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I N L E I D I N G 

In dejaren 1864-1865 publiceerde mr.Η.O.Feith, provinciaal archivaris 

van Groningen, in de door hem mede-geredigeerde 'Bijdragen tot de 

Geschiedenis en Oudheidkunde', enige stukken uit het jaar 1580, handelende 

over de geschiedenis van de stad Groningen in haar betrekkingen met 

Spanje. Feith onderbrak deze publikatie in de vijf volgende delen om in 

het achtste deel nog twee stukken eraan toe te voegen. Hij had zich tot een 

opschorting gedrongen gevoeld, zo schreef hij toen, daar sommigen 

hadden aangemerkt, 'dat die stukken, hoewel zij als geschiedkundige 

bijdragen op prijs moesten worden gesteld, geene aangename lectuur 

gaven'1. Dat deze misnoegde lezers slechts protesteerden, omdat het hier 

geen vlot geschreven verhaal betrof, lijkt niet waarschijnlijk, want in de 

Bijdragen verschenen meer publikaties, die bepaald niet tot het lichtere 

genre behoorden. Eerder achtte men deze stukken onverteerbaar, omdat zij 

zo duidelijk blijk gaven van de medeplichtigheid van de stad Groningen 

aan wat vanouds 'Het verraad van Rennenberg' werd genoemd. Liever dan 

aan de hand der oorspronkelijke stukken erop te worden gewezen, dat 

Groningen omstreeks 1580 overwegend koningsgezind was, hield men 

vast aan de voorstelling, dat Rennenberg de stad tegen haar wil aan Spanje 

had uitgeleverd. 

Wie zal het de generatie van rond 1870 euvel duiden? Het was de vrucht 

van de eeuwenlange eenzijdige verheerlijking van de Tachtigjarige Oorlog 

als de grootse worsteling, waarin het Nederlandse Volk zijn onafhankelijk

heid bevocht op Spanje. Nadien heeft men echter oog gekregen voor het 

gecompliceerde karakter van deze strijd, die niet slechts een vrijheidsoorlog 

was tegen een buitenlandse macht, maar ook een burgeroorlog, een gods-

1 Bijdr. Gesch. Gron. ш yo. 
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diensttwist, een revolutie en een rebellie. Door deze ruimere zienswijze 
werd de koningsgezindheid van de stad Groningen een feit, dat men zonder 
schroom durfde vermelden. Feitelijk betekende dit een terugkeer tot de 
oude kroniekschrijvers, die er waarlijk geen geheim van maken, dat te 
Groningen de oorlog tegen Spanje niet populair was. 
Zo schrijft Johan Rengers van ten Post onvervaard, dat op 3 maart 1580 
Rennenberg zich 'spansch mitter gronningers' verklaarde1. Maar - zo kan 
men opmerken - Rengers was als Ommelander jonker de stad vijandig 
gezind, evenals Eppens of als de anonieme geuzendichter, die de Groningers 
laat zeggen: 'Van de Unie willen wij afFscheydcn En bekopen (omkopen) 
Juryen van Laleyne (Rennenberg),Dë sal uns bystaen'2 en dus boudweg 
beweert, dat het de stad was die Rennenberg overhaalde tot het 'verraad' 
en niet andersom. 
Ook echter een gematigd en niet in het conflict Stad-Ommelanden be
trokken kroniekschrijver als Rienk Fresinga wijst op het grote aandeel, dat 
de Groningers hadden aan Rennenbergs verraad, o.a. waar hij schrijft, dat 
de Friezen in februari 1580 maatregelen namen tegen de stadhouder, zodra 
zij bemerkten 'dat hy met Grueningen eens was'3. Zeventiende-eeuwse 
auteurs, zoals Bor, Hooft en Schotanus geven reeds een enigszins andere 
voorstelling van zaken. Wel weten zij nog, dat ettelijke Groningers 
'spaansgezind' waren, maar dat de stad als zodanig verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor de omwenteling van 3 maart 1580, maken zij niet 
duidelijk; veeleer wekken zij de indruk, dat Rennenberg met de hulp van 
enige getrouwen de stad heeft verrast. Hetzelfde geldt in de achttiende 
eeuw voor Jan Wagenaar, terwijl dan A. J. de Sitter in de 'Tegenwoordige 
Staat van Stad en Lande' door de overvloed van hem ten dienste staande 
gegevens over de stadsgeschiedenis van dejaren 1576-1580, wel voortdurend 
wordt genoodzaakt de koningsgezindheid van de stad te laten doorscheme
ren, maar niettemin haar afval vrijwel geheel op rekening stelt van Rennen
berg, die slechts werd bijgestaan door 'eenig geboefte, dat gelyk doorgaans 
den geenen volgt, bij wien het straffeloos geweld of plundering plegen mag4'. 
In de negentiende eeuw durft Nuyens betogen, dat men Rennenbergs 
verzoening met de koning geen verraad mag noemen, tenzij eveneens de 
schendingen van de Pacificatie van Gent, de Unie van Brussel en de Religie-
vrede door de staatsgezinde of calvinistische partij als zodanig worden 
gebrandmerkt5. 

1 Rengers π 196. 4 T.S., Stad en Lande p. 491. 

' Bijdr. Gesch. Gron. π 61 vlg. 5 Gesch. Nederl.Beroerten ш, 2e deel p. 65. 

* Fresinga 180. 
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De houding van de stad Groningen komt echter ook bij hem niet uit de 
verf. En wat zijn pleitrede voor Rennenberg betreft: Wie was er toen reeds 
bereid te luisteren naar deze 'Ultramontaan'1? Trosce niet, want die ver
klaart nog in 1894 dat de beginselloze en verachtelijke verrader Rennenberg 
gedurende "t ganse jaar 1579 en de eerste twee maanden van het jaar 
1580 uitsluitend uit eigenbelang de huichelaar (heeft) gespeeld'2. Heel 
andere geluiden worden vernomen in de twintigste eeuw. Geyl noemt 
Rennenbergs afval 'een daad van politiek, waarbij hij op wijdverspreide 
bijval in zijn stadhouderschappen mocht rekenen', en de stad Groningen 
heet bij hem 'steeds een burcht van koningsgezindheid in het Noorden'3. 
Deze koningsgezindheid van een groot deel der landzaten behoort, volgens 
hem, de geschiedenis 'te doen aarzelen, eer zij het woord ,verraad' voor 
Rennenbergs optreden ijkt'4. W.J.Formsma tenslotte laat in 'De Omme-
lander strijd voor zelfstandigheid in de zestiende eeuw' zeer duidelijk 
blijken, dat de stad Groningen zich eigener beweging en niet gedwongen 
door Rennenberg met de koning verzoende. 

Deze moderne visies nodigen uit tot een nieuwe, gedetailleerde studie van 
de geschiedenis van de stad Groningen - en, voorzover daartoe nodig, ook 
van die van de Ommelanden - tijdens het stadhouderschap van Rennen
berg, ten einde nauwkeuriger te kunnen bepalen, hoe de verhouding was 
tussen stad en stadhouder, welk aandeel elk van beiden had in de staatsgreep 
van 3 maart 1580 en welke de motieven waren die hen dreven tot hun 
verzoening met de koning, met name in hoeverre hier politieke en in 
hoeverre religieuze factoren in het geding waren. Naar het voorbeeld van 
de zestiende-eeuwse kroniekschrijvers worden de Groningse koningsge-
zinden hier aangeduid ab 'Malcontenten'. Deze benaming, sinds de herfst 
van 1578 als leuze gebezigd door Waalse soldaten onder Montigny, die 
zich opwierp als verdediger tegen de Gentse calvinisten van het kathoHcisme 
en de Pacificatie, kwam in 1579 ook in het Noorden in zwang, ter aan
duiding van hen die met de opstand wilden breken en zich tegenstanders 
toonden van de Religievrede en de Nadere Unie. Zo noemt b.v. Rengers 
aldus gezinde Groningers 'spanjohsten und malecontenten'5 en Groningen 
zelf een 'malecontentschen stadt'8, terwijl Fresinga Rennenbergs streven 
naar een verzoening met de koning betitelt als 'Malecontenterye'7. Ook na 

'J.Nanninga Uitterdijk in Bijdr.Gesch.Gron. к 129: '...den ultramontaansche geschied

schrijver Nuyens'. 

* Verraad G.v.Lalaing p. cciv vlg. 6 Rengers π і8б. 

' Gesch. Ned. Stam 1268. ' Rengers π 190. 

* Noord en Zuid ρ. !$·}. ' Fresinga 190. 
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de 3e maart 1580 blijft men koningsgezinden te Groningen en elders in 

Rennenbergs stadhouderschappen Malcontenten noemen, zodat dan met 

recht gesproken kan worden van een burgeroorlog tussen Malcontenten en 

Nadergeumeerden. 

Hoewel wij voor het feitenmateriaal met zelden gebruik konden maken van 

litteratuur en bronnenpublikaties en het te bewerken terrein met steeds 

maagdelijk gebied was, bleek het mogelijk door bestudering van de oor-

spronkehjke stukken veel wetenswaardigs aan het reeds bekende toe te 

voegen en aldus bepaalde opinies nu eens te corngeren, dan weer nader 

te adstrueren. Een opsommende hjst van gebruikte archivalia vindt men 

op blz. 217. 

Aangezien wij in de navolgende hoofdstukken voortdurend worden 

geconfronteerd met beraadslagingen van de Groningse magistraat, is het 

wellicht nuttig de inleiding te besluiten met een kort overzicht van de 

inrichting der stedelijke regering1. Aan de top van het stedelijk bestuurs

apparaat stonden vier burgemeesters en twaalf raadsheren, te zamen 

'Burgemeesters en Raad' of kortweg 'de Raad' genoemd. 

De raadsheren, en als regel ook de burgemeesters, hadden zitting voor twee 

jaar m die zm, dat jaarlijks de helft aftrad en door meuwgekozenen werd 

vervangen. De raadsheren, die voor het tweede jaar zaten, vormden 'de 

oude, nog zittende Raad'; de anderen: 'de meuwe Raad'. Als belangrijke 

kwesties aan de orde waren, werden soms ook oude, met meer zittende 

raadsheren gedaagd. De burgemeesters presideerden de Raad bij toerbeurt, 

waardoor het jaar m vier 'panden' werd verdeeld. De dagen waarop een 

meuw pand begon waren: Cathedra S.Petri (22 februan), Pinksteren, 

Maria Geboorte (8 september) en Smt Andreas (30 november). 

De verkiezing van een meuwe Raad had plaats op 8 februan en geschiedde 

door een vijftal door het lot aangewezen 'keurheren' uit de 'Gezworen 

Meente', een vaste, aristocratische vertegenwoordigmg van de burgerij in 

de stedelijke regenng. Laatstgenoemd college bestond uit vierentwintig 

'Gezworenen', die op gelijke wijze als de raadsheren twee jaar aanbleven 

en hun gelederen jaarlijks op 15 februan, ook weer door vijf bij loting 

aangewezen, nog zittende Gezworenen aanvulden. De Gezworen Meente 

koos zich als woordvoerders dne 'Taalmannen'. In gewichtige zaken 

werd de Gezworen Meente door de Raad om advies gevraagd; buiten 

toestemmmg van de Raad mocht zij met vergaderen. 

1 Ontleend aan Τ S Stad en Lande, Ρ J Blok, Raad en Gilden te Groningen in G V A 1895 

ρ ι vlg , U Emnuus, De Agro ..207 vlg en getoetst aan de situatie in 1576-1581 als blijkend 

uit het Dianum Along en het Journaal van J de Gouda (G A Gron h s in fol 288) 
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De gezamenlijke gdden werden bij de Raad vertegenwoordigd door dne 
'Bouwmeesters', een naam die ontleend moet zijn aan het feit, dat zij het 
batig saldo van de gildenrekeningen aanwendden voor openbare bouwwer
ken. Ieder gdde afzonderlijk werd voorgezeten door een 'olderman', 
bijgestaan door twee 'hovelingen'. De invloed van de gdden op de stedelijke 
regering varieerde. Slechts in tijden van onrust werden de Bouwmeesters 
door de Raad gekend in algemene regermgszaken ; m de onderhavige 
penode was dat het geval. Los van deze gildenvertegenwoordiging staat 
het 'Gildrecht', een college van zestien personen, wier verkiezing het 
resultaat was, deels van raadsbemoeung, deels van coöptatie, en wier taak 
voornamelijk bestond uit het houden van toezicht op de naleving van het 
stedelijk stapelrecht. Als voorzitter kozen zij zich de 'Olderman', een 
functionaris, die dus met verward mag worden met de gelijknamige 
voorzitters van de gdden. 
Slechts in hoogst belangrijke en riskante kwesties deed de Raad een beroep 
op de burgerij of- ruimer nog - de ingezetenen, verdeeld m vier 'kluften' 
of wijken. Aan het hoofd van elke kluft stonden twee 'Kluftmeesters', 
o.m. belast met het toezicht op het onderhoud van straten en grachten. 
Behalve Kluftmeesters vindt men in elke kluft een voor ons tijdsbestek 
met nader te bepalen aantal 'Rotmeesters', van belang voor het contact 
tussen stedelijke regering en burgerij. Over hun taak en competentie 
heerste onenigheid1; eigenlijk waren zij militaire bevelhebbers, staande 
over een rot of afdeling van een vendel van het 'Burgerregiment', eertijds 
het schuttersgdde en sinds 1577 een verplichte burgerwacht. 
De stedelijke justitie was een bevoegdheid van Burgemeesters en Raad. 
Rechtszaken tussen stedelingen en Ommelanders, alsmede een groot aantal 
zuiver Ommelander-aangelegenheden werden behandeld door de 'Hoofd-
mannenkamer': een college van vier Hoofdmannen - als regel gewezen 
burgemeesters -, bijgestaan door twee secretarissen en vier dienaren. 
Behalve rechtscollege was de Hoofdmannenkamer ook bestuurslichaam, 
vertegenwoordigster nl. van de Centrale Regering. Als voorzitter fun
geerde daarom een door de Raad van State benoemde 'Luitenant'. 
Van de ambtenaren die door de Raad werden aangesteld, moet m de eerste 
plaats genoemd worden de stadssyndicus. Deze trad op als rechtskundig 
adviseur en tevens als woordvoerder van de Raad, zodat zijn ambt over-

1 Een voorbeeld hiervan vindt men m G A Gron h s in fol 288 ρ 114, waar enige burgers de 

Raad voorstellen (13 dec 1576) de Rotmeesters langs de huizen te zenden met o a het stuk 

van de Pacificaae van Gent, zij krijgen ten antwoord 'aengaende het verthoenen ende omme-

draegen vande Rotmesters en was tzelve nyct coustumehek ' 
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eenkwam met dat van een pensionaris elders. Verder waren er twee stads
secretarissen, een stadsrentmeester en vijf stadsdienaren. 
Ubbo Emmius noemt de Groningse regeringsvorm een aristocratie die 
enigszins overhelt naar een democratie: 'Forma Reipublicae in urbe 
Aristocratica est, modice in Democratiam declinans'1. Zeker voor het door 
ons te behandelen tijdsbestek is dit een verdienstelijke definitie, want in de 
jaren 1576-1581 beperkten gilden en burgerij aanmerkelijk het gezag van 
de op zich aristocratische magistraat. 

1 De A g r c . p . 207. 



I 

HET EERSTE JAAR VAN RENNENBERGS 

S T A D H O U D E R S C H A P 

1. Toestand en verhoudingen aan de vooravond van Rennenbergs komst 

Een vredig oord was het niet, waar de jonge George van Lalaing, bannerheer 
van Ville en weldra graaf van Rennenberg, op Kerstavond 1576 arnveerde 
met de opdracht er als waarnemend gouverneur orde op zaken te stellen 
naar het mzicht van de tegen Spanje rebellerende Staten-Generaal. Allereerst 
was er de gespannen verhouding tussen de stad Groningen en de Omme
landen In januari 1575 hadden de Ommelander Staten het 'Groot Verbond 
van 1482' opgezegd. Dit verbond lag de stad na aan het hart. Eigenlijk was 
het een verlengmg van het verdrag, dat in 1473 tussen Stad en Ommelanden 
was gesloten met als voornaamste doel, gezamenlijk weerstand te bieden 
tegen de Bourgondische expansiedrang. Als zwakkere party hadden de 
Ommelanden erm moeten berusten, dat de Gromngse magistraat in beide 
verdragen een stapelbepaling voor koren en een tapverbod voor met m de 
stad gebrouwen bier had opgenomen1. 
Van een bondgenootschap tussen gelijkgerechtigden was geen sprake, 
veeleer oefende de stad m dejaren na 1482 een landsheerhjk gezag uit over 
de Ommelanden. Maar aan deze toestand kwam een emde, toen beide 
partners zich onderwierpen aan dezelfde buitenlandse vorst : eerst Karel van 
Gelre (om aan de verwarde periode onder Edzard van Oost-Friesland maar 
stilzwijgend voorbij te gaan) en sinds 1536 Karel v. 'Stad en Lande' beginnen 
dan steeds meer op te treden als één gewest, 'één provmcie Staten', bestaande 
uit twee, nominaal gehjkwaardige lidmaten2. Dat de stad - economisch 
centrum voor de wijde omtrek en door haar Hoofdmannenkamer voor-

1 Ook het Verbond van 1482 had oorspronkelijk een beperkte geldigheidsduur het werd 
gesloten voor de tijd van 40 jaar, maar door toedoen van de stad werd het bestendigd in het 
verdrag met Karel van Gelre van 1518 Cf Ρ G Bos.Gron Gdd- en Stapelrecht tot de Reductie, 

ρ 129 en 171 vlg 
2 W J Formsma, Wording Staten van Stad en Lande, ρ 87 en po 
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naamste zetel der Ommelander rechtsbedeling - bij dit proces van eenwor

ding niettemin een leidende rol behield, was het gevolg van een natuurlijke 

ontwikkeling en behoefde daarom geen oorzaak te zijn van een ernstig 

conflict. Gespannen werd de verhouding echter, toen de Stad - halverwege 

de zestiende eeuw - een economische ensis, veroorzaakt o.m. door een 

opbloei van handel en nenng in de Ommelanden, het hoofd wdde bieden 

door de stapeldwang uit te breiden tot alle goederen1. 

Ommelander protesten bleven niet uit Herhaaldelijk ging men naar Brussel 

om te procederen, maar de uitspraken van het Hof waren meestal te vaag 

om de stad tot inkeer te kunnen brengen. Een reces van Alva van 1571 was 

meer concreet, maar viel voor de stad, al was zij met geheel tevredenge

steld, voordelig uit, want de landvoogd erkende de stapel goeddeels2. 

Eindelijk besloten de Ommelanders zichzelf recht te verschaffen: zij haalden 

een streep door het verbond van 1482, want 'nut upseggent des verbunts', 

zo meende Rengers tenminste, 'hebben de Umlanden alle vnessche (dat is 

natuerliche) vnheit aller copenschappen und handelingen'3. 

Ook hoopten zij hierdoor hun zelfstandigheid ten opzichte van de Hoofd

mannenkamer te vergroten. Dit streven had echter verstrekkende ge

volgen, immers de Hoofdmannenkamer was allang geen zuiver stedehjk 

orgaan meer. Sinds Filips π sprak men gaarne van 'de Komnkhjke Genchts-

kamer'4 en als de Ommelanders zich nu gaan verzetten tegen de vandaar 

uitgaande mandaten, is de stad met traag hen te beschuldigen van ongehoor

zaamheid jegens 'Zijne Majesteit', ja, zelfs van Majesteitsschennis· 'Cnmen 

laesae Majestatis'5. 

Aangezien dit rechtsprekend college bestond uit oudburgemeesters, was de 

kans steeds groot, dat m aangelegenheden, die zowel de stad als de Omme

landen betroffen, de Hoofdmannen het belang van eerstgenoemde het 

zwaarst heten wegen. 

De verheffing van de Hoofdmannenkamer tot een soort landsheerlijk 

bestuurshchaam had de onpartijdigheid ervan kunnen bevorderen, inzo-

verre van toen af het viertal Groningse burgers onder controle werd gesteld 

van een door de Centrale Regering benoemde Luitenant. 

Maar kntiek werd de situatie voor de Ommelanden, toen eind 1557 de 

benoeming tot het luitenantschap werd verleend aan Johan de Mepsche, 

want deze was zelf stadsburger en nog wel de zoon van een burgemeester*. 

1 Ρ G Bos, t a ρ , ρ 210 a ІЪ , ρ 271 ' Rengers π, ρ 5· 

* G Μ Reyntjes, Groningen en Ommelanden 1580-1594, ρ 24 

* Rengers π, ρ 104 

" J Nanninga Uitterdijk, Dr Johan de Mepsche, Bijdr Gesch Gron ιχ, ρ 8i vlg 
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Dadelijk na diens ambtsaanvaarding begon de stad een krachtiger politiek 
te voeren inzake de stapel, culminerend in april 1559 in de reeds genoemde 
afkondiging van een ongelimiteerde stapeldwang. De gevolgtrekking, dat 
de Groningse magistraat dit aandurfde daar hij Luitenant en Hoofdmannen 
achter zich wist, lag voor de hand. 
Teneinde de naar tirannie zwemende overheersing van de stad te weerstaan, 
begonnen de Ommelanden nu te werken aan een betere organisatie van 
hun Staten-College: nog in 1558 werden vaste, gevolmachtigde gedepu
teerden gekozen, waarop in 1559 de aanstelling van een eigen syndicus en 
in 1571 die van een secretaris volgde1. Voortaan werden Ommelander 
landdagen meestal niet meer gehouden ten raadhuize in tegenwoordigheid 
van Burgemeesters en Raad, maar afzonderlijk 'ten Broeren', d.w.z. in het 
Groningse Minderbroedersklooster. 
Alva gaf in zijn reces van 1571 aan deze afzonderlijke landdagen zijn fiat, 
voorzover daar zuiver Ommelander zaken aan de orde werden gesteld2. 
Maar door opzegging van het verbond van 1482 stuurden de Ommelanders 
aan op een veel verder gaande scheiding, ofschoon uit de incidenteel ook 
later nog voorkomende gezamenlijke vergaderingen bleek, dat beide 
partijen toch teveel gemeenschappelijke belangen bleven hebben dan dat 
een van hen bij een algehele breuk gebaat kon zijn. 

Ook de godsdienstige situatie was in Stad en Ommelanden van Groningen 
ten tijde van Rennenbergs komst verre van onbedenkelijk. Op 1 oktober 
1576 was de eerste bisschop van Groningen, Johan Knijff, gestorven. Deze 
had zijn beste krachten aangewend om de katholieke reformatie in zijn 
diocees ingang te doen vinden, maar ofschoon hij daarbij tactvolle ge
matigdheid boven onverbiddelijke gestrengheid had gesteld,3 was het hem 
toch geenszins gelukt aller harten voor zich en zijn hervormingsplannen te 
winnen. Evenmin als elders in de Nederlanden was men te Groningen 
ingenomen geweest met de nieuwe kerkelijke indeling van het Concordaat 
van 1559, die zo diep ingreep in de gevestigde tradities en geen rekening 
hield met bestaande privileges, waardoor het Stad en Ommelanden 
vergund was geweest zelf goeddeels hun kerkelijke zaken te regelen. 
Ofschoon reeds bij breve van 8 augustus 1561 benoemd, had KnijfF tenge
volge van het verzet van zowel de gewestelijke overheid als de bisschop 
van Munster, die de afscheiding van een groot deel van het Friese aartsdia-
1 W.J. Fonnsma, Ommelander Strijd, p. 38, 42. 
* W.J.Formsma, t.a.p., p. 64 vlg. 
" Rengers n, p. 10. 
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conaat van zijn diocees niet wilde erkennen, pas in de herfst van 1568 van 
zijn Groningse zetel bezit kunnen nemen1. Alva had hem hiertoe de weg 
gebaand. Na de slag bij Jemmingcn had de ijzeren hertog zich in juli 1568 
naar Groningen begeven, waar hij Stad en Ommelanden op een landdag 
zonder veel logica tot bevrijd en dus veroverd gebied verklaarde, dat geen 
aanspraak meer kon doen gelden op zijn privileges: ter bestrijding van de 
ketterij moest de stad de bisschop toelaten en berusten in de bouw van een 
kapitalen verslindende dwangburcht en in de blijvende bezetting door het 
Duitse garnizoen, dat de zojuist gesneuvelde stadhouder Aremberg haar 
een jaar tevoren had opgedrongen2. 
Een dergelijke wegbereiding was natuurlijk weinig geëigend om de bisschop 
populair te maken. Van meet af aan stiet KnijfF op het verweer van de 
plaatselijke autoriteiten, vooral als hij probeerde het hem toevertrouwde 
bisdom een gezonde financiële basis te geven: spoedig werd hij algemeen 
beschuldigd van schraapzucht3. 
Toch wachte men zich zijn pogingen tot zuivering en versterking van het 
katholicisme elk succes te ontzeggen. Althans bij een deel van het gewone 
stadsvolk te Groningen heeft deze Fransiscaanse bisschop als goed zieleherder 
een eerste grondslag gelegd voor een opgewekter godsdienstig leven4, een 
fundament, waarop na zijn dood nog een tijd lang kon worden voortge
bouwd door de ijverige prior der Dominicanen Amoldus Nijlen5. 
Ongetwijfeld bleef daarnaast veel godsdienstige onverschilligheid heersen', 
terwijl in bepaalde kringen, met name in vele regentenfamilies en bij tal van 
Ommelander pastoors7 de vroegere sympathieën voor de protestantse 

1 L.J.Rogier, Geschiedenis Katholicisme in N.Nederland i, p. 226, 327 vlg. 
• Tegenw. Staat van Stad en Lande, p. 388 vlg. 
' Eppens 1, p. 202 vlg. 
4 Dalmatius van Heel, Johannes Knijff. A.A.u., Lvn, p. 314. 
» Trosée, Verraad George van Lalaing, Bijlage XXXDC (Relation de Nubourg) p. 95 '...pater 

Amoult, dominicain... (a) encouraigé ledict peuple (de Groeningen) et leur confirmé en 
leur anchienne relligion catholicque romaine..." 
p. 102 '...les jours de dimenches et aultres jours de festes toutes les églises d'icelle ville sont 
tellement poeuplez des bons (catholicques), que c'est une merveille à les veoir'. 

* Eppens 1, p. 240: Abel Eppens, die graag generaliseert, klaagt hier over de 'vrijgeesterije' van 
de Stad-Groningers, die geen enkele religie 'seer plegen to achten'. 

' Vele van deze pastoors hadden vroeger in de stad onderricht ontvangen aan de Latijnse School 
van Sint-Maarten of aan die van O.L. Vrouw ter Aa en wel tijdens het rectoraat van befaamde 
bijbelse humanisten, resp. Régneras Praedinius en Garlacus Vemitius - Eppens r, p. 168. 
(De fraterschool te Groningen was na de dood van Goswinus van Halen in 1530 in verval 
geraakt en geen centrum meer van bijbels humanisme. - R.van Dellen, van Prefectenhof tot 
Prinsenhof, p. i n ) . 
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reformatie heimelijk voortleefden, speciaal voor de ondogmatische, 'evan-
gelische' richting, ontsproten aan het hier rond 1500 wijdverspreide Chris-
telijk Humanisme. Al waren zij bij de komst van Alva, voorzover niet 
uitgeweken, teruggekeerd tot de 'oude gebruiken', in feite wachtten zulke 
hervormingsgezinden slechts op een verandering van het politieke getij om 
weer uiting te kunnen geven aan hun ware godsdienstige gevoelens. 
Deze crypto-protestanten, te zamen met allen, die zich opwierpen tot 
verdedigers van de gewestelijke privilegiën, hoopten vurig, dat de dood van 
Johan KnijfFhet einde zou betekenen van de Groningse bisschopszetel. 

Ontevredenheid over Alva's dwangmaatregelen, verdeeldheid over kwes
ties van stapel en justitie en onzekerheid op kerkelijk-godsdienstig gebied 
kenmerkten dus het geestelijk klimaat van Stad en Ommelanden van Gro
ningen, toen dit gewest in de herfst van 1576 werd geconfronteerd met de 
politieke omwenteling in het Zuiden. 
Tot het uiterste gebracht door de gruwelen van muitende Spaanse soldaten, 
hadden de Staten van Brabant zich in september 1576 vermeten eigenmach
tig de Staten-Generaal bijeen te roepen1. Zouden de meest noordelijke 
gewesten ook gehoor geven aan de oproep? Het leek niet waarschijnlijk, 
want daar werden de teugels strak gehouden door een onverdacht konings-
gezind stadhouder: de Portugees Caspar de Robles, heer van Billy, zoog-
broer van Füips π2. In februari 1569 was hij Groningen binnengetrokken 
aan het hoofd van zes vendels Waalse soldaten, die het tuchteloze Duitse 
garnizoen kwamen vervangen3. Sinds de dood van Arembergs opvolger 
Megen in 1572, oefende De Robles het stadhouderschap uit over Friesland 
en Groningen, eerst als plaatsvervanger van Hierges en vanaf 1573 direct4. 
Niets wees er op, dat hij zich zou inlaten met de revolutionaire beweging 
in Brabant. Integendeel: meermalen verduisterde hij voor zijn gewesten 
bestemde oproepingsbrieven5. Niettemin drongen geruchten over de 
aankomst van dergelijke brieven door tot de plaatselijke autoriteiten. Zo 
ook tot de Ommelander gedeputeerden, die op hun vergadering van 19 
oktober 1576 besloten de stadhouder hierover te ondervragen bij monde 
van hun syndicus Hiëronymus Verrutius'. Wegens afwezigheid van 

1 P.Geyl, Gesch.Nederl. Stami, p. 246. 
* Fresinga, p. io. 
' Tegenw. Staat Stad en Lande, p. 390. 
* Ib., p. 400 vlg. 
' Diarium Alting, p. 34]. 
* G.A. Gron., Protocol der Ommelanden dec. 1573-mei 1577 (voorlopig m. rood 13 vóór de 

Reductie), fol. 163. 
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De Robles nchtte de syndicus zich eerst tot diens schoonzoon1 Ruysbroek, 
van wie hij vernam, dat onlangs inderdaad dne pakketten bnevcn waren 
bezorgd. Een daarvan was geadresseerd geweest aan de stadhouder, het 
tweede aan de stad Leeuwarden, maar het derde 'was inden drecke gevallen 
gheweest und so nat, beplecket und bezudelt geworden dat ment nut gene 
mameren hadde können lesenn'. Aangezien memand had kunnen uitmaken 
aan wie het geadresseerd was, had men het doorgezonden naar de stadhou
der. Verrutius spoedde zich daarop naar De Robles, die eerst beweerde van 
geen brieven voor de Ommelanden te weten, maar tenslotte toch voor de 
dag kwam met een schrijven 'der Staten m Brabant', dat blijkens de adres
sering weliswaar aan hemzelf was gericht, maar waarvan 'die gantze inholt 
und teneur' - aldus Verrutius - een verzoek was aan de Ommelander 
Staten om afgevaardigden naar Brussel te zenden2. 
Uit deze bnevenkwestie is wel duidelijk, dat De Robles langzamerhand 
met de zaak verlegen werd. Nog moedijker werd zijn positie, toen de 
convocatie van de Staten-Generaal een schijn van wettigheid kreeg, doordat 
emge vrijgelaten leden van de door Brabantse rebellen gearresteerde Raad 
van State bereid bleken nieuwe oproepingsbneven te versturen. Een 
dergelijke oproep, gedateerd 20 oktober 1576, werd ook gencht aan 
De Robles. Hij werd daann verzocht zich aan de zijde van de Staten-Gene
raal te scharen en zorg te dragen voor de onmiddellijke afvaardiging van 
deputaties door de Staten van Friesland en Groningen. Uitdrukkelijk werd 
echter vermeld, dat men handelde in opdracht van de te Brussel bijeenge
komen gedeputeerden der landen van herwaartsover3, m.a.w. het was geen 
bevel des komngs. 
Dit schrijven ontving De Robles pas - zo beweerde hij althans - op 17 
november. Het deed er weimg toe. hij was tevoren op de hoogte gebracht 
van de nieuwe ontwikkeling m het Zuiden door een bnef van Fonck4, 
Proost van Sint Mane te Utrecht en lid van de Raad van State. Mogehjk 
was het ook Fonck, die hem inlichtte over het sluiten van de Pacificatie 
van Gent. Bij dit bekende feit van de 8e november 1576 waren de gewesten 
van De Robles' gouvernement nog op geen enkele manier vertegenwoor
digd. Om hun aansluiting bi) de Pacificatie te bevorderen werd nu de 
Brusselaar François Martini Stella naar Gromngen afgevaardigd. Desnoods 

1 Rengers π, ρ 28 'sinen dochtersman' 

* G A Gron, Protocol der Ommelanden dec 1573-mei 1577 (voorl nr rood 13 vóór de 
Reductie), fol 164 

8 Dianum Alting, ρ 343 
4 G A Gron h s m fol 288, ρ 32 
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moest deze het gestelde doel maar bereiken door het daar gelegerde Waalse 
garnizoen op te stoken tot muiterij tegen de halsstarrige stadhouder. 
Maar niet zodra was Stella de 19e november te Groningen gearriveerd, of 
hij werd op last van De Robles in hechtenis genomen. De stadhouder be
sefte dat snel ingrijpen thans geboden was. De 20e november haastte hij 
zich naar Groningen, riep er het garnizoen in vier kerken te zamen, las 
het de brief van de Raad van State van 20 oktober voor, eiste een nieuwe 
eed van trouw en kondigde aan, dat hij een gezantschap naar Spanje zou 
zenden om van de koning nadere richtlijnen te ontvangen1. Drie dagen 
later ontbood hij Burgemeesters en Raad bij zich, verschafte hun een kopie 
van het genoemde schrijven van de Raad van State en verzekerde, dat hij 
de beshssing van de stad daarop zou eerbiedigen, ongeacht hoe die mocht 
uitvallen2. Voorzag hij, dat de kwestie van het al dan niet afvaardigen van 
gedeputeerden naar Brussel oorzaak zou worden van een nieuw geschil tussen 
stad en Ommelanden? Zo ja, dan werd zijn toegeeflijkheid ingegeven door 
de hoop, dat hij zo het 'verdeel en heers' kon toepassen, de politiek die hij 
in zijn gouvernement - naar hij later zelf zou verklaren - altijd had gevolgd3. 
Het geschil kwam inderdaad, maar toen was De Robles niet meer bij machte 
er profijt van te trekken: reeds enkele uren na het onderhoud met Burge
meesters en Raad was hij de gevangene van zijn eigen soldaten. Stella had 
inmiddels via zijn bewakers het garnizoen voorgespiegeld, dat het kon 
rekenen op uitbetaling van de achterstallige soldij door de Staten-Generaal, 
mits het zich uitsprak voor de Pacificatie. Hij had succes: kort na de middag 
stelden de soldaten hem in vrijheid, riepen 'vive le Prince, vive les Etats' 
en arresteerden De Robles4. Burgemeesters en Raad, zojuist bijeengekomen 
ter bespreking van hetgeen hun 's morgens door de stadhouder was meege
deeld, haastten zich op het bericht van de muiterij huiswaarts en lieten de 
burgerij door de rotmeesters aanzeggen, rustig binnen te blijven 'sunder 
den soldaten eenige oersaecke van uproertc te geven'6, 's Avonds haalden 
enkele soldaten de burgemeesters uit hun woning en voerden hen naar het 
Wijnhuis (naast het Raadhuis), waar een schrijver van De Robles, Hans van 
Loven, die zich bij de muiters had aangesloten, hun verzocht te bewerken, 
dat de stad partij zou kiezen voor de Staten-Generaal. De volgende dag, 
24 november, legden de burgemeesters deze zaak voor aan Raad, Taalman-
nen. Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden. Hans van Loven 

1 J . de Waard, Iets naar aanleiding van de Groningse noodmunt, geslagen in 1577, in : G.V.A. 

1906, p. 67 vlg. 

* Diarium Alling, p. 341. *J. de Waard t.a.p., p. 71. 

• Fresmga, p. 47. 5 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 34. 
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- burger van de stad - werd ten raadhuize ontboden om zijn verzoek nader 
toe te lichten. Hij verscheen er in het dreigend gezelschap van enige soldaten 
en verklaarde, dat Stella aanstonds naar Brussel zou vertrekken om uit naam 
van het garnizoen verslag uit te brengen van de recente gebeurtenissen. 
Naar zijn mening behoorde ook de Stad gezanten naar Brussel te laten 
gaan, daar immers de actie van de soldaten als gericht tegen de tirannie van 
de Spanjaarden mede het welzijn van stad en burgerij beoogde1. 
Langdurig werd hierover beraadslaagd. De stedelijke autoriteiten vonden 
het een netelig probleem en terecht. Ongetwijfeld beseften zij dat het zenden 
van een deputatie naar Brussel in de huidige omstandigheden de koning 
niet welgevallig kon zijn. Bij hun bezoek aan De Robles de vorige dag 
hadden de heren van de Raad van de inmiddels door de soldaten gearres
teerde dr. George Westendorp2, lid van het Hof van Friesland, vernomen 
dat de Friese steden de oproep van de Raad van State beschouwden als 
niet strokende met 'Zijne Majesteits guede gehefte ende meeninge', daar 
deze oproep geschied was op verzoek van de Staten-Generaal. Men had er 
besloten een gezantschap naar Spanje af te vaardigen 'omme te verstaen 
de wille ende intentie van Zijne Majesteit'3. 
Moest de stad Groningen, gesteld dat dit thans nog mogelijk was, het 
voorbeeld van de Friese steden volgen en zo verhoeden, dat bij een mogelijk 
herstel van het oude bewind, haar privileges nogmaals, als ten tijde van 
Alva, verbeurd verklaard werden? Of moest zij liever, nu de gelegenheid 
zich voordeed, alles in het werk stellen om van de gehate Spaanse dwang
middelen - garnizoen en kasteel - ontslagen te worden? Voor beide 
redeneringen viel iets te zeggen. Tenslotte werd beslist vooralsnog geen 
gezantschap naar Brussel af te vaardigen, maar SteUa slechts te laten ver
gezellen van een stadsbode, Johan Cuyper4, aan wie een nogal vaag ge
stelde brief voor de Raad van State werd meegegeven. 
In dit schrijven van 24 november 1576 maakt de stad zonder commentaar 
gewag van de arrestatie van de stadhouder en betuigt zij haar onderdanig
heid aan de Raad van State als aan 's Konings 'verordende gouvemeuren 
generaal', die hopelijk de stedelijke privilegiën zullen beschermen en - zo 
het God belieft - de stad ooit nog eens zullen ontslaan van de last, waar
onder zij reeds zo lang gebukt gaat5. 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 35 vlg. 

• Vroeger syndicus van de Stad Groningen (1569-1575). Zie over hem: H.O.Feith, Dagboek 

G. Westendorp, in: De Vrije Fries 7 ( = nieuwe serie 1) 1856. 

* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 32. 
4 Ib., p. 125. ύ Diarium Airing, p. 343 vlg. 
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Aan deze brief, of althans aan een drie dagen later verzonden duplicaat 
ervan, werd vervolgens nog een rekest tot sloping van het kasteel toege
voegd1. Verder durfde de magistraat niet gaan. 
Maar noch in de stad, noch in de Ommelanden werd deze voorzichtige 
politiek op prijs gesteld. De Groningse burgerij vreesde, dat de soldaten 
van het garnizoen zouden gaan plunderen, als de stad niet spoedig door 
onderhandelingen met de Staten-Generaal de uitbetaling van de achter-
stallige soldij garandeerde2. De Ommelanders zagen in, dat men in een 
riskante geïsoleerde positie dreigde te geraken, ab niet spoedig relaties 
werden aangeknoopt met het zich constituerende nieuwe bewind te 
Brussel3. 
Beduchtheid voor wat de toekomst brengen zou was ongetwijfeld de 
heersende stemming in Stad en Lande van Groningen bij het plotseling 
wegvallen van 's konings gezag. Daarnaast leefde bij velen ook wel de 
hoop, dat de omwenteling een verlichting van de drukkende lasten en een 
grotere vrijheid van meningsuiting zou brengen. Met name de hervor-
mingsgezinden en de familieleden van hen, die waren uitgeweken voor 
Alva, koesterden de verwachting, dat een betere tijd zou aanbreken. Met 
klem verzochten zij de Raad meermaals om afkondiging van de Pacificatie, 
ten einde het de ballingen mogelijk te maken in de stad terug te keren4. 
Enigen van deze ijveraars voor de Pacificatie namen, kort na de arrestatie 
van de stadhouder, contact op met Hans van Loven en de revolutionaire 
bevelhebbers van de soldaten, bij wie zij medeburgers aanbrachten, die als 
trouwe aanhangers van De Robles de revolutie niet welgezind zouden 
zijn5. Onder deze 'suspecte persoenen' werd in de eerste plaats gerekend: 
Burgemeester Gerard de Mepsche, die - volgens de aanbrengers - niet in 
de Raad thuis hoorde, daar hij een broer was van de Luitenant van de 
Hoofdmannenkamer. De Luitenant zelf, de streng katholieke en zeer 
koningsgezinde Johan de Mepsche, die tijdens het bewind van De Robles 
had geijverd voor de repressie van het protestantisme, was reeds dadelijk na 
de arrestatie van de stadhouder door de soldaten gevangen gezet6. Andere 
verdachten waren : Dirk Roberts, Evert Eelts, alsmede diens broer de 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 123. 
* Diarium Altmg, p. 342. 
* G.A.Gron., Protocol der Ommelanden, dec. 1573-mei 1577 (voorl. nr. rood 13 vóór de 

Reductie), fol. 172. 
* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 114, p. 139. 
* Ib., p. 75. 
• J.Nanninga Uitterdijk, Dr.Joh.de Mepsche, Bijdr. Gesch. Gron. ix 119. 
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domdeken Johan Eelts, die eens als persona (hoofdpastoor) van Sint-Maarten 
zo tolerant was geweest, dat sommigen hem hadden gehouden voor een 
halve ketter, maar sinds een tiental jaren het roer had omgegooid en thans 
gold voor een fel bestrijder van de reformatie1. 
Ondanks de aandrang, die van verschillende kanten op haar werd uitgeoefend, 
bleef de stedelijke regering nog lang afkerig van een openlijk partij kiezen 
voor de Staten-Generaal. Op 25 november ontving de stad een nieuwe 
oproep van de Raad van State, gedateerd 5 november 15762. 
Aangezien dit schrijven gericht was aan Stad en Ommelanden te zamen, 
kon de stad met recht eisen, dat hierover gezamenlijk vergaderd werd. 
Inderdaad verschenen de Ommelanden de 30e november 1576 op een 
landdag ten raadhuize, maar toen de Raad daar te kennen gaf met de afvaar
diging van een deputatie naar Brussel nog enkele dagen te willen wachten in 
de hoop, dat inmiddels een antwoord zou komen op de brief aan de Raad 
van State van 24 november, trokken zij zich terug in het Broerklooster3. 
Wel werd nog een commissie benoemd om contact te houden met de stad. 
Op 5 december stelde de Raad aan deze commissie voor, Stad en Lande 
schriftelijk bij de Raad van State te excuseren. Als redenen voor het niet 
nakomen van de oproep werden aangevoerd, dat de Pacificatie toch al was 
gesloten, dat de stad in de huidige omstandigheden syndicus noch raadsleden 
kon missen en dat de Ommelanden tegen de lange, gevaarlijke reis opzagen. 
Aanvankelijk gingen de Ommelander gecommitteerden met dit schrijven 
akkoord, maar op het moment dat de stadssecretaris al bezig was de brief 
ter verzending te sluiten, verklaarden zij eerst nog een kopie ervan te 
willen tonen aan hun syndicus. Dat gebeurde en in allerijl verscheen Verru-
tius daarop ten raadhuize om mee te delen, dat de Ommelanders ten Broeren 
intussen besloten hadden wel afgevaardigden te sturen4. 
De Raad achtte zich bedrogen, maar kon niet verhinderen, dat op 7 decem
ber 1576 Hermannus Dockum, Abt van Oldenklooster bij den Dam, 
Lambert van Starckenborgh, Peter Sickinga en Eyssojarges naar Brussel 
vertrokken5. Gilden en burgerij drongen er bij de Raad krachtig op aan om 

1 Eppens i, p. 178. 
1 Bij dit schrijven was een kopie gevoegd van een onderschepte oproepingsbrief van 5 oktober, 

waarin weer melding werd gemaakt van een schriftelijke convocatie van 28 september. De 

brieven van 5 oktober en 5 november zijn door de Ommelander secretaris Petrus Cornelius 

gekopieerd in het Protocol der Ommelanden. (G. A. Gron. Voorl. nr. rood 13 vóór de Reductie), 

fol. 170. 

