen levert nauwelijks enig resultaat 
op. Het feit dat in 1276 de jongensschool van het klooster te Wittewierum in 
opdracht van de abt van Prémontré werd overgebracht naar de parochiekerk van 
Westeremden wil nog niet zeggen dat daar toen een dorpsschool was. Mocht dit 
wel het geval zijn geweest dan was deze school eveneens bestemd voor meisjes, 
maar daar wordt met geen woord over gesproken. Na analogie van de 
kloosterschool te Grind, nu een zandbank die zich buiten het klooster 
Mariengaarde bevond, was de school in Westeremden volgens R. Post ook een 
kloosterschool ondanks het feit dat deze zich buiten de muren van het klooster 
Bloemhof bevond. Verder is Post van mening dat het voorschrift van het vierde 
concilie van Lateranen (1215) om bij elke parochiekerk een school op te richten 
in het algemeen is toegepast. Hiervan uitgaande zou men mogen verwachten op 
het platteland van Groningen, dat ressorteerde onder het bisdom Munster, 
parochiescholen aan te treffen. Maar de mening van Post lijkt te berusten op een 
vergissing dan wel een onjuiste interpretatie van de Latijnse tekst of de Franse 
vertaling daarvan. In het elfde voorschrift van het betreffende concilie blijkt dit 
decreet geen betrekking te hebben op te stichten parochiescholen. Wel op 
kerken, die, wanneer ze voldoende inkomsten hebben, een meester moeten 
aanstellen om de geestelijken van die en van andere kerken te onderwijzen in 
grammatica, dat wil zeggen in Latijn. 
 
In 1538 overleed Here, hij was ‘wantscherer’ (lakenbereider) in Loppersum. 
Behalve kleren en geld liet hij zijn zoon Jeroen ook zijn ‘regyster ofte rekenboeck’ 
na, waarin Here gewend was zijn inkomsten en uitgaven op te schrijven. 
Aangezien Jeroen in 1538 trouwplannen had en vermoedelijk werd geboren in 
het begin van de zestiende eeuw, leert een eenvoudige rekensom dat vader Here 
hoogst waarschijnlijk al voor het jaar 1500 lezen, schrijven en rekenen moet 
hebben geleerd. Wie hem deze vaardigheden heeft geleerd is onbekend. Was het 
een kapelaan, de pastoor, de koster of mogelijk toch al een schoolmeester? 
 
Voor wat betreft de Ommelanden zijn er geen bronnen dat enig inzicht geeft in de 
onderwijssituatie in die tijd. Wel zijn sporen van onderwijs te vinden in de 
omringende gebieden. In 1937 vermeldt Roorda in het Friese maandblad ‘Folk en 
Tael’, dat in het jaar 1475 in het dorp Burum, op de grens van Friesland en 
Groningen, een zekere Wopke voorkwam als ‘scoelmeyster’. In Larrelt 
(Oostfriesland) onthult de verkoop van vier grazen land in 1452, dat de eigenaar 
de plaatselijke schoolmeester Frello Uffens was. Wanneer in dergelijke kleine 
dorpen al een schoolmeester was, dan moet dit zeker het geval zijn geweest in 
grotere plaatsen. Vermoedelijk had in de vijftiende eeuw menig dorp in het 
noordelijk kustgebied al een schoolmeester en de Ommelanden zullen hierop 
geen uitzondering hebben gevormd. Aangaande de eerste helft van de zestiende 
eeuw is het bronnenmateriaal schaars. Het kohier van de grastallen in de 
kerspelen van het Westerkwartier brengt aan het licht dat Luytken Roeloffz in 
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1540 schoolmeester was in Hoogkerk. Een processtuk uit 1541 vermeldt Jacob 
den ‘schoelmester’ in ’t Zandt. Eenzelfde document uit 1543 onthult dat de 
‘scholemester’ van Weiwerd twaalf grazen land in gebruik had. De jeugd van 
Huizinge leerde in 1544 bij Engelbort. Alleen door bijzondere omstandigheden 
komen de namen van deze schoolmeesters in de openbaarheid. De namen van de 
meeste schoolmeesters blijven onbekend. Het feit dat de dorpjes Weiwerd en 
Hoogkerk toen al een schoolmeester hadden, doet vermoeden dat onderwijs in de 
eerste helft van de zestiende eeuw in de Ommelanden algemeen voorkwam. In de 
tweede helft van deze eeuw is het opnieuw toeval waardoor we de namen van 
sommige schoolmeesters te weten komen. In Garnwerd was Johannes in 1553 
schoolmeester. In de legger van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest treffen we 
in hetzelfde jaar Henricus aan als schoolmeester in Uithuizen. Een 
getuigenverklaring uit 1558 inzake vermeende toverij van pastoor Rembertus 
Bousema van Uitwierde vermeldt Johannes als ‘organista ende schoelmester’. De 
jeugd van Loppersum kreeg in 1559 les van de plaatselijke notaris, Israël 
Degener. In hetzelfde jaar wordt in Visvliet een kwart van de verponding gebruikt 
voor de ‘reparatien der schoelen’.  In een brief van bisschop Johannes Knijff aan 
de hertog van Alva staat dat de Jezuïeten in het midden van de zestiende eeuw 
een tijdlang schoolhielden in Appingedam. Een aantekening in een bewaard 
gebleven kasboekje van het Benedictijnerklooster te Selwerd toont aan dat de 
schoolmeester van Adorp, Benedictus, in 1561 les kreeg van een geestelijke uit 
dit klooster. Uit een verklaring van Roelef Ghoens met betrekking tot de verkoop 
van een witte Spaanse kerstboom ten behoeve van jonker Johan van Ewsum, 
blijkt dat Roelef in 1565 schoolmeester was in Eenrum. In 1566 werd de 
schoolmeester van Loppersum, Albertus genaamd, uit het dorp verjaagd omdat 
hij het niet eens was met de leer van Rome. In 1575 was Geert meester in 
Wierhuizen en in 1590 was Mattheus van Duren schoolmeester in Hellum. In 
Leens is het Johannes Gerardi die in 1590 bullepees en plak hanteerde. Een 
geschil over de te betalen herstelkosten van de school in Grijpskerk leert dat ook 
daar voor 1597 les werd gegeven. 
 
Dat onderwijs in de Ommelanden van de zestiende eeuw tot gemeengoed was 
geworden bewijst een lijst met handtekeningen van de Landdagcomparanten uit 
de periode 1604 – 1621. Op deze lijst komen driehonderdvijfennegentig personen 
voor, onder wie drieënzeventig jonkers. Van twee ondertekenaars staat niet vast 
of het gaat om jonkers of eigengeërfden. Lyppe Jansens uit Wierum blijkt een 
gevolmachtigde te zijn. In totaal bevat de lijst dus de namen van 
driehonderdnegentien eigengeërfden die de eed van trouw moesten bekrachtigen 
door het zetten van hun handtekening. Van dit aantal blijken 
tweehonderdeenenvijftig dit te kunnen, achtenzestig konden niet schrijven en 
tekenden met hun huismerk. Het register vermeldt tevens de kerspelen waar de 
eigengeërfden vandaan komen. Van de niet-ondertekenaars komt meer dan de 
helft uit het Westerkwartier waar het naar schoolgaan toen mogelijk nog niet 
algemeen voorkwam. De overige niet-ondertekenaars komen uit de kwartieren 
Fivelingo en Hunsingo. Van tien eigengeërfden is onbekend waar ze vandaan 
komen. De tweehonderdeenenvijftig ondertekenaars zijn afkomstig uit honderd 
en vijf kerspelen. Ervan uitgaande dat zij in het eigen dorp lezen en schrijven 
hebben geleerd leidt tot de conclusie dat in de tweede helft van de zestiende 
eeuw vrijwel elk kerkdorp in de Ommelanden onderwijs werd gegeven. 
 
Met de reductie kwam de invoering van de kerkorde in de Ommelanden. In 1595 
was dit reglement door de Staten van Stad en Lande vastgesteld. Aangaande het 
onderwijs wordt hierin bepaald dat er in ieder kerspel een schoolmeester moet 
zijn, die tevens de koster is van de kerk. Voorwaarde is dat hij gereformeerd 
moet zijn en ‘van goeden leven’. Omdat de kerk van Calvijn de bijbel erkent voor 
geloof en leven, dient het volk toegang te hebben tot de Heilige Schrift. Vandaar 
dat van de schoolmeester wordt verwacht dat hij de kinderen lezen en schrijven 
zal leren. Ook moet hij de jeugd lesgegeven in de leer van de kerk, dat wil zeggen, 
de Heidelbergse Catechismus. Daarbij is het zijn taak om de schoolkinderen 
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psalmen te leren zingen en hun zondags naar de kerk te begeleiden, waar hij 
dienst doet als voorzanger. Om enigszins de garantie te krijgen dat 
schoolmeesters de Reformatie welgezind zijn, besloot de tweede provinciale 
synode in 1596 dat de schoolmeesters de eed van trouw op de kerkorde moeten 
afleggen voor de classis waaronder zij ressorteerden. Teneinde de jeugd het 
‘vorgifft nit geinstillert (ingedruppeld) zou worden van roomse of doperse 
schoolmeesters, besloot de synode een jaar later de hulp in te roepen van 
Gedeputeerde Staten om al deze  ‘unduchtige’ schoolmeesters af te zetten.   
 
Geïllustreerd met talrijke voorbeelden toont Post aan dat het onderwijs op het 
platteland voor de reductie vaak werd gegeven door de koster van de 
parochiekerk. Sommigen konden soms zelf nauwelijks lezen en schrijven. 
Mogelijk is dat dit  ook het geval was in sommige Ommelander kerkdorpen. Maar 
er waren in de zestiende eeuw toch ook verscheidene dorpen waar de 
onderwijsgevende wordt vermeld als schoolmeester. De kerkorde verordonneert 
echter dat de te benoemen functionaris in het vervolg in de eerste instantie 
schoolmeester is en vervolgens bereid moet zijn de taak van koster op zich te 
nemen. Aangezien van de schoolmeester wordt verwacht dat hij op zijn minst 
kan lezen en schrijven, zal deze volgorde het niveau van de schoolmeester-koster 
waarschijnlijk ten goede zijn gekomen. Vaak waren de beide functies verenigd in 
één persoon, maar niet altijd. Appingedam en Zeerijp kenden een aparte koster, 
evenals Bedum waar de functies in 1625 met de aanstelling van Jacobs 
Hendriks werden gecombineerd. Wegens gebrek aan leerlingen gingen de 
kinderen van Breede tot 1752 naar school in Warffum. Tot dan had Breede geen 
schoolmeester, wel een kosterij. Daarvoor ontving de kerkvoogdij jaarlijks 
zesenzeventig gulden uit het kloosterfonds. Van dit bedrag ontving Jurriën 
Cornelis in 1730 en daarop volgende jaren tien gulden voor bewezen diensten als 
koster. 
 
Hoeveel rooms-katholieke kosters en schoolmeesters de overstap maakten na de 
Reformatie is niet bekend. Evenmin kennen we de namen van de gereformeerde 
ambtgenoten die de opengevallen schooldiensten overnamen. In 1596 meldde de 
classis Middelstum dat velen de eed van trouw aflegden. Een onbekend aantal 
liet het blijkbaar nog afweten. In de acta van de classis Westerkwartier treffen we 
in 1613 een aantekening aan waaruit blijkt dat de schoolmeesters ‘de classicale 
orde’ hadden ondertekend. Het betreft hier een formulier waarin tevens 
fragmenten zijn geïntegreerd van de kerkorde van de Ommelanden. Het 
ontbreken van informatie wil echter niet zeggen dat de wisseling van de wacht 
altijd zonder problemen verliep. In het jaar 1603 deed de classis haar beklag bij 
de Staten over het schoolhouden van de doopsgezinde schoolmeester Jan 
Velinck. Zonder dat hem ooit een strobreed in de weg was gelegd was ook de 
wederdoper Claes Jansen in 1614 nog steeds werkzaam als schoolmeester in 
Maarslag. Een jaar later kreeg hij ontslag. In het jaar 1599 moesten de doperse 
schoolmeesters van ’t Zandt en Zijldijk het veld ruimen. De classis Middelstum 
verbood een misdienaar in Zandeweer nog langer les te geven. Wel werd 
geprobeerd de man over te halen de eed van trouw af te leggen maar de 
misdienaar had bezwaren. De beide rooms-katholieke schoolmeesters van 
Noordwolde en Zuidwolde, Jacobus Peters en Pieter, hadden eveneens hun 
bedenkingen. Zij weigerden de kerkorde te tekenen omdat artikel 69 van hun 
verlangde dat ze gereformeerd moesten zijn. In juni 1599 verleende de classis 
meester Pieter nogmaals uitstel opdat hij, alvorens te tekenen, nogmaals de 
voors en tegens op een rij kon zetten. Maar al dit denkwerk zou tot niets leiden. 
Meester Jacobus van Noordwolde nam zelfs niet de moeite om op de classicale 
vergadering te verschijnen. Dan is het geduld van de mannenbroeders op. 
Meester Jacobus moest komen of ‘hie wil offte nicht’ en het college zou naar 
behoren handelen ‘sive adsit, sive absit’, of hij nu aanwezig is of niet. Het 
dreigement mocht niet baten. Jacobus zowel als Pieter weigerden om op de 
classicale vergadering aanwezig te zijn. Het gevolg was dat de classis een verzoek 
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richtte tot de Staten om te bemiddelen dat in Noordwolde en Zuidwolde andere 
‘bequeme schoelmeisteren’ konden worden aangesteld. 
 
Ondanks het afleggen van de eed van trouw wilde het nog wel eens voorkomen 
dat een schoolmeester de kerk van Rome een warm hart bleef toedragen. Het 
spreekt vanzelf dat de dienaren van de kerk van Calvijn dit soort schoolmeesters 
met argusogen bekeken. Regelmatig drong men er bij de Staten op aan deze 
schoolmeesters te ontslaan. In 1604 gelastte de synode de predikanten erop toe 
te zien of de schoolmeesters wel zuiver in de leer waren. Slechts een enkele keer 
zou dit verscherpte toezicht leiden tot een confrontatie met een weerspannige 
schoolmeester. Gerardus Meijnerts, schoolmeester in Losdorp mocht niet 
twijfelen aan de waarheid van de gereformeerde godsdienst volgens de classis 
Loppersum in het jaar 1616. Meester Gerardus deed dat echter wel en daar 
namen de kerkelijke leiders geen genoegen mee. Hij had met een eenvoudig ‘ja 
offte nee’ te antwoorden of er bij hem nog twijfel bestond. Onder deze druk koos 
Gerardus eieren voor zijn geld en verklaarde dat ook voor hem de gereformeerde 
leer de enige en waarachtige was. Ook Claes Bartelds in Hooge- en Lagemeeden 
was volgens de geruchten de nieuwe religie niet welgezind, maar deze waren niet 
gegrond. Toen meester Claes in 1622 om ‘etwas subsidii’ vroeg vanwege zijn 
karig loon en ‘de kolde winter’, was men hem hierin terwille aangezien hij bekend 
stond als ‘ein vroome man’.  In 1605 leek het alsof de laatste rooms-katholieke 
bolwerken werden opgeruimd. In de winter van dat jaar stuurden Gedeputeerde 
Staten deurwaarder Egbert van Vledderen naar de kerspelen Marsum, Weiwerd, 
Zeerijp, Zijldijk en Garsthuizen om daar, zonodig met hulp van de redgers 
(plattelandsrechter), de roomse kosters en schoolmeesters te gelasten hun dienst 
te verlaten. Deurwaarder Harcke Idema reisde met eenzelfde opdracht naar 
Warfhuizen, Hornhuizen, Vierhuizen, Uithuizermeeden, Zuurdijk, Niekerk, 
Noordwolde en Zuidwolde. Dergelijke acties hadden niet altijd het gewenste 
succes. In 1609 blijkt dat er zich in Vierhuizen, Warfhuizen en Zuidwolde nog 
steeds rooms-katholieke schoolmeesters bevinden, evenals in Spijk, Uithuizen, 
Oldekerk en Tinallinge, kerspelen die ontbreken in de opsomming van 1605. 
Men kan zich afvragen of het maar ten dele slagen van dit soort missies moet 
worden toegeschreven aan het feit dat de godsdienstige tegenstellingen in de 
Ommelanden aanvankelijk niet zo groot waren. Klachten over rooms-katholieke 
schoolmeesters komen uiteraard van de kant van de dominees. Hoogst zelden 
zijn er klachten vanuit de dorpsbevolking. Er is maar één voorbeeld gevonden. 
Sedert jaar en dag was in Oldekerk in 1615 nog steeds een oude roomse 
schoolmeester werkzaam. Geen dorpeling die zich daarover gedurende twintig 
jaren mogelijk nog langer druk maakte. Pas in 1615 verzochten de kerkvoogden 
de classis Westerkwartier om een schoolmeester die de gereformeerde leer 
volgde. Wanneer Oldekerk model mocht staan voor het gemiddelde Ommelander 
kerspel in het begin van de zeventiende dan was er weinig verandert sinds de 
kroniekschrijver Abel Eppens de Ommelanders karakteriseerde als ‘niet Paep, 
niet Calvijns, Luters offte Evangelisschen’. De Ommelanders waren ‘voernaem 
Christenen allene befunden’.  
 
Om de schoolmeesters in de greep te houden van de kerkelijke tucht was het 
wenselijk dat ze lidmaat waren van de kerk. In 1602 kwam dit onderwerp ter 
sprake op de provinciale synode. Op de vraag of kosters en schoolmeesters 
lidmaat van de kerk moesten zijn, waren de mannenbroeders van oordeel ‘dattet 
behörlich ijs’. De schoolmeester van Uithuizermeeden had zich dan ook te 
voegen naar deze uitspraak wilde hij niet ontslagen worden. De schoolmeester 
van Oterdun, de later zo onfortuinlijke predikant Melchior Balthasar, werd ten 
onrechte verdacht geen lidmaat te zijn. Met de nodige verklaringen wist hij de 
synode te overtuigen dat hij in voorgaande jaren, samen met andere vrome 
christenen, het Heilig Avondmaal had ontvangen in Termunten en Midwolda. Het 
aantal klachten over dit onderwerp is vrij beperkt evenals het incident dat de 
schoolmeester van Niezijl in 1619 nog niet was gedoopt. Een andere 
schoolmeester die geen lidmaat was  treffen we in 1630 aan in Eppenhuizen. 
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Een methode om predikanten en schoolmeesters naar de hand van de kerk te 
zetten was het laten tekenen van een verklaring waarmee ze te kennen gaven in 
te stemmen met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse 
Catechismus. De synode van 1613 was van oordeel dat er voor predikanten een 
dergelijke ‘gemene acta van onderteeckeninge’ behoorde te komen. Dezelfde 
kerkvergadering keurde een conceptformulier goed dat vervolgens door de 
aanwezige predikanten werd getekend. In navolging hiervan ontwierp de classis 
Loppersum in hetzelfde jaar een aangepast formulier voor de schoolmeesters in 
hun gebied. Met uitzondering van de meester van Garsthuizen tekenden alle 
schoolmeesters dit formulier in de maand september van 1613. Ook de classis 
Westerkwartier ontwierp een formulier dat eveneens in 1613 door eenentwintig 
schoolmeesters werd getekend. Dit formulier geeft tevens enkele richtlijnen voor 
de inhoud van het onderwijs en het toezicht daarop. De tekst luidt als volgt: 
 
Wij undergeschreven scholmesteren gehorende under de classis des 
Westerquartiers der Ommelanden to Suidthorrum, verklaeren unde betugen mit 
desse undertekeninge: datt Wij nae ludt der Kerckenordeninge unde synodale 
decreten de waere gereformerde religie, soals deselvige in deze Provincie 
angenoemen iss unde geleret wortt voer de uprechte waere religion Goedes wortt 
in alle conform bekennen und annemen deselvige ock nae unsen besten 
vormoegen versetten unde bevorderen willen unde den predegeren darinne so vele 
moegelijck iss helpen, beloven ock datt wij beide morgen und avontt unse action 
mitt dem gebede anvangen unde eindigen willen, de yunge yoegett so unsere 
bevoelen troulycken nicht allenich in lesen unde schrijven, sunder ock in dem 
Christelijcken catechismo underwijsen unde de fundemente christelijcker lere van 
unges upehnen inplanten sunderlinge alle saeterdaegen in dem heidelbergeschen 
catechismo so endrachtig in dissen Provincie iss angenommen effte ock in den 
catechismo Alegonde so wegen der kortheit der kleinen kinderen bequemer iss, 
des gelijcken in den christelijcken gebeden, psalmen unde gesangen flijtich 
underrichten willen updatt wanner de predegeren ter plaetse, welken idt vrijstaen 
sal so verder idt ehnen beleven wert toekennen over ehren scholkinder to 
examineeren, hoeren trouw und flijtt moegen marcken willen ock de kinder uns 
beveelen flijtich mede ter kercken leiden omme aldaer nae gelegentheit de vraegen 
des chatechismi up te seggen, de psalmen und gesangen recht to singen. Beloven 
daerbovens datt wij mitt unsen den respectiven pastoren sampt den ehren alle 
reverentie unde gehorsaem nae behoeren in alle behoerlijcken dingen willen 
ertoegen unde bewijsen unde uns alse gehoersaeme scholdener iegen ehnen 
allewegen holden unde draegen entlijcken den Kerckenordinge unde allen 
synodalen decreten unde allen puncten behoerlijcken nae te koemen. So verre 
averst hij hernae mangelhafftig moegen bevunden worden, willen wij unss gerne 
tott allen tijden des classis censurae underwarpen effte ock nae gelegentheit der 
sacken dese vorachtets aller goeden ordninge und kercklijcken descisien ijn unser 
dienst unsettet warden. Tott orkunde der warheit hebben wij scholmesteren 
samptlijck unse handen hijr under gestellt. 
Actum Suithorrum in frequenti classe, 1613 den 7 Junii. 

 
In 1621 werden door de synode van Dordrecht vastgestelde vijf artikelen tegen 
de remonstranten, de zogenaamde Dordtse Leerregels, samen met de 
Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus – de drie 
formulieren van enigheid  - uniform in de vijf Ommelander classes ingevoerd, 
waarmee de afzonderlijke classicale formulieren vervielen. 
 
Voor de gereformeerde kerk was het zaak om het onderwijs ook van de grond te 
krijgen in kerspelen waar nog geen school was. In 1597 drong de synode er bij 
de Staten op aan om op het platteland goede scholen op te richten. Tevens werd 
de overheid verzocht te willen zorgen dat de rooms-katholieke schoolmeesters 
hun woning tijdig zouden verlaten. In 1601 beschikte de schoolmeester van Ten 
Boer nog steeds niet over een woning waarin hij naar behoren les kon geven. Als 
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oplossing kreeg hij de beschikking over de leegstaande priesterwoning in St. 
Annen. Op dezelfde manier werd meester Tamme Geerts in Den Ham gehuisvest. 
En dan waren er dorpen die onvoldoende middelen hadden om een school op te 
richten of een schoolmeester te betalen. In 1611 verkeerde de schoolmeester van 
Kantens ‘in groot jammer unde eelende’.  In 1614 verzocht de meester van 
Oldenzijl de synode om bijstand. In Onderwierum deed Johannes Normerus zijn 
beklag. Hij had zo weinig inkomsten dat hij ‘quaelick daarvan leeven konne’. 
Schrijnende toestanden in het Westerkwartier. In de aantekeningen van de 
classe-visitaties lezen we als antwoord op de vraag of er ook ‘duchtige’ 
schoolmeesters voorkomen: ‘Koenen overal niet sijn wegen schaersheijt des 
tractements’. In de eerste helft van de zeventiende eeuw verdiende de 
schoolmeester van Wierum dertig gulden per jaar en de schoolmeesters van 
Noordwijk en Oostwold resp. dertig en vijftien gulden. En de lijst van trieste 
voorbeelden uit dit Ommelander kwartier kan gemakkelijk worden uitgebreid. In 
1600 stond Hemmo Julties, de meester van  Ezinge bij de classis op de stoep om 
te klagen over zijn armzalig inkomen. Vier jaar later deponeert Jacob Claesen 
van Hooge- en Lagemeeden zijn financiële problemen op de classicale tafel. In 
1617 blijkt in dit kerspel weinig te zijn veranderd gezien het feit dat Harm Struik 
de kerkvoogden verzocht te willen bemiddelen voor het verbeteren van zijn 
inkomsten. Aan het einde van de zestiende eeuw maakte de provinciale overheid 
een begin met het lenigen van de ergste noden. De benodigde geldmiddelen 
waren afkomstig uit het fonds van de geseculariseerde kloostergoederen waarvan 
het beheer in handen kwam van Gedeputeerde Staten. Het geld diende ‘ad pios 
usus’ (tot vrome gebruiken) te worden gebruikt voor onder meer het onderhoud 
van scholen en de ‘educatie van de jeught uit Stadt en Ommelanden’. De 
subsidiering uit dit fonds kwam vrij traag op gang.  In 1595 drongen de Staten 
er tot twee keer toe  bij de Gedeputeerden op aan om de rectoren en de 
schoolmeesters uit deze kas te betalen. Het bestuur van de Ommelanden was 
afgunstig op Stad die al van deze geldmiddelen profiteerde. In 1599 eisten de 
Ommelander Heren dat zij voor het onderhoud van de armen en het stichten van 
scholen evenveel uit het fonds zouden krijgen als Stad. In de zomer van dat jaar 
was de ‘syndicus’ (woord- en penvoerder) van de Ommelanden nogmaals bij de 
Gedeputeerden om de eis van de Ommelanden kracht bij te zetten. De dorpen 
waar de jeugd wegens het ontbreken van een schoolmeester opgroeide tot ‘alle 
ondeucht ende moetwille’ waren Scharmer, Winsum, Grootegast, Grijpskerk, 
Tolbert en Marum. Dat jaar zouden ze resp. vijfentwintig, twintig, vijfentwintig, 
twintig, vijfentwintig en twintig daalders subsidie ontvangen. In de loop van de 
jaren werd de subsidiekraan geleidelijk iets verder open gezet. In 1610 kregen de 
inwoners van Niebert achttien gulden uit het fonds voor het onderhoud van hun 
schoolmeester. Het  kerspel Midwolde kreeg dertig gulden en de schoolmeesters 
van Nuis en Lutjegast kregen resp. dertig en achttien gulden. Nog steeds te 
weinig maar in elk geval een begin. 
 
Op het platteland was praktisch iedere ruimte goed genoeg om er school in te 
houden. Eisen werden niet gesteld. De schoolkinderen van Tolbert kregen les in 
de sacristie aan de noordkant van de kerk. Dit zou zo blijven in de dagen van de 
Reformatie tot het gebouw in 1698 bezweek onder het geweld van een 
noordwester storm. In de ‘schoolmeesterrapporten’ vermeldt de schoolmeester 
van Holwierde dat de school ook daar vroeger aan de kerk vastzat. Vermoedelijk 
gebruikte men de sacristie eveneens als school. In Uithuizermeeden stond het 
schoolgebouwtje op het kerkhof, tussen de toren en de kosterij. De meisjes in 
Appingedam kregen apart les in een schooltje dat was gebouwd tegen de 
Nicolaïkerk. In 1732 werd deze ‘maegdenschole’ ingericht als tweede ‘Duitsche 
schole’. 
 
Door herstelwerkzaamheden aan het schoolgebouw weten we dat er in 1599 in 
Visvliet vermoedelijk geen onderwijs werd gegeven in de kerktoren zoals dat later 
het geval was. Onbekend wanneer de school in de kerktoren werd gehuisvest. 
Over dit markante schooltje vertelt de schoolopziener in 1838: 
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Boven het schoolgebouw ziet men de toren met klok en uurwerk, welke laatste op 
den zolder staande, om zijne gewigten als niet geheel zonder gevaar, niet 
tegenstaande het goede toezigt, is te beschouwen. Het schoolvertrek ontvangt door 
4 glasramen tegen het licht, te weten 2 ten noorden, waarvan het eene hoog 1,5 el, 
breed 1,1 el, het andere hoog 1,3 el, breed 0,5 el, een ten zuiden, hoog 1,6 el, 
breed 1,25 el, en een ten westen, hoog 1,5 el, breed 1 el (el=meter). In vele 
glasruiten zit het weer. Het rooken schijnt een onoverkomelijk gebrek te zijn. De 
schoorsteenmantel is om zijn grooten omvang hinderlijk doch waarschijnlijk zeer 
bezwaarlijk te veranderen. De zolder is nog nimmer geverwd geworden. Men 
twijfelt of dezelve het ook wel waard zij. Buiten is de grond hooger dan de vloer, 
hoewel sedert de houten vloer de steenen heeft vervangen, van vochtigheid niet is 
te lijden. 

 
Ook in Usquert was de dorpsschool rond 1780 nog in de kerktoren 
ondergebracht. Een klein, akelig hol, voor gevangenis regt geschikt, betoogt 
meester Nicolaas van Zalen. In de zeventiende eeuw stond in het dorpje Rottum 
nog steeds een oud kloostergebouw van de voormalige Benedictijner abdij, gewijd 
aan de heilige Julianus. In 1658 was de kerk zodanig in verval dat ze werd 
verkocht. Een nieuwe kerk werd gesticht aan het oosteinde van het 
kloostergebouw. Het was een groot langwerpig bouwwerk met een kleine 
koepeltoren. Aan de westkant bevonden zich in het kloostergebouw de woningen 
van de dominee en de schoolmeester. Volgens Derk Zuidhof schoolmeester in 
Rottum van 1827 tot 1836, zat het schoolgebouwtje vast aan de westkant van 
het klooster. In 18817 bracht schoolopziener Jacobus Uilkens een bezoek aan 
deze school en typeerde het toen als een vertrekje, geropt en morsig, tevens tot 
stookplaats dienende. In 1836 wachtten de school en het klooster de 
slopershamer. Het puin werd gebruikt voor de verharding van de grindweg bij 
Helwerd. 
 
Sinds het einde van de zestiende eeuw kerken de mensen uit Aduard in een 
overgebleven gebouw van het klooster Sint Bernardus. Na de Reductie werd de 
school ondergebracht in de voormalige ziekenzaal van het klooster. Ook de 
schoolmeester kreeg zijn onderkomen in het kloostergebouw. Wanneer Louwe 
Jans Sikkema, schoolmeester in Aduard, in het ‘schoolmeestersrapport’ melding 
maakt van de oude kloostercellen, dan situeert hij deze ‘op de zolder van den 
onderwijzer’. Wanneer de eerste schoolmeester hier zijn intrek nam is niet 
precies bekend. In 1600 ontving ‘Hendrik timmerman’ negentig gulden en acht 
stuivers voor verrichte arbeid aan ‘de nije schoele en de behuysinge des 
schoelmesters’. Uit dit gegeven blijkt dat er geen les werd gegeven in het 
‘schoelmesterhuijs tot Aedwert’, waarvoor de dorpssmid in 1595 ijzerwerk 
leverde. Vermoedelijk verhuisde de dorpsschool in de loop van 1595 naar het 
kloostergebouw. Het afgetimmerde schoolvertrek binnen de muren van Sint 
Bernardus was nu niet bepaald indrukwekkend. In 1806 karakteriseerde 
schoolopziener Daniël Gyot het als ‘de benauwde kleinte’. In 1808 waren de 
nodige verbeteringen aan gebracht en was ‘de oude regte school’ ingericht tot 
‘een best schoolvertrek’, voorzien van grote vensters, waarvan de bovenramen 
naar beneden konden worden geschoven. 
 
Volgens de overlevering kreeg de dorpsjeugd van Zeerijp ooit les in de aanbouw 
aan de westkant van de kerk. Het is de vraag in hoeverre deze overlevering op 
waarheid berust, temeer dat in Zeerijp een kosterij was. Daarin werd, zoals in de 
meeste dorpen gebruikelijk was, les gegeven. Het uitgavenboek van de 
kerkvoogdij weerspiegelt de geschiedenis van de kosterij en brengt de oplossing. 
Een uitgavenpost uit 1639 onthult dat het dak van de kosterij en de schuur van 
de pastorie aan een opknapbeurt toe waren. Daarvoor werden ‘eenige stijge 
sluck’ aangekocht (sloekschoovn zijn schoven van het langste stro). In 1698 
groef men een sloot om het erf van de kosterij. Een uitgave uit het midden van 
de achttiende eeuw brengt licht in de duisternis. De kosterij wordt belast met het 
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schoorsteengeld van drie haardsteden. Dit was niet redelijk volgens meester 
Bonno Römelingh en hij richtte daarom een verzoek aan Gedeputeerde Staten 
om vermindering van deze belasting. Naar zijn mening kon het haardstedegeld 
slechts van toepassing zijn op één schoorsteen omdat de tweede schoorsteen ten 
tijde van de telling al was afgebroken en de derde, die van de ‘caspelschole’, was 
vrijgesteld van belasting. Het is duidelijk dat meester Römelingh les gaf in zijn 
eigen woning, nl. in de kosterij, en niet in de aanbouw van de kerk. Dit was 
nadien ook niet het geval. In 1805 werd het schoolvertrek in de kosterij 
vernieuwd. 
 
Op het kadastrale minuutplan van Zeerijp uit het jaar 1828 zien we dat de 
schoolmeesterswoning met erf, perceelnummer 610, zich tegenover de kerk ten 
noorden van de Dorpsstraat bevindt. Perceelnummer 611 is het schooltje, dat 
samen met de schoolmeesterswoning onder één dak was. De school bevindt zich 
aan de achterkant van de kosterij, grenzend aan een laantje. In 1808 bezocht 
schoolopziener Eelco Tinga de school en vond dat het ‘geschikt en goed’ was. En 
dat zou het jarenlang blijven tot het gemeenteverslag van ’t Zandt in 1863 
vermeldt dat de staat van het schooltje matig is. De school had zijn beste tijd 
gehad een jaar later zou de schoolopziener het gebouwtje afkeuren wegens 
onvoldoende ruimte en meerdere gebreken. In 1867 besloten de 
gemeenteraadsleden van ’t Zandt grond aan te kopen voor de bouw van een 
nieuwe school. Samengevat kan vastgesteld worden dat tot in de tweede helft 
van de negentiende eeuw in Zeerijp les werd gegeven in de kosterij. Mogelijk dat 
er les werd gegeven in de aanbouw van de kerk toen het oude schoolvertrek in 
verval raakte, maar dat is dan tijdelijk geweest. 
 
Zoals gezegd vond in de meeste dorpen het onderwijs plaats in de kosterij. 
Omdat de functies van schoolmeester en koster vrijwel altijd waren verenigd in 
één persoon, waren de scholen meestal te vinden in de directe omgeving van de 
kerk. Iedere woning kon in principe dienstdoen als kosterij als er maar een 
vertrek aanwezig was dat kon dienen als leslokaal of dat tot een zodanige ruimte 
kon worden verbouwd. Beschikte een kerkvoogdij over onvoldoende 
geldmiddelen voor de aankoop van een woning met de bedoeling er les te gaan 
geven, dan kon een beroep worden gedaan op het kloosterfonds. Zo ontving 
Johan Rengers in 1602 als collator (kerkheer) vijftig Emder gulden voor de 
aankoop van een huisje in Ten post, dat ‘ein schoele aldaar voerordonert’ was. 
Een degelijk pand was het niet. In 1637 waren ‘nije bouwplancken’ nodig en 
moest de keukenvloer worden vervangen. In 1595 ontvingen de inwoners van 
Noordhorn honderdvijftig gulden uit de winterhuren van het klooster van Aduard 
voor de reparatie van hun school. In 1630 ging de school in vlammen op. Nog 
hetzelfde jaar zouden de Staten honderd gulden bijdragen aan de herstelkosten. 
De kosterij van Garrelsweer werd in 1639 gefinancierd uit de ‘Roebersprebende’ 
onder beheer van de kerk van Farmsum. De koopsom bedroeg achtenvijftig 
daalder en vierentwintig stuivers, waar dan nog eens honderd drieënvijftig 
daalder en zesentwintig stuivers bijkwamen voor de verbouwing van het pand. 
Doezum kreeg in 1646 tweehonderd gulden subsidie uit het kloosterfonds voor 
de bouw van een school. Hetzelfde jaar moest Kolham het doen met 
honderdtwintig gulden uit deze pot. De kinderen van Niekerk (Hunsingo) en 
Vliedorp gingen naar school in Houwerzijl. Een verzoek om vrijstelling van 
schoolsteengeld brengt aan het licht dat de diakenen van Vliedorp in 1746 een 
huisje aankochten om er les te gaan geven. 
 
De schoolmeester van Lutjegast was een pechvogel. Hij moest zelf zorgen voor 
een woning waarin hij les gaf. Deze situatie zou zo blijven tot 1791. Pas toen 
verzocht de collatrix, de weduwe van de hertog Van Feringa, Gedeputeerde 
Staten om toestemming te willen geven om de landgebruikers drie jaar lang te 
mogen belasten met een dubbele verponding om zo de kosten te kunnen dekken 
van de koop en verbouw van een woning tot kosterij. En zo geschiede. Geen 
generositeit van de kant van de landadel, de pachter betaalde de rekening. 
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Dorpsscholen  waren niet altijd gevestigd in oude, verbouwde woningen. In 1650 
werden de kerkelijke gemeenten Menkeweer en Stitswerd gescheiden met als 
gevolg dat Menkeweer voortaan moest kunnen beschikken over een eigen 
pastorie en kosterij. Voor de huisvesting van de dominee werd de voormalige 
provincieplaats van Boele Luurts aangekocht en voor de schoolmeester besloot 
men een nieuwe kosterij te bouwen. Hetzelfde gebeurde bij de scheiding van de 
gemeente Oostwold-Laagemeeden-Lettelbert, waarbij Lettelbert recht kreeg op 
een eigen kerk- en schooldienst. In 1654 besloot men daar de school te gaan 
bouwen op de plek waar in het verleden ook een school had gestaan. De 
kinderen van Sebaldeburen gingen naar school in Oldekerk, maar in 1733 gaven 
de inwoners te kennen zelf een school te willen hebben. Het zou echter nog heel 
wat voeten in de aarde hebben voor het zover was. Pas in 1758 wordt melding 
gemaakt van de ‘geheel nieuws gebouwde school’ in Sebaldeburen. In 1672 
stelden Tjaert van Heerma, Abel Coenders, Derck Clant, Gijsbert Ripperda en 
Petrus Aggama in Uithuizermeeden-buitendijks, het tegenwoordige Roodeschool, 
de plaats vast voor een schoolmeestershuis. Deze school werd in 1685 
gerealiseerd. De tweede school die de oude verving, de zogenaamde Roodeschool, 
stamt uit 1730 en werd gebouwd in opdracht van Vrouw van Wetsinge, de 
weduwe Tjarda van Starkenborgh, Alegonda Maria Clant van Juckema. In het 
jaar 1793 was de oude school van Warfhuizen in verval geraakt. De nieuwe werd 
op een ongelukkige plaats gebouwd. Bij regen liep het water vanaf de wierde de 
school binnen met als gevolg dat de vloer van de school vochtig was en soms erg 
nat. De school was dan ook zeer ongezond, aldus meester Roelfsema van 
Warfhuizen in 1828 in het ‘schoolmeestersrapport’. 
 
Ruimte, frisse lucht, reinheid en zindelijkheid stonden hoog genoteerd in de 
eerste nationale wetgeving in het begin van de negentiende eeuw. Met deze 
criteria als maatstaf oordeelden de eerste schoolopzieners over de dorpsscholen, 
waarvan sommige inmiddels al waren aangepast. Verschillende scholen echter 
konden de toets der kritiek niet doorstaan. Geen goed woord voor de scholen in 
de Woudstreek van het Westerkwartier. Over de school van Marum was weinig 
meer te vertellen omdat ze in elkaar was gezakt. De scholen in Opende, 
Noordwijk, Nuis en Midwolde worden door de schoolopziener Gyot 
varkenshokken genoemd. De school van Tolbert leek op een hol, de haard 
bevond zich in een bijzonder slecht verlicht schoolvertrek. In Niebert was het 
leslokaal zo klein dat de leerlingen op een afhangend zoldertje zaten te schrijven. 
De toestand van de school in het fort Delfzijl was erbarmelijk door de lage ligging 
en de extra lage verdieping, waardoor het in het schoolvertrek vaak erg benauwd 
was. Verre van fris was het in de school van Wehe, die volgens meester Gerrit 
Rijkens meer leek op een cachot (donkere gevangeniscel) dan op een school. De 
dorpsschool van Sint Annen was laag onder de zolder en bevond zich grotendeels 
onder de dakpannen, zodat het er in de zomer erg warm was en in de winter erg 
koud. 
 
Maar niet overal was het kommer en kwel. De gerenoveerde school van Warffum 
wordt in 1809 gekwalificeerd als ‘ruim en luchtig’. Dezelfde beoordeling gold voor 
de schoolvertrekken in Den Ham, Middelstum, Eenrum, Zuidhorn en Baflo. De 
school van Breede was klein en bijna vierkant. Het daglicht viel naar binnen 
door twee vensters waardoor het schemerig was in het vertrek, zindelijk was het 
oordeel. Vrij goed tot zeer goed waren de scholen van Mensingeweer, 
Uithuizermeeden en Oldenzijl. Het schoolvertrek in Krewerd wordt ‘in goede orde’ 
bevonden, terwijl de school van Onderdendam als ruim wordt aangemerkt. De 
school van Spijk kwam het best uit de bus. Ze kreeg het predicaat ‘uitmuntend’. 
In de achttiende eeuw waren verschillende scholen in verval geraakt door 
achterstallig onderhoud. Dit was ook het geval in Obergum. Vier halve 
verpondingen werden uitgeschreven om het geld bijeen te brengen voor het 
nodige herstel van de kerk, de toren, de pastorie en de schoolmeesterswoning. 
Op dezelfde manier bracht men in 1771 in Oostwold het geld bijeen om de 
vervallen kosterij op te knappen.  Niet ieder kerspel was zo gelukkig als dat van 
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Slochteren. Uit het vermogen dat Henri Piccardt aan het gasthuis naliet werd 
vijfduizend gulden belegd als vast kapitaal, waarvan de rente werd gebruikt voor 
het onderhoud van de kerk, de toren, de pastorie en de school. De oorzaak van 
veel achterstallig onderhoud in arme gemeenten kwam omdat de spoeling van 
het fonds van de kerkelijke goederen steeds dunner was geworden. In 1656, 
1657 en 1659 waren diverse percelen van de voormalige kloostergoederen 
verkocht. Vermindering van de inkomsten van de pachten beperkten de 
subsidiemogelijkheden. Een andere oorzaak was het ontbreken van 
medewerking van de landadel. Aanvankelijk was zij door giften een steun voor 
veel kerkelijke gemeenten. Al in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
interesseerden de jonkers zich niet voor de situatie van kerken en scholen. In 
1679 kwam het probleem ter sprake op de synode waar werd opgemerkt dat ‘de 
liefde bij vele collatoren’ dusdanig was dat niemand jeets wil bijdragen in de 
herstelkosten. Het jaar daarop kwam de kwestie aan de orde op de Landdag. 
Stad stelde voor de Gedeputeerden te machtigen om er bij de collatoren op aan 
te dringen ‘hierinne de noodige verzieninge te doen’, maar dat was tegen het zere 
been van de Ommelander Heren die het voorstel beschouwden als inmenging in 
hun wereld van verworven rechten. ‘Sulx staat aan de dispositie (besluit) der 
respective collatoren’, zo was hun redenering. En aangezien de Staten alleen 
besluiten konden nemen wanneer de beide leden, Stad en Ommelanden, zich 
daar voor verklaarden, was het voorstel van Stad bij voorbaat al gedoemd te 
mislukken. Alles bleef bij het oude. Ze dronken een glas, ze deden een plas en 
lieten de zaak zoals het was. 
 
De kerkvoogdij van Siddeburen legde in de jaren 1738 tot 1742 
zeshonderdzeventien gulden voor de afbraak van de oude  en de bouw van de 
nieuwe kosterij. Lang niet iedere kerk kon zich een dergelijke uitgave 
veroorloven. Heel wat goedkoper was de herbouw in 1699 van het omgewaaide 
schooltje in Tolbert. Jonkheer Auwema zorgde voor een paar balken, de inwoners 
brachten veertien gulden bijeen voor het nodige dakstro en timmerman Pieter 
Jacobs verrichtte voor vijfentwintig gulden het nodige hamer- en spijkerwerk. 
Het gebouw was ongetwijfeld bijzonder sober en eenvoudig. Niet anders was 
waarschijnlijk de situatie van het schooltje in Den Ham. In 1631 wordt het ‘de 
scholemestershutte’ genoemd, hoogst waarschijnlijk een eenvoudig met stro 
gedekt arbeidershuisje, dat vaak een hut werd genoemd. In 1900 vond in 
Losdorp de afbraak plaats van de uit 1669 daterende kosterij. Timmerman Pieter 
Dertien die bij de werkzaamheden was betrokken wist later de organist van 
Jukwerd, Ferré Jacobs precies te vertellen hoe de kosterij eruit had gezien. De 
woonkamer met bedsteden en daaronder de kelder, was door een gang 
gescheiden van het schoolvertrek. Dit was van buitenaf via een portaal te 
bereiken. Een schuur met koestallen getuigt van het semi-boerenbestaan van de 
schoolmeester. Dergelijke eenvoudige kosterijen waren in veel dorpen te vinden. 
De meesten verdwenen in de loop van de tijd. In Krewerd staat de achttiende 
eeuwse kosterij als monument nog steeds als trouwe waker op de wierde aan het 
kerkpad. 
 