• G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 65 vlg. 

* Ib., p. 91 vlg. 
f W.J. Formsma, Ommelander Strijd, p. 80. 
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nu ook onverwijld gezanten af te vaardigen1, maar het duurde nog tot 20 
december, voordat hiertoe werkelijk werd besloten. Inmiddels had zich een 
vrijwilliger voor de reis gemeld: Joost van Cleve, een man die spoedig de 
reformatie blijkt toegedaan, zodat zijn bereidwilligheid godsdienstige mo
tieven kan hebben gehad: immers, de Pacificatie van Gent bracht nog wel 
geen godsdienstvrijheid, maar in ieder geval schorsing van de ketterplak-
katen. Zonder verder uitstel, zo werd thans door de Raad beshst, zou hij 
vertrekken naar Brussel ; drie dagen later zou dan een meer officiële delegatie 
volgen, bestaande uit : burgemeester Joachim Ubbena, Hoofdman Dirk 
Schaffer en de syndicus Johan de Gouda2. 
Uiteindelijk ging echter niemand. Juist toen Joost van Cleve bezig was 
afscheid te nemen 'omme van wegen Stadt ende Landen (!) te reysen', 
verschenen Jan Cuyper en Adolf de Verwer, de stadsboden die de brieven 
van 24 en 27 november naar Brussel hadden gebracht. Adolf de Verwer, 
die, ofschoon later uit Groningen vertrokken, het eerst in Brussel was 
aangekomen, rapporteerde hoc hij de hertog van Aerschot als hoofd van de 
Raad van State en vervolgens de Staten-Generaal had bezocht en hoe allen 
zich zeer verheugd hadden getoond over de arrestatie van De Robles. 
Vier dagen later was François Martini Stella gearriveerd, te zamen met 
Jan Cuyper en twee soldaten van het garnizoen. Nadat ook zij verslag 
hadden uitgebracht over de stand van zaken te Groningen, had de Raad van 
State de heer van Ville, broeder van wijlen de Graaf van Hoogstraten, uit 
Mechelen ontboden en belast met het voorlopig gouverneurschap over 
Stad en Ommelanden. Daarna was hun - de stadsboden - aangezegd naar 
huis terug te keren3. 
Bij het horen van dit rapport vond de Raad de afvaardiging van Joost 
van Cleve niet meer urgent : men moest maar rustig afwachten met welke 
lastgeving de nieuwe gouverneur zou komen. Het is alsof de raadsleden 
een zucht van verlichting slaakten, nu zij werden ontslagen van de précaire 
taak zelf iets te ondernemen om de stad aan de zijde van de Opstand te 
brengen. 
Heel wat minder passief gedroegen zich de Ommelanden. Op 24 december 
1576 verklaarden hun afgevaardigden in de vergadering van de Staten-Ge
neraal, dat zij gevolmachtigd waren zich bij de andere gewesten aan te 
sluiten4. De Staten-Generaal inviteerden daarop de Ommelanders geregeld 
aan de beraadslagingen deel te nemen, vermoedelijk zonder te beseffen 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. u i vlg. * Ib., p. 123 vlg. 
* Ib., p. 120 vlg. * W.J.Formsma, Ommelander Strijd, p. 81. 
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welk een gevaar hierin school. Immers zou de stad ooit een betrouwbaar 
lid van de opstandige Generalität worden, dan was het een eerste vereiste, 
dat de Staten-Generaal Stad en Lande van Groningen in theorie én praktijk 
erkenden als 'één provincie Staten'. 

2. Komst van Rennenberg en vertrek van het garnizoen 

Op Stella's bericht van de arrestatie van De Robles dienden de Staten-Gene
raal een advies in bij de Raad van State om de graaf van Boussu te belasten 
met het stadhouderschap over Friesland en Groningen, Stad en Lande1. Er 
rezen echter mocdijkheden over zijn aanstelling. Naar het schijnt, wenste 
Oranje deze pasbekeerde geuzenbcstnjder met met een dergelijke machts
positie te bekleden2 en mogelijk hebben ook petities van bepaalde personen, 
die m Boussu slechts 'de moordenaar van Rotterdam' konden zien, zijn 
feitelijke benoeming tegengehouden3. Toch was het noodzakelijk, dat on
middellijk een man van aanzien als voorlopig gouverneur werd afgevaardigd 
naar De Robles' stadhouderschappen, vooral om te voorkomen, dat de 
muitende soldaten aldaar zouden gaan plunderen Deze taak dachten de 
Staten-Generaal nu toe aan de jonge George van Lalaing, baanderheer van 
Ville, die kort tevoren de aandacht op zich had gevestigd door de Spaanse 
bezetting uit Valenciennes te verdrijven4. 
George van Lalaing, geboren omstreeks 1550, waarschijnlijk op het kasteel 
te Hoogstraten in de Noorderkempen5, was de emg overlevende zoon van 
Philippe van Lalamg, graaf van Hoogstraten, en van Anna van Rennenberg. 
In de zomer van 1577 werd hij graaf van Rennenberg bij schenking inter 
vivos door een oom van moeders zijde· Herman van Rennenberg, proost 
van Oud Munster te Utrecht en kanunnik van Sint Lambert te Luik8. 

1 H G Ρ 26, ρ ІЗб 

* M Gachard, La Bibliothèque Nationale à Pans Ι, ρ 228 (Memoria Fransisco Verdugo) 

* Schotanus 799 Op de terugtocht van zijn mislukte expeditie tegen Lumey trok Boussu met 

zijn krijgsvolk door Rotterdam Hierbij pleegden de soldaten, geprikkeld door het wan

trouwen, waarmee zij werden bejegend, geweld tegen de burgerij ruim veertig Rotterdam

mers heten het leven Bor ι, ρ 367 vlg Voor het aantal doden cf W J F Nuyens, Gesch 

Nederl Beroerten, ne boek, ne deel, ρ 2 vlg 
1 M Diegenck, Lettres inédites de Georges de Lalaing, ρ 132 vlg 

* Het grotendeels verbouwde kasteel is thans in gebruik als strafkolonie In de Smt-Cathanna-

ketk te Hoogstraten bevindt zich nog een marmeren epitaaf voor Philippe de Lalamg, voor

stellend de graaf met vrouw en kinderen in knielende houding George staat hierop afgebeeld 

als ongeveer vijfjarige knaap 

* Fresinga 21 Dianum Altmg 393 Enige Ujd later schonk Herman van Rennenberg zijn neef 

ook nog de heerlijkheid Zuilen - R A Utrecht, Archief Staten van Utrecht, no 290 Protest 
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Gemakshalve zullen wij 'monsieur de Ville' reeds nu Rennenberg noemen. 

Als jongere broer van 's Prinsen boezemvriend, de m 1568 gestorven 

Antoine van Lalaing, die zijn vader in 1555 was opgevolgd als graaf van 

Hoogstraten, zal Rennenberg - vooral nu hij door de strijd aan te binden 

tegen de Spanjaard reeds blijk had gegeven in het voetspoor van zijn broer 

te treden - Oranje met onwelkom zijn geweest, terwijl hij tevens, als neef 

van de invloedrijke Philippe, graaf van Lalaing, persona grata was bij de 

katholieke Zuidnederlandse adel1. 

Op 11 december 1576 ontving 'Rennenberg' voor zijn taak in het Noorden 

geloofsbrieven van de Raad van State en de Staten-Generaal2, alsmede een 

uitvoerige instructie3. Hij moest een regeling treffen voor de afbetaling 

van de soldaten en een onderzoek instellen of sloping van het Gromngse 

'kasteel' (Alva's dwangburcht) en afdanking van het garnizoen al dan 

met wenselijk was. De bevolking moest hij verzekeren, dat hij slechts 

kwam om zich te wijden aan de dienst van God en Konmg, zorg te dragen 

voor het behoud van de Rooms-Kathohekc godsdienst en zich m te zetten 

voor de redding van het vaderland. Hij zou geen nieuwigheden invoeren, 

maar alle oude privileges, gebruiken en gewoonten handhaven. Tenslotte 

moest hij bewerken, dat de Pacificatie van Gent werd afgekondigd. 

van Herman van Rennenberg (dd Luik 24 jan 1581) tegen de confiscatie door de Utrechtse 

Staten van de goederen van Zuilen, die hij zijn neef slechts had geschonken op voorwaarde 

dat 'wy unss leven durende unse leefftocht von alsulcken overgedragen gulden (goederen) 

hebben soldenn ,cn dat' ingefall oftgcmelde unse Neve sonder eheligen hebs erben sterven 

wurde, dat alszdan dieselve gulden wierumb op uns erfallen sollcnn' 
1 Van vaderszijde was Rennenberg een neef van de halfbroers Lalaing en Montigny (de 'Mal-

contentenleider') blijkens de volgende genealogie 

Charles de Lalaing f 1525 

X 

Jacqueline de Luxembourg-Fiennes 

I I 
Charles (n) de Lalaing f IS58 Philippe de Lalaing-Hoogstraten f 1555 

χ χ 

1 Marguente de 2 Mane de Anna van 

Croy-Chimay Montmorency Rennenberg·)· 1583 

I I I 
Philippe de Emanuel Philibert de George de Lalamg-

Lalamgi 1582 Lalaing-Mond^ny f '59° Rennenberg 11581 

(Ontleend aan F Brassait, Le Blason de Lalaing) 
• Dianum Alting, ρ 357 
* RGP 26, ρ 138 
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Na eerst nog een bezoek te hebben gebracht aan de Prins te Middelburg1, 
begaf Rennenberg zich op weg naar Groningen, waar hij op de vooravond 
van Kerstmis 1576 arriveerde. Burgemeesters en Raad hadden intussen met 
het probleem geworsteld, waar men 'de nije gouverneur' moest huisvesten. 
De meest representatieve ruimte was ongetwijfeld het Fraterhuis (thans 
Prinsenhof), dat de laatste jaren dienst had gedaan als residentie van Johan 
KnijfF. Maar aangezien de bisschop daar nog geen drie maanden geleden 
aan de pest was gestorven, achtte men het geen veilig verblijf. Gedacht 
werd toen aan de niet ver daarvandaan gelegen weem, het huis van de 
domdeken Eelts2. 
Een moeilijkheid was echter, dat aan Eelts sinds 20 december huisarrest en 
inkwartiering van soldaten was opgelegd, louter op het vermoeden, dat 
De Robles, die plotseling ernstig ziek was geworden en het H. Oliesel had 
ontvangen, in zijn biecht de domdeken zou hebben verzocht, mondeling 
of schriftelijk contact op te nemen met zijn vrienden3. Niet zonder moeite 
wist de Raad op 24 december van de 'Electo', het door de muitende soldaten 
aangestelde hoofd van het garnizoen4, opheffing van de inkwartiering te 
verkrijgen. 
Nog diezelfde dag verscheen Rennenberg met zijn gevolg voor de Apoort5. 
De Raad kreeg echter nog enkele dagen respijt voor het in gereedheid 
brengen van het logies, want de soldaten waren niet van zins Rennenberg 
voetstoots de stad binnen te laten en als hun nieuwe heer te erkennen: zij 
sloten de poorten. Het enthousiasme van het garnizoen voor Oranje en de 
Staten-Generaal was namelijk al wat bekoeld en de soldaten wilden eerst 
wel eens weten, of de nieuwe stadhouder inderdaad zou zorgen voor de 
uitbetaling van hun achterstallige soldij. Zo moest George van Lalaing 
noodgedwongen zijn intrek nemen in de nabij de stad gelegen abdij van 
Selwerd, waar hij het kerstfeest vierde en moeizame onderhandelingen 
voerde met afgezanten van het garnizoen*. De Groningse magistraat had 
graag dadelijk contact opgenomen met de nieuwe gouverneur, die mogelijk 
het gevaar van plundering kon bezweren en de stad daarom niet onwelkom 
was. Nog op de avond van de 24e december werden de stadssyndicus 
Johan de Gouda en de secretaris Egbert Alting afgezonden door de Raad 
om 'Zijn Genade' te begroeten. Syndicus en secretaris snelden van poort 
tot poort, doch vonden alles gesloten. Zij begaven zich naar de Electo en 
smeekten hem een van de poorten te openen, maar deze veinsde niet te 
1 Bor 1, p. 752. 4 Tegenw. Staat Stad en Lande, p. 415. 
a Diarium Alting, p. 355. » G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 131. 
3 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 126. · M.Diegerick, Lettres médites de G.de Lalaing, p. 120. 
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weten waar de sleutelbewaarder was. Onverrichter zake keerden zij terug1. 
De volgende dag gelukte het wel aan enige Ommelander gedeputeerden 
vanuit de stad een bezoek te brengen aan Rennenberg te Selwerd. De stad 
deed op die dag geen nieuwe poging 'vermits den hoogen feestdach'. Zij 
wachtte tot de tweede kerstdag, toen de syndicus zich opnieuw tot de 
Electo richtte met het verzoek hem de Ebbingepoort uit te laten. Hij ving 
bot: de stad moest eerst maar eens zorgen dat de bevelhebbers beter van 
turven en kaarsen werden voorzien ! De Gouda wendde zich tenslotte nog 
tot een sergeant-majoor, die hem echter te verstaan gaf, dat de soldaten, 
zolang zij nog niet met de nieuwe stadhouder tot overeenstemming waren 
gekomen, geen contact wensten tussen Zijn Genade en stadsafgevaardigden2. 
Zo werd de stad nog eens ingescherpt, wie de eigenlijke machthebbers 
waren. 
Zoals gezegd, verliepen de onderhandelingen tussen Rennenberg en de 
afgevaardigden van het garnizoen stroef: de nieuwe stadhouder was slechts 
met mooie woorden gekomen, niet met klinkende munt! Eindelijk werd 
overeengekomen, dat de soldaten hem zouden toelaten in de stad en hem 
zelfs zouden assisteren bij het vervullen van zijn lastgeving, echter zonder 
hem een eed van trouw te zweren of hem als hun hoofd te erkennen, alvo
rens zij met gereed geld waren afbetaald3. 
Op 27 december omstreeks de middag trok George van Lalaing met zijn 
gevolg de stad binnen. Het werd toch nog een Joyeuse Entree. Hij werd 
geëscorteerd door alle vijf vendels van het garnizoen. Burgemeesters en 
Raad wachtten hem op bij de Binnen-Ebbingepoort, begeleidden hem en 
zijn gezelschap, waaronder Popko Ufkens, Henrick van Oyenbrugge en 
François Pipenpoy, naar het huis van de domdeken, wensten Zijn Genade 
'een gelucksalige aencompste' en verzochten hem al dadelijk de stad te 
helpen bij de handhaving van haar privileges. Vervolgens boden zij hem 
geschenken aan: vijf amen wijn, een goede vette os en - last but not least -
twee jonge Friese hengsten, die de stadhouder echter nog enkele dagen te 
goed moest houden: men had er zo gauw niet voor kunnen zorgen, want 
dergelijke luxe-paarden werden in de stad niet op stal gehouden. Rennen
berg dankte hen zeer hartelijk, zei dat het allemaal niet nodig was geweest, 
stelde hen gerust op het punt van de privileges en uitte de wens spoedig 

1 Diarium Alting, p. 356. 
' G.A.Gron. h.s. in Fol. 288, p. 132 vlg. Volgens Rengers Π, p. 29 kregen de stadsafgevaardigden 

wel verlof tot een bezoek aan Rennenberg te Selwerd, maar uit het Diarium Alting en de 

Acta Syndici blijkt het tegendeel. 

' M.Diegerick, Lettres inédites de G. de Lalaing, p. 120. 
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nader met de heren kennis te maken1. De nieuwe gouverneur en de edelen 
van zijn gevolg waren, met uitzondering van Popko Ufkens - een destijds 
voor Alva uitgeweken Ommelander jonker met Stad-Groningse voor
ouders2 - vreemdelingen voor de stad. Voor de Ommelanden evenzeer. 
Maar toch... George van Lalaing bleek zowaar nog familie te hebben in 
de Ommelanden. Zo schreef Dirick Hughen op Driekoningen 1577 vanuit 
de stad aan de Ommelander jonker Eylco Onsta, betreffende de nieuwe 
stadhouder: 'men secht hir dat idt iuwer gnedig fro wen tho kniphuisens 
suster soene sin solde' en dat 'sine Gnaden J. Ed. (Onsta) mit groten vor
langen hir gewunschet (heeft)'3. Het aangegeven famiheverband is juist: 
Eva van Rennenberg, een zuster van Georges moeder, Anna van Rennen
berg, was gehuwd met een Oost-Fries edelman: Tido von Inn- und 
Knyphausen. Hun dochter Hima huwde in 1575 met Eylco Onsta tho 
Wetsinge4. 
Een dergelijke relatie tussen de stadhouder en een aanzienlijke Ommelander 
jonkersfamilie als de Onsta's was voor de stad nogal bedenkelijk, temeer 
daar dezelfde Eylco Onsta ook nog een oomzegger was van Wigbold van 
Ewsum6, een van de machtigste jonkers, die al jaren op zeer vijandige voet 

1 Diarium Altmg, p. 357 G.A.Gron. h s. in fol. 288, p. 134 vlg. 

• Eppens I, p. 235. G.A Gron Dossier 1080 (H F. 1577-117) fol. 457 vo.: 'gecoemen van cen 

Burgemester van Groningen' In dejaren 1551, 1552, 1556 en 1557 was een Ufko Ufkens 

burgemeester te Groningen (U.Emnuus, De Agro. . . p. 300 v l g ) ; hij zal Popko's vader zijn 

geweest, cf. Bijdr. Gesch. Gron. vi, p. 181. 

• O.A. 299 (R.F. 1577-40). 
4 H.L.Hommes, Het geslacht Onsta, in 'De Navorscher', Ncd.Archief voor Genealogie en 

Heraldiek...jrg. 96 (Assen ipSS-'só), p. 20. 
5 M Hartgermk-Koomans, Het Geslacht Ewsum. Bijlage: 'Genealogie Ewsum'. Ter verduide

lijking van de genoemde verwantschappen de volgende genealogische tabel: 

Willem van Rennenberg-f 1546 Wigbold van Ewsum f 1528 

χ χ 

Cornelia van Culemborg 11541 Beetke van Raskwerd 

I I 

Anna van Eva van 

Rennenberg t 1S^i Rennenberg-f 1579 

X X 

Philippe de Tido von Inn-und 

Lalaing- Knyphausen 

Hoogstraten t 1555 1 1 5 6 5 

I I 
George de Lalaing- Hima von Inn-und 

Rennenberg t 15 81 Knyphausen f 1578 

Aepco Onsta χ Gele Wigbold (n) 

"f 1564 van Ewsum van Ewsum 

t i 5 7 4 t i 5 8 4 
I 

χ Eylco Onsta tho Wetsmge j - 1600 
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stond met de Hoofdmannenkamer en de Olderman van het Gildrecht De 

magistraat was dan ook op zijn hoede: vanaf het eerste moment hield men 

het doen en laten van de stadhouder in het oog om zich te vergewissen, 

dat mets geschiedde wat in strijd geacht kon worden met de stedelijke 

privileges. Toch scheen het aanvankelijk, dat men het met de meuwe 

gouverneur wel zou kunnen vmden 

Zodra Rennenberg zijn intrek had genomen m de womng van de domdeken, 

vervoegden syndicus en secretans zich bij hem om de Raad te veront

schuldigen voor het late welkom en de schamele accommodatie. Rennen

berg toonde zich echter zeer voldaan en overhandigde de heren een aantal 

documenten, waaronder zijn geloofsbrieven van de Raad van State en de 

Staten-Generaal en een dertigtal exemplaren van de Pacificatie van Gent1. 

Na zorgvuldig onderzoek van de verschillende stukken op mogelijke 

inbreuken op de pnvdeges2 het de Raad op zondag 30 december 1576, na 

klokgelui en schalmeispel, de Pacificatie plechtig van het raadhuis afkon

digen3. 

Zo schaarde de stad zich dan toch eindelijk openlijk aan de zijde van de 

opstandige Staten-Generaal. Vervolgens werd een schrijven opgesteld om 

Brussel officieel van de aansluiting m kennis te stellen. Daann liet de magis

traat nogmaals weten, dat afvaardiging van een deputatie naar de Staten-

Generaal de stad ongelegen kwam: in de huidige noodtoestand, met de 

roenge soldaten nog m de stad, kon men geen capabele personen missen. 

Ofschoon Rennenberg eerst sterk had aangedrongen op het zenden van 

gedeputeerden, beloofde hij thans, inziende dat de Raad zich daartoe toch 

met het bewegen, de stad ook zijnerzijds te verontschuldigen bij de Staten-

Generaal4. 

Zover verhep alles in goede harmonie, maar enkele dagen later ontstond 

reeds ernstige wrijving tussen stad en stadhouder. Op 5 januan 1577 zou de 

meuwe gouverneur op een speciaal daarvoor bijeengeroepen landdag 

officieel opening doen van de commissie, waarmee hij naar Groningen en 

Ommelanden was afgevaardigd. Een dergelijke plechtigheid placht van 

oudsher te geschieden m een veremgde vergadering van Stad en Lande ten 

raadhuize. Maar de Ommelanden insisteerden thans, dat de stadhouder 

hiertoe ten Broeren zou verschijnen en Rennenberg het zich, zeer tot onge

noegen van de stad, bepraten5. 

1 Dianum Alting, ρ 357 «GAGron h s infoi 288, ρ 140 vlg 

' G A Gron h s m fol 288, ρ 13g • W J Formsma, Ommelander Stryd, ρ 82 vlg 

* Dianum Alting, ρ 359 
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Voor de Ommelanden was het een groot succes: voor hen scheen door de 
pas aangegane unie met de Staten-Generaal een betere toekomst te dagen. 
In de reeds genoemde brief van Dirick Hughen aan Eylco Onsta vermeldt 
de schrijver, dat de Ommelanden de nieuwe stadhouder op de zojuist 
beëindigde landdag met vreugde hebben ontvangen, waarop hij juichend 
laat volgen: 'Ich wolde und wünsche dat J. Ed. alhir muchte sin, alle dingen 
staen woll, de strick der tirannen is intwe, und wij sint vrij, des wij dem 
Heren neit genochsam kunnen dancken'1. 
Rennenberg bood de Raad de volgende dag zijn excuses aan: hij had geens
zins de bedoeling gehad de privileges van de stad te schenden2. Niettemin 
oordeelde de Raad dat er opzet in het spel was en dat de stadhouder licht
vaardig gehoor had gegeven aan het partijdig advies van Popko Ufkens3. 
Maar voorlopig wilde de stad de zaak niet op de spits drijven: belangrijke 
kwesties als afbetaling en vertrek van het garnizoen eisten een redelijke 
verstandhouding met de stadhouder en een modus vivendi met de Omme-
landers. Stad en Ommelanden zagen wel in, dat zij zelfde benodigde gelden 
moesten opbrengen, wilden zij spoedig van de soldaten verlost worden. 
Vooral de burgerij drong hierop aan. Begrijpelijk overigens, want het 
waren de burgers, die op straat voortdurend lastig gevallen werden door 
om geld roepende en met plundering dreigende soldaten4. 
Sinds de arrestatie van De Robles had de Raad dikwijls ervaren, dat de 
burgerij bij de vele bijzondere problemen, die zich thans voordeden, op 
meer directe wijze geraadpleegd wenste te worden dan mogelijk was via 
de gesloten kaste der gezworenen. Meermalen was daarom 'een zeker 
aantal' burgers in de raadsvergadering toegelaten5. Geregeld contact tussen 
overheid en burgerij werd zelfs noodzakelijk geacht, toen de kwestie van 
de afbetaling van het garnizoen aan de orde kwam. De burgers vonden het 
echter bezwaarlijk telkens in groten getale te verschijnen en vroegen op 
31 december 1576 de Raad verlof, zich te laten vertegenwoordigen door 
enkele gedeputeerden. Voorgesteld werd door de rotmeesters uit elke kluft 
een kiescollege van 50 man te laten benoemen. Elk kiescollege zou dan voor 
zijn eigen kluft een paar afgevaardigden moeten kiezen*. Blijkbaar ging de 
magistraat hiermee akkoord. Op de aangegeven wijze, naar verondersteld 

1
 O.A. 299. 

* Dianum Alting, p. 361. 
* G.A.Gron. Dossier 10S0 (H.P. 1577-177) fol. 471. 
* Rengers n, p. 32 vlg. 
* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. i n , 139 en 141. 
* Diarium Alting, p. 359. 
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mag worden,1 werden toen uit elke kluft 4 gedeputeerden gekozen, die op 

4 januan 1577 voor het eerst in de Raad verschenen en er een pleidooi hielden 

voor spoedige afbetaling van de soldaten 'ter wylen men wel wiste, dat 

sonder voldoemnge van heur soldye men hemluyden nyet quyt conden 

werden'. Het antwoord van de Raad, dat hiertoe reeds een lening van 

16.000 car.gld. was gesloten bij de heren Fugger en dat men vertrouwde 

nog aanzienlijke sommen gelds aan te treffen bij de gearresteerde officieren, 

zodat de stad haar quote, berekend op 60.000 car.gld. wel zou kunnen 

voldoen, voldeed de burgers met. Zij wensten een snellere methode: vele 

stedelmgen zouden wel geneigd zijn een bepaalde som op te brengen en 

verder moesten maar extra belastingen worden geheven2. De magistraat gaf 

spoedig gevolg aan deze adviezen. Nadat eerst op 7 januan contact was 

opgenomen met de Ommelanden om ieders quote vast te stellen3, werd 

vier dagen later de vijfde penmng geheven van huren en renten in Stad en 

Lande, terwijl op 19 januan werd afgekondigd, dat alle burgers het gerede 

goud - en zilvergeld, dat zij boven de 50 dalers in huis hadden, aan de stad 

moesten lenen tegen 12% rente4. Ondanks deze drastische maatregelen 

bleven de soldaten een dreigende houding aannemen: de 25e januan 

drongen zij geld eisend de huizen van enige welgestelde burgers binnen. 

Plundering van de stad scheen toch nog op handen. Maar nu kwam de 

stadhouder in actie en bezwoer de soldaten zich kalm te houden, daar toch 

alles werd gedaan om hun een snelle en volledige uitbetaling te verzekeren5. 

Op 30 januan vaardigde de Raad nog een bevel uit tot inlevenng van alle 

gouden en zilveren sieraden. Alles bijeen werd op deze mamer in recordtijd 

1 Het genoemde, door de burgers voorgestelde kiesstelsel wordt slechts medegedeeld door 

Alting De Gouda, hoewel gewoonlijk wydlopiger, is op dit punt beknopter en vager HIJ 

wekt de indruk, dat de Raad een kluftenvergadenng van de gehele burgerij bijeen wilde roepen 

Dat een dergelijk evenement heeft plaatsgehad, blijkt echtet nergens 

De Gouda's verslag van het verzoek van de burgerij luidt 'Voerts versochten dvoersz bur

geren dat ter weylen men hemluyden zouden hebben te communiceren upte betalmge vande 

soldaten, ende dattet hemluyden ongelegen was altocs in sulcken aental te coemen, dat den 

Erbaren Raedt vuyt elcke clufte wilden ordonneren twee ofte drie persoenen, die alst noodt 

waere van wegen dvoersz burgeren gcdaccht zouden werden Waer up geseyt werden dat-

men tselve stelden tot heur eygen discretie ende electie, ende datmen die ver cluften up 

morgen ende overmorgen tot dyen eynde souden doen vergaderen clcx up een Sonderlinge 

plaetse' (G A Gron h s m fol 288, ρ 141) 

' G A Gron h s m fol 288, ρ 144 

* W J Formsma, Ommelandcr Strijd, ρ 8з 

* J de Waard, Groningse noodmunt, G ν A 1906, ρ 74 
5 Bijdr Gesch Gron νπ, ρ 28ι (Anoniem Kroniekje 1566-1581, uitg door W В S Boeles) 
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een bedrag van ruim looooo car.gld. bijeengebracht1. De rest, nogmaals 
een slordige lOO.ooo саг. gld. werd door lemngen verkregen2. Begm februari 
1577 werd de achterstallige soldij uitbetaald, waarop de soldaten zich 
eindelijk bij ede onder het gezag van Rennenberg stelden. 
Nu was het voor de stad nog slechts zaak bij de stadhouder te bewerken, 
dat de soldaten zonder verder uitstel zouden vertrekken. Op 12 februan 
smeekte de Raad daarom Rennenberg 'een chnstelick medelyden' met de 
stad te hebben en haar, nu hij daartoe de macht had, van het garnizoen en 
vervolgens ook van het kasteel te verlossen De stadhouder antwoordde, 
dat hij hierover reeds contact had opgenomen met het Hof en eerstdaags 
Leomnus verwachtte, die deze kwestie zou regelen3 Deze bekende rechts
geleerde, professor te Leuven en toen ijverig ambassadeur van de Staten-
Generaal, had op 23 januan 1577 last gekregen naar Groningen te reizen en 
er poolshoogte te nemen, hoe de soldaten het vlotst konden worden 
afbetaald om hen dan in overleg met de stadhouder en de Staten van Stad 
en Lande te doen vertrekken4. Ofschoon Rennenberg dus diens komst wilde 
afwachten, alvorens de stad geheel van ganuzoen te ontbloten, was hij wel 
bereid terstond enkele vendels naar elders te laten gaan. Van dit voornemen 
stelde hij de Raad op 13 februan op de hoogte5, maar vier dagen later gaf 
hij de stadssyndicus te kennen, hoe De Robles hem had gewaarschuwd, 
dat hij - wilde hij zeker zijn van de stad - er tenminste vier vendels moest 
achterlaten6. 

Hetzij de syndicus hem overtuigde van het overbodige hiervan, hetzij 
Rennenberg bepaalde andere redenen had om zich met te zeer aan het 
advies van De Robles te storen op 19 februan het hij twee van de vijf in 
de stad gelegerde vendels naar Dokkum vertrekken, terwijl hij het vendel, 
dat de schans van Delfzijl bezet had gehouden, naar Kollum verlegde. Om 
te voorkomen dat de soldaten te land schade zouden aanrichten, had hij 
bepaald, dat zij per schip zouden reizen. De Raad beval daarom enkelen 
van zijn leden en de syndicus op 19 februan buiten de stad aan het Reitdiep 

1 J de Waard, t a ρ , ρ 74 

* Eppens ι, 237 vlg 

" G A Gron Dossier 1080 (н F 1577-117), fol 452 

* R G ρ 2б, ρ 544 
6 G A Gron dossier 1080, fol 453 Vo 

* G A Gron Dossier 1080, fol 455 Op zich lijkt het vreemd, dat De Robles adviezen gaf aan 

zijn verdringer Toch haalt ook Winscmius hiervan een voorbeeld aan als hij vermeldt, hoe 

Sicke Dckama getuigde zelf erbij te zijn geweest, toen De Robles Rennenberg adviseerde zijn 

gezag in het Noorden te doen gelden door toepassing van de verdeel-en-heers-pohtick 

Winsemius, Histor 1, IV, ρ 277 
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de nodige schepen te charteren; een lastige taak, want de schippers, die 
blijkbaar vervoer van soldaten geen winstgevend object vonden, sputterden 
nogal tegen1. Intussen ontbood Rennenberg de syndicus bij zich. Deze 
voltooide eerst het werk, dat hem door de Raad was opgedragen en pas 
daarna begaf hij zich naar het huis van de stadhouder, waar een felle 
woordenwisseling ontstond tussen hem en de voornaamste adviseur van 
Rennenberg· Popko Ufkens. 
Ofschoon het incident op zich met zo belangrijk is, loont het de moeite 
er nader op m te gaan, aangezien hier duidelijker dan ooit bhjkt, hoe vij
andig deze twee mannen, die in de gebeurtenissen van de volgende jaren 
beiden een gewichtige rol zullen spelen, tegenover elkaar stonden: aan de 
ene kant Johan de Gouda, de stadssyndicus, koningsgezind, streng katho
liek2 en, hoewel theoretisch slechts een ambtenaar, m feite weinig minder 
dan leider van de stedelijke politiek; tegenover hem: Popko Ufkens, het 
type van een geus, die destijds, uitgeweken voor Alva, m dienst was ge
treden van Oranje en door deze aan de onervaren en met de verhoudingen 
in het Noorden onbekende George van Lalaing als adviseur was toege
wezen3. 
Toen de syndicus eindelijk ten huize van Rennenberg was gekomen, ver
weet de stadhouder hem, dat hij zolang op zich had laten wachten. De 
Gouda verontschuldigde zich met de opmerking, dat hij eerst de taak had 
moeten beëindigen, waarmee hij was belast door degenen, die hem zijn 
salans betaalden. 
Daarop bemoeide Ufkens zich met de zaak en ontspon zich het volgende, 
ons door De Gouda overgeleverde gesprek : 
'Waer up Popco Uffkens ... seyden, dat ick een guijt ende lecker (smeerlap) 
was, dat ick zyn Genade, wesende myn hoge ovencheyt, nyet terstont en 
obedierde als ick ontboeden werden... Waerup ick seyde: wadt secht dat 
ick een guijt ende lecker ben? Zeyden hy daer up: Jae, ick segge u dat ghy 
een guijt, rabaut ende lecker bent, dat ghy myn heer, u hooge ovencheyt 
van de Stadt, nyet gehoersaem en zyt, wyens syndicus ghy mede zyt, ende 
ingevalle ick u ovencheyt waere, souden u dat zoe verleeren dat ghyt 
heugen zoudt. 
Waer up ick zeyde, dat ick noch guijt, noch rabaut, noch lecker was, dan 
mochte sulcx weesen, die my dat aen zeyde, alsoe ick een heer was eer ick 

1 G A Gron dossier 1080, fol 458 

* Eppens π, ρ I30 

* Trosce, Verraad George van Lalaing, Bijlage xxxix (Relation de Nubourg), ρ 94 'Popco 

Uffkens raedt vanden Prmche van Orangnen' 
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te Groningen quam ende meermalen ten dienste van zyne Majesteit was 
versocht. Ende was hy gecoemen van een Burgemester van Groningen, 
ick helt my beter van staet, afFcompste ende ryckdom... 
Seyden daer up Uffkens : de Coninck heeft wel eesels ende beesten in zynen 
dienst ende dorste myn daervan nyet beroemen'1. 
Wie van de twee een guit was, werd die dag niet meer uitgemaakt. Geen 
van beiden, besliste Rennenberg de volgende dag, toen De Gouda in 
gezelschap van Burgemeesters en Raad opnieuw bij Zijn Genade was ver
schenen en genoegdoening eiste voor de hem aangedane smaad. De 
stadhouder wenste de woorden van zijn raadsheer 'conditionaliter' op te 
vatten: hij die zijn hoge overheid niet gehoorzaamt is...enz. Tevreden 
over dit bescheid was De Gouda niet, teminder daar Ufkens van de ge
legenheid profiteerde door opnieuw een tirade af te steken. Burgemeester 
Joachim Ubbena trad vervolgens nog voor de syndicus in het krijt, maar 
Rennenberg merkte slechts op: 'dat men alle dingen daer mede souden 
laten vaeren ende vergeten'2. Het incident werd daarmee gesloten, maar de 
wrevel niet weggenomen. Juist in deze dagen werden de goede relaties 
tussen stad en stadhouder ook weer vertroebeld door verschillende Omme-
lander kwesties. Maar de onderhandelingen betreffende wegzending van 
het garnizoen verhepen gunstig. Leoninus had inmiddels vanuit Utrecht 
laten weten, dat hij Groningen, nu de afbetaling van de soldaten reeds was 
verricht, niet meer zou aandoen en de stad achtte het toen, ondanks tegen
gesteld advies van de Ommelanden, ook niet meer nodig nog contact met 
hem op te nemen3. Blijkbaar vertrouwde de magistraat, dat de kwestie 
van het vertrek van de soldaten wel naar genoegen met de stadhouder 
geregeld kon worden. 
Inderdaad toonde Rennenberg zich in dezen zeer meegaand. Op 26 februari 
beloofde hij de Raad, daar hij op het punt stond naar Friesland te vertrekken, 
ongeveer honderd soldaten als garde met zich mee te voeren, zodat in de 
stad feitelijk slechts twee vendels zouden achterblijven. Verder wachtte hij 
nog op nader bericht van het Hof, maar de stad mocht erop rekenen binnen 
twee à drie weken ook van de overige soldaten ontlast te worden. Boven
dien deed hij vergaande toezeggingen in verband met de afbraak van het 
kasteel4. Alhoewel Rennenberg dus per se slechts optrad als uitvoerder van 
de te Brussel genomen besluiten, moet gezegd worden, dat hij niet aarzelde 

1 G.A.Gron. Dossier 1080, fol. 457. 
• Ib., fol. 459. 
> Ib., fol. 461 Vo. 
4 Ib., fol. 464. J. A.Fcith, Kasteel van Alva, G.V.A. 1897, p. 129 vlg. 
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in de kwestie van garnizoen en kasteel ten gunste van de stad zelf af en toe 
initiatieven te nemen. Het werd trouwens ook tijd, dat hij iets deed ter 
vergroting van zijn populariteit te Groningen. Op 12 februari 1577 was in 
het Zuiden het Eeuwig Edict gesloten. Officieel kreeg Rennenberg hiervan 
pas op 27 februari bericht, maar aangenomen mag worden, dat hij langs 
particuliere kanalen wel eerder van het verloop van de onderhandelingen 
tussen Donjuán en de Staten-Generaal op de hoogte was gesteld. De vraag 
was nu maar: zou hij in de gewijzigde omstandigheden - zijn benoeming 
had toch nog slechts een provisioneel karakter - gehandhaafd blijven? 
Hiertoe zou het zeker dienstig zijn zich in het Noorden zo bemind te 
maken, dat vandaar uit algemeen op zijn definitieve aanstelling zou worden 
aangedrongen. Onmogelijk scheen een dergelijke aanstelling niet, want in 
de onderhandelingen met Donjuán was geenszins bepaald dat De Robles 
hersteld zou worden: wel dat men deze naar zijn vroegere chef Hierges 
moest zenden en dat hij spoedig zijn vrijheid zou herkrijgen1. 
Nadat Rennenberg van deze besluiten bericht had ontvangen door brieven 
van de Raad van State en de Staten-Generaal, ontbood hij afgevaardigden 
van Stad en Ommelanden om hem hierop van advies te dienen. Zij heten 
hem weten, dat men bezwaar had tegen onmiddellijke invrijheidstelling 
van De Robles, aangezien gebleken was, dat deze grote sommen gelds, 
vroeger opgebracht door Stad en Lande tot soldij voor het garnizoen, niet 
voor dat doel had besteed. Wat de acceptatie van het Eeuwig Edict betrof: 
men vreesde, dat de Prins van Oranje en de Staten van Holland en Zeeland 
dit niet zouden appreciëren en het voor Oranje wel eens aanleiding zou 
kunnen zijn een inval in hun gewest te doen 'ende sulex tgeheele landt (te) 
bederven'. Rennenberg beloofde daarop het Hof in zijn antwoordschrijven 
van de wensen en bekommernissen van de Staten van Stad en Lande te 
onderrichten2. 
De volgende dag, 28 februari, vertrok de stadhouder naar Friesland3 en 
werd op 4 maart met grote statie ingehaald te Leeuwarden4. 
Ook De Robles werd hierheen overgebracht. Twee weken later liet Rennen
berg hem echter vertrekken naar Hierges, die hem te Zwolle ontving, hem 
zijn zwaard teruggaf en doorzond naar Brabant5. Daar bleef hij nog enige 
tijd in arrest tengevolge van een bij de Staten-Generaal ingediend verzoek 
van de Staten van Friesland en van Stad en Lande van Groningen, die nog 
steeds rekenschap eisten van het geld, dat hij zou hebben verduisterd. 
1 G.A.Gron. dossier 1080, fol. 464. * Schotanus, p. 809. 
* Ib., fol. 464 v°. * Diarium Alting, p. 374. 
* Diarium Alling, p. 372. 
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Niettemin kreeg De Robles door toedoen van Donjuán reeds dadelijk 
voldoende bewegingsvrijheid om met vrienden uit Friesland plannen te 
smeden voor een herstel van zijn positie in het Noorden1. 
Rennenberg had te Groningen een edelman uit zijn gevolg, Willem van 
Dotecum, achtergelaten om de zaak van het vertrek van de soldaten verder 
te behartigen. Deze kwestie werd nu snel afgewikkeld. Op 13 maart 1577 
hechtte de magistraat zijn goedkeurmg aan een inmiddels van het Hof 
ontvangen 'concept van versekennge'2, bevattende de condities, waarop 
de Raad van State akkoord ging met verwijdering van het garnizoen. 
Volgens dit concept moest de Groningse burgerij onder ede beloven: 
1. de stad voor de komng te behouden en daartoe opnieuw garnizoen toe 

te laten, als de komng of diens gouverneur-generaal dat zou bevelen ; 
2. geen verandering in de religie te dulden, maar zich rustig en eendrachtig 

te gedragen, overeenkomstig de zojuist gesloten pacificatie; 
3. mets te ondernemen tot slopmg van het kasteel buiten toestemming van 

de stadhouder3. 
Twee dagen later legde de burgerij deze eed af m presentie van Willem van 
Dotecum en nog dezelfde dag, 15 maart 1577, trokken de laatste vendels de 
stad uit. Eindelijk, na een tienjarige bezetting, was Groningen weer vrij! 
Het stadsvolk was uitgelaten : overal werden vreugdevuren ontstoken en 
zelfs hoog op de St Maartenstoren brandden de pikvaten als om de aftrek
kende soldaten nog op grote afstand te verkondigen, hoe licht het afscheid 
viel Deze 'idelheit'4 kwam de stad echter duur te staan. De toren vatte 
vlam, de twee bovenste geledingen brandden af en de klokken stortten ter 
aarde6. Zo verkeerde de feestroes plotseling m grote verslagenheid bij bur
gers en magistraat. Laatstgenoemde treurde met alleen over de schade, 
aangebracht aan het trotse bouwwerk, maar maakte zich tevens zorgen 
over de reactie van de stadhouder. Ongetwijfeld zouden geruchten tot hem 
doordringen over wilde tumulten m de stad, die moeilijk te rijmen waren 
met de rust, die men volgens de pas gezworen eed zou betrachten. Aanstonds 

1 G Kramer, Doecke van Martena, De Vrije Fries 37, ρ I22 
2 Dianum Altmg, ρ 373 
3 R A Assen, Coli Gracema 101, fol 105 vlg kopie van de acte van deze eed, door de Raad op 

15 maart 1577 opgemaakt en verzonden naar Rennenberg (Berichten van de syndicus De 

Gouda ontbreken van 4 maart 1577 tot 19 april 1577) 

Met 'de zojuist gesloten pacificatie' zal bedoeld zijn, met de Pacificatie van Gent, maar het 

Eeuwig Edict, evenals b ν in G A Gron dossier 1080 fol 464 (27 febr 1577) 'de pacificatie 

tusschen de Alteze van Don Juan d'Austna ende die generale Staten ' 

* Eppens ι, ρ 240 
6 Dianum Altmg, ρ 373 
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werd de stadhouder, daar hem 'des Brandts halven vanden Toorn wall 
seltsam gespreek sali moegen voerkomen' schriftelijk de ware toedracht 
verhaald: de burgers waren bij het vertrek van het garnizoen vanzelfspre
kend 'blyde ende vroelyck' geweest, en zo hadden enige onbekenden met 
rampzalig gevolg pikvaten op de toren ontstoken. Dit was geschied 
zonder toestemming van de Raad en men zou trachten de schuldigen op te 
sporen1. Blijkbaar heeft Rennenberg begrip voor het geval gehad. In 
ieder geval werkte het niet remmend op de afbraak van het kasteel. Had 
de stadhouder eerder reeds verlof gegeven enkele gedeelten te slopen, 
thans verleende hij toestemming tot algehele slechting. Met groot enthou
siasme werd dit werk ondernomen. Iedereen hielp mee: jong en oud, man
nen zowel als vrouwen, notabelen evengoed als het gewone stadsvolk. Zelfs 
de domdeken Eelts, ofschoon aanvankelijk onwillig, stak tenslotte de 
handen uit de mouwen om zijn bijdrage te leveren aan deze 'nationale 
zaak'2. Reeds in mei 1577 was het kasteel, waaraan ongeveer zeven jaar 
- weliswaar met langdurige onderbrekingen - was gearbeid, zo goed als 
verdwenen3. Tijdens het slopingswerk bracht de stadhouder nog een kort 
bezoek aan de stad. Op 27 maart 1577 arriveerde hij 's avonds vanuit 
Leeuwarden. Een der volgende dagen begaf hij zich naar zijn familie te 
Wetsinge, vanwaar hij de 31e maart met zijn tante Eva van Rennenberg, 
die toen kennelijk bij haar dochter logeerde4, in de stad terugkeerde om drie 
dagen later weer naar Leeuwarden te vertrekken5. 

Ongetwijfeld heeft George van Lalaing verwacht, dat de Groningers hem 
thans wel onverdeeld goedgezind zouden zijn, nu hij de stad zo volledig 
had bevrijd van garnizoen en kasteel. Het tegendeel was waar. 
Naar de mening van de magistraat had de nieuwe gouverneur in allerlei 
zaken reeds zo duidelijk partij gekozen voor de Ommelanden, dat de stad 
van de haar hergeven vrijheid geen beter gebruik meende te kunnen 
maken dan door de schenker ervan onophoudelijk te weerstreven in de 
uitoefening van zijn stadhouderlijke functies. 

1 G.A.Gron. Protocol Egb. Alting h.s. in fol. 105 b, fol. 573. 

* Dianum Alting, p. 374. 
s J. A.Feith, Kasteel van Alva, p. 133. 

* Sinds 1565 was Eva van Rennenberg weduwe, cf. W.J.J. C.Bijleveld: Genealogie Inn -und 

Knyphausen in de Nederlanden, De Nederlandsche Leeuw, 53e jrg. 1935, kolom 163. 

* Diarium Alting, p. 375. 
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j . Toespitsing van de geschillen tussen Stad en Ommelanden 

Verwonderlijk is het niet, dat de stad gereserveerd stond tegenover haar 
nieuwe stadhouder. De wijze, waarop Rennenberg zich reeds begin 1577 
met de Ommelander zaken bemoeide, moest iedere rechtgeaarde Stad-Gro
ninger wel de schrik om het hart doen slaan. 
Volgens zijn instructie moest de stadhouder zorgen voor het behoud van de 
hem toevertrouwde gewesten, en dit betekende in de gedachtengang van 
zijn lastgevers, de Staten-Generaal en - achter de schermen - Oranje, dat 
hij zijn gouvernement weerbaar moest maken tegen de Spanjaard door 
activering van de ingezetenen1. 
Schijnbaar in overeenstemming met dit verlangen werd in de stad Groningen, 
zodra het garnizoen vertrokken was, een verplichte burgerwacht ingesteld, 
a.h.w. een wederoprichting in gewijzigde vorm van het destijds door 
Alva ontwapende schuttersgilde. Elk der vier kluften moest één en weldra 
- teneinde het aantal bij toerbeurt te houden nachtwaken te reduceren -
twee vendels schutters leveren tot bewaking en verdediging van de stad2. 
Maar enig besef dat deze stedelijke militie zou kunnen en moeten dienen 
als schakel in het verdedigingsstclsel, op te bouwen in de Nederlanden tegen 
de Spaanse dwingeland, had men te Groningen nauwelijks. De magistraat 
stond wel geen ander doel voor ogen dan de particuliere stadsbelangen, 
zo nodig gewapenderhand, te verdedigen tegen onverschillig welke 
belager daarvan. 
In feite achtte de stad haar belangen het meest bedreigd door de Omme
landen. Daar was men ook tot bewapening overgegaan en dat in nauw 
contact met de stadhouder. Reeds in februari 1577 werden serieuze voorbe
reidingen getroffen. Rennenberg benoemde in overleg met de Ommelander 
gedeputeerden monstercommissarissen, Het geweren en munitie3 aanschaffen 
en vaardigde op 25 februari een mandaat uit, waarin hij de ingezetenen 
beval zich van wapens te voorzien en op een nader vast te stellen plaats en 
tijd bij de commissarissen te verschijnen voor een wapenschouw*. Dit 
bevel tot wapening was de stad een doom in het oog. Hoe gemakkelijk 
konden wapens, gelegd in handen van Ommelanders, niet tegen haar 
gericht worden? Bovendien achtte de magistraat de wijze waarop het 
mandaat was uitgevaardigd volkomen onwettig: de enige instantie, die 

1 Rengers n, p. 36. 
a J.A.Feith, De Groningsche Schutterij, in: Uit Groningen's Verleden, p. 214 vlg. 
* M.Hartgerink-Koomans, Ewsum, p. 285. 
4 Rengers n, p. 36. 
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daartoe de bevoegdheid bezat, was de Hoofdmannenkamer1. Door middel 
van een tegenmandaat verbood dit college de Ommelanders gevolg te 
geven aan het bevel van de stadhouder2. 
Rennenberg kwam niet in verzet tegen dit provocerend optreden van de 
Hoofdmannenkamer. Integendeel: hij moet de stad de toezegging hebben 
gedaan zijn eigen mandaat in te trekken. Maar ook dat deed hij niet3. Toch 
schijnt van 'het op geweer stellen der Ommelander huisluiden' niet veel te 
zijn terechtgekomen4, wat behalve aan het onder gewone boeren en dorps
mensen nog aanwezige respect voor de Hoofdmannenkamer, misschien 
ook geweten moet worden aan de afkondiging van het Eeuwig Edict. 
Nu dit zo aarzelend gesloten vredesverdrag toch zijn beslag leek te krijgen, 
kon het niet langer genegeerd worden. In de stad werd het, ondanks de aan
vankelijk geopperde bezwaren, op 21 maart 1577 gepubliceerd5. Op 
één punt werd de versterking van de Ommelanden door middel van de 
eigen bevolking wel energiek aangepakt. Zoals wij zagen, had Rennenberg 
ook het vendel Waalse soldaten, dat Delfzijl bezet hield, laten vertrekken. 
Tot sloping van de daar op bevel van Alva aangelegde schans* had het 
Hof, ondanks desbetreffende petities van Stad en Ommelanden, geen 
verlof willen geven. In tegenstelling tot de welwillendheid waarmee 
slechting van het stadskasteel was toegestaan, wilde men te Brussel niet 
weten van de ontmanteling van deze strategisch zo belangrijke versterking 
van de Eemsmond7. 
De vraag was nu maar: wat moest er dan wel gebeuren met de schans 
van Delfzijl ? Rennenberg gaf hierop een antwoord, dat de Ommelanders 
voldeed, maar de stad hevig verontrustte. Nog juist voor zijn vertrek naar 
Leeuwarden gaf hij de Ommelanden verlof de schans met eigen volk te 
bezetten. Maar hoe zou de stad haar stapelrecht kunnen handhaven, als de 
Ommelanders een hiertoe zo gewichtige plaats als Delfzijl militair be
heersten? Dadelijk tekende de magistraat protest aan, verwijzend naar het 
traktaat, dat Stad en Ommelanden in 1536 met Karel ν hadden gesloten 
en waarin uitdrukkelijk was gestipuleerd, dat geen vestingen in de Omme
landen zouden worden aangelegd of instandgehouden, tenzij met instem
ming van alle partijen8. Voorlopig bleven de protesten zonder gevolg, 
maar de stad zou niet rusten, voordat zij op dit punt haar zin kreeg. 
Ofschoon Rennenberg in zijn gewraakte maatregelen de richtlijnen volgde, 

1 G.A.Gron. dossier 1080, fol. 470 v°. » G.A.Gron. Prot. Alling h.s. in fol. 105 b. 

* Rengcrs π p. 39. · Tegenw. Staat Stad en Lande, p. 288. 

* G.A.Gron. dossier 1080, fol. 470 ν". 7 M.Haitgerink-Koomans, p. 285. 

* Rengers n, p. 51. ' G.A.Gron. dossier 1080, fol. 464 ν". 
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die hem door de Staten-Generaal werden gegeven, achtte de Groningse 
magistraat hem persoonlijk verantwoordelijk. Men meende reden te 
hebben de stadhouder ervan te verdenken, dat hij de Ommelanden willens 
en wetens begunstigde ten koste van de stad: anders zou hij in dergelijke 
belangrijke kwesties niet zo eenzijdig overleg hebben gepleegd met alleen 
Ommelander gedeputeerden. 
Trouwens, ook in niet politieke zaken had hij enkelen 'van de principaelste 
in de Landen' op, naar stadsinzicht, ontoelaatbare wijze begunstigd1. 
Wigbold van Ewsum, heer van Nienoord, had zich in zware schulden 
gestoken tengevolge van een al te grootscheeps aangepakte zoutwinning 
en veenderij in het Wcsterkwartier. Daar ondanks jarenlange exploitatie 
door Wigbold en enige Keulse vennoten de opbrengst voortdurend be
neden peil bleef, verloren de crediteurs - minstens ten dele stadsburgers -
hun geduld en maakten de zaak aanhangig bij de Hoofdmannenkamer. 
In het voorjaar van 1577 dreigden de Hoofdmannen Wigbold en zijn 
borgen, o.a. zijn broer Christoffcl van Ewsum en zijn neef Eylco Onsta, 
failliet te verklaren en hun goederen bij executie te verkopen. Toen kwam 
Rennenberg tussenbeide en schorste de lopende procedure2. 
Ofschoon De Robles een jaar tevoren op soortgelijke wijze Wigbold, 
wiens kapitale onderneming economisch waarschijnlijk nauwelijks meer als 
zuiver privé-zaak kon worden beschouwd, uit de nood had geholpen3, 
weet de stad Rennenbergs bemiddeling aan diens behoefte zijn Ommelander 
vrienden te bevoordelen. Geheel ongegrond was deze veronderstelling 
wellicht niet. De joviale, zelfs op familierelaties gebaseerde omgang met de 
Onsta's en de Van Ewsums, die zichzelf de hoogste adel der Ommelanden 
achtten4 en een dienovereenkomstige staat probeerden te voeren - Wigbold 
hield er zelfs een hofnar op na5 - zal de edelman George van Lalaing 
aangenamer zijn geweest, dan de vormelijke contacten met notabelen uit 
de stad. Deze situatie kon er gemakkelijk toe leiden dat de stadhouder 
zich meer aan de wensen der Ommelandcrs stoorde dan een goede ver
standhouding met de stedelijke autoriteiten hem vergunde. 
In ieder geval was de stad in het voorjaar van 1577 ernstig teleurgesteld in 
het Ommelander beleid van haar nieuwe gouverneur en deze teleurstelling 
bepaalde haar gedrag, toen de kwestie van Rennenbergs vaste aanstelling 
aan de orde werd gesteld. 
Te Brussel hielden velen nog steeds vast aan de kandidatuur van Boussu'. 

1 G.A.Gron. dossier 1080, fol. 470 ν0. 4 Rengers π, p. 305. 

• M. Hartgerink-Koomans p. 272 vlg. G.A. Gron. dossier 1080, fol. 470. * Rengcrs n, p. 178. 

' M. Hartgerink-Koomans, p. 276. * Fresinga, p. 25. 
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Rennenberg beklaagde zich hierover in een schrijven aan de Staten-Gene-
raal van 24 maart 1577: 'tot zijn grote spijt heeft hij vernomen, dat men 
niet hem, maar een ander heeft aanbevolen voor het stadhouderschap van 
Friesland, waaruit hij wel moet concluderen, dat men over hem niet 
tevreden is, ofschoon hij daartoe toch allerminst aanleiding heeft gegeven, 
getuigen zijn onschatbare verdiensten voor de Generahteit; was hij het 
niet, die door zijn optreden te Valenciennes als eerste de Spanjaarden het 
land uitjocg'1 ? George van Lalaing moet zich dus werpen in een verkiezings
strijd, waarbij hij hulp krijgt van de Staten van Friesland en de Ommelan
den, die zowel mondeling als schriftelijk zijn kandidatuur ondersteunen. 
Maar hulp van de stad Groningen kreeg hij niet, ook niet toen daarom 
werd verzocht door een op 19 april gearriveerde gezant van Philippe, 
Graaf van Lalaing2. 
Het is interessant te vernemen, dat het hoofd van het huis van Lalaing zich 
persoonlijk inspant om voor zijn neef het stadhouderschap in het hoge 
Noorden te verwerven. Dit illustreert Fresinga's opmerking: '(George van 
van Lalaing) hielt sich meest met den Grave van Lalaing, gouverneur van 
Henegouw sijnen neve'3. Niet alleen ten tijde van zijn overgang naar 's ko-
nings zijde, maar ook aan het begin van zijn carrière als stadhouder blijkt 
Rennenberg in nauwe relatie te staan met zijn machtige neef in het Zuiden. 
Vermoedelijk heeft er regelmatig contact tussen hen plaatsgehad, al ontgaan 
ons hiervan de details door het ontbreken van Rennenbergs privc-archief. 
Aangezien de geloofsbrief (d. Bruxelles le ν du mois d'Avril 1577)* van 
Lalaings gezant, 'een eedelman van den Grave van Lalaing', gericht was 
aan Stad en Lande te zamen ('Ville et pays de Groninge') versehenen de 
Ommelander gedeputeerden ten raadhuize, nadat Burgemeesters en Raad 
een Ommelander invitatie om ten Broeren te komen vanzelfsprekend 
hadden afgewezen. Op de vraag naar het doel van zijn komst gaf de gezant 
geen rechtstreeks antwoord, aangezien hij niet zeker wist of de magistraat 
verzocht moest worden om een aanbeveling zonder meer of om een 
'continuatie van de sollicitatie', zoals de Ommelander syndicus wilde. Er 
bestond namelijk een vermoeden, dat ook de stad George van Lalaing reeds 
voor het stadhouderschap had voorgedragen, daar burgemeester Herman 
Clant de door Friesland en de Ommelanden verstrekte recommandatie 
mede had ondertekend, zij het slechts - naar deze thans getuigde - als 

1 M.Diegerick, Lettres inédites de G. de Lalaing, p. 132. 
* G.A.Gron. Dossier 1080, fol. 469. 

* Fresinga, p. 470. 
4 Gecopieerd door De Gouda in G.A. Gron. dossier 1080, fol. 469. 
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particulier persoon1. De graaf van Lalamg, aldus verklaarde de gezant, 

het de heren bedanken voor de jegens zijn neef betoonde welwillendheid 

en was zijnerzijds gaarne bereid voor hen in voorkomende gevallen aan 

het hof ten beste te spreken. 

Burgemeester Johan Thedema informeerde, of hij met meer te zeggen had, 

maar de gezant 'verdaerde neen' en verhet de raadskamer. Daarop onder-

nchtte de Ommelandcr syndicus de Raad van Lalaings werkelijke oogmerk : 

Rennenberg te doen aanbevelen voor het stadhouderschap. Vergeefs: de 

Raad had het zo met begrepen en de stadssyndicus merkte op, dat men mets 

'voer den heere van Vde' (George van Lalamg) kon doen' ter wylen die 

collatie vant stadtholderschap stact tot dispositie van zyne Majesteit'. 

Na een lange discussie tussen de Raad en de Ommelander gedeputeerden 

werd de gezant weer binnengeroepen. Verrutius, de Ommelander syndicus, 

vroeg hem nu uitdrukkelijk of hij met om een recommandatie van de 

stadhouder moest verzoeken, waarop de edelman antwoordde: 'lek geloofF 

wel jae, dattet es omme den heer van Vde gerecommandeert te hebben als 

dat hy gecontmueert mochte werden int gouvernement alhyer'. Opmeuw 

verhet hij de raadskamer. De meerderheid van de Raad gaf te kennen dat 

het onverstandig zou zijn 'eemge bneven van faveur voor zijn Genade te 

hove te senven'. 

Men herinnerde zich hoe indertijd een dergelijke, aan Vighus gerichte 

aanbevehngsbnef voor De Robles het euvele gevolg had gehad, dat de 

stad daarna met vrijuit had kunnen klagen over diens schendmg van de 

pnvdeges. De Raad achtte het dringend nodig zich deze vrijheid voor te 

behouden ten aanzien van Rennenberg om de volgende redenen: 

i. hij had de stedelijke pnvdeges ook reeds geschonden, namelijk door op 

onwettige wijze mandaten uit te vaardigen, te weten: die tot wapening 

van de Ommelanden, alsmede emge andere, waarm hij een onderzoek 

had gelast naar de beweerde misdragingen van Luitenant de Mepsche2; 

2. terwille van bepaalde aanzienlijke Ommelanders - Nienoord, Chnstoffel 

van Ewsum en Eylco Onsta 'des heeren neve' - had hij een bij de Hoofd-

mannenkamer aanhangig gemaakte rechtsvordering reeds meer dan 

zes weken geschorst; 

1 Gecopieerd door De Gouda in G A Gron dossier 1080, fol 469 ν" 

• Luitenant De Mepsche werd van Ommelander zijde vooral beschuldigd van onrechtmatige 

confiscaties (cf J Nanmnga Uitterdijk, Dr Joh de Mepsche, Bijdr Gesch Gron nc, ρ 8ivlg) 

Op 25 februan 1577 het Rennenberg een mandaat uitgaan naar de Ommelanden, waarm hij 

de ingezetenen beval een schnftehjke veiklarmg op te stellen van alhetgeen, waarin zij door 

De Mepsche waren benadeeld ( t a p Bijlage vi, ρ 149) 
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3. zondigend tegen het door Stad en Ommelanden met zijne Keizerlijke 
Majesteit m 1536 gesloten verdrag, had hij de schans van Delfzijl ter 
bezettmg aan de Ommelanden gegeven; 

4. voortdurend pleegde hij overleg met Ommelander gedeputeerden1, 
zonder de stad te horen; 

5. buiten weten van de Raad en de Hoofdmannen had hij recommandaties 
gevoegd bij verzoekschriften van de Ommelanden aan de Raad van 
State en de Staten-Generaal om Johan de Mepsche als Luitenant van de 
Hoofdmannenkamer te vervangen door een van de dne volgende 
personen: Aggeus de Albada, een vroegere Ommelander syndicus, 
Johan van Steveren, advocaat te Leeuwarden, Hieronymus Verrutius, 
de huidige Ommelander syndicus; 

6. dagelijks won hij advies m van Popko Ufkens, 'raedt vanden Prmche 
van Orangnen ende een groot vrundt van die vande Landen, die men 
tot meermael bevonden heeft zijn Genade tot groot preiuditie ende 
nhadeel van deese Stadt geconsuleert te hebben' ; 

7. destijds had hij voor het openen van zijn commissie met van de Omme-
landers geëist, dat zij ten raadhuize zouden komen, maar was zelf ten 
Broeren gegaan 'theuren versouck ende volgende het advys van de 
voersz. Uffkens'. 

Al met al vond de Raad, dat het hoog tijd werd over al deze 'nieuwigheden' 
een klacht m te dienen bij zijne Majesteit, wat bezwaarlijk zou kunnen, 
als men nu eerst zijn Genade voor het stadhouderschap zou voordragen. 
Nooit, aldus redeneerde men, zou de stad van George van Lalaing effectieve 
steun kunnen verwachten bij de verdediging van haar privileges, want 
het was voor de Ommelanden met moeilijk 'omme m alles te winnen zijn 
Genade's gunst ende faveur tot nhadeel vande Stadt', aangezien 'zijn Ge-
nade's moyen dochter' gehuwd was met 'Elcko Onsta tho Wetzmga, 
draegende zeer grootehcx met die van Eussum die parthie tegens die Stadt'. 
De burgemeesters Johan Thedema, Remt Alberda en Herman Clant 
merkten nog op, dat men zijn Genade toch wel dankbaar behoorde te zijn 
voor de slechting van het kasteel en de wegzendmg van het garnizoen. 
Maar anderen vonden dit geen verdienste van de stadhouder, want reeds 

1 'de abten van Grysemomckcn (Cisterciënser abdij Menteme bij Termunten) ende Selwaert 
(Benedictinessen abdij te Selwerd), Hayo Maiminga, Chnstoffel van Ewsum, de syndicus ende 
andere vande Omlanden' G A Gron dossier 1080, fol 470 v° 
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de vorige zomer was aan stadsgezanten te Brussel1 goede hoop gegeven op 
een spoedige slopmg van het kasteel, daar zijne Majesteit van zms was 
'steden ende landen wederomme alleynskens te stellen in heur olde vryheyt', 
wat het wegzenden van het garmzoen betrof: dat was enkel te danken aan 
'onse subite betahnge', waardoor het Hof was verrast, dat eigenlijk van 
plan was geweest de Waalse vendels te vervangen door drie vendels 
Duitse soldaten, zoals de stadssyndicus, enkele dagen na het vertrek van de 
Walen, van de stadhouder zelf had vernomen2. 
Uiteindelijk werd besloten geen schriftelijke recommandatie te verlenen, 
ofschoon men erkende, dat zijn Genade 'vuyter natuere een guet heer' was. 
Men zou akkoord gaan met zijn eventuele aanstelling, maar een aanbeveling 
daartoe mocht niet worden verstrekt, want dat zou de stad belemmeren 
m haar vrijheid te protesteren tegen de genoemde schending van de privi
leges. Daarop werd de gezant weer ontboden, die van de stadssyndicus de 
boodschap kreeg, dat Burgemeesters en Raad de graaf van Lalaing bedankten 
voor zijn goede gezmdheid jegens de stad en dat zij de 'banreheere van 
Vile' als gehoorzame onderdanen van zijne Majesteit 'alle hulpe ende ad-
dresche' zouden doen, zolang hij over hen bleef aangesteld als stadhouder. 
Onverbloemd verzocht de gezant nu om een aanbevelingsbrief en toen 
hem dat werd geweigerd vroeg hij 'met harden woorden' of'den heere van 
Vile by ons zoe gehandelt ende geleeft hadde dat wy nyet een bryeffken 
van recommandatie m zijn Genade's faveur mochten schnvcn'. De syn
dicus antwoordde, 'dat wy zyn Genade alles guedes toewenschten', maar 
een schriftelijke aanbeveling met kon worden verleend, daar het stadhou
dersambt ter vergevmg stond aan Zijne Majesteit...' ende es (de gezant) 
daer mede wechgegaen'3. 

1 Dit gezantenschap, bestaande uit burgemeester Joachim Ubbena, raadsheer Egbert Upkena en 
de stadssyndicus Joh de Gouda, was op içjum 1576 naar Brussel vertrokken en op 9 oktober 
1576 in Groningen teruggekeerd Behalve over slechting van het kasteel was vooral gesproken 
over het geschil met de Ommelanden inzake het stapelrccht Voor een uitvoerig verslag cf 
Verbaal van de reis door Joh de Gouda in Bydr Gesch Gron νπ, ρ 81 vlg 

1 Een door Bor vermeld gerucht wordt door dit bericht (G A Gron dossier 1080, fol 47iv°) 

geloofwaardig Toen bij het vertrek van het garmzoen 'de leste gelederen buiten waren, 

begondense stil te staen, en de Groeningers vresende datse weder binnen souden komen, sloten 

de Oosterpoorte toe want daer quam een gerucht datter datchjek schrijven van Don Jan 

gekomen was, datse met uit de stad en souden vertrecken' (maar moesten wachten op hun 

aflossing door Duitse vendels ') Bor ι, ρ 784 

Ook de bejaarde Vighus zou het vertrek ten zeerste betreurd hebben en op het bericht ervan 

'm ongedult zijn muetse van sijn hoeflt gesmeten' hebben Eppens ι, ρ 239 
э G A Gron dossier 1080, fol 471 vo_472vo 
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Een belangrijk gevolg van de in de Raad naar aanleiding van dit bezoek 
gehouden discussies was, dat de stad thans tegenover Rennenberg een 
gedragslijn had vastgesteld, die zij ook de volgende jaren zou volgen: 
men zou zich niet keren tegen de stadhouder persoonlijk, wiens vriendelijke 
en vredelievende aard men kon waarderen, maar wel tegen de voor stads-
vijandig gehouden machten, die hem beïnvloedden. De beduchtheid van 
de stad, dat de Ommelanden, zich verlatend op de gunst van de stadhouder, 
nu ongeremd hun vrijheidsdromen zouden gaan verwezenlijken, bleek 
alleszins gerechtvaardigd. Op 7 mei 1577 bevestigden de Ommelander 
Staten nog eens hun algehele onafhankelijkheid van de stad, wat zij kort 
daarop tot uiting brachten door in verschillende dorpen wagen en brouwe
rijen op te richten. Oldermansdienaren, die door de stad werden uitgezon
den om naleving van de stapelbepalingen afte dwingen, werden verdreven1. 
Zo bont maakten de Ommclanders het, dat Rennenberg op de herhaalde 
klachten van de stad tenslotte wel moest reageren. Vanuit Leeuwarden 
schreef hij de Ommelander gedeputeerden de 13e juni 1577 ervoor te 
zorgen 'dat in den Omlanden geene daetelyckhcyt tegens eenighe borgeren, 
ingesetenen oft onderhoorighen der Stadt Groeningen en geschyede': 
eerstdaags zou een commissie van het Hof komen om in het conflict te 
bemiddelen2. 
Enkele weken later, 7 juli, reisde de stadhouder, gehoor gevend aan een 
oproep van Don Juan, naar Mechelen3. Toen hij daar arriveerde, was de 
landvoogd echter reeds vertrokken naar Namen. Rennenberg moest 
wegens een koortsaanval enige dagen het bed houden. Daarna ging hij 
naar Brussel, waar hij zich van Donjuán afkeerde door de zijde te houden 
van de Staten-Generaal4. In afwachting van hetgeen dezen zouden beslissen 
inzake zijn bevestiging in het stadhouderschap, nam hij verschillende taken 
op zich. Zo werd hij op 4 augustus afgevaardigd om de stad Mechelen aan te 
sporen tot trouw aan de Pacificatie van Gent en op 20 augustus om een 
repatriëringskwestie van Joden naar Antwerpen te regelen5. 
Inmiddels had de graaf van Boussu laten weten, dat hij vrijwillig afstand 
deed van het hem toegezegde stadhouderschap. De Staten-Generaal ver
klaarden daarom de 12e augustus, dat zij zich konden verenigen met een 
permanente benoeming van George van Lalaing 'comme personne bien 
qualifiée et agréable tant aux Estatz Géncraulx que à ceulx dudict Frize en 

1 P.G.Dos, Gron. Gild- en Stapelrccht tot de Reductie, p. 285. Eppcns 1, p. 245. 
s O.A. 184. » Bor 1, p. 869. 
2 Diarium Alling, p. 384. s RX.P. 26, p. 539, p. 579. 
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particulier'1. De 31e augustus 1577 volgde inderdaad zijn bevestiging in 
het stadhouderschap over Groningen en Ommelanden, Friesland en 
Drenthe2. Twaalf dagen later was George van Lalaing terug in Friesland, 
niet alleen als stadhouder, maar nu ook door zijn oom voorzien van de 
titel: graaf van Rennenberg3. 
De Ommelanders hadden zich intussen geenszins gematigd in hun verzet 
tegen de stad. Behalve de schans van Delfzijl, hadden zij ook de Opslag, een 
schans bij Zoutkamp, in hun macht en beheersten zodoende de monden 
van zowel de Eems als de Hunze. Stedelijke stapelbcpalingen bestonden 
voor hen niet meer en geen oldermansdienaar kon zich nog veilig in de 
Ommelanden bewegen. Burgemeesters en Raad zonnen op doelmatige 
tegenacties en wendden zich hiertoe op 24 juli tot de Hoofdmannenkamer. 
Verschillende plannen kwamen ter sprake, zelfs een voorstel tot arrestatie 
van de geregeld in de stad vergaderende Ommelander gedeputeerden. Dit 
laatste vonden de Hoofdmannen toch wel wat al te kras, of tenminste: 
'alsnoch nyet geraden', wegens 'd'inconvenienten die daer vuyt souden 
moegen rysen van d'een d'anderen te vangen...' Een voorstel om ter 
plaatse in de Ommelanden in te grijpen, leek moeilijk uitvoerbaar4. 
Kort daarop begonnen besprekingen met de op 28 juli gearriveerde 
commissarissen van het Hof: Nicolaas Micault, Heer van Indeveldt, lid 
van de Geheime Raad en Johannes Oerth, kanseher van Overijssel5. Maar 
de onderhandelingen leidden tot niets en de commissarissen zagen geen 
kans de spanning tussen Stad en Ommelanden te verminderen. De toestand 
werd steeds kritieker, vooral nu de verbreking van het Eeuwig Edict de 
wapening van de Ommelanden weer actueel had gemaakt. Opnieuw 
probeerde de Stad dit tegen te gaan door contramandaten, uitgaande van 
de Hoofdmannenkamer. Zij kreeg daarbij hulp van Donjuán, die op 10 
augustus 1577 een plakkaat uitvaardigde, waarin verzet tegen de besluiten 
van de Hoofdmannenkamer 'bij hoogste ongenade' werd verboden. De 
Ommelanders wisten echter wel weg met dit plakkaat. Zij wendden 
zich ermee tot de Staten-Generaal, die het opschortten, daar het verkregen 
was 'na het vertreck van Sijne Áltese upt Slott to Namen'. Harerzijds 
weigerde de stad de opschorting te erkennen6. 
Toch gaat het te ver de stad nu reeds ongenuanceerd van spaansgezindheid 
te beschuldigen, zoals Rengers doet. Dat hiervan in het algemeen nog geen 
sprake was, blijkt uit het feit, dat een gezant, François Mayart, die door 

1 R.G.p. 26, p. 221. * G.A.Gron. dossier 1080, fol. 480 vo-48i. 
• H.F. 1577-5. * Ib., 1080 fol. 482. 
* Diarium Alting, p. 393. · Rengers π, p. 55. 
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De Robles begin augustus naar Groningen was gestuurd, bij zijn aankomst 

dadelijk werd gearresteerd. Op de pijnbank bekende deze, dat De Robles 

voornemens was in het midden van de maand met een aanzienlijke krijgs

macht Delfzijl te verrassen. Johan de Mepsche en George Westendorp, die 

ingevolge het Ecuwig Edict uit hun gevangenschap waren ontslagen, 

zouden van het plan op de hoogte zijn; zij werden opnieuw gearresteerd1. 

De Robles schijnt de feitelijke toestand in de stad verkeerd te hebben 

beoordeeld: het gehate kasteel en het garnizoen lagen de Groningers nog 

te vers in het geheugen om het hun mogelijk te maken 'Roblist'2 te zijn. 

Maar evenmin was de stad verknocht aan Rennenberg en de Generaliteit. 

De nieuwe stadhouder zou het spoedig ondervinden. Te Brussel had men 

hem in zijn gouvernement bevestigd in goed vertrouwen, dat hij de 

capaciteiten bezat om het hoge Noorden dienstbaar te maken aan de zaak 

van de Generaliteit. Hij mocht zich dus niet langer door de stad laten 

ringeloren in de vervulling van zijn voornaamste taak: de militaire orga

nisatie van zijn gewesten. 

Bij ordonnantie van 25 september 1577 waarschuwde hij daarom de Hoofd-

mannenkamer, dat zij haar verzet moest staken : hij zou spoedig naar Gro

ningen komen om de mandatenkwestie te regelen3. De stad kon zich 

hierin niet schikken en zond een afvaardiging naar de stadhouder te Leeu

warden om hem aan te zeggen, dat hij in elk geval de schansen van Delfzijl 

en de Opslag moest laten slopen. Op Rennenbergs antwoord, dat hij daartoe 

geen vergunning had, verklaarden de gezanten, dat hij te Groningen niet 

als stadhouder zou worden erkend, zolang hij deze eis niet inwilligde4. 

Tevens zond de magistraat een afgevaardigde naar Brussel, de raadsheer 

Joost van Cleve, om ook daar de slechting van de schansen te bepleiten. 

De Staten-Generaal zochten vergeefs naar de reddende formule en schreven 

de Ommelanden op 19 oktober 1577 de schansen om wille van de lieve 

vrede te slopen, tenzij zij een goede reden hadden 'ter contrarie', in welk 

geval verder overleg zou volgen5. 

Toen de Ommelanden inderdaad redenen ter contrarie bleken te hebben, 

1 J. Nanninga Uitterdijk, Dr. Johan de Mepsche, Bijdr. Gesch. Gron. ix, p. 125 vlg. 

* Deze term was reeds gebruikelijk in de tijd zelf. Zo b.v. in een brief van George Westendorp 

aan Parma d. Keulen n aug. 1580, waarin de schrijver meedeelt, dat hij en enige anderen 

voorlopig nog niet naar Rennenberg durven gaan, aangezien deze hen houdt voor 'Dillystes 

ou Roblistes' (Alg. R.A. Brussel, Etat et Audience 588, fol. 273). 

" Rengers π, p. 58. 

* Tegenw. Staat Stad en Lande, p. 4.37. 
5 R.G.p. 26, p. 559. 
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besloot de stad, daar de zaak geen uitstel gedoogde, haar toevlucht te nemen 
tot geweld. Op 25 oktober 1577 trok Rennenberg vanuit Peize Groningen 
binnen. Thans zonder enig ceremonieel, want de magistraat weigerde hem 
plechtig als stadhouder te ontvangen, 'vermidts sijn Genade noch de 
Starckten upten Upslach ende Delffzijll neet doen affwerpen'1. Teneinde o.m. 
opening te doen van de commissie, die hem bij zijn vaste aanstelling was 
gegeven, riep Rennenberg tegen 1 november de Ommelander Staten voor een 
landdag naar de stad, niet zoals gebruikelijk was via de Hoofdmannenkamer, 
maar door bemiddeling van hun eigen syndicus, Hiëronymus Verrutius. 
De stadssyndicus, Johan de Gouda, attendeerde hem op de ochtend van de 
ie november op het ongepaste van zijn handelwijze, waarvoor Rennenberg 
toen 'zeer grootelicx zijn excuses' maakte2. Maar inmiddels had de Raad op 
aandrang van de Gezworen Meente besloten de voornaamste opgekomen 
Ommelander Staten te arresteren. Johan de Gouda, opnieuw afgevaardigd, 
thans in gezelschap van twee burgemeesters, die door de stadhouder op 
het noenmaal waren genodigd, stelde Rennenberg hiervan op de hoogte. 
Op diens vraag, of de stad dat wel kon verantwoorden, daar het 'contra 
jus gentium' was, antwoordde de syndicus, dat de Gezworen Mcente zich 
opnieuw zou beraden en hem vervolgens nader bescheid zou geven3. 
Nog voordat Rennenberg weer iets vernam, had het feit eich echter al 
voltrokken: kort na het middaguur werden de voornaamste leiders van 
het Ommelander verzet - meest abten en jonkers, o.a. Rennenbergs neef 
Eylco Onsta - in hun logementen gedetineerd. Dadelijk tekenden de 
ongemoeid gelaten Ommelanders protest aan bij de stadhouder, die de 
volgende dag de stad ter verantwoording riep. Hij kreeg te horen, dat de 
magistraat tot deze daad gedwongen was om de stad van de ondergang te 
redden; het natuurrecht veroorloofde geweld met geweld te keren4, 
poneerde de syndicus. Aan de overige Ommelanders zou de stad haar 
goede bedoelingen wel duidelijk maken. 
Met dit laatste kon Rennenberg zich verenigen, maar voor de arrestatie en 
de gevolgen daarvan wenste hij geen verantwoording te dragen. Zijn 
pogingen de invrijheidstelling van de gevangenen te verkrijgen, waartoe 
hij op 9 november zelfs de slechting van de schans van Delfzijl gelastte5, 
faalden. Beseffend dat de stadhouder niet bij machte was energieker tegen 

1 Diarium Alling, p. 398. 
* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 275 vlg. 
5 Ib., p. 278. 
4 Ib., p. 281. ' . . .cum jure nature vim vi repellere üceat'. 
6 W.J.Formsma, Ommelander Strijd, p. 91. 
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het schrijnende onrecht op te treden, besloten de Ommelanden nu elders 
hulp te gaan zoeken. 
Verscheidene jonkers waren door afwezigheid de dans ontsprongen. Van 
hen wierp Wigbold van Ewsum zich thans op tot leider van het Omme-
lander verzet. 
Om te beraadslagen over tegen de stad te nemen maatregelen werden ver
gaderingen belegd te Winsum. Een scheuring in de Ommelander Staten 
was hiervan het gevolg : degenen die voortaan te Winsum of elders in de 
Ommelanden bijeenkwamen en plannen koesterden de Ommelander 
onafhankelijkheid desnoods met geweld van wapenen te verdedigen, waren 
in hoofdzaak slechts representanten van de adel, terwijl geestelijken, eigen-
erfden en volmachten van de gemene ingezetenen goeddeels in de stad 
bleven vergaderen in de hoop op een of andere wijze nog met Burgemees
ters en Raad tot overeenstemming te komen1. 
De 'Winsumer factie' besloot een beroep te doen op de Staten-Generaal en 
zond hiertoe vier afgevaardigden naar Brussel. Met open armen werden 
zij daar ontvangen : het ongehoorde optreden van de stad verwekte hevige 
verontwaardiging2. Het geschil tussen Stad en Ommelanden groeide uit 
tot een conflict tussen Stad en Staten-Generaal: een conflict, dat veel ups 
en downs zou kennen, maar tenslotte uitliep op een breuk. 