Naast lezen, schrijven, rekenen en de leer van de kerk was het ook van belang 
dat kinderen werden opgevoed tot deugdzame mensen, die beantwoorden aan de 
normen van de kerk. Het was de taak van de schoolmeester erop toe te zien dat 
kinderen zich ook buiten school zich netjes gedroegen. De baldadigheid op straat 
of op het kerkhof was uit den boze. Schelden, vloeken, lasteren, dobbelen en 
kaartspelen hoorde een goed christen niet te doen evenmin als ‘ontuchtig 
spreken’, vechten, slaan en het geven van scheldnamen. Kinderen die zich 
hieraan schuldig maakten moesten door de schoolmeester worden gemaand tot 
vriendelijkheid en welgemanierdheid. Hij diende alles tegen te gaan wat in strijd 
was met de normen der zedigheid. In school moest hij erop toezien of de 
kinderen hun gezicht en handen wel hadden gewassen en of hun haar gekamd 
was. De schoolmeester had een voorbeeldfunctie en werd de hoeder geacht te 
zijn van de goede zeden. 
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Verscheidene generaties hebben zich bezig gehouden met het vraagstuk of goed 
gedrag en goede vorderingen moesten worden beloond. In het begin van de 
negentiende eeuw kreeg deze vraag ruim aandacht in de kringen van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Dit als gevolg van een toenemende 
belangstelling voor onderwijs in de dagen van verlichting. Onbekend is welke 
voor en tegen argumenten in de zeventiende eeuw werden aangedragen. Wel is 
duidelijk dat de samenstellers van het schoolreglement van de classis Marne een 
aanmoediging zagen in het ‘prijss schriven’ dat een keer per maand plaatsvond. 
De resultaten moesten in school worden opgehangen, de beste bovenaan. Het is 
niet duidelijk welke beloning werd gegeven. Misschien een prentje of een boekje 
of mogelijk een versnapering. Het reglement van 1654 kent ook ‘prysschriften’, 
die elke drie maanden dienden worden gemaakt. Aan het einde van de 
achttiende eeuw is er nog weinig veranderd wanneer de schoolmeesters hun 
leerlingen vier keer per jaar prijs- of ‘bonschriften’ laten schrijven. In 1790 waren 
de curatoren van de scholen in Appingedam samen met de plaatselijke 
predikanten van mening dat één keer per jaar een beloning moest worden 
uitgereikt aan de beste spellers, lezers en schrijvers. Voor dit doel stelde de 
kerkvoogdij negen en de diaconie drie gulden beschikbaar. 
 
In een zeventiende eeuwse school was stilte een ongekend begrip. Het spellen en 
lezen gebeurde hardop. De kinderen werden hierbij vaak geholpen door een 
oudere leerling of een ondermeester, meestal een zoon van de schoolmeester. 
Tegen deze achtergrond moest de meester aandacht besteden aan de individuele 
leerling die bij hem kwam voor het lezen van zijn lesje, het spellen van woorden 
of om schrijfwerk te laten zien. Het onderwijs vond plaats ‘hoofd voor hoofd’. 
Begrijpelijk ontstonden in dergelijke omstandigheden al heel gauw 
ordeproblemen. Als de meester een leerling overhoorde was de rest van de klas 
meestal niet bezig met zelfstudie. Werd de wanorde al te groot dan had de 
meester de ‘ongeluksvogel’ tot zijn beschikking. Die smeet hij naar de 
ordeverstoorder. De ongelukkige moest dan de lappenvogel naar de meester 
terugbrengen om vervolgens een aantal tikken met de handplak of een kastijding 
met de wilgen gard in ontvangst te nemen. De plak werd ook gebruikt wanneer 
bij het overhoren bleek dat een leerling zijn lesje niet goed kende. Behalve plak 
en roe behoorden ook het schand- en ezelsbord tot het arsenaal van meesters 
strafwerktuigen. Straffen met de harde hand was in die dagen heel gewoon. In 
menig huisgezin hing eveneens de roede aan vaders knopstoel. Het 
schoolreglement van 1654 schrijft voor dat nalatige of ongehoorzame kinderen 
‘met voorsigtigheid en sonder wreedheid’ moeten worden gestraft. Het reglement 
van 1772 waarschuwt om nooit te straffen ‘in toorn of oplopenheit’, maar toch 
vooral voorzichtig te zijn en rekening te houden met ‘den aart, tederheit en 
humeur’ van de kinderen. Wanneer ouders zich wensten te beklagen dan 
dienden ze zich te vervoegen bij de predikant die dan op zijn beurt ‘een 
onpartijdig oordeel’ zou geven. Voorbeelden van ouders die het niet eens waren 
met de strafmaat zijn vrijwel niet te vinden. Eén geval is bekend toen meester 
Hans Joulver in 1626 zich beklaagde over David Derks en zijn vrouw, die zomaar 
zijn school waren binnengevallen. Ze hadden hem in het bijzijn van de kinderen 
uitgescholden omdat ze vonden dat hun zoon onbehoorlijk was geslagen. 
Meester was van mening dat hij zoonlief met ‘sachtmoedigheit’ had getuchtigd 
‘sonder oploepende toorn’ zoals een vader zijn kind behoort te straffen. De 
classis zou meester Hans gelijk geven. Tuchtigen wordt ook door de kerk als 
geoorloofd beschouwd. Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze. Maar niet alle 
ouders deelden deze mening. In 1705 probeerde de classis Appingedam te 
bemiddelen in een conflict tussen de dominee van Tjamsweer, Henricus 
Stammer en zijn schoolmeester, Derk Everts ten Broek. Om inzicht te krijgen in 
het doen en laten van de dominee en de schoolmeester werden alle lidmaten aan 
de noord- en zuidkant van het Damsterdiep gehoord. In de rapportage wordt vier 
keer melding gemaakt van het straffen door meester Ten Broek. De vrouw van 
Cornelis Klaassen is van mening dat de schoolmeester ‘op een ongewone wijse’ 
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strafte. Om het geringste vergrijp ‘gijselde’  (geselen, slaan) hij zowel jongens als 
meisjes. De kinderen Klaassen waren met geen enkel middel meer naar school te 
krijgen. In het vervolg gingen ze naar Appingedam naar school. Brunne Jans en 
zijn vrouw klaagden over dezelfde ‘schaamagtige wijse’ van tuchtigen. Verder 
waren er nog klachten van kleermaker Harke Jans en Jan Bartelds bij het 
tolhek. Het dochtertje van Jan Bartels was door ‘wreede en gestaadige 
geesselinge’ geruime tijd van de school ‘afgeschrikt’. Deze ouders waren duidelijk 
niet ingenomen met de manier van straffen van Ten Broek en zeker niet wanneer 
het meisjes betrof. Maar deze klachten maakten weinig indruk. Op de classicale 
vergadering van 5 oktober 1705 wordt er geen enkele aandacht aan besteed. 
Geen van de aanwezige dominees die zich over de voorvallen verbaast. Net als 
hun collega’s in 1626 vonden zij de manier van straffen blijkbaar 
vanzelfsprekend. 
 
Het aantal schoolmeesters uit het boerenmilieu, en ook uit de kringen van 
ambachtslieden en neringdoenden is waarschijnlijk groter dan de cijfers 
weergeven. Uit de aantekeningen in doopboeken blijkt zondermeer wanneer een 
dopeling het kind is van een dominee of een schoolmeester. Op 2 augustus 1633 
wordt de doop van Jan Wessel in Westeremden geregistreerd als zoon van 
‘mester Christiaen en de Aeltjen’. De doop van Geert Schepel wordt in 1638 in 
Warffum vastgelegd als ‘Geert, de soone van meester Aikenius ende Metjen’. 
Matthias Magirus, pastor in Rottum ende Geertjen sijn huisvrouw’.  Hoogst 
zelden komt men dit soort informatie tegen wanneer het gaat om kinderen van 
boeren, arbeiders of neringdoenden. Slechts sporadisch valt te lezen dat een 
dopeling het kind is van ‘Claes stellemaker’ of ‘Jacop tymmerman’. In deze 
gevallen blijft de sociale achtergrond onduidelijk. Wanneer de 
honderdvijfentachtig schoolmeesters worden onderzocht waarvan bekend is dat 
hun wieg in een schoolmeestersgezin stond, dan zien we dat de meesten, 
honderdvierentwintig in totaal, behoren tot de families waarin het 
schoolmeestersvak meerdere keren werd uitgeoefend. Grote 
schoolmeestersgeslachten met tien of meer schoolmeesters, zijn de families 
Wildeman, Sytsema en Römelingh. Ervan uitgaande dat de Oosterhofs in het 
Westerkwartier familie van elkaar zijn, dan spant dit geslacht met zeventien 
schoolmeesters de kroon. Als de norm wordt verlaagd voor de wat kleinere 
schoolmeestersfamilies bijvoorbeeld zeven tot en met negen treffen we in deze 
categorie de geslachten Van Zalen, Broos en Zwageman aan. In sommige dorpen, 
waar de schoolmeester vaak een goed inkomen had, bleef het ambt soms 
decennia lang in handen van één en dezelfde familie. 
 
Zo maakten de Sytsema’s  in de zeventiende eeuw de dienst uit in Middelstum 
en Kantens. Na 1650 was het schoolhouden in Farmsum geworden tot een 
familiebedrijf van de Römelinghs met aanverwanten. In Appingedam drukten in 
de achttiende eeuw drie generaties Broos hun stempel op het onderwijs. Met een 
enkele onderbreking was de schoolmeestersplaats in Hellum van 1708 tot 1852 
in handen van de familie Wildeman. Op 26 oktober 1732 kwam het zelfs tot een 
verbintenis tussen de families Römelingh en Wildeman. Meester Bonno 
Römelingh trouwde met Jantje Fokkes Wildeman, de dochter van de 
schoolmeester. Tot 1819 verzorgden hun nazaten het onderwijs in Zeerijp. Van 
1820 tot 1869 was Fokko Bonnes Wildeman hoofdonderwijzer in Loppersum. 
Twee mensen uit het geslacht Römelingh, Theodoricus Römelingh (1811-1887) 
en Loedo Römelingh (1823-1911), zonen van de schoolmeester Lubbertus 
Römelingh en Tietje Willems Medendorp, oefenden het vak nog uit tot diep in de 
negentiende eeuw. Loedo was eerst molenaarsknecht (1851), korenschipper 
(1861) en notarisklerk. Uiteindelijk werd hij schoolhoofd in Warffum. 
Theodoricus was hoofdonderwijzer in Farmsum, waar hij tot zijn dood op 21 
december 1887 nog steeds actief was als koster en organist. De laatste Van 
Zalen die in het vak zat, was Nicolaas van Zalen, zoon van Henricus van Zalen, 
de schoolmeester in Usquert. Eerst was Nicolaas schoolmeester in Huizinge 
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(1806-1819), waarna hij zijn vader in Usquert opvolgde. Tot zijn overlijden op 10 
augustus 1845 was hij daar schoolmeester.  
 
In het Groninger land sprak men tot in de twintigste eeuw over de schoolmeester 
als de ‘köster’ en dit vaak op een denigrerende manier. Door de eeuwen heen 
heeft men de woorden koster en schoolmeester vermoedelijk gebruikt als 
synoniem en werden ze door elkaar gebruikt. Tussen 1150 en 1350 waren in de 
Ommelanden een twintigtal kloosters en ruim honderd bakstenen kerkjes. De 
beheerder van de kerk werd ‘custos’ genoemd. Dat was een latijns woord en 
betekent beschermer, bewaarder of beheerder. In de zestiende eeuw zien we dat 
deze benaming nog steeds in gebruik is. Toen een zekere Gherardus in 1565 
voor jonker Johan van Ewsum een witte spaanse kerstboom moest kopen, werd 
hij de ‘kustos’ genoemd. In 1601 wordt Theodorus Iohannes genoemd als ‘custos’ 
van Westerwijtwerd, waarmee de schoolmeester werd bedoeld. In de zestiende 
eeuw was het woord ‘custos’ in de volkstaal al verbasterd tot ‘custer’ of ‘köster’. 
Johannes Bernardi wordt in 1547 in Bedum vermeldt als ‘custer’ en Berend te 
Noordwolde als ‘köster’. Bij het landvolk bleef na de Reductie het woord ‘köster’ 
in gebruik, ook al bedoelde men er de schoolmeester mee. In kerspelen waar de 
functies van schoolmeester en koster nog waren gescheiden kon dit soms leiden 
tot verwarring. Een goed voorbeeld daarvan is in Bedum. In 1602 komen in de 
acta van de classis Middelstum Johannes Bisterfelt en Bernhardus Johannes 
voor als de beide ‘kosters’ van Bedum. Wie is wie?  Enig speurwerk brengt aan 
het licht dat Bisterfelt de schoolmeester is en Bernhardus de beheerder van de 
kerk. Wilde men in 1637 in Bedum een afspraak met de koster dan wel met de 
schoolmeester, dan kon men in beide gevallen terecht bij Jacob Hendriks 
aangezien de beide functies waren gecombineerd. In 1809 werd de schooldienst 
waargenomen door de weduwe van Jan Buiringa. In de praktijk van alle dag liet 
zij het lesgeven tegen een vergoeding over aan Jan Luitjes. In Winsum verlichtte 
Jan Dijksterhuis de onderwijstaak van de oude Berend Swaagman en in 
Westerwijtwerd was het Hindrik Klaassen, die namens de weduwe van Albert 
Elsborg voor de klas stond. Schoolopziener Jan Rudolf van Eerde noemt Luitjes, 
Dijksterhuis en Klaassen geen schoolmeester, maar ‘custos’.  Het oude woord 
wordt nog steeds gebruikt alleen veranderde de inhoud en werd er de 
plaatsvervangende of de waarnemende schoolmeester of de vaste ondermeester 
mee bedoeld. 
 
In het kerkelijk leven speelde de koster een centrale rol. Het schoolreglement van 
1772 vermeldt dat hij vier keer per jaar telkens drie weken voor de viering van 
het Heilig Avondmaal, de kerkbanken moet schoonmaken en de poorten en 
deuren van de kerk en het kerkhof openen en sluiten. In de beroepsbrieven 
kunnen we soms lezen wat van de schoolmeester wordt verwacht in zijn rol als 
koster. In Huizinge moest Warmolt Waslander de kerk ‘openen en reijnigen’, op 
de Leek moest Derk Michiels Themmen de klokken luiden en bij het eindigen 
van de preek de kerkdeuren openen. In Tinallinge had Jacobus Dijkvelt tot taak 
‘het orgel en uirwerck’ te controleren. Om het maatschappelijk leven in de 
kerspelen correct te laten verlopen was het zaak de kerkklok op vaste tijden de 
luiden. Ten dienste van de boeren in het veld luidde meester Jan Wessels 
Christiani de torenklok van Lutjegast om vijf, acht, twaalf en achttien uur. Had 
een kerktoren een uurwerk dan was het de koster die het moest onderhouden, 
opwinden en gelijk zetten. De aanstellingsbrief van Wolter Jansen vermeldt dat 
hij niet alleen schoolmeester en koster in Oterdum is, maar tevens ‘opsiender 
van uirwarck ende clocken’. Deze taak achtte men belangrijk genoeg om expliciet 
te worden vermeld. In Delfzijl was de juiste tijd van belang voor het vertrek van 
de trekschuit. Toen de wijzers van de klok wegens nalatigheid van de 
schoolmeester in 1672 niet meer de juiste tijd aangaven, gaven de Gedeputeerde 
Staten de opdracht aan de schoolmeester om ‘de klokken correct na de zon te 
stellen’, opdat de snikkevaarders op de juiste tijd konden afvaren. De 
schoolmeester van Garnwerd moest de tijd om een wel heel uitzonderlijke reden 
in de gaten houden. Het wilde daar namelijk nog al eens voorkomen dat de 
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klokkenluider bij begrafenissen te lang aan het klokkentouw trok. Dit tot 
ergernis van veel mensen. De provinciale overheid was van mening dat het 
luiden bij een begrafenis niet langer mocht duren dan een kwartier. Ter controle 
stond de schoolmeester van Garnwerd in het vervolg bij iedere begrafenis met 
een zandloper in de hand op  het kerkhof. 
 
In de kerk zorgde de koster ervoor dat de opgebrande kaarsen in de koperen 
kandelaars werden vervangen door nieuwe kaarsen. Voor de kerkdienst zette hij 
de stoven klaar en schreef hij de te zingen psalmen op de bordjes. Op de kansel 
legde hij de bijbel klaar en na afloop van de kerkdienst ledigde hij de armenbus. 
Bij sterfgevallen verhuurde hij het doodlaken en bij de doop zorgde hij dat er 
voldoende water in het doopbekken aanwezig was, zodat het niet weer zou 
gebeuren wat meester Johannes Römelingh in 1768 overkwam bij de doop van 
het kind van Arend Hendriks. Meester had vergeten het  doopbekken te vullen. 
Wat een afgang! Voor de kerkeraad fungeerde hij als bode. Hij was steeds in de 
buurt wanneer de kerkeraad vergaderde om, wanneer gewenst, gemeenteleden te 
citeren. Soms hield de koster ook het contra-doop- en trouwboek 
(schaduwadministratie) bij. In Niezijl vertrouwde dominee Warnerus Wiggeren de 
hele administratie van huwelijksproclamatie toe aan de schoolmeester-koster. 
Na de preek las de koster de gemeente de briefjes voor waarin bekend werd 
gemaakt welke huizen en landerijen zouden worden verkocht. Soms was de 
inhoud van deze ‘cedeltjes’ (briefjes) aanstootgevend en weinig passend bij de 
gewijde sfeer waarin ze werden voorgelezen. In 1703 besloot de classis Marne 
dan ook dat ze eerste van te voren moesten worden gelezen door de dominee. 
Hetzelfde jaar zou de classis Loppersum dit voorbeeld volgen. Buiten de kerk 
onderhield de koster het kerkhof. Hij maaide er het gras, onderhield de paden en 
bemeste waar nodig de bomen. 
 
Vaak zijn ze in kerken nog te zien, de voorlezerslessenaars. In de kerken van 
Midwolde, Zuidhorn. Krewerd en ’t Zandt zijn ze te vinden in de borstwering van 
de orgelbalustrade terwijl ze in de kerken van Visvliet, Aduard, Warffum en 
Uithuizermeeden te vinden zijn op de bovenlijst van het doophek. Wanneer de 
gemeente bijeenkwam stond hier de schoolmeester in de rol van voorlezer voor 
het lezen van een deel van de Bijbel. Het Bijbellezen is een uitvloeisel van de 
Ommelander kerkorde, welke in artikel 28 voorschrijft: ‘Op den Sondagen, voor 
de negen ures predige, sall een olderlingh, in stede des orgell-pijpens één offte 
twee capittelen uit den Bibel leesen’. Eigenlijk had het bijbellezen dus het 
orgelspel voor de preek moeten vervangen, maar zover zou het nooit komen. 
Evenmin zien we ouderlingen voorlezen uit de bijbel. In de praktijk was het de 
schoolmeester die als kerkdienaar met deze taak werd belast. De invoering van 
het voorlezen verschilde van plaats tot plaats. In 1626 was het bijbellezen in 
Appingedam nog steeds niet ingevoerd. Wanneer dit wel het geval was is niet 
bekend, maar op den duur kreeg het bijbellezen zijn plaats tussen het orgelspel 
en de aanvang van de preek om negen uur. Opdat alles door zou gaan zoals was 
afgesproken beëindigde de organist zijn spel om half negen. De aanstelling van 
Joannis Scheltiens tot schoolmeester op Rottumeroog in 1614 verplichtte hem 
tevens door te gaan ‘in ’t lesen vant hillige evangelium’. In 1621 verzocht 
jonkheer Johan Sickinge te Warffum de classis Middelstum of er zondags na het 
klokgelui ‘een capittel uth de bibel’ mocht worden gelezen, waartegen uiteraard 
geen bezwaar bestond. Pas in 1637 gelastte de classis Marne de onder haar 
ressorterende schoolmeester om voor de aanvang van de preek zo lang uit de 
bijbel voor te lezen ‘dat het volck na het leste luden vergadert iss’ en niet te 
vergeten daar waar ‘het doenlijck iss’. Dit voorbehoud was waarschijnlijk niet 
voor niets want bij het binnenkomen van de mensen zal het lawaaiig zijn geweest 
in de kerk. Er waren kerkdienaren die nu niet bepaald zaten te wachten op 
uitbreiding van hun takenpakket. Een van hun was meester Hermannus 
Hermanni van Westerwijtwerd. Hij nam het niet al te nauw met het lezen van 
een kapitteltje voor de preek en werd hierover in 1626 dan ook ernstig 
onderhouden en gemaand dit voor iedere preek te doen. Weer andere 
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schoolmeesters wilden wel lezen, maar waren daartoe niet in staat om de 
eenvoudige reden dat ze niet over een bijbel beschikten. Dit was na de voltooiing 
van de nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling in 1637 het geval in Oldenzijl. Daar 
was in 1654 nog steeds geen kerkbijbel aanwezig. En in Niebert, waar in 1666 
ook nog geen nieuwe Statenbijbel op de kansel lag. De schoolmeesters van 
Middelstum en Kantens hadden gehoopt zich aan het bijbellezen te kunnen 
onttrekken omdat ze ook moesten orgelspelen, maar het zat hun niet mee. De 
classicale bestuurders kenden geen pardon en lieten de schoolmeesters weten 
dat ze ‘’t beijde wel konen en moeten doen’ en daarmee was de kous af. 
 
Onderwijs was een aangelegenheid van de kerk zowel voor als na de hervorming. 
Dit zou zo blijven tot het begin van de negentiende eeuw. Wie de kinderen in de 
rooms-katholieke tijd leerde lezen en de gebeden bijbracht is niet met zekerheid 
te zeggen. Misschien was het de dorpspastoor, de koster of een kapelaan. Maar 
in de zestiende eeuw was toch in verschillende dorpen ook al een echte 
‘scoelmeister’ werkzaam. Mogelijk dat hieraan de in ontreddering verkerende  
kerk van Rome en het al gevorderde proces van protestantisme debet waren. In 
de zestiende eeuw had het calvinisme, met name vanuit Emden (sedert 1520 
bolwerk van de Reformatie aan de Eems) in heel wat Ommelander kerspelen 
wortel geschoten. Toen met de Reductie in 1594 voor de kerk van Rome het doek 
formeel viel, zou de inrichting van het onderwijs naar Calvinistisch model in het 
algemeen op betrekkelijk weinig weerstand stuiten. De overgang verliep 
geleidelijk en slechts af en toe met enige horten en stoten. Roomse 
schoolmeesters die plaats moesten maken voor hun protestantse collega’s, 
ouders die vasthielden aan oude vertrouwde leerboeken en problemen met de 
huisvesting. Voor de inrichting van het onderwijs op gereformeerde grondslag 
bevatte de Ommelander kerkorde van 1595 slechts enkele, zeer summiere 
richtlijnen. Een nadere uitwerking hiervan in de vorm van een algemeen 
geldende schoolverordening, zoals die bijvoorbeeld in 1583 werd uitgevaardigd 
door de Staten van Zeeland en in 1654 door de Staten van Utrecht zou in het 
Groninger Ommeland achterwege blijven, alle inspanningen van de kerk ten 
spijt. Oorzaak was de tegenwerking van de landadel die in het politieke bestel 
van Stad en Lande zijn machtspositie maar al te vaak gebruikte om zaken te 
blokkeren, die niet spoorden met hun belangen. In vrijwel alle belangrijke zaken 
was de kerk en haar dienaren afhankelijk van de landjonkers. Het collatierecht 
gaf hen demogelijkheid zich naar willekeur te bemoeien met allerhande 
kerkelijke zaken en dus ook met de school en het onderwijs. Zij stelden de 
schoolmeesters aan, van hen was de schoolmeester afhankelijk of hij door de 
kerk vereiste beroepingsbrief zou krijgen. Het was de jonker die het laatste 
woord had of een niet te handhaven schoolmeester al dan niet werd ontslagen. 
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Een Groninger, een Fries en een Drent dronken een borrel op de 
Zuidlaardermarkt omdat ze koude voeten hadden. Ze waren aan het opscheppen 
over hun provincies, toen de Drent voorstelde een weddenschap te houden. Hij 
zei: ‘Wie met het minste aantal letter zes plaatsnamen kan opnoemen, krijgt een 
borrel van de anderen, akkoord?’ ‘Goed’, zei de Fries, ‘dat gaat door’. ‘Best’, zei 
de Groninger. De kastelein schonk nog eens in en de mannen dachten diep na. 
Na een tijdje zei de Fries triomfantelijk: ‘Ik ben klaar. Holwerd en Hantum, 
Ternaard en Brantgum, Wierum en Nes, dat zijn er zes’.  De Drent had even 
langer werk. Hij nam een slok en zei: ‘Hieken, Halen, Wachtum, Dalen, Spier en 
Pes, dat zijn er zes’. ‘Nou jij’,  zeiden de Fries en de Drent. De Groninger zei 
bedachtzaam: ‘Helpen en Hoaren, Drij Loaren (Mid, Noord en Zuid), Onnen, da’s 
wonnen’. Met dit oude verhaaltje is al een onderdeel van het wat ingewikkelde 
karakter van de Groningers vermeld. De Groninger kan zeer kort zijn. als geen 
ander verstaat hij de kunst om met weinig woorden te zeggen wat hij bedoeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 538 

 
As ’n boer ’n henne opvret, din is of de boer of de henne zaik 

 
 
De geschiedenis van Groningen 
 
 
 
Over de naam Groningen is in de loop der jaren veel gefilosofeerd. En 
waarschijnlijk ook gefantaseerd. Vaak is gedacht dat de naam een samenvoeging 
zou zijn van Groene-inge (groene weiden). De naam  Groningen is  ook dikwijls in 
verband gebracht met Gruno of Grunus, een Trojaan die Groningen in 433 voor 
Christus gebouwd zou hebben. Dat is een fabel. Opvallend is echter dat de naam 
Grunong aan vele Groninger zaken is verbonden. Volgens nog een andere uitleg 
komt de naam Groningen van Grono (groene beek). De Grono zou een riviertje 
zijn geweest dat langs Groningen stroomde. Misschien was het ook wel de 
vroegere naam van de A. wie aan de Grono woonde zou dan een Groning zijn 
geweest. En zo zou de naam Groningen zijn ontstaan. Zeker is dat de provincie 
Groningen de naam van haar hoofdstad draagt en niet omgekeerd. Het illustreert 
de dominante positie die Stad eeuwenlang heeft ingenomen. 
 
Groningen is een oude stad. De sporen van de vroege middeleeuwen zijn 
grotendeels uitgewist. Toch kan met reden worden gesproken over een duizend 
jarig bestaan. De oudste sporen van bewoning dateren van omstreeks 
driehonderd tot tweehonderd jaar voor Christus. Toen waren er ten westen van 
de A (huidige Westersingel) een of meer kleinere nederzettingen. Of die oudste 
nederzettingen later weer zijn verdwenen is niet bekend. Zeker is wel dat vanaf 
de laat-Merovingische of Karolingische tijd bij de Grote Markt (vroeger een brink) 
mensen hebben gewoond. Dat het brinkdorp Groningen al vrij vroeg betekenis 
had is te lezen in het verhaal van de St. Walburgkerk, die vermoedelijk 
omstreeks het jaar 1050 op het Martinikerkhof was gebouwd en in het jaar 1627 
werd gesloopt. Wie deze kerk liet bouwen is niet duidelijk. Waarschijnlijk was het 
de bisschop van Utrecht, Bernold of Bernulfus (1027-1054). Opvallend is dat 
Stad in de elfde eeuw een kerk kreeg die veel leek op de dom in Aken. Wat moest 
het toenmalige Groningen met zo’n imposant bouwwerk? Het moet te maken 
hebben gehad met de functie die Stad toen al had, als strategisch belangrijke 
plaats. In het jaar 1040 had de Duitse koning Hendrik 111 aan de St. 
Maartenskerk in Utrecht een landgoed met het daarbij behorende rechtsgebied 
in het dorp Groningen (Gruoninga) geschonken. De betreffende oorkonde is het 
oudste stuk waarin de naam Groningen voorkomt. Bij deze schenking aan de 
bisschop van Utrecht  behoorde ook het recht van muntslag en van tolheffing. 
Groningen maakte toen deel uit van het graafschap Drenthe maar vormde, 
getuige deze schenking, dus een afzonderlijk rechtsgebied. Wat betekende deze 
schenking van het landgoed aan de Utrechtse bisschop? In ieder geval dat Stad 
vanaf toen de bisschop als zijn heer diende te erkennen. Een verklaring voor de 
bouw van de St. Walburgkerk zou kunnen zijn dat bisschop Bernold van Utrecht 
daardoor zijn gezag in dit gebied heeft willen onderstrepen. Aannemelijk is 
overigens dat toen de Walburg werd gebouwd er ook al een bescheiden 
kerkgebouw op de plaats van de huidige Martinikerk stond. 
 
Het dorp Groningen ontstond op het uiteinde van de Hondsrug, een lange 
diluviale die tot Groningen reikt en aan de noordkant van de oude stad (bij 
Paddepoel) onder de zeeklei verdwijnt. Ter plaatse van de kern van de oude stad 
was de Hondsrug verhoogd als een terp. De hellingen zijn nog te herkennen in 
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het aflopen van de Oosterstraat, Gelkingestraat, Herestraat, Pelsterstraat en ook 
de Folkingestraat. Doordat over de Hondsrug de oude heerweg naar het zuiden 
liep nam Stad dus een sleutelpositie in. Om de stad stroomden twee riviertjes die 
uit het zuiden kwamen. Langs de westkant de Drentse A en langs de oost- en 
noordkant de Hunze, die  ten noordwesten van Stad in het Reitdiep stromen. Via 
deze waterweg stond Stad in een open verbinding met de zee. Tot aan het einde 
van de negentiende eeuw zou dat zo blijven. Aangenomen wordt dat de 
Groningers al in de elfde eeuw een aftakking van de A in de richting van de 
Vismarkt leidden. Dit kanaal mondde uit in een haventje. In de twaalfde eeuw 
waren in dit deel van de oude binnenstad veel kooplieden en varenden. Het was 
het handelskwartier van de stad. Hier stond ook al vroeg een kapel. Enige tijd na 
het jaar 1200 is deze kapel verdwenen en verrees daar de tweede parochiekerk 
van de stad, de St. Nicolaaskerk of Onze Lieve Vrouwe ter Akerk, later alleen 
Onze Lieve Vrouwe ter Akerk en nog later Akerk genoemd. De keuze van de 
eerste naam St. Nicolaas typeert de situatie van dit bedehuis. St. Nicolaas was 
namelijk de beschermheilige van de varenden. De ligging bestemde het Drentse 
brinkdorp Groningen voor een handelsstad te worden. Ten zuiden van Stad 
lagen het Drentse gebied en het Westfaalse achterland. Ten noorden lagen de 
Friese Ommelanden, zoals Hunsingo, Fivelgo en het Westerkwartier. De 
Ommelanden maakten deel uit van Friesland dat zich uitstrekte van Weser tot 
Vlie. Groningen, hoewel tot Drenthe behorende, was het centrum van de 
Ommelanden. En als zodanig ook een belangrijk speerpunt voor het wereldlijk 
bestuur in het noordelijk gebied. De producten van de Ommelanden waren van 
de jaren duizend tot dertienhonderd vooral veeteeltproducten, boter, kaas, 
eieren, maar ook vis. Groningen moest toen graan importeren omdat landbouw 
door regelmatig plaats hebben overstromingen niet goed mogelijk was. In het 
algemeen zullen de kooplui uit Groningen een bemiddelende functie hebben 
vervuld bij de handel tussen het noorden en het oosten en de zuidelijker gelegen 
streken van Europa. Hoever de kooplui gingen is niet bekend. Zeker is wel dat de 
kooplui zich in het jaar twaalfhonderdvijftig in hanzen hadden verenigd. Elke 
hans dreef handel op een bepaald gebied. De Groninger hanzen waren gericht op 
Keulen, Utrecht, Ripen in Sleeswijk en op Herbrum aan de Eems in Oost-
Friesland. Het gehele Friese gebied vervulde al in de Karolingische tijd een 
belangrijke handelsfunctie tussen het Frankische Rijk, de Angelsaksische wereld 
en de Noord-Europese landen. De Duitse Hanze was aanvankelijk een informeel 
verbond van kooplieden uit west- en noord Duitse steden, waarvan de Groninger 
kooplui in de dertiende eeuw als bijna vanzelfsprekend deel uitmaakten. Later 
veranderde dat. 
 
Bij de ontwikkeling van Stad tot handelsstad, waarvoor tussen de jaren duizend 
en dertienhonderd dus de basis werd gelegd, toonde Stad altijd een sterke drang 
tot zelfstandigheid, wat Stad nogal eens in conflict bracht met haar heren. Zo 
had de bisschop van Utrecht sinds 1040 de macht en zond een prefect, een 
zaakwaarnemer. De invloedrijke kooplieden – uit Drenthe afkomstige geslachten 
zoals de Gelkinges, voelden er weinig voor zich door de prefect de wet te laten 
voorschrijven, vooral niet waar diens beleid hun belangen werden bedreigd. Dit 
leidden herhaaldelijk tot botsingen. Een plan om de stad van wallen te voorzien 
in 1143 werd door de prefect tegengehouden, maar niet veel later kwamen ze er 
toch. In het jaar 1251 heeft Stad waaraan nooit door een landsheer officieel  
stadsrechten zijn verleend, al een grotendeels stenen ommuring. De aanleg van 
de wallen en muren vergrootte het onafhankelijkheidsgevoel van de Groningers. 
De St. Walburgkerk werd als een bedreiging gezien. Ze vreesden met die kerk het 
paard van Troje in huis te hebben en wilden daarom aan bisschop Boudewijn 
(1178-1196) het recht ontzeggen om over de kerk te beschikken. De bisschop 
kon niet voorkomen dat het dak van de kerk werd gesloopt. Het stadszegel uit 
1245 laat een afbeelding zien van de tot een Gotische basiliek uitgebouwde 
voormalige Romaanse tufstenen dorpskerk, de St. Maartenkerk. En dus niet de 
St. Walburgkerk. 
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De Stadjers hadden het nodige te stellen met de Ommelanden. Kerkelijk gezien 
vielen de Ommelanden onder de bisschop van Munster. Geografisch waren zij 
een deel van Friesland. Een wereldlijk landsheer kende Friesland van Vlie tot 
Weser niet. Dat is voor de ontwikkeling van Stad van betekenis geweest. De 
sterke positie die Stad zich na het jaar 1300 als stapelplaats verwierf, was 
wellicht nooit bereikt als de Ommelanden wel een hecht vereend en centraal 
gebied waren geweest. Daarvan was echter geen sprake. Zo weinig zelfs dat het 
Stad mogelijkheden bood daar ordenend op te treden en er zich na 1300 steeds 
meer invloed te verwerven. De ommelanden lieten zich niet zonder meer de wet 
voorschrijven. In 1250 en 1251 kwamen de bewoners van Hunsingo en Fivelgo, 
de gebieden ten noorden van Stad, in verzet. In het jaar 1251 belegerden zij 
Groningen uit onvrede over zowel het gedrag van de prefect als het optreden van 
de Groninger kooplieden. De kooplieden hadden de woede van de Ommelanders 
opgewekt door de prijsverhoging die zij hadden doorgevoerd op het van elders 
aangevoerde koren. Bij de strijd die toen volgde werd onder meer de Gronenburg, 
de burcht van de prefect even ten zuidoosten van Stad, verwoest. Na een beleg 
van vier weken gaven de Stadjers zich in 1251 over. De Ommelanders eisten dat 
Stad de vestingwerken zou slechten en de ‘steenhuizen’ zou afbreken. De 
Ommelanders wilden zo voorkomen dat de kooplieden zich al te sterk zouden 
gaan voelen. De Stadjers zeiden de afbraak van muren en steenhuizen toe, maar 
hebben niet veel haast gemaakt. Een andere eis van de Ommelanden, namelijk 
dat de prefect en de zijnen buiten de stad moest gaan wonen, werd wel 
uitgevoerd. De kooplieden mochten in de stad blijven wonen, omdat de 
Ommelanden wisten dat zij de kooplieden nodig hadden. Soms werden door Stad 
en Ommelanden de zaken in der minne geregeld. In 1258 had Stad – na de 
verdwijning van de prefect – een verbond met Fivelgo gesloten. Ook in de 
veertiende en vijftiende eeuw is de relatie met de Ommelanden (Westerkwartier, 
Hunsingo en Fivelgo) belangrijk gebleven. De Stad voerde het stapelrecht in. 
Hierdoor werden de ommelanden verplicht hun koren op de markt in Stad te 
brengen. Dit stapelrecht was in het begin een door niemand bekrachtigd recht. 
De Stad legde het de ommelanden eenvoudig op. In de vijftiende eeuw 
veranderde dat. Toen werden tussen de Ommelanden en Stad meerdere keren 
verbonden gesloten. Omstreeks het midden van de vijftiende eeuw lijkt het er 
zelfs op dat Stad en ommelanden eendrachtig optrekken. Bij het grote Verbond 
van 1473, dat in 1482 werd vernieuwd, verplichtten de Ommelanden zich 
officieel hun koren alleen via Stad te verhandelen en bier te brouwen, uitsluitend 
voor eigen gebruik. 
 
De Groninger gasthuizen zijn rustieke hofjes met daaromheen woningen. Enkele 
van de oudste hofjes verdienen extra aandacht. Die hofjes zijn voor een Stadjer 
gasthuizen. In de eerste plaats is dat het Heilige Geest Gasthuis, dat vanwege 
zijn ligging aan de Pelsterstraat ook vaak het Pelstergasthuis wordt genoemd. 
Het Heilige Geest Gasthuis bestond al in het jaar 1267 en is volgens de vroegere 
gemeentearchivaris Schuitema Meijer aantoonbaar het op één na oudste 
gasthuis van ons land. Bij dit gasthuis moet ook al vroeg een kapel heen 
gestaan, de voorloper van de huidige Heilige Geestkerk, het enige kerkgebouw in 
Stad dat ongeveer nog dezelfde grootte heeft als in de dertiende eeuw. Werd dit 
gasthuis als zovele Heilige geest Gasthuizen in de dertiende eeuw gesticht als 
hospitaal voor verlaten kinderen, voor chronisch zwakke zieken en voor armen 
naar het voorbeeld van het Spedale di San Spirito (Hospitaal van de Heilige 
Geest) in Rome, later ontwikkelde het zich tot een onderkomen van ouden van 
dagen, mensen van vijftig jaar en ouder. Opvallend (en nooit helemaal duidelijk 
verklaard)dat niet een van de gasthuizen in Stad zich heeft ontwikkeld tot 
ziekenhuis, zoals dat wel het geval was in steden als Amsterdam, Utrecht en 
Leiden. Vandaar dat het woord gasthuis in Stad nooit de betekenis van 
ziekenhuis kreeg. Het Heilige Geest Gasthuis is uiteraard in de loop der eeuwen 
diverse malen verbouwd. Dat leidde dan meestal tot het aanbrengen van nieuwe 
gevelstenen waarvan sommige treffend de functie weergaven. In 1708 werd het 
als volgt geformuleerd: In ruste ieder hier zijn tijd en ’t eynde van zijn leven slijt. 
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Wie door de hoofdstraat wandelt, de Herestraat, en het gezellige geroezemoes 
even wil verruilen voor een ‘stil plekje achter de poort’ moet in het brede gedeelte 
van de Herestraat de Kleine Pelsterstraat inslaan. Hij loopt dan recht aan op de 
uit 1629 daterende en in 1725 hernieuwde toegangspoort van het Heilige Geest 
Gasthuis. Op de gevelsteen in de muur van een van de huizen in de Kleine 
Pelsterstraat staat hoe de straat eerst werd genoemd: Dit is Inde Hillighen 
Geeststrate 1629, hetzelfde jaartal als van de toegangspoort. Het Heilige 
Geestgasthuis heeft ook nog een achterpoort (aan de Nieuwstad) die de moeite 
van het bekijken waard is. De achterpoort werd in 1725 vernieuwd. De 
Nieuwstad ligt ongeveer op de plaats waar in de dertiende eeuw de eerste 
stadsmuur van Stad stond. Wie de Nieuwstad doorwandelt in westelijke richting 
komt al snel op de hoek van de Folkingestraat. Hier is een van de rosse buurten. 
Op de hoek Nieuwstad-Folkingestraat linksaf is de vroegere synagoge. De 
aanwezigheid van dit in 1906 in Moorse stijl opgetrokken gebouw markeert de 
buurt, waar tot de wegvoering in de tweede wereldoorlog veel joodse Stadjers 
woonden. Ongeveer drieduizend joden kwamen om in de Duitse kampen. De 
synagoge verloor haar functie. Jarenlang was er een stomerij in gevestigd. Het 
tweede gasthuis dat ene bezoek waard is staat aan de Peperstraat. Veel Stadjers 
zeggen het Pepergasthuis, maar de officiële naam is St. Geertruidsgasthuis. De 
historische poort is van het jaar 1640. Het St. Geertruidsgasthuis werd gesticht 
in 1405 en was aanvankelijk een passantenhuis voor pelgrims. De pelgrims 
kwamen voor de reliek, de arm van Johannes de Doper, in de Martinikerk. Er 
werden tekenen en genezingen aan toegeschreven. Later was aan dit mooie, 
besloten gasthuis, waarbij ook een eigen kerkje (Pepergasthuiskerk), gedurende 
bijna honderdveertig jaar, een dolhuis verbonden, voordat het de uiteindelijke 
functie kreeg als woonoord voor bejaarden. Maar de getraliede cellen waarin deze 
‘dollen’ werden opgesloten, zijn nog te zien. In beide gasthuizen is nog een mooie 
antieke pomp te zien op de binnenplaats. Niet alleen in het St. 
Geertruidsgasthuis was een dolhuis gevestigd. Ook het St. Anthonygasthuis aan 
de Rademarkt kende een krankzinnigenafdeling. En deze werd in 1844 
opgeheven. Tot zolang ook konden Stadjers er de zondagmiddag doorbrengen en 
zich amuseren met het tegen betaling van een paar cent, pesten van de 
geesteszieken. Het St. Anthonygasthuis werd in 1517 gesticht en heeft een 
mooie, gebeeldhouwde toegangspoort die de bezoeker in zeventiende eeuws 
Nederlands waarschuwt: Bespod niet een out wyf ofte man, niemant wyet waer ’t 
hem toe comen can. Dit gasthuis heeft ook enige tijd in de zeventiende eeuw als 
pesthuis gediend. Van de andere gasthuizen wordt het in 1479 gestichte en in 
1786 herbouwde Mepschengasthuis aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. De stichter 
van dit gasthuis, dat oorspronkelijk St. Annengasthuis werd genoemd, woonde 
in het pand Oude Kijk in ’t Jatstraat 6, het huis met de hoge stoep (die vroeger 
twee keer zo breed was). Niet zover van het Mepschengasthuis is in de 
Munnekeholm het Aduardergasthuis. De laatste abt van het Aduarderklooster 
heeft het gasthuis gesticht in het jaar 1604. Het behoorde oorspronkelijk bij het 
eigen huis (refugium) dat het klooster in Stad bezat. Een refugium (latijn) 
betekent letterlijk een toevluchtsoord voor een individu, dier of plant. Het 
Aduarder Gasthuis zoals het er nu staat werd gebouwd in 1775. Dit Aduarder 
Gasthuis is een van de vele gasthuizen in Stad waarvan de kamers of woningen 
al enige tijd niet meer aan arme mensen of bejaarden worden verhuurd. Vele 
jongeren vinden in de gasthuizen een gewaardeerde huisvesting. 
 
De wachters van Gruno’s veste, zo worden Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert 
en Engelbert genoemd. Dat is een terechte benaming want in de loop van de 
eeuwen speelden deze dorpen door hun strategische ligging aan de 
toegangswegen naar de Stad een belangrijke rol in de verdediging van Stad en 
hete omliggende gebied. De dorpen Noorddijk, met de gehuchten Ruischerbrug 
en Oosterhoogebrug, en Middelbert, met de gehuchten de Kleine Harkstede en 
Euvelgunne, lagen in het gebied van het Go(o)recht. In oude stukken komt voor 
Gorecht de benamingen ‘Go’ en ‘Wold’ voor en verder was er nog het gebied van 
Selwerd. 
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Het Go was gelegen op de noordelijke uitloper van de Hondsrug en omvatte de 
dorpen Noordlaren, Glimmen, Onnen, Haren en Helpen. In het Wold lagen op 
een, parallel met de Hondsrug lopende, lagere rug, de dorpen Wolfsbergen, 
Kropswolde, Westerbroek, Engelbert, Middelbert en Noorddijk. De 
laatstgenoemde dorpen, in de Middeleeuwen gevormde buurtschappen, 
ontstonden door ontginningen, die werden opgezet vanuit moederdorpen op de 
Hondsrug: Kropswolde gelegen tegenover Noordlaren, Westerbroek tegenover 
Onnen, Engelbert tegenover Haren (Esser klooster), Middelbert tegenover Help 
man en Noorddijk tegenover Stad. Door zijn gunstige ligging werd het in deze 
streek gelegen oorspronkelijk Drentse brinkdorp Groningen een handelsstad. De 
oud-Drentse gebieden Go en Wold vormden – na de opkomst van Stad – samen 
met Selwerd een zelfstandig rechtsgebied. In 1046 schonk de Duitse keizer de 
grafelijkheid in Drenthe, waartoe ook het Gorecht behoorde, aan de bisschop 
Bernold van Utrecht in diens functie van hoofd van de kerk van Utrecht. Het 
Gorecht werd namens de bisschop bestuurd door een prefect. 
 
Het gebied dat het latere Gorecht omvatte was vanouds vooral agrarisch gebied. 
Reeds in de terpentijd (600 v. Chr. – 1000 na Chr.) was het natuurlijke milieu 
optimaal geschikt voor veeteelt. Voordat men begon met de aanleg van dijken 
bood het kwelderlandschap uitstekende beweidingsmogelijkheden. De veestapel 
bestond uit runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, kippen, ganzen en 
eenden. Tevens kende men al honden en katten. Behalve voor het weiden van 
vee was het zilte milieu van de dan nog onbedijkte landen ook optimaal geschikt 
voor de visvangst. De periode van het vierde tot de zevende eeuw was het voor 
het kustgebied een tijd waarin het bewoonbare areaal afnam als gevolg van een 
serie stormvloeden. Deze reeks krachtige stormvloeden tastte in eerste instantie 
de laagste delen van de oude kwelders aan. De daargelegen nederzettingen 
raakten ingebed of overslibd en zijn sindsdien nooit meer bewoond geweest. 
Akkerbouw werd vooral uitgeoefend op de hogere gronden, de valgen, waar 
cultuurgewassen als gerst, vlas, dederzaad en duivenbonen werden verbouwd. 
 
In de loop van de eeuwen volgden een aantal boerderijtypes elkaar op. Het 
oudste type was het woonstalhuis, waarbij het woongedeelte en het stalgedeelte 
onder één dak waren. De oogst werd opgeslagen in op het erf staande spijkers 
(voorraadschuren). Een plattegrond van een woonstalhuis uit het begin van de 
jaartelling werd in de jaren 1931 – 1934 door de archeoloog Van Giffen 
opgegraven te Ezinge. In de zevende en achtste eeuw kende men het hallenhuis. 
Dit was een type met een rechthoekige plattegrond, waarvan het dak werd 
gesteund door twee rijen palen, die de ruimte verdeelden in een middengang en 
twee smalle zijbeuken. Een dergelijk grondplan bleef ongewijzigd tot in onze 
eeuw. Het dwarshuis maakte opgang in de achttiende eeuw. Hierbij was het 
woonhuis in de breedte voor de boerderij geplaatst. Eveneens in de achttiende 
eeuw ontstond ook de kop-hals-romp boerderij. Tot de Reductie in 1594, toen de 
voorheen katholieke gezinde Stad weer bij de reeds protestante Ommelanden 
werd teruggebracht en het gewest Stad en Lande als nieuw lid bij de Unie van 
Utrecht werd opgenomen, werden veel landerijen en boerderijen door de 
kloosters verpacht. Na 1594 gingen de kloostergoederen in eigendom over naar 
de provincie. Veel van de verpachtingen van kloostergoederen kregen de vorm 
van een beklemming, die onopzegbaar was. Volgens dit beklemrecht moest de 
pachter (meier) jaarlijks een vast bedrag betalen aan de eigenaar van de grond. 
Daarmee verkreeg hij het erfelijk gebruik van de landerijen, terwijl de gebouwen 
in zijn bezit bleven. Behalve de vaste huur moest de meier een geschenk geven 
bij verkoop, huwelijk, hertrouwen en vererving. Het beklemde land mocht niet 
door de meier worden opgedeeld. Dit eeuwige en in alle linies verervende 
beklemrecht vormde de basis voor de welvaart van een aanzienlijk deel van de 
boeren in Groningen. Deze vorm van huur was te vergelijken met werkelijk bezit 
en de koopprijs van landerijen werd erdoor gedrukt. Het land van de eigenaar 
was min of meer beklemd onder de opstallen van de meier, vandaar de naam. 
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In 1323 is er voor het eerst sprake in de archiefstukken van de kerspels 
(parochies)Noorddijk, ook wel Northdic of Noerdijcke, Engelbert of Egniberde en 
Middelbert ofwel Midelberd. In de betreffende oorkonde worden volmachten 
genoemd die namens de bewoners van de kerspel optraden in waterstaatszaken. 
Bij het gebied van deze drie kerspels kwam later de dunbevolkte streek Selwerd 
waar tot het eind van de zestiende eeuw een in 1215 gesticht Benedictijner 
klooster stond, dat het Catharinaconvent werd genoemd. In Selwerd lag tevens 
het kasteel van Selwerd, dat in de veertiende eeuw werd gesloopt, en een tweede 
versterkte plaats, het Cortinghuis. Deze laatstgenoemde versterking lag aan de 
Zuidwolder kant van een bocht in de Hunze. Bestuur en rechtspraak werden 
namens de bisschop van Utrecht als hoofd van de kerk van Utrecht, uitgeoefend 
door een prefect. Vanaf 1392 werd de prefectuur van Selwerd en het  Gorecht 
overgenomen (gepacht) door de Stad, zij het niet helemaal onbetwist. De 
zeggenschap over dit gebied werd in 1405 alweer aan de Stad ontnomen en 
kwam weer aan de kerk van Utrecht. Stad behield zeggenschap over de 
Stadstafel. Hiermee werd het gebied bedoeld dat door de  syndicus (pensionaris) 
van Groningen, Bernhard Alting (1600- 1655), werd omschreven als ‘gelegen 
onder der Stadt vesten, ende onder ’t commando van ’t Canon, sonder Dorp, 
sonder Kerke, sonder Klooster, sonder Prediker, sonder Coster’.  
 
De naam Middelbert wordt in de tiende eeuw geschreven als Middisché (Middijk). 
De achtervoeging ‘bert’ komt uit het Fries en betekent buurt of gebuurte. 
Middelbert was in 1323 al een kerspel. Euvelgunne behoorde kerkelijk onder 
Middelbert maar Kleine Harkstede vormde samen met de oude Heidenschap een 
aparte parochie met een eigen kerspel en pastoor. Het gebied van Middelbert 
werd aan de zuidkant begrensd door de Olgerweg. In een inlatingsbrief, een 
algemeen rondschrijven van actie of bemoeiing van het zijlvest (waterschap) de 
Drie Delfzijlen uit 1370 staat hierover het volgende te lezen: 
 
Soo sal de gemene meente der Drije Zylvesten altijd hebben en holden een vrijen 
wegh in Ulgers Sydewendene geestelijk en wereldlyk man unde wyff met allen 
haren goederen daer door toe reysen in vreden, zonder enige geldesingh off 
schattinge. 
 

Het betreft een geheel vrije weg, zonder tolgelden of schatting, voor de 
ingelanden van de zijlvest der Drie Delfzijlen. Deze als dijk aangelegde weg, de 
Ulgers Sydewendene, is genoemd naar een bewoner van de borg Ulgersma, een 
steenhuis dat op de oostelijke oever van de oude Hunze bij Noorddijk stond. Aan 
het eind van de achttiende eeuw werd dit huis afgebroken. Nog steeds vormt de 
Olgerweg de grensscheiding tussen de dorpen Engelbert en Middelbert. De 
overige grenzen van Middelbert werden gevormd door de Burgwal of Borgsloot 
aan de oostkant, toen nog in het verlengde van de Thesinger. De grens liep door 
de Hunze aan de westkant en door een dijkje langs een sloot aan de noordkant, 
waar later het Damsterdiep werd gegraven. Toen Stad in 1594 overging naar het 
protestantisme werden Engelbert en Middelbert kerkelijk samengevoegd. 
 
Het was niet gemakkelijk om na de invoering van de hervorming een opvolger 
voor de pastoor te vinden. Aan de bemoeienis van Stad was het te danken dat 
Middelbert een predikant kreeg. Reeds van de Middeleeuwen tot aan het begin 
van de negentiende eeuw oefenden Burgemeester en Raad van Stad grote invloed 
uit op de kerk van Middelbert. Bovendien traden zij vaak op als 
vertegenwoordigers van de gasthuizen, die ook in Middelbert landerijen bezaten. 
De verkiezingen van predikanten en kerkvoogden hadden tot ver in de achttiende 
eeuw plaats in de A-kerk of in de Academie- of Broerkerk in Stad. Belangrijke 
ingezetenen van de Stad lieten zich maar al te graag tot kerkvoogd benoemen, 
zoals in de zeventiende eeuw Wilhelm Wilfrink en Albert Hoofdman. Behalve dat 
van kerkvoogd bekleedden zij in de loop der tijden vele andere posities. Van lid 
van de provinciale rekenkamer, raadsmeester van de predikantsgoederen tot lid 
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van de Geswoorne Meente. Andere kerkvoogden waren Johan van Borch, 
raadsheer en soms lid van de Geswoorne Meente en op de grens van de 
zeventiende en achttiende eeuw Adam Berghys, die nu eens lid van de 
Geswoorne Meente of Gedeputeerde en dan weer Drost van het Oldambt was. In 
de achttiende eeuw waren burgemeester Hermannus Muntinghe, A.J. ter Borch 
en Duco Gerrold Rengers kerkvoogden. Slechts in theorie waren het dus de 
eigengeerfden (boeren met eigen erf of grondeigenaren in een polder) van 
Middelbert die de predikant, schoolmeester en kerkvoogden kozen. 
 
De in romano-gotische stijl gebouwde kerk van Middelbert dateert van de 
dertiende eeuw. Door verschillende verbouwingen is deze stijl niet meer 
herkenbaar. De kerk is driezijdig gesloten en gepleisterd. Boven de ingang is een 
steen aangebracht waarin de zon, de maan, drie sterren en enkele korenaren zijn 
gebeiteld. Verder is in de steen het jaartal 1731 te zien en het opschrift ‘Cor.15 v 
35-44. Bewaert uwen voet als gij ten huise godes ingaet. Pred. 4 v 17.’ Het 
jaartal 1905 geeft aan dat de kerk in dat jaar hersteld is. In het jaar 1619 is 
tevergeefs geprobeerd een orgel aan te schaffen. Ook pogingen in de 
daaropvolgende twee eeuwen hadden geen succes. Uiteindelijk kon dominee G.H. 
Senden op 24 november 1822 een nieuw orgel inwijden. De kerk werd op 13 
oktober1743 voorzien van een nieuwe preekstoel in Lodewijk XIV stijl, voorzien 
van een tweearmige koperen kaarshouder. In hetzelfde jaar kreeg de kerk een 
nieuwe avondmaalsbeker. De ramen in de zuidmuur werden in 1775 vernieuwd 
en vergroot, terwijl ook in dat jaar het Kerkepad werd verhoogd, zodat men niet 
langer natte voeten zou krijgen als men naar de kerk ging. In 1975 werd de kerk 
overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken en nog datzelfde jaar 
startte de restauratie. Hierbij kwam in de noordmuur een laag venster, een 
zogenaamde Hagioscoop tevoorschijn. Door deze opening, die dateert uit de 
periode voor de invoering van de Hervorming, kon men van buitenaf het 
hoogaltaar en de relieken zien. Dit bood mensen die niet in de kerk mochten 
komen, bijvoorbeeld melaatsen, een kans om door het raam naar binnen te 
kijken en zo de dienst te volgen. 
 
Voor de Hervorming was de toren van de kerk waarschijnlijk een eenvoudige 
houten stellage, die los van de kerk stond. De daarin hangende klok ging bij de 
aanvang van de Tachtigjarige Oorlog verloren. Op 13 januari 1626 werd de bouw 
van een nieuwe toren gegund aan Claes Meuwes voor tweehonderd caroligulden. 
De nieuwe klok met een gewicht van 1343 pond werd gegoten door Niclaes 
Sickmans uit Groningen voor driehonderdvijfentwintig daalder. in augustus van 
dat jaar vierde men het richtfeest van de toren met hulp van een 'tunne cluen’ 
(groninger kluinbier). Op 27 oktober 1626 was de toren klaar. Ter gelegenheid 
hiervan scheepten de boekhoudende kerkvoogd van Middelbert en de ambtsman 
van Selwerd zich in Stad in en voeren vervolgens naar Middelbert om er deel te 
nemen aan de plechtige ingebruikname, welke geschiedde onder het leegdrinken 
van ‘twe tunnen cluen by het hangen van de clock in de Toorn van Middelbert’. 
In het jaar 1683 werd de toren voorzien van een nieuwe spits. Met betrekking tot 
de bouw van de pastorie in Middelbert schreef de plaatselijke dominee, Johannes 
Brill (1712-1764) in 1743 het volgende: 
 
Den 6 Aug. 1743 is door den Wel Edelen Gestrengen Heer Harmannus Muntinghe, 
Borgemeester in Groningen, als kerkvoogd van Middelbert, de eerste steen gelegt 
tot den nieuwe pastorij, welke in ’t volgende jaar geheel is opgebouwt en voltooit. 
Dit huis is op bogen gezet, nadat de gaten eerst op ’t zand uitgegraven zijnde, met 
steenen in ’t zand gelegt waren opgevult tot op een voet of drie van den 
plattengrond, waarop de bogen vervolgens in baksement zijn opgemetselt. 

 
Of de kerkvoogden enthousiast over de kostbare nieuwe pastorie kan betwijfeld 
worden. De administrerend kerkvoogd schreef het volgende: 
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Betaalt an Jurrien Weerningh wegens het bestek van het metselwerk           It. quit 
425 - : - :  Betaalt an Gerrit Gerbrants en cons. Voor gelevert hout tot de nieuwe 
pastorie It quit 900 - : - :                                                                                    
Betaalt an Mons. Sickens voor gelevert loot an den Pastorie                It.quit 248 - : 
- :                             Voor ’t liggen van de eerste steen, alsmede voor alle verdere 
vereeringen en reiscosten      It.quit 28 - : - :                                                
(in respectievelijk guldens, stuivers en plakken)  
 
Toegegeven moet worden dat de pastorie het tot nu toe heeft uitgehouden 
vanwege de solide bouwmaterialen die zijn gebruikt. Een steen in de achtergevel 
herinnert aan de bouw. Het zaaltje in het voorhuis van het pand aan de 
Middelberterweg 11, dat voorheen ook tot de kerk behoorden, werd ook gebruikt 
voor kerkelijke activiteiten. Sinds 1959 is een nieuw activiteitencentrum in 
gebruik, dat ten zuiden van de kerk is gelegen. Het door linden omringde kerkhof 
bleef in bezit van de kerk. 
 
In de Middeleeuwen ontstonden de zijlvesten (waterschappen) die zich bezig 
hielden met de waterbeheersing. De afwatering werd geregeld door zijlen en door 
bemaling. Middelbert en Engelbert werden in 1370 ingelaten in het 
Scharmerzijlvest, dat behoorde bij de Drie Delfzijlen. In verband met deze 
toelating werd de zuid-westgrens van het Scharmerzijlvest verlegd van de 
Borgwal naar de Hamrik- en Edijk, beide dijken langs de Hunze. Tussen 1548 en 
1653 werden meermalen kleinere stukken buitendijks land tot het 
Scharmerzijlvest toegelaten. Noorddijk werd in 1408 ingelaten in het 
Winsumerzijlvest. 
 
De Stadjers, die begrepen dat voor handel een goede infrastructuur nodig was, 
besteedden reeds in de Middeleeuwen de nodige aandacht aan beheersing van de 
waterstand en aan goed begaanbaar land- en waterwegen. Maar ook voor het 
gebied rond Ruischerbrug waren natuurlijke waterwegen als de Hunze en de 
Fivel, maar ook aangelegde vaarwegen als het  Damsterdiep, het Slochterdiep, de 
Borgsloot – ook wel Burgsloot of Burgwal genoemd – en veel later het 
Eemskanaal van groot belang. De rivier de Hunze heeft zijn oorsprong in 
Drenthe en is ontstaan uit de samenvloeiing van het Voorste en Achterste Diep 
ten oosten van Gasselte. De Hunze stroomde zuidoostelijk van de Hondsrug in 
noordwestelijke richting: door het Zuidlaardermeer (een door vervening ontstane 
en door stormen vergrote plas), via Waterhuizen, Euvelgunne en 
Oosterhoogebrug, vervolgens met een grote boog dicht langs Stad, ter hoogte van 
de Zaagmuldersweg, en dan met een paar grote bochten naar Noorderhoogebrug, 
Selwerd en Paddepoel, richting het huidige Reitdiep. Deze rivier vormde de 
verbinding tussen de kleistreek en het achterland en was tevens 
zoetwaterleverancier. Om het zoute water te kunnen keren (dat regelmatig 
landinwaarts stroomde via de Hunze die uitmondde in de Waddenzee), werden in 
deze rivier sluizen gebouwd. In een oorkonde van 1323 is sprake van  twee 
Aquaductus of sluizen. De één lag in de Muthen bij Noorderhoogebrug, de ander 
in de Redwol de Juncta Gronenberghe. Deze Gronenberghe of Groenenberg lag 
in een meander van de Hunze op de grens van Stad en Helpman bij Euvelgunne. 
Het was een versterkt huis dat diende als steunpunt van de prefect in 
Drenterwolde. Euvelgunne betekent streek, die in euvele gunste (kwade reuk) 
staat. De Fivel ontstond ten noorden van Kolham uit twee stroompjes, de 
Scharmer Ae en de Slochter Ae, en stroomde in noordelijke richting langs de 
Woudbloem, Schaaphol, Luddeweer en Hoog Hammen naar Woltersum. Hier 
kwam de Kleisloot in de Fivel waarna de Fivel doorliep tot aan het Wad. De Fivel 
was een veenrivier die belangrijk was voor ontwatering van de veengebieden. Op 
de dijken langs de bovengenoemde waterwegen werden de wegen aangelegd, 
zoals de Woldweg, de Olgerweg, de Borgwal en de Zuidwending. 
 
Met het graven van het Damsterdiep werd in 1424 een begin gemaakt. Het eerste 
deel liep van Stad naar Oosterhoogebrug. Voor een betere afwatering werd in 
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1442 het gedeelte van het Damsterdiep tussen Oosterhoogebrug en Dijkshorn 
aan het afwateringskanaal van het Scharmerzijlvest, het Lustige Maar, ingericht 
door het verbreden van een kavelsloot. In 1598 werd het Damsterdiep van Stad 
tot Dijkshorn uitgediept en in 1650 nog eens. De aanneemsom bedroeg toen 
30.690 gulden. Van 1791 tot 1792 werd het Damsterdiep helemaal opnieuw 
gegraven tot Dijkshorn en ging vervolgens verder als de Fivel. Het Slochterdiep 
werd in 1652 gegraven door boeren en landarbeiders in opdracht van Osebrand 
Johan Rengers, borgheer van Fraeylema te Slochteren. Hij deed dit op eigen 
gezag en eigen kosten. Het kanaal liep van ‘Slogteren’ naar ‘Ruyscherbrug’ en 
sloot daar aan op het Damsterdiep. Rengers kreeg  in 1659 het recht van 
trekschuit van Slochteren naar Stad v.v. Met deze trekschuitverbinding had 
Rengers het vervoer van Groningen naar het oosten in handen en met zijn 
zijlrechten die hij had verworven, kon hij de waterstand beinvloeden. Hiermee 
was hij een gevaar voor Groningen. In 1672, na het ontzet van Groningen, werd 
Osebrand Johan Rengers beschuldigd van landverraad. Hoewel dit niet afdoende 
werd bewezen, kreeg hij levenslang. Door bemoeienis van zijn schoonzoon, 
Hendric Piccardt, werd Rengers in 1678 vrijgelaten. Ziek en berooid stierf hij al 
snel na zijn vrijlating. In 1680 kocht Piccardt de borg Klein Martijn, die tot aan 
de afbraak in 1896, ten zuidwesten van Harkstede stond. Aan deze borg dankt 
de Borgsloot zijn naam. De wal aan de oostzijde diende als waterkering tegen de 
talrijke overstromingen van de Hunze. Tot het graven van het Eemskanaal werd 
besloten in 1856 door de Staten van Groningen met het doel Stad ten behoeve 
van de scheepvaart een betere verbinding met open zee te geven. Met de aanleg 
werd in 1870 begonnen. De aanbestedingssom bedroeg 1,2 miljoen gulden. Door 
verzakking van de grond deden zich weldra grote moeilijkheden voor. Er werd 
zelfs in 1873 voorgesteld om maar te stoppen met het graven. Nadat de 
aannemer in financiële problemen was gekomen, nam de provincie het werk over 
in eigen beheer. In 1876 was de klus geklaard, maar deze kostte wel drie miljoen 
gulden. Door de bouw van de Oostersluizen werd het Eemskanaal met het 
Damsterdiep verbonden. Bij het gereedkomen van het Eemskanaal kwam er in 
het verlengde van de weg naar Harkstede, een brug over het kanaal en een til 
over de verlegde Borgsloot. Over het Damsterdiep werd toen bij het café van Van 
der Molen een nieuwe ijzeren brug gelegd. Om het onderhoud van de wegen te 
kunnen bekostigen werden op verschillende punten tollen geplaatst. Op 14 
november 1882 verrees in Ruischerbrug en in 1869 in Euvelgunne een tol met 
een tolhuis. In Euvelgunne werd ook een waterpomp geplaatst voor de 
watervoorziening van dit gebied. Op 31 januari 1901 werd een reglement 
uitgeschreven voor het innen van tolgelden dat als volgt luidde: 
 
De pachter is gehouden abonnement te sluiten met alle ingezetenen dezer 
gemeente, die zulks mochten verlangen en zulks uitsluitend en alleen voor het 
passeeren der tolboomen, bij aldus zij bij de neringdoenden wonende aan beide 
zijden van het Damsterdiep in het gehucht Ruischerbrug, goederen of 
koopmanschappen halen of brengen, uitsluitend betrekking hebbende op de 
uitoefening hunner affaires, als daar zijn: winkelier, smid, koopman, molenaar, 
bakker of voerman en zulks voor eene som van één gulden vijftig cent per jaar. 
Alle vervoer van materialen als  grint, turf, enz. voor of ten behoeve van Gemeente 
eigendommen, zullen vrij van tol zijn. 
 

Op 15 mei 1942 werden de tolheffingen in Ruischerbrug en Euvelgunne 
beëindigd. Waterwegen als de Hunze, de Fivel, het Damsterdiep, het Slochterdiep 
en de Borgsloot mochten weliswaar voordelen bieden als bijvoorbeeld 
zoetwaterleverancier, viswater of vaarroute, er waren ook nadelen aan 
verbonden. Bij zware regenval of hevige stormen kon grote wateroverlast 
ontstaan. In het ergste geval konden rampen het resultaat zijn, die veel 
slachtoffers eisten en grote schade veroorzaakten. De oudst bekende 
watersnoodramp waar het gebied rond de Ruischerbrug mee te maken kreeg, 
zijn die van 28 januari 1262 en de Marcellusvloed van 1267. Door het 
ontwateren van de veengebieden daalden de gronden waardoor het 
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overstromingsgevaar toenam. De Sint Maartensvloed van 1686 overspoelde 
voornamelijk Hunsingo en Fivelingo. In de nacht van 12 op 13 november 
veroorzaakte een zware noordwester storm, gepaard gaande met een hevig 
onweer, op verschillende plaatsen dijkdoorbraken. Langs de Eems en Dollard 
was geen stukje dijk meer te bekennen. Stad lag als een eiland in volle zee. Er 
gingen totaal duizend vijfhonderdachtenvijftig mensenlevens verloren, 
zeshonderdeenendertig huizen werden verwoest, zeshonderdzestien huizen 
werden beschadigd en duizenddriehonderdzevenentachtig paarden en 
zevenduizendachthonderdeenenzestig koeien verdronken. In Middelbert 
verdronken negen koeien en werd twaalf huizen beschadigd. In Engelbert was de 
schade groter. Daar verdronken veertig koeien en liepen zestien huizen schade 
op. Een nog grotere ramp was de Kerstvloed van 1717. Deze ontstond in de 
nacht van 25 op 26 december, toen een zeer zware noordwester storm opstak. 
Weer bezweken de dijken en weer volgde een ramp, waarbij 
tweeduizentweehonderdzesenzeventig personen verdronken. In het gebied van de 
gemeente Noorddijk verdronken achttien paarden, honderdnegenentwintig 
koeien, vierentwintig schapen en veertien varkens. Verder liepen eenentwintig 
huizen schade op. 
 
De bewoners van het Gorecht kregen dus vaak natte voeten of erger. Om al dat 
water het hoofd te kunnen bieden werden er steeds meer maatregelen genomen. 
Die bestonden ondermeer uit de aanleg van dijken en het graven van sloten. 
Verder was er sprake van de aanleg van polders die bemalen werden. Toen men 
in de vijftiende eeuw begon met bemaling in polders door watermolens, kon de 
waterhuishouding vrij goed in de hand worden gehouden. Al in 1408 werd de 
Ruischerbrugsterpolder of Bruininga’s molenpolder op het Damsterdiep (toen 
nog een poldersloot) bemalen. Behalve deze polder kende de gemeente Noorddijk 
diverse andere polders, zoals de Kleine Harkstederpolder, Noorder-
Middelberterpolder, Zuid-Middelbert, Euvelgunnerpolder, Borgslooterpolder, 
Zuiderpolder, Noorderpolder, Grondzijlstermolenpolder en de Westerbroekster- 
en Engelbertermolenpolder. Door de bedijking en het opdelen van de dalen - 
laaggelegen gebieden -  in deze afzonderlijk bedijkte polders ging men de 
waterstand steeds beter beheersen. Al deze polders werden volgens de 
molentelling op 6 januari 1812 drooggemalen door zeventien watermolens met 
schroef en vier met scheprad welke gelegen waren langs de Borgsloot, de 
Thesinger Maar, het Damsterdiep en het Winschoterdiep. In het jaar 1900 waren 
er nog veertien windmolen in de gemeente Noorddijk. Twaalf hiervan waren 
watermolens: negen van het achtkante type en drie spinnekopwatermolens. De 
overige twee windmolens waren korenmolens. Bij de telling van 1907 waren er 
nog negen watermolens over, twee met stoomaandrijving en zeven op 
windkracht. Bij de intrede van de elektriciteit kwamen er al gauw door stroom 
aangedreven watermolens (gemalen). Bij diezelfde telling in 1907 waren er nog 
steeds twee korenmolens in de gemeente Noorddijk, één in Ruischerbrug en één 
in Noorderhoogebrug. 
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Het is heel jammer dat de Groningers te nuchter zijn om in sprookjes te geloven. 
Want anders zou een commissie van wijze mannen de wijde wereld kunnen 
intrekken om te zoeken naar de allergrootste reus die er maar te vinden is. De 
commissie zou hem heel beleefd vragen: ‘Beste reus, wilt u ons in Groningen een 
handje helpen? We hebben een probleem’.  En wanneer de reus een goede reus 
zou zijn, zou hij met reuzenstappen naar Groningen komen, de mouwen 
opstropen en op aanwijzing van de commissie een heel klein Gronings dorp in 
zijn reuzenhanden nemen en dat heel voorzichtig bij een ander dorpje zetten. Hij 
zou daarna vijf gehuchten nemen om die daar weer tegen aan te plakken. Hij zou 
net zo lang doorgaan tot er een groot dorp zou zijn ontstaan. De reus zou dan 
best een vrije dag mogen nemen om uit te rusten, maar daarna zou hij weer aan 
het werk moeten. Hij zou nog veel meer grote dorpen moeten maken. Helaas 
geloven Groningers niet in sprookjes en dus zal het probleem wel blijven 
bestaan. Het probleem van de tientallen dorpjes die een langzame dood moeten 
sterven. 
 
De jaren dertig waren voor de meeste Groningers magere jaren. De crisis, die 
sinds 1929 uit Amerika naar Europa was overgewaaid, sloeg Nederland niet 
over. De mensen werden armer. Fabrieken bleven met hun voorraden zitten, de 
prijzen voor het koren zakten. Veel arbeiders werden werkloos, winkeliers 
verkochten minder en gingen failliet. Groningers zonder baan moesten in 
werkverschaffingskampen als de Hel van Jipsinghuizen op de schop of achter de 
kiepkar. ‘Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar’, hield de regering 
iedereen voor. Maar voor een land dat veel producten in- en uitvoerde hielp dat 
niet veel. Eensgezindheid was trouwens ver te zoeken. Tot de Eerste 
Wereldoorlog was de wil van de boeren min of meer wet. Na de jonkers hadden 
zij het in de Ommelanden voor het zeggen gekregen. In de negentiende eeuw 
mochten alleen de rijkste mannen stemmen, dat waren in Groningen de rijke 
boeren. Ze stemden meestal liberaal. Net als Thorbecke waren ze voor zoveel 
mogelijk vriijheid. Mensen moesten kunnen zeggen, schrijven en geloven wat ze 
zelf wilden. Met sociale wetten hadden ze niet veel op. Zolang er maar 
concurrentie was, kwam alles op zijn pootjes terecht. Wel waren zij voor 
algemeen kiesrecht. In 1917 kregen ze hun zin, maar werden zelf het kind van 
de rekening. Nu ook de arbeiders en de kleine middenstanders mochten 
stemmen, profiteerden andere partijen. In de eerste plaats de socialisten. De 
volgelingen van Domela Nieuwenhuis en Tjerk Luitjes hadden hun grootste 
aanhang onder de mensen met de smalle beurs, maar lang niet alle socialisten 
verwachtten veel van het algemeen kiesrecht. Al voor 1917, in 1893, kwam het 
hierover tot een breuk. Tjerk Luitjes speelde er een hoofdrol in. Hij had, namens 
de afdeling Hoogezand-Sappemeer, op het zogenaamde Kerstcongres van de 
Sociaal-democratische Bond (SDB) in  Stad voorgesteld om nooit aan 
verkiezingen deel te nemen. Net als Domela had hij genoeg van het parlement. 
Andere SDB’ers dachten er heel anders over: bij algemeen kiesrecht zouden de 
socialisten zo sterk worden dat ze voor de arbeiders heel wat konden bereiken. 
Luitjes won, maar de verliezers legden er zich niet bij neer. In 1894 richtten ze 
een eigen partij op: de sociaal democratische arbeiders partij (SDAP). Tot de 
twaalf oprichters hoorden twee Groningers: Johan Schaper uit Stad en Hendrik 
Spiekman uit Hoogezand. Spiekman werkte nota bene op de drukkerij van 
Kaspers en Luitjes. Van gezworen kameraden werden ze elkaars vijanden. 
Aanvankelijk steunden de meeste Groningse socialisten Luitjes. Zij voelden meer 
voor zijn revolutionaire, anti-parlementaire, ‘vrije’ socialisme dan voor de 
bedaarde Schaper en Spiekman. In De Arbeider waste Luitjes Schaper de oren:  
 
Bah, welk een lamlendige houding neem je aan Schaper. Schelden van ploert, dat 
kun je en je kan ook allerlei nietigheden aanhalen om iemand te kwalificeren. Je 
kunt, om jezelf te bevoordeelen, een ander probeeren onmogelijk te maken. 
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Later kozen Domela en Luitjes voor het anachisme. Ze verafschuwden dwang 
van bovenaf. De toon werd er alleen maar feller door. Een verloren algemene 
werkstaking in 1903 eindigde in zoveel onderling tumult, dat het voorgoed oorlog 
bleef tussen anarchist en sociaal-democraat. Veel Groningse anarchisten kozen 
na de Russische revolutie (1917) voor het communisme. Dat leek een hele stap. 
Anarchisten wilden immers vrij zijn in alles en communisten vonden juist dat 
leiding in de eigen partij nuttig was. Door de geslaagde proletarische revolutie 
waren veel Groningse anachisten vol bewondering voor de Russische 
communisten. Zij hoopten ook in Nederland op de arbeidersrevolutie en bleven 
de sociaal-democraten als verraders van de arbeidersklasse bestrijden. Toch 
hadden de sociaal-democraten na 1903 de meeste aanhang gekregen. In dorpen, 
waar de tegenstelling tussen boer en arbeider het felst was, zoals in de 
Oosthoek, waar Luitjes vandaan kwam, stonden de communisten sterk. Veel 
Afgescheidenen hoorden tot de gereformeerde kerk, zij kozen voor de Anti-
Revolutionairen (ARP). De  meeste hervormden gaven hun stem aan de 
Christelijk Historische Unie (CHU) en de Groningse katholieken bleven de 
Rooms-katholieke Staatspartij (RKS) trouw. Verder waren er nog veel kleinere 
partijen zzoals de Christen Democratische Unie, die vond dat de christelijke 
partijen te weinig oog hadden voor de zorgen van de ‘kleine man’.  En dan was er 
nog een groep die alles anders wilde, de Nationaal Socialistische Beweging (NSB), 
die in sommige delen van Groningen sterk was. 
 
Er liepen in de magere jaren dertig heel wat ontevreden Nederlanders rond. Ze 
foeterden op de regering die hen op een houtje liet bijten. Sommigen vonden het 
maar niets dat iedereen evenveel te zeggen had. Ze keken naar Duitsland en 
Italië, waar Adolf Hitler en Benito Mussolini lak hadden aan democratische 
praatjesmakers. Dat waren nog eens sterke mannen die wisten wat het volk 
wilde. Beiden hadden alle macht in handen. In Duitsland ging Hitler nog een 
stapje verder. Alleen echte Germanen telden mee. Wie vreemd bloed in de aderen 
had was een tweederangs Duitser. Joden werden als parasieten beschouwd die 
de arische Duitsers met Germaans bloed in de aderen, afpersten. Zulke 
Untermenschen (minderwaardige mensen) hoorden uitgeroeid te worden. Net als 
de zigeuners, die nergens thuishoorden en een schande voor de duitse natie 
waren. Ook in Nederland waren er veel kleine groepen die niets van de 
democratie moesten hebben. Door veel onderling  geruzie bleven ze klein. Alleen 
de NSB groeide. Dat had met haar leider, ir. Anton Mussert te maken. Hij werd 
als een fatsoenlijke Nederlander beschouwd die de vaderlandse glorie van 
vroeger terug zou brengen. Geen armoede en geen politiek gedonder meer, maar 
eensgezind terug naar ‘de stalen vuist en rappe hand’. Dan kwam het wel weer 
goed met het volk van Nederland. Het jaar 1935 werd een hoogtepunt voor de 
NSB. In dat jaar werden er verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. In 
sommige gemeentes scoorde Mussrts beweging ver boven het landelijk gemiddel 
van acht procent. Wildervank met veertien procent, Nieuwe Pekela met dertien 
procent en Veendam met twaalf procent waren koplopers. Veel kleine boeren op 
het zand en in het veen hadden NSB gestemd. Vooral in de Woldstreek, de 
Veenkoloniën en Westerwolde stond Mussert er goed op, in het aangrenzende 
Drenthe was dat niet anders. Veel kleine ‘wipkarboeren’ waren lid geworden van 
een nieuwe boerenbond: Landbouw en Maatschappij. Ze vonden dat de 
bestaande boerenorganisaties veel te slap waren. Bovendien waren ze het zat dat 
de ‘dikke’ kleiboeren meer steun van de regering kregen dan zij. Voor rogge en 
aardappelen werd in de crisistijd minder subsidie gegeven dan voor de tarwe. En 
juist die graansoort werd op het veen en het zand mondjesmaat verbouwd, rogge 
en aardappelen des te meer. De woede van die kleine boeren zat dieper dan de 
ergernis over hun armoede. Jan Smit was de ‘man die het zag’.  Hij was 
opgegroeid in Nieuw-Beerta en Blijham. Hij beweerde dat de boeren voor de 
crisis opdraaiden en ageerde tegen alles wat hen bedreigde: Stad, politici en 
vooral de ambtenaren met hun papierwinkel. De stedeling perste de boer af, 
terwijl juist de landbouwer degene was die echt produceerde. Hij vergeleek de 
samenleving met een boom. De landbouw was de stam, die door zijn eigen kruin 
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weer leeggezogen. Met kruin bedoelde Smid de stedelingen, de politici en de 
gestudeerde klaplopers. ‘De stedeling ziet de dingen niet zo diep als de boer dat 
doet’, schreef hij. De verheerlijking van het zuivere platteland kwam aardig 
overeen met de opvattingen van de nationaal-socialisten. Smid zelf moest niets 
van hen hebben, maar binnen Landbouw en Maatschappij speelden opvallend 
veel NSB’ers een belangrijke rol. In Groningen had Musserts beweging haar 
grootste aanhang in streken waar Landbouw en Maatschappij bloeide.  
 
‘Wordt niet zenuwachtig, blijf kalm’, zo opende burgermeester De Zee van 
Veendam de raadsvergadering van 13 april 1939. De economische crisis leek 
achter de rug maar de geruchten over oorlog werden iedere dag sterker. Op de 
radio wees minister-president Colijn erop dat het neutrale Nederland buiten de 
oorlog zou blijven. De autoriteiten hadden alles in de hand. De burgermeester 
van Veendam onderstreepte deze woorden. Ondertussen maakte Groningen 
kennis met de mobilisatie. Op 28 augustus 1939 werd die uitgeroepen. Het was 
menens. Er hing oorlog in de lucht. Heel Nederland zat voor de radio. De stem 
van koningin Wilhelmin weerklonk: “Allen moeten wij nu het hoofd koel houden 
en zonder ons te laten verontrusten. Opgewekt en nauwgezet doen wat onze 
plicht is. ‘ Dat gold zeker voor de honderdvijftigduizend man die van huis 
moesten. Iedereen die tussen 1924 en 1939 soldaat was geweest, moest naar zijn 
mobilisatieadres ergens in Nederland. Heel wat landsverdedigers konden de 
uniformen van jaren terug maar nauwelijks over hun buik knopen. Een dag later 
was heel Nederland op de been. Er werd afscheid genomen van vaders en zonen. 
Maar ook van veel paarden die werden gevorderd van boeren en voerlui. Man en 
paard reisden massaal af naar het westen. Sommige vrachtautos werden ook 
door het leger opgeeist en grijsgroen geverfd. De vesting Holland was het hart 
van de nationale defensie. In het noorden was eigenlijk alleen de verdediging van 
de Afsluitdijk van belang. Natuurlijk lagen er troepen aan de grens. Veel 
verwachtte de regering er niet van. Bij een Duitse inval moesten de troepen zich 
terugtrekken en de Afsluitdijk beschermen. De soldaten in het oosten van 
Groningen waren in hotels, scholen, boerderijen en barakken ondergebracht. Op 
11 april zag koningin Wilhelmina met eigen ogen hoe de grensstreek op de oorlog 
was voorbereid. Hare Majesteit flitste zo snel langs dat de bevolking ‘nauwelijks 
verdacht was op het passeeren van de Landsvrouwe’.  Ze was onder de indruk 
van de verdedigingswerken die ze aantrof: kazematten, springladingen onder 
bruggen en bij sluizen en de stalen en betonnen anti-tankversperringen, die 
uiteraard naar het oosten gekeerd waren. 
 
Op 3 september 1939 kwam alles in een stroomversnelling. De Duitsers vielen 
Polen aan. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. De regering hield er nu toch 
rekening mee dat ook Nederland betrokken zou kunnen raken. Op de 
gemeentehuizen konden distributiekaarten worden gehaald. Levensmiddelen 
gingen op de bon, te beginnen met suiker. Hamsteren was verboden. Vanaf 1 
oktober 1939 werden zeven autoloze zondagen ingesteld om benzine te sparen. 
Wanneer men zich niet hield aan die regel raakte zijn auto kwijt. Tegen een boete 
die niet mals was kon de auto worden teruggehaald. De Noord-Ooster die in 
Wildervank verscheen had het toch al niet zo op de ronkende Fordjes en juichte: 
 
Magere Hein ziet op die wijze 
zich een rijke buit ontgaan! 
Hoe vaak wist hij op den Zondag 
niet een goeden slag te slaan! 
Bij de vele narigheden 
van den hedendaagschen tijd! 
Heeft het menschdom toch het voordeel 
van iets groter veiligheid. 

 
Nederland bereidde zich voor op de oorlog. In de steden en dorpen werden 
luchtbeschermingsoefeningen gehouden. Trots toonden vele Groningers hun 
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schuilkelder. Gasmaskers vonden gretig aftrek en de huisvrouwen oefenden 
alvast met naald en draad in het oplappen van kleding. In de kranten werden 
tips afgedrukt om zo zuinig mogelijk om te gaan met suiker, zeep en stookolie. 
De Oost-Groningers lieten zich van hun allesbeste kant zien door het de 
grenstroepen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Beroemde artiesten traden 
op, er werd gevoetbald en de plaatselijke toneellverenigingen zetten hun beste 
beentje voor. Toen de winter van 1939-1940 streng was, riepen de 
burgemeestersvrouwen van Meeden, Nieuwe Pekela, Veendam en Wildervank de 
dames uit hun dorpen op tot het breien van handschoenen, bivakmutsen, 
polsmoffen en sokken. Het leverde zo’n  stapel wollen kleding op dat de soldaten 
veel te veel hadden. Het overschot werd naar de landverdedigers van de vesting 
Holland gestuurd.  
 
Vannacht drie uur overschreden Duitsche troepen onze grenzen, ruim een uur later 
bombardeerde de Duitse luchtmacht Nederlandsche vliegvelden en te zes uur bood 
de Duitsche gezant te ’s Gravenhage een verklaring aan, waarbij de inzet van een 
Duitsche troepenmacht werd aangekondigd en elke tegenstand doelloos verklaard. 
 
Dat lazen de Groningers op 10 mei 1940 in de krant. Oud nieuws, want velen 
hadden de Duitse soldaten al voorbij zien marcheren. De inwoners van 
Nieuweschans werden om drie uur uit de slaap gewekt. Vliegtuigen raasden over 
hun hoofden naar het westen. Kort daarna stoomde een artillerie-pantsertrein op 
naar Nederlands noordelijkste grensovergang. Daar lag een grenscompagnie. 
Sergeant Frits Bos zag het allemaal gebeuren: 
 
We hadden uitkijkposten vlak bij de grens, maar ik moet zeggen dat wij de avond 
voor de oorlog pas in de gaten hadden dat het aan de overkant eigenlijk niet 
normaal was. ’s Morgens, het was net een beetje licht, kwart over drie, halfvier, 
kwam er een enorme pantsertrein op ons af, die het station Nieuweschans 
binnenreed. Er was een Duitse spoordraaibrug die op ons gebied lag, maar waar 
we niet aan mochten komen, want dat kon als een niet-vriendelijke daad 
tegenover Duitsland opgevat worden. Het gevolg was natuurlijk, dat toen die 
pantsertrein eraan kwam de brug netjes dichtgedraaid was en de trein zo door 
kon rijden. Op het station hebben we een jaar lang op wacht gestaan bij een 
zware mitrailleur die echter kapot was. Elke maand hebben we rapport 
uitgebracht dat dat ding niet deugde, maar hij werd nooit gerepareerd. Er is ook 
bijna niet gevochten. Ik heb drie keer een schot gelost op een Duitser en hij op mij, 
maar we hebben elkaar niet geraakt. Die schermutseling duurde maar even, want 
toen was die trein op het station en zaten we als ratten in de val. Wij werden 
prompt gevangen genomen en via de spoorlijn naar Bunde weggevoerd. Zo ben ik 
in krijgsgevangenschap beland. 