1 W.J. Formsma t.a.p., p. 94. 
1 W.J.Formsma t.a.p., p. 91. 
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2 

DE CENTRALE REGERING EN HET C O N F L I C T 

TUSSEN STAD EN O M M E L A N D E N IN 1578 

4. De Commissie Mamix - De Silla 

Begin december 1577 besloten de Staten-Generaal een gezantschap naar 
Groningen af te vaardigen, dat de invrijheidstelling van de Ommelandcr 
Staten moest bewerken. Hiertoe werden aangewezen Philips van Mamix, 
heer van St. Aldegonde en Nicasius de Silla, pensionaris van Namen1. 
Een zeer bekwaam en tactvol diplomaat zou nodig geweest zijn om met 
succes tussen Stad en Ommelanden te bemiddelen. Mamix, die te Groningen 
als woordvoerder optrad, heeft als bemiddelaar gefaald. Dat de Staten-Gene
raal hun keuze op hem lieten vallen, schijnt dan ook niet te zijn voortge
komen uit de overtuiging, dat Mamix tot het gestelde doel de bij uitstek 
geschikte persoon was. Eerder hield zijn afvaardiging verband met de 
heftige partijstrijd, die toentertijd in de Staten-Generaal woedde. 
Bij schrijven van 10 december bezwoer Comelis van der Stracten, advocaat 
aan de kanselarij te Brussel, Oranje alles in het werk te stellen om de af
vaardiging van Mamix te beletten. Naar zijn mening was er sprake van 
een valstrik, gespannen door Aerschot en consorten, met het doel Mamix 
uit de Staten-Generaal te weren, ja zelfs hem onderweg te doen vermoorden2. 
Wat hiervan ook moge zijn: - Mamix kostte het minder moeite veilig in 
Groningen aan te komen dan de veste ongedeerd te verlaten. Waarschijnlijk 
heeft Van der Straeten de zaak wat al te dramatisch voorgesteld en wensten 
Aerschot c.s. Mamix slechts een tijdlang ver weg om aldus zijn benoeming 
in de nieuw te vormen Raad van State te voorkomen, wat hun dan 
evenwel niet gelukt is3. 
Op 11 december ontvingen de commissarissen hun instructie. Zij moesten 
magistraat en burgerij voorhouden, dat de Staten-Generaal met verbijste-

1 R.G.P. 26, p. 572. 
1 G. Groen van Prinsterer, Archives., ie serie vi, p. 264.. 
• Cf. A.A.v. Schelven, Marnix van St. Aldegonde. Utrecht 1939, p. 114.. 
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nng kennis hadden genomen van de arrestatie van zovele notabele Omme-
landers, die n.b. op bevel van de Stadhouder naar de stad ter vergadering 
waren gekomen. Verder werd hun opgedragen hun uiterste best te doen het 
misverstand tussen Stad en Ommelanden uit de weg te ruimen en vooral 
te zorgen, dat de gevangenen op vrije voeten werden gesteld. Mocht de 
stad daartoe met genegen zijn, dan moesten zij haar te verstaan geven, dat 
de Staten-Generaal de Ommelander kwestie aan zich zouden trekken en naar 
bekwamere middelen zouden zoeken om de Groningers tot rede te brengen1. 
Tevens kregen de commissarissen geloofsbrieven mee, met alleen van de 
Staten-Generaal, maar ook een van Oranje, dd. 18 dec. 1577, waann de Prins 
Groningen vermaant met de Ommelanden tot een minnelijke schikking 
te komen ter wille van de Generalitcit, want onderlinge eenheid is vereist 
om met succes tegen 'den gemeynen Landts vianden' te kunnen strijden2. 
De 27e december arriveerden Mamix en De Silla te Gromngen, waar zij 
hun mtrek namen in de herberg 'm den Gulden Swaene'3. De volgende dag 
overhandigden zij tijdens hun eerste audiëntie bij de Raad hun geloofs
brieven. Bij de spoedig volgende onderhandelingen was het woord eerst 
aan de stadssyndicus, Johan de Gouda, die een gedegen uiteenzetting gaf 
van de stedelijke privileges in de Ommelanden; heel de ontwikkeling in de 
verhouding tussen Stad en Ommelanden passeerde de revue*. De 30e 
december begon hij zijn betoog en wel met de stelling· - 'dat de Stadt 
Groenmgen van immemonalle tijt aff vrij is geweest, geene ovencheyt dan 
God alleene erkennende'. 
Smds eeuwen, zo gaat de Gouda voort, oefende de stad het stapelrecht uit 
over de Ommelanden. Ten bewijze hiervan werd de commissarissen het 
'Oldermansboek' getoond, een reglement voor de Groningse handel, dat 
volgens de syndicus meer dan dnehonderd jaar oud was5. Daarna volgde 

1 H G ρ 2б, ρ 574 

• Deze vnj lange brief van Oranje is gecopieerd door Johan de Gouda G A Gron h s m fol 

288,ρ 4°? 

» G A Gron h s in fol 288, ρ 406 

* о A 189 'Cort verhad van altgene dat van dage to dage genegoticert is geweest bij den Ge

deputeerden van de Generale Staten Joncker Phl van Marmx, heer van St Aldegonde Co 

Mats Raet ende Doctoor Nicasius de Silla inde Saecke ende Geschil tusschen die vanden 

Stadt Groeningen ende vanden Ommelanden m December 1577 en Januari 1578' (Blijkens 

gesigneerde andere stukken in о л 189 van dezelfde hand, geschreven door Marmx' secretaris 

Bonaventura Vulcanius), in datis 30 en 31 dec 1577 

' Deze ouderdomsbepaling stemt overeen met de (uit andere gegevens getrokken) conclusie 

van Ρ G Bos, die de oudste kem van het Oldermansboek dateert als 'op zijn laatst uit de 

dertiende eeuw' Gron Gild- en Stapelrecht tot de Red 61 
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een opsomming van de verdragen, gesloten tussen Stad en Ommelanden 

in de loop van de vijftiende eeuw, alsmede een schets van de ontwikkeling 

der verhoudingen in de zestiende eeuw tot en met het reces van Alva 

van 1571. 

Twee dagen gingen heen met deze explicaties van de stadssyndicus. 

Het nieuwe jaar zette in met een politiek succes voor de commissarissen. 

De Staten-Generaal hadden om voor de landvoogd van eigen keus, Matthias 

van Oostenrijk, de baan vrij te maken, bij plakkaat van 7 december 1577 

plechtig verklaard, dat Don Juan als 's Lands vijand de landvoogdij was 

ontnomen1. Op aandrang van de commissarissen Het de Raad op 1 januari 

1578 dit plakkaat afkondigen2. Of hiertegen nog verzet is gerezen in de 

magistraat, blijkt niet. Vermoedelijk was men het erover eens, dat het in 

de gegeven omstandigheden raadzaam was zich van protest te onthouden. 

Immers, nu de eigenlijke onderhandehngen nog moesten beginnen, mocht 

de stad haar positie niet verzwakken door haar verbondenheid met de 

Staten-Generaal in het ongewisse te laten. Zodra het de verdediging van 

haar particuliere belangen gold, zou de stad zich minder volgzaam tonen. 

Reeds de volgende dag begonnen de moeilijkheden. Mamix en De Silla 

hadden de Raad inmiddels laten weten, dat zij niet genegen waren de dis

cussie voort te zetten, tenzij nu eerst de gevangenen werden vrijgelaten3. 

De Raad achtte het onmogelijk aan die cis te voldoen; ongetwijfeld zouden 

de Ommelanders hun vrijheid misbruiken om wraak te nemen en boven

dien: niets wees erop, dat de redenen tot hun arrestatie thans niet meer 

zouden bestaan, zoals o.m. veronachtzaming van mandaten van Zijne 

Majesteits Hoofdmannenkamer, bijeenroeping van onwettige landdagen 

en gewapend verzet tegen handhavers van de stedelijke privileges4. Het 

enige, waartoe de Raad zich bereid verklaarde, was de zaak voor te leggen 

aan Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden. De commissarissen 

uitten vervolgens de wens de gevangenen te spreken. Dat werd hun toege

staan, zij het - vermoedelijk om opstootjes onder de burgerij te voor

komen - slechts 'bij duistem avonde'6. 

Enige jonkers, die te Winsum de leiding hadden genomen en zich 'de 

nieuwe gedeputeerden' noemden, hadden intussen hun gearresteerde 

collega's verboden inzake het geschil met de stad besluiten te nemen. 

Mamix en De Silla, hiervan door de arrestanten op de hoogte gesteld, 

1 Bor 1, p. 917. 4 Rengers π, p. 77. 
1 G.A.Gron. Verzameling van Stukken 71, fol. 34. ' Rengers π, p. 76. 
3 O.A. 189: Co« Verhael... in dato 2jan. 1578. 
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verklaarden dat zij ook niet zozeer kwamen om te onderhandelen over 
geschillen omtrent privileges als wel om hun vrijlating te verkrijgen. 
Daarop gaven de gevangen Staten te kennen, dat de stad ten onrechte 
bevreesd was voor Ommelander represailles: nog altijd waren de Omme
landen genegen de geschillen te vereffenen door vriendschappelijk overleg 
of anders door onpartijdige rechtspraak; mochten zij daarbij schuldig 
blijken aan het hun ten laste gelegde, dan wilden zij gestraft worden, niet 
door de stad, maar door Zijne Majesteit1. 
Daags daarna, 3 januari, rapporteerden de commissarissen ten raadhuize, 
dat, naar hun bevinding, de houding van de gevangenen zeer gematigd en 
redelijk was. De magistraat was er niet van onder de indruk en oordeelde, 
dat er in feite niets veranderd was en er dus ook geen reden bestond de 
gearresteerden thans vrij te laten2. Door deze stugge houding hoopte de 
stad kennelijk te bereiken, dat de commissarissen de gevangenen wel tot 
enige reële concessies zouden dwingen. Het excuus, dat de gearresteerden 
wegens het besluit van de Winsumer gedeputeerden niet gemachtigd 
waren beslissingen te nemen, was in haar ogen waardeloos. Immers, de 
stad beschouwde deze gedeputeerden niet als wettige vertegenwoordigers 
van de Ommelander Staten, doch als samenzweerders zowel tegen haarzelf 
als tegen Zijne Majesteits Hoofdmannenkamer. 
Enigszins verrassend is de volgende stap, die de stad zet : zij doet een beroep 
op Rennenberg. Het is alsof men zich plotseling herinnert, dat er nog zo 
iemand als een stadhouder bestaat. 
Daar de landdag van 1 november 1577 door toedoen van de stad niet was 
doorgegaan, had Rennenberg zijn commissie toen niet kunnen openen. 
Hij deed dit pas de 20e december op een vergadering van de magistraat 
en het ten raadhuize bijeenkomende deel der Ommelander Staten. Het te 
geven antwoord van Stad en Lande, dat men hem in onderdanigheid als 
Stadhouder aanvaardde, schijnt evenwel te zijn uitgebleven3. Veel contact 
tussen stad en Stadhouder was er nadien niet meer geweest. Thans deed de 
Raad Rennenberg het voorstel te zamen met Marnix en De Silla naar de 
gevangenen te gaan om dezen tot een redelijk akkoord te bewegen. Ook 
de heren Van Indeveldt en Oerth werden verzocht zich bij het gezelschap 
te voegen4. Reeds een halfjaar lang waren laatstgenoemden doende de 
zaak tussen de Stad en de Ommelanden tot klaarheid te brengen, maar tot 

1 Rengers n, p. 79 vlg. 
* O.A. 189: Cort Verhael... in dato 3 jan. 1578. 
* Diarium Alting, p. 406 vlg. 
4 O.A. 189: Cort Verhael... ia dato 4jan. 1578. 
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dusverre zonder resultaat. Rennenberg, zeer gewillig, ontbood de commis
sarissen, doch Mamix en De Silla weigerden het voorstel van de Raad te 
accepteren, zolang hun geen bevredigend antwoord op hun rapport van 
3 januari was gegeven. Zo raakten de onderhandelingen in het slop. Beide 
partijen waren van mening, dat de ander het initiatief moest nemen tot 
verdere voortgang in de zaak. 
Inmiddels was het de stad reeds duidelijk geworden, dat deze commissarissen 
weinig gelegen was aan haar privileges. En bovendien, zo begon men zich 
af te vragen, was een commissie, afgevaardigd door de Staten-Generaal 
i.p.v. door de Raad van State, wel rechtsgeldig, vooral nu er nog koninklijke 
commissarissen - Van Indeveldt en Oerth - in de stad waren?1 De Raad 
wilde daarom weleens weten, wat de instructie van deze nieuwe commis
sarissen precies behelsde. Gevraagd om kopie hiervan, overhandigden 
Mamix en De Silla slechts een extract, waaruit de aan het origineel toege
voegde dreigementen waren weggelaten. Maar zelfs zo was de tendens 
anti-stads genoeg om de Raad te bewegen in een verontwaardigd schrijven 
(9 januari 1578) de Staten-Generaal en Oranje te verwijten, dat zij zich, 
zonder de stad te horen, valselijk door de Ommelanders hadden laten 
voorhehten; waren zij beter op de hoogte geweest van het gewelddadig 
streven van de Ommelanders de stad van haar oude privileges te beroven, 
dan hadden zij de stad niet zo argwanend bejegend, alsof door haar iets 
tegen de Pacificatie of de (Generale) Unie was ondernomen; de Raad 
rekende erop, dat zij - thans beter onderricht - de stad voortaan zouden 
steunen bij het handhaven van de privileges en haar geen dingen zouden 
bevelen, die daarmee in strijd waren2. Maar met dit al geraakten de onder-
handehngen niet uit de impasse. Mamix en De Silla besloten nu tot een 
onderhoud met de nieuwe Ommelander gedeputeerden, waartoe zij zich 
de 15e januari naar Winsum begaven. Niet zonder moeite wisten zij de 
aldaar in het Jacobijnenklooster vergaderende Ommelanders over te halen 
tot de concessie de stad voor ten hoogste twee jaar in het bezit van haar 
gepretendeerde rechten te laten op voorwaarde, dat zij de gevangenen 
vrijHet en, wat de regeling van de hangende kwesties betrof, zich onder
wierp aan de beslissing van de Staten-Generaal3. 
Met deze punten kwamen de commissarissen terug bij Raad en Gezworen 
Meente, van wie zij de 20e januari eisten hun in een kort, categorisch 
antwoord te laten weten, of zij ermee akkoord gingen of niet. Maar de 
1 Ib. in dato 5 jan. 1578. 
* O.A. 189: Schrijven van de Stad aan Oranje en de Staten Generaal 9 januari 1578 (kopie). 
" Rengers n, p. 85 vlg. 
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stad zag in het voorstel geen hcd, tenzij haar daarvan een door alle Omme-

lander Staten ondertekende akte werd verleend; degenen, die op verzoek 

van de commissarissen te Winsum hadden vergaderd, konden met geacht 

worden de Ommelanden te vertegenwoordigen. Het geduld van Marmx 

en De Silla raakte ten einde. Zij beschuldigden de stad ervan onmogehjke 

eisen te stellen met de bedoehng de zaak eindeloos te trameren. Hadden zij 

zich om een bevredigende oplossing voor de stad te vmden met reeds veel 

meer moeite gegeven dan hun instructie voorschreef? Thans waren zij wel 

genoodzaakt de 'uiterste meninge' van de Staten-Generaal bekend te maken: 

Mocht de stad Gromngen obstinaat blijken, dan zouden de Staten-Generaal 

haar tot rede brengen 'bij sulcke middelen als sij bevinden solen te behoren 

na de gelegenheid van saken'1. Vaag maar dreigend ! Het was meer dan de 

stad kon verdragen. 

Een commissie, bestaande uit de burgemeesters Alberda en Clant, de syn

dicus, twee raadsheren, een taalman en een bouwmeester, deed haar beklag 

bij de stadhouder. Rennenberg toonde zich zeer verwonderd over het ge

drag van Marmx en De Silla. Wel had Marmx hem een paar dagen geleden 

laten weten voornemens te zijn het dreigement te uiten, maar hij, Rennen

berg, had hem dat ten sterkste ontraden. Overigens behoefde de stad zich 

geen zorgen te maken: naar zijn mening waren deze bedreigingen afkom

stig van slechts vijf of zes gedeputeerden der Staten-Generaal, waaronder 

geen van zijn vnenden, want dan had men hem wel verwittigd. Men zou 

zich daar, aldus nog steeds Rennenberg, wel menigmaal bedenken alvorens 

de stad van de Urne afte scheiden. Hij adviseerde de stad de Staten-Generaal 

schriftelijk van het voorgevallene op de hoogte te stellen ; zelf zou hij zich 

met Marmx verstaan m de hoop hem tot andere gedachten te brengen2. 

Inderdaad het Rennenberg Marmx onmiddellijk weten, dat de stad diep 

teleurgesteld was over de houding van de Staten-Generaal. Het speet de 

stad thans, aldus hadden haar afgevaardigden hem verteld, dat zij Don juan 

tot vijand had verklaard; evenwel troostte zij zich met de gedachte de 

koning nog tot vnend te hebben, die haar ongetwijfeld zou helpen bij de 

handhaving van de pnvdeges, waarvan haar burgers onder geen bedmg 

1 Rengers, ρ 88 vlg 

•GA Gron h s m fol 288, ρ 466 De gedachte, dat de Staten-Generaal het met moeite ge

wonnen Gromngen thans weer uit de Unie wilden stoten, lijkt a priori weinig reëel Men 
bedenke echter, dat Rennenberg hier eenvoudig het jargon van de stad overneemt op de stad 
maakte het optreden van Marmx en De Silla de indruk, alsof de Staten-Generaal haar vijandig 
gezind waren en haar dus van de Urne wilden 'separeren ofte aff snijden', d w z van de Urne, 
zoals de Gromngers zich die wensten· een verbond tot handhaving van de stedelijke privileges 
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afstand wilden doen, al moesten zij zich ook onder 'en wisten niet wien' 

begeven1. 

Met welke woorden Marnix op dit rapport van Rennenberg reageerde, 

vernemen wij niet. Vast staat echter, dat de stadhouder de commissarissen 

niet heeft kunnen vermurwen water bij de wijn te doen. 

De volgende dag, 21 januari, kwam een grote vergadering bijeen op het 

raadhuis. Aanwezig waren niet alleen Burgemeesters en Raad, te zamen met 

Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden, maar ook 'die gemeene 

burgeren'. Nadere aanduidingen betreffende aantal, samenstelling en wijze 

van convocatie van deze afvaardiging van de burgerij ontbreken ditmaal2. 

Uitvoerig lichtte de Raad de opgekomenen in over de Ommelander 

dwarsdrijverij en de onbevredigende onderhandelingen met Marnix en 

De Silla. Eenstemmig werd toen besloten de gearresteerde Ommelanders 

voorlopig nog niet vrij te laten en de commissarissen mee te delen, dat de 

stad, aangezien de Staten-Generaal haar de Unie schenen op te zeggen, haar 

akte van toetreding terugbegeerde en van haar verplichtingen dienaangaan

de wenste te worden ontslagen. 

Vervolgens werden Rennenberg, Van Indeveldt, Oerth, Marnix en De 

Silla verzocht naar het raadhuis te komen om dit besluit te vernemen. De 

drie eerstgenoemden verschenen, maar Marnix en De Silla weigerden, 

ondanks herhaalde uitnodigingen. Na de ongezouten resolutie te hebben aan

hoord, adviseerde Rennenberg er de commissarissen toch maar van in kennis 

te stellen. Hiertoe werden aangewezen de burgemeesters Alberda, Thedema 

en Clant, de syndicus, twee raadsheren, een taalman en een bouwmeester. 

Acht man sterk trok men zo naar de 'Gulden Swaen' en ontvouwde er 

het gevoelen van de stad. Met nauwverholen ongeduld aanhoorden de 

commissarissen dit krasse besluit en gaven ten antwoord, dat zij zoiets niet 

konden rapporteren aan de Staten-Generaal, want dat viel buiten hun 

commissie3. 

Nog dezelfde dag vertrokken Marnix en De Silla naar Winsum om niet 

meer naar de stad terug te keren. Glorieus was hun uittocht niet: 'int 

uithgaen to der Ae poerte na hett schip, sint de heren gar nahe mit straten-

dreck geworpen'. Er werd zelfs verteld, dat zij ternauwernood aan arres

tatie waren ontsnapt4. Nog had geen Montigny de leus 'Malcontenten' 

gelanceerd, maar te Groningen was men begin 1578 reeds in hoge mate 

ontevreden over het gedrag van de Staten-Generaal ! 

1 Rengers n, p. 90. a Ib., p. 468. 
1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 467. * Rengers π, p. 91. 
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Onomwonden gaf de stad uiting aan deze ontstemdheid in een drievoudig 
schrijven aan de Staten-Generaal, de Geheime Raad en de Prins van Oranje, 
dd. 23 januari 1578. Hierin wordt het gehele verloop van de onderhande
lingen nog eens geschetst en aan het eind het besluit meegedeeld, dat de 
stad, mocht dat nodig zijn voor de verdediging van haar privileges, ermee 
akkoord ging van de Unie te worden afgesneden, daar in dat geval de 
koning - 'de welcke wij egeensins gesinnet ofte dencken aff te gaen' - haar 
wel zou beschermen1. 

2. Rennenbergs bemoeiingen met het conflict 

Mamix en De Silla hadden brokken gemaakt. De verbittering in de stad 
tegen de Ommelanden was tot kookpunt gestegen en Rennenberg stond 
voor het probleem, hoe de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. 
De stadhouder zal wel niet erg gelukkig zijn geweest met het optreden van 
de commissarissen. Immers, zou het werkelijk tot een breuk komen tussen 
Stad en Staten-Generaal, dan betekende dat voor hem het verhes van de 
voornaamste stad van zijn gouvernement, zonder dat er veel kans was 
haar spoedig met geweld van wapenen te kunnen heroveren. Tijdens de 
onderhandelingen van de laatste weken had hij dan ook duidelijk een andere 
lijn gevolgd dan de commissarissen. Vermoedelijk ontstond er zelfs wrijving 
tussen Rennenberg en Mamix. De stadhouder onthulde tenminste aan De 
Gouda, dat Mamix zeer verstoord was geweest over zijn advies geen 
dreigende taal te bezigen tegen de stad2. 
Mamix, misschien wat al te rechtlijnig zijn instructies volgend, had de voor
keur gegeven aan een harde politiek tegenover de stad, terwijl Rennenberg 
meer geneigd was tot schipperen. Ondanks zijn nauwe relaties met enige 
leidende Ommelanders, weigerde Rennenberg, resoluut partij te kiezen 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 469 vlg: '...Ende zoe verre Uwe durch(luchrig)de Ecrw. 
Ed. Gestr. ende Erentf. L. ons in der voersz. unie nijet langer solden begceren te holden (twelck 
wij nijet vermoeden) mer ons ter oersaecke dat wij begeren te conserveren ende beschermen 
onse voersz. olde deuchdelicke weihergebrachte privilegien, vrij ende gerechticheijden te 
separeren ende aff te sneijden, als dvoerssz. commissarissen genoech scheenen te vcrclaren, 
solden alsdan wel begeren, dat uwe... L. gelieven wilde onse acte van Unie ons wedcromme te 
seynden ende ons vander zelver unie ende plicht tontslaen, ende twijffelden nijet ofte solden 
alsdan met hulpe van Godt almechtich end Co. Mat. onsen aldergenedichtsten heere (de 
welcke wij egeensins gesinnet ofte dencken aff te gaen) vermoegen onse bezwoeren tractaten, 
wel gemaintencert... werden in onse voersz. privilegiën... ende dat zijne Mat. nijet zal willen 
gedoegen dat wij dactlick ende met fortse ende gewalt daer van zolde werden gepriveert...' 

• G.A. Gron. h.s. in fol. 288, p. 467. 
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tegen de stad. Liever hield hij vrede met alle partijen. Eenvoudig was dat 
niet, want daartoe moest hij de gevoeligheden ontzien van tenminste drie 
groeperingen: de stad en twee Ommclander Statencolleges, met name de 
radicale Winsumer factie en de meer verzoeningsgezinde 'raadhuis-factie'. 
De gearresteerde Ommelanders namen een tussenpositie in. Geestelijk 
waren zij merendeels verwant aan de Winsumer factie, maar de omstandig
heden dwongen hen een grotere gematigdheid voor te wenden. 
Na het vertrek van de commissarissen bleven Raad en Gezworen Meente 
tot middernacht in vergadering bijeen om de toestand te bespreken. 
Overwogen werd de gevangenschap van de arrestanten te verzwaren, 
maar dank zij Rennenberg liet men dit plan varen. De stadhouder meende, 
dat de gevangenen wel tot een minnelijke schikking geneigd zouden blijken, 
als hij zich eens met hen onderhield. De Raad verschafte hem toegang tot 
de gevangenis, waar het Rennenberg inderdaad gelukte van de Ommelanders 
de toezegging te krijgen, dat zij de stad zonder vooraf bepaalde termijn in 
het bezit van haar gepretendeerde rechten wilden laten, als overeengekomen 
werd de geschillen door onpartijdige rechters te doen beslechten. Gaarne 
zouden zij echter zien, dat de stadhouder hierover ook contact opnam met 
de Ommelanders, die buiten de stad vergaderden1. De stad stond nu voor 
een moeüijke beshssing. Enerzijds wenste zij geen goedkeuring te hechten 
aan Ommelander Statenvergaderingen buiten de stad; anderzijds zou een 
overeenkomst met de gearresteerden weinig zin hebben, als de stad geen 
zekerheid had, dat zulk een vergelijk door allen, die zich Ommelander 
Staten noemden, werd nageleefd. Tenslotte besloot men de stadhouder de 
vrije hand te laten. Een afvaardiging van zeven man verwittigde hem, dat 
de stad zich zou verheugen over vereffening van het geschil met de Omme
landen door zijn bemiddeling, mits natuurlijk de stedelijke privileges 
onaangetast bleven, 'twelck zijn Genade zeyde redelick te wesen'2. 
Op 28 januari trok Rennenberg naar Aduard, waarheen hij de vrije Omme
lander Staten had ontboden. Zijn bemiddelingspoging bleef vruchteloos : 
te Aduard verschenen maar heel weinig Ommelanders, vermoedelijk 
alleen de fanatieke 'nieuwe gedeputeerden'3. Terug in de stad, rapporteerde 
Rennenberg, dat hij alles had gedaan om een vergelijk tot stand te brengen: 
de Ommelanders evenwel, met aan het hoofd Wigbold van Ewsum, 
hadden iedere schikking van de hand gewezen en gezegd, dat zij wilden 
wachten op de beshssing van de Staten-Generaal4. 

1 Rcngcrs n, p. 92 vlg. · Rengers n, p. 94. 
* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 475. * G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 475. 
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In werkelijkheid was de onverzettelijke houding van deze Ommelanders 
eerder te wijten aan het feit, dat zij niet meer geporteerd waren voor een 
vreedzame regeling, hetzij door Rennenberg, hetzij door de Staten-Gen-
raal. Marmx en De Silla hadden een week tevoren verslag uitgebracht aan 
Wigbold van Ewsum c.s. van hun laatste ervaringen in de stad1. Vervolgens 
waren zij vertrokken naar Brabant. De dag daarop, 23 januan 1578, 
gaven de Winsumer gedeputeerden aan Bartold Entens bevel op hun 
kosten een regiment voetknechten, groot twaalf vendels van elk tweehon
derd man, te lichten, teneinde de gevangen Ommelanders te bevrijden en 
aan de 'mehr alsz Türkische Tirannie' van de stad het hoofd te bieden2. 
In een ongedateerd stuk, bedoeld als verantwoording van deze lichting 
jegens de Ommelander mgezetenen ('den Gemeenen Huismans') wordt 
verklaard, dat dit geschiedde m overleg met Marmx en De Silla en dat 
bovendien de brief .waarin de lichting werd bevolen, eerst ter hand was 
gesteld aan de graaf van Boussu en via deze aan de Pnns van Oranje, die 
daarop zijn fiat had gegeven, 'seggende men den Obersten Enthens die 
knechtten annemen laten solde'3. 
De reeds eerder vermelde Dinck Hughen4, thans hopman van Bartold 
Entens, bekende, toen hij door de stad na arrestatie aan een verhoor werd 
onderworpen, dat de Pnns eraan had toegevoegd : 'Men sol se hyr (om en 
nabij Groningen) noch wel van doen hebben'5. 
Schriftelijke approbaties schijnen ovengens noch door Marmx en De Silla 
noch door Oranje te zijn verleend. Waarschijnlijk vonden zij de onder
neming toch te nskant om haar openlijk met hun gezag te dekken. Rennen
berg wordt in de'verantwoording' met genoemd. Kennelijk heeft men hem 
er buiten willen laten. Evenmm blijkt of men hem te Aduard heeft inge
licht. Was hij dan volkomen onkundig van het voornemen'1 Rengers, 
zelf een van de te Groningen m arrest gehouden Ommelanders, deelt mee, 

1 Blijkens een schrijven van de stad aan Matthias d 15 maart 1578 о л 189 
• O A 189 (»F 1578-10) 23 jan 1578 'Copia Bartolt Entens Bcstellingh' 

* o A 189 (HP 1578-130) 'Van die Bestellmge dem Obersten Bartolt Enthens van Mentada 
begeven' 

4 Blz 22 Door Rengers 'derek hugo' (n 103) en 'derek hugen' (n 104) gespeld De hier gebruikte 
spelling 'Dinck Hughen' is ontleend aan de signatuur onder zijn brief van 6 januari 1577 
(o A 299) Vrijwel dezelfde spelling komt voor in o A 189, bncf van de Stad aan Matthias van 
15 maart 1578 Dinck Hugen Ook door Eppens wordt hij meermalen vermeld en wel als 
Derek Huyge of Huygen Hij was redger (Ommelander rechter) te Winsum, ofschoon 
'vremdelung', dus geen Ommelander van geboorte, wel was hij aanverwant aan het Omme
lander geslacht In den Ham Eppens Ι, ρ 222 

* Rengers π, ρ юз 
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dat de stadhouder op 5 februari de gevangenen verwittigde van de komst 
van vierentwintig vendels knechten van de Staten-Generaal1. Het is ver
leidelijk dit bericht in verband te brengen met de opdracht aan Entens 
tegen de stad twaalf- men zou haast zeggen dubbele - vendels in het ge
weer te brengen, maar toch schijnt Rennenberg slechts te verwijzen naar 
een rechtstreeks van de Staten-Generaal afkomstig besluit hem troepen 
te sturen, waarschijnlijk om in het algemeen de weerbaarheid van zijn 
gouvernement te verhogen. Wellicht hoorde hij hiervan door Mamix, die 
dan later, buiten zijn weten, de Ommelander gedeputeerden te Winsum 
machtigde de uitvoering van dit besluit ter hand te nemen, en toen meer 
bepaaldelijk om een gewapend optreden tegen de stad mogelijk te maken. 
De Staten-Generaal als zodanig kunnen in ieder geval niet van agressieve 
bedoeHngen ten opzichte van de stad worden beschuldigd. Nog op 3 
februari werd in dat college het besluit genomen de landvoogd Matthias te 
adviseren aan beide partijen - Stad en Ommelanden - brieven te schrijven 
'pour les prier d'abandonner la voye des armes' en tevens om hen aan te 
manen gezanten naar Brussel af te vaardigen 'pour...appoincter sur Ie 
tout amiablement'2. 
Ofschoon Rennenberg de Ommelander gevangenen zijn mededeling over 
de troepen van de Staten-Generaal bij wijze van hoopgevend vooruitzicht 
gedaan zal hebben, voegde hij eraan toe, dat hij geschreven had de vendels 
nog niet onmiddellijk nodig te hebben. Was dit slechts omdat hij financiële 
moeilijkheden voorzag of wilde hij hiermee aangeven, dat hij niet gediend 
was van een overhaast aanwerven van troepen door Bartold Entens? 
Zijn bekendheid met de onderneming van Entens blijft onzeker, maar vast 
staat, dat het plan, zo hij er al van op de hoogte was, zijn sympathie niet 
had. Nog steeds hoopte hij op een vreedzame regeling. Terwijl hij militaire 
hulp in het vooruitzicht stelde, liet hij de arrestanten terzelfdertijd een 
schriftelijke verklaring afleggen, dat zij er persoonlijk nog steeds mee 
akkoord gingen de stad in haar gepretendeerde rechten te laten, totdat bij 
gerechtelijke uitspraak anders zou zijn beschikt3. De magistraat eiste nu, dat 
de gevangen Staten acht à tien personen (bedoeld zullen zijn de nieuwe 
gedeputeerden) uit de Ommelanden naar de stad zouden ontbieden om 
eenstemmige acceptatie van hun voorstel te garanderen. Maar dit achtten 
de arrestanten onmogelijk, aangezien - naar hun oordeel - bedoelde per
sonen zich bezwaarlijk konden verlaten op een vrijgeleide van de Stad4. 

1 Rengers n, p. 97. · G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 478. 
2 R.c.P. 33, p. 449. ' Ib., p. 480. 
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Rennenberg zal niet getreurd hebben, toen hij twee dagen later Groningen 
verliet (8 februari) om zijn intrek te nemen in Leeuwarden1. Toch kwam 
hij ook daar voor moeilijke problemen te staan. Wij zullen hem nog even 
naar Friesland volgen, aangezien hier een wijziging in zijn optreden valt te 
bespeuren, die ook voor de verdere gang van zaken te Groningen van 
belang is. 
In Friesland lagen de politieke verhoudingen anders en in zeker opzicht 
eenvoudiger dan in Stad en Lande van Groningen. Wel stuiten wij ook 
hier op grote innerlijke verdeeldheid en een scherpe tegenstelling tussen 
de steden en het platteland, maar ten opzichte van het centraal gezag kunnen 
wij in Friesland veel duidelijker dan in Groningen een rechter- en een 
linkervleugel onderscheiden. De rechtervleugel bestond uit aanhangers van 
de vroegere stadhouder De Robles. Zij protesteerden niet slechts tegen het 
feit dat Don Juan door de Staten-Generaal tot vijand was verklaard, maar 
hadden zich ook van het begin af verzet tegen het stadhouderschap van 
Rennenberg2. Kern van deze 'Roblisten-partij' vormden de leden van het 
Hof, het landsheerlijk bestuurslichaam voor Friesland, alsmede de bisschop 
van Leeuwarden, Cunerus Petri. Reeds lang bestond in het Friese Staten-
college een felle oppositie tegen het Hof, waarvan de leden, in tegenstelling 
tot de Groningse Hoofdmannenkamer, voor een niet gering deel vreemde
lingen waren3. Terwijl nu in de Ommelanden het verzet tegen het centrale 
bestuurslichaam (de Hoofdmannenkamer) geheel werd gezien als factor in 
de strijd tegen de stad Groningen, was men zich in bepaalde Friese kringen 
veel sterker bewust, dat de strijd tegen het Hof de Spaanse dwingelandij 
gold. Met name was dit het geval, toen met Rennenberg vele Friese ballingen, 
meest protestanten, terugkeerden en als een zeer actief element de tegen het 
Hof gekante vleugel van het Friese Statencollege versterkten*. 
De Robles, in Friesland bij velen gehaat, maar evenzeer bij velen gehefd, 
o.m. door zijn verdiensten voor het dijkwezen, telde in Groningen wellicht 
minder radicale tegenstanders, maar zeker ook veel minder fanatieke 
aanhangers, wat behalve aan zijn minachting voor de privileges, misschien 
ook te wijten is aan zijn onwilligheid ernst te maken met een regeling van 
de geschillen tussen Stad en Ommelanden; eerder had hij het conflict 
onder het motto 'verdeel en heers' nog aangewakkerd5. Een Roblisten-partij 

1 G. A. Gron. h.s. in fol. 288, p. 481. 
1 G.Kramer, Doecke van Martena, Vrije Fries 37, p. 122, Schotanus 800. 
* F. G. Slothouwer, Wording Coll. Gedep. Staten van Friesland, Vrije Fries 17, p. 167 vlg. 
* G.Kramer, t.a.p., p. 123. 
5 Fresinga, p. 37. 
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van enige betekenis zoekt men dan ook (althans vóór de zomer van 1579) 
vergeefs m Groningen. Het waren slechts enkelingen, zoals de gewezen 
stadssyndicus George Westendorp en de reeds vóór Rennenbergs komst 
geschorste Luitenant van de Hoofdmannenkamer, Johan de Mepsche, die, 
fel konmgsgezind, naast Donjuán en vervolgens Parma, ook De Robles 
door dik en dun trouw bleven1. 
Zo was het voor Rennenberg gemakkelijker in te zien wat hem m Friesland 
te doen stond dan wat m Stad en Lande van Groningen van hem verlangd 
werd. Immers, de bestrijding van de Fnese Roblisten was dringend geboden 
ter beveiliging van zijn eigen positie. Hij kon daarbij optreden als voor
vechter van de Fnese vrijheid tegen de door Hof en Bisschop belichaamde 
Spaanse dwingelandij en aldus rekenen op de effectieve steun van een 
belangrijk deel der Fnese Staten, dat hem zelfs tot grotere voortvarendheid 
zou dwingen dan hem hef was. Daarentegen zou elk krachtdadig optreden 
in Groningen aldaar geïnterpreteerd worden als een partijkiezen in het 
conflict, met tussen Spanje en Generahteit, maar tussen Stad en Omme
landen. 
Een andere oorzaak van een enigszins resoluter optreden van Rennenberg 
smds het voorjaar van 1578 moet gezocht worden in de consolidatie van de 
centrale regering door de inhuldiging van Matthias als landvoogd, terzijde 
gestaan door Oranje als Luitenant-Generaal en een nieuwe Raad van State. 
De Stadhouder kon van nu af eenvoudig fungeren als uitvoerder van de 
besluiten van regeringswege, zonder zich eerst te moeten afvragen, of een 
opdracht afkomstig was van de Staten-Generaal in hun geheel of van een 
bepaalde partij in dat college Toch bleef zijn handelwijze ook nadien 
dikwijls iets onzekers behouden. Doortastendheid lag nu eenmaal met m 
zijn aard en bovendien werd zijn politiek beleid meestal sterk bemvloed 
door personen uit zijn onmiddellijke omgeving: leden van zijn gevolg of 
'hofgezin' (vooral Popko Ufkens en Hennck van Oyenbrugge)2 zowel als 
gewestehjke autoriteiten, die met hem kwamen onderhandelen. 
Reeds op 17 januan 1578 hadden Mamix en De Silla Rennenberg gewezen 
op de noodzaak in Fnesland de magistraten te veranderen en het plakkaat 
tegen Donjuán te pubheeren, wat tot dan toe door de president van het Hof, 
Igram van Achelen, gestijfd door de bisschop, was verhinderd3. Om alvast 
een en ander te regelen had Rennenberg de volgende dag Hennck van 

1 J Nannmga Uitterdyk, Dr Joh de Mepsche, Bydr gesch Gron ix Dagboek Westendorp, 

uitg H O Feith, Vrije Fries 7, ρ 41 vlg 
1 G Kramer, Doecke van Martena, ρ 129 

* O A 189 Cort Verhael in dato 17 jan 1578 
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Oyenbrugge, een katholieke edelman uit Mechelen, naar Leeuwarden 
gezonden1. Maar inmiddels was de linkervleugel van de Friese Staten onder 
leiding van calvinistische ex-ballingen, zoals Doecke van Martena en Seerp 
Galama, zelf al tot actie overgegaan en had het Hof feitelijk onder curatele 
gesteld2. 
Onder auspiciën van deze ultra's tastte Rennenberg, na zijn overkomst, 
verder door. Het plakkaat tegen Don Juan werd afgekondigd, in verschil
lende steden de wet verzet en, nadat op 11 maart Matthias verlof had ge
geven, iedereen die met de vijand heulde gevangen te nemen, de bisschop en 
de leden van het Hof gearresteerd. Voorts werden ongeveer twintig griet
mannen afgezet en, op een enkele uitzondering na, door protestanten ver
vangen3. Deze, door calvinisten geleide actie tegen aanhangers van De 
Robles, zal Rennenberg, ofschoon daardoor zijn eigen belang werd gediend, 
én als kathohek én als tegenstander van geweld weinig vreugde hebben 
bereid. Zijdelings blijkt dit ook uit een brief van de Friese afgevaardigde 
ter Staten-Generaal, Hessel Aysma, gericht aan het college van Gedepu
teerde Staten van Friesland dd. 3 januari 1579. In dit schrijven getuigt 
Aysma dat Rennenberg te Antwerpen (waar hij in de winter 1578-1579 
enige tijd vertoefde) tot het inzicht is gekomen, dat hij niet rouwig behoefde 
te zijn over de wijzigingen, aangebracht in de Friese regeringscolleges, daar 
alle goede patriotten, ook de kathoheke, misnoegd over de spaansgezind-
heid van de vorige colleges, zijn beleid hadden geprezen4. Kennelijk was de 
stadhouder daarop tevoren niet gerust! 
Terwijl Rennenberg in Friesland orde op zaken stelde, nam de verwarring 
in Stad en Lande van Groningen hand over hand toe. Bij schrijven van 
16 februari 1578 gebood Matthias Stad en Ommelanden wapengeweld te 
vermijden en tegen halfvasten afgevaardigden naar Antwerpen te sturen, 
opdat hijzelf met de hulp van Oranje en de Raad van State het geschil zou 
bijleggen5. Maar ondertussen was Bartold Entens druk in de weer met het 
werven van soldaten: 'Schotten, Duitsers en andere krijgslieden'6. De stad 
had er lucht van gekregen. Op 17 februari togen drie vendels 'burger-

1 Ib., m dato 18 jan. 1578. 
' G.Kramer t.a.p., 124. 
• Ib., p. 125 vlg. 
• R.A.Leeuw. Chron.Reg., p. 391. 
• O.A. 189 (H.F. 1578-131) kopie. In verband met de nederlaag te Gemblours was de regerings-

zetel op б of 7 februan 1578 veiligheidshalve verlegd van Brussel naar Antwerpen. R.G.P. 
33-vii. 