 
Het doel van de pantsertrein was Harlingen. Des te eerder de Afsluitdijk kon 
worden aangevallen, des te beter. Ongehinderd daverde de Duitse trein richting 
Winschoten. Hier ging het minder gemakkelijk. Weliswaar was de spoorbrug er 
evenmin opgeblazen, maar daar werd wat op gevonden. Ze werd opengedraaid en 
een locomotief en twee wagons gingen de plomp in. De Duitse gevechtstrein kon 
niet verder. Bij de brug is hard gevochten. Zo’n vierhonderd Duitse infanteristen 
stonden tegenover hooguit vijftig Nederlanders. Een ongelijke strijd waarbij toch 
nog twintig Duitsers werden gedood. Toen moesten de Nederlanders de aftocht 
blazen. Het noorden werd aan de Duitsers prijsgegeven. Met man en macht 
vertrokken de verdedigingstroepen om zo snel mogelijk bij de Afsluitdijk te zijn. 
Er werd alles aan gedaan om de Duitsers voor te blijven: versperringen werden 
aangelegd en bruggen werd opgeblazen. Autobussen en vrachtauto’s werden 
gevorderd. Sommige Nederlandse soldaten trapten zich op hun dienstfiets in het 
zweet naar Friesland. In de eerste uren van de oorlog zijn er aan de noordelijke 
grens acht Nederlandse militairen gesneuveld. Tegen de middag was alles al 
voorbij. Ongehinderd marcheerden de Duitse soldaten naar het westen. 
Winkeliers sloten hun deuren, anderen deelden hun waren gratis uit. Overal 
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werd gefluisterd dat er verraad in het spel was. In veel woningen werd een koffer 
van zolder gehaald en het allernoodzakelijkste ingepakt. Men kon immers nooit 
weten. Dergelijke vluchtkoffers hebben soms de hele oorlog achter de deur 
gestaan. Veel ging op die dag van de inval ook gewoon door. In Bierum liet een 
verliefd paar zich de trouwdag door geen mof of NSB’er door de neus boren. 
Burgemeester Wiersema krabde zich wel even achter het oor: 
 
Wij hebben aan hun hartewensch voldaan, zoodat we ook van hen kunnen 
zeggen: ze kregen elkaar en zijn gelukkig. Een toespraak te houden zoals m’n 
gewoonte is bij zoo’n plechtigheid kan ik dezen dag niet over mijn lippen krijgen. 

 
De zon scheen nog toen de Duitse troepen Stad binnenmarcheerden. Voor de 
meeste Groningers had de inval maar een halve dag geduurd. 
 
Na een week Duitse bezetting leek het allemaal wel mee te vallen. De Noord-
Ooster liet op 18 mei weten:  
 
Het streven der Duitsche autoriteiten is erop gericht in het bezette gebied alles zo 
veel mogelijk zijn gewonen gang te laten gaan. Men kan daaraan medewerken, 
door zoo rustig mogelijk aan zijn gewonen dagelijksche arbeid te gaan en de 
gegeven voorschriften stipt op te volgen. Men steune en bemoedige elkaar. 

 
De bezetters, die toen nog niet zo heel streng over de schouder van de 
journalisten meekeken, konden tevreden zijn over De Noord-Ooster. Radio en 
kranten deden hun geen groter plezier dan te melden dat alles zijn gewone 
gangetje ging. En dan het liefst zonder het onderling gekrakeel van voor de 
oorlog. Tot hun genoegen zagen de Duitsers dat ze daarbij nog hulp kregen ook. 
Van de NSB’ers viel niets te verwachten, die werden door de Groningers met de 
nek aangekeken. Landverraders waren het! Nee, dan de heren van de 
Nederlandse Unie! Het leidende driemanschap, De Quay, Einthoven en de 
Groningse commissaris van de koningin Linthorst Homan, besloot van de nood 
een deugd te maken. In deze treurige dagen moest er nationale saamhorigheid 
getoond worden. Bij duizenden sloten de Groningers zich bij de Nederlandse 
Unie aan. Openlijk liepen zij met het Uniespeldje op de revers. Als dat geen 
vaderlandsliefde was. ‘Drie leiders voor twee kwartjes’, zo bracht het 
driemanschap zichzelf aan de man. In Stad en in grotere dorpen werden 
Uniewinkels ingericht. Ze verkochten affiches, speldjes en wimpels. Maar verzet? 
Het driemanschap bleef wel binnen de Duitse perken. Het kwam tot gevechten 
met de NSB’ers. Winschoten was een van de plaatsen waar flinkt geknokt werd. 
Ook de Winterhulp paste in de volksvriendelijke aanpak van het eerste 
oorlogsjaar. ‘Voor het volk, door het volk’ werd er gecollecteerd. Hulp in nood op 
nationale schaal. Het driemanschap was het er mee eens. Maar omdat er bijna 
alleen kameraden van Mussert langs de huizen gingen, doofde het 
enthousiasme. Men vroeg zich af of de Groningers door de Nederlandse Unie niet 
voor het nationaal-socialistiesche karretje gespannen werden. Was het geen 
handige truc om nazi’s van hen te maken? Het was de Duitsers immers 
begonnen om symphatie te wekken voor het nationaal-socialisme. Vliegen 
werden nu eenmaal beter met stroop gevangen dan met azijn. 
 
Al te goed is buurmans gek. De Duitse buurman wist er alles van. Zonder een 
stevige greep op de politie, geen baas in Nederland. Het vangen van dieven en 
stropers, het sussen van burenruzies, het beboeten van fietsers zonder licht kon 
rustig aan de Nederlandse politie worden overgelaten. Maar een andere vraag 
was wie de tegenstanders van de Duitse orde in de gaten moest houden? 
Daarvoor was een goede organisatie nodig. De fanatieke nazi Rauter kwam aan 
het hoofd van de politie te staan. De Sicherheitspolizei moest ervoor zorgen dat 
de wil van Hitler en zijn Nederlandse rijkscommissaris Seyss-Inquart wet was. 
Een speciale afdeling, de gestapo, hield de tegenstanders van de Duitse bezetter 
in de gaten. Om alle Nederlanders terdege te kunnen controleren werden er, 
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verspreid over het land, zes zogenaamde Auszenstellen ingesteld. Een ervan 
kwam in Stad. G.B. Haase werd in de noordelijke provincies en Overijssel de 
rechterhand van Rauter. Het oude hoofdkantoor van W.A. Scholten aan de Grote 
Markt werd het centrum van de Duitse onderdrukking. De SS’er Lehnhoff was er 
met de Sicherheit van de provincie Groningen belast. Het Scholtenhuis werd al 
snel berucht door de martelingen die er bij de verhoren plaatsvonden. Ook met 
de hoogste bestuurders troffen de Groningers het niet. In de Villa Esserberg aan 
de Rijksstraatweg tussen Haren en Stad resideerde Hitlers beauftragte Hermann 
Conring. Een Ost-Fries die er klaar voor was om de Groningers sympathie voor 
de nazi’s bij te brengen. Hij kende de provincie, had er familie en sprak graag 
Ost-Fries, dat veel op het Gronings lijkt. Hij stond pal achter Seyss-Inquart toen 
die in 1941 de Kultuurkamer instelde. Alle kunstenaars en kunstinstellingen 
moesten zich erbij aansluiten. De Groningse schrijver Ger Griever werd 
bureauhoofd. Een echte nazi. Cultuur en ras hoorden volgens hem bij elkaar. 
Door verstandige ‘teeltkeus’ wilde hij de Groninger veredelen. Door een ‘volksche’ 
cultuurpolitiek zou die dan eerst echt beseffen wat het was om zich Germaan te 
voelen. Onder volksch verstond hij: 
 
Wat zich naar geest en bloed verbonden weet met een heldhaftig voorgeslacht, en 
zich cultuur-genoot voelt van alle Germanen. 

 
Veel succes hebben Conring en Griever niet gehad. De Groningers maakten 
kennis met het Führerprinzip. De democratie was verleden tijd. Alle gekozen 
vertegenwoordigers moesten plaats maken. Stromannen van de nazi’s kregen de 
macht. De NSB’er C.F. Staargaard werd de nieuwe commissaris van de 
provincie. Hij had echter veel minder te vertellen dan beauftragte Conring. 
Hetzelfde gold voor de  vertegenwoordiger van Mussert in Groningen en Drenthe, 
NSB-voorman Jacob Maarsingh uit Stadskanaal. In de dorpen en steden was de 
rol van de burgemeester erg belangrijk geworden. Hij moest doen wat de nazi’s 
voorschreven, maar met een beetje handigheid kon hij de bezetter toch wel 
tegenwerken. Niet minder dan achttien burgemeester werden door Staargaard 
aan de kant gezet. In bijna alle gevallen werden ze door NSB’ers opgevolgd. 
Enkele burgemeesters namen zelf ontslag. Dat waren de anti-revolutionairen 
Bruins Slot (Adorp) en Ritzema (Oldekerk). Vanwege de deportatie van de joden 
deed de SDAP’er De Wit (Wildervank) hetzelfde. 
 
Al snel gingen allerlei artikelen op de bon en op de duur was er niets meer 
zonder punten (bonnen) verkrijgbaar. Het begon met meel, brood, koffie, thee en 
schoenen. Aan het eind van de oorlog hoefde er alleen voor vis geen bon te 
worden ingeleverd. Dat was te begrijpen want bijna nergens was nog vis te koop. 
In de oorlog waren er zonder bonnen geen eten en kleren te koop. Voor de 
winkelier was het om gek van te worden. Uren zat hij achter de tafel op grote 
vellen zijn punten te plakken. Met zijn volgeplakte vellen moest hij naar het 
distributiekantoor. Zonder die volgeplakte vellen kon hij nieuwe voorraden wel 
vergeten. Ook de klanten haalden hier hun bonnen. Het werd een enorme 
papierwinkel. In 1943 waren er al twaalfduizend Nederlandse ambtenaren mee 
in de weer. De administratie was ingewikkeld omdat er allerlei extra rantsoenen 
verstrekt werden, aan arbeiders die zwaar werk moesten doen, kinderen, zieken 
en zwangere vrouwen. Doordat er in Duitsland en in de Duitse legers aan alles 
gebrek was, kon er steeds minder gekocht worden. Behalve in het laatste 
oorlogsjaar was er geen sprake van hongersnood. In Groningen viel het wel mee. 
Het was een groot voordeel dat de boeren dichtbij woonden en dat in de dorpen 
bijna iedereen een moestuin had. De distributie was een Nederlandse 
aangelegenheid. Voor veel onderduikers is dat een geluk geweest. Het was nu 
gemakkelijker om bonnen achterover te drukken. Er werden overvallen gepleegd, 
waarbij vaak distributieambtenaren in het complot zaten.  
 
Nooit werd er met meer plezier geweckt dan in oorlogstijd. Er was een groot 
tekort aan groente en conserven waren er al helemaal niet. De glazen potten vol 
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bonen werden met de weckring luchtdicht afgesloten en dan ging het voedsel de 
kelder in. En dan maar hopen dat de weckflessen niet open zouden gaan. In het 
koolzaadland Groningen was het niet zo moeilijk om aan een voorraadje te 
komen. Alle gezinsleden draaiden zich een lamme arm aan het koolzaadmolentje. 
Maar… de olie was binnen! Ook van koren werd in de eigen maalderij meel 
gemaakt. Wie ook maar even ruimte had, werd varkensboer. Ook dat mocht niet 
onbeperkt. Maar zo lang er slagers waren die in het holst van de nacht de 
varkens op de ladder wisten te krijgen, kon er van de worst en het spek gegeten 
worden. Voor veel Groningers was de brandstof een groter probleem dan de 
dagelijkse portie brood en aardappelen. De laatste stukken veen die nog niet 
waren ontgonnen werden nu aan de snee gebracht. Bij nacht en ontij werden 
door man of paard de gammelste pramen door kanalen en wijken getrokken om 
het bruine goud bij huis te krijgen. De brandstof was op rantsoen en daarom 
was het oppassen geblazen. Geld deed geen wonderen, wel ruilgoed. Het spreekt 
vanzelf dat het moeilijk was om er een beetje netjes en warm bij te lopen. Wol en 
katoen moesten aangevoerd worden en waren daarom schaars. Eindeloos 
oplappen en verstellen waren het gevolg. Schaar, naald en draad lagen altijd 
binnen handbereik. 
 
Door gebrek aan benzine en kolen reden er weinig auto’s en treinen. Van alles 
werd bedacht om mobiel te blijven. Auto’s reden op carbidgas of op hout-, turf- 
en kolengasgeneratoren. Ook al joeg een enkele scheepsjager weer een schip 
door de diepen, veel helpen deed het niet. Toen er geen luchtbanden meer te 
krijgen waren, kon er nauwelijks meer gefietst worden. Er werden surrogaten 
bedacht: banden van hout, repen autoband of gewoon op de velgen, versterkt 
met ‘stuitrolletjes’.  En als het niet anders kon, dan maar lopen. Al maar weer 
moest er thuis verzoold worden. De klomp verdrong de schoen en de 
klompenmaker beleefde gouden tijden. Tot er ook bijna geen hout meer te 
krijgen was. 
 
Was het een wonder dat de kleine criminaliteit opbloeide?  Koeien werden in het 
duister door vreemde handen gemolken. Varkens verdwenen zomaar uit de 
schuur, jassen van de kapstok en brandstof uit het kolenhok. En dan waren er 
de zwarthandelaars. Vooral Stad was een waar zwarthandelscentrum. Voor hoge 
prijzen, het liefst in natura, werden de illegale waren aan de man gebracht. 
Vooral in kroegjes aan of in de buurt van het Zuiderdiep liepen de slimme 
winstmakers in en uit. Geen lekkernij of er kwam wel een surrogaat voor in de 
plaats. Vooral Niemeijer in Stad bleek inventief. Zijn Klaroen koffiesurrogaat 
werd zelfs populair. De Salvora theetabletten waren een product van eigen 
bodem. Het personeel plukte bloesems uit het Stadspark. Voor de verstokte 
roker was de oorlog helemaal een rottijd. Omdat tabak van overzee moest 
worden aangevoerd, was er al spoedig niets meer te krijgen. Zo begon de 
eigenteelt. Het verbouwen, drogen, kerven en snijden allemaal in eigen beheer. 
Om aan vloeitjes te komen werden er zelfs bijbels en kerkboeken verscheurd. 
Voor zijn amateurtabak deed de altijd inventieve Niemeijer een beroep op de 
eigenteler uit de naaste omgeving. Nooit stonken de ‘wolken van genot’ zo erg als 
in de oorlog. 
 
Doordat Nederland sinds 1600 een rijk land was, kwamen er nogal wat 
nieuwkomers op af. Onder hen waren ook joden. In landen als Rusland en Polen 
werden ze vervolgd. Geen wonder dat ze een nieuw vaderland zochten. In de 
zeventiende en achttiende eeuw hadden ze het niet gemakkelijk. De meeste 
Nederlanders hadden het niet erg op trekkend volk, vooral niet als het nog 
armoedzaaiers waren ook. Soms moesten joden het dorp waar ze zich hadden 
gevestigd, weer snel verlaten. Al of niet met een oprotpremie op zak zwierven ze 
verder. Maar de Fransen die in 1795 Nederland bezetten, vonden dat alle 
mensen en alle godsdiensten gelijk behandeld moesten worden. Sindsdien 
werden de joden niet langer achtergesteld, tenminste niet officieël. Veruit de 
meesten woonden ook toen al in het westen, met Mokum (Amsterdam) als joods 
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centrum. In de provincie, de mediene zoals de  joden zeiden, woonden er minder. 
In 1941 woonden vijfduizend joden in Groningen. Meer dan de helft in Stad, 
vooral in de Folkingestraat. Dat gold ook voor Winschoten, dat rond 1850 naar 
verhouding evenveel joodse inwoners had als Amsterdam. Doordat het joden heel 
lang verboden was om grond te bezitten, waren er nauwelijks joodse boeren. 
Maar in de handel spraken ze terdege een woordje mee. De meeste joodse 
Groningers hadden het niet breed. De handelaars in lompen en metalen en de 
klerenkopers in tweedehand kleding waren arm. Opvallend veel joodse 
Groningers waren slager of veehandelaar en soms beide. In de textiel waren 
namen als Levie en Van Dam een begrip. 
 
De Duitse inval bracht grote ongerustheid. Sinds Hitler in 1938 de jacht op de 
Duitse joden had geopend, waren er honderden over de grens met Groningen 
gevlucht. Op korte afstand van Westerwolde was er in het Duitse Emsland het 
ene concentratiekamp na het andere gebouwd. Geen wonder dat er op 10 mei 
1940 joden waren die zelfmoord pleegden, maar de meesten bleven optimistisch. 
Een half jaar werden ze met rust gelaten. In oktober 1940 werd er van 
ambtenaren en bestuurders van allerlei organistaies de Ariërverklaring gevraagd. 
Ariër wilde zeggen: niet joods. In het jaar 1941 regende het maatregelen die de 
joden nog meer in afzondering plaatsten. Ze werden als ambtnaar ontslagen. 
Veehandelaren mochten niet meer op de veemarkten komen. Op steeds meer 
plaatsen kwamen borden met de tekst ‘Verboden voor Joden’. Cafe’s, parken, 
zwembaden, bioscopen, bibliotheken, musea, dierentuinen en theaters werden 
verboden terrein. Ook het cnetrum van Stad werd verboden gebied. Kinderen 
moesten naar aparte scholen. Een joods jongetje van het Deliplein in Stad 
herinnerde zich: 
 
Er zat niets anders op. Ik moest naar een Joodse school. En die lag bovendien nog 
helemaal aan de andere kant van Groningen, dichtbij het Zuiderdiep. Nee, leuk 
vond ik het niet.  

 
Met de invoering van de gele davidster op 3 mei 1942 werden de joden zelfs voor 
iedereen zichtbaar apart gezet: 
 
Vanaf a.s. Zondag af zal door iederen Jood de z.g. Jodenster moeten worden 
gedragen. De Joodsche Raad reikt deze kenteekenen uit. Per persoon zijn 
voorlopig maximaal vier sterren verkrijgbaar. Eén textielpunt moet per vier sterren 
of gedeelten daarvan worden ingeleverd. Een prijs per ster is vier cent. 

 
Verder werd precies aangegeven op welke plaats de ster op de kleding moest 
worden genaaid. Het was de Joodsche Raad die het allemaal op papier mocht 
zetten. Hoe duivels de maatregelen tegen de joden ook waren, de uitvoering van 
de regeling lieten de nazi’s graag aan de leiders van de joodse bevolking en de 
ambtenaren van de Nederlandse overheid over.  
 
Het zou niet lang duren of er verdwenen steeds meer Groningers met een ster uit 
de straten van steden en dorpen. Vanaf het voorjaar 1942 tot het voorjaar van 
1943 werden Groningen van joden ‘gezuiverd’. Rabbi Abraham Tonckman van de 
joodse gemeente in Pekela hield nauwgezet de notulen van de kerkeraad bij. In 
november 1942 schreef hij de laatste zinnen in zijn notulenboek: 
 
En nu zijn wij, weinigen van velen, overgebleven: wij worden als vee weggeleid om 
gedood te worden en verloren te gaan, tot ellende en tot schande: moge er redding 
en uitkomst voor de joden komen! Spoedig, in onze dagen! Amen! 

 
Ook in Groningen waren het meestal Nederlnadse politieagenten die de joden 
ophaalden. Soms waren het juist kleine details die bij de wegvoering op buren en 
bekenden grote indruk maakten. Een mevrouw uit Wildervank: 
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Vlak naast het huis van mijn grootvader woonde een familie Polak. Op een nacht 
werden ze opgehaald om met de trein naar een kamp te worden gebracht. Mijn 
tante hoorde en zag wat er gebeurde. Ze hadden namelijk een klein zoontje dat 
heel erg huilde omdat het zijn autopedje mee wilde hebben. Normaal mochten ze 
alleen het meest noodzakelijkste meenemen, maar uiteindelijk mocht dat 
autopedje mee naar het station. Waarschijnlijk vonden ze het goed omdat hij dan 
vlugger zou lopen. Het heeft een verschrikkelijke indruk op me gemaakt dat dat 
kindje huilde om dat autopedje. 

 
Bijna alle joodse Groningers gingen eerst naar het doorgangskamp Westerbork. 
Van daaruit vertrok iedere dinsdag een trein naar het oosten. Op de lijn naar 
Nieuweschans reed de wekelijkse ‘jodentrein’ dwars door Groningen. De meesten 
werden in de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor vermoord. Van de 
honderdveertigduizend Nederlandse joden hebben er vijfentwintigduizend 
kunnen onderduiken. Zij dachten er niet aan om zich bij de Duitsers te melden 
en zetten alles op het spel om uit de greep van de moffen te blijven. Voor hen 
waren er veel te weinig onderduikadressen. Soms ook weigerden joden zich te 
verbergen. Ze waren geboren optimisten en dachten: ‘Morgen wordt alles beter, 
dan komt alles weer goed’. Anderen waren zo uit het veld geslagen dat ze niet de 
moed hadden om te ontsnappen. Een vrouw uit Leek zei nee tegen een schipper 
die aanbood om haar te verbergen: 
 
Ik heb mijn man verloren, en Leo, mijn jongste zoon is gedeporteerd naar Polen, ik 
voel dat hij niet meer leeft. Ik bid alleen dat God mijn andere drie kinderen en hun 
gezin zal laten leven.  

 
Ongelooflijk is het verhaal van Stadskanaal. Hier overleefde een derde van alle 
joden als onderduiker in de oorlog, een onwaarschijnlijk hoog aantal. Aan de 
Kromme Wijk stond het huisje van de familie Drenth. Daar werden niet minder 
dan dertien joden verborgen gehouden. Het Stadkanaalster Achterhuis zou het 
na de oorlog genoemd worden. Maar anders dan in Amsterdam, werden deze 
onderduikers niet verraden. 
 
Lang niet alle Groningers waren helden. De mesten maakten van hun leven wat 
er van te maken viel. Ze hielpen de Duitsers niet mee, maar werkten ze ook niet 
tegen. Ze pasten zich aan. In de andere provincies was het niet anders. Toch 
werd er in Groningen opvallend veel verzet geboden. Volgens berekeningen 
zouden zo’n tweeduizend Groningers illegaal werk hebben gedaan. Bijna 
vierhonderd van hen zijn omgekomen, niet minder dan twintig procent. Dat was 
ver boven het gemiddelde in Nederland. De meesten vonden in het laatste 
oorlogsjaar de dood. Sommige groepen verzetten zich vroeg. Al voor de oorlog was 
er Rode Hulp. Communisten en sociaal-democraten hielpen Duitse vluchtelingen 
over de grens. In een tijd dat Duitsland als een bevriende natie werd beschouwd, 
was dat verboden. Vooral in de gemeente Vlagtwedde werd er jacht op Duitse 
vluchtelingen en hun helpers gemaakt. Ook in de oorlog bleven de communisten 
actief. Zij hadden een goede verzetsorganisatie en gaven het blad Noorderlicht 
uit. Tot aan de februaristaking van 1941, die zich vooral in en rond Amsterdam 
afspeelde, ging het goed. toen rolde de Sicherheitsdienst de groep op. Meer dan 
vijftig verzetsmensen werden gepakt. De meesten zijn in Duitse 
concentratiekampen omgekomen. Omdat de kranten alleen mochten schrijven 
wat de bezetter goed vond en de radio’s na verloop van tijd in beslag werden 
genomen, wilde iedereen weten wat er in de wereld gebeurde. Er verschenen 
illigale kranten en bladen. Bijna nergens zo veel als in Groningen. Sudenten 
draaiden op zolders en in kelders  
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Ons volk is brokkel, stroef en kold, net as zien harde kloeten 
 
 
Bar en boos 
 
 
 
 
 
Niets is zo veranderlijk als het weer. Geen wonder dat dagelijks heel wat gepraat 
en gemopperd wordt over het weer en de weersvoorspelling. Toch maakt dat 
wisselvallige karakter het weer ook zo boeiend. Majestueuze wolkenpartijen, de 
regenboog, mooie gekleurde luchten, sneeuw, berijpte bomen, alles heeft zijn 
bekoring 
 
Weer en klimaat worden vaak met elkaar verward. Hebben we het over het 
klimaat als we het weer bedoelen of andersom. Weer en klimaat zijn niet 
hetzelfde, al zijn ze wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder weer geen 



 558 

klimaat en zonder klimaat geen weer. Het weer is een weerssituatie: warm, koud, 
regenachtig, mist. Een momentopname en ook veranderlijk. De ene dag kan het 
volop regenen, terwijl het de volgende dag stralend weer is. Zelfs op dezelfde dag 
zijn de verschillen soms groot. De onderste laag van de dampkring is belangrijk 
voor het weer. De lucht in deze laag is constant in beweging en beïnvloedt 
daardoor de weerssituatie. 
 
Groningen heeft een zeeklimaat, dus over het algemeen zachte winters en koele 
zomers. Een deel van de provincie ligt aan de zee. Het noorden aan de 
Waddenzee en het oosten aan de Eems en de Dollard. Logisch dat het klimaat 
erg wordt beïnvloedt door het omringende water. Als in juni warme lucht over 
het koude zeewater ons land binnenstroomt, koelt de lucht boven het zeewater 
af. Maar stroomt in de winter koude lucht vanuit het koude noorden over het 
nog warme zeewater het land binnen dan zal die lucht opwarmen. Het 
zeewindeffect heeft invloed op het weer in Groningen. Dit effect ontstaat door 
temperatuurverschillen tussen land en zee. De lucht boven het vasteland warmt 
sneller op, stijgt en stroomt zijwaarts weg. Boven zee koelt deze lucht af, daalt en 
neemt daardoor bijna dezelfde temperatuur aan als het zeewater. Door de 
opstijging van lucht daalt de luchtdruk op het land. Maar boven zee gebeurt het 
omgekeerde. Door daling van de lucht stijgt de luchtdruk. Het resultaat: de lucht 
stroomt van het hogedrukgebied boven zee langs het wateroppervlak terug naar 
land. De koele en vochtige wind zorgt voor een daling van de temperatuur in de 
kustgebieden. Soms treden wolkenbanden op met kans op motregen. Mist en 
zeedampen behoren ook tot de mogelijkheden. Het zeewindeffect treedt vooral op 
in het voorjaar en het eerste deel van de zomer. Of en hoe vaak het voorkomt is 
afhankelijk van het verschil in temperatuur van water en land. Hoe kleiner het 
temperatuurverschil hoe minder kans op sterke zeewindeffecten. 
 
In Groningen heeft het vlakke land in de kustgebieden nogal eens met 
zeedampen te maken. En dan nog kan de sterkte en de beïnvloeding verschillend 
zijn. Op een mooie voorjaarsdag loopt de temperatuur in Musselkanaal op tot 
drieëntwintig graden. Op hetzelfde tijdstip kan het in Middelstum met zeewind 
vijftien graden zijn. Dat scheelt echt een jas. Hoe verder landinwaarts hoe 
minder last deze zeewind geeft want hoe meer obstakels hoe meer hij gehinderd 
wordt. Zo’n koude zeewind kan dus een dagje strand behoorlijk verzieken. Het 
gemiddelde weer in Lauwersoog is toch anders dan in Marum of in het meest 
zuidelijke dorp, Munnekemoer. Ook tussen de dorpen Oudeschip, Nansum, 
Termunterzijl en Nieuw-Statenzijl aan de Eems en de Dollard en de dorpen Kiel-
Windeweer, Bareveld en Jipsingboermussel bij de Drentse grens zijn 
verschillend, ook al zijn ze minimaal. Zelfs tussen de noordelijkste en 
zuidelijkste dorpen kunnen die verschillen merkbaar zijn. Oudeschip, het 
noordelijkste dorp heeft door invloeden van de Waddenzee en de Eems te maken 
met andere weersinvloeden dan Nieuw-Statenzijl bij de Duitse grens. Meren zijn 
in Groningen dun gezaaid, maar toch zijn het Zuidlaardermeer, het 
Paterswoldermeer en het Schildmeer van invloed op het weer in de omgeving. 
Wind en zeewater hebben grote invloed op het zeeklimaat in Groningen. Het 
zeewater zorgt in de winter tijdens een vorstperiode nog wel eens voor een 
interventie (tussenkomst). Dat betekent tijdens vorst een dooiaanval en in het 
voorjaar en zomer op warme dagen plotselinge afkoeling halverwege de middag. 
Deze warmere of koudere lucht dringt soms ook door in de hele provincie. 
Vanzelfsprekend waait het in Groningen, vooral op het Hogeland, veel, vaak en 
soms hard. Groningen opdelen volgens de klimatologie is niet mogelijk omdat de 
hele provincie een zeeklimaat heeft. Vandaar dat is gekozen voor een indeling 
naar streek. In elk gebied speelt het zeeklimaat een hoofdrol, terwijl er toch door 
allerlei invloeden verschillen zijn. Ligging aan de Waddenzee, de Eems of de 
Dollard, het coulissenlandschap grenzend aan Friesland, het veenkoloniale 
gebied tussen de Duitse grens en de Hondsrug in Drenthe vervullen een 
belangrijke bijrol en geven elk gebied een eigen klimaatskarakter. 
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Het Westerkwartier kan qua weerpatroon worden opgedeeld in een noordelijk en 
zuidelijk deel. De denkbeeldige scheidingslijn loopt van Stroobos via Zuidhorn 
tot Stad. Het Reitdiep vormt de bovengrens van deze weerkundige indeling. Dit 
noordelijk deel wordt duidelijk beïnvloed door de Waddenzee.  Het klimaat en het 
weer in Fivelingo is heel complex. Aan de oostkant wordt het weer beïnvloed door 
de Eems en in het noorden door de Waddenzee. Vanuit het westen en zuiden zijn 
landinvloeden merkbaar. De invloeden uit het oosten (Duitsland), het noorden 
vanaf de zee, het kale veenkoloniale gebied en de Drentse Hondsrug die duidelijk 
als een buffer dient, zorgen ervoor dat in Duurswolde en Oldambt ’s zomers wat 
warmer is en ’s winters wat kouder dan in de rest van de provincie. Een 
koudeaanval uit het noorden of noordoosten komt hier het eerst binnen 
waardoor het in dit gebied in de winter ijzig koud kan zijn. Daar staat tegenover 
dat de warme lucht vanuit het oosten hier in de zomermaanden ook het eerst is. 
En door de Hondsrug die dit gebied beïnvloedt, is de buienactiviteit minder 
groot. In Westerwolde zijn de extremen het grootst. Ingeklemd tussen Duitsland 
en de Hondsrug en aan de noordkant het Oldambt is dit deel van de provincie in 
de zomer zonder meer het warmst en in de winter het koudst. Vanuit Duitsland 
waait in de winter de koude oostenwind, in de zomer zorgt dezelfde oostenwind 
voor hogere temperaturen. De Hondsrug is een buffer voor de buien vanuit het 
zuiden en zuidwesten, waardoor het ook minder regent. Vooral tussen dit meest 
zuidelijke deel van de provincie en het noordelijk deel is er een merkbaar 
klimaatsverschil. Het kan op een en dezelfde dag best een jas schelen, soms zelfs 
een jas en een trui. 
 
Taauw en n medaille 
Wat nog aaid in mien kop opsloagen is, is n herinnern aan de winter van 1963. k 
Was dou n joar of twaalven en ging in Winschoot op schoul. Summers op fiets en 
swinters mit bus. Zo ook dij winter en ook dij dinsdags. Om ain uur wer op schoul  
zegd dat elk mor moaken mos dat e thoes kwam, omreden der slecht weer op til 
was, snij, iezeel en gladde wegn. Buzzen zollen nait lank meer rieden. Mien bus 
noar hoes tou ree al nait meer en der zat niks aans op as n sloapstee zuiken. 
Vrundinnen genogt en zo bleef ik dij nacht over in Winschoot. Anderdoags smörns 
keek elk verboasd dat ik, dij zowied vot woonde, wel op schoul was, terwiel de 
haalve klas leeg was. Om middag wer der ook snijvrij geven. Mor nou mos k toch 
zain thoes te komen. Gain probleem, mien pa zol mie mit auto hoalen en dat 
terwiel der gain mens op pad ging. Hai duurde t wol ofkieken en meer gliedend as 
riedend binnen wie thoes komen. Wie hebben der d’haile middag overdoan en dat 
over vieftien kilometer snelweg. Mien pa, dij dat veur mie over haar. Gauwgenogt 
kreeg k kaans om wat weerom te doun. 
 
De winter wer der ook d’Oldambtrit reden, zestig kilometer van Scheemda noar 
Termunten en weerom. t Was om kerstdoagen. Mien ollu vonden t nait vertraauwt 
da’k allent ging, pa mos mor mit. Der kon mie ais wat overkomen. n Stuk taauw 
wer in buus stopt veur t geval dat ik muid worren zol. Hinraais ging t best, mor 
weerom vil t nait mit, nait zozeer veur mie, mor pa schoot nait slim op ent wer 
stoadegaan ook al duuster. Ik docht aan mien medaille dij k mislopen zol als te 
loat wer, mor pa beloofde dat hai der zulf veur zörgen zol da’k ain kreeg. Zo is ook 
oflopen, taauw is bruukt veur dij leste twij bruggen vanof t stainfebriek, pa of t lief 
derveur liggen en ik hom der onderdeur trekken. Wie hebben ons medialle nog 
kregen, mor pa het noatied drij week op berre legen en wat veul slimmer was, hai 
het nooit weer scheuveld. Mor ieder moal as der n Oldambtrit is, dou k mit en rie 
ook n beetje veur hom. 
 
Kunny Luchtenberg-Zijlstra, Uithuizen  

 
1907 Zeer sombere en koude zomer. In Stad driehonderdtweeenvijtig uur zon 
tegen normaal vijfhonderdzeventig uur. 
1908 Reeds vanaf 20 tot en met 25 oktober een vorstperiode met vier tot zes 
dagen vorst, met als gevolg dat bietenschepen vast in het ijs kwamen te zitten. 
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1911 Zeer droge en warme zomer. Vooral augustus was heet. In het noordelijk 
akkergebied waren recordoogsten. Op 29 juli werd in Stad 35.5 graden 
genoteerd. De periode 9 tot en met 14 augustus waren zes tropische dagen op 
een rij. 
1915 Wolkbreuken in Noord-Groningen. Op 14 augustus viel in Uithuizen 
honderdzesentwintig millimeter regen waardoor enkele straten blank kwamen te 
staan. Dit was vooral voor kinderen indrukwekkend en interessant. De hele 
maand augustus viel in Uithuizen tweehonderdzeventig millimeter regen. 
1917 Koude winter met veel schaatsplezier. 
1921 Warme en droge zomer. 
1922 Op 23 mei werd in Stad 33.8 graden genoteerd. 
1929 Strenge winter met vooral in februari lage temperaturen en soms veel wind. 
Auto’s reden over het ijs van het Schildmeer. In Stad waren in februari zestien 
dagen met strenge vorst. Het koudst was het daar op 11 februari met min 18.8 
graden. De volgende dag kwam het kwik niet hoger dan min 12.2 graden. Het 
gemiddelde was in Stad toen min 11 graden. Buiten Stad was het nog kouder. In 
Ten Post werd op 11 februari min 20 graden genoteerd en op 22 februari min 22 
graden.  
 
In Nederland zijn vele honderden mensen die het weer als hobby hebben: de 
weeramateurs.  De interesse van de mensen in het altijd wisselende weer leidde 
in 1971 tot oprichting van de Werkgroep Weeramateurs. Elke weeramateur geeft 
een eigen invulling aan de hobby. Sommige weeramateurs houden zich bezig met 
het meten en vastleggen van temperatuur, wind, de hoeveelheid neerslag en 
luchtdruk. Zij leggen statistieken aan die kunnen worden vergeleken met de 
gegevens van andere weeramateurs en de officiële waarnemingsposten van het 
KNMI. Anderen zijn meer geboeid door het kijken naar weersverschijnselen of 
door het aanleggen van een fotoverzameling. Zij noteren bijzonderheden als 
onweersbuien, wolkenluchten, sneeuwdek, bijzondere weereffecten en 
lichtverschijnselen aan de hemel. In de regio Groningen is ook een vereniging 
voor Klimatologie en Weerkunde. 
 
 
 
 
Wat mekaaierde hom? 

 
Laag n man ien ’t zaikenhoes en op ebzuikuur kwam d’r ain zien bèr veurbie, dij 
hom kon. 
‘Woarveur lig ie hier?’ vrouw dij. 
‘Veur negen gulden,’ zee e. 
‘Nee, dat bedoul ik nait. Wat hei je den?’ 
“’k Heb moar zes gulden,” 
‘Nee, dat main ik ook nait. Wat mekaaiert d’r aan, wo’k vroagen?’ 
‘Nou, drij gulden ja. dat is toch wel dudelk!’ 
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Moar ’t beste is noar binnen vold, de roegste kaant zit boeten 

 
 
Vogelvlucht 
 
 
 
 
 
Stad is duizend jaar oud. Maar dat betekent niet dat de stad een onveranderlijke 
erfenis is. Integendeel, het voortbestaan van Stad betekent dat de stad zich vele 
malen heeft vernieuwd. Een stad sterft op het moment dat de mogelijkheden tot 
vernieuwing zijn uitgeput. Een stad gaat eveneens ten onder als een vernieuwing 
wordt geprobeerd die niet uitgaat van de wezenlijke bestaansgronden van die 
stad en haar werkelijke karakteristieken. Wanneer we over vroeger gaan 
mediteren dan komt al gauw de schutterij in herinnering, zoals ze was in het 
laatst van de negentiende eeuw. De dienstdoende schutters hadden indertijd zelf 
vaak een hartgrondige hekel aan de verplichte oefeningen en het gemarcheer. 
Een latere generatie was geneigd dat te vergeten. Op Koninginnedag 1936 had 
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aan een militaire parade het ‘schetterend marschlied’ ontbroken. Rede voor 
Thomasvaer en Pieternel om bij het uitspreken van hun wens bij het begin van 
het volgende nieuwe jaar in de Groningse schouwburg nog eens terug te denken 
aan het marcheren van de schutterij. De tamboer-majoor Roelofsma liep voorop. 
De troep volgde onder aanvoering van de commandant Kuinders. Van hem ging 
het verhaal dat hij met behulp van een trapje op het paard klom. De 
kapelmeester Müller, dirigent van de blazers (bloaspoep’n), werd Poepien-Muller 
genoemd. Vroeg Pieternel niet naar de bekende weg toen ze zei: ‘Toe Tom, hoe 
was ’t ook al weer?’. En Thomasvaer vertelde maar al te graag: 
 
Ja, hoe ze Donderdags vol trots naar buiten trokken; Tenminste in naam, want 
och, het was maar sjokken. Dat was me ’n tijd!... En reken maar, muziek voorop, 
dat gaf wat fleurigheid, met Roelofsma aan den kop. En Muller, die de blazers 
dirigeerde, En dien ’t publiek als Poepien Muller eerde. Nog zie ‘k ze zwenken, 
stuk voor stuk verkeerd, Nog hoor ‘k de stem van Kuinders-boven-op-peerd: 
‘Linksom, jongens, Guldenstraat in, en Muller, straks even die marsch, je waiten 
wel, nummer twei oet blauw boukien met vetvlekken!’ 
 
Een tafereel van huiselijk stadsleven, juist door dat kwasi-militaire vertoon. Zo is 
het in onze tijd niet meer. Al lijken nu die jaren zo heerlijk rustig, toen de stilte 
nog de achtergrond van het leven vormde.  
 
De jaarwisseling 1918/1919 kon heel wat vrolijker worden gevierd dan een jaar 
tevoren. Terwijl vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk gaande waren, leek 
Duitsland op het toppunt van de macht. In het oosten waren de Russen 
verslagen, in het westen dreigde een groot Duits offensief de Franse en Engelse 
legers te vernietigen. De Fransen en Engelsen waren nog niet voldoende 
versterkt door de Amerikanen. In Nederland waren de rantsoenen krap, de 
brandstof schaars en de mobilisatie voor velen een zware last. De gemobiliseerde 
manschappen keerden terug naar huis, de geïnterneerde Engelse troepen staken 
weer de zee over en met hen verdween heel wat vertier uit Stad. ‘Ja, ’t was een 
smartelijk afscheid van de dierbare John Bullen geweest’, zei Thomasvaer toen 
hij in zijn nieuwjaarsrede de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog eens 
overdacht, om er dan ironisch op te merken: ‘schoon menig levend souvenir een 
leege plaats kan vullen’.  Voorlopig beheerste nog het levensmiddelenpakket. 
Spoedig na het uitbreken van de oorlog had de voedselvoorziening reeds de 
aandacht gevraagd en de desbetreffende werkzaamheden, aanvankelijk door de 
ambtenaren op de gemeentesecretarie verricht, namen allengs toe, dat in juni 
1916 een levensmiddelencommissie uit de burgerij in het leven werd geroepen. 
De commissie kreeg tot taak te adviseren en behulpzaam te zijn bij de 
voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. 
 
Het broodbureau was vanaf het begin van de uitreiking van broodkaarten in het 
Concerthuis gevestigd. Hierin werd eind 1916 het gehele levensmiddelenbureau 
overgebracht. Men richtte het volgende jaar ook elders nog enkele gebouwen in 
voor deze dienst. In de oude school in de Schoolstraat, op de Veemarkt en in een 
steenkoolloods van de gasfabriek aan de Langestraat kwam een 
levensmiddelenbureau. In 1918 werden tal van artikelen van uiteenlopende aard 
aan de lijst van de goederen die gedistribueerd werden toegevoegd en tal van 
voorzieningen getroffen. Zo gaven de hoge prijzen van de zomergroenten de 
gemeente aanleiding om voor eigen rekening verse groenten te kopen. Met de 
verkoop van deze groente tegen provisie werden ongeveer vijftig winkeliers belast. 
De zwarte handel tierde welig. Een dreigende schaarste aan voedsel gaf de 
gemeente aanleiding over te gaan tot aankoop van een partij Noorse haring. Die 
arriveerde echter enkele dagen voor de wapenstilstand. Bijna direct was er een 
ruimer aanbod van levensmiddelen. De vraag naar de haring was zeer gering. De 
gemeente lukte het en groot deel aan Duitsland te verkopen en ongeveer duizend 
vaten werden aan België verkocht. 
 



 563 

Na de wapenstilstand bleef eerst nog de Centrale Keuken bestaan, die in 1917 
met steun van de gemeente was geopend. Het doel was de verschaffing van goed 
toebereid voedsel tegen lage prijs en besparing van brandstof en gas. Zij was niet 
alleen voor de arbeidersgezinnen bedoeld. Ook een aantal hoogleraren, 
apothekers, advocaten en predikanten maakten gebruik van de Centrale 
Keuken. Het eten werd in hooikisten aan huis bezorgd, de prijs was dertien cent 
per portie. De Centrale Keuken begon op 1 oktober en verschafte het eten om de 
andere dag. Zij was gehuisvest in het gebouw van de commissie voor 
spijsuitreiking in de Zwanestraat, hoek Soephuisstraat. In februari 1918 kwam 
er een houten gebouw aan de doodlopende weg tussen twee laboratoria aan de 
Oostersingel, het begin van de tegenwoordige Antonius Deusinglaan. De 
ingrediënten, die door de regering werden geleverd, lieten in kwaliteit soms veel 
te wensen over. Wat verstrekt werd onder de naam ‘vatgroentesnijbonen’, werd 
door de consument ‘snysel en draden’ genoemd. De Centrale Keuken sloot in 
april 1919 haar deuren en het gebouw werd het onderdak van de gemeentelijke 
gezondheidsdienst. In 1931 verhuisde deze dienst en de vervallen barak kon 
worden afgebroken. 
 
De bonkaarten werden in april 1919 nog gebruikt. Het broodbureau bleef tot in 
het jaar 1920 functioneren en zo ook de brandstoffencommissie. Toen in januari 
1921 in een bovenwoning aan de Waagstraat een haard, die net was gevuld, met 
een hevige knal uit elkaar sprong, vond men stukken springgelatine. 
Herhaaldelijk hadden de kranten bericht dat de kachelontploffingen te wijten 
waren aan dynamiet of andere explosieve stoffen. De Rijkskolendistributiedienst 
achtte dat vrijwel uitgesloten en sprak van opeenhoping van kolengas in de 
kachels. Het weer op de markt brengen van allerlei artikelen die in de laatste 
oorlogsjaren niet verkrijgbaar waren, deed aanvankelijk het bedrijfsleven 
opbloeien. Anderzijds kreeg de scheepsbouw door annulering van opdrachten 
zware slagen te incasseren. Het aantal werklozen bleek vooral in de winter erg 
groot. De arbeidsbeurs bemiddelde bij het zoeken naar banen, maar verschafte 
ook sneeuwkaarten aan hen die in de wintermaanden wilden sneeuwruimen en 
dat waren er in de jaren 1918 en 1919 minstens zevenhonderd mannen. Het jaar 
1919 verbeterden de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. De werkweek van 
vijfenveertig uur kwam erdoor. Voor sommige bedrijven en fabrieken waarin nog 
niets eens een werkdag van tien uur was ingevoerd, was dit een forse maatregel. 
Toen na enige jaren de buitenlandse concurrentie toenam moest de arbeider 
weer een veer laten. In 1922 telde de werkweek drie uur meer. 
 
De vrouwen kregen meer rechten. In 1919 kwam voor hun het kiesrecht en er 
kwamen drie vrouwen in de gemeenteraad in Stad. Het leek de vrolijke Pieternel 
nog zo kwaad niet wanneer de raad voor de helft uit vrouwen bestond. Was de 
agenda kort, welnu, men houdt na afloop bal.  Men moest nog wennen aan de 
vrouwenemancipatie. Zeker hielp daarbij d benoeming in dat zelfde jaar van de 
eerste vrouwelijke professor aan de universiteit in Stad. Dr. Tine Tammes 
aanvaardde als tweede vrouw in Nederland het professoraat om als 
buitengewoon hoogleraar variabiliteit en erfelijkheidsleer te gaan doceren. Toch 
bleven er grenzen. Gemengd zwemmen was niet toegestaan. De dames hadden in 
het zwembad in de Badstraat slechts weinig uren toegewezen gekregen. Vandaar 
een poging in 1924 om op sommige tijden met de heren te mogen zwemmen. Het 
College van B. en W. richtte zich met een voorstel tot de raad om het echter 
spoedig weer in te trekken. Er waren bezwaren gekomen van het bestuur van de 
´Vrouwenvereeniging tot verhooging van het zedelijk bewustzijn´ en van de 
´Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes´, en die 
verklaarden zich pal tegen. De strijd die de dienstboden in 1919 streden leverde 
maar gering succes op. De eisen de werkgeefsters stelden logen er niet om. Zij 
organiseerden zich in ene vereniging van huispersoneel. De eisen waren 
minimumloon op een hoog peil, geen fooien, maar twee keer per jaar een 
godspenning van vijf procent, betaling van overuren, regeling van verlof, twee 
uur rust overdag en nog een aantal punten. Onderhandeld werd er met de 
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vereniging van huisvrouwen. Vele huismoeders sloeg de schrik om het hart. Bij 
de krant ingezonden stukken vertolkten hun vrees dat van de gedienstigen 
voortaan geen toewijding meer voor de huishouding viel te verwachten. Alles was 
afgepast in uren en geld. Families met een inkomen beneden de vijfduizend 
gulden zouden geen huishoudelijke hulp kunnen betalen. Een van de 
bestuursleden repliceerde namens de vereniging van huispersoneel in de krant± 
´Ons best, schaf deze dan af - wij vinden dat werkelijk niet zoo erg, dat haile 
hoope mevrouwen, mevrouw oaf worden´.  Een simpele reactie die deze kwestie 
in de sfeer van de klassenstrijd trok. De gedienstigen bereikten hun ´heilstaat´ 
niet. De tijd zat hun nog niet mee en hun markt werd al spoedig bedorven door 
het Duitse aanbod. 
 
De winkelstand kreeg eind 1918 verplicht opgelegd de winkel om twintig uur en 
op zaterdag om twee en twintig uur dertig te sluiten. Met uitzondering van de 
barbiers en de kappers was het in die tijd aan neringdoenden nog toegestaan 
ook op zondag hun winkel te openen. Tegen deze nieuwe gemeentelijke 
verordening kwamen en half jaar later zeshonderd winkeliers met een verzoek. 
Zij hadden zonder onderscheid kunnen nagaan dat de gedwongen sluiting voor 
hen verminderde omzet en bijgevolg verminderd inkomen betekende. Zij vroegen 
dan ook om intrekking van het raadsbesluit. Geheel anders was het geluid dat 
de kantoor- en winkelbedienden lieten horen. Die wilden juist een algeheel 
verbod van het openstellen van winkel op zondag en verplichte sluiting op 
zaterdag om negen uur en op andere werkdagen om zeven uur. Tegenover de 
zondagsluiting stonden burgemeester en wethouders voor het merendeel 
sympathiek, maar aangezien zowel de wettelijke regeling van de winkelsluiting 
als van de zondagsrust bij de regering in voorbereiding was, meende het college 
deze te moeten afwachten. Het sluiten om negentien uur leek vele burgers lastig, 
want juist na de tijd na de avondmaaltijd en voor het begin van de schouwburg, 
concerten, lezingen en vergaderingen leende zich volgens hen bij uitstek voor het 
doen van inkopen. Hoe ander het leven toen was doet deze 
winkelsluitingsverordening van 1918 ons beseffen. Daarin staat dat bij wijze van 
uitzondering de ´water- en vuurneringen des morgens tusschen 3 en 5 uur 
uitsluitend voor den verkoop en de aflevering van water of vuur´ open mochten 
zijn. 
 
De winkeliers in Stad en de handelaren had het niet aan initiatief en durf 
ontbroken in hun ijver om de omzet van hun bedrijven te vergroten. Zij waren in 
april 1922 gekomen met hun Reclametentoonstelling en het succes daarvan 
leidde tot een herhaling in het volgende jaar. Het was voor de zakenlieden in 
Stad een waagstuk om toen, in 1922, met geringe middelen hun grote 
tentoonstelling op te zetten, want groot vond men deze onderneming zeker, die 
niet alleen de benedenzaal van de Harmonie en de aangrenzende veranda in 
beslag nam, maar ook een feesttent in de tuin deed verrijzen, terwijl een 
cabaretgezelschap in een andere zaal optrad. Te midden van de stands in de 
grote zaal hadden enkele ´harmonica-virtuozen´ een hoge zitplaats in een 
´geïnitieerde, uitgeholde boom´ ingenomen, om met vrolijke marsen en walsen de 
kooplust op te wekken. 
 
Detectiveschrijver Georges Simenon die in het begin van de dertiger jaren van de 
vorige eeuw een tocht door Nederland maakte, bezocht hij ook Delfzijl. Hij raakte 
door het toen nog bescheiden plaatsje zo bekoord dat hij besloot er een roman te 
laten spelen. In het boek ‘Een misdaad in Holland’ kan men lezen dat Simenon 
Delfzijl honderdmaal Noorser vond dan hij zich had voorgesteld. Hij beschreef de 
plaats aan de Eems als: 
 
Een klein stadje, tien of hoogstens twaalf straten, geplaveid met mooie rode 
klinkers en zo regelmatig als de tegels in een keuken. Lage huizen van baksteen, 
overvloedig versierd met licht en vrolijk gekleurd houtwerk. Het leek speelgoed. 
Een dijk die het stadje helemaal insloot. In die dijk waren doorgangen die bij hoge 
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zee gesloten konden worden met zware deuren die op sluisdeuren leken. 
Daarbuiten de monding van de Eems. De Noordzee. Een lang lint van zilverachtig 
water. 

 
De geschiedenis van Delfzijl is al heel oud. Uit oude annalen blijkt dat op 6 
augustus 1665, tijdens de tweede Engelse oorlog, de hele plaats uitliep bij de 
nadering van de oorlogsvloot, die zonder hulp van loodsen een weg zocht naar de 
haven aan de Eems. Hoewel boodschappers al bijtijds hadden bericht dat het 
geen Engelse maar eigen schepen waren, liep het volk te hoop. Er was in Delfzijl 
maar zelden wat te beleven en vooral omdat de overheid had bevolen ‘al de 
tonnen en bakens, merkteekenen om naar te zeilen’, te verwijderen. De vijand 
kon dan niet binnenkomen. Het gevaar was dan ook niet denkbeeldig dat de 
zeilschepen zouden vastlopen op de vele ondiepten van de Eems. Vanaf de wal 
werden de manoeuvres precies gevolgd en de vissers, die de Eems als hun 
broekzak kenden, wedden om pinten bier wanneer er vreemden binnenvoeren. 
De schepen van de vloot meerden een voor een af in het haventje. Plaatselijke 
notabelen drongen zich gewichtig door de enorme menigte om hun opwachting te 
maken bij de vlootvoogd. Dat was niemand minder dan Michiel de Ruijter die 
vertelde dat de vaarroute nogal gevaarlijk was geweest. ‘Meenige van deftige en 
eerlijke Delfzijlse vrouwen hebben de vlootvoogd daarop omhelsd en gekust alsof 
ze hunnen vader of broeder, dit gevaar des doods ontkoomen, bewellekoomden’. 
In Delfzijl heeft men altijd een zwak voor vreemdelingen gehad en men heeft 
sinds de tijd van Michiel de Ruijter steeds weer ervaren dat de Eems een niet zo 
aanlokkelijke toegangsweg is. 
 
Veel Stadjers hadden buiten de wallen een tuintje, maar hun varkens hielden ze 
het liefst thuis in het hok. Met alle mesthopen in Stad was het verleidelijk om de 
varkens vrij te laten rondsnuffelen. En de kinderen waren varkenshoeder, ze 
letten op of er niets met de varkens gebeurde. De scholte wilde geen loslopende 
varkens in de stad. Wel katten, die maakten jacht op ratten en muizen. Voor een 
rattenvel kreeg je van de pelster (bontwerker) een aardig bedrag. Rattenbont was 
minder waard dan dat van een vos of bever, maar er werden mutsen van 
gemaakt. Bij droog weer koekten vuil en modder aan, bij regen waadde men tot 
over de enkels in de smurrie. Er was geen riolering en de Stadjers maakten één 
keer per jaar de stad schoon.  De stad was dan in kluften verdeeld. Een kluft 
bestond uit een aantal rotten. Kluft- en rotmeesters zorgden ervoor dat de 
Stadjers aan het werk gingen en bleven. Het vuil werd als bodemverbeteraar 
gebruikt voor de tuinen en de landerijen. Steenwegen van veldkeien waren er 
niet zo veel. De voerlui ploeterden met hun wagens door de karrensporen. De 
veedrijvers hoorde je van verre al aankomen. Met veel geschreeuw leidden ze de 
ossen en koeien buiten de stad. Visvrouwen, groenteventers, melkboeren en 
kooplui met hun grote manden (kiep) op de rug brachten hun waren aan de 
man. In het havenkwartier werden de schepen geladen en gelost door de 
sjouwers. Bij de bierbrouwerijen rolden de knechten de zware tonnen naar 
buiten. Alleen de rijkste Stadjers droegen schoenen of laarzen. In de modder 
waren klompen echter veel handiger. De deftige dames vonden dit toch te 
gewoon. Zij liepen op mooie schoenen door de stad. De dienstmeisjes droegen de 
manden en tassen. Om hen heen krioelden kinderen en probeerden een 
grijpstuiver te verdienen. Bedelaars struinden de straten af voor een aalmoes. 
Ook monniken in bruine pijen met bedelnappen hielden voorbijgangers aan voor 
een aalmoes. De schuitemakers, de smeden, de wieldraaiers, de wagenmakers, 
de kistenmakers en de schoenmakers zaagden en timmerden met veel plezier. 
Overal was hun geklop te horen. In de gangen en straten vond je hun 
werkplaatsen. Namen als Pottebakkersrijge, Brouwersgang, Korenbranderssteeg, 
Speldemakersgang, Stoeldraaiersstraat herinneren daar nog aan. De 
ambachtslieden waren gildebroeders. Vaklui die hetzelfde werk deden waren lid 
van hetzelfde gilde. Vaak woonden ze naast elkaar in dezelfde straat en stonden 
ze met hun koopwaar ook naast elkaar op de markt. Er was geen concurrentie. 
Een koopman die een klant meenam naar de kroeg en hem trakteerde om zo een 
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bestelling in de wacht te slepen, riskeerde een boete. En wie zijn vrouw de stad 
instuurde om de Stadjers op de vakbekwaamheid van haar man attent te maken 
kon ook op straf rekenen. Reclame maken was niet toegestaan. Wie kwaad sprak 
over een collega of uit minachting voor diens werkplaats of kraam spuwde werd 
aangehouden. Het was verboden om langer te werken dan de anderen. Iedereen 
begon als de klok van de toren het begin van de werkdag inluidde en hield ermee 
op als de klok het einde daarvan aankondigde. Wie zich meer dan eens misdroeg 
kon uit het gilde worden gezet. Dan was er voor hem geen werk meer in de stad. 
De gildebroeder mocht alleen in Stad zijn ambacht uitoefenen. 
 
Onhandig stortte Haije Andringa, die bestuur en rechtspraak deed voor de 
bisschop, zich in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers. Dat was een 
oorlog tussen verschillende hoofdelingenfamilies, waaraan ook Stad deelnam. 
Stad was lange tijd op de hand van de Schieringers. Haije kwam in het andere 
kamp terecht. Dat had alles te maken met zijn familie op de machtige borg in 
Farmsum. Daar woonden de Ripperda’s, die er niet tegen op zagen om de 
Vitaliënroeders van Klaus Störtebeker te steunen. Het leverde hen vijandschap 
met Stad op. 
 
De Vitaliënbroeders of Victualiënbroeders waren piraten die begonnen in 1392 
als kapers in dienst van Mecklenburg en Zweden, gericht tegen Denemarken en 
de Hanzestad Lübeck. Hun aanvoerder was Klaus Störtebeker. Het begon met 
het veroveren van Deense en Lübeckse schepen in de Oostzee ter bevoorrading 
van Stockholm. Al gauw werkten de Vitaliënbroeders voor zichzelf. In 1393 
plunderden zij de Noorse stad Bergen. In 1394 veroverden zij de Zweedse stad 
Malmö en het eiland Gotland. Van dat eiland werden zij in 1398 door de Duitse 
Orde verdreven. Dit betekende de definitieve overgang naar de piraterij. 
 
Haije wedde op het verkeerde paard en werd gevangen genomen. Hij zat zeven 
jaar in Stad achter slot en grendel. In 1405 werd de vrede getekend en kwam hij 
vrij. Hij nam zich voor om de mensen uit Westerwolde stevig aan te pakken. 
Buiten Westerwolde had hij niets te zeggen en was gebrand op gehoorzaamheid 
in zijn eigen heerlijkheid. Het zat hem niet mee. Woedende boeren maakten hem 
het leven zuur. Hij moest vluchten, na een dolle rit, dwars door het hoogveen, 
werd hij door zijn vriend Alef von Haren, drost van Drenthe, op het kerkhof van 
Gasselte ontzet. Zijn zoon Egge 11 besloot het later tactischer aan te pakken. 
Aanpappen met Stad was beter en Egge 11 beloofde zelfs aan de heren uit Stad 
dat zij troepen in de borg mochten stationeren. Met zo’n sterke bondgenoot 
hoefde je niet bang te zijn voor aanvallen van buiten. Hij had nu de handen vrij 
om die lastige boeren er onder te krijgen. De eerste klap was een daalder waard 
en met steun van Stad benoemde hij voortaan zelf de richter van Westerwolde. 
Hij kreeg ook de steun van de abt van Corvey en van de bisschop van Munster. 
Hij was een streng en inhalig heer. Het regende boetes en de belastingen werden 
verhoogd. Er moest voortaan tol worden betaald. De richter van Vlagtwedde 
verhuisde naar de Wedderborg en alleen Egge 11 kreeg het visrecht. Hij liet een 
molen bouwen die het land van de boeren onder water zette. Egges ruiters 
daverden door Westerwolde, drongen boerderijen binnen, stalen vee en de 
bewoners werden gevangen gezet in de donkere kerkers van de borg. 
 
Het gistte en het broeide. Op 21 april 1475 sloeg de vlam in de pan. Egge 11 had 
in de kerk van Wedde de mis bijgewoond. Maar tot een rustig ritje naar zijn borg 
zou het niet komen. De boeren stormden van alle kanten toe. Hij werd met mest, 
zoden en stenen bekogeld. Tussen beide slotgrachten kregen ze hem te pakken. 
Hij werd vermoord en de borg werd geplunderd. De zoon van Egge 11, Haije 
11,was niet van plan zich te laten ringeloren door de boeren. Hij pakte de 
schuldigen op en liet ze allemaal dood maken. Aike van de buurtschap 
Ellersinghuizen werd door de richter tegen een hoge borgsom vrijgelaten. Haije 
11 was het er niet mee eens. Midden in de nacht reed hij met een paar van zijn 
soldaten naar Ellersinghuizen. Hij nam Aike en diens broer, die de borg had 
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betaald, mee en zette hun gevangen in de kerkers van de borg. Zij werden 
gruwelijk gemarteld en daarna dood gemaakt. Als waarschuwing liet hij het 
gebroken lichaam van Aike op een rad tentoonstellen. Aan geruchten geen 
gebrek. De pastoor van Onstwedde zou over de terreur van Haije en de slappe 
houding van de bisschop zo kwaad zijn geworden, dat hij naar Rome wilde 
afreizen om de twee bij de paus aan te klagen. Maar de pastoor werd in een 
nacht van zijn bed gelicht en vermoord. De volgende morgen werd hij in het 
water gevonden met een afgehouwen arm. De vervanger van de opstandige 
priester verging het weinig beter. Toen die zich op d eborg tegen Haije 11 verzette 
riep de borgheer zijn soldaten. Ze bonden de priester aan een paard vast en 
legden de zweep over het dier. Al bij de brug over de Westerwoldse A was de 
nieuwe pastoor van Onstwedde dood. Hij werd in een ven gegooid dat sindsdien 
de Paterskolk werd genoemd. 
 
Het was Haije 11 inmiddels duidelijk geworden dat je de kerkheren, zoals de 
pastoors werden genoemd, niet kon vertrouwen. Om ze schrik aan te jagen liet 
hij de pastoors van Vriescheloo en Sellingen afranselen. Alleen de kerkheer van 
Vlagtwedde, pastoor Bendt, werd gespaard. Het regende klachten bij de bisschop 
van Munster. Die greep echter niet in. De redding kwam uit een andere hoek. 
Het zat Stad niet lekker dat de Adinga’s  opnieuw de macht wilden hebben. Toen 
Haije 11 de dorpen Blijham en Bellingwolde bij Westerwolde voegde, waren de 
rapen gaar. Beide dorpen hoorden bij het Oldambt in het gebied van Stad. Het 
werd oorlog. Stad nam de Wedderborg in en verwoestte haar. Aan de Pekel A 
bouwde zij met de stenen van de Wedderborg de Pekelborg. Een sterke burcht 
aan de rand van Westerwolde. De volgende stap loog er niet om. Stad wist de 
bisschop van Munster te overtuigen dat niet Haije Addinga, maar zijzelf de 
rechtspraak in handen kregen. Dat kostte Stad tweeduizend Rijnlandse guldens. 
Een kapitaal bedrag waarvoor zij vijfentwintig jaar lang baas in Westerwolde 
mocht zijn. Als de bisschop de macht weer wilde overnemen moest hij 
duizenddriehonderdvijfenzeventig gulden aan Stad terug betalen. Met Haije 11 
was het afgelopen. Zijn borg mocht worden herbouwd, maar niet als vesting en 
bovendien werd de bisschop eigenaar. Toen het nieuwe huis te Wedde klaar was 
verzuchtte Haije 11 dat het ‘niet tot sulcke magnificentie als het van oudts 
geweest is’ was gekomen. Stad had de macht en de handel naar Westfalen 
beloofde veel. Over land zou de Eems eigenlijk gemakkelijker bereikt moeten 
worden. Tot Bellingwolde was dat mogelijk, dan kwam het ontoegankelijke 
Bourtanger Moor. Een kanaal naar de Eems zou de oplossing zijn. Arbeiders 
begonnen te scheppen maar het kanaal is er nooit gekomen. 
 
Rudolf Huusman is misschien wel de beroemdste Groninger geweest. Hij werd in 
1444 als zoon van de pastoor van Baflo en diens vriendin Sieka geboren hoewel 
de kerk eigenlijk verbood dat pastoors met hun geliefden samenwoonden, kwam 
dat vaak voor. Pastoor Hendrik werd er nauwelijks op aan gekeken. Hij werd abt 
van het klooster Selwerd. Het verhaal gaat dat de nieuwe abt zijn loopbaan 
begon op de dag van de geboorte van Rudolf. Een bode kwam met de boodschap: 
‘Nieuwgekozen abt, u is een zoon geboren, uit uw Sieka. ’De abt die nooit om een 
antwoord verlegen zat zou geantwoord hebben: ‘Dat is goed. Het is een gunstig 
voorteken, juist op de dag van vandaag. Ik ben tweemaal vader geworden. Moge 
Gods zegen erop rusten.’ Als abt was Hendrik ook de vader van de Benedictijner 
kloosterlingen van Selwerd. Als abt van Selwerd kon hij een potje breken bij de 
bisschop en deze zorgde ervoor dat Rudolf onbezorgd kon studeren. De 
opbrengsten van een halve boerenplaats waren voor hem. Nadat Rudolf bij Sieka 
en haar man, de kleermaker Sikko Schreuder was opgevoed, vertrok hij, tien 
jaar oud, naar de Sint Maartensschool in Stad. Hij studeerde aan de 
universiteiten van Erfurt, Keulen, Leuven en Pavia (Italië). Aan de universiteit 
van Ferrara kreeg hij een doctorstitel. Naar de gewoonte van die tijd schreef hij 
zijn naam in het latijns. Rudolf Huusman werd Rudolf Agricola. Als denker, 
redenaar, dichter en godgeleerde werd hij een internationale beroemdheid. Hij 
schreef brieven aan de grootste geleerden van zijn tijd. In 1479 kwam hij terug 
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naar zijn geboortestreek om secretaris van Stad te worden. Met zo’n 
vertegenwoordiger kon Stad voor de dag komen. 
 
Bij de voornaamste heersers was Rudolf Agricola welkom. Zelfs aan het hof in 
Brussel deed hij een goed woordje voor Stad. Hij maakte daar zo’n goede indruk 
dat keizer Maximiliaan 11 hem in dienst wilde nemen als gouverneur voor zijn 
kinderen. Maar Rudolf wilde niet en weigerde. Als geleerde werd er overal naar 
hem geluisterd. Hij was liever in bibliotheken dan zich bezig te houden met de 
problemen van Stad. Hij vond oude handschriften mooi en was enthousiast over 
de uitvinding van de boekdrukkunst. Het Groningerland viel hem tegen: Álleen 
en behoeftig en arm zwerf ik door het Libische woestijnland (wierden)’, klaagde 
hij. In 1484 verliet hij Stad en reisde naar Heidelberg. Na een vermoeiende tocht 
naar Rome overleed hij in 1485 op eenenveertig jarige leeftijd. Agricola was als 
humanist in heel Europa bekend. Behalve van boeken hield hij van muziek. Zijn 
leven lang speelde hij fluit. Als organist en orgelbouwer had hij een goede naam 
opgebouwd. Toen de Martinikerk in 1481 een nieuw orgel kreeg werd Agricola 
om raad gevraagd. Met de tekenpen kon hij eveneens goed overweg en zijn 
gedichten gingen van hand tot hand. Rudolf is in Heidelberg, gekleed in een 
bruine pij van de Franciscanen, begraven. Op zijn grafsteen werd in het Latijn 
gebeiteld: 
 
Frieslands hoop en lust, 
Rudolfus… dien de dood 
afgunstig nedervelde, 
en in dit marmer sloot 
verleende Duitsland eens 
zo groot een letterschat, 
als immer Griekenland 
of Latium (Romeinse Rijk) bezat. 

 
Rudolf Agricola leefde in een onrustige tijd. De vijftiende eeuw was vol 
wapengekletter. Op de Groninger klei lieten de snel aangebrande heren niet met 
zich spotten. Net als de Addinga’s in Reiderland waren er ook in het Oldambt, 
Hunsingo, Fivelingo en het Westerkwartier families die de andere boeren boven 
het hoofd groeiden. Enno en Menko schreven in hun kroniek al over hen. Door 
de vruchtbare grond en de hoge opbrengsten van hun landerijen, door hun 
huwelijken met rijke boerendochters, flinke erfenissen en geluk bij misoogsten 
en overstromingen werden ze rijker dan anderen. Ze verlieten hun boerderijen of 
verbouwden die tot steenhuizen. Dat waren woontorens (motten) met dikke 
stenen muren, waarin gleuven aangebracht waren die als schietgaten dienden. 
Vaak waren ze op een heuveltje gebouwd. Ze hadden een kelder en een zolder 
met daartussen één, twee of zelfs drie verdiepingen. In de kelder was een 
waterput. Via een losse trap ging men het steenhuis binnen. Deze trap werd 
binnengehaald als er gevaar dreigde. Rond het steenhuis lag een gracht die de 
oprukkende vijanden heel wat last bezorgde. In de steenhuizen woonden de 
hoofdelingen. Ze waren de heren van het dorp. Soms had een hoofdeling de 
macht. Het kwam ook wel voor dat meer dan één hoofdeling in hetzelfde dorp 
woonde. In het Oldambt waren er drie families die de lakens uitdeelden. Op het 
steenhuis in Termunten woonden de Houwerda’s, in Zuidbroek de Gockinga’s en 
in Farmsum de Ripperda’s. Het Huis te Farmsum moet bijzonder groot geweest 
zijn want het zou aan niet minder dan vijfhonderd zeerovers onderdak hebben 
geboden. 
 
Om te laten weten wie de macht had namen de hoofdelingen gewapende ruiters 
in dienst. Niet alle ruters waren ruiters maar ze moesten wel kunnen vechten. 
Vaak waren het eigen knechten, maar soms werden ruiters en voetvolk in dienst 
genomen die van oorlogvoeren hun beroep hadden gemaakt. Tot de oudste 
hoofdelingenfamilies behoorden het geslacht Snelgersma, Alberda, Ripperda, 
Onsta, Gockinga en Houwerda. Later duiken namen op als Clant, Coenders, 
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Entens, Ewsum, Lewe, De Mepsche, Rengers en uit Oost-Friesland In- en 
Kniphuizen. Op den duur werden de hoge, kille en duistere steenhuizen 
uitgebreid en verfraaid: de borgen. Eerst waren ze met hun grachten en sterke 
muren nog een vesting. Maar toen er met kanonnen werd geschoten waren de 
bewoners in de borgen niet langer veilig. Nu ze als vesting steeds minder 
belangrijk waren werden veel borgen tot fraaie landhuizen met mooie tuinen 
verbouwd. Nog een geluk dat de oorlogen steeds meer om het veroveren van de 
schansen en steden draaiden en minder om de versterkte huizen. De naam 
hoofdeling verdween. De eigenaar van de borg werd jonker genoemd en ze 
gedroegen zich als edellieden. 
 
Onderling was er onder de hoofdelingen veel haat en nijd. Ruzies van lang 
geleden werden vetes. Al voor 1400 was Stad vol wapengekletter. Het werd nog 
erger toen er oorlogspartijen ontstonden, Schieringers tegenover de Vetkopers. 
Schieringers en Vetkopers is de naam die gegeven wordt aan twisten in Friesland 
en Groningen in de late middeleeuwen. De namen Schieringers en Vetkopers 
komen waarschijnlijk oorspronkelijk van een geschil tussen cisterciënzers en 
norbertijnen. De klooster van die ordes hadden in het toenmalige Friesland een 
grote invloed. Het is niet duidelijk wat oorspronkelijk de oorzaak is geweest voor 
het ontstaan van de twisten. Deels namen er lieden aan deel die uit waren op 
vergroting van hun invloed, maar er was nauwelijks sprake van duidelijke 
partijen. Bondgenootschappen hadden een kort bestaan en partijwisseling was 
niet ongebruikelijk. Op de achtergrond speelden met name de graven van 
Holland en Oost-Friesland een rol, die mogelijkheden zagen om hun macht uit te 
breiden, terwijl Stad zich opwierp als beschermer van de Friese Vrijheid. 
Overigens waren deze twisten niet uniek voor Friesland. In dezelfde periode 
speelden in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten, terwijl ook in Gelre 
vergelijkbare twisten werden uitgevochten (Heekeren en Bronkhorst). Gruwelijk 
is het verhaal van de krachtpatsers Hayo Wibben uit Westeremden en Eppo 
Nittersum uit Stedum. Vetkoper Hayo en zijn mannen trokken zich in de kerk 
van hun dorp terug. Schieringer Eppo en zijn gewapende mannen kozen voor het 
kerkhof. Hayo leek veilig maar Eppo was slimmer. ´Uitroken´, commandeerde hij. 
Toch wisten de mannen van Hayo de kerk van Westeremden te ontvluchten en 
de pastorie binnen te stormen. Maar ook deze werd in de brand gestoken. 
Hoestend en rochelend kwamen de helden van Westeremden hun schuilplaats 
uit. Nauwelijks hadden ze hun hoofd buiten de deur gestoken of het werd er door 
Eppo en zijn mannen onder gejuich afgeslagen. Een voor een vonden Hayo en 
zijn mannen een gruwelijke dood. Het kan zijn dat het drama van Westeremden 
in de loop van de eeuwen wat is aangedikt, het bewijst in elk geval dat de 
vechtende hoofdelingen geen pardon kenden. Het gevecht op het kerkhof van 
Westeremden was kinderspel vergeleken bij de slag om het steenhuis van 
Farmsum. Hoofdeling Uniko Ripperda, een van de kopstukken van de Vetkopers, 
was een vriend van de piraten die de Waddenzee onveilig maakten. Hij kocht 
zonder gewetensbezwaar hun geroofde waar en verkocht het voor een goede prijs. 
Nu Uniko zelf in nood zat lieten zijn makkers hem niet in de steek. Uit het Ost-
Friese zeeroversnest Greetsiel kwamen vijfhonderd mannen in het grootste 
geheim naar zijn steenhuis. De Schieringers die Uniko´s woontoren hadden 
omsingeld waren volkomen van de kaart toen de Ost-Friese vechtersbazen een 
uitval deden. Ze joegen de belegeraars de zee in. Bij de Farmsumersluis dreven 
tientallen lijken. Maar de Schieringers waren nog niet verslagen, ze kwamen 
terug op een manier die Uniko verraste. Met wagens werden scheepjes 
aangevoerd en in de brede gracht gelaten. Er volgde een belegering waar Uniko 
Ripperda en zijn Vetkopers niet van terug hadden. De aanvallers gooiden en 
schoten de ramen kapot en smeten er vervolgens brandende lappen doorheen. 
Vermoedelijk is Uniko bij de belegering van zijn steenhuis gedood. 
 
De twisten werden grimmiger toen nog hogere heren van de verdeeldheid gingen 
profiteren. De oorlogen tussen de Schieringers en de Vetkopers kwamen hen 
prima uit. Zo breidde de strijd zich uit. Lange tijd voerden de Stadjers de 
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Schieringers aan. De meeste hoofdelingen waren Vetkopers. Deze werden 
gesteund door de graaf van Holland, die druk bezig was om zoveel mogelijk Fries 
land in handen te krijgen. De bisschop van Utrecht probeerde evenzeer een 
graantje mee te pikken en hoopte zijn oude macht in Stad te herstellen. Uit 
Oost-Frieland kregen de Vetkopers steun van de hoofdeling Keno to Broke. Die 
probeerde Stad te treffen door het Oldambt zo veel mogelijk te ruïneren. Een 
Oost-Friese vijand van Keno, Fokko Ulkena, hielp op zijn beurt de Schieringers. 
De Stadjers wachtten niet af en stuurden troepen naar Reide, Termunten en 
Oterdum, waar zijlen lagen. Keno zou plannen koesteren om de zeesluizen te 
vernielen. Verraad en overlopen naar het andere kamp kwamen regelmatig voor. 
Het eigenbelang ging voor alles. Zoals altijd en overal waren de boeren het kind 
van de rekening. Hun vee werd gestolen, hun oogst vernield en de dijken 
doorgestoken. Op zee maakten de Likedelers van de verwarring gebruik om 
zoveel mogelijk van de strijdende partijen te profiteren. De zeerovers maakte de 
Waddenzee onveiliger dan ooit. De kloosters met hun rijke bezittingen 
probeerden zich buiten de gevechten te houden. De machtige abdij van Aduard, 
met landerijen overal in het noorden, slaagde er lang altijd niet in om de 
vechtenden te slim af te zijn. 
 
Na 1400 werd het duidelijk dat Stad als sterkste overeind zou blijven. De 
Hollandse graaf en de To Brokes hadden afgehaakt. Problemen aan het 
thuisfront hadden daar alles mee te maken. En de hoofdelingen waren onderling 
te verdeeld om Stad klein te krijgen. Ook Appingedam, de enige stad in de 
Ommelanden, moest zijn steun aan de Vetkopers duur bekopen. In 1401 werden 
de borgen van de Damster hoofdelingen Onno en Popke Snelgersma verwoest en 
kon Appingedam een hoofdrol op het Ommelander strijdtoneel voorlopig wel 
vergeten. De Schieringers en de Vetkopers mochten elkaar nog zo naar het leven 
staan, Stad deed er haar voordeel mee. Wat de Hollandse graaf ook probeerde en 
hoe de Utrechtse bisschop ook zijn best deed om Stad te grazen te nemen, 
Gruno was geen doetje. Een aantal jaren had de bisschop de macht in het 
Gorecht. Maar toen zijn kas leeg was kocht Stad haar oude rechten gewoon 
terug. Het ene succes volgde op het andere. Appingedam moest een toontje lager 
zingen en na jaren vechten bogen de meeste hoofdelingen het hoofd voor de 
echte overwinnaar: Stad. 
 
De ondergang van de geslachten Gockinga en Houwerda betekende dat het 
Oldambt sinds 1438 onder Stad viel. Hun huizen werden overgenomen. De 
ambtman (drost) werd door het stadsbestuur gekozen als de nieuwe heer. Die 
van Termunten bestuurde het Klei-Oldambt, die van Zuidbroek het Wold-
Oldambt. Nog geen halve eeuw later (1478) volgde Westerwolde. Aan de Pekel A 
werd voor alle zekerheid een sterk huis gebouwd, de Pekelborg. Hier werd een 
kastelijn (burchtheer) aangesteld om Westerwolde te controleren. Heel Oost-
Groningen was afhankelijk van de heren op het stadhuis aan de Grote Markt. 
Deze deden er alles aan om ook de macht in de Ommelanden (Fivelingo, 
Hunsingo en het Westerkwartier) te krijgen. In 1473 werd het Grote Verdrag 
tussen Stad en Ommelanden gesloten. Stad zorgde voor meer veiligheid in een 
eeuw waarin koppige heren voortdurend onderling oorlog voerden. In de 
rechtspraak zorgde de Hoofdmannenkamer voor meer zekerheid. Het was 
aanvankelijk een rechtbank van Stad. In de Ommelanden werd in warven recht 
gesproken. Op de duur nam de Hoofdmannenkamer de beroepszaken van de 
warven over. Voor hun hoogste recht moesten alle Ommelanders toen in Stad 
zijn. Knarsetandend zagen de hoofdelingen toe hoe de macht van Gruoninga 
overal in de Ommelanden zichtbaar was. Ook in het huidige Friesland kreeg 
Stad steeds meer macht. In 1492 kwam het zelfs zo ver dat Stad een 
dwangburcht bouwde in Leeuwarden. De mensen uit Leeuwarden betaalden er 
de belasting voor. Stad was een echte stadstaat geworden. 
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Sint Marcellusvloed 
 

In het katholicisme is elke dag gewijd aan een heilige. We worden eraan 
herinnerd doordat de watervloeden de naam kregen van de heilige van de 
ongeluksdag. In de loop der jaren werden sommige dagen berucht omdat de 
dijken vaker dan een keer doorbraken. Zo zijn er wel vijf Allerheiligenvloeden (1 
november) geweest. Dankzij abt Emo van Wittewierum weten we dat op de dag 
van Sint Marcellus (16 januari) in 1219 het water hier wierdenland overspoelde. 
Overal klommen de bewoners op de daken van hun huizen. Zo ook de nonnen 
van het klooster in Jukwerd. Ze hielden elkaar bij de hand, beleden elkaar hun 
zonden, zongen psalmen en bereidden zich voor op de dood. Terwijl grote delen 
van het klooster instortten, hield het dak van de kapel het. Daar  waren de 
nonnen op geklommen. Door het gewicht van de ‘maagden’ werd de kapel 
‘onwankelbaar en zeer stevig’. Vanuit het klooster Bloemhof zag Emo de 
verschrikkingen aan: ‘Ach, hoe vreselijk was het mensen als zeedieren te zien 
ronddobberen tussen de golven, ongelukkigen zonder vaartuig te zien varen op 
samengebonden stukken hout of op hooi of stro als speelbal van het geweld der 
zee.’ 
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Goud is goud, moar beter is beter 

 
 
De oude verhalen 
 
 
 
 
 
De afstand tussen Ter Apel en Nieuw Statenzijl bedraagt ruim veertig kilometer 
en de weg daartussen voert door mooi ‘Drents’ landschap met karakteristieke 
dorpen en beschermde natuurgebieden en gaat nog voor Winschoten over in een 
wijd polderlandschap en tenslotte de dijk met zijn kwelderleven. Van het 
poldergebied komt men in het terpengebied waar akkerbouw en veeteelt hun 
stempel hebben gedrukt. Ieder dorp, de kerk, de huizen, de boerderijen, de 
maren, de landwegen, de kleilanen, de hostiegangen en lijkwegen vraagt om 
aandacht. Waar dolende ridders en witte wieven zich nog steeds laten zien. Van 
Lauwersoog tot Ter Apel is meer dan honderd kilometer en dan komt Stad met 
zijn machtige Martini en vriendelijke gasthuizen, glenne riep en de korenbeurs 
waarachter de oude Akerk zich verheft. De Glenne Riep (soms Glinne Riepe of 
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Glinde Riepe) is de bijnaam van de noordkant van de Vismarkt. De naam 
betekent heet, warm of gloeiend (glen) trottoir (riepe). De meren zijn dichtbij 
zoals het Paterswoldsemeer, het Leekster- of Zultemeer, het Zuid- of 
Noordlaardermeer en het Schildmeer. Langs de scheepswerven van het 
Winschoterdiep,  Veendam met zijn oude kapiteinshuizen, zijn mooie kerk en 
interessant museum. In Ter Apel is het klooster Domus Lucis, het huis van het 
licht. Voor een deel bleef het klooster bewaard. De sfeer van het oude 
Westerwolde waar eens eekhoorntjes van boom tot boom konden springen van 
Ter Apel naar Winschoten, vindt men hier nog. 
 
Het recht van beklemming is ontwikkeld uit de huur zoals die eeuwen geleden 
bestond. Het was de gewoonte dat niet de eigenaar van de landerijen de 
bedrijfsgebouwen op het land plaatste maar de meier, die huurder was. De 
gebouwen waren van hout en riet gemaakt en de meier kon na het aflopen van 
de huur zijn gebouwen gemakkelijk afbreken en meenemen naar een andere 
boerderij. De huurovereenkomst was voor zes jaar. Later werden de gebouwen 
van steen gemaakt en kon de meier ze niet meer meenemen. Ongeveer omstreeks 
het jaar 1590 veranderde de regel en wanneer de eigenaar de huur had 
opgezegd, kon de meier eisen dat de eigenaar de gebouwen tegen taxatieprijs 
overnam. De taxatie gebeurde door timmerlui en metselaars. Was het de meier 
die de huur opzegde dan behoefde de eigenaar de gebouwen slechts ‘als hout en 
steen overhoop liggende’, dus naar afbraakwaarde over te nemen. Ook in de 
latere landrechten worden deze regelingen overgenomen. Door het plaatsen van 
de gebouwen op het land had de meier het land ‘beclemmet’. In oude akten staat 
vaak ‘landerijen onder behuijsinghen beclemmet’.  Men sprak later ook niet meer 
van meier of huurder maar van de beklemde meier. De meiers hadden zich 
allerlei rechten toegeëigend. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd 
overgegaan tot verkoop van de goederen. De provincie had geldgebrek en gingen 
over tot massale verkoop. In 1594 had de secularisatie plaatsgevonden en kregen 
de Staten van het gewest het beheer over de landerijen van de kloosters. 
 
De landadel heeft met zijn uitgestrekte grondbezit onmiskenbaar veel invloed 
gehad op de ontwikkeling van de landbouw, vooral waar het de bezits- en 
gebruiksverhoudingen betrof. De Ennemaborg is een veenborg. Deze veenborgen 
onderscheiden zich van de Ommelanderborgen door dat zij minder rechten en 
meer grondbezit hadden. Toen de Franse revolutie de rechtstitels van de 
Ommelander jonkers waardeloos maakte en hun macht brak, bleven de 
uitgestrekte eigendommen van de Oldambtser heren intact. Er waren 
verschillende veenborgen zoals Huninga te Oostwold, Vredenberg te Hoogezand, 
Woellust te Wildervank, Veenhuizen te Noordbroek, Laanhoven te Westerbroek, 
Rozenburg en Overveen te Scharmer, Vaartwijk te Westerbroek en Welgelegen te 
Borgercompagnie/Sappemeer. De twee laatstgenoemden zijn in mooie 
gerestaureerde staat behouden. De oudste vermelding van het geslacht Ennema 
dateert uit 1391. Het is een document dat gaat over een grensscheiding van 
Reiderland en Oldambt. In de zeventiende eeuw wordt de borg door een ander 
geslacht bewoont, vermoedelijk door vererving. Het is de familie Duerken en ze 
worden later opgevolgd door de geslachten Clinge en Hora Siccama. In de 
achttiende eeuw is de oude borg zo vervallen dat door restauraties het oude type 
verdwijnt. Een achttiende eeuwse buitenplaats verrijst. Het grondbezit groeide 
steeds. In 1801 werd het veen (60 ha) verkocht onder bedinging van het recht 
van de vierde turf, uiteraard tot genoegen van de verkopers. In 1817 is het hele 
landgoed geveild, ook de stoelen en banken in de kerk in Midwolda, alles bracht  
110.050 gulden op. 
 
Over orgels gesproken mag wel gezegd worden dat Groningen als orgelland van 
onschatbare waarde is. Heel veel bleef ongeschonden bewaard. Hoogtepunt is 
wel het orgel in de kapel van Krewerd dat in 1531 werd gebouwd. Hier bleven vijf 
van de oorspronkelijke zeven registers zonder enige wijziging bewaard. Het meest 
oorspronkelijke bewaarde Arp Schnitger-orgel is in Uithuizen. Een ander 
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hoogtepunt van de orgels is in Loppersum in de oorspronkelijke aan Petrus en 
Paulus gewijde dorpskerk. Het orgel is omstreeks het einde van de zestiende of 
het begin van de zeventiende eeuw geplaatst en is een van de weinigen uit de 
stijlperiode van de renaissance. Tijdens restauratiewerkzaamheden van de kerk 
in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam op een knooppunt van de 
visnetribben waaruit de gewelven zijn samengesteld een blauw steentje 
tevoorschijn met het jaartal 1562. De rijksorgeladviseur Cor Edskes vertelde dat 
bij het uitleggen van de oude constructiematen op de grond achter in de kerk het 
uiterste puntje van het rugpositief (klavier) precies loodrecht onder het blauwe 
(richt)steentje terecht kwam. Ofschoon van het oorspronkelijke pijpwerk weinig 
meer herkenbaar is, is het klankpatroon bijzonder mooi gebleven. Bekend is dat 
Arp Schnitger het orgel in 1695 heeft gerenoveerd. Albertus Antonie Hinsch, de 
meesterknecht van de zoon van Arp Schnitger, Franz Caspar genoemd, voerde in 
1735 een aanzienlijke ombouw uit. Het is dit orgel dat nu nog te horen is. Alleen 
het rugpositief is van latere datum. In 1803 vernieuwde Hermann Eberhard 
Freytag het pijpwerk. Het orgel heeft twee klavieren (hoofdwerk en rugpositief) en 
een aangehangen pedaal. Een aangehangen pedaal wil zeggen dat het pedaal 
geen eigen pijpwerk heeft maar alleen aan het hoofdwerk gekoppeld kan worden. 
Er zijn twintig stemmen waarvan vier nieuwe die gereconstrueerd werden naar 
oude gegevens. Een van de zeldzaamste kabinetorgels is in de Doopsgezinde 
Kerk van Middelstum. Eveneens fraaie orgels van dit soort zijn in de hervormde 
kerk van Obergum en in de lutherse kerk van Winschoten. Laatstgenoemd orgel 
is uit 1768 en is het enige werkstuk van de orgelbouwer Blötz, die leefde van 
1728- 1777. Hij werkte ook aan het orgel van de Oude Kerk te Amsterdam. 
 