' O.A. 189: Brief van de Stad aan Matthias dd. 13 maart 1578. 
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schutten' naar Assen, waar ongeveer dertig krijgslieden, onder wie Entens' 
hopman, Dirick Hughen, werden gevangen genomen1. Door gebrek aan 
officiële erkenning liep Entens' onderneming ook verder uit op een debacle. 
Op de Veluwe werden de aangeworven troepen uiteengedreven door de 
daar in dienst van de Staten-Generaal opererende hopman Wolter Hcge-
man, die Entens ervan beschuldigde, dat hij handelde zonder bevel van de 
Generaliteit. Om dezelfde reden weigerde Zwolle Entens de doortocht en 
werd hem door Rennenberg (op schriftelijk verzoek van de stad Groningen) 
de toegang tot Coevorden ontzegd2. Daar echter de drost van het kasteel 
aldaar de wijk had genomen, kon Entens zich toch met het overschot van 
zijn troepen in die slecht onderhouden en van proviand verstoken vesting 
nestelen3. 
De stad had nu verder gemakkelijk spel. De 19e februari rukten niet minder 
dan zes vendels schutten, ongeveer tweeduizend man4 uit naar Coevorden, 
die Entens op de 21e tot overgave dwongen; de enige voorwaarde, die 
Entens daarbij kon bedingen, was dat hij en zijn onderbevelhcbbers zouden 
worden uitgeleverd aan de Raad en niet aan de burgerij. Toch scheelde het 
maar weinig, of zij waren bij hun smadelijke intocht in de stad door de 
woedende burgers gelyncht: - 'Alleman hep om te sien ende thielt scherp 
genoech dat men se ondootgesmeeten deur tvolck brengen konde'. 
Zowel door Matthias als door Rennenberg werd de stad vermaand de 
gevangenen ongedeerd te laten5. Terechtstelling werd zodoende voorko
men, maar het zou lang duren eer de stad genegen was haar aartsvijand 
Bartold Entens op vrije voeten te stellen. 
Tegelijk met de militaire maatregelen ontplooide zich in Stad en Omme
landen een levendige politieke activiteit, waarbij de bestaande verdeeldheid 
duidelijker aan de dag trad dan ooit. Bij mandaat van 18 februari 1578 
belegde de Hoofdmannenkamer een landdag ten raadhuize tegen de 22ee. 
Een dag later ontbood Wigbold van Ewsum de Ommelander Staten - even
eens tegen de 22e - naar Appingedam7. Hierop volgde onmiddellijk een 
nieuw mandaat van de Hoofdmannenkamer, dat de Ommelanders gelastte 
geen gehoor te geven aan de oproep van Van Ewsum, maar hem liever 
uit te leveren als leider van een oproerige beweging8. Zo kon het gebeuren, 
dat op 22 februari twee landdagen aanvingen, waarvan echter die te Ap
pingedam verliep, zodra Entens' arrestatie bekend werd, en die te Groningen 

1 Rengers n, p. 101. * Fresinga, p. 44 vlg. 
* Fresinga, p. 42. ' Rcngcrs n, p. 104. 
' Rcngcrs n, p. 104. ' O.A. 185. 
4 Diarium Alting, p. 416. a Rengers n, p. 106. 
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wegens slechte opkomst verdaagd moest worden tot 26 februari. Op die 
dag trokken vele volmachten van Ommelander karspels alsmede verschei
dene geestelijken en eigenerfden, onder de indruk van het door Entens en 
zijn lastgevers geleden échec, naar de stad. Zij betoogden er, dat de lichting 
van krijgsvolk door een bepaalde factie in de Staten buiten hun voorkennis 
was geschied en dat zij eventuele nieuwe wervingen van die zijde als 
bondgenoten van de stad met goed en bloed zouden weerstreven. Niet 
zonder aarzelen onderschreven ook de gearresteerde Staten deze verklaring1. 
De Stad stond nu sterk: de Winsumer factie was voorlopig uitgeschakeld en 
de rest van de Ommelanders geïntimideerd. De tijd scheen nu rijp om met 
de Ommelanden een vergelijk te treffen op voor de Stad zo gunstig moge
lijke voorwaarden. Voor de te voeren onderhandelingen werd een commis
sie benoemd van acht burgers en acht Ommelanders. Zo begon wat 
Rengers noemt: - 'de affgedrungen vredehandel'. De Ommelanders 
waren op verschillende punten zeer toegeeflijk, maar zodra de kwestie van 
het stapelrecht werd aangeroerd, raakte men op dood spoor. Geen wonder : 
de raadsheer Joost van Cleve verklaarde reeds bij voorbaat, dat de stad 
gekant was tegen elke vorm van koophandel in de Ommelanden2. Toch 
werd het overleg nog voortgezet. Ondertussen werden de Ommelanden 
geteisterd door een overstromingsramp: de Goede Vrijdagsvloed van 28 
maart 15783. Invrijheidstelling van de gearresteerde Staten werd nu een 
dwingende vereiste, aangezien zich onder hen vele zijlrechters of hoofden 
van waterschappen bevonden. Wellicht had de Stad daarom concessies 
kunnen afdwingen, die inderdaad tot een schikking geleid zouden hebben. 
Maar juist omstreeks die tijd begon de Winsumer factie haar hoofd weer 
op te steken. 
Na de mislukte poging geweld tegenover geweld te stellen hadden Wig-
bold van Ewsum en zijn aanhangers contact gezocht met Rennenberg en 
de Friese Staten. Op 1 maart was Eysso Jarges, één van de nieuwe gedepu
teerden, afgevaardigd naar de stadhouder, die op dat moment te Harlingen 
verbleef. Rennenberg verleende hem daar een schriftelijke verklaring, dat 
de dreigende mandaten, die de Hoofdmannenkamer onder zijn naam aan 
de Ommelanden had gericht, buiten zijn voorkennis en dus ook niet op 
zijn bevel waren uitgevaardigd4. In feite hield die verklaring in, dat de 

1 Rengers it, p. 107 vlg. 
' Rengers n, p. 113 vlg. 
' Coenders, p. 183. 
4 O.A. 189 (R.F. 1578-27): 'Datum upt casteel tot Harlingen den vien Marty 1578. Georg van 

Lalaing'. (orig.). 
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voortgaande afzonderlijke vergaderingen van de Winsumer factie, waar

tegen de Hoofdmannen zich hadden gekeerd en die zojuist ook door de 

ten raadhuize bijeengekomen Ommelanders onwettig waren verklaard, de 

goedkeuring hadden van de stadhouder. Toch wilde deze daarmee het in 

de stad aan de gang zijnde overleg niet veroordelen, want emge dagen later 

uitte hij in een schrijven aan de magistraat de wens, dat het, met Gods 

genade, tot een goed einde gebracht zou worden1. 

Duidelijker dan de stadhouder gaven de Friese Staten bhjk van minachting 

voor de vredehandel in de stad. Op 19 maart deden zij een dringend beroep 

op de magistraat de vijandigheden tegen de Ommelanden onmiddelhjk te 

staken2. En dat terwijl de stad juist vier dagen tevoren aan Matthias had 

geschreven, dat zij met de Ommelanden in vreedzaam en vriendschappelijk 

overleg was getreden en zich derhalve ontslagen had geacht van het bevel 

tegen halfvasten afgevaardigden naar Antwerpen te zenden3. 

Maar Matthias doorkruiste het beleid van de stad al evenzeer door Rennen

berg te gelasten, vooral ter beslechting van het geschil tussen Stad en 

Ommelanden een landdag bijeen te roepen te Visvhet4. Waarom de land

voogd zijn keuze had laten vallen op dn aan de Fnese grens gelegen Omme-

lander dorp, wordt met meegedeeld. Het zal wel niet alleen geweest zijn 

om Rennenberg, die na afloop weer naar Fnesland zou terugkeren, de reis 

te verkorten; eerder was het een resultaat van overleg tussen de stadhouder, 

de Fnese Staten en leden van de Winsumer factie, welke laatsten hun 

opponenten uit de stad waarschijnlijk het hefst ontmoetten aan de grens 

van een 'bevriende mogendheid'. 

Op 4 aprd werd het mandaat tot deze landdag uitgevaardigd. Daann beval 

Rennenberg Stad en Ommelanden tegen 9 april naar Visvhet te komen, 

eraan toevoegend, dat iedereen de comparanten ongehinderd moest laten 

komen en gaan en dat eventuele tegenmandaten van de Hoofdmannenka-

mer genegeerd dienden te worden5. De magistraat ontvlamde m woede. 

Tegen 8 april was juist weer een landdag ten raadhuize uitgeschreven om de 

moeilijkheden, die m de vredehandel waren gerezen betreffende het stapel-

recht, uit de weg te ruimen. Van de opgekomen Ommelanders eiste de 

1 Aanhef van een schrijven van (10 maart 1578), bedoeld als geloofsbnef voor Courteville, die 

door de Staten Generaal o m naar de stad Groningen was afgevaardigd om aan te dringen 

op inzameling van de generale middelen G A Gron h s in fol 288, ρ 523 vlg 

' R A Leeuw Chron Reg 1578-97 

"OA 189 Brief van 15 maart 1578 
4 о A 189 (RF 1578-15) 

' I b 
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magistraat nu, dat zij de stadhouder in een gezamenlijk schrijven van Stad 
en Lande het overbodige en ongepaste van een landdag op een zo onge
bruikelijke plaats onder het oog zouden brengen. 
De Ommelanders antwoordden, dat de oproep tot bedoelde landdag buiten 
hun voorkennis was geschied. Ook wisten zij niet, waarom die buiten de 
stad gehouden moest worden: wellicht waren de stadhouder en anderen, 
die daar zouden compareren, bevreesd voor aanhouding. Zijzelf, aldus 
werd beloofd, zouden er niet heengaan, maar aangezien de landdag was 
uitgeschreven op bevel van Landvoogd en Stadhouder, kon men toch 
moeilijk van hen vergen, dat zij anderen zouden beletten te gaan, teminder 
daar zij, als plattelandsbewoners, gemakkelijk door krijgsvolk van de 
stadhouder konden worden gestraft1. 
Zo werd de landdag te Visvliet, de ι oc april 15 78 in de kerk aldaar gehouden, 
niet veel meer dan een onder-onsje van Rennenberg en de partij van Wig-
bold van Ewsum. Door de afwezigheid van de stad verviel al dadchjk punt 
één van het programma : de regeling van het geschil tussen Stad en Omme
landen. Wel kwam de stadhouder terug op het bevel van Matthias om 
terwille van deze kwestie tegen halfvasten gezanten naar Antwerpen te 
sturen. Op verzoek van de gevangen Staten had de landvoogd reeds een 
maand uitstel verleend. Thans stelde Rennenberg de datum vast op 25 
april. Dadchjk werden nu afgevaardigden gekozen, ni. Hayo Manninga, 
Eysso Jarges en Johan Horentkens, alle drie nieuwe gedeputeerden, en als 
zodanig voormannen van de Winsumer factie2. 
Vervolgens wilde Rennenberg zijn commissie tot het stadhouderschap 
openen, waaruit blijkt, dat hij zijn poging daartoe van 20 december 15773 

niet als geslaagd beschouwde. De Ommelanders verklaarden, dat zij zijn 
commissie zonder meer accepteerden, aangezien ook Friesland en Drenthe 
ermee akkoord gingen. Zij namen hem aan als 'een genadig stadhouder' en 
wilden hem gaarne naar oud gebruik vereren met een geschenk van 3000 
caroligulden, maar wegens de ellende van de overstroming zou hij dit nog 
even tegoed moeten houden*. Al ging het blijkbaar wat onvormelijk, in 

1 Rengers n, p. 129 vlg. 

* Rengers n, p. 123. O.A. 189. (R.F. 1578-146): Verslag van de landdag te Visvliet door J.Lijp-

hardt. 

• Cf. blz. 47. 
4 O.A. 67 (R.F. 1578-79) : Een tweede en van het vorige (R.F. 1578-146) onafhankelijk verslag van 

de landdag te Visvliet. Steden en volmachten der Goën van Friesland hadden Rennenberg reeds 

in oktober 1577 als stadhouder aangenomen. (F. G. Slothouwer, Wording College der Ged. 

Staten in de prov. Friesland, p. 184 vlg.) De aanneming door de Staten van Drenthe zal ge

schied zijn op de landdag in het Grollerholt van 5 november 1577, cf. Diarium Airing, p. 400. 
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feite was thans de officiële erkenning van Rennenberg als stadhouder, zoal 

niet van Stad en Lande te zamen, dan toch minstens van de Ommelanden 

alleen, geschied door aanhangers van de Winsumer factie, m.a.w. : het was 

deze partij, die van nu af werd aangezien als representatief voor de O m m e -

lander Staten. 

Overigens zij hierbij opgemerkt, dat impliciet ook de stad Rennenberg als 

stadhouder erkende, zoals blijkt uit de correspondentie en de gezantschap

pen, waardoor zij contact met hem bleef onderhouden. Wel werden de 

relaties tussen Stad en Stadhouder, nu Rennenberg blijkbaar partij had 

gekozen voor de Winsumer factie, weer uiterst koel na de lichte dooi, die 

daarin gedurende de maand januari 1578 viel te bespeuren. Rennenberg 

achtte zich niet meer veilig in de stad. Pas nadat hij haar, ruim eenjaar later, 

door wapengekletter tot een onderdaniger houding had gedwongen, 

waagde hij zich weer binnen de veste. 

O p de landdag te VisvUet werd verder nog gesproken over de op te brengen 

oorlogsgelden (generale middelen) en over een door Rennenberg tegen de 

'gemene vijand' te lichten regiment voetknechten. Tenslotte namen de 

Ommelanders de gelegenheid te baat om openlijk te verklaren, dat de 

onderhandelingen, die op dat moment door 'ciniche unquahficirte per-

sohnen' met de stad werden gevoerd, nul en van gener waarde waren1. 

Dit begreep de stad nu overigens ook wel. Immers, wat voor zin kon een 

vergelijk met de te harent aanwezige Ommelanders nog hebben, nu de 

Winsumer factie het heft weer in handen had? Zij traineerde daarom de 

besprekingen en weigerde de condities, waarop tot invrijheidstelling van 

de arrestanten zou worden besloten, scherp te formuleren2. De 'Raadhuis-

Ommelanders' zagen zich zodoende wel gedwongen de onderhandelingen 

begin mei 1578 af te breken3. 

Een halfjaar was nu verstreken, sinds de stad had gepoogd de Ommelanden 

door een daad van geweld te onderwerpen en nog was men even ver als 

tevoren. Erger nog : de stad zag haar politiek thans openlijk gedwarsboomd, 

niet alleen door de Ommelanders zelf, maar ook door Landvoogd, Stad

houder en Staten-Generaal. Omgekeerd had de centrale regering en daar

mee de zaak van de Opstand aan de stad Groningen een zeer twijfelachtige 

bondgenoot. Dit bleek o.m. uit het feit, dat de stad resoluut weigerde bij 

te dragen aan de oorlogslasten. Tot invordering van deze gelden hadden de 

Staten-Generaal Roelant van Courteville afgevaardigd. In maart 1578 

1 O.A. 189 (R.F. 1578-146). 
* Rengers n, p. 143. 
> Diarium Along, p. 421. 
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maakte deze zijn opwachting bij de Groningse magistraat, die hem echter 

te verstaan gaf, dat de stad zich dacht te houden aan het met Karel ν ge

sloten traktaat van 1536. 

Ingevolge dat verdrag betaalde de stad Zijne Majesteit jaarlijks 12.000 

caroligulden, waarboven, naar zij meende, 'men ons nyet en behoert te 

bezwaeren'1. 

3. Nieuwe verzoeningspogingen van de centrale regering 

Nu de stad er niet in geslaagd was de kwesties met de Ommelanden 

binnenskamers te regelen, zag zij zich wel genoodzaakt aan Matthias' bevel 

te voldoen en gezanten naar Antwerpen af te vaardigen, die het standpunt 

van de magistraat zouden toelichten en die moesten voorkomen, dat het pleit 

ten Hove werd gewonnen door de gedeputeerden van de Winsumer factie. 

Zo vertrokken op 12 mei 1578 burgemeester Reint Alberda en de raadsheer 

Mello Coenders en Joost van Clevc naar de Scheldestad2. Merkwaardiger

wijze waren het alle drie protestanten3. Dat dit zuiver toeval was, is nau

welijks te geloven. Mogelijk wilde de stad aldus bij de centrale regering - en 

misschien meer bepaaldelijk bij Mamix, die toch al argwaan koesterde -

iedere verdenking van spaansgezindheid vermijden, teneinde haar onder-

handehngspositie niet onnodig te verzwakken tegenover zo onverdachte 

patriotten als Hayo Manninga en Eysso Jarges, de Ommelander afgevaar

digden, waren. Johan Horentkens, de derde te Visvliet aangewezen ge

deputeerde, was blijkbaar niet meegekomen; wel blijkt op 29 mei de 

Ommelander secretaris, Johan Lijphardt, te Antwerpen aanwezig4. Toch 

werd slechts door twee man van elk der beide partijen actief aan de onder

handelingen deelgenomen: Alberda en Van Cleve voor de stad en Man-

ninga en Jarges voor de Ommelanden. Matthias benoemde als commissie 

vanwege de centrale regering: Oranje, Schwartzenburg, Liesveld en 

Jacob Yman5. Op 30 mei sloten deze acht onderhandelaars een provisioneel 

akkoord. Beide partijen zouden zich onthouden van geweld en de geschillen 

door rechterlijke uitspraak laten beslechten. De Ommelanders werd 

toegestaan buiten de stad te vergaderen over hun interne aangelegenheden. 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 531. 

* Coenders, p. 183. 

" Reint Alberda en Joost van Cleve werden beiden op 3 maart 1580 als gereformeerden gevangen 

gezet. Cf. Eppens 1, p. 47. Voor Mello Coenders cf. h.s. in fol. 288, p. 556 vlg. 

' O.A. 189 (H.F. 1578-96). 
5 Fresinga, ρ. 135. 
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De stad moest de gevangenen vrijlaten, maar zou gedurende het te voeren 
proces, dat zo mogelijk binnen twee jaar moest worden afgesloten, in het 
bezit van haar gepretendeerde rechten blijven. Tenslotte moest een bindende 
uitspraak van de Geheime Raad of van de Grote Raad van Mechelen tege
moet worden gezien1. 
Alle vier afgevaardigden ondertekenden dit akkoord, doch onder voor
waarde van goedkeuring door hun lastgevers. Op een landdag te Winsum 
(i4.juni) besloten de Ommelanden zich aan deze schikking te onderwerpen, 
al waren zij allerminst enthousiast over de bepaling, dat de stad gedurende 
het proces in het bezit van haar vermeende rechten zou blijven2 De stad 
was minder inschikkelijk, o.a omdat naar haar menmg de bepahng, dat de 
definitieve beslissing, waarop dus geen appèl meer mogelijk was, buiten het 
stadsgerecht zou vallen, een schending inhield van haar 'privilegium de non 
evocando', krachtens hetwelk appèlzaken juist aan uitheemse rechtscolleges 
werden onttrokken. Matthias het de stad weten, dat dit pnvdege, waaraan 
hij overigens met wdde raken, op kwesties tussen een stad en een partij 
daarbuiten, met van toepassing was, daar niemand rechter m eigen zaak 
kon zijn; hij vermaande haar daarom ernstig de beraamde artikelen alsnog 
te accepteren3. 
Met dit bericht kwamen Alberda en Van Cleve op 19 juh thuis. Door de 
stad werden vervolgens enige ingrijpende wijzigingen m de ontworpen 
artikelen aangebracht. Deze amendementen, waarmee de stadsgezanten op 
1 augustus naar Antwerpen terugkeerden4, waren evenwel onaanvaardbaar 
voor de Ommelandcrs en wekten bovendien verontwaardiging bij de 
centrale regermg. Op 30 augustus richtte Matthias een scherpe reprimande 
aan de stad in drie brieven : - één aan de Raad, écn aan de Gezworen Meente, 
Taalmannen en Bouwmeesters en één aan de Gdden5. Het mocht met 
baten. De stad hield voet bij stuk en schreef Matthias (12 september), dat 
hij zich te zeer had laten beïnvloeden door enige berooide jonkers8, die 

1 Dianum Altmg, ρ 424 vlg a Dianum Alting, ρ 429 vlg 

'W J Formsma, Ommelander strijd, ρ loo * Ib , ρ 431 

* Dit schrijven heb ik niet gevonden, maar de strekking ervan blijkt voldoende uit het hierna 

te noemen tegenbeschcid van de stad 

' O A 189 Bnef van de Stad aan Matthias dd 12 sept 1578 ' thorn declc gecommen zijnde 

in verloop van heure goederen ende met souckende dan twist ende tw ecdracht tusschen Stadt 

ende landen' Eerder in deze brief worden bij name als vijanden van de stad genoemd Wigbold 

van Ewsum, Hayo Mannmga en Eysso Jarges, de schimpscheut zal minstens betrekking hebben 

op de twee cerstgenoemden, die zich inderdaad in zware schulden hadden gestoken voor 

Wigbold cf, ρ 34 en voor Hayo cf R A Lmtiens-Dijkveld Stol, De Ripperda's van 

Winsum 61 
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er slechts op uit waren twist en tweedracht tussen Stad en Ommelanden te 

zaaien. Zonder hen zou men reeds in het voorjaar tot overeenstemming zijn 

gekomen. Zijn schrijven van 30 augustus had grote bevreemding gewekt: 

had de stad dan geen gezanten aan het Hof om haar beleid te verantwoorden <> 

Bovendien was het ongebruikelijk drie brieven te schnjven, alsof de Raad 

anders iets voor gdden en burgerij zou verbergen! Neen, de landvoogd 

mocht erop rekenen, dat de stad in volmaakte eensgezindheid de voor

vaderlijke privileges - grondslag van haar welvaart - met hjf, goed en bloed 

zou verdedigen1. 

Dat klonk vastberaden genoeg, maar was men werkelijk zo eensgezind? 

Ongetwijfeld wel over het beginsel, dat de privileges tot het uiterste ver

dedigd dienden te worden, maar wellicht met over de vraag, hoe dit moest 

geschieden. Als plotsehng de meeste gearresteerde Ommelanders, vijf 

dagen nadat de stad deze zelfbewuste brief had geschreven, kans zien te 

ontsnappen2, rijst de vraag, of de magistraat dit met oogluikend heeft 

toegestaan, aangezien enerzijds hun gevangenschap een voor de stad 

voordelige regeling van de geschillen thans eerder m de weg stond dan 

bevorderde en anderzijds een openlijke invrijheidstelling met geduld zou 

worden door de burgerij. 

Reeds de schrijver van de Tegenwoordige Staat van Stad en Lande en 

anderen na hem uitten dit vermoeden3. Of de tijdgenoten ook al verdenkm-

gen in die richting koesterden, bhjkt echter nergens. 

Hoe dan ook: m de Ommelanden was men verheugd over de terugkeer 

der gearresteerden. Weldra werden drie van hen afgezonden om het 

hunne bij te dragen aan het pleidooi te Antwerpen, nl. Jodocus Oxius, abt 

van Rottum, Chnstoffel van Ewsum, broer van Wigbold en Asmge Entens, 

broer van Bartold. Gearriveerd op 3 oktober, namen zij voorlopig hun 

intrek in de herberg 'in de Gulden Sunne' bij twee mede-Ommelanders: 

1 o A 189, 12 sept 1578 'Die welcke missiven oock tegens allen olden gebruyek gescreven 

sijnde, causeren suspicie van quaet bedencken in alle schijne off wij ecnige uwe hoocheyts 

missiven mochten hebben ondergeslaegen ende met althosaemen gesmnet weeren, deze Stadts 

voorscreven privilegien, vnj-ende gcrcchticheyden te verdedigen ende voor te staen, daer 

wij nochtans stcdes onse gemeene burgeren ende ghilden alle de voorsz saecken (gehjek wij 

alsnu medegedacn) hebben gecommumecert ende voorgedragen De (Die) oock eendrachtich 

daerop hebben verclaert tot defensie der selve te willen opsetten (ist noot) hjff, goet ende bloet 

woe heure voorvaderen mede gedaen, aengemerekt dese Stadts geheele welvaert daer aen 

hangt .' 

• Rengers π, ρ 153 

* Tegenw Staat Stad en Lande, ρ 459 M Hartgerink-Koomans, Ewsum, ρ 289 
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- Hayo Manninga en Johan Rengers tho Helium1. Eysso Jargcs had zich 
eind j uh huiswaarts begeven2. 

Waarschijnlijk hebben de nieuw-aangekomenen, terugdenkend aan de 
verontwaardiging, die hun arrestatie indertijd allerwegen had gewekt, 
verwacht dat zij, als geen ander, in staat zouden zijn ten Hove de Ommc-
lander zaak te bevorderen. Uit de toon van het door Oxius bijgehouden 
dagboek3 blijkt, dat zij hierin aanvankelijk bitter werden teleurgesteld. 
Ten tijde van hun aankomst was men aan het Hof en in de Staten-Generaal 
diep onder de indruk van de pas gepleegde aanslag op Meenen (i oktober 
1578), waardoor Montigny, aan het hoofd van zijn 'malcontente' troepen 
het Zuiden op of zelfs over de drempel van burgeroorlog had gebracht*. 
In die omstandigheden valt het licht te begrijpen, dat de centrale regering, 
bovendien nog gewaarschuwd door het geharnaste schrijven van de stad 
van 12 september, begon in te zien, dat in de dehcate kwestie tussen Stad en 
Ommelanden de grootste omzichtigheid geboden was, wilde haar ook in 
het uiterste Noorden de zaak niet uit handen lopen. 

'Laten wij sic alsoe van hier scheyden, sie sullen voort oorloch tegen 
melkander maken', moet volgens Leoninus, die thans naast Liesveld 
was benoemd om de pogingen tot verzoening tussen Stad en Ommelanden 
voort te zetten, Oranje hebben opgemerkt5. 
Noch bij Oranje, noch bij Matthias en de Raad van State kregen Oxius c.s. 
voet aan de grond. Hun werd slechts geadviseerd door vreedzame onder
handelingen met de stad tot overeenstemming te komen. Wel werd hun op 
10 oktober toegestaan afzonderlijk de vergaderingen van de Staten-Gene
raal bij te wonen, doch onder de clausule, dat men hierdoor de stad niet in 
haar rechten wilde bekorten: een toevoeging, naar het oordeel van Oxius, 

1 O.A. 194 (R.F. 1578-25): 'Diurnael' in dato 3 okt. 1578. 

» R.F. 1578-ЗЗ· 

* Dat dit 'Diurnael' (O.A. 194) inderdaad van de hand van Oxius is, blijkt uit een losse aanteke

ning achterin, volgend op vier blanco pagina's, geschreven in dezelfde hand en luidende: 

- 'Opten 17 January was onder den Generale Staten geresolveert opdat menMaestricht.wescndc 

van grote importantie, muchte ontsetten dat die gedeputeerden int particulier solden goet-

seggeu en ondertekenen voer een seker somme gelts... soo hebbe ick geonderteyekent van 

wegen onse Lantschap ende oock op mijn persone in forme als volgt: Ick ondergesc. als 

gedeputeerde van den Omlanden ende oock mede vanwegen mijn eygen persoen verobligere 

mij in qualiteyt als boven tot profijte van de generaliteyt voer (de) somme van seshondert gl. 

die gl. tut 20 M tstuck in oorkonde dese mijne onderschiijvinghe Jodoc. Oxius abt in Rottum 

en p. pos. in Usq. (praepositus = proost in Usquert) - 17 Januar A° 1579'. 
1 C.H.Th.Bussemaker, Afscheiding Waalse Gewesten I, p. 404. 
5 O.A. 194: Diurnael Oxius in dato 15 okt. 1578. 
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afkomstig van de toenmalige voorzitter, de Fries Hessel Aysma, die zich 
nog te goed zou herinneren, dat hij vroeger (als syndicus) de stad had ge
diend1. Vijf dagen later kwam het tot een scherpe woordenwisseling tussen 
Leoninus en Liesveld enerzijds en de Ommelanders anderzijds. Eerstge-
noemden betoogden, dat de particuliere twist tussen Stad en Ommelanden 
de Generaliteit onberekenbare schade berokkende. Immers, de Omme
landers voerden die twist aan als excuus voor het niet-bctalen van de gene
rale middelen, waardoor zij mede-verantwoordelijk werden voor de 
muiterij van het onderbetaalde krijgsvolk en het dientengevolge gerezen 
gevaar van de ondergang, niet slechts van Stad en Lande, maar van de 
gehele GeneraUtcit. Zij adviseerden hun daarom ten sterkste de geschillen 
onmiddeUijk, desnoods door een interim-akkoord bij te leggen. Rottum, 
Ewsum en Rengers tho Helium (Marminga en Asinge Entens waren niet 
aanwezig) antwoordden, dat de Ommelanden ten volle bereid waren de 
generale middelen op te brengen, maar dat het hun verhinderd werd door 
de stad en haar Hoofdmannen. Was men ten Hove soms bevreesd voor de 
sterke stadsmuren en wilde men daarom de steeds getrouwe Ommelanden 
niet helpen? Zo slingerden zij elkaar nog een tijdlang verwijten naar het 
hoofd, totdat Leoninus en Liesveld tenslotte Beten weten, dat het Hof en 
de Staten-Generaal genoodzaakt zouden zijn een vergelijk op te leggen, 
als Stad en Ommelanden geen kans zagen onderling tot een vergelijk te 
komen2. De Ommelanders protesteerden niet, maar verzochten wel, dat 
dan ook een bepaling zou worden gemaakt tot schorsing van de Hoofd-
marmenkamer3. 

Inderdaad werd door Matthias op 24 oktober 1578 een ordonnantie uitge
vaardigd, ogenschijnlijk vrijwel een herhaling van het provisioneel akkoord 
van 30 mei: vermijding van geweld, vrijlating van de overige gevangenen, 
waarbij thans ook Bartold Entens bij name wordt genoemd; behoud van 
de gepretendeerde stadsprivileges gedurende het proces, dat zo mogelijk 
binnen twee jaar zal worden afgewikkeld4. Over de plaats voor Ommelan-
der landdagen wordt echter niet meer gerept, terwijl het stuk inzake de 
eindbeshssing opvallend vaag is. Voor de procesvoering zullen Stad en 
Ommelanden door de Landvoogd commissarissen worden toegewezen uit 
de Raad van State of anders uit de Geheime Raad of de Grote Raad van 
Mechelen, die bevoegd zijn de partijen tot een vergelijk te brengen 'indient 
moegelijck zij'. Vervolgens moet rapport worden uitgebracht aan de 

* ІЪ. in dato 10 okt. 1578. * Ib. in dato 19 okt. 1578. 
* Ib. in dato 15 okt. 1578. * Bor II, p. 20. 
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landvoogd, die dan opnieuw een commissie zal benoemen uit een van de 
vermelde Raden. Dat tenslotte door deze commissie een onherroepelijk 
vonnis zal worden geveld, wordt door het voorafgaande gesuggereerd, 
maar nergens uitdrukkelijk gezegd. Kennelijk was de centrale regering niet 
zozeer geïnteresseerd in een juridisch verantwoorde eindbeslissing als in een 
ogenblikkelijke verbetering van de verstandhouding tussen de opponenten. 
Aanvankelijk was echter geen van beide partijen te spreken over deze 
ordonnantie: Oxius c.s. beklaagden zich bij Leoninus, dat er geen bepaling 
tegen de Hoofdmannenkamer in opgenomen was;1 Alberda en Van Cleve 
weigerden het stuk te accepteren, omdat zij daartoe geen commissie 
hadden. Wel ontvingen de stadsgezanten, nadat bepaald was, dat het origi
neel de stad via Rennenberg zou worden aangeboden, kopie van het stuk, 
waarmee zij de 4e november thuiskwamen2. 
Het origineel met twee begeleidende brieven van Rennenberg, één aan
neming van de ordonnantie en één - ten overvloede - vrijlating van Bartold 
Entens en de overige gevangenen gelastend, werd de magistraat een maand 
later overhandigd door een gezant van de stadhouder, Gosen Heringa3. 
De stad weifelde nog. Wel werd nu weer regelmatig contact onderhouden 
met de gematigde Ommelandcr partij : er waren landdagen ten raadhuize 
op 29 oktober, 14 november, 11 en 18 december*. Maar evenzeer werden 
door Wigbold van Ewsum en aanhang nog vergaderingen belegd te 
Winsum of Appingedam5. 
Intussen was Courteville opnieuw in de stad gearriveerd om betaling van 
de generale middelen te eisen. Op de landdag ten raadhuize van 18 december 
vermaande hij tevens tot aanneming van Matthias' ordonnantie. De 
Ommelanders verklaarden zich daartoe genegen, vooropgesteld, dat de 
stad nu werkelijk de gevangenen vrijliet. Maar de magistraat twijfelde aan 
de oprechtheid van de Ommelanders: er was nog pas een brief onderschept 
van Oxius aan de inmiddels naar huis teruggekeerde Asinge Entens, waaruit 
zonneklaar bleek, dat zij alles behalve ingenomen waren met de ordon
nantie*. Het was weer de oude kwestie van de verdeeldheid der Omme
landen in een gematigde en een radicale partij, tot welke laatste Oxius en 
Asinge Entens ongetwijfeld behoorden. Op dezelfde landdag van 18 
december werd de in de stad vergaderende Ommelanders door hun 
'vrienden te Winsum' schriftelijk ter kennis gebracht, dat hun bijeenkom-

1 O.A. 194: Diurnael Oxius in dato 24 okt. 1578. * ІЪ., p. 575, 603, 621, 628. 

* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 585. · Rengers π, p. 162. 

• Ib., p. 612 (2 dec. 1578). " R.F. 1578-90 (7 dec. 1578). 
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sten onwettig waren en dat zij niet konden gelden als representanten van de 
Ommelander Staten. 
De 'Raadhuis-Ommelanders' diskwalificeerden daarna hunnerzijds de 
Winsumer collega's die, naar zij opmerkten, veel minder in aantal waren 
en bovendien zondigden tegen Matthias' ordonnantie, aangezien daarin 
was bepaald, dat de stad voorlopig haar gepretendeerde rechten zou be
houden, wat o.m. betekende, dat de Ommelanden ten raadhuize moesten 
vergaderen1. De beide volgende dagen heten deze verzoeningsgezinde 
Ommelanders bij monde van de abt van Aduard, Johannes Greven (opvol
ger van de in gevangenschap overleden Arnoldus Kenninck), nog enige 
malen aandringen op vrijlating van de gevangenen2. Inderdaad slaagde 
deze er eindelijk in de stad te vermurwen: alleen Bartold Entcns werd nog 
vastgehouden. Maar bij schrijven van 5 januari 1579 berichtte de magistraat 
Rennenberg, dat de stad Matthias' ordonnantie, niettegenstaande zij tegen 
enige punten bezwaren koesterde, om den wille van de vrede had aanvaard 
en dat daarom ook Entens zou worden vrijgelaten, zodra voldoende borg
tocht was verkregen3. Toen Jacob Hillebrands, Remmert Entens, Popko 
Ufkens Jr. en Wiltko Rolteman bereid bleken borg te staan, werd Bartold 
de 27e januari 1579 werkelijk op vrije voeten gesteld, nadat hij eerst plechtig 
had gezworen nooit meer iets tegen de stad of haar onderzaten te zullen 
ondernemen*. 
Het was duidelijk, dat de stad en de gematigde vleugel van de Ommelander 
Staten overeengekomen waren in vrede met elkaar te leven volgens de 
bepalingen van Matthias' ordonnantie. Wat de Winsumer factie zou doen, 
bleef echter onzeker. Te Antwerpen beijverde Oxius zich nog steeds 
gunstiger voorwaarden voor de Ommelanden te bedingen. Hiertoe ver
voegde hij zich ook bij Rennenberg, die daar op 14 december was aange
komen5. 
Sedert de landdag te Visvliet is de stadhouder nauwelijks meer ter sprake 
gekomen. Begrijpelijk overigens: Rennenberg had in zomer en najaar van 
1578 andere besognes dan het conflict tussen Stad en Ommelanden. Na 
zijn verblijf in Friesland had hij zich naar Overijssel begeven. Reeds 
op 19 november 1577 was hem door de Staten-Generaal de commissie 
tot het stadhouderschap over dit gewest verleend'. Maar de Staten van 
Overijssel hadden geweigerd de commissie te accepteren, aangezien die 

1 O.A. 66 (R.F. 1578-91). « Bijdrage Gesch. Gron. 1, p. 164. 
' G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 630. 5 O.A. 193 : Diunael Oxius in dato 14 dec. 1578. 
* R.A. Gron. H.j.K. 672 (R.F. 1579-146). · Fresinga, p. 504. De commissie gold tevens Lingen (Ib.). 
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niet tevens op naam stond van de Raad van State1. Dat dit regeringscollege 
in Rennenbergs aanstelling zou bewilligen, was uitgesloten, want de Raad 
van State had na de breuk tussen Don Juan en de Staten-Generaal partij 
gekozen voor de landvoogd. Het wachten was daarom op een nieuwe, 
revolutionaire, Raad van State, die eind januari 1578 werd geïnstalleerd2 en 
ruim twee maanden later Rennenberg 'uit naam des konings' in het Over
ijssels stadhouderschap bevestigde3. 
Ofschoon dit de Gewestelijke Staten wel iets toeschietelijker maakte, bleef 
Rennenbergs gezag in Overijssel zeer kwestieus, daar twee belangrijke 
steden, Kampen en Deventer, nog bezet gehouden werden door Duitse, 
Don Juan-getrouwe garnizoenen. 
In de zomer van 1578 achtte Rennenberg de tijd gekomen deze steden 
onder zijn gezag te brengen. Kampen kreeg hij de 20e juli zonder veel 
moeite in handen, maar Deventer vergde een langdurig beleg: pas op 
20 november kon hij de stad binnentrekken4. 
Zodra hij daar de nodige voorzieningen had getroffen, begaf hij zich naar 
Antwerpen, om er, naar Fresinga wil, te 'triomferen'5. De dag na zijn 
aankomst kwamen Oxius en de andere nog aanwezige Ommelanders 
hem met het behaalde succes gelukwensen en namen de gelegenheid te 
baat om hem te verzoeken, dat hij de Ommelander zaak bij Matthias zou 
aanbevelen, wat Rennenberg hun ten stelligste beloofde6. Naast de bemidde
ling van o.a. Leoninus7 zal het dan ook aan zijn tussenkomst te danken zijn 
geweest, dat Matthias op 22 januari 1579 - de dag, waarop Rennenberg 
naar het Noorden terugkeerde - in een toelichting op zijn ordonnantie 
van 24 oktober de Ommelanders toestond over hun particuhere zaken 
binten de stad te vergaderen en bovendien de eis, dat de stad voorlopig in 
haar gepretendeerde rechten hersteld moest worden, verzachtte door te 
bepalen, dat dit slechts zou gelden voor die rechten, welke zij bezat vóór 
Alva's reces van 15718. In feite werd hiermee de zaak weer op losse schroe
ven gezet, want het reces van Alva had juist deze 'gepretendeerde rechten' 
nauwkeurig geformuleerd en de Ommelanden de mogelijkheid ontnomen 
het de facto bestaan ervan discutabel te stellen. 
1 Fresinga, p. 506. 
s J .C.H.de Pater, De Raad van State nevens Matthias, p. 41-53. 

* Fresinga, p. 508. 

* Bor ι, p. 1004. 
6 Fresinga, p. 132. 

* O.A. 194: Diumael Oxius in dato 15 dec. 1578. 
7ІЪ. in dato 20 jan. 1579. 

* H.F. 1579-2. 
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Zo was de vasthoudendheid van Oxius c.s. tenslotte toch niet vruchteloos 
gebleven. Uit erkcnteÜjkheid onthaalden de Ommelanders 's avonds 29 
januari allen, die zich om hun zaak hadden bekommerd, zoals Mamix, 
Leoninas met zijn beide zoons, Liesveld, De Silla, Asseliers, Vherbeke, 
Aysma, Jacob Rolants en een zekere Richardus. 'Ende syn alltemael by ons 
gewest ende hebben se utermate wal getracteert' merkt Oxius zeer voldaan 
op1. 
Ofschoon thans de stad weer reden tot klagen had, kon het toch schijnen, 
dat alles bijeen de verhouding tussen Stad en Ommelanden en dientenge
volge ook tussen de stad en de centrale regering begin 1579 beter was dan 
eenjaar tevoren. Inmiddels waren evenwel kwesties gerezen, die de atmos
feer opnieuw dreigden te vertroebelen en als mede-oorzaken van de groeien
de ontevredenheid in de stad thans onze aandacht vragen: de rcligievrede 
en de Unie van Utrecht. 

1 O.A. 194: Diumael Oxius in dato 29 jan. 1579. 
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3 

DE RELIGIEVREDE 

ι. Verhouding tussen katholieken en protestanten 

vóór het religievrede-debat 

Bij de komst van Rennenberg bleef krachtens de Pacificatie van Gent de 
exclusieve uitoefening van de katholieke godsdienst in Stad en Ommelanden 
van Groningen (evenals overal elders buiten Holland en Zeeland) gehand
haafd. Volgens zijn instructie moest de nieuwe stadhouder de bevolking 
verzekeren, dat hij zorg zou dragen voor de 'conservation de nostre religion 
Catholycke Romaine'1. Toch hoopten de hervormingsgezinden, dat de 
thans verkregen vrijheid van geweten niet beperkt zou blijven tot het 
buiten-werking-stellen van de plakkaten tegen de ketterij. Naar veler 
opinie moest men de aangehaalde woorden van de instructie ruim inter
preteren : in werkelijkheid zou niet slechts bescherming bedoeld zijn van de 
rooms-kathoheke godsdienst, doch ook van de 'Apostolissche und neit 
Roemsche' religie2. Maar in de Eerste Unie van Brussel, januari 1577, werd 
het alleen-recht van de rooms-katholieke eredienst nogmaals uitdrukkelijk 
vastgelegd. Vandaar dat de Groningse burgerij, alvorens van het garnizoen 
te worden ontslagen, onder ede moest beloven het monopolie van het 
kathohcisme ongerept te bewaren3. Maar na het vertrek van de soldaten 
was het Hof te Brussel niet meer bij machte toe te zien op de strikte naleving 
van deze eed. Aan de plaatselijke overheid viel sindsdien de taak toe te 
bepalen, hoe moest worden opgetreden tegen non-conformisten. Het was 
daarom te verwachten, dat de protestanten ernaar zouden streven zoveel 
mogelijk regentenzetels te bezetten. Wij zagen reeds hoe de Friese calvi
nisten zich daarop inderdaad toelegden en in het voorjaar 1578 een bijna 
volledig succes boekten. In Stad en Lande van Groningen is de gang van 
zaken heel wat minder duidelijk. Van een plotselinge greep naar de macht, 

1 R.G.P. 26, p. 138. 

* Eppens I, p. 236. 

• De eed van 15 maart 1577 cf., p. 30. 
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een calvinistische revolutie, is geen sprake, wel valt bij nauwlettend toezien 

een langzame stijging te constateren van het aantal protestanten in leidende 

functies. 

Men moet voorzichtig zijn met het gebruik van het woord 'Calvinisten', 

ter aanduiding van de toenmalige Gromngse protestanten. Niet dat het 

calvinisme hier nog onbekend zou zijn: het geregelde contact met de 

emigrantenkerk te Emden en de terugkeer van daar gevormde ballingen 

doen het tegendeel veronderstellen1. Verreweg de meeste 'hervormmgsge-

zinden' waren echter bij de komst van Alva met uitgeweken, maar zij 

hadden zich noodgedwongen geconformeerd aan de katholieke gebruiken2. 