Als waarlijk saillante punten op het Groninger grondgebied zijn de vele 
vestingwerken uit het verleden waarvan een aantal werden gerestaureerd en 
anderen in het landschap nog nauwelijks herkenbaar. In totaal werden in 1955 
door de  provinciale planologische dienst een vijftigtal historische vestingwerken 
geregistreerd, waarvan er vijfentwintig geheel zijn verdwenen. Sommige werken 
zijn alleen nog herkenbaar door de vorm van een perceel of de situatie van de 
bebouwing. Beter bewaard bleven Bourtange, Oude Schans, Nieuwe Schans, de 
burcht te Wedde, de verdedigingstoren te Middelstum en de fraai gerestaureerde 
Zwartedijksterschans achter Zevenhuizen, net over de grens met Drenthe. Over 
de Nieuwe- of Langakkerschans werd een boek geschreven door J.J. Smedes met 
als titel: Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de 
Dollard. Voort moet worden verwezen naar de belangrijke registratie door de 
provinciale planologische dienst met de titel: Historische vestingwerken in de 
provincie Groningen met kaarten en bijlagen, verschenen in 1955. 
Slechts weinigen hebben een herinnering aan het oude kolfspel, dat tot laat in de 
vorige eeuw nog in enkele delen van Noord Holland werd gespeeld. Henri Brown 
schreef erover in 1841: 
 
Wij plaatsen ons op eene bank bij het smalle houten tafeltje, waarvan wij het spel 
konden overzien, dat op het punt was van een aanvang te nemen. De spelers, 
sommige hadden hunne lange blaauwe jassen uitgedaan, kregen de kolven uit het 
rek, stopten de lange witte pijpen, haalden uit het kastje de groote, witte, elastique 
ballen, die met stukken wit leder, door koperdraad aan elkander gehecht, 
overtrokken zijn, en verwarmd worden om de snelheid te bevorderen. Nu maakte 
zich ieder gereed, de een nam den houten steel der kolf met beide handen, boog 
het bovenlijf eenigzins voorover en beproefde, of de koperen van onderen met ijzer 
beslagen kolf, wel regt en valk over de baan heenschoof; een ander voelde, of de 
kolf niet te ligt of te zwaar was. Sommigen, en dit is het nec plus ultra voor de 
kolver, namen eigen kolven en ballen; men plaatste met krijt vijf streepjes op de 
kolf en verdeelde zich in twee partijen, waarvan de eene aan den bovensten paal 
plaats nam; de rang, waarin men zoude spelen, werd bepaald, en hij die no. 1 
door het lot had bekomen, sloeg, bij den eenen paal staande, naar den anderen 
uit. Het strijdperk was een laag, langwerpig vertrek van hout, met pannen gedekt, 
twintig voeten ongeveer breed, tachtig voeten lang, waarvan de bodem, uit vast 
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ineen gepakt leem, met kalk vermengd, bestond, effen, zegt het Hollandsch 
spreekwoord, als eene kolfbaan. Hierin staan nu, omtrent op een vierde gedeelte 
van het begin en van het einde, twee palen, in den vorm van kegels, zes of zeven 
voeten lang; en de kunst van het kolven bestaat daarin, om het eerst die twee 
palen geraakt te hebben. Die uitslaat, moet, indien hij niet terstond den anderen 
paal heeft geraakt, of opgeslagen, zoo als het heet, zorgen, den bal zoodanig te 
plaatsen, dat zijn maat, na den paal geraakt te hebben, zijn bal weder voor den 
eersten paal kan brengen. Ligt de bal ongelukkig achter den paal, dan moet men 
snijden, of… 

 
Tot zover dit citaat dat verder vertelt dat het eten en drinken door de kolvers niet 
werd vergeten. Men vond dat een kolfje naar hun hand. Er werden mooie prijzen 
uitgeloofd door de herbergiers. Zo staat in de Provinciale Groninger Courant van 
31 mei 1814 dat er een grote kolfpartij zal worden georganiseerd om een extra 
fraaie verguld zilveren bal in het koffiehuis La Solitude van J.F. Jansen, buiten 
de Oosterpoort te Stad. Het kolven is een eeuwenlang beoefende sport. In de 
oudst bekende versie van het Stadboek van Groningen, waarin alle van oudsher 
bekende wetten werden verzameld omstreeks 1425 leest men in het derde boek 
onder artikel LIX ‘Van wondynge myt kolven, daer metael an is’. Hieruit blijkt dat 
de gemoederen bij het spel nogal eens hoog opliepen en men de kolf niet alleen 
gebruikte om de bal mee te slaan. Interessant is ook dat in 1668 nog een 
afschrift van dit boek werd gemaakt onder de titel ‘Stadsrecht van Groningen 
bestaende uit het Stad-Boeck Ende daer op de gevolgde Resolutien’.  Ook in dit 
werk wordt weer het kolven onveranderd opgenomen. 
 
Op de grens bij Noorderhoogebrug, zoals die vroeger tussen Bedum en 
Groningen liep, is een tolhuis. Een van de weinige echte tolhuizen die qua vorm 
en ligging (bijna op de weg) met een restant van de tolboom behouden bleef. In 
de tweede helft van de negentiende eeuw waren er meer dan zeventig tollen. 
Vanaf 1850 was er een groeiend verzet tegen de heffing van de tolgelden voor het 
onderhoud van wegen en bruggen.  
 
In 1870  richt het gemeentebestuur van Ulrum een verzoek aan Provinciale 
Staten om over te gaan tot opheffing van de tollen in de provinciale wegen. Er 
wordt echter afwijzend beschikt. Pas in 1882 komt er een eerste verandering. Op 
13 juli van genoemd jaar dient het lid van Provinciale Staten, Wierda, een 
voorstel in tot opheffing van vierendertig tolbomen. Het resulteert in het 
Provinciale Besluit van 2 november om over te gaan tot het ‘niet weder 
verpachten der tollen, die niet meer dan f 250,-- opbrengen’. De heffing van de 
tolgelden is een aflopende zaak. Het zich snel wijzigende maatschappelijk leven 
speelt daar een grote rol in. Zo vraagt de pachter van de tol op de weg tussen 
Scheemda en Noordbroek in 1862 om een schade vergoeding omdat de 
diligencediensten ermee ophouden. Op dat verzoek wordt afwijzend beschikt. 
Toch was de vraag van tolpachter Knapper niet zo onredelijk. In voorgaande 
gevallen waar een verminderde opbrengst van tolgelden door overmacht was 
ontstaan gaf de provincie wel een schadevergoeding. Zo werd in 1852 de 
doorvoer van vee verboden als gevolg van het uitbreken van longziekte. Op het 
verzoek van de tolpachter om een vergoeding wegens derving van tolgelden werd 
toen gunstig beschikt. Hij kreeg honderd gulden. In een resolutie van 16 juli 
1878 staat te lezen dat Gedeputeerde Staten werden verzocht te onderzoeken of 
het wenselijk was of er sterke drank verstrekt zou blijven worden in sluis-, brug- 
en tolhuizen. Stad exploiteerde een groot aantal tollen op de weg langs het 
Winschoterdiep en in de Veenkoloniën. Ze werden pas in 1931 opgeheven. De 
tollen van het Rijk waren al in 1900 en de tollen van de Provincie in 1908 
opgeheven. Hier en daar kan men nog typische oude tolhuizen aantreffen, zoals 
in Middelstum, in Uithuizen (Lage der Weg) en tussen Zeerijp en Schatsborg. 
 
Toen Otto Eerelman op 3 oktober 1926 in Stad overleed beroerde dit de 
gemeenschap in hevige mate. Want Eerelman was een gezien en vereerd stadjer. 
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Wanneer hij door Stad wandelde dan stootten de Stadjers elkaar aan en zeiden: 
‘Let op, daar komt mijnheer Eerelman aan’.  Wanneer De Vries Lam in de 
Groninger Almanak voor 1927 Otto Eerelman herdenkt dan schrijft hij: ‘Hij was 
een zeer bekend en gezien medeburger. Men mocht zijn werk graag en hemzelf al 
evenzeer en dat om begrijpelijke redenen. Het stemde ons Noorderlingen 
aangenaam, dat hij, een kunstenaar van naam, die overal terecht kon, die hier, 
zoals men dat noemt, niet bepaald behoefde te wonen, toch in ons midden 
vertoefde’. In de periode dat hij opnieuw in Stad kwam wonen, na vele jaren van 
afwezigheid, heeft hij op verbluffende wijze de gunst van de Stadjers verworven. 
In 1925 schrijft Mulock Houwer in het Maandblad Groningen: ‘Wanneer er twee 
dames zich bij mij laten aanmelden dan weet ik al waar het om te doen is’, zegt 
Eerelman. Die dames wisten dat de oude heer zich gemakkelijk liet vermurwen 
als het om een doel ging dat hij sympathiek vond. Ze wisten dat als hun verzoek 
in goede aarde viel hun een schilderijtje werd toegezegd voor de loterij of fancy-
fair. Dat wilde zeggen dat succes verzekerd was. Houwer vervolgt dan: We zien 
zijn werk telkens verschijnen voor het bekende winkelraam ‘Tusschen beide 
Markten’, de hondekopjes in hun gouden lijsten, springlevend  alsof de beestjes 
er zelf achter staan en bekorend door hun vurige oogjes en hun contente 
mondje. Natuurlijk, er kunnen prijzen worden aangeboden, die een hogere 
waarde vertegenwoordigen, zoals een auto, een bureau-ministre, een zilveren 
theeservies. Maar om te hebben en te houden is toch niets zo mooi als het 
hondekopje, zo verbijsteren natuurlijk weergegeven en waaruit de beminnelijke 
visie spreekt van hem, die de verschijning heeft opgeroepen!’ Zo was Eerelman 
bekend in Stad. Iedere Stadjer die iets afweet van de geschiedenis weet wie 
Eerelman was, als schilder van dieren. Het Groninger Museum voor Stad en 
Ommelanden bezit een omvangrijke collectie Eerelman. Otto Eerelman werd in 
Stad geboren op 23 maart 1839 als zoon van Samuel Eerelman en Cornelisje 
Pluimker, die in Stad waren getrouwd op 18 mei 1837. Als beroep van de vader 
wordt in de akten wolkammer opgegeven. De wolkammers reinigden en kamden 
de ruwe wol en leverden het dan af bij de spinners, wevers en breiers.  Later is 
Samuel koster van de Akerk. Het pad naar kunstenaarschap is voor Otto 
Eerelman niet gemakkelijk geweest. Slecht met grote inspanning konden de 
ouders van de talenten van hun zoon overtuigd worden. Otto heeft zijn ouders 
geschilderd en hij heeft ze laten zien als mensen die het moeilijk hebben gehad. 
Als kind was Otto niet sterk en het beroep van wolkammer was niet geschikt 
voor hem. De aanleg tot tekenen blijf niet onopgemerkt. Het speelde vanaf begin 
af aan een grote rol in het levenspatroon van Otto. De grote intelligentie van Otto 
maakte dat zijn vader wenste dat Otto op een kantoor zou gaan werken. En zo 
kwam Otto op een kantoor waar hij tekenaar werd van landkaarten. Er werd in 
Stad een tentoonstelling van schilderijen gehouden. Een kunstvriend bezorgde 
Otto een doorlopende toegangskaart. Elk ogenblik dat Otto vrij was bracht hij op 
de tentoonstelling door en hij maakte daar vele schetsen die hij thuis uitwerkte. 
Daaronder waren enige schetsen van bekende heren en vader Eerelman was 
daardoor zo getroffen dat hij ze als blijk van erkentelijkheid aan de kunstvriend 
aanbood. Die schetsen waren zo raak getroffen dat de kunstvriend steeds meer 
van het kunnen van Otto overtuigd raakte en zo steeds grotere druk op de vader 
uitoefende. Zo kwam Otto op de tekenacademie Minerva in Stad. Hij was toen 
achttien jaar. Hij bleef er tot zijn vierentwintigste. Overdag werken om de kost te 
verdienen en in de avond naar de academie. Eerelman kwam onder leiding van 
Johannes Hinderikus Egenberger (1822-1897), die als eerste vormer een grote 
invloed op hem heeft gehad. Egenberger was een typische vertegenwoordiger van 
zijn tijd en hij werd bekend om zijn deugdelijk en grondig onderwijs en zijn vele 
historische stukken zoals de moord op Aleid van Poelgeest, prins Maurits en 
Louise de Coligny, ontscheping van de watergeuzen voor Den Briel. Eerelman 
schildert later Jacoba van Beijeren met haar paard. Ook het kopiëren van 
zeventiende eeuwse meesters behoorde tot de vorming en ook later heeft 
Eerelman zich daar mee bezig gehouden. Hierdoor verwierf de schilder een goede 
kennis van het historisch detail en zo ontstonden ook kleine genre stukken zoals 
de aquarel ‘De twee cavaliers’. Na zes jaar in Stad gaat Eerelman naar de 
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academie voor beeldende kunsten in Antwerpen. Hij verblijft daar in de periode 
1864 en 1865. Hij werd ingeleid in de perfectie van het schilderen door professor 
Geefs, die hem leerde over de anatomie, de structuur van mens en dier en het 
zien der functies. Want dat waren de eisen die in die dagen aan de schilder 
werden gesteld. Eerelman voldeed aan die eisen en zijn ster steeg boven allen 
uit. In 1865 kreeg hij de ‘Prix d’excellence’. Van de negen vakken waarover hij 
werd geëxamineerd kreeg hij voor zes vakken het hoogste cijfer. Als gevolg van de 
Wet op het Middelbaar Onderwijs vielen in 1867 aan de Academie Minerva in 
Stad twee plaatsen open. Eerelman die in het bezit was van de noodzakelijke 
acten tekenen en boetseren, werd benoemd en hij bleef er zes jaar. In die tijd 
waren er voor kunstenaars geen subsidies en van honger kon ook toen niemand 
leven. Aan steun werd toen helemaal niet gedacht. Toen in 1878 de mogelijkheid 
werd geschapen om een uitstekende functie als leraar aan de industrieschool 
voor meisjes te verwerven, aarzelde Eerelman niet deze te aanvaarden. Hier lag 
de weg open voor een goede maatschappelijke positie maar ook een bredere 
relatie met andere kunstenaars. Les gevende aan de dochters van een toen 
toonaangevende econoom – zo schrijft Mulock Houwer – kwam het gehele gezin 
onder de indruk van de gaven, die Eerelman in zich verenigde. De vader trad op 
als kunstbeschermer en bracht hem in relatie met vrienden in Engeland. Hij ging 
daarheen, schilderde hun portretten. In Den Haag teruggekeerd exposeerde hij 
zijn werk en nu kwam het eerste succes. Eerelman werd algemeen erkend en 
vestigde zijn naam. Ook de bekendheid in Engeland is gebleven zoals bleek uit 
het feit dat omstreeks 1935 Stad een schilderij werd aangeboden door de 
kunsthandelaar Bamberg voorstellende de harddraverij bij Zuidwolde. In veel 
werken heeft Eerelman zijn bewondering voor de Nederlandse klederdrachten tot 
uiting gebracht. De titel spreken hier duidelijke taal, zoals ‘Het Vissersmeisje van 
Volendam’, ‘Op de kermis in Leeuwarden’, waar men Friese klederdrachten ziet, 
‘Het Noord-Hollandse meisje’, ‘De Vissersvrouw van het eiland Marken’, ‘De 
Friese Boer’, ‘De Snuivende Groninger Boer’, en vele andere. Vele staalgravures 
werden naar zijn werken gemaakt, zoals ‘Regent het nog’, waar men een 
Groningse joffer ziet met de prachtige zondagsdracht met zonnehoed. Het 
tijdschrift ‘De Katholieke Illustratie’ plaatste een hele serie. Zeker moet vermeld 
worden over zijn verblijf in Parijs. De eerste keer was in 1867. De 
Wereldtentoonstelling was in volle gang en het oog van de schilder werd in het 
bijzonder geboeid door de mystieke Egyptische afdeling. Hij bracht er uren door 
in de karavanserai en maakte de ene schets na de andere. In Stad werden de 
impressies uitgewerkt zoals ‘de jonge Egyptische koopman’, die met drukte en 
gratie zilveren ringetjes verkoopt, welke hij aan de vinger van een bevallige 
verkoopster steekt. Naar aanleiding van de in Parijs opgedane indrukken werd 
Eerelmans atelier druk bezocht, ook door de familie Braak. Een van de dochters 
trok zijn aandacht en weldra trad hij in het huwelijk met Anna Braak. In 1879 
krijgt Eerelman een bekroning voor zijn ontwerpen voor behangsels en tapijten. 
Duidelijk gericht op het kind zijn de illustraties van Goeverneur’s ‘Fabelboek’ in 
de periode 1872-1878 bij Hugo Suringar in Leeuwarden verschenen met als titel 
‘Vertelsels bij moeder op schoot’. Hij maakte schetsen bij de gedichtjes van Jan 
de Rijmer. Hij, de tekenaar, begreep de dichter en de kinderen. Het is jammer 
dat hij zelf nooit kinderen heeft gehad. Heel bekend is zijn schilderij ‘Liefde en 
Trouw’, welke het nichtje van de schilder voorstelt met en enorme Sint Bernard. 
Hetzelfde nichtje poseert ook voor `In de sneeuw’. Toen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw voor de romantiek geen belangstelling meer was, verdween die 
ook voor het historiestuk. De wens van Eerelman om een beroemd 
historieschilder te worden werd naar het land der fabelen verwezen. Zo ook de 
inspiratie die hem daartoe eens door zijn leermeester Egenberger werd 
ingegeven. Eerelman ging over op de interieurkunst. De kleding had zijn 
bijzondere belangstelling getuige de interessante collectie die hij in de loop van 
de jaren verzamelde en later aan het museum van oudheden in Stad afgestaan. 
Maar niet alleen maakte hij interieurkunst. Het buitenleven, bloemen, stillevens, 
portretten en vooral paarden hadden zijn aandacht. Zijn faam als 
paardenschilder drong ver door en de uitgever Van Belkem uit Zutphen nodigde 
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hem uit tekeningen te maken voor een platenboek over paardenrassen. Samen 
met de militaire dierenarts Quadekker, die de tekst verzorgde, produceerde hij 
een veertigtal tekeningen van paardenrassen. De harmonie tussen mens en dier 
blijft hem boeien. Zo ontstaat de jongleuse met op de achtergrond een fraai 
getuigd paard in de circushouding. Amalie Carré-Salamonsky, één van de 
beroemdste hogeschoolrijdsters, reed paard zonder zadel. In 1876 schenkt 
Eerelman haar een pastel voorstellend mevrouw Carré voor haar tent op de 
Grote Markt te Stad, samen met de clown Jacques Schuitevoerder.  
 
Na zijn werkkring in Den Haag verhuist Eerelman naar Arnhem. Het is op 
medisch advies, zijn vrouw heeft een zwakke gezondheid. Van 1902 tot 1907 
wonen ze in Arnhem en dan valt de beslissing: terug naar Groningen. In 1919, 
op tachtigjarige leeftijd werd hij door koningin Wilhelmina benoemd tot officier in 
de Huisorde van Oranje en zien we zijn werk terug in Paleis Het Loo te 
Apeldoorn. Eerelman werd gevraagd door de gemeente Groningen om een 
schilderij te maken van de traditionele paardenkeuring op 28 augustus. Heeft 
men dit schilderij gezien dan weet men hoe Stad eruit zag voor de vernietiging in 
1945. Weg sfeervolle omlijsting, weg fleurig leven van weleer. 
 
Tussen de weg naar Onderwierum en de weg naar Roodeschool loopt langs het 
Boterdiep de weg naar Onderdendam (Onderndaam), een dorp met een 
merkwaardige geschiedenis.  Een oude vermelding uit 1252 noemt het dorp 
Uldernadomme. Voor het graven van het Damsterdiep moet de streek erg drassig 
zijn geweest. Een dam zal het passeren van deze plaats mogelijk hebben 
gemaakt. In 1456 wordt in een overeenkomst over een ‘waterpendijnge’ en over 
het uitwateren van een aantal waterlopen in ‘dat Krumme Maer’ over 
Onderdendamme worden gesproken en sindsdien is de naam niet meer 
gewijzigd. Op dit snijpunt van land- en waterwegen zullen zich al spoedig 
neringdoenden, herbergiers en wellicht schuitemakers en schuitevoerders 
hebben gevestigd. Maar het dorp lag tussen twee kerspels, Onderwierum en 
Menkeweer. Dat waren de wezenlijke wooncentra. Duidelijk komt dit naar voren 
in de ‘Statistiek van het departement Groningen’ uit 1808. Dit was een rapport 
geschreven voor Lodewijk Napoleon door de landdrost Hendrik Ludolf Wichers 
(1747-1840), sinds 1807 drost en van 1810-1813 prefect van het Departement 
van de Wester-Eems. Het bevestigd het totaal ontbreken van het dorp 
Onderdendam op de oudste kaarten van Groningen, waar wel Onderwierum en 
Menkeweer op voorkomen. De statistiek geeft aan dat er in Onderdendam 
eenentwintig huisgezinnen zijn, zevenendertig kinderen, twee ambtenaren, vier 
boeren, dertien handwerkers, vijf anderen en één arbeider. In de ‘Tegenwoordige 
Staat van Stad en Lande (1794) wordt het volgende over Onderdendam verteld: 
 
Daarbij wordt alhier, als gelegen in het hart van het land, en aan het Zijldiep, van 
rondom veel vee en koren, meest echter haver, ingescheept en naar Holland en 
Engeland vervoerd. ’t Welk alles deeze plaats zeer levendig maakt; en daardoor in 
den zomer veele stedelingen uitlokt om er den dag, of agtermiddag door te 
brengen. 
 

Er was echter een ander element dat er toe heeft bijgedragen van Onderdendam 
een bekend dorp te maken. Dat was de vestiging van het Zijlvesterhuis, 
tegenwoordig het waterschapshuis genoemd. Wie Onderdendam bezoekt kan er 
niet aan voorbijgaan want het statige hoofdgebouw van het waterschap 
Hunsingo trekt onvermijdelijk de aandacht. Het dateert van omstreeks 1620 en 
werd in 1660 met een verdieping vergroot. Men maakte daarbij gebruik van een 
andere steensoort en om de eenheid van het gebouw te bewaren werd toen al 
bepleistering aangebracht. De deftige zandstenen ingang en de kleurige 
schoorsteenpartij op de zaal van de zijlvesten werden in het midden van de 
achttiende eeuw aangebracht. De tegenwoordige ramen met roedeverdeling 
werden in de negentiende eeuw geplaatst ter vervanging van de oorspronkelijke 
smalle ramen met in lood gevatte ruitjes en zandstenen dorpels en 
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tussendorpels. Tijdens de onrustige dagen van de revolutie leed het gebouw 
aanzienlijke schade. De geveldecoratie, bestaande uit de wapens van de 
zijlvesten werden vernield. Het is niet meer bekend welke wapens het waren en 
daarmee is een stuk cultuurgeschiedenis van de Ommelanden verloren gegaan. 
Achter het gebouw is de viskenije waar de verse vis werd bewaard. Een viskenij 
is de Groningse benaming voor een visvijver, een bewaarplaats voor verse vis. 
Voor ij moet water worden gelezen. Wanneer in vroegere tijden de zijlvesten 
vergaderden hadden ze al een lange tocht te paard achter de rug. Vaak werd er 
ook in de nacht gereden. Omstreeks het middaguur waren ze aan een stevige 
maaltijd toe. Daarvoor zorgde de hofmeester van het waterschap die beneden in 
het gebouw een herberg exploiteerde. Verse vis kwam uit de viskenije en in de 
kelder lag koel bier gereed. 
 
In de vroegere organisatie van het waterschap dat zich sinds de twaalfde eeuw 
ontwikkelde waren de kleinste eenheden de zijlrechten of de zijleden. Het waren 
omslagplichtige gebieden belast met de zorg voor sluizen en pompen. Daarnaast 
kende men de dijkrechten, omslagplichtige gebieden belast met de zorg voor de 
dijken. Aan het hoofd stonden de zijl- en dijkrechters. De overkoepelende 
organisaties van de zijleden waren er de schepperijen met aan het hoofd een 
schepper. Een aantal schepperijen vormden samen een zijlvest, waar een 
opperste of overste schepper aan het hoofd stond deze situatie bleef bestaan tot 
het midden van de twintigste eeuw toen de Provinciale Staten van Groningen de 
tegenwoordige boezemwaterschappen vormden. Na 1800 komt de ontwikkeling 
van Onderdendam in een stroomversnelling. In 1801 wordt het Departement van 
het Nut van ’t Algemeen opgericht en in 1803 wordt het Regthuis gebouwd en 
vestiging van de zetel van de burgerlijke lijfstraffelijke regtspleging voor 
Hunsingo. De oude galgenplaats behoort nu tot een van de schilderachtigste 
plekjes van het dorp, gelegen aan het Kardinger of Lustige Maar. In 1811 kwam 
de vestiging van het kantongerecht in het oude Regthuis. In 1838 werd 
Onderdendam hoofdstad van het Hunsingokwartier. 
 
Sinds 1840 woonde er in Onderdendam een veearts, Van Setten, ‘veearts der 
eerste klasse’. Hij vertaalde uit het Duits een boekje met de titel: ’ De Ervarenen 
Paardenkooper’. Hij blijkt het boekje alleen van een voorwoord te hebben 
voorzien want hij zegt: Hoewel ik mij niet op alle punten, vooral wat de 
verdeeling van het paard aangaat, alsmede ten aanzien van het ontstaan en den 
aard van sommige uitwendige gebreken, met den schrijver (F.G Ledeboer, 
veearts) onvoorwaardelijk kan vereenigen, zoo kan ik echter met gerustheid dit 
handboekje elken gebruiker, liefhebber en kooper van paarden aanbevelen’. In 
1857 is er sprake van de veearts D. van Setten jr., die van de provincie een 
toelage vraagt, die hem werd geweigerd. Onderdendam kreeg ook nog een 
hoofdpostkantoor en bereikt dan zijn hoogste bloei. De school floreerde en waar 
dokter, dominee en notaris zijn gevestigd floreert ook de gemeenschap. Het 
kantongerecht bracht de ambtenaren evenals de posterijen en de middenstand 
profiteerde ervan. Wie kon toen verwachten dat dit alles ruim een halve eeuw 
later geschiedenis zou zijn. Nu is Onderdendam een woondorp met veel 
markante herenhuizen en het fraai gerestaureerde waterschapshuis. 
 
Middelstum had in het verleden drie borgen te weten Mentheda, Asinga en 
Ewsum. De vrijheidsstrijder Bartold Entens van Mentheda werd in 1539 in de 
borg Mentheda geboren. In 1580 werd hij op de wallen van Stad met een 
wijnkroes in de hand gedood door een Spaanse kogel. Hij behoorde in 1566 tot 
het Verbond der Edelen en streed bij Heiligerlee en Jemgum. In 1569 werd hij 
kapitein bij de watergeuzen. Hij was internationaal bekend en in de ‘Algemeine 
Weltgeschichte’ van Guthrie en Gray in 1773 staat: 
 
Doch im Jahre 1572 gelangte der Prinz unvermuthet zu einer wichtigen Besitzung, 
da seine Flotte die Stadt Briel auf der Insel Voorne in der Mündung der Maasz, 
wegnahm. Wilhelm, Graf von der Mark, Herr von Lumei, der Admiral über des 
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Prinzen von Oranien Flotte war, machte mit dem Unteradmiral von Mentheda, und 
vorzüglich mit dem Seehauptmann, Wilhelm von Blois von Treslong, und 
überhaupt mit zweyhundert und fünfzig Mann, theils lüttichscher Wallonen, theils 
geflüchteter Niederländer diese Eroberung, die so grosze Folgen gehabt hat. 
 

Helaas is van de borg Mentheda alleen nog de plek aan te wijzen waar de borg 
eens stond. Het huis werd in 1738 gesloopt. Van de borg Asinga bleef het 
prachtige poortgebouw bestaan. Het werd in 1926 gerestaureerd waarbij de in de 
negentiende eeuw er achter gebouwde woning en de in het poortgebouw reeds 
eerder aanwezige behuizing werd verwijderd. In plaats daarvan werd de poort 
weer in oude functie hersteld en een nieuwe behuizing er naast gezet. De 
restauratie verliep destijds verre van vlekkeloos en zo besloot de eigenaar in de 
vorige eeuw een nieuwe restauratie uit te voeren waarbij de gemaakte fouten 
werden hersteld. De kapel die vroeger boven de poort was en die na de reformatie 
werd gebruikt werd weer in de oorspronkelijke staat gebracht. Diverse onjuist 
uitgevoerde herstellingen werden gecorrigeerd. De borg zelf stond in de 
Asingahof, nu een openbaar park. De Grachtstraat herinnert nog aan de gracht, 
die eens het gehele borgterrein omsloot. Een groot deel is nog langs het Kerkpad 
te vinden. 
 
Van de borg Ewsum, even buiten Middelstum aan de Oosterbuurseweg, bleef een 
middeleeuwse gevechtstoren behouden, alsmede grachten en singels, te midden 
waarvan eens het gebouw lag dat in 1863 werd afgebroken. Hier woonde in 1445 
ridder Onno van Ewsum met zijn vrouw Gele van Manninga. Wie in de bloeitijd 
langs de statige oprijlaan wandelt, vindt er tussen het gras verscholen prachtige 
orchideetjes. Men zegt dat ze door Onno uit Israël werden meegebracht. En wie 
bij volle maan die laan bezoekt heeft kans een witte gedaante te paard tegen te 
komen. Het is de steeds terugkerende geest van ridder Onno, die niet kan 
scheiden van de plaats waar hij eens leefde. Met zijn gouden sporen rijd hij heen 
en weer over de laan. 
 
Het Vrouw Fransens Gasthuis of Geertje Schilts Gasthuis is in 1668 gesticht. 
Geertje of Geertruijt was de echtgenote van hopman Rudolphus Fransen. Het 
gasthuis stond eertijds in Stad aan de Battengang bij de Steentilstraat en werd 
tot het jaar 1937 gebruikt. Tot 1968 werd het gebruikt als pakhuis. Het interieur 
vanaf de renovatie van 1768 bleef behouden. In 1968 werd het pand, dat moest 
verdwijnen vanwege renovatie, gekocht door het museum Het Hogeland. Het 
Gasthuis werd herbouwd op het museumterrein vooral door een gift van 
Theodorus Niemeyer BV bij het honderdvijftig jarig bestaan van de 
tabaksfabriek. Na de herbouw werd het gasthuis geheel in stijl van de laat 
achttiende, begin negentiende eeuw gemeubileerd. Waar vroeger het hotel Het 
Gemeentehuis stond en dat in 1935 afbrandde en niet werd herbouwd, kreeg het 
gasthuis een plek. 
 
De ‘Harbarg bie Koboa, een negentiende eeuwse loop- en plakkroeg, werd 
genoemd naar Coba Werkema (1868-1947), dochter van Jacob Werkema en 
Melien Bolt. Zij was de laatste herbergierster en opvolgster van haar ouders. 
Eens was het een vaste uitdrukking in Warffum: ‘Ik wil nog even naar Melien’. 
De familie Werkema exploiteerde daarnaast een ‘slikwinkel’, waar petroleum, 
soda, thee, koffie en zuurtjes werden verkocht. Het pand is in drieën in te delen, 
de jachtwaide, de kroeg dus, de winkel en het woonhuis. In het woonhuis was 
een kamer met twee bedsteden en in één ervan aan het voeteneind de kribbe 
voor de baby. In 1906 werd er in de jachtwaide een moord gepleegd. Na een 
woordenwisseling werd de getreiterde scharenslijper Jan Deneker zo kwaad dat 
hij Geert Dijkema neerstak. Jan Deneker, die klein was, verweerde zich tegen de 
boomgrote Geert Dijkema met een vlijmscherpe beitel waarmee hij zeven keer 
toestak. Dat was teveel voor de sterke Geert en buiten de kroeg bloedde hij dood. 
Bij vochtig weer kan men nog de bloedsporen op de stenen vloer zien. 
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De schutstal, eertijds behorende bij het gemeentehuis waarin ook een herberg 
was, waar loslopen vee door de veldwachter werd geschut en de paarden van de 
bezoekers een plaatsje vonden. Het Venhoeske is genoemd naar de laatste 
bewoonster, Jantje Venhuizen. Het is in tweeën gesplitst, de oude deel, een 
éénkamer woning van het jaar 1800 en een daarvoor geplaatste woning uit het 
midden van de negentiende eeuw. De oude deel in ingericht als wevershuisje. 
Het interieur is bewaard gebleven zoals de bedwand en de haard met de 
betegelde schouw. Het huis is op een terp gebouwd en heeft een prachtig uitzicht 
naar het oosten. Het Huis Markus in een pand uit 1834 gebouwd door de joodse 
familie Markus. In dit huis is een rituele slagerij en een joods interieur uit het 
midden van de negentiende eeuw. Het Huis is een herinnering aan de kleine 
joodse gemeenschappen die eens in Warffum en elders op het Hogeland 
woonden. 
 
In de borg Menkema is het schathuis waar men pannenkoeken kan eten. De 
borg is ingericht alsof hij nog bewoond is. Het is de best bewaarde borg van de 
Ommelanden, in 1920 door de familie Lewe van Nijenstein geschonken aan het 
Groninger museum. Tot de oudste bekende bewoners behoort Eppo Menkema 
die al in het jaar 1376 wordt genoemd. Volgens een gevelsteen werd het kasteel 
in 1400 verwoest. 
 
Anno 1400 is Menckemahues vernelt 
Anno 1614 door Gods gnade gereparert 
 

Vooral in de achttiende eeuw vond een ingrijpende wijziging van de gebouwen 
plaats en ontstond de huidige vorm met drie bekappingen. Dat gebeurde toen 
Unico Allard Heer van Menkema en Ringeweer en zijn vrouw Everdina Cornera 
van Berum de borg bewoonden. Eten en drinken speelden in het leven van alle 
dag nog een belangrijker rol dan tegenwoordig. Vooral het aanleggen van 
wintervoorraden was voor de mensen van grote betekenis. Van verschillende 
borgen zijn er nog receptenboeken en zo weten we wat ze toen aten. Kippen 
werden met spek klaargemaakt.  
 
Men lardeert het gevogelte met spek, dat in foeli en zout is gewenteld, kook het 
met een kalfspoot in twee derden water en één derden rijnwijn, waarin wat heele 
peper, foeli, eenige laurierbladen en schijfjes citroen worden gelegd, ook giet men 
er een weinig azijn bij voor den smaak. Men bedekt de borst van het hoen met 
eenige schijven spek, laat het gaar koken, doet het in een vorm en dient het koud. 
Op deze wijze kan men allerlei gevogelte bereiden. 
 

 De klederdracht was omstreeks de laatste eeuwwisseling hier en daar nog 
duidelijk herkenbaar. Toen kon men de dienstboden nog zien in hun wijnrode, 
paarse of bruine jakken met glanzende vijfschachten rokken, die in wijde plooien 
vielen en in de bont geruite schorten met wapperende banden. Als enig sieraad 
kon men de dikke strengen donkerrode bloedkoralen met een gouden slotje  
bewonderen. In het midden van de negentiende eeuw waren de mannen wanneer 
ze uitgingen gekleed in het goede pak, in ‘slipjaaze’, ‘kuutbokse’, schoenen met 
zilveren gespen en een hoge hoed. Doorgaans droeg men een horloge (knol) met 
zilveren of gouden ketting met signetten en aan het hemd zilveren of gouden 
knopen. Al naar de invloed van de mode en de welstand konden broek, jas en 
hemd verschillen van kleur. Belangrijk waren de hemdrokken die een kleurige 
noot gaven aan het geheel, waarbij rood en paars domineerden. Voor de jonge 
mannen waren er de wamkes (wambuizen), kledingstukken die lijken op de 
tegenwoordige windjakken. Zij hadden ruime mouwen die door een boord om de 
pols sloten. Deze wamkes werden uit vijfschacht gemaakt. Vijfschacht is de 
naam voor weefsels die op een weefgetouw met vijf schachten gemaakt zijn. Het 
is weefsel van wol en linnen en werd gebruikt voor bovenkleding. De 
knoopsgaten, boord en zakken waren soms met rood koord afgezet. Johannes 
Onnekes schrijft in 1885 over de kleding van de vrouwen: 



 582 

 
´Het oorijzer, eertijds in de provincie Groningen evenals in Friesland, het 
algemene hoofdtooisel der vrouwen, de Oud-Friese dracht, begint meer en meer 
tot de zeldzaamheden te behoren. Men treft het alleen aan bij bejaarden en ook 
bij deze is het volstrekt niet meer algemeen.´ 
Het Groningse oorijzer is niet te onderscheiden van het Friese oorijzer. Het 
Groningse is wat smaller en laat de kruin onbedekt, terwijl het Friese de kruin 
geheel omsluit. Het haar wordt onder het oorijzer kort geknipt gedragen eerst 
wordt het hoofd bedekt met een ondermuts, een nauw om het hoofd sluiten wit 
mutsje. Vervolgens komt de klöt (kalotje), een nog kleiner mutsje of kapje van 
zwarte zijde of lustre (glanzende dunne stof). Daarop komt het oorijzer, een brede 
band van goud, zilver of koper, in brede segmenten uitlopend, door schakels 
verbonden. De gehele band sluit nauw om het hoofd. Aan de segmenten zijn de 
stiften bevestigd, twee andere kleine segmenten van goud of koper, ook al is het 
oorijzer van zilver, meestal in kantieljewerk vervaardigd (cannetille: gedraaid 
zilver of gouddraad) en schuin aan beide kanten van het hoofd. Aan weerszijden 
van de stiften komen de stekers of mutsspelden, twee spelden met fraaie, grote 
knoppen die in de floddermuts gestoken worden. Deze floddermuts wordt over 
het oorijzer gedragen en is een kanten muts met stroken omzoomd, die geheel of 
bijna geheel tot op de schouders afhangen. Eerder droeg men in plaats van de 
floddermuts de hul. Die was zo groot als een wagenrad met een grote ovaalronde 
voorrand. Daarbij vielen de stroken niet in de nek of op de schouders maar 
gesteund door metaaldraden stijf uitstonden en het gezicht als met een luifel 
omgeven. De hul of wanhoed was van stro vervaardigd. In de rouw droeg men 
geen kanten muts maar mutsen van Schots batist of fijn wit neteldoek. Ook 
worden in de rouw in plaats van gouden gitten, zwarte mutsspelden gedragen. 
Vrouwen uit de gegoede boerenstand droegen behalve het oorijzer nog de plaat, 
een ovalen diadeem, midden op het voorhoofd met haken aan de floddermuts 
bevestigd. Deze platen zaten soms recht, soms schuin voor het hoofd en waren 
meestal van goud, soms ook van zilver met edelstenen ingelegd. Bij de plaat 
werden twee plaatspelden gedragen van dezelfde stof en aan weerszijden van de 
plaat één. In de oren droegen de vrouwen grote gouden ringen en om de hals een 
groot gouden slot met een streng koralen of een gouden ketting, die zesmaal om 
de hals werd gewonden en ruim tot op de borst reikte. Wat lager dan de koralen 
of de ketting zat een grote gouden doekspeld. Aan de vinger droeg men gouden 
ringen, niet zelden aan elke vinger één. In de zak had men een gouden of zilveren 
doosje, waarin een sponsje was met eau de cologne of eau de la reine 
(lodderendeuske) en ook wel een snuifdoos. De snuifdoos was in het Oldambt, 
ook bij mannen nog lang in gebruik. 
 
De overheid bemoeide zich herhaaldelijk met de kleding. Dat betrof vooral bij het 
trouwen en rouwen. Bij beide gebeurtenissen deden zich veel excessen voor. 
Velen gaven meer geld uit dan verantwoord was. Het gevolg was dat jonge 
gezinnen jarenlang problemen hadden vanwege schulden. Bij begrafenissen 
ontaardde het dodenmaal in braspartijen. In het Landrecht van Westerwolde uit 
1470 leest men onder artikel 7: 
 
Der Bruidtkleder/ dat is een Ipersche rock und ein Ipersche hoyke/ und ein 
Romundische rock/ und einen katten pels unde daechlickes kleder na eren und 
vermogen des huises. 
 

Ook naar Westerwolde kwamen handelaren uit het westen. De rokken waren 
gemaakt van stof uit de weverijen van Yperen en Romunde in Vlaanderen. Onder 
de kattenpels denkt men aan een wollen stof met beharing als van een kat. Van 
Swinderen verwijst daar naar in zijn bewerking van het landrecht in 1809. Hij 
schrijft over Kilian die spreekt over ‘pellis lanata’. Het gezegde: iemand een luis 
in de pels steken’ verwijst hier naar. In 1738 verscheen voor de Stadt 
Jurisdictien een Ordonnantie omtrent het dragen van de rouw. Onder artikel 10 
en 13 staat:’ 
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dat bij versterf van een Vrouw of Ouders/ geen lange Rouw-mantel met een 
neerhangende Lanser/ zal mogen werden gedragen/ dan alleen ten dage van 
begravenisse; 
en zal in de Sterfhuizen geen zwart Baay/of diergelijk/in Kamers of Gangen/ 
opgehangen/ nog Koetzen in ’t zwart mogen werden gevoert; 
 

In de oude kern van Uithuizermeeden is de kerk en de nabij gelegen 
Rensumaborg met een bosachtige omgeving. In de kerk is het praalgraf van 
jonker Rudolf Huinga op Ungersma. Er staat op: ´Obit XIX Apr. MDLXXIV 
Nascendo Morimur (Overleden op 19 april 1574, geboren wordende sterven wij).´ 
Bij een herinnering van het kerkinterieur in 1640 werd deze tombe van het 
midden van het koor verplaatst naar zijn huidige standplaats, evenals het graf 
van juffer Ode Huinga die overleed in 1562. Op haar zerk lees men: ‘Mors ultima 
linea rerum’ (de dood is de eindpaal van alle dingen). Boven de torendeur is het 
Latijnse opschrift en vertaald luidt: 
 
In het jaar onzer tijdrekening 1717 heeft de zeer edele en zeer beroemde Onno 
Tamminga van Alberda, Heer van Nijenstein en Rensema, enz. enz. enz., de 
Voorzitter van hen, die met de hoogste macht recht spreken tussen de Eems en de 
Lauwers en primarius Collator van Uithuizermeeden, uit brandende liefde tot God, 
deze toren doen bouwen tot eer van de Almachtige God en tot uitnemend sieraad 
van deze kerk. Met ootmoed bidden, God wil deze toren sparen; Voor donder, 
bliksemvuur en felle wind bewaren. 
 

Goliath is een imposante watermolen met twee hevels. In de Uithuizerpolder is 
het voormalig pomphuis. De opzichter van de pomp (waterdoorlaat) woont er niet 
meer, maar de pomp is er nog. De Uithuizerpolder werd in 1827 ingedijkt (1000 
ha) en op de gedenksteen aan de pomp staat het gedichtje van dichter Hajo 
Spandaw (1777-1856). 
 
Dit plekje gronds, voorheen in d’ Oceaan bedolven, 
Werd door vereende kracht ontwoekerd aan de golven, 
d Algoede kroonde ’t werk; Hem, Hem alleen zij d ‘eer;  
Zijn volle zegen dale op deze Schepping neer; 
Zoo zij dit uiterst oord, aan Neerlands noorderstranden, 
Een paradijs der Ommelanden. 

 
Het was snel gegaan met Gruoninga. Het Drentse dorp werd al snel half Drents 
en half Fries. Half Drents omdat het op de steert van de Hondsrug lag. En half 
Fries omdat het ideaal lag voor de handel met de Friese wierdenbewoners. Over 
de Hondsrug en over het water van de A en de Hunze konden de koeien, de 
huiden, de wol, de gerst en ‘vette waren’ zoals boter, kaas en spek naar Drenthe 
worden vervoerd. Ook de handel in vis was belangrijk. Drenthe was een 
roggeland en leverde bovendien hout voor de huizen en hop voor het bier. Stad 
was al heel vroeg een overslagplaats. Zo rond het jaar 1000 lag de Brede of Grote 
Markt er al. Het was het oudste centrum van de stad. Er ontstond nog een 
tweede centrum, het havenkwartier aan de A, een rivier met kristalhelder water. 
Geen wonder dat er langs de wal brouwerijen werden gebouwd. Alleen met 
helder water kon bier worden gebrouwen. Er meerden handels- en 
vissersschepen af. Al die bedrijvigheid trok mensen aan. Arm en rijk woonden er 
dicht bij elkaar. Er werd een derde kerk gebouwd, de Sint Nicolaaskerk. Later 
werd die de Kerk van Maria ter A genoemd. De groei en bloei van Stad raakte tot 
ver buiten het wierdengebied en de dorpen op de Hondsrug bekend. Eind tiende 
eeuw stroopten de Noormannen de stad af en staken de houten Sint 
Maartenskerk in brand. Maar de kerk werd herbouwd. Zelfs de Duitse koning 
Hendrik 111 begreep dat er aan de rand van zijn grote rijk iets bijzonders 
gebeurde. Drenthe en Stad behoorde bij het Duitse Rijk. Namens de koning was 
de bisschop van Utrecht er de baas. Iedereen die van de Friese wierden door 
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Drenthe naar Westfalen wilde, moest langs Stad. Een ideale plek om er markten 
te houden en goederen over te laden. Hendrik 111 bezat er een landgoed, de villa 
Gruoninga. Het is niet helemaal duidelijk hoe hij eraan is gekomen. Hendrik wist 
dat hij op de bisschop kon vertrouwen. Daarom gaf hij de bisschop in 1040 de 
villa Gruoninga en gaf vergunning om er tol te heffen en munten te slaan. Het is 
het oudste document waarop de naam Gruoninga voorkomt. Daarom hebben de 
Stadjers het jaar 1040 als het geboortejaar van hun stad aangenomen. De 
bisschop hield niet van half werk. Hij begreep dat welvaart altijd de hebzucht en 
afgunst van anderen aanwakkerde. Daarom bouwde bisschop Burchard (1100-
1112) bij de Sint Maartenskerk de Sint Walburg. De nieuwe bisschopskerk was 
het machtige steunpunt in het uiterste noorden van het bisdom. 
 