Onder hen kunnen er velen geweest zijn, wier godsdienstige gezindheid 

ook thans nog nauwer verwantschap vertoonde met het autochtone, vage, 

maar zeker in 'onrooms vaarwater' geraakte Bijbels Humanisme uit de 

eerste helft van de zestiende eeuw, dan met het straffe calvinisme, dat hier 

ten tijde van Alva nog weinig vorderingen had gemaakt. Interessant is in 

dit verband, dat Johan de Mepsche of diens klerk m een verslag van de 

omwenteling van 3 maart 1580 de Groningse protestanten nog zonder 

onderscheid betitelt als 'Zwinglianen'3. Scherpe scheidslijnen tussen aan

hangers van diverse richtingen in het protestantisme schijnen er met te zijn 

geweest. Eerder moet gedacht worden aan een staalkaart van schakeringen, 

alle langzaam evoluerend m de richting van het calvinisme. In de stad 

slaagde deze nog heterogene groep protestanten enn gedurende de jaren 

1577-1580 vele magistraatszetels te bezetten. Maar dit werd in het algemeen 

met bereikt door revolutionaire middelen: als regel verhepen de magis

traatsverkiezingen ordelijk en nauwkeung volgens het 'Stadboek'4, het 

terzake dienende reglement. Alleen de verkiezing van de Gezworen Meente 

m 1577 droeg een uitzonderlijk karakter Tijdens het bewind van De Robles 

was er geen vnje keus van Raad en Gezworen Meente geweest. De Ge

zworen Meente was smds 1568 in het geheel met vernieuwd: de Raad 

alleen m 1576 en wel - overeenkomstig een verordening van de landvoogd 

Requesens - onder controle van stadhouder en bisschop5. 

In februari 1577 wenste een grote menigte burgers, vergaderd m de St. 

1 M Hartgermk-Koomans, Ewsum, ρ 298 vlg 

* Eppcns ι, ρ i88 vlg 
8 Trosee, Verraad George van Lalamg, Bijlage Lxn, ρ 180 
4 Stadboek bevat bepalingen betreifende regering en rechtspraak van de stad Groningen, uitg 

doorj de Rhoer in 'Werken Pro Excolendo Jure Patrio' ν, Groningen 1828 en (naar een ander 

handschrift) door A Telling, 's-Gravenhage, 1886 

' Tegenw Staat, Stad en Lande, ρ 401 vlg 
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Walburgskerk - wie hen daar had te zamengeroepen wordt met meege

deeld - een totale en door henzelf bewerkte vernieuwing van de Gezworen 

Meente, waardoor automatisch ook een verjonging tot stand zou komen 

van de Raad, daar deze immers gekozen werd door vijf keurheren uit de 

Gezworen Meente. 

Een afvaardiging van ruim vijftig burgers stelde de Raad van deze wens 

van de burgerij in kennis. Vier personen traden daarbij op als leiders: 

Gerbrant Heynes, LuloifRocleffs, Herman Enens en Hmdnck Asschen-

dorp1. Twee van hen waren vooraanstaande protestanten: Roeleffs en 

Enens2, zodat verondersteld mag worden, dat de protestanten in de ver

gadering der burgerij een hartig woordje meespraken. Of zij de boventoon 

voerden, is met zeker, want de voornaamste woordvoerder van het ge

noemde viertal, Gerbrant Heynes.was juist iemand, die twee jaar later 

gerekend zal worden onder de ijverigste kathoheke 'malcontenten'3. 

Heynes verklaarde in de Raad, dat de vergaderende burgers van de zittende 

gezworenen niets dan goeds wisten te vertellen en dat hun verzoek zelf 

nieuwe gezworenen te mogen kiezen enkel en alleen werd ingegeven door 

de wens de oude privileges te herstellen de huidige toestand, aldus Heynes, 

kon vergeleken worden met de situatie ten tijde dat het instituut van de 

Gezworen Meente werd opgericht; ook toen waren het de burgers geweest, 

die de gezworenen hadden gekozen4. 

Op het met onwelwillend antwoord van burgemeester Joachim Ubbena 

verzochten de afgevaardigden de Raad uit elke kluft 30 burgers als kiezers 

ten raadhuize te laten ontbieden door de stadsdienaars. 

De Raad, vermoedelijk aangemaand door Rennenberg, die zeer gesteld was 

op een vernieuwing van de magistraat5, ging met dit voorstel akkoord en 

1 G A Gron dossier 1080, fol 456 

* Dit blijkt herhaaldelijk uit de Acta Syndici, h s m fol 288 

* Rengcrsn, ρ 186 
1 G A Gron dossier 1080 fol 456 ' zcvden Gerbrant Heynes hoe dat de jegenwoerdige 

burgeren mitsampt dandere burgeren in Stc Walburchs-kercke vergadert zijnde versochten 

alsnoch dat de swoerne meente gecoeren mochte werden bij de burgeren gclijck geschiet es 

ten tijde de Swoeme Meente eins verordonneert werden' 

Het instituut van de Gezworen Meente komt in de stukken voor sinds omstreeks 1400, maar 

van de oprichting is verder mets bekend Cf Ρ J Blok, Raad en Gilden te Groningen, in 

G ν A 1895, ρ j vlg 

* By monde van Popko Uflcens het Rennenberg magistraat en burgerij weten, dat hij over het 

besluit tot een nieuwe keus 'zeer vcrbleyt was ende den Erbare Raidt daer van bedancte', 

tevens gaf de stadhouder enige, niet nader genoemde richtlijnen voor de verkiezing G A 

Gron dossier 1080, fol 456 
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zo kwamen 120 burgers bijeen, die 24 man kozen tot een soort 'intenm-Ge-
zworen-Meente'. Uit deze 24 burgers werden vervolgens door loting 5 
keurheren aangewezen, die op 15 februan opnieuw 24 personen kozen, 
nu als definitieve Gezworenen, van wie 12 eenjaar en 12 twéé jaar zouden 
aanblijven1. Door deze nogal omslachtige methode bereikte men, dat een 
werkelijke vernieuwing plaatsvond, terwijl ogenschijnlijk toch aan het 
traditionele verkiezingssysteem werd vastgehouden. 
Hoe was nu bij de gekozenen de verhouding kathohek-protestant ? Een 
strikt nauwkeurig antwoord op deze vraag is met te verwachten, aangezien 
van sommige personen de godsdienstige gezindheid óf geheel onbekend óf 
slechts met zekere mate van waarschijnlijkheid te achterhalen is. Aan de 
hand van o.a. lijsten van meer dan 200 protestantse burgers, die op of kort 
na 3 maart 1580 gearresteerd werden of uitweken2, en van ruim 300 
katholieke burgers, die op 24 februari 1580 een tegen de Unie van Utrecht 
gericht verbond sloten met Rennenberg3, is het niettemin mogelijk de ver
houding bij benadering vast te stellen. Van de 24 'intenm-gezworenen' 
waren waarschijnlijk minstens 11 protestants, dus ruim 45 %, een percentage, 
dat zonder twijfel veel te hoog is om representatief te zijn voor de gehele 
burgenj. De ovenge verkiezingen zijn in zekere zin kansspelen, daar de 
keurheren werden aangewezen door het lot. Evenwel zijn sprekende wij
zigingen in de verhouding naar godsdienst tengevolge van een meerderheid 
van keurheren van een bepaalde gezmdte met steeds aantoonbaar. Men 
krijgt de indruk, dat terwdle van de rust vermeden werd in de magistraat 
(althans in de Raad) het nummenek evenwicht tussen katholieken en 
protestanten ernstig te verstoren. 
Met de nodige reserve kunnen voor Raad en Gezworen Meente over de 
jaren 1577-15804 de volgende cijfers gegeven worden inzake de verhouding 
protestant : katholiek (c.q. met bekend als protestant). 

1 i b , fol 454 
* Eppens ι, ρ 47 , te vergelijken met een lijst van 142 ballingen uit Stad en Lande van Grorangen, 

die in 1581 te Emden vertoefden, opgenomen in J I Harkenroth, Oostfnesche Oorspronkclyk-

hcden, Gron 1731, ρ 136 vlg 

* Bor π. Bijvoegsel van Autentykc Stukken, ρ 12 vlg , Bijdr Gesch Gron ш, ρ 74 vlg 

Van belang is ook een lijst van 28 vooraanstaande katholieke Groningse burgers, bestemd voor 

Parma en opgemaakt door Sicco WijflTrmck te Maastricht, 16 februari 1580, Alg R A Brussel, 

Etat et Audience Bis 589 Verder kon voor het vaststellen van de godsdienst van magistraats

personen worden geput uit verspreide gegevens in de Acta Syndici en het Diarium Alting 

Bij het gebruikmaken van de diverse gegevens is de mogelijkheid, dat iemand in het tijdvak 

1577-1581 van godsdienst veranderde, niet verdisconteerd 
4 De uitslagen van de jaarlijkse verkiezingen vindt men m het Diarium Alting 
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Burgemeesters en Raad Gezworen Meente 
1577 6:10 9:15 

1578 8:8 11:13 

1579 7:9 14:10 

1580 8:8 14:10 

In 1577 waren de kathoUeken dus nog duidelijk in de meerderheid. Toch 
werd reeds toen de grondslag gelegd voor de latere toeneming van het 
aantal protestanten, want tussen degenen, die in 1577 voor twee jaar ge
kozen werden, was de verhouding protestant-katholiek (zoals steeds met 
het nodige voorbehoud) in de Gezworen Meente 5:7 en in de Raad 
zelfs 5:3. 
In laatste instantie schijnen de protestanten hun sterke positie in de magis
traat gedurende dejaren 1578-1580 dus te danken te hebben aan de 120 
burgers, die in februari 1577 de 'interim-gezworenen' kozen of wellicht 
zelfs aan de burgers, die toentertijd in de St. Walburg vergaderden. Het ligt 
voor de hand, dat de protestanten als voornaamste belanghebbenden bij 
een vernieuwing van de magistraat, hier in zo groot mogelijken getale 
waren verschenen. Was het tot deze vergadering, dat de stadsdienaars zich 
richtten om de 120 burgers ten raadhuize te dagen? De Gouda, aan wie wij 
de gegevens over het verloop van de verkiezing der Gezworen Meente in 
1577 ontlenen, laat ons dienomtrent in het onzekere, maar het klinkt aan-
nemelijk, want de oproep had plaats hoogstens een paar uur na het daartoe 
gedane verzoek van de afgevaardigden dezer vergadering1. Misschien heeft 
men in katholieke, toonaangevende kringen niet dadelijk een gevaar voor 
eigen godsdienst gezien in de bezetting van een groot aantal magistraats
zetels door protestanten en achtte men hierdoor slechts de toestand hersteld 
van vóór 1568, toen ook velen, die moeilijk voor rechtzinnige kathoheken 
konden doorgaan, aan het bewind waren geweest. Het scheen dat was 
teruggekeerd: 'de groete vrijheyt, die dvoersz. Stadt (Groningen) zeedert 
veel jaren in religions saecke stedes boven anderen steden gehadt, zoe dat 
nijemant sich in stilte politijckelick draegende ter cause vandien eenich 
hinder ofte vervolch heeft geleden'2. 
Bepaalde feiten doen echter vermoeden dat dit op het verleden gerichte 
irenisme een nogal krampachtige geesteshouding was, die het feitelijk 
wantrouwen, waarmee men elkander tegemoettrad, moest verhullen. 

1 G.A.Gron. dossier 1080, fol. 456. 

* G.A.Gron. Verz.v.St. 71, fol. 34 (R.F. 1580-137V 
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Illustratief is in dit verband een discussie, die zich in juli 1577 ontspon over 
de vraag, of het bisdom Groningen wel of niet op gezag van de stad kon 
worden opgeheven. De Ommelander Staten hadden in februari 1577 con
tact gezocht met het bisdom Munster. Zij wilden Gerardus Weminck, 
pastoor te Middelstum en gewezen officiaal van Munster in de Ommelanden, 
in zijn functie laten herstellen1. Werninck was een concubinarius en naar het 
schijnt meer geïnteresseerd in het verwerven van prebenden dan in het be
vorderen van de zielzorg2. Het Ommelander streven naar herstel van de 
banden met het bisdom Munster werd dan ook niet ingegeven door gods
dienstige motieven maar door de hoop de oude zelfstandigheid op kerkelijk 
terrein te herwinnen. 
Aangezien Wemincks eventuele jurisdictie zich ook zou uitstrekken over 
de stadsonderhorige Oldambten, moest in deze kwestie de Raad worden 
gekend, die weliswaar te kennen gaf, dat het bisdom Groningen indertijd 
was opgericht in strijd met de privileges, maar het toch niet aandurfde in 
deze zaak eigenmachtige beshssingen te nemen. De aartsdiaken van het 
Groningse kapittel, Adam Wachtelaer, en de domdeken Johan Eelts, 
pastoor van Sint Maarten, verzetten zich natuurlijk krachtig tegen de 
Ommelander poging de Munsterse jurisdictie te herstellen. De aartsdiaken 
begaf zich naar Brussel en keerde terug met een bevel van Donjuán aan de 
Hoofdmannenkamer streng op te treden tegen Weminck3. De 3e juli 
1577 stelde Wachtelaer de magistraat hiervan in kennis en een week later 
kwamen Raad, Gezworenen en Bouwmeesters van de Gilden bijeen om 
hun houding te bepalen4. Allen bevestigden, dat het bisdom Groningen, 
opgericht in weerwil van de privileges en het met Karel ν gesloten traktaat, 
moest worden gecasseerd, aangezien de Pacificatie van Gent herstel van de 
privileges had beloofd. Maar over de vraag, of de stad zelf daartoe strekken
de maatregelen mocht nemen, hepen de meningen uiteen. Het waren vooral 
protestanten - genoemd worden de burgemeesters Herman Clant en 
Reint Alberda alsmede de raadsleden Mello Coenders en Joost van Cleve -
die deze vraag bevestigend beantwoordden en voorstelden de pastoors van 
Sint Maarten, Eelts en Coninck, beiden leden van het kapittel, en de pastoor 
ter A, Frederik ten Hoevel, te verzoeken hun kerken te bedienen zoals 
zij vóór de komst van KnijfF gewoon waren geweest en het bisdom voor 
opgeheven te houden. Gezworen Mccnte en Bouwmeesters van de Gilden 

1 W.J. Formsma, Een poging tot herstel van het geestelijk gezag van de bisschop van Munster 
over de Ommelanden, in: - Historische Avonden iv (Gron. 1961), p. 134. 

* Ib., p. 140. 
s Ib., p. 136 vgl. « G.A.Gron. dossier ιοβο, fol. 479. 
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steunden dit voorstel en bloc, maar de kathoHeke raadsheren oordeelden, 
dat men, alvorens een dergelijk verzoek tot de geestelijkheid te richten, 
het Hof en de Staten-Gcncraal om cassatie van het bisdom moest vragen. 
Hun tegenstanders achtten het niet nodig 'daeromme te hove te loopen 
ofte die generale Staten te begrueten' : men zou dan toch nul op het rekest 
krijgen. Zij sloegen een hoge toon aan en verklaarden, dat 'ingevalle daer 
jemant waere die nijet en begeerden te verdedingen des stadts vrijheijt, 
dat hij up mochte staen ende vertrecken, alsoe sij nijemant wilden lijden die 
tegens des stadts olde vrijheijt wesen mochte'1. De katholieke raadsheren, 
uit het veld geslagen door de sterke oppositie, gaven zich gewonnen en 
gezamenlijk werd toen besloten de pastoors, bij monde van de syndicus 
Johan de Gouda en de secretaris Egbert Alting, ten raadhuize te ontbieden. 
Pastoor Eelts bleek echter ziek, waarop werd overeengekomen de volgende 
dag een deputatie van zeven man af te vaardigen naar zijn huis, waarheen 
dan tevens zouden worden ontboden de pastoors ten Hoevel en Coninck 
(of een van diens kapelaans, want Coninck was hoogbejaard en slecht ter 
been). Erg gelukkig met hun missie waren de gedeputeerden niet. Op de 
ochtend van de 12e juli kwamen zij bijeen op de Grote Markt en bespraken, 
hoe zij hun boodschap het 'bequaemelickst zouden voordragen'. Daar men 
het antwoord schuldig bleef, werd nogmaals overleg gepleegd met de 
overige leden van de magistraat2. 
De katholieke raadsheren kwamen thans beter beslagen ten ijs en voerden 
argumenten aan om hun stelling, dat men inzake het bisdom niets kon 
ondernemen zonder Brussel erin te kennen, te schragen. Ten eerste, aldus 
deze raadsheren, hadden de Staten-Gencraal, opstellers van de Pacificatie 
van Gent, nooit gesproken over de opheffing van de nieuwe bisdommen, 
waaruit duidelijk genoeg bleek, dat dit niet in de Pacificatie lag verankerd. 
Bovendien kon men een parallel trekken tussen het onderhavige probleem 
en de kwestie van de slechting van het kasteel. Immers, Alva's dwangburcht 
was eveneens opgericht in strijd met de privileges, maar toch had Rennen
berg geen verlof willen geven tot algehele afbraak, uitsluitend krachtens 
de Pacificatie: daartoe was een expliciete vergunning van het Hof nodig 
geweest. 
Clant, Alberda, Coendcrs en Van Cleve hielden vol, dat cassatie van het 
bisdom wel onmiddellijk volgde uit de bepalingen van de Pacificatie, en 
wezen nogmaals op de zinloosheid van een petitie ten Hove: blijkens het 
door de aartsdiaken uit Brussel meegenomen schrijven kon men slechts 

1 Ib., fol. 479. * Ib., fol. 480. 
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een weigering verwachten. Na lang heen-en-weer-gepraat werd besloten 
de zaak voorlopig te laten rusten 'sonder yet meer daer inne te doen'1. 
Uit het nogal zonderlinge verloop van deze discussie blijkt duidelijk, dat in 
de magistraat wrijvingen voorkwamen tussen katholieken en protestanten, 
maar eveneens, dat men ernaar streefde een openlijk conflict te vermijden. 
Natuurlijk mag niet uit het oog worden verloren, dat genoemd voorval 
zich nog juist afspeelde onder vigeur van het Eeuwig Edict, toen de wens 
zich met Don Juan en het Hof te verstaan kwalijk als verraad kon worden 
bestempeld. Maar als kort daarop de vrede met de landvoogd wordt 
verbroken, geldt contact met hem of een van zijn aanhangers als subver
sieve actie, waartegen de magistraat moest optreden. Dit geschiedde reeds 
in augustus 1577, toen immers Johan de Mepsche en George Westendorp 
werden gearresteerd op beschuldiging van samenspanning met De Robles, 
die een aanslag op Delfzijl zou voorbereiden2. In januari 1578 werden de 
prior van de Dominicanen, Arnoldus Nijlen, diens confrater Johan Huberts 
en de kathoheke stadsburger Berent Maler gevangen genomen als betrok
kenen in een op de stad beraamde aanslag, die de magistraat op het spoor 
was gekomen door een onderschepte brief van zekere Pieter van Hattum 
uit Goor 'wezende een zeer suspecte persoen'3. Het protestantse raadslid 
Mello Coenders werd met geloofsbrieven afgevaardigd naar Goor om daar 
de arrestatie van Pieter van Hattum te bewerken4. Of hij succes had, blijkt 
niet. Vermoedelijk geraakte de zaak in de doofpot: Amoldus Nijlen werd 
na een week (5 februari) uit zijn gevangenschap ontslagen, al behield hij 
voorlopig nog huisarrest5. 
Inmiddels dreigde er gevaar voor de stad vanuit een heel andere hoek. 
Immers, terzelfdertijd was Bartold Entens bezig troepen te werven ter 
bevrijding van de gearresteerde Ommelandcr Staten. Hughens' bekentenis, 
dat deze onderneming was goedgekeurd door Oranje, het uitrukken van 
2000 burgerschutten naar Coevorden en vooral hun triomfantelijke terug
keer met Entens als krijgsgevangene maakten ongetwijfeld veel meer indruk 
op de burgerij dan de vage vermoedens omtrent een op handen zijnde 
aanslag op de stad van spaans-katholiekc zijde. 
Voor de protestanten was dit een ongelukkige gang van zaken. De massa 
van de burgerij stond van nu af aan zeer sceptisch tegenover de rebellie 
van Oranje c.s., die de vrijheid van de stad eerder schenen te bedreigen dan 

1 Ib., fol. 480VO. a Cf. blz. 41. 

' Diarium Alling, p. 412. G.A.Gron., Protocol Egb.Alting 105 b n, fol. 28 Vo. 

* Prot. Egb.Alting, 105 b n, fol. 27VO (29jan. 1578). 
5 Diarium Alting, p. 413. 
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te bevorderen. Groningen had zijn bevrijding gevierd op 15 maart 1577, 
toen het garnizoen was vertrokken, nadat de burgerij had gezworen het 
alleenrecht van de kathoheke eredienst niet te zullen aantasten. Was het 
wel reëel, zo zal men zich hebben afgevraagd, een terugkeer van de Spaanse 
dwingelandij te vrezen, zolang men zich aan deze eed hield? Waren het 
niet veeleer de protestanten, die de vrijheid van de stad riskeerden door 
terwille van hun religie te heulen met Oranje c.s., die n.b. partij hadden 
gekozen voor de felste stadsvijanden in de Ommelanden? Aldus moet 
'trouw aan de eed van 15 maart 1577' in de ogen van vele burgers een 
kenmerk zijn geworden van bereidheid' des stadts olde vrijheyt' te verde
digen: weldra waren het niet meer de protestanten maar integendeel de 
kathoheken, die konden poseren als de ware kampioenen der stedelijke 
privileges. In dit licht wordt ook begrijpelijk het 'groet rumoer ende up-
roer' dat op 1 mei 1578 onder de burgerij losbrak tengevolge van een 
conventikel van protestanten ten huize van wijlen burgemeester Bartold 
Coenders. De toestand was toen zo explosief, dat de Raad, ofschoon zelf 
vermoedelijk voor de helft protestant, zich genoopt zag krachtig in te 
grijpen, het conventikel af te gelasten en de voorganger, schoolmeester 
Assuerus Munsterus, uit de stad te bannen teneinde 'wijder gevaer ende 
uploop te vermijden'1. 
Het was slechts een incident en voorlopig was door het optreden van de 
Raad de rust hersteld. Maar als een halfjaar later het religievrede-concept 
ter sprake komt, zullen de gemoederen opnieuw heftig worden beroerd. 
Ofschoon bedoeld als middel tot eenheid en verzoening zou het voorstel 
tot invoering van gelijkgerechtigdheid der godsdiensten in de stad het effect 
sorteren van olie op het vuur. 
In de Ommelanden deed de discussie over het religievrede-concept heel 
wat minder stof opjagen. Verwonderlijk is dat niet, want volgzaamheid ten 
opzichte van de wensen van de rebellen-regering, waarvan men hulp 
verwachtte in de strijd tegen de stad, lag in de lijn van de Ommelander 
politiek. Toch mag daarom niet bij voorbaat worden aangenomen, dat 
invoering van de religicvrcde - uiteraard geen louter politieke aange
legenheid - hier in het geheel geen tegenstand ontmoette. 
Een nader onderzoek is nodig om uit te maken, of niet ook in de Omme
landen, evenals in andere gewesten, onder kathoheken bezorgdheid heerste, 
dat de toelating van de rehgievrede een eerste stap betekende op weg naar 
een calvinistische overheersing. 

1 Diarium Airing, p. 421. 
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2. De Ommelanden en Je Religievrede 

Ingevolge een petitie van voornamelijk Antwerpse protestanten, die geen 

genoegen meer namen met de tot dan toe geldende religiebepalingen, 

werd door de Staten-Generaal op 8 juli 1578 een commissie van 5 man 

benoemd om een ontwerp van godsdienstvrede op te stellen1. Resultaat van 

hun werk was een plan, in hoofdzaak behelzende, dat in elke stad, waar 

tenminste honderd gezinnen een van beide religies, katholicisme of calvi

nisme, aanhingen, de openbare uitoefening van die rehgie zou worden 

toegestaan, terwijl in kleinere plaatsen alleen het praktizeren van de gods

dienst van de meerderheid geoorloofd zou zijn. Gecorrigeerd door de 

Raad van State, was dit concept op 12 juli punt van bespreking in de Staten-

Generaal, waar men bij meerderheid van stemmen (Henegouwen en Door

nik waren tegen) besloot de ontworpen artikelen ter beoordeling aan de 

Staten der afzonderlijke gewesten te sturen en dat niet via hun gedeputeer

den, die zich daartoe onbevoegd achtten, maar via de landvoogd Matthias2. 

Inderdaad verzond Matthias twee dagen later de betreffende stukken, met 

bijvoeging van een schrijven, waarin hij de gewesten verzocht hem ten 

spoedigste te laten weten of zij de artikelen dachten aan te nemen en zo 

niet, of zij niettemin trouw zouden blijven aan de (Generale) Unie. 

Veel bijval verwierf het concept niet. Om te beginnen konden de Staten 

van Brabant niet tot acceptatie besluiten, zodat slechts aan de stad, waar 

de actie was begonnen - Antwerpen - een provisionele rehgievrede werd 

toegestaan3. 

Aan Holland en Zeeland, waar de calvinistische machthebbers de alleen

heerschappij van de gereformeerde religie toch niet zouden opheffen, was 

het concept niet eens overgezonden4. Omgekeerd dachten de Gelderse 

Ridderschap en Steden er niet over het monopolie van de kathoheke ere

dienst te laten aantasten5; slechts door de harde hand van de stadhouder 

Jan van Nassau werd in dat gewest op verscheidene plaatsen een verdeling 

der kerken doorgedreven. Op aandrang van de geestelijkheid werd het 

ontwerp ook door de Staten van Utrecht afgewezen6. In de Friese Staten 

1 F. Prims, Rcligionsvrede, p. 70. 
1 F.Prims, t.a.p., p. 73. 

' F.Prims, t.a.p., p. 76. Phebens noemt de religievrede: de pacificatie van Antwerpen ('pacifi

cado Antverpiana') Kronijk Pheb., p. 53. 

* Bot 1, p. 999. 

* Bor 1, p. 995. 

* Bor ι, p. 991. 
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aarzelden de kathoheken, maar nadat de (calvinistische) magistraat van 
Leeuwarden de eerste stap had gezet door de Dominicanen te dwingen hun 
kerk beschikbaar te stellen voor protestantse predikaties1, berustten zij in 
de religievrede om erger te voorkomen: op 26 augustus 1578 werd Matthias 
van de aanneming verwittigd2. Gelet op het ongunstige onthaal dat de 
religievrede bijna overal ten deel viel, doet het vreemd aan bij Bor te 
lezen: 'Den 14 Augusti' - bedoeld zal zijn 24 augustus3 - 'is bij de Staten 
van de Ommelanden de Religievrede aangenomen'4, zonder dat er sprake 
schijnt te zijn van enig verzet. Is het waar, dat de Groninger Ommelanden 
als enige onder de Nederlandse gewesten de pariteitsgedachte inzake de 
godsdienst onverdeeld toejuichten? Het is meer schijn dan werkelijkheid. 
Allereerst dient erop gewezen te worden, dat het feitelijk slechts aanhangers 
van de Winsumer factie waren, die zich over de religievrede uitspraken. 
Het concept met begeleidend schrijven van Matthias was niet regelrecht 
aan de Ommelander Staten toegezonden, maar via Rennenberg, aan wie 
de stukken mede geadresseerd waren. Na er zelf kennis van te hebben 
genomen, zond de stadhouder het pakket brieven op 25 juli vanuit Kampen 
door naar de Ommelander Staten met bevel hem zo spoedig mogelijk hun 
opinie kenbaar te maken5. Mogelijk heeft hij de stukken aan de in de stad 
in arrest verkerende Ommelander syndicus doen toekomen, maar het 
waren de te Winsum vergaderende Staten, die zich op de religievrede 
berieden en wel op 9 augustus 15786. 
Zoals gezegd, was hun leider Wigbold van Ewsum, en in hém ontmoeten 
wij ongetwijfeld een voorstander van de religievrede. Van oudsher hadden 
de Van Ewsums zich onderscheiden door hun humanistische gezindheid en 
godsdienstige verdraagzaamheid. Wigbolds grootvader Orino had behoord 
tot de Aduarder humanistenkring en was bevriend geweest met mannen 
als Wessel Gansfoort en Rudolf Agricola7. Evenals zijn vader (Wigbold sr.) 
en zijn beide broers (Johan en Christoifel) had Wigbold een universitaire 
opleiding genoten8, doch in tegenstelling met hen was hij wellicht minder 
geïnteresseerd in de theologische vraagstukken van de dag. Zijn oudste 
broer, Johan, gold voor een vriend van de hervormden, ofschoon hij 
weigerde openlijk met de Moederkerk te breken9. ChristofFel ging verder, 

1 H.A.Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie, p. 134. 

• G.Kramer, Doecke van Martena, Vrije Fries 37, p. 132. 

• R.F. 1578-1. 
4 Bor 1, p. 996. ' M.Hartgerink-Koomans, Ewsum, pp. 183, 56. 
5 O.A. 202 (B.F. 1578-84). · Ib., pp. 62, 185. 

• O.A. 294 (R.P. 1578-33). · Ib., pp. 187, 215. 
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werd calvinist en zag zich in 1569 genoopt uit te wijken naar Oost-Fries
land1. Wigbold zelf noemde gereformeerden 'gedeformeerden' en bleef 
vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de kathoUeke geeste
lijkheid, maar, naar het schijnt, meer uit pohtieke en sociale dan uit gods
dienstige overwegingen2. 
Op 2 augustus 1578 schreef Nienoord (zo werd Wigbold van Ewsum 
veelal genoemd) aan Verrutius, de Ommelander syndicus, dat de vorige 
avond de zojuist uit Antwerpen teruggekeerde Eyssojarges bij hem was 
geweest en hem had meegedeeld, dat de Staten-Generaal zeer verstoord 
waren over het talmen van de Ommelanden zich positief uit te laten over 
de rehgievrede : iets, wat op Henegouwen en de voogden van Valenciennes 
na, alle andere gewesten - het klinkt op zijn minst voorbarig - wel reeds 
hadden gedaan, terwijl Friesland zelfs dadelijk tot verwezenlijking van het 
voorstel was overgegaan. Mochten de gearresteerde Staten enig bezwaar 
hebben tegen het religievrede-concept, dan zou hij, Nienoord, dat gaarne 
vóór de eerstvolgende landdag vernemen3. Blijkbaar waren de arrestanten 
echter niet zo vlot met het geven van hun mening, want op de landdag van 
9 augustus, gehouden onder de feitelijke leiding van Nienoord en Jarges, 
werd de rehgievrede wel aangenomen, maar op voorwaarde, dat ook de 
te Groningen in arrest gehouden Staten ermee akkoord gingen4: een 
belangrijke conditie, aangezien onder hen de voornaamste vertegenwoor
digers van de geestelijkheid werden gevonden, met name de abten van 
Thesinge, Rottum, Selwerd en Oldenklooster bij den Dam. Johannes 
Greven, abt van Aduard en als zodanig primus inter pares, had zich van 
de landdag te Winsum, ofschoon vrij man, - hij was pas begin 1578 abt 
geworden als opvolger van de in gevangenschap gestorven Amoldus 
Kenninck6 - vermoedelijk verre gehouden; in ieder geval werd hem nog 
op 16 september verzocht de rehgievrede te tekenen. Of hij zich toen 
heeft laten overhalen, blijkt niet6. De gearresteerde Ommelanders hielden 
een slag om de arm door te verklaren, dat zij geen bezwaar hadden tegen 
acceptatie van de rehgievrede, als met de invoering gewacht zou worden 
tot hun invrijheidstelling7. Naar die voorwaarde werd echter niet geluisterd: 
op 24 augustus 1578 kondigden de 'Ommelander Staten' de religievrede af8 

1ІЪ., pp. 312,314. ' O.A. 294 (R.P. 1578-33). 

' Eppens i, pp. 304, 352. * O.A. 67 (R.P. 1578-82). 

* Kroniek Aduard, uitg. H.Brugmans, B.M.H.G. (1902) pp. 110, 112 (voetnoot). 

* W.J. Formsma, Ommelander strijd, p. 101. 

»Ib. 

• R.F., I578-I. 
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en reeds op woensdag 5 september daarop werd door Joannes Millius de 
eerste openlijke hervormde predikatie gehouden in het Schuttenhuis te 
Appingedam; vanaf zondag 9 september preekte hij in de inmiddels van 
altaren, beelden en schilderijen 'gereinigde 'Broerkerk aldaar1. Te Winsum 
werd het 'gezuiverde evangelie' voor het eerst in het openbaar verkondigd 
op 18 oktober 15782 en wel door Obelus Ipius van Westerhuizen (Oost-
Friesland), een geletterd man, die echter door zijn vertoon van eruditie de 
Winsumcr toehoorders meer verbaasde dan ontroerde3. Intussen hadden 
de 'Ommelander Staten' - wij weten nu wie hieronder verstaan moeten 
worden - Matthias verzocht hun acceptatie van de rcligievrede te ratificeren. 
Op 19 oktober voldeed Matthias aan dit verzoek en beval de stadhouder, 
de Hoofdmannen en alle ingezetenen der Ommelanden de rcligievrede 
strikt te onderhouden en te doen onderhouden4. Ook toen zaten de meeste 
abten nog te Groningen gevangen, want onder de op 17 september ont
snapte Ommelanden had zich maar cén prelaat bevonden, nl. de abt van 
Rottum, Jodocus Oxius. Mogelijk heeft deze abt, die als enige onder de 
Ommelander abten enkele jaren later het katholicisme zou verloochenen5, 
zich zonder meer met de rcligievrede kunnen verenigen. Aangezien hij 
echter tot februari 1579 te Antwerpen vertoefde, nam hij in deze tijd geen 
deel aan de vergaderingen van de Winsumer factie. 
De niet gearresteerde prelaten, zoals de abt van Aduard en de comman
deurs van Warffum, Wijtwerd en Oosterwierum, bleven, evenals hun 
gevangen collega's, een weifelende houding aannemen. Zij ontweken de 
landdagen te Winsum en gaven er de voorkeur aan in de stad te vergaderen. 
Zo was de abt van Aduard nog ten raadhuize aanwezig op 20 december 
1578 en zelfs nog op de landdag aldaar van 8 januari 15796. Pas de 9e februari 
1579 gaven de prelaten zich enigermate gewonnen in een soort vredesver
drag, dat toen in het Dominicanenklooster te Winsum tussen 'geestelijken 
en wereldlijken' werd gesloten. Men kwam daar overeen in het vervolg 
gezamenlijk te vergaderen en de Pacificatie van Gent, de Generale Unie en 
'alle andere darop responderende heilsame ordinantiën', door het Hof, de 
Staten-Generaal of anderszins ter bescherming van de Nederlanden uitge
vaardigd of nog uit te vaardigen, na te komen7. 
Zo men wil, kunnen de prelaten hiermee geacht worden de rcligievrede te 

1 Rengers n, p. 151. 
* Eppens τ, p. 256. 4 Eppens 1, p. 262. 

* Rengers n, p. 151. ' Eppens I, p. 399. 

' G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 632. L.P. van de Spiegel, Bundel onuitg.stukken 1, p. 133 vlg. 

* R.R.Post, Aduard, A.A.U. 48, p. 87 vlg. 

84 



hebben aangenomen, maar tevens blijkt uit dit verdrag, hoezeer zij vreesden 
zich aan concrete formuleringen te binden. Overigens werd hun behoed
zaamheid op het moment van dit verdrag niet slechts ingegeven door de 
bepalingen van de religievrede, maar vooral ook door artikel xv van de 
zojuist tot stand gekomen Unie van Utrecht, welk artikel de pijlers van 
het kloosterwezen aantastte door o.m. wegzending van kloosterlingen op 
grond van ketterij of wegens aflegging van het habijt te verbieden1. 
Thans rest ons nog de vraag, hoe de secuhere geestelijkheid, met name de 
Ommelander pastoors, die in de regel niet tot de Staten werden gerekend 
(ofschoon de stad, zo het haar lustte, hen toch wel eens Het dagvaarden2), op 
de religievrede reageerden. 
Eppens beweert, dat 'alle papen' nu ook ophielden met mislezen en voor
gaven eveneens 'het Evangelium' te prediken. Toch hebben zij geen van 
allen - aldus nog steeds Eppens - zich aan de gereformeerde kerk willen 
conformeren door het daartoe vereiste examen af te leggen ; dát zouden zij 
pas doen, als de koning het gebood en ook de stad Groningen de reformatie 
toeliet3. Vergelijken wij hiermee wat Rengers over de houding van de 
pastoors weet te vertellen, dan blijkt dat Eppens' 'alle papen' met ettelijke 
korrels zout genomen dient te worden. Volgens hem lieten die 'mispapen', 
die reeds beter wisten, thans het mislezen achterwege, maar schuwden zij 
niettemin het ambt van predikant. Vele Ommelander papen onderhielden 
echter, aldus Rengers, druk contact met luitenant Johan de Mepsche4. 
Deze was na zijn tweede arrestatie in augustus 1577, wegens gebrek aan 
bewijs voor de beschuldiging van medeplichtigheid aan een door De Robles 
beraamde aanslag, op 9 juni 1578 wederom op vrije voeten gesteld. Hij 
had zich toen gevestigd op zijn landgoed Den Ham bij Loppersum, waar hij 
tot december 1578 verblijf hield. Daarna vertrok hij naar Jever in Olden
burg, waarschijnlijk met een geheime opdracht van Filips 11 inzake een 
opvolgingskwestie aldaar5. In de tijd, dat hij op Den Ham vertoefde, dus in 
de tweede helft van 1578, onderhielden, volgens Rengers, vele pastoors 
heimelijk contact met deze man, die zich, ten tijde van Aremberg en 
De Robles als ijverig 'roomsgezinde' de onverzoenlijke haat van de protes
tanten op de hals had gehaald6. Wat de pastoors bij hem zochten, laat zich 
gemakkelijk gissen : ongetwijfeld hoopten zij bij hem steun te vinden voor 
de verdediging van het kathohcisme, dat zij door de religievrede bedreigd 
achtten. Tenslotte zouden wij ons nog moeten afvragen, welk standpunt de 

1 Ib., p. 93. * Rengers π, p. 151. 
J Rengers π, p. n o . R.F. 1577-107. · J.Nanninga Uitterdijk, Dr.Joh.de Mepsche, p. 127 vlg. 

* Eppens 1, p. 256. * Eppens Ι, ρ i82. 
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massa der Ommelander 'karspelluiden' ten aanzien van de religievrede 
innam. Veel gegevens staan ons hiervoor helaas, zoals zovaak wanneer het 
de gewone man betreft, niet ter beschikking. Toch blijkt uit een bericht 
van Rengers, dat er van die zijde tamelijk wat verzet is gerezen tegen de 
versterking van de positie der protestanten: eind 1579 werd besloten de 
religievrede (waarin ook verboden werd elkaar om verschil van godsdienst 
met woord of daad te krenken) in alle dorpskerken afte kondigen 'in ansehen 
dat pastoren, monnicken, libertiners de gemeente seditioesz (opstandig) 
makeden'1 De kans, dat het tot een snelle protestantizering van de Omme
landen zou komen, scheen voorlopig niet groot. Openbare prediking bleef 
beperkt tot Appingedam en Winsum, terwijl daarenboven enkele jonkers, 
met name Rengers ten Post en Clant tho Stedum, geregeld gereformeerde 
predikanten op hun borgen het Woord Heten bedienen2. 
Toch had de religievrede, zoals wij boven trachtten aan te tonen, bij vele 
katholieken een gevoel van onbehagen gewekt en - pohtiek gezien - had 
zij tot gevolg, dat samenwerking van 'abten en prelaten' met protestantse 
of godsdienstig onverschillige jonkers in de strijd tegen de stad - een strijd, 
die inzake de rebellie tegen de koning steeds duidelijker een zich scharen 
aan de zijde van de onverzoenlijken bleek te veronderstellen - werd 
bemoeilijkt door vrees, dat de rechten van de Kerk niet voldoende zouden 
worden ontzien. 

j . D Ì Stad en de Religievrede 

Was in de Ommelanden het verzet tegen de religievrede hoofdzakelijk 
passief, als bij de abten, of ondergronds, als bij de pastoors rond de Mepsche, 
in de stad was het andersom en kreeg steun aan het religievrede-ontwerp 
een bijna illegaal karakter. Dank zij de uitvoerige verslagen van de hand 
van de stadssyndicus kunnen wij ons een goed beeld vormen van de toen
tertijd in de stad heersende ideeën en stemmingen. Bovendien wordt ons 
in de stad, anders dan in de Ommelanden, waar wij het moesten betreuren 
zo weinig gewaar te worden over de houding van het gewone landvolk, 
een blik gegund, niet alleen op de gedragslijn van de overheid, maar tevens 
op de gevoelens van de burgerij. 
Het concept van de religievrede en het begeleidend schrijven van Matthias 
was ook afgezonden naar de stad Groningen, maar de magistraat had de 

1 Rengers n, p. 192. 
• Rengers n, p. 151. 
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stukken naast zich neergelegd en de landvoogd geschreven, dat hij het ver
langde advies behoorde te vragen, niet van de Stad en de Ommelanden elk 
afzonderlijk, maar van beiden te zamen als van 'één provincie Staten'1. Dit 
antwoord was te verwachten: immers, het vloeide rechtstreeks voort uit 
de consequente stadspolitiek de afscheiding van de Ommelanden, tot stand 
gekomen door de opzegging van het verbond van 1482 en meer nog door 
de formatie van de Winsumer factie, onder geen beding te erkennen. 
Overigens zal het de meerderheid in de magistraat allerminst gespeten 
hebben, dat Matthias deze beleidsfout had gemaakt. Men zag zich daardoor 
ontslagen van de plicht deze delicate materie, niet ten onrechte geschuwd 
als bron van mogelijke onrust en verdeeldheid, aan de orde te steUen. De 
gebeurtenissen van 1 mei 1578, waarbij de magistraat om opstootjes te 
voorkomen min of meer gedwongen was geweest met de sterke arm een 
eind te maken aan een protestantse godsdienstoefening, hadden al aange
toond, dat onlusten over de godsdienstkwestie geenszins tot de onmoge
lijkheden behoorden2. 
Sindsdien was opnieuw in verschillende huizen 'de nieuwe Leer' verkondigd, 
maar de stedelijke regering, wel wetend, dat in haar eigen gelederen on
enigheid heerste over het in te nemen standpunt, greep niet in, alvorens zij 
daartoe van buiten af werd vermaand. Op 16 oktober 1578 kwam die 
vermaning. De dag tevoren was het te Leeuwarden tot een flagrante 
schending van de daar aangenomen reügievrede gekomen: calvinistische 
extremisten, niet tevreden met het hun toegewezen gebruik van de Jaco-
bijnenkerk, smeten op die dag de beelden in twee andere kerken kapot en 
zouden zich - had Rennenberg het niet verhinderd - de gebouwen hebben 
toegeëigend3. Een afvaardiging van de Groningse parochie-geestelijkheid, 
vermoedelijk diep geschokt door de te Leeuwarden gepleegde euveldaad, 
meldde zich op de ochtend van de 16e oktober bij de Raad. Het waren de 
pastoor van de A-kerk, Frederik ten Hoevel en twee kapelaans van de 
St.-Maartenskerk als woordvoerders van de pastoors Eelts en Coninck. 
Zij betoogden vernomen te hebben, dat in verschillende huizen in de stad 
'nieuwe predikaties' werden gehouden en verzochten de Raad hieraan 
onmiddellijk een einde te maken, aangezien het niet alleen strijdig was met 
de Pacificatie van Gent, maar bovendien de stad grote schade zou berokke
nen. Voorts brachten zij de heren van de Raad in herinnering, dat ten tijde 
van Karel van Gelre een ordonnantie op de predikaties was uitgevaardigd, 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 566. 
> Ib., p. 558. 
" Rengers π, p. 154· Fresinga, p. 99 
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waarin hun bevolen was 'het pure Gods woordt volgende die Leeringe der 

Apostelen und Doctoren der heylige kercke' te verkondigen 'sunder up 

yemants tho schelden'. Dit, aldus de geestelijken, hadden zij altijd gedaan 

en zij zouden vlijt noch moeite sparen om de gemeente volgens die stel

regels te blijven onderrichten1. Achter deze opmerking school tactiek: om 

indruk te maken op de magistraat - behoeder van de stads-vrijheden -

moest men niet verwijzen naar de hervormingsmaatregelen van bisschop 

KnijfF, maar liever naar een kerkordening uit de Gelderse tijd, waarvan 

de bewoording kenmerkend was voor het destijds te Groningen bloeiende 

christelijk humanisme en die in 1538, welhaast als een privilege, ook door 

Karel ν voor Stad en Ommelanden was aanvaard2. 

Na onderling overleg antwoordde de Raad, dat voor een besluit in een 

dermate gewichtige zaak een grotere vergadering vereist was, die eerst

daags bijeengeroepen zou worden. Reeds de volgende ochtend kwam men 

hiertoe te zamen. Aanwezig waren: Burgemeesters, oude en nieuwe Raad, 

twee Hoofdmannen (Albert Rolteman en Herman Wijffrinck), Taalman-

nen, Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden. Niet zodra was 

de kwestie van de afschaffing der nieuwe predikaties ter tafel gebracht, of 

het raadslid Mello Coenders, zelf een protestant, verliet demonstratief de 

zaal. Daar twee andere protestanten, Reint Alberda en Joost van Cleve, nog 

steeds te Antwerpen verbleven, vormden de katholieke raadsleden thans 

een duidelijke meerderheid. De Raad, gesteund door de beide kathoüeke 
Hoofdmannen, verklaarde dan ook, dat, ingevolge de Pacificatie van Gent 
en de eed van 15 maart 1577, 'de oude Katholieke Roomse religie' moest 
worden onderhouden en de predikant3 terstond diende te vertrekken. 
Enigen van de gezworenen merkten op, dat het gevaarlijk zou zijn de pre
dikant zonder meer weg te sturen, daar hij vele volgelingen had, die zich 
ongetwijfeld zouden beroepen op de overgezonden rehgievrede; beter 
ware het de burgerij te raadplegen alvorens een dergelijk besluit te nemen. 
Ook de Bouwmeesters voelden weinig voor een overhaaste beslissing en 
wilden eerst ruggespraak houden met de gilden. De Raad bleef voor een 
onmiddellijk bevel tot uitwijzing, maar toen het verzet hiertegen aanhield, 
werd de vergadering verdaagd4. De volgende beraadslaging over deze zaak 

1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 554. 
* M.Hartgerink-Koomans, Ewsum, p. 173. 
* In de discussies (h.s. in fol. 288) is meestal sprake van 'den predicant* als van één, doch nooit 

bij name genoemd; op p. 573 echter van 'den predicant ofte predicanten' en op p. 584 van 
'de nije predicanten'. 

4 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 556. 
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werd gehouden op zondag, 19 oktober. Mello Coenders, die thans wel 
deelnam aan het overleg, pleitte voor invoering van de rehgievrede, waarop 
zijn katholieke mede-raadsleden nogmaals verwezen naar hun eed van 
15 maart 1577, zonder welke de stad nooit van het garnizoen zou zijn ver
lost: zij wilden niet voor meinedig gehouden worden. 
Coenders antwoordde, dat hun deze eed indertijd was afgenomen door 
Jonker Willem van Dotecum, die optrad uit naam van de stadhouder: zo 
nodig zouden hij en zijn medestanders Rennenberg wel om ontheffing 
ervan verzoeken1. Vervolgens was het woord aan burgemeester Johan 
Wijffrinck, die betoogde, dat men behalve door deze eed ook op grond van 
de gesloten Unie verplicht was tot handhaving van de exclusieve uitoefening 
van 'de oude KathoUeke Roomse religie'. Welnu, zo vroeg hij zich af, 
hadden de Staten van Henegouwen niet onweerlegbaar aangetoond, dat 
men van díe verplichting, aangegaan t.o.v. Zijne Hoogheid en de Staten-
Generaal, onmogelijk kon worden ontslagen? Ook merkte hij op, heel 
goed te beseffen 'vuydt wadt oorsaecke het jegenwoerdich oorloch princi-
palick werdt gevoert als te weeten ter cause van de voersz. olde rehgie, die 
zij dachten tonderholden ende contrarie dijen, volgende heur voersz. be
lofte, nijet te laten geschien om nijet oneerlick geacht tho worden alsoe 
daer een tijdt van reeckeninge wolden coemen datmen alle saecken zal 
moeten verantwoerden ende daervan redenen geven voer zijne Majesteit'. 
Zelf zou hij, Wijffrinck, zich daarom blijvend verzetten tegen invoering 
van de 'nieuwe predikatie', maar als men hem in zijn strijd alleen Het, stond 
hij machteloos en moest men hem maar een akte verlenen van zijn gedane 
protestatie 'omme hem in tijdt ende wijlen daermede te moegen onschul
digen ende verantwoerden voer zijne Majesteit ende anders daert van noode 
wesen zal'2. 
Onvoorwaardelijke bijval verwierf Johan Wijffrinck van burgemeester 
Thedema, de raadsheren Croll, Schatter, Ballen, Aldershof, Roberts, Diest, 
Simons, Evert Eelts, de taalman Johan van Diest en de gezworene Ghijsbert 
Aemts. In feite hebben wij hier reeds te doen met een aantal kathoheke 
'Malcontenten' in de magistraat, die zeer gereserveerd staan tegenover de 
rebellenregering van Matthias en Oranje en het oog gericht houden op een 
verzoening met de koning. Hun ware gezindheid ontging de tegenpartij dan 
ook niet: Mello Coenders en de taalmannen Herman Conick en Luloff 
Roeleffs heten weten, dat zij er niet aan dachten'God's woordt vuyt te sluyten' 
en Roeleffs beweerde zelfs, dat zij zich niet wilden laten regeren door 'elff 

1 Ib., p. 563. " Ib., p. 565. 
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ofte twaelff spaensche coppen'1. Beide partijen hielden het been strak en zo 
verliep ook deze vergadering zonder dat een definitief besluit werd genomen. 
Op 27 oktober beried men zich ten derden male over het religievraagstuk. 
Thans waren drie van de vier Hoofdmannen aanwezig: Albert Roltcman, 
Joachim Ubbena en Herman WijfFrinck. Naar zij verklaarden, waren zij 
gekomen om de Raad te stijven in het voornemen de predikant tot behoud 
van de stad en ter voorkoming van twist en tweedracht uit te wijzen. 
Inderdaad werd toen door de Raad besloten 'den predicant ofte predicanten' 
het verblijf in de stad te ontzeggen. Een negental gezworenen bleef zich 
echter verzetten en verzekerde opnieuw 'dat zij t Woordt Gods nijet wilden 
buyten sluyten, ter wijlen heml. bij de Religionsvrcde tzelve werden toe
gelaten'2. Toch zagen de burgemeesters zich de volgende dag genoodzaakt 
handelend op te treden. Twaalf prominente burgers berichtten Johan 
WijfFrinck 's morgensvroeg, dat een rel dreigde in de Botcringestraat 
tengevolge van een samenkomst van protestanten ten huize van Herman 
Enens3, waar zou worden gepreekt. In overleg met zijn ambtgenoten 
Thedema en SchafFer stuurde burgemeester WijfFrinck de stadsdienaar 
Jacob naar Enens om hem aan te zeggen 'dat alsoe de beeren verstaen 
hadden dat men in sijne behuysinge eenige predicatie solden acnrechten 
dat hij sulckes wilde beletten ende afFschafFen, ofte ingevallc daer durch 
eenige onrust mochte ontstaen dat sij hem daermede wilden gewarnet 
(gewaarschuwd) hebben'. 
Jacob kwam terug met de boodschap, dat Enens de preek, aangezien de 
predikant reeds bezig was, niet had kunnen weren, maar overigens bereid 
was de Raad in alles te gehoorzamen4. Daar bleef het bij ; van straf optreden 
was dus geen sprake. 
Op 3 november 1578 vervoegden zich enige protestanten bij de Raad, onder 
wie zekere Albert Horenkens, die een paar dagen tevoren was terugge
keerd uit Antwerpen5, waar hij op last van zijn geloofsgenoten een petitie 
had ingediend bij de landvoogd Matthias6. In dit verzoekschrift hadden de 
Groningse protestanten 'Zijne Alteze' verzocht hun, daar zij 'in zeer 
grooter getale' waren, de vrije uitoefening van hun religie te vergunnen 
en hun enige kerken toe te wijzen. Horenkens had daarop van Matthias 

1 Ib., p. 566. 
• Ib., p. 572. 
• '...inde huysinge van Christoffer van Euwsum alwacr herman Enens nu woenachtich es... ' 
4 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 574. 
• Coenders, p. 184 (29 okt. 1578). 
• G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 580. 
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een nieuw religievrede-ontwerp1 gekregen, vergezeld van een bevel aan 
de Raad overleg te plegen met de burgerij en bij gunstige uitslag het con
cept te tekenen en dadebjk terug te sturen om door hem en de Pnns van 
Oranje te worden bekrachtigd. 
Van al deze zaken bracht Albert Horenkens de Raad thans verslag uit. De 
volgende dag werd erover vergaderd. Terwijl de meerderheid van de 
raadsleden ondanks alles bleef vasthouden aan de opinie, dat elke verande-
nng op het punt van de religie ongeoorloofd was en dus geen verdere 
discussie behoefde, waren onder de gezworenen velen van mening, dat 
een beslissing uitgesteld diende te worden tot de spoedig verwachte terug
keer van burgemeester Remt Alberda en de raadsheer Joost van Cleve. 
Hiermee gmg de Raad tenslotte akkoord, maar dan zouden de nieuwe 
predikanten zich intussen van preken moeten onthouden Reeds hadden de 
dne Hoofdmannen en de heren van de Oude Raad zich uit de vergadering 
teruggetrokken, toen tegen dit preekverbod verzet rees van de zijde van 
enige gezworenen. Zij hadden eerder met hun bezwaren moeten komen, 
meende de Raad: er vielen 'eemge harde woorden ten beyde zijden' en 
daarna gingen ook de gezworenen huns weegs2. 
Nog diezelfde dag, 4 november, kwamen Alberda en Van Cleve terug van 
hun Antwerpse missie met kopie van Matthias' ordonnantie van 24 oktober 
ter oplossmg van het geschil met de Ommelanden3. De invloed van deze 
protestantse notabelen op de gang van zaken was met germg, want op de 
vergadering van 9 november 1578 verklaarden de helft van de Raad en 
minstens vijftien gezworenen, dat zij het raadzaam achtten de rehgievrede 
aan te nemen 'omme alle onlust te voercoemen alsoe een ider zijn religie 
behoert vrij te weesen'. Aangezien Matthias echter had bevolen het advies 
van de burgerij m te winnen, werd besloten de zaak eerst aan de vier kluften 
voor te leggen4. 
Het was de burgerij inmiddels met ontgaan, dat de godsdienstkwestie 
voortdurend op de agenda van de raadsvergadenngen stond, zonder dat 

' Joh de Gouda heeft Matthias schrijven aan de stad (dd 24 sept IJ78) gecopieerd ' wij 
senden U heden zeeckere provisionelle ordonn dien aengaende geconcipieert ende aen 
diversche andere plaetzen gesonden ende te wercke gestelt zoo wel rakende die vandc con-
fessiën van'Ausburch als die vande religiën die zij heeten gereformeerde' (h s in fol 288, ρ 582) 

Het betrof hier dus het tweede rchgievrede-concept, dat ook een regeling voor de lutheranen 

bevatte (cf F Prims, Rehgionsvrede ) 

• G A Gron h s in fol 288, ρ 584 

• Ib , ρ 585 
4 Ib , ρ 594 
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een definitieve regeling werd getroffen. Nog vóór de bijeenroeping van de 
kluften diende daarom een afvaardiging van driehonderd burgers een 
petitie in bij de Raad. Eigenlijk waren zij ten raadhuize genodigd om hun 
advies te geven op Matthias' ordonnantie van 24 oktober, maar dat was 
een zaak, die zij met goed vertrouwen aan de discretie van de Raad over-
Heten. 
Zij maakten echter van de gelegenheid gebruik om de Raad een rekest te 
overhandigen, waarin zij 'mit bedructer harten' verklaarden te hebben 
vernomen dat ettelijke onruststokers 'de sich Reformeerden noemen' dage
lijks in groten getale en op verschillende plaatsen hun conventikels hielden 
'contrarie onsen goeden olden Catholicken religie und den Stadtboecke' en 
dat deze lieden niet schroomden de Raad voortdurend lastig te vallen om 
kerkgebouwen, ofschoon hun dat reeds meermalen was geweigerd. 
Zo men niet op zijn hoede was, zouden zij nog eens zozeer in getal groeien 
'dat se alle Godes huyseren (sic) spoliercn (plunderen), nije vremde rehgie 
invoeren und meer quades tot eeuwich verdarff van onsen beminden 
vaderlant anrichten zullen, gclijc - leyder - dagelicx vanden selffden gehoort 
wordt in voele orden und plaetsen angericht und gesocht tho zijn, alles 
contrarie den Pacificatie bij Co. Mat... approbert, oock teegens de gemeene 
Unie vanden gantsen Nederlanden ingegaen und dat eeuwich Edict 
binnen Marche in Famine gemaeckt', verdragen, stuk voor stuk aange
nomen door magistraat en burgerij en naderhand nogmaals bekrachtigd 
door hun aller eed van 15 maart 1577. Werd er niet spoedig paal en perk 
gesteld aan het drijven der gereformeerden, dan was het gevaar groot, 
dat de stad opnieuw, evenals na 1566, bezocht werd met een garnizoen 
en alle gevolgen van dien: schatting, beroving en schending van vrouwen 
en dochters, weshalve zij de Raad met klem verzochten erop toe te zien 
'dat alsulcke Leere und predicane belettet, de gemeene rust en vreede 
gesocht und alle onruwe affgeschaffet moghe worden'1. Met de belofte dat 
men de volgende dag (12 november) de vier kluften zou dagen, wist de 
Raad de gemoederen te kalmeren. Dadelijk werden nu de stadsdienaren 
uitgezonden om huis aan huis burgers en ingezetenen aan te zeggen, dat 
zij de volgende ochtend tegen acht uur in vier kerken te zamen moesten 
komen, nl. de Gaddingekluft in de Sint-Walburgskerk, de Ebbingekluft in 
de Jacobijnenkcrk, de Boteringekluft in de Minderbroederskerk en de 
A-kluft in de Onze-Lieve-Vrouwenkerk ter A2. 

1 Ib., p. S9J vlg. 
» Ib., p. 598. 
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Zodra de burgerij op deze wijze was vergaderd, trok de Raad van kerk tot 
kerk en gaf bij monde van de syndicus telkens een korte verklaring van de 
reden tot de dagvaart, terwijl vervolgens de secretaris Julsing het rekest 
van Albert Horenkens, het nieuwe rcligievrede-concept en de begeleidende 
brief van Matthias voorlas. Daarna begonnen de beraadslagingen. 
De inwoners van de Boteringekluft kwamen het eerst gereed: zij stuurden 
zestien afgevaardigden naar het raadhuis, met de verklaring, dat volgens hun 
eenstemmig oordeel geen verandering op het punt van de rehgie mocht 
worden toegestaan : daarom verzochten zij de Raad de heimelijke predikaties 
te verbieden en de nieuwe predikanten uit te wijzen1. Tien gedeputeerden 
van de Ebbingekluft dienden op 13 november een gelijkluidend advies in. 
Bij de Gaddingekluft verliep de zaak minder vlot: enige 'moedwilligcn' 
hadden door 'crijten ende roepen' de vergadering in de St. Walburg 
verstoord. De twee delen van deze kluft - de Oosterzijde en de Westerzijde-
hadden daarop afzonderlijk vergaderd en waren toen eveneens tot de slot
som gekomen, dat de Pacificatie van Gent en de eed van de 15e maart 1577 
gehandhaafd en elke verandering in de religie afgeslagen diende te worden2. 
Als hekkesluiters kwamen de gedeputeerden van de A-kluft vertellen, dat 
in hun vergadering de reeds ingediende petitie van de driehonderd burgers 
onverdeelde bijval had verworven. Evenals de inwoners van de Boteringe-
en de Ebbingekluft verzochten zij de Raad tevens, dat bepaalde maatregelen 
zouden worden genomen tot verbetering van de vestingwerken en tot 
wering van onbetrouwbare elementen in het burgerregiment. Zo vroegen 
zij o.m. hopman Thomas Wamers, die voorstanders van de strikte hand
having van de Pacificatie van Gent had uitgescholden voor 'Don Jannisten', 
te doen vervangen. En niet alleen hém, maar ook andere bevelhebbers, 
'die als den voem. hopman zijn gesinnet'3; m.a.w. men was niet zozeer 
verbolgen over het scheldwoord 'Don Jannist' - aanhanger van de (reeds 
overleden!) landvoogd Donjuán - als wel over de gezindheid van de 
schimper, die de stad met voorbijgaan van de bepalingen van de Pacificatie 
van Gent nog verder wilde leiden op het pad der rebellie tegen de koning. 
De zaak scheen nu wel snel te kunnen worden afgehandeld. Op 15 novem
ber kwam de Raad met de gezworenen en de Bouwmeesters bijeen om zich 
op de ingekomen adviezen van de burgerij te beraden. Besloten werd, dat 
men, ter vermijding van oproer, de eigenaars van protestantse 'schuil
kerken' zou bevelen hun huizen niet langer voor 'nieuwe predikaties' 
beschikbaar te stellen, maar de predikanten aan te sporen tot vertrek. 

1 Fb., p. 599. ' Ib., p. 601. * Ib., p. 602. 

93 



Aldus geschiedde en daar de betrokken personen beloofden de Raad te 
zullen gehoorzamen, leken orde en rust wedergekeerd1. 
Maar inmiddels hadden ook de protestanten niet stilgezeten. Zij hadden een 
deputatie naar het legerkamp bij Deventer gezonden met een verzoek aan 
Rennenberg de stad van de eed van 15 maart 1577 te ontheffen. In een 
schrijven aan de Groningse magistraat, dd. 14 november 1578, verklaarde 
de stadhouder zich hiertoe, wat het punt van de rehgie aanging (de eed 
verbood immers o.m. verandering in de religie te dulden) ten volle bereid, 
aangezien 'die dispositie van Sijn Alteze, soe wol in anderen als in desen 
behort vullen kracht tworden'2. Daarop diende Albert Horenkens de 19e 
november een nieuw rekest in bij de Raad. Toen hierover de volgende 
dag werd vergaderd, meldden zich de gedeputeerden van de kluften, 
veertig à vijftig man, die te kennen gaven, dat zij in de ontheffing van de 
eed geen reden zagen tot wijziging van het ingenomen standpunt, waaraan 
men immers gebonden bleef door de Pacificatie van Gent en de (Generale) 
Unie3. Ten einde raad vertrok Horenkens op 2 december 1578 nogmaals 
naar Antwerpen om bij Matthias zijn beklag te doen. Dit wekte weer de 
verontwaardiging van de kluftengedeputeerden, die nu van de Raad 
eisten, dat het advies van de burgerij onmiddellijk aan Matthias werd 
overgezonden, want Horenkens zou hen bij de landvoogd ongetwijfeld 
van vervalsing van het besluit van de kluften beschuldigen. Vertrouwde 
de Raad hen soms ook niet en werd daarom zo gedraald met de overzen
ding? vroegen zij zich af; in dat geval moesten de heren van de Raad de 
kluften maar opnieuw doen vergaderen en zich persoonlijk op de hoogte 
komen stellen van de gezindheid der burgers4. 
De Raad worstelde echter met een ander probleem : de onenigheid in eigen 
gelederen. Er lagen drie verschillende concepten klaar, maar na lang wikken 
en wegen werd besloten alleen het advies van de kluften over te zenden, 
zonder de landvoogd in te lichten over de memng(en) van de Raad. Immers, 
zou men ten Hove vernemen, dat de Raad innerlijk verdeeld was, dan werd 
dat daar wellicht als excuus aangegrepen om garnizoen in de stad te leggen 
en daarvan waren ook de protestantse magistraatspersonen niet gediend. 
Bovendien maakte men zich zorgen over de reacties van de burgerij, als 
die zou bemerken, dat het advies van de Raad afweek van haar eigen5. 
Vrees voor onrust onder het stadsvolk gaat nu meer en meer het gedrag 
van de overheid beïnvloeden. 
1 Ib., p. 607. 5 Ib., p. 615. Coenders, p. 184. 
' Eppens I, p. 31. « G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 617. 
* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 609 vlg. 
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Pas op з februari 1579 keerde Horenkens terug uit Antwerpen1. Tussentijds 
gebeurde er iets, wat men wel heeft aangezien voor een concessie van de 
Raad aan de protestanten2. Op 29 december 1578 viel het besluit het kapittel 
op te heffen en de kanunniken, voorzover niet uit de stad afkomstig, uit te 
wijzen. De resolutie werd met redenen omkleed, maar de aangehaalde 
motieven zijn slechts de traditionele: het bisdom was destijds opgericht in 
strijd met de privileges; de stad had er noodgedwongen in berust, maar van 
meet af aan betoogd dat 'men daer mede nijet en dachten te vercorten de 
Bisschoppen van Utrecht, Munster en Osnabrugge in heur geestelicke 
jurisdiction' ; door de Pacificatie van Gent waren steden en gewesten her
steld in hun oude vrijheden en dienovereenkomstig had de bisschop van 
Munster zijn jurisdictie in de Ommelanden weer aanvaard door de pastoor 
van Middelstum aan te stellen tot zijn officiaal3. 

Al deze motieven waren ook reeds aanwezig, toen in juli 1578 dezelfde 
kwestie was aangeroerd. Er was toen besloten de zaak te laten rusten. 
Waarom kwam men er juist nu op terug? Zowel Alting als De Gouda doen 
er het zwijgen toe. Men zou zich kunnen voorstellen, dat het hier een door 
de protestantse magistraatspersonen geëiste 'tegenprestatie' gold voor hun 
berusting in het uitwijzen van de predikanten: moesten laatstgenoemden de 
stad verlaten, omdat hun werkzaamheid binnen de veste 'nieuw' zou zijn 
en in strijd met het stadboek, dan behoorden ook de kanunniken te 
verdwijnen, wier komst evenzeer een innovatie was geweest. Daarnaast is 
echter ook een andere verklaring mogelijk voor het weer oprakelen van 
de sinds juli hangende kwestie: de kanunniken trokken hun inkomsten 
uit de kloostergoederen van Esens (Oos-Friesland) en Wittewierum, die 
tot dat doel bij het bisdom Groningen waren geïncorporeerd4. Nu werd 
juist tegen het einde van het jaar 1578 door de Ommelanders te Antwerpen, 
die als voorstanders van een herstel van de Munsterse jurisdictie heel weinig 
oog hadden voor de rechten van het Groningse kapittel, ijverig met het 
Hof onderhandeld over een nieuwe bestemming van deze goederen. 
Merkwaardigerwijze werd zelfs gedacht aan wederoprichting van de eens 
vermaarde abdij van Wittewierum5, doch waarschijnlijk - evenals in het 
1 Coenders, p. 185. 
* Cf. S. D. v. Veen, De Gereformeerde Kerk van Groningen vóór en na de Reductie, in : Gedenk

boek der Reductie van Groningen, p. 174. 
3 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 635. 
4 J.Reitsma, De laatste dagen van de heerschappij der R.K.Kerk, in: Gedenkboek der Reductie 

van Groningen, p. 145. 
' O.A. 194: Diumael Oxius in dato 15 december 1378: 'Hebben (bij Rennenberg) oock versocht 

dat die abdie van Wittewierum volgende d'ordonnantie van sijn Áltese ende Generale Staten 
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geval van de Munsterse jurisdictie - eerder int zucht tot herstel van oude 
rechten en toestanden, dan uit religieuze bekommernis. De 15e december 
1578 beloofde Rennenberg aan Jodocus Oxius de Ommelander wensen 
inzake Wittewierum bij Matthias te zullen steunen Een dag later arnveerde 
ook de gewezen laatste abt Cornelius Hermann! te Antwerpen. Of hij 
hoopte zelf weer als abt te worden hersteld, is met duidelijk; mogehjk 
kwam hij slechts om de alimentatie van hemzelf en de andere gewezen 
kloosterlingen van Wittewierum veilig te stellen1. Op 24 december deelde 
Rennenbergs raadsman Popko Ufkens de Ommelanders mee, dat hun 
verzoek vermoedelijk wel zou worden ingewilligd2. 
De stad moet het azen van de Ommelanders op de njke kloostergoederen 
met lede ogen hebben aangezien en toen het met succes dreigde te worden 
bekroond, achtte de magistraat de tijd njp de landvoogd in te lichten over 
eigen wensen betreffende deze goederen. In een schrijven van 3 januan 
1579, waarbij de stad Matthias op de hoogte bracht van het raadsbesluit van 
29 december, verklaarde de magistraat, dat van stadswege geijverd werd 
voor de stichting van 'een seminarium tot gemeine nutt ende beste van statt 
ende landen, daermne dejoecht muchte werden onderholden ende geinstru-
eert' en dat men tot onderhoud 'der schaemele klercken ende heure Stipen
diaten', die voor dit instituut zouden worden aangewezen, gaarne wilde 
beschikken over de goederen van Esens en Wittewierum3. Vermoedelijk 

gegeven gerestitueert mochte worden . Gevraecht sijnde van syn G (Rennenberg) oft die 
соешпек om den prelaten tho stellen oeck emghe nominatie, electie oft confirmatie inden 
Omlanden hadden, hebben wij bij onse comcientic gesecht dat die Man sulex met en 
hadde, waerop sijn G gesadicht ende tho vreden sijnde heft angenomen den sake te willen 
effectueren' 

1 In ieder geval was de alimentatie punt van bespreking Diumael Ojaus in dato 21 december 
1578 

• Ib , ' dat syn G (Rennenberg) wal duchte dat men onse requeste naquaeme, met allene dat 
men die gesz abdye weder solde restitueren in syn voenghe staedt, maer oeck dat men die 
resolutie alternative solde nemen als datmen daer van solde maecken ene stift voer edeluyden 
der Omlanden, beholdenthjck dat die rente van dit tcgenwoordighejaer solden geemployeert 
worden tot diesen enjeh navolgende die ordonancie soe syn Áltese an onsen stadtholder ge
geven haddc' 

' R A Gron H J κ 672 Gedacht zal zijn aan herstel van de fraterschool, waarvan de goederen 

juist toen (31 december 1578) door de enig overgeblevene 'Broeder des Gemenen Levens' 

pater Theodoncus Sutphamensis, tegen een jaargeld aan В en R werden overgedragen 
Reeds in 1566 was van stadswege een verzoek aan het Hof gericht om tot steun aan de toen al 
kwijnende school kloostergoederen (o a die van Esens) te mogen aanwenden, cf R ν Dillen, 

van Prefectenhof tot Prinsenhof, pp 124, 122 De stad kreeg haar zin met, want de goederen 

van Esens werden op 26 jan 1579 aan de abt van Rottum, (op diens verzoek Diumael Oxius 

m dato 20 jan 1579) gegeven (o A 211), terwijl de goederen van Wittewierum op 2 mei 
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was het dus (mede) aan de Ommelander actie ten Hove te wijten, dat op 
29 december 1578 de kwestie van de opheffing van het kapittel opnieuw 
ter sprake kwam. Voor de protestantse magistraatspersonen was het 
ongetwijfeld een welkome gelegenheid om thans hun zin door te drijven. 
In welke mate zij daarbij nog tegenstand van de zijde der katholieke raads
leden hadden te overwinnen, vernemen wij niet; wél dat het raadsbesluit 
tot uitwijzing van de kanunniken pas genomen werd 'пае lange communi
catie ende disputatie'1. Ditmaal sorteerde de resolutie effect, want op 2 
januari 1579 werd de Groningers Eelts en Coninck aangezegd de kerk
diensten waar te nemen als vóór 'de introductie des nijen saligen Bisschops 
ende Capittels' en op 5 januari d.a.v. werden de vier overige, niet uit de 
stad afkomstige, kanunniken, alsmede de officiaal Egidius Jensema 'uuth 
der Stadt gejacht'2. 
Heel deze actie tegen het kapittel betekende echter niet, dat men in de stad 
een mildere pohtiek t.o.v. de protestanten ging volgen. Op 3 februari 
1579 keerde Albert Horenkens terug van zijn Antwerpse missie. Hij had 
ten Hove verklaard, dat de verwerping van de religievrede door de stad te 
wijten was aan de besluiteloosheid van een in zichzelf verdeelde overheid 
en aan de negatieve resolutie van een misleide burgerij. Matthias' schrijven, 
aldus Horenkens, was de burgers alleen maar voorgelezen, zonder dat in 
een nadere uitleg gewezen was op Zijne Hoogheids goede bedoehngen; 
aanvankelijk waren de 'lieve borgeren' merendeels bereid geweest de zaak, 
als hun verstand te boven gaande, terug te verwijzen naar de magistraat, 
maar tenslotte had euvelmoed de overhand gekregen: lieden, die vroeger, 
onder het Spaanse bewind, tot aanzien waren gekomen, hadden daarop bij 
de Raad een weigerachtig antwoord ingediend3. 
Matthias, vermoedelijk gcruggesteund door Oranje, ging nu over tot 
krachtiger maatregelen. Hij machtigde de president van het provinciale Hof 
van Utrecht, George Rotaller, de zaak van de Groningse protestanten te 
behartigen en gaf Horenkens een verzegelde brief mee voor Rennenberg, 
waarin hij de stadhouder, naar De Gouda beweert, gelastte de voornaamste, 
bij name genoemde tegenstanders van de religievrede uit de stad te bannen4. 
Een weinig realistisch bevel overigens: immers, de stadhouder waagde 

1579 door Rennenberg provisioneel aan de Ommelander Staten werden geschonken fad 

pios usus' (O.A. 217). 
1 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 635. 
1 Ib., p. 636. Coenders, p. 184. 

* G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 642. 
4 G.A.Gron. Verz. v.St. 71, fol. 36 (H.P. 1580-137). 
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zich met eens binnen de stad. Hij zou Matthias hebben geschreven, dat dit 

bevel onredelijk was, daar het steunde op valse verklaringen van door haat 

verblinde partijgangers1. 

Bij zijn terugkeer in de stad werd Horenkens vergezeld door de genoemde 

Rotaller en door een raadsman van Rennenberg, de Friese calvinist Carel 

Roorda2. Op 5 februan 1579 vervoegden Rotaller en Roorda zich bij de 

Raad, overhandigden er een open schrijven van Matthias met een geloofs

brief van Rennenberg en stelden voor uit de Raad twee gecommitteerden, 

een kathohek en een protestant, te benoemen om met hen over de kwestie 

van de rehgievrede te onderhandelen. Hun werd meegedeeld, dat dienaan

gaande vandaag of morgen een grote vergadering zou worden belegd3. 

Burgemeesters en Raad zaten nu in een uiterst lastig parket. Onderling on-

emg en bevreesd, zowel voor agitatie onder de burgerij als voor dwang

maatregelen van de centrale regering, wisten zij met hoe te handelen 

Op 7 februari verschenen de gedeputeerden van de kluften4, die de Raad 

dwongen tot de toezegging de commissarissen, daar hun ongevraagde 

komst strijdig zou zijn met de privileges, uit te wijzen5. Drie dagen later 

merkte burgemeester Remt Alberda in een raadsvergadering op, dat het nu 

toch hoog tijd werd de commissarissen in te lichten, of men met hen dacht 

te onderhandelen of niet. Inmiddels was echter de verzekering aan de 

kluftengedeputeerden, dat men de commissarissen onvemchterzake zou 

heenzenden, wijd en zijd rondgebazumd onder de burgers, terugkrabbelen 

was dus te riskant. Aanstonds werden Rotaller en Roorda nu op het raad

huis ontboden, waar Alberda hun meedeelde, dat Raad en Gezworenen 

merendeels wel genegen waren met hen m overleg te treden, maar aange

zien 'die gedeputeerden vande duften van wegen die gemeenten hadden 

verclaert, sulex voer deese Stadt mjet geraetsaem te vinden, wolde men de 

heren bedancken van heure moeyten'6 Het is tekenend voor de situatie m 

Groningen: een protestantse burgemeester, die onder druk van de burgerij 

1 Waarschijnlijk steunt dit bencht op een mededeling van Rennenberg zelf, gedaan na zijn 

verzoening met de koning, zodat een ietwat gekleurde voorstelling van zaken met uitgesloten 

is Verzameling van Stukken 71 is een vermoedelijk na 3 maart 1580 geschreven, kort, doch 

niettemin enige interessante details bevattend verslag van Johan de Gouda over de gebeurte

nissen te Groningen vanaf de aansluiting bij de Pacificatie van Gent tot ongeveer half april 

1579, de tekst eindigt abrupt 
2 Coenders, ρ 185 
3 G A Gron h s in fol 288, ρ 640 
4 Coenders, ρ 185 
6 G A Gron h s in fol 288, ρ 645 

« Ib , ρ 646 
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een commissie, afgevaardigd om hem en zijn geloofsgenoten de religie-
vrede te brengen, in beleefde termen de poort wijst! Rotalier antwoordde, 
dat hij geen moment had getwijfeld, of Groningen zou, naar het voorbeeld 
van Utrecht en andere naburige steden de religievrede - het beste middel om 
eendrachtig de gemeenschappelijke vijand te kunnen bestrijden - wel 
accepteren, temeer daar een dergelijke regeling 'oock nijet nijeuw, dan wel 
over vijftich Jaren' (een verwijzing naar de Rijksdag van Spiers 1526 of 
chronologisch slordiger - naar de Nürnberger Rehgionsfriede 1532?) 'in 
gelijcken saecken in andere steden ende plaetsen gebruyckt es geweest'. 
Maar nu de stad hiertoe niet bereid was en sommige van haar burgers 
blijkbaar in verstandhouding stonden met de vijand, zou men haar op 
andere wijze in het gareel moeten spannen. Met deze woorden namen de 
commissarissen afscheid, de Raad in grote verwarring achterlatend. 
Haastig zond deze hun Johan de Gouda nog achterna met de boodschap, 
dat de stad hun verblijfkosten zou betalen, maar Rotaller en Roorda - reeds 
aan tafel - weigerden de syndicus te ontvangen, die toen de zaak maar 
afhandelde met een bediende1. 
Hiermede kwam aan de religievrede-discussie voorlopig een einde. Schenen 
de relaties van de stad met de centrale regering nog pas verbeterd door een 
groeiende bereid willigheid van de magistraat tot een oplossing van het geschil 
met de Ommelanden te komen, thans liet de verhouding opnieuw veel te 
wensen over. Evenals eenjaar tevoren de commissie Marnix-De Silla, had 
een gezantschap van het Hof bij het verlaten van de stad dreigende taal 
gebezigd. Toch verschilde de situatie van begin 1578 op een belangrijk 
punt van de huidige : toen een college dat als één man vastbesloten was het 
hoofd te bieden aan bedreigingen, was de magistraat thans ten prooi aan 
hopeloze verdeeldheid over de te volgen gedragslijn. Het initiatief was 
overgegaan op de burgerij. 
Had zíj zich niet zo vastberaden tegen invoering van de religievrede verzet, 
de magistraat zou waarschijnlijk ondanks protesten van Johan Wijffrinck 
c.s. onder het juk zijn doorgegaan. Vijf maanden lang wist de stad de religie
vrede nog buiten haar muren te houden, want geen vage dreigementen 
maar hoorbaar wapengekletter was nodig om de burgerij murw te maken. 
Geyl, sprekend over Groningen in deze jaren, noemt de stad: 'zeer katho
liek'2. De gegevens van de syndicus Johan de Gouda bevestigen deze me
ning. Toch doen zich hierbij enige vragen voor. 

1 Ib., p. 647. 
s P. Geyl, Gesch. Nederl.Stam 1, p. 262. 
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In de eerste plaats: hoe stond het met het getal der protestanten? Nauw
keurige cijfers zijn niet te verschaffen1, maar zowel van protestantse als van 
katholieke zijde werd gesproken over 'een zeer groot aantal'. Nu is het 
waar, dat in beide gevallen motieven tot overdrijving in het spel waren : bij 
de protestanten om Matthias te overtuigen van de noodzaak tot invoering 
van de religievredc, bij de kathoheken om de Raad ervan te doordringen, 
dat krachtiger optreden tegen de verbreiding van de nieuwe leer vereist 
was. Uit de kluftenvergadering bleek trouwens duidelijk, dat het overgrote 
deel van de burgerij kathohek was. Wij zullen het aantal protestanten het 
best kunnen kwalificeren als een kleine, zij het niet te verwaarlozen min
derheid. Maar was dat niet in de meeste steden het geval? Vormden de 
calvinisten niet vrijwel steeds 'verre het kleinste hoopken' (Coornhert), 
ook daar waar zij het roer in handen namen? Het onderscheid lag echter 
hierin, dat te Groningen de protestanten geen kans kregen door een staats
greep aan de macht te komen. Hier geen sterke arm, geen geuzenbende om 
de calvinisten het monopolie te verzekeren, maar wel een uiterst waakzame 
burgerij, die niet van zins was zich verder te laten meeslepen in de rebellie 
van Oranje c.s. door toe te geven op het punt van de rehgie. 
Zolang de protestanten geen eisen stelden, konden zij doorgaan voor 
wapenbroeders bij de verdediging van de stads 'vrij en gerechtigheden', 
maar zodra zij invoering van de religicvrede vorderden, betekenden zij een 
gevaar voor de door velen verhoopte verzoening met de koning op basis 
van de Pacificatie van Gent, gepaard aan een herstel van de stedelijke positie 
in de Ommelanden, het verlies waarvan de stad onberekenbare schade 
toebracht aan handel en nering. 
In hoeverre naast politieke motieven ook rehgieuze bewogenheid een rol 
heeft gespeeld bij het verzet van de burgerij tegen de rehgievrede, is 
moeilijk te bepalen. Petities en vertoogschriften, ingediend bij de Raad, 
zijn nu eenmaal geen stukken, waarin men zijn diepste godsdienstige ge
voelens blootlegt. Toch mag men aannemen, dat velen ook omwille van 
het Geloof de strijd aanbonden tegen de verspreiding van 'de nije vremde 
rehgie', in welk verband kan worden gewezen op de werkzaamheid van de 
Dominicaan Arnoldus Nijlen, die volgens een ooggetuige, Bartholomé 
de Nubourg, als een door God gezondene, in hartstochtelijke sermoenen, 

1 Volgens Eppens werden op 3 maart 1580 ongeveer driehonderd gereformeerden gevangen 
genomen. Eppens 1, p. 270. De meeste bronnen echter spreken van ruim tweehonderd arres
tanten b.v. Kervijn de Volkaersbeke et Diegerick, Documents hist. inéd. π, p. 77 (Oranje aan 

Anjou d. 14 maart 1580) en Fresinga, p. 207. 
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de burgerij zozeer versterkte in het katholieke geloof, dat een hechte dam 
werd opgeworpen tegen voortschrijding van het protestantisme1. 
In dit hoofdstuk over de religievredc is Rennenberg slechts terloops ge
noemd. Hij heeft door zijn langdurige afwezigheid (Deventer en Antwerpen) 
weinig of geen invloed op de gang van zaken gehad. Wel zagen wij, hoe de 
stadhouder bereidwillig een obstakel voor invoering van de religievredc 
uit de weg ruimde door Groningen te ontheffen van de eed van 15 maart 
1577 en ook hoe hij heftig protesteerde tegen een calvinistische schending 
van de religievredc te Leeuwarden. Deze beide reacties zijn kenmerkend 
voor Rennenbergs houding tegenover de rehgievrede: het verdrag had zijn 
sympathie, doch alleen dán als het inhield wat Matthias en Oranje hadden 
bedoeld, nl. gelijkgerechtigdheid van katholiek en protestant en niet, wat 
de gereformeerden in de regel ervan maakten: springplank tot een calvi
nistisch monopolie. 