De Sint Walburg was vesting en kerk tegelijk. Het moet een reusachtig 
bouwwerk zijn geweest. Maar de Stadjers hadden al snel in de gaten dat de baas 
van de Sint Walburg ook de baas in Stad was. Namens de Utrechtse bisschop 
was dat de prefect. Hij werd bijgestaan door zijn ridders, gewapende ruiters met 
wie Stad nog heel wat te stellen kreeg. Al snel boterde het niet tussen de prefect 
en de Stadjers. Die vonden dat ze mans genoeg waren om baas over zichzelf te 
zijn. Rond 1150 waren de rapen gaar. De Stadjers joegen de prefect weg en 
bezetten de Sint Walburg. De Utrechtse bisschop Herbert kwam 
hoogstpersoonlijk met een leger naar Stad. Met reusachtige slingerwerktuigen 
werden kogels naar de kerk gezwiept. Nog heel lang waren de beschadigingen te 
zien. Tegen de ruiters en schutters van de bisschop konden de Stadjers niet op. 
Ze moesten zweren nooit meer zich tegen hun heer te verzetten en geen wallen 
om hun stad aan te leggen. Herbert was een Groninger die in het wierdendorp 
Bierum was geboren. Hij kende de Stadjers. Als ze hun eigen wallen zouden 
aanleggen hadden ze de prefect en het fort van de Sint Walburg niet meer nodig. 
De broer van bisschop Herbert werd tot nieuwe prefect benoemd. Die moest 
ervoor zorgen dat het rustig bleef in het hoge noorden. Maar dat viel niet mee. 
Vooral de rijkste kooplieden dachten er niet aan om naar de pijpen van de 
bisschop te dansen. Zij waren heren van de wereld geworden. Met in Stad 
geslagen munten kon je overal terecht. In groepjes en met soldaten om hen te 
verdedigen, reisden de kooplieden uit Stad met hun koopwaar over land en zee 
naar plaatsen ver van huis. Dat was veiliger dan er alleen op uit trekken. Zo 
ontstonden hensen of handelsgenootschappen. In Stad waren er vier. Ze werden 
genoemd naar de steden waarheen gereisd werd: de Uterse (Utrecht), de Riperse 
(het Deense Ribe), de Colse (Keulen) en de Herberse (Herbrum aan de Eems). Alle 
handelssteden die in West- en Oost Europa meetelden kenden zulke hensen. 
Later zou daaruit het stedenverbond van de Hanze ontstaan. Ook Stad werd er 
lid van. Er werd handel gedreven met Engeland en in 1258 beloofde de Engelse 
koning de kooplieden uit Stad om hen te beschermen. 
 
Onder de rijke families liepen de Gelkingers het meest met de neus in de lucht. 
Ze waren nergens bang voor. Al kort na de eed aan bisschop Herbert namen zij 
weer de leiding bij het aanleggen van wallen en vestingwerken. Toen de prefect 
op kruistocht was begonnen zij met het afbreken van de Sint Walburg door 
alvast het dak te slopen. De hele kerk afbreken durfden zij niet. Ondertussen 
waren de machtigste Stadjers in stenen huizen gaan wonen. Beneden woonde de 
koopmansfamilie en boven werden de goederen opgeslagen. Doordat de muren 
dik waren en de ramen klein, konden ze zich vanuit hun eigen huis verdedigen. 
Toen de Drenten in 1227 tegen de bisschop in opstand kwamen sloten de 
Gelkingers zich bij hen aan. Even waren ze de baas in Stad maar later herstelde 
de bisschop de macht van de prefect weer. Maar de Stadjers loerden op een 
nieuwe kans om deze vreemde pottenkijker en zijn ridders kwijt te raken. Op de 
paardenmarkt waren die altijd het eerst aan de beurt om de beste paarden te 
kopen. Als de handelaren uit Hunzingo en Fivelingo hogere prijzen eisten werden 
ze afgetuigd. Zo ergerde de prefect ook de Ommelanders. Die werden erg kwaad 
toen zij het koren, dat per schip in Stad werd aangevoerd, voor extra hoge 
prijzen moesten kopen. De kooplieden uit Stad wilden maar wat graag met de 
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woedende boeren samenwerken om van de prefect verlost te worden. Dat was 
een slimme zet. Toen de boeren uit Hunzingo, Fivelingo en het Oldambt tegen 
Stad oorlog voerden, moesten de Stadjers zich overgeven. Het leek erger dan het 
was. Het belangrijkste gevolg was dat de prefect moest beloven voortaan ergens 
in het Gorecht te gaan wonen. In 1251 was er voor hem binnen de wallen geen 
plaats meer. De Stadjers lieten zich niet langer de wet voorschrijven. Ze maakten 
hun eigen regels en noteerden die in een stadboek. Van 1245 voerde Stad een 
eigen stadszegel in. Voortaan kon iedereen aan het zegel, met de afbeelding van 
de Sint Maartenskerk, zien dat Stad zelfstandig brieven kon verzenden en 
verdragen sluiten. Het zegel van was dat met hars was versterkt, mocht alleen 
verbroken worden door degene voor wie de boodschap bestemd was. Zo werd 
voorkomen dat er mee geknoeid werd. 
 
De handel kreeg na 1260 nog een extra duw in de rug. De Hunze werd in dat 
jaar door een kanaal met Stad verbonden. Nog meer schippers deden Stad aan. 
Bovendien was de Hunze belangrijk voor het vervoer van turf. Nu er steeds meer 
stenen huizen werden gebouwd, was er veel energie nodig voor het bakken van 
stenen en pannen. Toch was de glorietijd van de handel overzee na 1300 voorbij. 
Stad mocht dan lid zijn van de Hanze, steeds minder schepen voeren 
buitengaats. Dat had te maken met de onveilige situatie veroorzaakt door 
zeerovers zoals de Likedelers en met de concurrentie van de Hollandse 
schippers. In de Ommelanden kreeg Stad steeds meer de macht. Vol trots 
spraken de Stadjers van hun vrije rijksstad. Dat wil zeggen dat zij alleen aan de 
Duitse keizer verantwoording hoefden af te leggen. Aan het stadswapen is dat 
nog te zien. De dubbele adelaar van het Duitse rijk wil zeggen dat Stad alleen 
aan de keizer gehoorzaam was. Het groen-witte wapenschildje is het 
herkenningsteken van de prefecten. Gelukkig woonde de keizer ver weg en had 
geen tijd om zich met Stad te bemoeien. De Ommelanders moesten terdege 
rekening houden met de Stadjers. Nadrukkelijk  nam Gruoninga het heft in de 
wijde omgeving in handen. In 1352 verwoestten de Stadjers samen met de 
Ommelanders het slot van de prefect in Selwerd. Toen was het met zijn macht 
voorgoed afgelopen. De stenen van de verwoeste burcht werden gebruikt om een 
deel van Stad achter de muren te beveiligen. Dikke stadmuren hielden de vijand 
nog beter tegen dan aarden wallen. Maar stenen waren duur. Daarom werd er 
ook een dubbele wal gegraven met een flinke gracht ertussen. In 1362 sloot Stad 
een verdrag met de Friese landen. Stad en Ommelanden beloofden samen de 
vrede en de veiligheid in het Friese wierdenland te handhaven. Ieder jaar zou 
geëvalueerd worden. Plaats van onderhandeling was de plaats van de sterkste: 
Stad. 
 
In het middeleeuwse Groningen was het een drukte van belang. De meeste 
straten en stegen waren smal en niet met stenen geplaveid. Doordat Stad binnen 
haar wallen en muren lag, was er al snel gebrek aan ruimte. Een uitleg waarbij 
nieuwe grachten, wallen en poorten aangelegd moesten worden was duur en 
werd zo lang mogelijk uitgesteld. De gangen en stegen waren voor de 
voetgangers. Het deed er niet toe dat de huizen dicht tegenover elkaar stonden. 
Maar de doorgaande straten, die van de poorten naar de Brede markt en de 
Vismarkt liepen, mochten voor de karren, koetsen en kuddes vee niet te smal 
zijn. Het verkeer mocht er niet vast komen zitten. Er zou op geregelde tijden zelfs 
een ruiter met een brede speer door de straten zijn gestuurd om dat te 
controleren. Als hij met zijn speer een pas gebouwd huis raakte moest het 
worden afgebroken. De belangrijkste straat liep van de Boteringepoort over de 
Grote Markt naar de Herepoort. Daar sloot ze aan op de heerweg over de 
Hondsrug. Ze was de verbinding over land tussen het wierdenland en Westfalen. 
Moesten de doorgaande straten op de begane grond ruimte bieden aan het 
verkeer, bovenin mochten ze smaller zijn. Veel houten huizen hadden een 
verdieping die aan de voorkant uitsprong. Dat maakte de straten er niet lichter 
op, maar door het raam op de bovenverdieping konden de overburen genoeglijk 
met elkaar praten. Al die houten huizen met hun rieten daken waren bij brand 
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een gemakkelijke prooi voor de vlammen. Een stadsbrand was een ramp. Er zat 
niets anders op dan met man en macht de leren emmers vol water uit de diepen 
aan elkaar door te geven en de inhoud in het vuur te gooien. Vrouwen en 
kinderen stonden in de andere rij om de lege emmers zo snel mogelijk terug te 
geven. Onbegonnen werk. Daarom waren timmerlieden tegelijkertijd bezig om 
vijftig meter verderop de huizen te slopen. Ze hoopten dat de vuurzee daar zou 
eindigen. In Stad woonden nog heel lang boeren in hun boerderijen. Toch 
stonden die steeds meer in de weg. Stad werd immers voller en voller. Nieuwe 
Stadjers zochten een huis. Geen wonder dat de akkers, weilanden en tuinen 
werden volgebouwd. Ze brachten een flinke prijs op. Daarom gingen veel boeren 
buiten de wallen wonen. De grond was er goedkoper maar het wonen was er 
onveiliger. Als er gevaar dreigde van soldaten of rondzwervende roversbendes zat 
er voor hen niets anders op dan met hun vee binnen de poorten te vluchten. Met 
angst in het hart wachtten ze af wat er met hun boerderij gebeurde. 
 
Op 23 juli 1594 werden Stad en Ommelanden veroverd door Maurits en Willem 
Lodewijk. Calvinistische dominees kregen de macht. Rond het stadhuis liepen of 
galoppeerden officieren met grote oranje pluimen op hun hoeden en helmen. De 
hele dag zag het op de Grote Markt zwart van het volk fluisteren hadden de 
Stadjers naar beide winnaars gewezen, prins Maurits van Nassau en zijn neef 
graaf Willem Lodewijk. De heren burgemeesters hadden voor hen gebogen als 
knipmessen. De oorlog was verloren. Hoe zou het met Stad aflopen. De mensen 
waren er niet gerust op. Hoe lang was het al niet geleden dat Stad de macht 
kreeg. Dat ze met haar stapelrecht de Ommelanders onder de duim hield? Dat 
Friezen en Drenten zich wel tien keer bedachten voor ze de Stadjers durfden 
tegen te werken. Achter hun wallen, muren en poorten waren die immers bang 
voor niemand. Op zee maakte ze met Bremen en Hamburg de dienst uit. Stad 
was lid van het machtige Hanzeverbond. In Holland, Duitsland, Denemarken en 
Engeland werd met groot respect over haar gesproken. Vol trots keken de 
Stadjers naar het wapen met de dubbele adelaar. De dubbele adelaar die bij de 
Duitse keizer hoorde. Zo kon iedereen zien dat Stad een vrije rijksstad was. En 
zolang die ver weg woonde konden de Stadjers hun eigen gang gaan: stadsstaat 
Groningen. De zestiende eeuw was een eeuw van moord en brand geworden. In 
1594 leek alles verloren. Stad opende haar poorten voor de heren van Nassau en 
hun bondgenoten, de Ommelander jonkers. 
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Rookcoupé 
 

Joap mos noar Joarbeurs tou en haar fiks wat smokerij mitnomen. 
Hai begon mit zien grote smeugel te stoppen ien train. Dou zaag e twij doames 
tegen hom over zitten, dij n beetje foek keken. 
‘Of hemmen doames d’r woar op tegen?’ vroug e. 
‘Ja, heel erg,’ zeden ze ale baaident hail trankiel. 
‘Den mout ie moar n endje wiederop zitten goan,’ zee Joap, ‘want ik begun zó!’ 
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Aal wat mie nol mouder mit ’t spinwail verdaint, versoep ik nait 

 
 
Kronieken van Groningen 
 
 
 
 
 
De komst van de trein was voor de Groningers een geweldige verbetering. Daar 
kon geen snikke of diligence tegenop. In 1866 is het met de lijn op Leeuwarden 
en Harlingen gedaan. Driemaal per dag stoomde er een trein van het station 
Groningen naar Hoogkerk en verder. In Harlingen had hij aansluiting op de boot 
naar Amsterdam. In recordtijd van tien uur was je van Stad op de plaats van 
bestemming. Het station van Stad lag toen nog buiten de wallen. Het was een 
lage barak en zag er pover uit omdat het precies in het schootsveld van  
kanonnen lag. Als de vijand naar Stad marcheerde zou een hoger gebouw 
onmiddellijk worden geraakt. Het was dus zonde om er veel geld aan te besteden. 
Bij de opening van de lijn werd echter niet op een paar cent gekeken. Er was 
muziek, zaklopen, koekhappen, vuurwerk en een diner voor genodigden.  
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De trein daverde zo snel over de rails dat snikke en postkoets haar niet konden 
bijhouden. Al snel werd de diligencedienst op Leeuwarden opgeheven. Toen er 
meer spoorlijnen werden aangelegd verdwenen de postkoetsen op de duur 
helemaal. In Stad was het even wennen. Voorbij was het hoorngeschal van de 
postiljon op de grote gele reiswagen. Daar konden twaalf passagiers in, hun 
bagage werd er bovenop gestouwd. Alleen in de eersteklas was er een behoorlijke 
ruimte. De meeste reizigers zaten dicht op elkaar gepropt. In de winter was het 
er steenkoud. Stro op de vloer moest voorkomen dat de tenen bevroren. De 
reizigers kwamen weer op temperatuur bij het haardvuur van een herberg met 
een beker hete chocomelk of een glas brandewijn in de hand. Storm, sneeuw en 
gladde wegen waren een ramp. De postkoets was dan uren en uren onderweg. 
Doordat de passagiers zo lang tegen elkaar aangedrukt zaten viel het niet mee 
om de lieve vrede te bewaren. Het kwam herhaaldelijk voor dat de koetsier stopte 
en van de bok klom om ruzie te voorkomen. 
 
In 1868 denderden er treinen van Stad naar Nieuweschans. In 1876 werd een 
poging gewaagd om naar Bremen te gaan. Hoe vaak het ook werd geprobeerd, de 
internationale lijn naar Leer, Oldenburg of Bremen wilde maar geen succes 
worden. Maar in 1879 was het eindelijk zover. Stad kreeg een treinverbinding 
met Holland. Ideaal was het nog niet. In Meppel, Zwolle en Amersfoort moest 
worden overgestapt. Het gevolg was dat een reis naar Amsterdam twaalf uur 
duurde. Met de boot ging het via Harlingen nog sneller! Het duurde tot 1896 voor 
Stad een nieuw station kreeg. In 1876 waren de wallen gesloopt. De vestingwet 
had dat eerder verboden. Maar de vestingen waren al lang niet meer bestand 
tegen de kogels van de nieuwe kanonnen. Stad kreeg een station dat paste bij de 
derde handelsstad van Nederland. Het had even geduurd maar er was flink 
uitgepakt. Architect Gosschalk maakte er een schitterende blikvanger van. Stad 
kon zich geen mooiere entree wensen. In 1884 daverden er voor het eerst treinen 
naar Delfzijl. Het leverde Stad een tweede station op: Groningen-Halte, later 
Noorderstation. In 1893 kon er, met een overstap in Sauwerd, ook naar 
Roodeschool worden gespoord. Vanaf 1905 reden de boemeltreintjes van de 
Noord-Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij (NOLS) naar het oosten. 
Stadskanaal werd een echt boemelknooppunt. Via Assen reden de treinen uit 
Coevorden binnen. In 1910 was het mogelijk om vanuit Delfzijl naar Drenthe te 
rijden. In 1922 kreeg de lijn Stad-Winsum een aftakking naar Zoutkamp. Het 
werd nog drukker in Stadskanaal toen in 1924 de maatschappij Stadskanaal-Ter 
Apel-Rijksgrens (STAR) ook het uiterste zuidoosten aandeed. Vijf jaar later was 
het Woldjerspoor klaar er reden treinen van Stad over Slochteren naar Delfzijl. 
Maar de boemellijntjes zijn geen succes geworden. In 1940 waren ze al weer 
verdwenen. 
 
De mensen uit Veendam ergerden zich aan het feit dat de trein naar 
Nieuweschans wel Zuidbroek en niet Assen aandeed. Daar moest wat aan 
gedaan worden. Het resultaat mocht er zijn: de langste tramweg met de 
paardentram van Europa, die van Zuidbroek tot Ter Apel liep. Nu veel straten 
beklinkerd waren konden er rails worden aangelegd. Langs de routes waren 
remises gebouwd waar van paard werd gewisseld. Grote draaischijven in de weg 
maakten het mogelijk dat de trams elkaar passeerden. De reis naar Ter Apel 
duurde vier uur maar het uitzicht en het reiscomfort vergoeden veel. De wagens 
waren licht en het paard stapte bedaard voorwaarts. Als een vorst werd de 
reiziger naar de plaats van bestemming gebracht. 
 
Stap op nu maar, vrees geen gevaar. 
Een stalen sporenpaar 
Omklemt Veendam en Wildervank, 
Steeds roept de schel met heldren klank: 
Stap op nu maar, vrees geen gevaar, 
De tram is kant en klaar. 
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Zo bejubelde de dominee/dichter en samensteller van de eerste Nederlandse 
encyclopedie, Anthony Winkler Prins (1817-1908) de aansluiting van Veendam 
en Wildervank op het paardentramnet. Later zou Veendam zelfs een eigen 
stadstram krijgen en werd ook Nieuwe Pekela aangetakt. Nog in hetzelfde jaar 
kreeg ook Stad zijn paardentram. Zes trams per uur reden er door de 
binnenstad. Het regende echter klachten. De rails verzakten en de karren en 
koetsen kwamen vast te zitten. Door al die kuilen verstapten de paarden zich. De 
Stadjers stelden vast dat de straten een aanfluiting waren voor een nette 
welvarende stad. Toch had het veilig verkeer de aandacht. De koetsiers van de 
paardentram hadden een fluitje waarop ze bij het wegrijden, het naderen van 
een zijstraat, het nemen van een bocht of het oprijden van een brug moesten 
blazen. De jeugd kocht ook zo’n fluitje en zorgde zo voor verwarring. De meeste 
koetsiers hadden een pruim tabak achter de kiezen en konden niet goed tegelijk 
pruimen en fluiten. Na 1880 was hun ellende voorbij. In plaats van een fluit 
kwam er een bel. Ondanks het gemopper uit Stad werden er overal in de 
provincie paarden voor de tramwagens gespannen. Tussen Zuidlaren en Stad, 
Eelde en Stad, Winsum en Ulrum en Winschoten en Bellingwolde reden er 
paardentrams. Toen de auto kwam moest het paard op de lijn Eelde-Stad 
plaatsmaken voor een kleine vrachtwagen die de wagens trok. De paardentram 
was een tractortram geworden. Stoomtrams reden er vooral in het oosten van de 
provincie. Toch was die in het Westerkwartier de bekendste. Hij reed van Stad op 
Drachten en stopte in Leek en Marum. Maar ook Ol Grait (Oostelijk Groningen) 
en Ol Pait (Oldambt-Pekela) waren bij velen bekend. Bij tegenwind had Ol Grait 
de grootste moeite om de vaart erin te houden. Dan waren de Wedderbergen een 
onneembaar obstakel. De passagiers stapten uit om met vereende krachten de 
tram over de bulten te duwen. Toen er meer gebruik werd gemaakt van de 
elektrische trekkrachten werden de trampaarden in Stad voorgoed 
uitgespannen. Na 1920 werden de rails weggehaald en kwamen de leidingen 
boven de straten te hangen. De trolleybus veroverde Stad. Het was een feest om 
in een geruisloos vervoermiddel dat nooit schokte over de Grote Markt te rijden.  
 
Rond 1900 liepen Stad en Ommeland nog uit als er een auto over de weg zoefde. 
Als daar maar geen ongelukken van kwamen! Het duurde dan ook maar even of 
de autorijders kregen restricties. Zonder een speciale vergunning waren de 
straten van Stad verboden terrein. Harder dan twaalf kilometer per uur was 
verboden. De auto moest aan de kant van de weg worden gezet bij het zien van 
een paard of ander vee. In zijn werkplaats aan de Muurstraat bouwde Johannes 
van Dam een eigen auto. Het duurde niet lang of de auto was van een 
bezienswaardigheid een gewoon vervoermiddel geworden. Dokters, rijke boeren 
en fabrikanten kochten een auto en snelheid in het verkeer werd belangrijk. De 
autobus had de trekschuit en de tram vervangen en de rijtuigen van de 
stalhouder moesten het afleggen tegen de taxi’s. Vooral op het platteland was de 
bus een uitkomst. In de hele provincie kon je gemakkelijk in een dag op en neer 
naar Stad. Geen urenlange reis met de snik en geen eindeloos geschommel in de 
tram. Voor het Woon- en Eethuis voor Allen aan het Zuiderdiep stonden de 
bussen in allerlei kleuren en namen op de passagiers te wachten. De Damster 
Auto Maatschappij, de Eerste Drentsche Stoomtram Maatschappij, de Gronings-
Drentse Sneldienst, Elema-Stollenga’s Autobusdiensten, de Groninger Autobus 
Dienst Onderneming, de Marnedienst, de Roland, de bussen van Klooster, 
Deiman en Bergman reden in alle windrichtingen door de provincie naar Stad en 
weerom. Het werd drukker en drukker op straat, vooral in de dorpen was het 
wennen. Voor de bedaarde tred van het paard ging niemand snel aan de kant, 
maar de auto en stoomfiets (motor) reden heel wat sneller. Nergens werd er meer 
gemopperd dan in Stad. Je kon je op straat nauwelijks verstaanbaar maken en 
vanwege al dat verkeer schudden de huizen op hun grondvesten. Als er 
vrachtwagens door de Nieuwe Bleekerstraat daverden rinkelde het serviesgoed 
op tafel, de kalk tussen de pannen raakt los en moet twee keer per jaar 
nagekeken worden. 
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De Hasseberg, bijna vijftien meter hoog, ligt in Westerwolde pal achter het dorp 
Sellingen. De Hasseberg ligt midden tussen twee rivieren, de Ruiten A in 
Groningen en de Eems in het Duitse Emsland. De grens loopt midden over de 
heuvel. Er zijn veel verhalen over de Hasseberg. Zoals dat van de blauwe rozen 
van Marije, die alleen op tweede kerstdag bloeiden en dat van de gouden 
doodskist waarin koning Radboud begraven zou zijn. De Friese koning Radboud 
leefde duizend jaar geleden. Heel het westen en noorden van Nederland werd 
toen nog tot Friesland gerekend, ook de Hasseberg. Radboud was een heiden en 
had niet zo goed contact met de monniken. De monniken konden lezen en 
schrijven en hielden bij wat er in de wereld gebeurde. In geuren en kleuren 
beschreven ze hoe Radboud bijna christen was geworden. Hij had de oorlog 
tegen de christelijke Franken verloren. De evangelist Bonifatius begreep dat dit 
zijn kans was. Als Radboud niet gedood wilde worden moest hij zich laten dopen. 
Hij moest helemaal ondergedompeld worden. Hij had al een teen in het water 
toen hij aan Bonifatius vroeg of hij na zijn dood zijn voorvaderen terug zou zien. 
‘Nee’, zei Bonifatius, ‘heidenen komen niet in de hemel’. ‘Dan maar geen 
christen’, zei Radboud en haalde zijn teen weer uit het water. De Friezen vonden 
het prachtig. ‘Zie je wel, Radboud is een echte Fries. Hij heeft alles voor de Friese 
Vrijheid over’, zeiden ze. Hij werd zo beroemd dat er wel tien plaatsen waren die 
meldden dat Radboud er gewoond heeft. In Medemblik stond immers zijn 
burcht. Er waren meer sterke verhalen over de Hasseberg. Was hij niet de berg 
van Hasse? Op oude kaarten en in archieven staat de Harseberg. Een zekere 
Harr was een oude Germaanse god van de markten en de wegen. En hoeveel 
ouders maakten vroeger hun kinderen niet wijs dat de baby’s in Westerwolde uit 
de Hasseberg waren gekropen. Professor Van Giffen spitte in 1924 voorzichtig de 
Hasseberg om. In de venige wereld rond de berg hadden turfgravers een pad 
ontdekt. Een pad van planken met takkenbossen eronder. Zou dat een brug 
zijn? Een brug uit de tijd van koning Radboud? Ooit moeten mensen geprobeerd 
hebben om aan de voet van de Hasseberg door het moeras bij de Ruiten A te 
komen. In 1962 kreeg de zandweg tussen Sellingen en de Hasseberg eindelijk 
klinkers. Voor het eerst was het mogelijk om bij nat weer met droge voeten op de 
berg te komen. Volgens verhalen werd er toen een nog veel bredere bomenweg 
ontdekt. Van deze bomen- of knuppelwegen zijn er veel meer in het veen 
gevonden. De boomstammetjes gaven stevigheid in de drassige grond. Het waren 
de beste wegen om door het veen te reizen. In 1992 was er opnieuw nieuws van 
de Hasseberg. Er waren boven op de berg zwarte vlekken zichtbaar. Met een 
troffel werd de grond heel voorzichtig afgeschaafd. Er kwamen kuilen 
tevoorschijn waarin zwarte houtskool lag. Zulke kuilen zijn er de laatste jaren 
meer gevonden, vooral in de Veenkoloniën. Haardkuilen worden ze genoemd. 
Nooit in het veen maar altijd in het zand eronder. Ze werden gegraven toen er in 
Groningen helemaal geen veen was, dus ook geen Veenkoloniën. Aan het eind 
van de laatste ijstijd werd heel veel zand naar Groningen geblazen. Er ontstond 
een duinlandschap. Toen het eindelijk milder werd ging er heide groeien en 
kwamen er bomen zoals berk en den. De temperatuur bleef stijgen. Er 
ontstonden bossen met veel dennenbomen. Dat weten we omdat de houtskool in 
de haardkuilen vooral van verbrande dennenbomen afkomstig is. De grootste 
vindplaats, de zogenaamde NP3, ligt bij de Wildervanksterdallen, tussen Nieuwe 
Pekela, Wildervank en Stadskanaal. De prehistorische bewoners waren jagers en 
voedselverzamelaars. Ze lieten nauwelijks sporen na. De jagers moeten goed met 
pijl en boog overweg gekund hebben. Er zijn bij opgravingen heel veel stenen 
pijlpunten gevonden. Er werden spitsen gevonden die aan harpoenen 
vastgemaakt konden worden. Ook zijn er allerhande mesjes, krabbertjes en 
schrabbertjes uit de grond gehaald. Daarmee konden de jagers het vlees van de 
botten schrapen en de huiden afstropen. Het zijn allemaal kleine stenen 
voorwerpen, gemaakt van vuursteen. Ze horen bij een periode die de Midden 
Steentijd (8800-4500 voor Christus) wordt genoemd. Hoe de mensen woonden is 
niet bekend. Misschien hebben ze in hun kampplaatsen hutten van riet, takken 
en plaggen gebouwd. Of ze woonden in tenten van dierenhuiden. Maar alles is 
vergaan. Toch staan de archeologen niet helemaal met lege handen. Door de 
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microscoop was te zien wat voor soort hout er in het vuur verdween. Ze kunnen 
zelfs berekenen hoe oud de as van het verbrande hout is. Zo weten we dat er 
eerst vooral dennen in vlammen zijn opgegaan en dat later hout van eiken, 
essen, iepen, elzen, populieren, esdoorns en hazelaars werd gebruikt om 
houtskool te branden. De mensen uit de Midden Steentijd aten hazelnoten 
waarvan veel doppen gevonden zijn. Die bleken zo taai dat ze niet zijn vergaan. 
In de loop van de eeuwen veranderden de boomsoorten omdat het niet alleen 
warmer, maar ook natter werd. In plaats van naaldbossen kwamen er steeds 
meer loofbossen. De bossen leken wel oerwouden, zo goed groeide alles. Op de 
duur werd de vernatting rampzalig. Steeds meer bomen en struiken stierven en 
vielen om. Doordat het water slecht weg kon stromen ontstond er een groot 
moerasgebied. Daar kon op den duur geen mens meer leven. Doordat de 
vegetatie door het water van de lucht werd afgesloten veranderden de dode 
plantenresten in een natte brij die we veen noemen. Er ontstond een reusachtig 
hoogveengebied, het Bourtanger Moor. De mensen verhuisden naar de hogere 
zandgronden waar het water makkelijker weg kon. 
 
Wat is er mooier dan wonen aan het water? De oudste boeren bouwden hun 
boerderijen het liefst in de buurt van een beek of rivier. Zo konden ze hun 
handel snel vervoeren. Bovendien groeide er langs het water gras voor de koeien. 
De jager was boer geworden. Gierst, de voorloper van gerst was een van de 
gewassen die er verbouwd werd. Koeien, schapen en geiten waren het vee van de 
eerste boeren. De mens was de baas geworden over de natuur. De eerste boeren 
kapten de bossen en de struiken en maakten het land vrij van de wortels. Van 
brokken vuursteen maakten ze bijlen en hamers die met darmen en pezen aan 
de houten steel werden vastgemaakt. Palen hielden de huizen overeind, de 
ruimte daartussen werd met aangestampte leem, mest en zoden opgevuld. Het 
dak werd ook van palen opgetrokken en met twijgen, riet of stro gedicht. De 
palen hebben donkere afdrukken in de grond achtergelaten. Daaruit valt af te 
lezen hoe groot de huizen waren en hoe ze waren ingedeeld. De eerste boeren 
waren tevens molenaar, kok en bakker. Met maalstenen werd het graan plat 
gewreven tot meel waarvan brood en koeken werden gebakken. Het 
pottenbakken konden ze goed, er zijn prachtige potten en schotels bewaard 
gebleven. We weten hoe groot ze waren en hoe ze versierd werden. Met een pees, 
touw of houten spatel zijn er prachtige figuren in aangebracht. Potten zijn in een 
groot gebied gevonden en hadden de vorm van een trechter of een kerkklok. 
Daarom spreken we van het volk van de Trechterbekers en dat van de 
Klokbekers. De boeren aan het water hadden een gemengd bedrijf. Ze 
verbouwden graan en hielden vee. Na het omhakken van de bomen staken ze de 
brand in het onkruid en in de resten van de bomen. De as maakte het land 
meteen iets vruchtbaarder. Op de groenlanden langs het water graasden de 
koeien. De varkens scharrelden in de bossen hun kostje bij elkaar. De dieren 
mochten niet in het ingezaaide bouwland komen, daarom kwamen er wallen en 
hekken omheen. Op de wallen groeien al snel struiken en bomen, de houtwallen. 
Dichtbij Sellingen in de Laudermarke is vanuit de lucht te zien hoe een groot 
aantal akkertjes dicht bij elkaar heeft gelegen. Celtic Fields worden zulke aan 
elkaar grenzende bouwlandjes genoemd. 
 
Voor de twintigste eeuw wisten maar heel weinig mensen hoe en waar de oudste 
boeren geleefd hadden. Maar aan geheimzinnige verhalen geen gebrek. Boven de 
hunebedden zweefden de witte wieven en in de ronde heuveltjes huisden 
aardmannetjes. Toch werd er op zulke plekken de schop in de grond gezet. Wat 
die nieuwsgierige Groningers naar boven haalden weten we niet. Maar 
schatgraver Karsten, die al in 1819 urnen uit de Pottenberg bij Wollinghuizen in 
Westerwolde haalde, bewees dat zulke heuvels met dood en verbrandingen te 
maken hadden. Eerst toen archeologen als Van Giffen onderzoek deden, kwam 
er meer duidelijkheid over de eerste boeren. Van alles wat werd gevonden werden 
aantekeningen gemaakt. Dat werd vergeleken met wat er op andere plaatsen was 
gevonden. De verkleuringen in de bodem waren belangrijk. Toen het later 
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mogelijk werd om vanuit een vliegtuig foto’s te maken vielen die verkleuringen 
nog veel meer op. Bij De Haar, ten zuiden van Marum, in Haren en Heiligerlee 
zijn er stenen gevonden die rond 10.000 voor Christus bewerkt moeten zijn. De 
mooie, glad gemaakte stenen horen bij de boeren uit de Nieuwe Steentijd. In de 
beekdalen en in het veen zat moerasijzererts in de grond. Bij Sellingen is er een 
plattegrond van een boerderij blootgelegd uit de tijd dat de boeren met ijzeren 
voorwerpen bekend waren. Bijna alle ijzeren voorwerpen zijn echter verroest en 
vergaan. We spreken van de Bronstijd (2000-800 voor Christus) en van de 
IJzertijd (800-12 voor Christus). Daarna komen de Romeinen die al konden lezen 
en schrijven. En zodra de eerste geschreven berichten verschijnen eindigt de 
prehistorie of voorgeschiedenis. De gletsjers brachten de grote stenen naar 
Groningen. Toen het warmer werd zakten ze door het ijs. Het volk van de 
Trechterbekers heeft deze stenen gebruikt om er grafmonumenten van te 
bouwen. Maar die stenen zijn kapotgeslagen om er zand- en kleiwegen mee te 
bestraten en om de dijken te verstevigen. De hunebedden lagen in en bij de 
dorpen op de Hondsrug. Ook bij Glimmen en Onnen hebben er twee gestaan. 
Heel bijzonder was de vondst van de hunebedden van Heveskesklooster. 
Heveskes was een dorp aan de kust bij Delfzijl. Alleen de kerk op de wierde is 
overgebleven. Het staat op het industrieterrein van Delfzijl. Hier waren de 
archeologen op zoek naar de resten van een klooster: Heveskesklooster. Onder 
de klei en het veen werden de fundamenten gevonden. Niet alleen baksteen maar 
ook reusachtige keien. Er bleken twee hunebedden te liggen. Een ervan is naar 
museum AquariOm in Delfzijl gebracht en de andere bleef ondergronds. In 2001 
werden op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug, verborgen onder de klei bij 
Winsum, scherven en vuursteen uit de Trechterbekercultuur gevonden. De 
hunebedbouwers bedekten de graven met een laag aarde. Als langgerekte 
heuvels lagen ze in het landschap. In de loop van de tijd spoelden wind en regen 
ze schoon. Bij het Drentse Schoonoord ligt een hunebed dat Papeloze Kerk 
genoemd wordt. Met opzet is dit half met aarde bedekt. We weten niet waarom de 
boeren uit de tijd van de Trechterbekercultuur zoveel moeite deden om hun 
doden op deze manier te begraven. Alleen het vervoer al van de loodzware keien 
naar een plek was een reuzenkarwei. Op de plek waar het hunebed moest komen 
werd eerst van steentjes een vloer gemaakt, de eigenlijke grafkelder. Dan werden 
de zware draagstenen op hun plaats gebracht. Daarna werden de zware 
dekstenen als dak op de staande draagstenen gelegd. De doden kregen schotels 
en potten voedsel mee. Zodoende werden de hunebedden voor de archeologen 
ware schatkamers. 
 
Net als nu werden de doden in plaats van begraven ook wel verbrand. De as 
werd in urnen bewaard. Vaak werden die bij elkaar in de grond achtergelaten. 
Vooral Westerwolde werd bekend door de urnenvelden. De velden hebben namen 
als sleutelgat en kringgrep. Dat had te maken met de vorm van de greppel. 
Verkleuringen in de bodem laten zien dat er niet alleen een greppel was 
gegraven, maar dat er vaak een ring van palen als een hek omheen was 
gebouwd. Soms recht van vorm, soms rechthoekig. Heel opvallend waren 
greppels die op een enorm sleutelgat leken, zoals bij Smeerling. De doden 
werden ook wel in grafheuvels begraven. Bij Wessinghuizen, Onstwedderholte, 
Harenermolen en Marum liggen grafvelden. Naast lichamen werden er ook urnen 
in gelegd. Opnieuw een bewijs dat verbranden en begraven beide voorkwamen. 
Af en toe werden er vondsten in grafheuvels gedaan, zoals de bronzen bijl van 
Tolbert. Zulke bronzen sieraden en werktuigen waren kostbaar. Als in een graf 
een bronzen zwaard of emmer werd gevonden is er vrijwel zeker een belangrijk 
persoon begraven. Bronzen schatten lagen ook wel op andere plaatsen, 
bijvoorbeeld in de dalen van de Mussel Aa, de Ruiten Aa en de Pekel Aa. Rond 
500 voor Christus zijn er boeren van de zandgronden vertrokken. Er kwamen 
jaren dat het weinig regende. Bij harde wind kwamen zandverstuivingen voor en 
het ingezaaide graan werd weggeblazen. De kleigronden waren niet ver, de 
boeren verhuisden er heen. Veel boeren uit Drenthe, het zuidelijk 
Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde werden pioniers in het kwelderland.  
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Het hunebed binnenshuis bevindt zich in het museum AquariOm Delfzijl en het 
hunebed in de vrije natuur in Noordlaren. 
 
Het is nauwelijks te begrijpen hoe de stad Rome zo machtig kon worden dat het 
de hoofdstad van een wereldrijk werd. Met slimheid en dapperheid versloegen de 
Romeinen zoveel volkeren dat de Middellandse Zee een Romeinse binnenzee 
werd. De grenzen lagen in Zuid Europa, Afrika en Azië. Daarna was Gallië, het 
tegenwoordige Frankrijk, aan de beurt en werd veroverd door generaal Julius 
Caesar. Daarna trokken ze het tegenwoordige België, Zeeland, Noord Brabant en 
Limburg binnen. Hun spionnen meldden dat de wereld van de Friezen wel erg 
nat was, maar ook erg vruchtbaar. Verder naar het noordoosten lag de machtige 
rivier de Elbe. Toen Augustus (27 voor Chr. tot 14 na Chr.) de eerste keizer van 
Rome was geworden, wilde hij onderzoeken of hij naar de Elbe kon gaan. Hij 
stuurde zijn zoon Drusus naar het rivierengebied om te onderzoeken hoe groot 
de tegenstand van de Friezen was. In het jaar 12 voor Christus trok Drusus het 
land van de Friezen binnen. Hij vervoerde de soldaten per schip. De Vecht was 
toen een veel bredere rivier en verbond de Rijn met het Flevomeer. De weg naar 
de Waddenzee lag open en de Friezen konden dan vanuit zee worden 
aangevallen. Bovendien was het makkelijker om de mondingen van de Eems, 
Wezer en Elbe te bezetten. Drusus vond de Vecht te kronkelig en moeilijk 
bevaarbaar. Een deel van de Vecht werd gekanaliseerd en werd de Drususgracht 
genoemd. 
 
De operatie Elbe liep op rolletjes. De Friezen op hun wierden konden zich niet 
verdedigen tegen de goed bewapende Romeinse soldaten. Na een paar maanden 
moesten zij zich, net als de Chauken, overgeven. In het begin merkten de boeren 
op de wierden nauwelijks wat hun overkomen was. Maar dat werd anders toen 
er belasting betaald moest worden. Er was weinig geld in omloop maar er waren  
wel veel koeienhuiden. In 28 na Christus eisten de Romeinen steeds meer en 
steeds grotere huiden. De boeren vertrouwden stadhouder Olennius niet. 
Drusus bouwde in het jaar 28 het castellum Flevum. Een castellum was een 
grote rechthoekige legerplaats met wachttorens. Er lagen altijd troepen die 
onmiddellijk afmarcheerden als er ergens onrust was. De plaats van het 
castellum is onbekend. Dat het gebouwd is om de Friezen onder de duim te 
houden is wel duidelijk. Het volk aan de kust kwam in opstand en verjoeg de 
Romeinen. Maar ze kwamen terug en versterkten Flevum. De opstand heft 
geduurd tot het jaar 47. Toen versloeg Corbulo de kustbewoners. De verovering 
van de wierden en kwelders is voor de Romeinse keizers onderdeel geweest van 
het grote plan om de Elbe te bereiken. Al het land tot aan de Donau moest bezet 
worden. In het jaar 9 liet koning Herman bij het Teutenburgerwoud een geweldig 
Romeins leger in de val lopen en versloeg het totaal. Na deze ramp is het de 
Romeinen in Germanië niet echt meer goed gegaan. Na de overwinning van 
Corbulo op de Friezen gaf Claudius de Elbedroom op en hield de Maas, de Waal 
en de Rijn als de grens aan in het noordwesten. Het land van de Friezen was een 
buffer aan de rand van het Romeinse Rijk. Het echte rijk begon bij de castella 
langs de grote rivieren. De Friezen en de Chauken hadden na het jaar 47 weinig 
last meer van de Romeinen. Het was voordelig om met de rijke buurman handel 
te drijven. Er zijn niet veel Romeinse sporen in de Friese klei achtergebleven. 
Alleen wat glaswerk, aardewerk, mantelspelden en munten, zoals bij Winsum en 
op de bodem van het Boterdiep bij Stad. De Romeinen hadden de macht in de 
jaren 12 voor Christus en 47 na Christus.  
 
Verritus en Malorix waren Friese aanvoerders die handel dreven met de 
Romeinen. Koeien, huiden, leer, veren, wol, benen gebruiksvoorwerpen, boter en 
kaas ruilden ze tegen koren en allerhande sieraden. Aan koren hadden de 
Friezen in hun graslanden altijd tekort. In het Romeinse gebied langs de Veccht 
lagen akkers waar het graan prima groeide. Daar kon toch mooi een stukje 
Friesland van worden gemaakt. Onder aanvoering van Verritus en Malorix 
kwamen daar de Friese landverhuizers. Ze bouwden er hun boerderijen en 
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begonnen te ploegen en te zaaien. De Romeinen keken het eerst aan maar toen 
de boeren langs de Vecht begonnen te klagen en te spreken van landroof werd 
het anders. De Friezen moesten ophoepelen maar accepteerden dit niet. Dan 
moet de keizer jullie maar ander land geven, zeiden de Romeinen om van het 
gezeur af te zijn. Verritus en Malorix wachten niet af en reisden naar Rome. De 
Romeinse bestuurders wisten niet goed wat ze  ermee aan moesten. Ze lieten hen 
de stad zien en ook het openluchttheater waar het wagenrennen werd gehouden. 
Verritus en Malorix wisten niet wat hun overkwam. Ze zagen allerlei vreemd 
uitgedoste bezoekers vlakbij de troon van de keizer. Het waren de hoogste 
bestuurders en bondgenoten. Zonder zich te bedenken daalden beiden af van de 
tribunes, liepen dwars door het theater en beklommen de eretribune. De 
Romeinen applaudisseerden. ‘Geen volk op aarde overtreft ons Friezen in 
krijgsmanschap en trouw’, zeiden Verritus en Malorix. Een sterk verhaal dat tot 
op de dag van vandaag de dapperheid van de Friezen moet bewijzen. 
 
Mijn naam is Sappe. Altijd wordt er kwaad over mij gesproken. Ik zou de 
wreedste en gierigste Groninger zijn die er ooit geleefd heeft. Een uitzuiger en 
een moordenaar. Lastterpraat, satanswerk. Allemaal de schuld van de duivel. 
Die heeft me zwart gemaakt. Natuurlijk ben ik geen gewoon mens, dat weet ik 
ook wel. In duistere dagen dat hele volksstammen op de vlucht waren en er 
overal gemoord en gevochten werd, ben ik hier te vondeling gelegd. Er werd 
gefluisterd dat de duivel dat gedaan zou hebben. Sappe, het duivelskind. Nooit 
ben ik die naam meer kwijt geraakt. De duivel heeft die praatjes rondgestrooid. 
Als de mensen sliepen, sloop hij naar binnen en fluisterde ze in het oor dat 
Sappe een duivelskind was. Toen ik hier voor het eerst wakker werd zei de 
duivel: ‘Zolang jij leeft zal geen mens hier ooit een voet zetten’. Hij wees met zijn 
bokkepoot naar het ruwe veen en de bossen daarachter, waar beren en wolven 
wonen. En hij gaf mij de wonderzweep die er net zo uitzag als zijn eigen staart. Ik 
heb hem altijd bij me gehouden, het waren immers harde tijden. Duivelsstaart, 
zo noemden ze mijn zweep. Als ik ermee sloeg was ik iedereen de baas. Als de 
oude berin er niet was geweest had ik het niet overleefd. Maar zij deed net of ik 
een beertje was in plaats van een kleine vondeling. Zij ontfermde zich over mij. 
Maar elke dag berenmelk en honing! Op een mooie zonnige dag was mijn 
berenmoeder in slaap gevallen. En toen kwam hij er aan geslopen, die booswicht, 
die verrader, die satan, die gemene duivel. ‘Sappe, mijn jongen’, teemde hij met 
een valse trek op zijn harige tronie, ‘wat ben je al sterk. Je bent veel te groot en 
te sterk voor melk en honing. Dat is eten voor kleuters, maar niet voor zo’n 
sterke kerel als jij. Streel je duivelsstaart, Sappe. Streel hem en met één slag ben 
je van haar af. Dan vang je vissen, dan strik je hazen en dan schiet je vogels. Toe 
dan, Sappe, toe dan, wees een kerel’. En zo waar ik Sappe heet, die duivel 
betoverde mij. Wat ik deed deed ik niet uit mezelf. Voor ik weer de gewone, 
vriendelijke Sappe werd, was het kwaad al geschied. Ik zette mij schrap en sloeg 
haar met mijn duivelsstaart in één keer morsdood. Met een scherpe steen sneed 
ik haar open. Wat was dat malse, warme berenvlees lekker. Echte mannenkost. 
In één keer was ik groot geworden. Een echte kerel die wist wat hem te doen 
stond. Ik maakte de huid los en legde die in de zon te drogen. Ik scharrelde 
allerlei takken bij elkaar. Maar aan takken alleen had ik niet genoeg. Ik sloeg 
mijn staart om de taaie biezen die uit de zompige modder staken en trok ze eruit. 
Toen bouwde ik een knappe takkenhut. Daarover gooide ik de berenhuid. Wat 
was ik moe geworden. Ik zag niet dat de ondergaande zon de heide, de bomen en 
de bossen rood kleurde. Van de witte wieven die er, lichter dan dwarrelende 
sneeuwvlokjes, kwamen aanzweven, merkte ik niets. Tot de grond opeens begon 
te trillen. Ik was meteen klaar wakker. Zware stappen kwamen dichterbij. Door 
de kieren van mijn nieuwe hut zag ik een schaduw die over de hut viel. Ik hoorde 
woedend hijgen. Haar zoon, flitste het door mij heen. Haar zoon! De zoon van de 
berin en hij was vlakbij. Hij was zeker tien keer zo sterk als zijn moeder. 
Vluchten kon niet meer. Ik schoot overeind. Ik sprong naar buiten en liet mijn 
duivelsstaart knallen. De beer week achteruit. Aan zijn ogen kon ik zien dat hij 
de moordenaar van zijn moeder had geroken. Nog voor hij zijn machtige klauw 
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naar mij kon uitstrekken, sloeg ik hem met mijn staart. Door de geweldige 
kracht stortte hij neer. Met de volgende slag was ik voor de tweede keer 
berendoder geworden. Nu was ik de baas over het wijde veen. Niemand durfde in 
mijn buurt te komen. Alleen de duivel sloop af en toe om mij heen, wilde mij 
altijd maar weer overhalen om de vreselijkste dingen uit te halen en de mensen 
die aan de rand van mijn drassige wereld hun huizen hadden gebouwd, kwaad 
te doen. Daar gingen steeds meer boeren wonen. 
 
Later werd er zelfs een klooster gesticht. Hele veel land achter mijn venige rijk 
hoorde toe aan abt Johannes en zijn monniken. De boeren moesten hem pacht 
betalen. Dat viel lang altijd niet mee. Misoogsten, droogte, hoog water, ziekte 
onder het vee zorgden voor rampen. Abt Johannes had recht op zijn pacht, maar 
zijn broeders konden het nauwelijks over hun hart verkrijgen om te innen wat 
het klooster toekwam. Het was de duivel die me op de hoogte bracht. ‘Jij zou de 
pacht veel beter kunnen ophalen dan die suffe monniken uit het klooster. Jij 
bent een kerel, Sappe! En vergeet niet, geld is belangrijk geworden. Als je een rijk 
man wilt zijn, ga dan naar abt Johannes’. Afijn, half betoverd als ik was, klopte 
ik op de kloosterdeur. Ik kletste net zo kruiperig tegen de abt als de duivel tegen 
mij. En het werkte. Ik mocht voortaan de pacht ophalen. Met hulp van mijn 
staart kwam alles prima in orde. Het duurde maar even of de goudkist van het 
klooster was tot aan de rand gevuld. En mijn eigen geldkist niet minder. Toen 
moet de duivel mij verraden hebben. Mij, die hij zijn duivelskind noemde. Ik zou 
mijn staart laten knallen bij een boer. En wat deed die vervloekte satan, die 
duivelse schobbejak? Hij kroop de avond ervoor onder de bedstee van de boer. 
Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet, toen nog niet. Ik kom bij de boerderij en de 
boer komt handenwrijvend op mij af. ‘Sappe’, zegt hij, ‘beste Sappe, weet jij wel 
dat er een grote schat op de bodem van de poel ligt, vlak achter je hut?’ En ik, 
domkop die ik ben, zeg ook nog: ‘Als ik de schat vind mag je op de boerderij 
blijven wonen. Je schulden zijn zo groot dat ik je er eigenlijk af moet slaan.’ De 
boer en ik samen naar de plas. Ik buig voorover en zie in het water nog net dat 
die waardeloze pachter mij toch een duw verkoopt! Ik had geen tijd om achteruit 
te slaan, ik lag in het water voor ik ook maar een pink had kunnen bewegen. Als 
een wildeman sloeg ik met mijn staart om me heen. Dat had ik beter niet 
kunnen doen, want de poel werd al maar breder en dieper. En wie zie ik in een 
flits vanachter een bosje grijnzen, vlak voor ik kopje-onder ging? De duivel! Hij 
schudde van het lachen, die satan. Zo is het Sappemeer ontstaan. Jaren later 
hebben turfgravers de poel, die ik zo groot als een meer had geslagen, 
drooggelegd. De turf bleek goud waard. Er ontstond een veenkolonie: 
Sappemeer. Ben ik toch nog beroemd geworden. 
 
Veel Franken hebben er in Groningen niet gewoond. Toch is hun opmars naar 
het noorden belangrijk geweest. De Franken waren verdeeld in allerlei stammen 
die hun eigen koningen hadden. Een van de eerzuchtigsten was Clovis. Die was 
met zijn stam in het Belgische Doornik neergestreken. Hij was een vechtersbaas 
die zijn hand voor een sluipmoord of meer niet omdraaide. Hij droomde van een 
groot Frankisch rijk. Het was hem niet ontgaan dat de meeste Galliërs christen 
waren en dat de priesters in hoog aanzien stonden. Overal stonden kerken. Het 
christendom was vanuit het Romeinse Rijk verbreid. Rome was het centrum van 
het Romeinse Algemene (Rooms Katholieke) geloof. De bisschoppen bestuurden 
de kerk in allerlei delen van het rijk. De kerk van Rome was de belangrijkste. 
Later werd de bisschop paus (vader) genoemd. Hij werd het hoofd van de kerk in 
de hele wereld. In Gallië keken de bisschoppen vol spanning toe naar wat de 
nieuwe Frankische heersers van plan waren. Clovis had al snel in de gaten dat 
met moord en doodslag en het opleggen van het heidense geloof het verzet van de 
Galliërs alleen maar groter zou worden. Als hij zich liet dopen zou het een stuk 
gemakkelijker gaan. Bij de kerk van Reims moet toen een wonderlijke 
plechtigheid hebben plaatsgevonden. Clovis stapte met drieduizend van zijn 
soldaten in een beek, ging even kopje onder en hoorde hoe een bisschop riep dat 
zij nu vrome christenen waren. Vroom of niet, veroveren was een zaak van 
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speren en zwaarden en niet van bidden en preken. Het was mooi meegenomen 
dat de christelijke Galliërs de Frankische koning voortaan meehielpen tegen zijn 
vijanden. Dankzij Clovis werd Gallië het Rijk van de Franken. 
 
Voorlopig werd de Rijn de noordgrens en trokken de Franken lang de Maas naar 
de Rijn. Het land was vruchtbaar en goed te verdedigen. Rond het jaar 600 had 
koning Dagobert Utrecht aan de Vecht bereikt. Hij stichtte er een kerk en 
bouwde op de ruïnes van de oude Romeinse legerplaats een burcht. Het was de 
Franken menens om de nieuwe onderdanen te bekeren. De Friezen accepteerden 
dat niet en in 650 sloegen ze terug. De kerk van Utrecht werd verwoest. Maar de 
Franken waren met meer soldaten en sterker. Ze kwamen gevaarlijk dicht in de 
buurt van het Friese zeerijk en de haven van Dorestad aan de Rijn. De Friezen 
begrepen dat ze alleen met elkaar een kans tegen de sterke Franken hadden. Ze 
hadden een sterke leider nodig. Dat werd koning Radboud, dezelfde die op de 
Hasseberg bij Sellingen begraven zou zijn. Maar tegen de Franken kon hij niet 
op. Onder hen was het hoofd van de hofhouding (hofmeier) de koning inmiddels 
boven het hoofd gegroeid. Rond het jaar 700 was dat Pepijn de Middelste. In de 
Slag bij Dorestad in 690 versloeg hij Radboud. De Franken drongen het land van 
de Friezen binnen. Bijna had de hofmeier Radboud overgehaald om christen te 
worden. Op het laatste moment ging dat niet door. Maar hij moest wel beloven 
dat de evangeliepredikers er mochten prediken en er kerken stichten. Met 
tegenzin gaf Radboud toe. Tot zijn dood in 719 bleef hij vechten tegen de 
Franken. Een andere hofmeier, Karel Martel, begon in 718  grote veldtocht naar 
het noorden. Zowel de Friezen als de Saksen moesten eraan geloven. De Franken 
hadden nu in een groot gebied de macht. Ze verdeelden het land in gouwen. In 
de namen Hunsingo of Hunzego en Fivelingo of Fivelgo klinkt dat nog door. Het 
is moeilijk na te gaan hoe groot hun macht in de noordelijke gouwen precies is 
geweest. Maar ten zuiden van de IJssel waren ze heer en meester. 
 
Rond 800 vormde Groningen de noordwestelijke punt van het rijk van Karel de 
Grote. De laatste koning uit het huis van Clovis was in 751, samen met zijn 
zoontje, door hofmeier Pepijn de Korte in een klooster geplaatst. Pepijn liet zich 
tot koning uitroepen. De paus ondersteunde hem want heidense troepen 
bedreigden Rome. Geen christelijk heerser was machtiger dan de koning van de 
Franken. De evangelieprediker Bonifatius zalfde Pepijn door kostbare olie over 
zijn hoofd uit te gieten. Pepijn was nu koning bij de gratie Gods en regeerde uit 
naam van God. Nog beroemder werd zijn zoon Karel. Deze breidde het rijk 
geweldig uit. In 768 volgde hij zijn vader op en zou dertig jaar achter elkaar 
oorlog voeren. In Noord-Italië verdreef hij de tegenstanders van de paus en 
voegde het gebied bij zijn rijk. Hij begreep dat bergen en rivieren veilige grenzen 
waren. In het zuidoosten trok hij naar de Donau en het lukte hem ook om 
Noord-Spanje te veroveren. Maar geen vijand was er lastiger dan de Saksen. Net 
als de Romeinen droomde hij van de Elbe als grens in het noodoosten. Maar dan 
moesten eerst de Saksen verslagen worden. Die woonden vooral tussen de 
rivieren de Eems en de Wezer. Op de grens van het Saksenland lagen 
Westerwolde, het Gorecht en de zandruggen van het Westerkwartier. Ook daar 
woonden Saksen. Hun dorpen lagen als zandeilandjes in een venige, moerassige 
omgeving. De Saksen vochten als leeuwen. Het was Karel bittere ernst. 
 
Ik wil het trouweloos en meinedig volk der Saksers zo lang beoorlogen, tot het, 
hetzij van de aardbodem verdelgd zal zijn, hetzij het Christendom zal hebben 
aangenomen. 

 
Hij hield woord en met moord en brand werd deze vijand verslagen. Met harde 
hand hield Karel de wind eronder. Ieder verzet tegen zijn soldaten en tegen het 
christendom werd met de dood bestraft. Hetzelfde gold voor de weigering om 
belasting te betalen. Voor de kerken en kloosters die overal gesticht werden 
moest een tiende van de oogst, in de vorm van graan, vee of huiden worden 
afgedragen. Was een dorp halsstarrig dan werden de dorpshoofden gedood en de 
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rest van de dorpelingen naar een uithoek van het rijk verbannen. Alle 
maatregelen werden door priesters genoteerd. Karel zelf kon niet lezen of 
schrijven. Meer dan het zetten van zijn handtekening heeft hij niet geleerd. Er 
wordt gefluisterd dat hij trouw elke avond een boek onder zijn hoofdkussen 
legde, maar hij is niet al slapend geleerd geworden. Karel was geen uitzondering. 
Van de Romeinse geleerdheid was na de volksverhuizing weinig overgebleven. 
Alleen in de kloosters werd nog perkament volgeschreven. Zij schreven heel wat 
vriendelijker over de christenvriend Karel de Grote dan over de heidense Saksen. 
Het jaar 800 was het gloriejaar voor Karel. Hij regeerde toen van Denemarken tot 
Barcelona en van de Donau tot de Atlantische Oceaan. Op kerstavond werd hij 
in de Sint Pieterskerk door de paus tot keizer gekroond. Na de Romeinse keizers 
was er nu ook een keizer van de Franken. 
 
Het is een wonder dat Karel de Grote in een tijd van slechte wegen, 
onbegaanbare moerassen en watervloeden zo’n geweldig rijk kon besturen. Hij 
was voortdurend op reis. Met zijn hofhouding trok hij van palts naar palts, zoals 
zijn paleizen met dikke muren werden genoemd. Als daar alles opgegeten was 
ging de stoet van schrijvers, knechten, soldaten en hun vrouwen naar een 
andere palts om daar ook de voorraden te gebruiken tot de laatste kruimel. Geld 
speelde toen nog geen rol. Rijkdom stond gelijk aan landbezit. De paltsen van 
Aken en Nijmegen ( het Valkhof) lagen nog het dichtst bij Groningen. Het rijk 
was verdeeld in gouwen waarover een graaf regeerde. Vanuit zijn paltsen had 
Karel nauwelijks zicht wat er zich aan de grenzen van het rijk afspeelde. Ook 
Groningen lag aan de rand. Misschien werd het door zendgraven bezocht, die de 
keizer op de hoogte hielden. De bisschoppen en de abten in de kloosters, die 
immers veel aan Karel te danken hadden, hielpen mee om het rijk te besturen en 
om ervoor te zorgen dat er recht werd gesproken. In Groningen zijn een paar 
grafvelden uit de tijd van Pepijn de Korte en Karel de Grote gevonden. In 
sommige graven lagen kostbare wapen en sieraden. Het heidendom was dus niet 
verdwenen in Groningen, want het was bij de christenen ongebruikelijk om 
giften mee te geven in het graf. Bij Godlinze is een grafveld aangetroffen waar 
urnen met as waren begraven en ook lijken. De christelijke Franken hadden het 
verbranden van de doden verboden. Archeoloog Van Giffen heeft het grafveld van 
Godlinze in 1919 opgegraven. Een jaar eerder waren er bij het leggen van 
draineerbuizen beenderen en een urn gevonden. Het grafveld lag op 
tweehonderdveertig meter afstand van de wierde. Er werden vijfendertig urnen, 
zes graven met de as van verbrande lichamen en vierenzeventig graven met 
skeletten opgegraven. Verder heel veel oud roest, dat een ware schat aan wapens 
bleek te zijn. In 1998  werd alles goed schoon gemaakt en de archeologen keken 
hun ogen uit. De schat van Godlinze bestond uit verschillende zwaarden, 
lanspunten, schildknoppen, stijgbeugels, klapmessen, gespen en scharen. Geen 
spullen van eenvoudige boeren. Wapens van voorname Friezen of Saksen? 
Zouden die zich tegen de Franken hebben verzet? En wat te denken van het 
verbranden en begraven op dezelfde begraafplaats? Het oog van Karel zag dus 
niet alles. 
 
Dicht bij de Engelse stad York verrees de Benedictijner abdij van Ripon. Daar 
werden monniken opgeleid om in de Ommelanden de heidenen te bekeren. 
Vermoedelijk konden de predikers communiceren met de Friezen en de Saksen, 
maar zonder bescherming van de Frankische koningen hadden ze het niet gered. 
De eerste die vanuit Ripon de overtocht waagde was Wilfried, de bisschop van 
York. Een evangelist van geen woorden, maar daden. Altijd nam hij timmerlieden 
en schilders mee die wisten hoe je in hoog tempo een kerk moest bouwen. Van 
zo’n prestatie waren de heidenen meer onder indruk dan  van preken, zingen of 
bidden. Zijn opvolger en leerling Willibrord was vast van plan om alle 
kustbewoners te bekeren. In 690 ging hij aan land. Koning Radboud was net bij 
Dorestad verslagen. Van de Franken mocht Willibrord zich in Utrecht vestigen. 
De paus benoemde hem tot aartsbisschop van de Friezen. Uit Engeland kwamen 
architecten en bouwvakkers en er verrees een zendingspost met een kerk, een 
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klooster en een school. Opleiden van priesters uit de Ommelanden was van het 
hoogste belang. Hofmeier Pepijn de Middelste was niet zuinig. Hij schonk 
Willibrord boerderijen en het rijke klooster Echternach in Luxemburg. En zo 
trokken groepjes monniken door het Friese land. De voorste droeg een kruis, 
anderen gebedenboeken van perkament, een klein altaar, wijn, wierook, brood 
en tenten. Met de verkondiging van het evangelie wilde het niet erg vlotten, al 
viel bij de mis de mond van de toekijkende Friezen open van verbazing.. vooral 
als zij de wolken wierook opsnoven. De tochten waren zwaar. In de zomer was er 
tekort aan water. Toen Pepijn de Middelste in 714 stierf, bleek hoe weinig 
Willibrord zonder hulp van de Franken kon beginnen. Radboud sloeg 
onmiddellijk toe. De Utrechtse bisschop vluchtte met alle broeders naar 
Eternach. Nadat Karel Martel, de zoon van Pepijn de Middelste, orde op zaken 
had gesteld, kon de bisschop terugkeren. De Utrechtse missiepost was in een 
bouwval veranderd. Opnieuw werd er getimmerd en gemetseld. De zendingspost 
kreeg meer landerijen dan ooit. Met de bekering bleef het sukkelen. De Friezen 
zagen de evangelisten als Frankische verraders en ze bleven Wodan en Donar 
trouw. Teleurgesteld trok Willibrord zich in Eternach terug. 
 
Bonifatius kwam, hij was een oude rot in het bekeren. Hij had Pepijn de Korte 
nog tot koning gezalfd. Een man van spektakelstukken. Ooit wilde hij bij een 
grote eik preken. In de boom hingen schedels van paarden en gestold bloed. Het 
was een heilige boom van de god Donar. ‘Omhakken’, beval hij zijn monniken. 
De boeren waarschuwden hem. Bij de eerste spaanders zou Donar hem 
gruwelijk straffen. ‘Hakken’, herhaalde  Bonifatius. De monniken werkten zich in 
het zweet, de boom gaf niet toe. Het samengestroomde volk wachtte op de wraak 
van Donar. Toen stak een onweer op. De wind wakkerde aan tot stormkracht. 
Met veel lawaai stortte de Donar-eik op de grond. ‘Christus is sterker dan Donar’ 
zei Bonifatius met een stalen gezicht. Hij had wel succes met het evangeliseren 
en kreeg een fraai klooster toegewezen, Fulda in Duitsland. Voor de zoveelste 
keer hadden de Franken de macht van de weerspannige Friezen met een 
strafexpeditie overgenomen. Per schip kwam Bonifatius in Utrecht aan. In het 
jaar 754 voer hij naar de Friezen. Het draaide op een drama uit. In de bossen 
rond Dokkum ging het op 5 juni 754 gruwelijk mis. Of de Friezen dachten dat 
erin de zware boekenkisten schatten verborgen waren? Of dat er nieuwe 
spionnen van de Franken waren gekomen? Het werd een bloedbad en Bonifatius 
werd gedood. De haat van de Friezen was zo groot dat Pepijn de Korte aarzelde 
om in te grijpen. Na enige jaren werd opnieuw een poging gewaagd. Nu onder 
leiding van een bekeerde Fries: Liudger (742-809). Hij was vlak bij Utrecht 
geboren en er in de kloosterschool opgeleid. Later was hij naar York gegaan om 
er verder te studeren. Hij koos voor Dokkum om er een zendingspost te stichten 
als eerbetoon aan Bonifatius. Er werd een kerk gebouwd en van daaruit trok 
Liudger met zijn volgelingen verder Friesland in. Met de kerstening ging het de 
goede kant op. Blijkbaar werd Liudger beter vertrouwd, al bleef hij afhankelijk 
van de zwaarden en speren van de Frankische soldaten. Hij verrichtte wonderen, 
net als zijn voorgangers. De bekendste was in de Ommelanden, in Helwerd.  
Liudger werd met zijn monniken door boerin Meinswit hartelijk ontvangen en 
kreeg een voortreffelijke maaltijd aangeboden. Opeens riep Meinswit: ‘Bernlef’. 
Een blinde naderde stap voor stap de boerderij. Hij had een harp bij zich. Even 
later zong hij op wonderschone wijze de grote daden van de Germanen. Prachtige 
liederen, maar helaas over heidense helden. Toch was Bernlef al half christen. 
Hij biechtte voor Liudgers zijn zonden op. Daarop vroeg Liudger of hij de 
volgende dag opnieuw naar Helwerd wilde komen. De volgende morgen 
ontmoetten beiden elkaar. Liudger streek met zijn vingers over de blinde ogen en 
maakte een kruisteken. Toen hij zijn hand terugtrok zag Bernlef die bewegen. 
Eerst baden ze samen in het kerkje van Usquert en vervolgens gingen ze naar 
Warffum. Het duurde maar even of de zanger zag bomen, koeien en huizen. 
‘Dank de almachtige God, die u het licht in uw ogen geeft gegeven’, sprak 
Liudger vroom. Bernlef vroeg of hij mocht meetrekken met Liudger. Voortaan 
zong hij niet meer van de heidense heldendaden, maar van de grote daden van 
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God. Ook Liudger kreeg een rijk klooster toegewezen, dat van Werden in het 
Ruhrgebied. Liudger preekte vooral in de Ommelanden, veel Saksen op de 
zandgronden in het oosten werden bekeerd.  
 
Tijdens de regering van Karel de Grote doken de eerste Vikingen op aan de kust. 
Ze kwamen vooral uit Denemarken. Iedere nederzetting aan de fjordenkust had 
een aanvoerder, de jarl. In kleine groepjes van slechts een paar schepen 
stroopten ze vreemde kusten af. Op boerderijen viel niet veel te halen, maar de 
kerken waren rijk. De zilveren bekers en schalen die de pastoor bij de mis 
gebruikte waren veel waard en konden heel wat gemakkelijker worden 
meegenomen dan koeien en varkens. Van alle kustbewoners werden de pastoors 
het ergst getroffen. Maar wie zal zeggen of er geen Friezen waren die zich bij hen 
aansloten. Uit een bewaard gebleven voorschrift blijkt dat bij een rooftocht ook 
kustbewoners als gevangenen meegevoerd werden.  
 
Indien ergens een man door de mannen uit het noorden wordt gevangen genomen 
en uit het land gevoerd, en hij komt tot de zijnen weer, en herkent zijn broeder en 
zuster en weet te noemen zijn naaste vrienden, zijn vader en zijn moeder, en kan 
aanwijzen zijn eigen land en zijn ouderlijk erfdeel, zijn eigen akker en de vaste 
bezittingen zijns vaders -  zo mag hij weder aanvaarden zijn eigen bezittingen 
zonder stok of strijd; want noch zijn vader, noch zijn stiefvader, noch zijn broeder, 
noch zijn zuster, noch zijn schoonzuster, noch zijn valse voogd, mogen zijn erf 
verkopen terwijl hij uitlandig was. Dit is het algemene Friese recht. 

 
Er blijkt in elk geval uit dat de Vikingen er niet tegen opzagen om mensen te 
roven en hen als slaven te laten werken. Dat is ook Reginhard uit het Oldambt 
overkomen. Er wordt van hem vermeld dat hij rond 890 werd losgekocht. Het 
bekendste slachtoffer van de Noormannen is Walfrius van Bedum, die net als 
zijn zoon Radfridus, op gruwelijke wijze is gedood. Eerst lieten de jarl het bij 
snelle aanvallen. Zij trokken hun schepen de kwelder op, roofden en plunderden 
en voeren weer naar huis. Maar al snel kwamen hele vloten op de kust af. Vooral 
toen de Frankische macht na de dood van Karel de Grote in 814 afnam. De 
Ommelanden waren zeker niet het hoofddoel van de Noormannen. Dorestad en 
Utrecht waren veel rijker. Daar viel pas wat te halen. En wie de baas was over de 
Rijn en de Vecht had de macht over de schippers en kooplieden. Rond 850 nam 
aanvoerder Rörik Dorestad in, dat voor de zoveelste keer werd geplunderd. Zijn 
troepen stroopten de wijde omgeving af. De nieuwe Frankische koningen waren 
zo zwak dat ze zelfs bedelaars en landlopers vroegen om hen te helpen. Rörik 
kon ongestraft zijn gang gaan. Zijn mannen moordden en brandden. De slechte 
naam van de Vikingen in ons land is voor een groot deel aan Rörik te danken. 
Hij hield in Utrecht zo huis dat er volgens een verbijsterde kroniekschrijver geen 
enkele muur overeind stond. De Frankische koningen waren niet meer in staat 
de Vikingen tegen te houden. Een van hen gaf zelfs zijn dochter aan Godfried, 
een andere Vikingheld. Al het land ten noorden van de rivieren was voortaan van 
hem. Zo werd Godfried rond 900 koning van Friesland, hij deed zijn best om aan 
nieuwe rooftochten van de Vikingen een eind te maken. Maar voort wat hoort 
wat. Hij voerde belastingen in die hij beschermgeld noemde. Daarover doet een 
verhaal de ronde dat meer vermakelijk dan waar is. Godfried zou voor het innen 
van de belastingen een speciaal huis hebben gebouwd. Op de grond lag een 
reusachtig bronzen schild. De schatmeester, die precies bijhield wat iedereen 
moest betalen, zat er naast. De schatplichtigen moesten hun munten op het 
schild gooien. De schatmeester telde die op. Maar alleen wat hij hoorde 
(klinkende munten) werd genoteerd. De kleinere of te zacht geworpen munten 
telden niet mee. Daarvoor waren zijn oren niet goed genoeg. Maar teruggeven 
wat onhoorbaar op het schild was gevallen was er niet bij. Ook het misverstand 
van de noordermannenpoortjes stamt uit de tijd dat Godfried over Friesland 
regeerde. Er stonden toen al op veel plaatsen kerken. De kerkgangers zouden 
verplicht zijn om de kerk door het poortje aan de noordzijde te verlaten. Ze 
waren met opzet erg laag gebouwd. Op die manier moesten alle kerkgangers voor 
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de Vikingen uit het noorden buigen als zij naar buiten wilden. Maar de Friezen 
gingen toen omgekeerd de kerk uit, hun achterwerk gericht op het land van de 
Noormannen. In verschillende oude kerken in Groningen is zo’n dichtgemetselde 
ingang aan de noordkant nog te zien. Maar een noordenmannenpoort? Daar 
klopt niets van. De kerken waren in die tijd allemaal van hout gebouwd en 
hadden geen gemetselde poortjes. Die zijn uit de tijd toen de Vikingen hier al 
lang verdwenen waren. Doordat de kerkhoven telkens werden opgehoogd werden 
de poortjes lager. Toen Godfried nog een groter gebied wilde was het al rap met 
hem gedaan. In de Betuwe werd hij in opdracht van de Frankische koning 
vermoord. De rooftochten van de Vikingen waren in de dagen van koning 
Godfried zo goed als voorbij. Veel mannen uit het noorden waren christen 
geworden, waardoor ze ook met de Friezen beter overweg konden. Bovendien 
voeren ze hoe langer hoe meer naar Frankrijk. Daar was het westen een echt 
Noormannen land geworden: Normandië. Ook grote delen van Engeland worden 
veroverd.  
 
Tot aan het jaar 1000 worden alle kustbewoners Friezen genoemd. Na dat jaar 
duikt ook de naam Groningers op. Dat had alles te maken met de bloei van Stad. 
Op de handelswierden woonden Friezen, maar ook de Saksische stad Groningen 
werd als haven belangrijk. De Stadjers roerden zich geducht. Op de duur werden 
de inwoners van de Ommelanden, het Oldambt, Westerwold en het Gorecht niet 
langer Friezen of Saksen genoemd, maar Groningers. Vanuit Stad voeren 
schepen door de Hunze (Reitdiep) naar zee. Eeuwenlang is dat zo gebleven. De 
namen Winsum, Westeremden, Garrelsweer en Stad worden genoemd in 
handelsverdragen die bewaard zijn gebleven. Bovendien hadden Stad, 
Garrelsweer en Winsum het recht om hun eigen munten te slaan. Die zijn tot in 
Rusland gevonden. 
 
De zeelui uit Fivelingo deden mee aan de Kruistochten. De Islamitische 
Seldsjoeken hadden  Palestina veroverd. De christenen accepteerden dat niet en 
ondernamen enorme tochten om het land te heroveren, zelfs koningen en keizers 
deden eraan mee. In 1217 zeilden ook schepen uit Fivelingo uit om zich bij die 
andere landen aan te sluiten. ‘Alzo door de mond der Lauwers in de open zee 
uitgevaren, bij winden zo gunstig als zij maar wezen konden, zagen zij de derde 
dag Engeland’. Toch ging het mis. In 1296 waagden opnieuw vijf schepen  de 
gevaarlijke tocht. Ook zij sloten zich aan bij een internationale vloot. ‘Toen dan 
alles gereed was, gingen op donderdag voor Pasen de kruisvaarders zeer 
godvruchtig aan boord der plechtig met ene mis en andere gebeden ingezegende 
schepen. Toen zij nu met gunstige wind tot Borkum, dat tot Eemsgo behoort, 
waren gekomen, werden zij daar door tegenwind bijna twintig dagen 
opgehouden. Alle vijftig schepen kwamen omstreeks des heeren Hemelvaart in 
de haven van Vlaanderen, die Zwin genoemd wordt, aan.’ Maar ook nu werd het 
heilige land niet veroverd. 
 
Van alle vorstenhuizen was er niet een zo machtig als dat van de Habsburgers. 
Rond 1500 leken zij steeds dichterbij te komen. Ze hadden de macht in Spanje, 
Duitsland en de Nederlandse gewesten. Nog geen twintig jaar later heerste de 
jonge Karel V (1500-1555) over een rijk waar de zon nooit onderging. In 1515 
werd Karel Heer der Nederlanden, daarna koning van Spanje (1516) en keizer 
van Duitsland (1519). Zijn vader was overleden maar zijn grootvader 
Maximiliaan van Habsburg vocht als een leeuw om van zijn kleinzoon de 
machtigste vorst van zijn tijd te maken. Zonder oorlogen zou dat nooit lukken. 
Ook niet in de Nederlanden (Nederland en Belgiè). Alle zeventien Nederlandse 
gewesten voelden zich zelfstandige landjes. Net als Stad gingen zij hun eigen 
gang. Volgens Maximiliaan en Karel moest dat veranderen. Alle Nederlanders 
moesten vanuit Brussel bestuurd worden. Vanwege al hun oorlogen hadden 
Maximiliaan en Karel altijd geld nodig. Volgens oude voorrechten kwam dat van 
hun onderdanen. Maximiliaan maakte met iedereen ruzie maar de jonge Karel 
was voorzichtiger. `De kunst van het opleggen van belastingen bestaat in het 
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dusdanig plukken van de gans dat men zo veel mogelijk veren verzameld met zo 
weinig mogelijk gesis´, zei hij. Van de Nederlandse gewesten waren Gelre en 
Friesland het koppigst. In Gelre, waar het tegenwoordige Gelderland en Noord-
Limburg toe behoorden, wilde hertog Karel van Gelre van geen wijken weten. Hij 
vertrouwde de Habsburgers niet. Ook de Friezen waren er niet gerust op wat er 
in Brussel bekokstoofd werd. Wat moest er van de Friese Vrijheid terechtkomen? 
Nog liever de inhalige Stadjers met hun stapelrecht dan machtige heren met hun 
grote legers. Maar verzet zou niet baten. 
 
De lege schatkist van Maximiliaan werd de Friezen fataal. Om zijn schuldeisers 
tevreden te kunnen stellen bedacht Maximiliaan allerlei oplossingen. Een van 
deze schuldeisers was Albrecht van Saksen, een legeraanvoerder uit Duitsland. 
Hij had nog grote rekeningen openstaan. Gelukkig wilde Albrecht wel een rijk 
besturen. De mars naar Leeuwarden verliep probleemloos. Als Eeuwige Heer 
mocht Albrecht vanaf 1498 over de Friezen heersen. Hij kreeg alle rechten in 
Friesland. Zowel de Ommelanders, de Stadjers als de Oost-Friezen werden er 
onrustig van. Wat waren die Saksen van plan? In 1497/98 hadden de Stadjers al 
te maken gehad met Albrecht van Saksen. Zijn aanvoerder Nittert Fox trok een 
spoor van roof en brand door het Westerkwartier. Noordhorn en Zuidhorn 
werden verwoest, Aduard geplunderd. Boerderijen gingen in vlammen op. De 
ellende was niet te beschrijven. In Stad bewapenden zich de burgemeesters toen 
ze vernamen allerlei kopstukken onder de Ommelander jonkers de kant van 
Albrecht kozen. Van Ewsum, Ripperda, Rengers, Onsta, Tammeling… er moest 
een daad gesteld worden. Samen met andere jonkers vielen de Stadjers hun 
machtige steenhuizen aan. Die van Farnsum, Ten Post, Den Ham, Pieterburen, 
Sauwerd en Verhildersum bij Leens gingen in vlammen op. Er was vrede, maar 
voor hoelang? 
 
Stad mocht dan heel rijk zijn, maar voor een goed leger hadden de Stadjers nooit 
veel over gehad. Dat bleek verkeerde zuinigheid. Na 1500 werd Albrecht van 
Saksen opgevolgd door zijn zoon Georg. Hij herstelde de dijken en wegen en was 
rustig met het heffen van belastingen.  De Friezen namen op de koop toe dat hij 
steeds meer macht naar zich toe trok. George droomde van alle rechten in heel 
Friesland. De verovering van Friesland aan de westzijde van de Lauwers was nog 
maar het begin. Aan de overkant lagen de Ommelanden met de vruchtbare klei 
en bloeiende dorpen. En achter de Eems lokte Ost-Friesland, en dan was er 
Stad. Hier was de pastoor van de Sint-Maartenskerk, Willem Frederik, de 
balngrijkste raadgever en onderhandelaar van het stadsbestuur. Wie niet sterk is 
moet slim zijn hield hij de burgemeesters voor. Werd het niet tijd om aan te 
kloppen bij een sterke vijand van Georg? In Oost-Friesland hadden ze toch een 
graaf met macht. En graaf Edzard had een prima leger? Stad aarzelde en dat had 
ze beter niet kunnen doen. Edzard wist dat Stad en Ommelanden bij George het 
eerst aan de beurt waren. Daarom besloot Edzard zich als bondgenoot bij George 
te melden. Hij bezette Appingedam en nam Oterdum in, waar de troepen van 
Stad lagen. Samen met Georg belegerde hij Stad. Zulke machtige vijanden 
hadden er in geen jaren voor de wallen gelegen. Een hopeloze zaak. Nog 
hopelozer was het voor de boeren in de Ommelanden. Die werden zowel door de 
hond als door de kat gebeten. Of het nu soldaten van Stad, van George of van 
Edzard waren, allen roofden en plunderden om het hardst. Het begin van de 
zestiende eeuw was voor de mensen in de Ommelanden een ramp. In Stad 
raakten de burgemeesters over hun toeren toen ze hoorden dat Appingedam vrije 
markten mocht houden en geen belasting op bier hoefde te betalen. Dat was het 
einde van het stapelrecht. Het werd bovendien steeds moeilijker om voedsel 
binnen de stadswallen te krijgen. En in de Ommelanden hadden Edzard en 
George de macht. Pastoor Willem Frederiks had al snel in de gaten wat er moest 
gebeuren. Nu er twee inhalige vijanden voor de poort stonden zou het handig zijn 
om zich over te geven aan de zwakste van de twee. En zo werd Edzard van Oost-
Friesland als heer van Stad en Ommeland binnengehaald. Natuurlijk tegen de 
belofte dat hij het stapelrecht weer zou invoeren. Dat hij binnen de wallen een 
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dwangburcht ging bouwen beloofde niet veel goeds. Maar Stad had niet veel 
keus. George vervloekte ondertussen zijn onbetrouwbare bondgenoot en begreep 
dat hij moest wachten om zijn slag te slaan. 
 
Het duurde niet lang of de legers van George marcheerden door de Ommelanden. 
Weer was Appingedam de klos. Als vriend van Edzard moesten ze boeten. Er 
werd gemoord en gebrand. De puinhopen van Appingedam waren voor de 
Stadjers en Ommelanders het beste bewijs dat er met de Saksers niet te spotten 
viel. Aan de Grote Markt werd koortsachtig beraadslaagd. Achter Edzards rug 
om werd er met Karel van Gelre onderhandeld. Die wilde wel en Edzard ging, 
terwijl hij volgens een Stadjer die erbij stond ‘tranen in zijn oeghen smeet’.  
Ondertussen was ook George in de problemen gekomen. Het oorlogvoeren kostte 
hem handenvol geld. Toen de jonge Karel van Habsburg in 1515 als Heer der 
Nederlanden zijn gewesten zelf ging besturen, wist George wat hem te doen 
stond. Hij vertrok naar zijn grondgebied in Duitsland. Karel van Gelre was blij. 
Eerst was hij als redder in Stad onthaald en nu was hij welkom in Friesland, 
waar de achtergebleven soldaten van George het land afstroopten. Karel van 
Gelre kreeg er een onverwachte bondgenoot bij. Een boer uit de buurt van 
Sneek, Grote Pier, roste met een legertje boeren de rovende en plunderende 
Saksische troepen af. Ook op zee stonden zij hun mannetje. De jonge Karel van 
Habsburg, inmiddels Karel V, had het al snel bekeken. Zodra hij geld bijeen had 
gebracht moest hij naar Friesland. Kansloos was hij niet want de Gelderse 
soldaten waren een vloek voor de boeren. In Stad hadden de gildenbroeders 
genoeg van Karel van Gelre. Vrede moest er komen dan kon er weer gehandeld 
worden. Een groot aantal kippen met afgehakte koppen, keurig in een rij voor 
het stadhuis, liet de Gelderse heersers en de stadsbestuurders weten wat ze te 
wachten stond. De Friese Vrijheid was helemaal verloren gegaan onder de 
soldaten van Karel van Gelre. In 1524 verdreef de keizer de Geldersen en voegde 
Friesland toe aan de Nederlandse gewesten waarover hij de macht had. Wanneer 
zouden Stad en Ommeland aan de beurt zijn? Hun Gelderse beschermer deed er 
alles aan om dat te voorkomen. Overal doken zijn gezanten op om steun te 
zoeken bij de vijand van de keizer. Geen sterkere tegenstander dan koning Frans 
1 van Frankrijk. Door Karel van Gelre raakte Stad zelfs in de Europese politiek 
betrokken. Het resultaat was dat nog meer soldaten de Ommelanden afstroopten 
en dat Stad nog meer moest betalen. 
 
Weer werd er in het geheim overlegd. Op het stadhuis wisten de heren het zeker. 
Als de keizer vrede werd aangeboden zouden de maatregelen vast wel meevallen. 
En zo liep Stad in 1536 voor de derde keer over, nu naar Karel V. Er kwam geen 
boete en Karel liet het stapelrecht zoals het was. Zelfs in het zwaar geteisterde 
Appingedam was het feest. Na de overgave van hun stad moesten alle Damsters 
naar de Nicolaikerk komen. Hun eigen stadsschrijver Dirck Sloner beklom er 
met een muts vol gouden en zilveren munten de preekstoel. Ademloos keken de 
Damsters toe: ‘Deze penningen strooi ik uit naam van de keizer; ziet toe, edel en 
onedel, rijk en arm, jong en oud, dat gij de eed dij gij nu gedaan hebt, trouwelijk 
houdt’. Toen kon er gegraaid worden. De Damsters zouden er nog jaren over 
spreken toen de berichten over het stapelrecht van Stad tot hun was 
doorgedrongen was het met de blijdschap snel gedaan. Voor het eerst in haar 
geschiedenis was het met de vrije rijksstad Gruno afgelopen. Samen met de 
Ommelanden was Stad samen met de Ommelanden een gewest van de zeventien 
Nederlanden geworden. De belangrijkste beslissingen werden in Brussel 
gemaakt, waar landvoogdes Maria van Hongarije namens haar broer keizer Karel 
V over Stad en Ommelanden regeerde. Door het stapelrecht had Stad nog een 
beetje macht over de Ommelanden. Boeren, schippers en voerlui brachten de 
waren als vanouds naar de markt in Stad. Nog steeds benoemde Stad de 
rechters van de Hoofdmannenkamer die in de Ommelanden in hoger beroep 
recht spraken. Eindelijk was het vrede. 
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Verbond Stad met Friese Zeelanden 
 

De Friese landen rond Stad zoals Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het 
Oldambt werden na 1300 steeds meer Ommeland. Overzee mochten de Stadjers 
dan hun grootste glorie gehad hebben, tussen Eems en Lauwers groeide hun 
macht. De bisschop had weinig meer in te brengen, de abten van de kloosters 
konden niet tegen haar op. De hoofdelingen in hun steenhuizen waren niet meer 
dan ‘heren van het dorp’. Vol trots spraken de Stadjers van de vrije rijksstad 
waarin ze woonden. De dubbele adelaar in het stadswapen wilde zeggen dat zij 
enkel de keizer boven zich duldden. Het groen-witte schild was een herinnering 
aan het verleden geworden, toen de prefect nog iemand was. Noch in het 
vruchtbare Friese land, noch in het bosrijke Drenthe waren er vorsten die 
gehoorzaamd moesten worden. Stad kon zich als een echte stadstaat 
ontwikkelen. Het Verbond van 1362 met de ‘Friese Zeelanden’ vormde het begin 
van een serie verdragen waarbij de Ommelanden en Stad elkaar beloofden voor 
vrede en veiligheid te zorgen. Doordat de handel zich in Stad concentreerde, was 
Stad Groningen ook economisch het centrum van de landen die in een boog om 
haar heen lagen. 
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Aan gain draank zok overgeven, zo blift best ’n boer in staand 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie 
 
 
 
 

- Vivat Omlandia; P.L.C. Niemeijer, 2004; 
- Groningen Constant; Wolters-Noordhof NV Groningen, 1972; 
- Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie; 
- Onbekend Nederland; Evert Zandstra, 1959; 
- Aargeloze Grunneger humor; Jan Boer; 
- Hannekemaaiers en kiepkerels:  Kornelis Mulder; 
- Groningse pot; Uitgeverij Verba; 
- Groningen Anno; Martin Hillenga en Harm van der Veen; 
- Johan Willem Ripperda;  De man die geen koning werd; Sijze van 

der Veen; 
- Tweehonderd jaar Spijsuitdeeling in Groningen; Paul Holthuis; 
- Winsum, 1940-1945; Jan Regtien; 
- De snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer; Tijtia H.M. 

Flik; 
- Trouwe wachters van Gruno’s veste; D. Streuper, G. de Wit, R. 

Dijkhuis; 
- Kijk op de stad Groningen; Bart Tammeling; 
- Naar school in de Ommelanden; Jaap Bottema; 
- Dit land van terpen en torens; G.A. Brongers; 
- Bar en Boos. Groningen en het weer, Piet Paulusma en Roely 

Boer; 
- Kent u Groningen ook zo?; Jan A. Niemeijer; 
- Zo was Groningen; A.T. Schuitema Meijer; 
- Groningers; Harm van der Veen; 

 
 
 
 



 606 

 
 
 
 

 