1 Trosce, Verraad George van Lalaing, Bijlage xxxix, (Relation de Nubourg), p. 95. 
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DE U N I E VAN U T R E C H T 

ι. Voorspel en aanneming door de Ommelanden 

Reeds zeer vroeg werden de noordelijke gewesten geconfronteerd met het 
idee van een nader verbond Nog maar nauwelijks was de Pacificatie van 
Gent een feit, of de komst van Donjuán deed de Prins van Oranje vrezen, 
dat de herstelde eenheid van alle Nederlanden met duurzaam zou blijken 
Mocht het behoud van de zuidelijke gewesten, waar de adel - zijn waar-
schuwmgen ten spijt - onderhandelingen had aangeknoopt met de nieuwe 
landvoogd, dan al twijfelachtig zijn, m elk geval wilde Oranje voorkomen, 
dat Holland en Zeeland weer in een geïsoleerde positie zouden geraken 
door verwaarlozing van de band met het Noorden en Oosten1. Vandaar 
dat Rennenberg, reeds kort na zijn aankomst in Gronmgen, Stad en Lande 
ried tot een verdrag met Drenthe en dat Popko Ufkens, m opdracht van 
de Prins, de Ommelander Staten op de landdag van 4 januan 1577 een 
nauwer samengaan met de omliggende gewesten voorstelde2. Dat de Prins 
omstreeks die tijd werkelijk al iets als een 'Nadere Urne' door het hoofd 
speelde, Jbleek op de Gelderse landdag van 1 februan 1577, toen hij de Staten 
bij monde van zijn afgezant adviseerde naast het verdrag met de Staten-
Generaal nog een particulier verbond aan te gaan met Holland en Zeeland, 
waarbij zich dan ook andere gewesten, met name Utrecht, Friesland en 
Groningen konden aansluiten3. Tastbare resultaten leverden deze vroege 
pogingen met op en daar Don Juan er met in slaagde de Zuidnederlandse 
adel en bloc naar zijn hand te zetten, verloor het streven naar een bijzonder 
verbond voorlopig zijn actualiteit. 
Gedurende de zomermaanden van 1578 werd echter de eenheid van alle 
Nederlandse gewesten opmeuw ernstig bedreigd. Een calvinistische terreur 

1 Ρ Geyl, Gesch NederI Stam ι, ρ 248 vlg 
a W J Formsma, Ommelander Stnjd, ρ 84 

• Z W Sneller, Unie van Utrecht en Plakkaat van Verlatmge, ρ 8 
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in Gent, zich snel verbreidend over andere Vlaamse steden, met als reactie 
daarop het ontstaan van een malcontentenbcweging in de Waalse gewesten, 
verscheurde het Zuiden. Het Oosten gaf een nauwelijks gunstiger beeld te 
zien. In de Gelderse Staten lagen bannerheren, ridderschap en steden voort
durend met elkaar overhoop: een situatie, die te hachelijker was, daar de 
Don Juan-getrouwe garnizoenen van Kampen, Deventer en Roermond een 
gestadige militaire bedreiging vormden1. Jan van Nassau, in juni 1578 door 
de Gelderse Staten als stadhouder aangenomen, ging dadelijk aan de slag 
om zijn gewest, borstwering van Holland en Zeeland, te versterken. Twee 
dingen achtte hij hiertoe noodzakelijk : verdrijving van de Don Juan-ge
trouwe garnizoenen en een nader verbond met de omliggende gewesten. 
Over eerstgenoemde aangelegenheid nam hij contact op met Rennenberg, 
die als stadhouder van Overijssel reeds met de belegering van Kampen was 
begonnen2. Inzake de constructie van een nadere unie werd aanvankelijk 
vooral gedacht aan de nauwere aaneensluiting van Gelderland, Overijssel, 
Utrecht en de reeds door de Unie van Delft verbonden gewesten: Holland 
en Zeeland. Toch werd al in juli 1578 de mogelijkheid geopperd ook Fries
land aan een dergelijke unie toe te voegen3, terwijl op de Gelderse landdag 
van september 1578 nog als kandidaten werden genoemd: Groningen, de 
Ommelanden, Drenthe en Lingen, m.a.w. de overige stadhouderschappen 
van Rennenberg, die zelf de landdag bijwoonde en de unieplannen alsnog 
onvoorwaardcüjk steunde4. De vraag was nu maar of genoemde gewesten 
tot een dusdanig nader verbond waren te bewegen. Hoe reageerden met 
name - want dat moet ons hier bezighouden - Stad en Ommelanden van 
Groningen ? 
Op 4 oktober 1578 werd de stad door een commissie, bestaande uit de 
heren Roelant van Courtcville, Johan van Voorst tho Grimberge, Mattheus 
de Cotthem en Joris de Gruyter, raadsman van Rennenberg, verzocht deel 
te nemen aan de besprekingen. Wegens de dreigende afval van enige ge
westen, zo beweerden zij, waren afgevaardigden van de Staten van Gelder
land, de graafschap Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Fries
land, Groningerland, Lingen en Drenthe onderhandelingen begonnen met 
het doel 'sich naeder ende vaster int particulier' te verenigen. Hierover 
zou op 15 oktober te Utrecht worden vergaderd. Gaarne zou men zien, 

1 P.Geyl, t.a.p. I, p. 260. 
a Bor 1, p. 967. 
3 L.P.van de Spiegel, Bundel onuitg.stukken I, p. 33. 
1 L. Delfos, Anfänge Utrechter Union, p. 103. P. L. Muller, Regeering Ned. Geünieerde Provin

ciën, p. 129. 
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dat ook de stad Groningen daarheen afgevaardigden zond. De Raad, 
verstoord over het feit, dat een afzonderlijke invitatie voor deze vergadering 
aan de Ommelanden zou worden gericht, nam de uitnodiging slechts voor 
kennisgeving aan1. De commissarissen begaven zich daarop naar Winsum, 
waar Rennenberg tegen 6 oktober een landdag had uitgeschreven. De 
Ommelander Staten - d.w.z. die van de Winsumer factie - waren dadelijk 
bereid afgevaardigden naar Utrecht te sturen, waartoe werden aangewezen: 
de abt van Aduard 'absentem tamquam prcsentem', Adriaan Ripperda en 
Egbert Clant2. De stad wijdde aan het voorstel geen lange discussies: men 
had er de handen al vol aan de kwestie van de religievrede. Op 11 oktober 
1578 zond de Raad een laconiek briefje aan de stadhouder met de stereotype 
opmerking, dat het verzoek gericht had moeten worden aan Stad en Lande 
te zamen ; alhoewel dit niet was geschied, mocht Rennenberg erop rekenen, 
dat de stad krachtens de Generale Unie goede betrekkingen met de be
doelde gewesten zou blijven onderhouden3. Anders gezegd: het voorstel 
werd zelfs geen overweging waard geacht. Trouwens, het behoefde ook 
geen wijdlopige discussie, want tevoren was reeds duidelijk, dat deze Unie, 
die een verdere verwijdering van de Pacificatie van Gent en daarmee van 
de mogelijkheid van een verzoening met de koning betekende, in de stad 
op heel weinig sympathie kon rekenen. Daar ook verschillende andere 
gewesten geen gevolg gaven aan de uitnodiging, werd de vergadering te 
Utrecht weldra verdaagd*. Op 23 november 1578 zou men opnieuw bij
eenkomen: het werd 27 november5. De stad gaf nogmaals te kennen, dat 
zij niet van de partij zou zijn: naar haar mening was een nadere unie 
volstrekt overbodig8. 

De ten raadhuize vergaderende Ommelanders waren het op dit punt geheel 
eens met de stad. Wederom poogden hun collega's te Winsum, van meet 
af aan geporteerd voor de Nadere Unie, waarvan zij steun verwachtten in 
hun strijd tegen de stad, de abt van Aduard aan hun zijde te trekken door 
hem als afgevaardigde aan te wijzen. Maar deze meldde zich ziek en be
noemde Jacob Kunerstorf, kanunnik van Oud-Munster te Utrecht, tot zijn 
procurator7. Rennenberg kon niet aanwezig zijn, daar hij het te druk had 
met het afdanken van krijgsvolk te Deventer8. Had de stadhouder zijn 
eerste enthousiasme voor het nieuwe verbond al verloren? In zijn schrijven 
aan de gedeputeerden te Urecht betuigt hij het tegendeel. Ook klinkt het 

1 G.A.Gron. h.s. in fol 288, p. 550. » Spiegel I 88. L.Delfos t.a.p., p. I2J. 

' O.A. 195: (H.F. 1578-128). · Spiegel 1, p. 90. 

• G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 553. ' R.R.Post, Aduard, л.А.и. 48, p. 81. 
4 H. Ch. G.J. van der Mandere, Unie van Utrecht, p. 49. » Spiegel 1, p. 101. 
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aangevoerde excuus, dat hij door de zaken in het zojuist veroverde Deventer 
m beslag werd genomen, aannemelijk genoeg. Toch is er reden te geloven, 
dat hij wat meer reserve ten opzichte van het streven van zijn Gelderse 
collega in acht ging nemen. Reeds in november 1578 wist Courteville de 
Fnese Staten te vertellen, dat de beraamde nieuwe urne te Antwerpen 
'vreemd was genomen'1. Veilig kan daarom worden verondersteld, dat 
ook Rennenberg vóór de vergadering van 27 november op de hoogte was 
van de bedenkmg ,die m regeringskringen tegen het idee van een nadere 
vereniging van bepaalde gewesten bestond De bevreemding te Antwerpen 
valt licht te begrijpen : men zag er m het streven naar een Nadere Unie een 
aantasting van de Generale Urne, hoezeer dit ook door de gedeputeerden 
te Utrecht ontkend werd. Toen het ontwerp in december 1578 naar zijn 
definitieve vorm groeide, bleek deze vrees niet ongegrond, aangezien thans 
een veel nauwere aaneensluiting van de noordelijke gewesten gepropageerd 
werd dan oorspronkelijk m de bedoeling lag2 en daarenboven het nieuwe 
verbond door toedoen van de calvinisten, geleid door Jan van Nassau, een 
anti-kathoheke tendens kreeg3. 
Vroegere weifelaars werden nu tegenstanders. Zo tekende de abt van Adu-
ard op 8 januan 1579 een stuk, waarin de ten raadhuize vergaderende Omme-
landers verklaarden buiten de Generale Unie geen verdere verbintenissen 
te zullen aangaan. Zij verwezen daarbij naar de op aandrang des keizers te 
beginnen vredesonderhandehngen, voor het welslagen waarvan zij de 
ontworpen Nadere Unie een gevaar achtten4 De Wmsumer factie daaren
tegen bleef als geen ander het idee van een nauwere vereniging met de 
buurgewesten toejuichen. Op 4 januan 1579 werden Eysso Jarges en 
Egbert Clant tho Stedum gevolmachtigd de Ommelanden bij het sluiten 
van de Nadere Urne te vertegenwoordigen5. De procuratie werd onder
tekend door Wigbold van Ewsum en Johan de Mepsche, een neef van de 
gelijknamige spaansgezinde ex-Luitenant van de Hoofdmannenkamer6. 
Uiteraard werd de afwijzende houding, die de 'Raadhuis-Ommelanders' 
tegenover de Ume aannamen, allerminst gewaardeerd door Nienoord c.s. 
Dadelijk waarschuwden zij de gedeputeerden te Utrecht, dat het hier geen 
Ommelander Staten betrof, doch slechts enkele particuliere personen, die 
zich door intriges van de stad om de tum lieten leiden7. 
De 23e januan tekenden Jarges en Clant de Unie van Utrecht8. Opnieuw 

1 G Kramer, Doecke van Martena, ρ 133 » Spiegel ι, ρ τζ6 

• P L Müller, Regeermg Ned Geünieerde Provinciën ρ 34 vlg · Eppens π, ρ 819 

' Z W Sneller, Unie van Utrecht en PI van Verl, ρ 20 7 Spiegel Ι, ρ ι so vlg 
4 Spiegel ι, ρ 133 vlg » Eppens ι, ρ 257 
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moet nu de vraag gesteld worden, in hoeverre zij de Ommelander Staten 
vertegenwoordigden. Sinds de vrijkoming van de gearresteerde Staten 
hadden de landdagen buiten de stad zeker aan betekenis gewonnen. 
Maar waren de vergaderingen wettig ? Volgens Matthias' ordonnantie van 
24 oktober 1578 strikt genomen niet en zelfs na de wijziging daarvan, 
verkregen op 22 januari 1579, dus een paar weken ná de verlening van de 
procuratie aan Jarges en Clant, was het zeer de vraag, of besprekingen over 
de Nadere Unie gerekend konden worden tot de aangelegenheden, waar
over zonder de stad mocht worden vergaderd. Ernstiger is evenwel de 
overweging, dat Jarges en Clant feitelijk slechts één van de drie standen 
(adel, geestelijkheid en eigenerfden), die als regel gehouden werden de 
Ommelander Staten uit te maken, vertegenwoordigden, nl. de adel. De 
eigenerfden, door de jonkers gewantrouwd, hadden geen wezenlijke in
vloed op de gang van zaken, ook niet sinds in december 1578 een slechts 
zeer ten dele geslaagde poging was ondernomen het gedeputeerdencollegc 
door opneming van enige leden van deze stand een bredere basis te geven1. 
De prelaten distantciëerden zich eigener beweging van de Unie-bespre
kingen. Wel was de abt van Selwerd, Henricus Lontzen, aanwezig op de 
landdag van 4 januari en beloofde hij de abt van Aduard te verzoeken zich 
aan te sluiten bij de volmachten Jarges en Clant2. Maar Johannes Greven 
was hiertoe niet te bewegen en na de 23c januari 1579 weigerden de abten, 
inclusief Lontzen, zich met de ondertekening van de Nadere Unie akkoord 
te verklaren, zolang hun geen voldoende waarborgen voor de vrije uit
oefening van de katholieke godsdienst en voor de ongerepte instandhouding 
van het kloosterwezen werden gegeven3. Hoe dan ook, de buitenwereld 
verkeerde in de waan, dat de Ommelanden als enigen onder Rennenbergs 
stadhouderschappen dadelijk op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht 
hadden aangenomen. Vanwaar dit enthousiasme bij de Ommelander 
jonkers voor de overal elders met zoveel argwaan bejegende Unie? Eppcns 
laat ons daarover niet in het onzekere : voor de Ommelanden was de Unie 
slechts een wapen in de hand tegen de stad, allereerst om met behulp daar
van een ongunstig verloop van het te voeren proces over de stedelijke 
privileges te voorkomen en vervolgens om weerstand te kunnen bieden 
tegen de Spaanse partij binnen de stad4. 
Met de Unie van Utrecht begint zodoende een nieuwe fase in de strijd 
tussen Stad en Ommelanden. 
1 Rengers n, p. 166. W.J.Formsma, Ommel. Strijd, p. 104 vlg. 
* W.J.Formsma, t.a.p., p. 105. 
' R.R.Post, Aduard, A.A.u. 48, p. 90 vlg. * Eppens 1, p. 257 vlg. 
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2. Rennenberg tussen Generale en Nadere Unie 

Na te Deventer de dringendste zaken te hebben afgedaan, vertrok Rennen
berg naar het Zuiden. Dus niet naar Utrecht, waar druk geconfereerd werd 
over de te sluiten Nadere Unie, maar naar Antwerpen, waar Oranje en de 
Statcn-Generaal alles in het werk stelden om de Waalse gewesten alsnog 
voor de Generale Unie te behouden1. Op 14 december 1578 aldaar ge
arriveerd2, was hij er dadelijk de gevierde man. De inneming van Deventer 
gold als het wapenfeit van de dag. Dat hij er zoveel roem mee oogstte, 
doet wat grotesk aan, want in feite was er niets anders geschied dan dat 
een volkomen geïsoleerd en door de dood van Don Juan gedemoraliseerd 
garnizoen, toen elke hoop op ontzet was vervlogen, op gunstige voorwaar
den gewapend en wel naar Duitsland was afgetrokken3. Toch was de 
vreugde te Antwerpen over het behaalde succes begrijpelijk genoeg: te
midden van verwarring en tegenslagen was het goede nieuws over Deventer 
de strohalm, waaraan men zich vastklampte, terwijl daarenboven de over
winnaar Rennenberg werd aangezien voor een mogelijke redder van de 
Generale Unie. Verschillende belangrijke functies werden hem toegedacht. 
Een weck na zijn aankomst overleed de graaf van Boussu4, de man die 
eens Rennenbergs mededinger was geweest voor het stadhouderschap 
over de noordelijke gewesten, maar inplaats daarvan was aangesteld tot 
opperbevelhebber van het Statenleger, de krijgsmacht van de Staten-Gene-
raal. Thans werd Rennenberg aangezocht hem in die functie op te volgen. 
Hij bedankte voor de eer: liever bleef hij zijn volle aandacht wijden aan 
zijn met moeite verkregen stadhouderschappen dan de zware en ondank
bare taak ter hand te nemen, die de reorganisatie van deze slechtbetaalde 
en goeddeels verlopen strijdkrachten ongetwijfeld zou zijn5. Meer be
langstelling had Rennenberg voor het door overlijden van Liederkcrcke 
vrijgekomen ambt van Chef van de Raad van Financiën. Weliswaar was 
ook dit ambt moeilijk te combineren met een stadhouderschap over ver 
van het Hof verwijderde gewesten, maar aangezien genoemde Raad twee 
chefs placht te hebben, kon het meeste werk worden overgelaten aan een 
collega i.e. de markies d'Havré*. Rennenberg kon dan zonder te zwaar 

1 C.H.Bussemaker, Afscheiding Waalse Gcw. n, p. 103 vlg. 
2 O.A. 194: Diurnael Oxius in dato 14 dec. 1578. 
* Fresinga, p. 125 vlg. 
* O.A. 194: Diurnael Oxius in dato 21 dec. 1578. 
5 Fresinga, p. 132. 
•J.C.H.de Pater, Raad van State nevens Matthias, ρ. ιοί. 
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belast te worden prijken met een titel en bovendien het daaraan verbonden 
salaris beuren1. Na zich op 2 januari 1579 bij de Staten-Generaal kandidaat 
te hebben gesteld, legde Rennenberg op de 18e in handen van Matthias voor 
dit ambt de eed af2. Fier voegt de stadhouder voortaan aan het opschrift 
boven zijn brieven de titel toe van 'Hoofd van Zijne Majesteits Financien'. 
Een en ander tekent hem als een ambitieuze edelman, die, evenals zijn 
standgenoten in het Zuiden, de zaak van de opstand met los kan denken 
van eigen aanzien en gewin, al mag worden opgemerkt, dat de stadhouder, -
eenmaal besloten zijn gouvernement te behouden - reden had zijn nog 
steeds wankele positie in de eigengereide gewesten van het hoge Noorden 
wat meer relief te willen geven en daarbij tevens om te zien naar verruiming 
van zijn al te krappe3 financiële middelen 
Tijdens zijn verblijf te Antwerpen vervulde Rennenberg nog een gewich
tige missie m opdracht van de Staten-Generaal Te zamen met Havre werd 
hij eind december 1578 afgevaardigd naar Oranje. Deze vertoefde m die 
tyd te Dendermonde, waar hij trachtte een akkoord tot stand te brengen 
tussen Gentenaren en Walen. Rennenberg en Havre moesten de Prins 
polsen over de middelen om een afscheidmg van de Waalse gewesten te 
voorkomen, alsook over de wenselijkheid van het aanknopen van vredes-
onderhandehngen met de konmg onder auspicien van de keizer4. Erg vrucht
baar schijnt het onderhoud, dat plaats had op 31 december, met te zijn 
geweest. Oranje adviseerde, naar Rennenberg en Havre op 3 januari 1579 
aan de Staten-Generaal meedeelden, een gezant af te vaardigen naar de 
ambassadeur van de komng om te verklaren, dat men zeer geneigd was tot 
vrede, doch alleen als de religievrede, voorzover ingevoerd, gehandhaafd 
werd, voorts moest men maar een invloedrijk persoon benoemen om 
met de malcontente Henegouwers te onderhandelen5. 
Heeft Rennenberg m deze tijd ook nog persoonlijk contact gehad met de 
tot afval neigende Waalse adel en in het bijzonder met zijn neven Philippe, 
graaf van Lalaing en de malcontentenleider Emanuel Philibert de Lalaing, 
baron van Montigny ? Het hjkt zeer waarschijnlijk en wordt door Trosce 
verondersteld6, maar archivalia, die hienn volkomen zekerheid zouden 
kunnen verschaffen, zijn mij met bekend. Alleen een brief aan Parma 

1 Rengers π, ρ 172 '(Rennenberg) was versien mit de titel und gagie van hoefft van Financien'. 

• J С H de Pater, t a ρ , ρ ιοί 

• Fresinga 472 'van sich selfs en hadde hij niet vele' 
1 Bussemaker t a p π, ρ n o 

»HGP 33, ρ 554 

• Trosce, Verraad George van Lalaing, ρ χχπ 
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van de hand van diens vertrouwensman Robert Bien Aymé, dd. 26 januan 
15791 zou op een onderhoud tussen Rennenberg en Monügny kunnen 
wijzen. Bien Aymé vertelt hierin nl. van Montigny te hebben vernomen, 
dat Rennenberg een aanbod van Oranje hem aan te stellen tot opperbevel
hebber van het Statenleger vermoedelijk wel zou afslaan, mdien de koning 
hem het behoud van zijn gouvernement toezegt. Montigny kan dit echter 
ook van derden hebben gehoord en bovendien mag aan de beweringen van 
deze jonge avonturier, die een paar maanden later Parma's commissarissen 
ook nog voorspiegelt, dat Rennenberg als was m zijn hand is2, met teveel 
waarde worden gehecht. Immers, hij was er slechts op uit door dergelijke 
vlotte verzekenngen zijn eigen posme als onderhandelingspartner te 
verbeteren3. 
Een andere kwestie is, of Rennenberg, nu hij in de buurt was, het ouderbjk 
huis te Hoogstraten nog heeft bezocht en vooral, of hij daar of elders zijn 
moeder heeft gesproken. Strikte bewijzen ontbreken opmeuw, maar 
aangezien de gravm van Hoogstraten, Anna van Rennenberg, in het voor
jaar van 1579 Parma het weten, dat haar zoon 'wel voor rede vatbaar was'4, 
hjkt de veronderstelling gewettigd. 
Heeft een ontmoeting werkelijk plaatsgevonden, dan heeft deze vrouw, 
die eronder gebukt ging dat haar zoon zulke nauwe relaties onderhield 
met de ketters5. Rennenberg vermocdebjk gewezen op zijn phcht als 

1 Trosée, t a p , Bijlage π 3 Bussemaker t a p π, ρ 146 
a Trosée, t a.p , Bijlage V * Trosee, t a p , Bylage χχχχνπ, ρ 134,135 

* Naar Fresinga meedeelt, moet Rennenberg, kort voor zijn verzoening met de koning door zijn 

zuster, Cornelia, als volgt zijn toegesproken - 'Suit gij een hooft ende regeerder sijn van den 

Ketters ende Rebellen' Suit gij uwer ouden moeder dien hooftswerr aendoenf' Fres 192 

Ook proost Herman van Rennenberg wijst terloops (m een onderhoud met afgevaardigden 

van de Staten van Overijssel, juli 1579) op het verdriet dat zijn neef de oude gravin van Hoog

straten aandoet Trosée, Bijlage χ, ρ 23 

Bij erfgerucht staat Anna van Rennenberg (vóór haar huwelijk ш 1532 stiftsdame m de abdij 
van Thom - cf Diegenck, Lettres inéd de G ν Lal, ρ m ) te Hoogstraten bekend als een 

zeer vrome vrouw Zeker is, dat zij kerkelijke instellingen begunstigde en streng vasthield 

aan katholieke gebruiken In baar testament (Kerkarchief Hoogstraten doos v) sticht zij twee 

jaargetijden, écn voor haar man Philippe de Lalaing en écn op haar eigen sterfdag (en zolang 
zij leeft een mis op 26 juli, feest van haar patrones St Anna) Verder doet zij een schenking 
aan de Begijnen te Hoogstraten en sticht nog eenjaargetijde in het Klanssenklooster aldaar 
Tenslotte verlangt zij, dat de kerkmeesters van de parochiekerk ervoor zullen zorgen 'altijd 
aen beurder genaden sepulture midden m den choor vier bemende wassen keirsen, elke van 
omtrent twee ponden zwaer, te zetten, zolang de diensten van beyde jaergeajden dueren 
zullen en oock alajd onder de hoogmissen van de vier hoogtijden, Onser Liever Vrouwen 
dagen en alle andere hooge dagen en oock op de kerkwijdmge en ommeganck of kermisse-
dagen' 
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kathohek. Dat de stadhouder toentertijd reeds worstelde met het probleem, 
hoe hij als katholiek zijn optreden in het Noorden, met name in Friesland, 
kon verantwoorden, is wel zeker. Bleek ons dit reeds uit het schrijven, 
dat Hessel Aysma op 3 januari 1579 aan de Friese Staten richtte, het valt 
ook op te maken uit Rennenbergs pogingen in de herfstmaanden van 
1578 tersluiks weer enige katholieken in de hun ontnomen ambten te 
herstellen1. Het ongenoegen hierover met de linkervleugel der Friese Staten 
vervolgde hem tot in Antwerpen. Eind december ontving hij aldaar een 
schrijven, waarin hem werd verzocht er nu eens openlijk voor uit te komen, 
wie hij in het Friese Statencollege als tegenstanders beschouwde2. Hoewel 
Rennenberg zich hiertoe niet liet verleiden en ontkende, dat hij tegen 
iemand verdenking koesterde, bleef zijn verhouding tot de Friese calvinisten 
zeer gespannen, daar hij niet van zins was zich in alles 'nach ihre appétit' te 
richten3. Welke zijn verdere ontmoetingen in het Zuiden ook geweest 
mogen zijn, één ding moet Rennenberg bij zijn terugkeer naar het Noorden 
op 22 januari 1579 duidcHjkcr voor ogen hebben gestaan dan tevoren en 
wel, dat in de strijd tegen Spanje het 'haec libertatis ergo' dreigde te worden 
overschaduwd door het 'haec rehgionis ergo'. 
Alvorens naar zijn gouvernement terug te keren bracht hij een bezoek aan 
de gedeputeerden te Utrecht, doch niet, zoals men daar hoopte, om de 
Nadere Unie te tekenen. Mogelijk heeft hij er niet eens willen wachten op 
Jan van Nassau, die, na zojuist in Arnhem de katholieke magistraat uit de 
kussens te hebben gelicht, elk ogenblik kon arriveren4. 
Van nu af aan begint dat eigenaardig touwtrekken tussen voor- en tegen
standers van de Nadere Unie om de weifelende Rennenberg voor het 
eigen gezichtspunt te winnen. In zijn onmiddellijke omgeving was Popko 
Ufkens de enige, die hem onvermoeid tot acceptatie aanmoedigde5. Bij 
schrijven van 21 februari 1579 richtte deze zich tot Jan van Nassau om 
hulp bij zijn overredingspogmgen, vooral met het oog op de Friese landdag 
van 4 maart: zou Rennenberg zich daar een ijverige aanhanger van de 
Nadere Unie tonen, dan zouden de Staten, naar zijn mening, zich zeker 
gewonnen geven en aldus op hun beurt de andere, nog niet aangesloten 
gewesten, ten voorbeeld zijn. Het beste argument om Rennenberg te 
overreden was volgens Ufkens, hem voor te houden, dat Matthias, Oranje 

1 G.Kramer, Doecke van Martena, p. 130. 
» R.A.Leeuw, Chron. Reg., p. 358. 
s G. Groen van Prinsterer, Archives... Ie Serie vi, p. 599. 
* Spiegel 1, p. 196 vlg. 
6 G. Groen van Prinsterer, Archives, Ie serie vi, p. 572 vlg. 
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en de Staten-Generaal de Unie begunstigden. Jan van Nassau deed wat hij 
kon1, maar Rennenberg, die alles wist van de sympathieën m het Zuiden, 
was met te overtuigen. De Fnese landdag, waarop Rennenberg, na de 
maand februari m Deventer te hebben doorgebracht, persoonlijk aanwezig 
was, werd een grote mislukking. Ofschoon op een vorige landdag was 
besloten, dat m het vervolg slechts volmachten van een gnetenij, stad of 
stand zouden worden afgevaardigd, convoceerde Rennenberg allen die van 
oudsher als Statenleden golden, waardoor hij bewerkte, dat ook vele 
tegenstanders van de Nadere Ume aanwezig konden zijn. Het gevolg was 
een scheuring m de landdag, waarbij zowel voor- als tegenstanders een 
rekest mdienden bij Rennenberg om steun voor het eigen standpunt, 
doch beiden vergeefs8. Onderwijl dreigde een beeldenstorm in de Sint-
Stevenskerk te Nijmegen het wantrouwen tegen de Gelderse stadhouder en 
'zijn' Unie nog aan te wakkeren Om Popko Ufkens m staat te stellen, 
lasteraars in Rennenbergs omgeving de mond te snoeren, werd hem door 
een geestverwant ijlings geschreven, dat Jan van Nassau aan de gepleegde 
gewelddaad part noch deel had3. 
Voor Rennenberg werd de situatie m de Friese Staten nu wel zeer onbehaag
lijk: de rechtervleugel, thans onverholen 'malcontent', wenste De Robles 
terug4 en m de linkervleugel gingen al stemmen op om het stadhouderschap 
over te dragen aan Jan van Nassau of een van diens zoons5. Wie er nog aan 
de kant van Rennenberg stond, was allerminst duidelijk. Inmiddels kwamen 
ook uit Gronmgen geruchten over verstandhouding met de vijand*. Om 
met volkomen in een isolement te geraken zag Rennenberg zich genoodzaakt 
tot het aannemen van een meer positieve houding tegenover de Nadere 
Ume, waartoe hij bovendien onverpoosd werd aangespoord door de 
gedeputeerden te Utrecht, die alles deden om hem te doen inzien, dat zowel 
voor zijn eigen positie als voor de bevedigmg van zijn stadhouderschappen 
acceptatie van de Ume een gebiedende eis was. 

1 Ib , ρ 574 (bnef van J ν Nassau aan Rennenberg 24 febr 1579) 

* G Kramer, Doecke van Martcna, ρ 135 

' G Groen ν Prmstercr, t a ρ , ρ 580 vlg * G Kramer t a ρ , ρ 132 vlg 

* G Groen van Pnnsterer t a ρ , ρ 599 Brief van Rennenberg aan Jan van Nassau 31 maart 

1379 'Die Ursprung aber da ich achte dasz disz wort (betreffende het wantrouwen dat Ren

nenberg t o ν Jan van Nassau's bedoelingen zou koesteren) herkommen, ist disse, dasz zu 

mehrmalen etzliche Friesen und andere meiner guvemaments underhongen, wen ich nicht 

eben nach ihre appétit mem regirunge einstellen wollen, sich verlautten lassen und nur auch 
in 's angesichte gesagt, sie konten woll einen andern Statthaltern bekommen, und E L oder 
derselben Sohne emer zum Guvemeur haben ' 

• O A 213 (R F 1579-148) о A 216 
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Auxonius van Galama en Floris Thin werden afgevaardigd om hem hiervan 
te overtuigen, maar Rennenberg opperde nog verschillende bezwaren: hij 
vreesde, dat men hem zou bevelen de 'Kastelen' (de blokhuizen van Leeu
warden, Harlingen en Staveren) te slopen, zonder welke hij het land niet 
kon regeren; verder vroeg hij zich met zorg af, of de bondgenoten van de 
Nadere Unie niet van zins waren zich van de Staten-Generaal afte scheiden 
en ook of het nieuwe verbond de onder auspiciën van de keizer aan te 
knopen vredehandel geen schade zou doen; tenslotte beviel het hem geens
zins, dat Matthias niet in de zaak was gekend1. 
Galama en Thin brachten hiervan te Utrecht verslag uit, waarna Thin, 
ditmaal vergezeld door Eysso Jarges, op 24 maart 1579 wederom naar de 
stadhouder werd gezonden. Zij verzekerden Rennenberg, dat de bondge
noten der Nadere Unie niets anders beoogden dan hem te helpen zich in 
zijn gouvernement te handhaven; buiten hem om zou geen bevel tot 
sloping van de kastelen worden gegeven; bij ondertekening van de Unie 
zou hij een jaarlijkse extratoelage krijgen van zesduizend gulden; van een 
afscheiding van de Staten-Generaal was geen sprake2. Eindelijk, op 31 maart, 
het Rennenberg zich overhalen de Unie te ondertekenen. Toch stelde hij 
nog voorwaarden: Matthias en Oranje moesten ermee akkoord gaan; hij 
zou geen verordeningen behoeven na te komen, die strijdig waren met zijn 
functie van Hoofd van Zijne Majesteits Financiën; hij mocht niet gedwon
gen worden tot afbraak van de kastelen, alvorens de Friese Staten daartoe 
eenstemmig hadden besloten en ook Matthias erin had toegestemd; ten
slotte: hij wilde zich niet verplichten delen of leden van zijn gouvernement 
tegen hun zin tot aanneming van de Unie te dwingen3. 
De gedeputeerden te Utrecht namen met deze conditionele acceptatie 
voorlopig genoegen, in de hoop, dat Rennenberg weldra tot onvoorwaar-
delijke ondertekening zou overgaan. Kort daarop zagen zij zich evenwel 
geconfronteerd met een ernstige bedreiging van hun optimistische ver
wachtingen, nl. toen Oranje nog een laatste poging waagde om de Generale 
Unie te redden. Op 11 april 1579 - openingsdag van een plechtige vergadering 
van de Staten-Generaal - het Matthias, die door zijn persoonlijke aanwezig
heid in gezelschap van Oranje, Jan van Nassau en Aerschot de zitting trachtte 
op te luisteren, aankondigen, dat overwogen werd een 'striktere Generale 
Unie' te sluiten4. Ongeveer tien dagen later kwam het ontwerp gereed. 
Van de Unie van Utrecht onderscheidde dit concept zich doordat het de 

1 Bor π, p. 32. * Bor π, p. 33. 

* Spiegel ι, p. 330 vlg. * L.Delfos, Anfange Utrechter Union, p. 149. 

1 1 2 



bevoegdheid van de gouverneur-generaal (i.e. Matthias) omschreef en de 
godsdienstkwestie op een voor de katholieken acceptabeler wijze regelde of 
liever: op een comfortabeler wijze omzeilde1. De gewesten werden ver
zocht op 6 juni hun advies op dit ontwerp te geven2. Zoals te verwachten 
was, viel het stuk bij Rennenberg in de smaak, terwijl de gedeputeerden der 
Nadere Unie er niets anders in konden zien dan obstructie tegen de door hen 
gevoerde politiek. Bij schrijven van 27 april ,1579 verwittigden laatst
genoemden Oranje, dat Rennenberg, daar hij had gehoord van een voorstel 
tot het sluiten van een 'generaci ende vaster unie', waarvan hij het succes 
wilde afwachten, vooralsnog niet genegen was' dieper in de (Nadere) Unie 
te treden', wat hun ten zeerste verontrustte, want naar hun bescheiden 
oordeel was het irreëel iets te verwachten van een nieuwe generale unie. 
De 4e mei zou te Deventer een landdag worden gehouden, waarop Rennen
berg, naar zij hoopten, de Staten van Overijssel zou aansporen tot aan
neming van de Nadere Unie; maar om de stadhouder hiertoe te bewegen 
moest Matthias eerst Rennenbergs reeds gedane conditionele acceptatie 
goedkeuren en behoorde Oranje zelf een schriftelijke verklaring te ver
strekken van zijn persoonlijke instemming met de Nadere Unie3. Oranje, 
blijkbaar ook al in twijfel of zijn voorstel tot een 'Generale Striktere Unie' 
wel haalbaar was, gaf toe en tekende op 3 mei 1579 de gevraagde adhesiebe
tuiging 'als voor seker achtende, dat in deselve (Unie) d'overheid en d'auto-
riteit der Hoogheid van de Ecrtshertog niet verkort noch vermindert en 
wort'4. 
Directe invloed op het verloop van de Overijsselse landdag van 4 mei had 
dit evenwel niet. Rennenberg was door 'groóte ende zwaerwichtige zaecken' 
enige dagen in de Ommelanden opgehouden - hij trof er de eerste voorbe
reidingen voor een herstel van zijn gezag over de stad Groningen - en 
arriveerde pas te Deventer, toen het merendeel van de ridderschap alweer 
vertrokken was. Toch kreeg de te Deventer aanwezige N.u.-gedeputeerde 
Reinier Cant de indruk, dat Rennenberg de zaak van de Unie thans werke
lijk wilde bevorderen5. Spoedig uit Overijssel terug in de Ommelanden, 
wachtte Rennenberg nog met de onvoorwaardelijke aanneming van de 
Unie tot l i juni 1579, de dag waarop hij met de stad Groningen het nog 
nader te noemen 'Tractaat van Winsum' sloot. In aanwezigheid van de 
N.u.-gedeputeerden Reinier van Azewijn, Loef van der Haer en Reinier 
Cant tekende hij toen te Winsum de Unie van Utrecht, gezien hebbende 

1 L.Delfos, t.a.p., p. 152. 

* H.G.p. 33-529. * Bor π, p. 31. 

" Spiegel π, p. 98 vlg. 6 Spiegel n, p. 134 vlg. 
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'sekere acte van approbatie en aenneminge der voorsz.Unie bij mijn 
Heere den Prince van Orangicn' en met bijvoeging van de clausule van de 
Prins aangaande het gezag van Matthias1. Accepteerde Rennenberg de 
Nadere Unie louter en alleen in navolging van Oranje's voorbeeld? In 
dat geval zou het logischer zijn geweest, als hij het verbond ongeveer 
een maand tevoren te Deventer of te Vollenhove, waar hij na afloop van 
de landdag nog enige dagen vertoefde, had getekend. De datum van onder
tekening duidt erop, dat het verdrag met de stad Groningen op een of 
andere wijze van invloed is geweest, doch in hoeverre is moeilijk te gissen. 
Maar afgezien hiervan, zal, naast het voorbeeld van de Prins, vooral ook het 
inzicht, dat hij zich zonder steun van de nadergeüniecrden nauwelijks als 
stadhouder zou kunnen handhaven, Rennenberg tot doorhakken van de 
knoop hebben bewogen. Dit inzicht zal dan eveneens oorzaak geweest zijn 
van het feit, dat hij in de zomermaanden van 1579 in Friesland, waar een 
tussen de partijen door laveren slechts verlies van gezag opleverde, de 
verdeelde staten ijverig tot acceptatie van de Unie aanspoorde2. 
Spoedig bleek daarbij echter opnieuw, dat extreme calvinisten de Unie 
misbruikten voor hun theocratische idealen. Is het wonder, dat Rennenberg 
weldra twijfelde aan de juistheid van zijn eindelijk genomen beshssing en 
gewilliger het oor begon te lenen aan de vermaningen van zijn kathoüeke 
raadslieden en verwanten? 

5. Op weg naar een krachtmeting tussen de Stad en de Nadere Unie 

Van meet af aan was het de nadergeüniecrden duidelijk, dat de stad Gro
ningen niet vrijwillig zou toetreden tot het nieuwe bondgenootschap, maar 
of trachten haar ertoe te dwingen raadzaam was, stond hun minder helder 
voor ogen. In ieder geval moest worden voorkomen, dat de stad zich in de 
armen van de vijand wierp. 
Geruchten over beraamde vijandelijke aanslagen en over correspondentie 
tussen stedeling en Spanjaard waren niet van de lucht. In hoeverre be
rustten deze geruchten op waarheid? Van bepaalde contacten met de 
vijand moet inderdaad wel sprake geweest zijn. Reeds op 14 december 
1578 richtte Parma een vriendschappelijk schrijven tot de Stad, waarin hij 
haar bedankt voor haar trouw aan de koning, aanspoort daarin te volharden 
en geen verandering in de religie te dulden, handhaving van de privileges 

1 Bor π, p. 31. 

* F. G. Slothouwer, Wording College Ged. Staten v. Friesland p. 199. G. Kramer, Doecke van 

Martena, p. 139. 
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belooft en om afvaardiging van gedeputeerden verzoekt1. Op 16 maart 
1579 bedacht hij de stad met liefst dne bneven: één gericht aan de burge
meesters Albert Rolteman enjohan WijfFrinck, één aan de stadssyndicus en 
de rentmeester en één aan de burgerij, alle dne met m wezen eendere inhoud 
als bovengenoemde2. Parma blijkt enigszins op de hoogte van de ontwikke
lingen in de stad, maar wie zijn rapporteurs waren blijft onvermeld. In 
mei 1579 vervoegden zich gedeputeerden van de stad bij Parma met een 
verzoek om hulp tegen de nadergeumeerden3, maar opnieuw: wie het 
geweest zijn vernemen wij met. Pas in een bncf van 27 oktober 1579 
noemt Parma voor het eerst namen van Groningse gezanten en wel Hart
man Pellens en Claes Conincx4. Ook Oranje en Rennenberg kunnen desge
vraagd geen namen noemen, warmeer zij zekere Groningers beschuldigen 
van correspondentie met de vijand5. Alles wijst erop dat in het voorjaar van 
1579 het contact met Parma nog slechts incidenteel was en met grote 
omzichtigheid werd gelegd. Wat de geruchten over een ophanden zijnde 

1 Alg R A Brussel, Etat et Audience 1798-3 (imnuut) Alexander Pnntz van Parma Den 
Erentfestcn Burgem(eest)ren ende Raedt der Stadt Groemngen Alzoo ons voirgecomen 
dat etlicke die nijet en soecken dan deze nedcrlanden m oproencheyt ende wamnghe te 
onderhalden allen mogelycke vliet voirwenden om U in wederweticheyt to erwecken ende 
bewegen aen den Comnck ende dat ghij sullicken luyden ghein gehoer gegeven, maer U 
solt hebben vermaenen laeten in sijner Co Mats gehoersaemheyt te willen beharren, hebben 
nijet underlaeten connen Uwer goeder ende getrouwer meijnonghe hoechlijck te loven 
Gesc te Weset op de Macze den χππ en dach Decembris 1578 

' Alg R A Brussel, Etat et Audience 588 Reg Reconciliation de Groningue et du Comte de 

Rennebourg 1 fol 1 'Lettre du Prince de parrae a Albert Roltman et Johan Wijffrmghe 

bourgm(est)res de la ville de groemnge' 'Lieve Welbeminde, Wij hebben van loffweerdige 

persoenen te meerdere stonden verstaen die goede affectie ende gesmne ghij sijt draegende tot 

onderholdemsse van de oldc catho Ro religie ende gehoersaemheyt van syne Co Mat ver-

soecken altoes te willen volharden m dit uwe goet voernemen zoe te meer (nu gij) bij de 

goede electie onlancx gedaen van Uwen persoen tot het ampt van burgem(eester) der selve Stadt 

bequaeme middel hebben zult om vele dcuchts daer mne te doen twelck m tijt ende wijlen 

bij zijn voergemelte Mat genedehek erkent ende mildehck gerecompenseert sal werden 

Veltleghcr tot Pieterschcn desen xvi Marty '79' Fol 2 'Aen den Sindicus en Rentm(eeste)r 

van Groemngen tsampt ende elck besonder 16 Marty 1579' 

Alg R A Brussel, Etat et Audience 1798-3 'a La ville de Groemngen "Lieve Wel Bemmde, 

wij hebben overlancx genoechsaem onderricht geweest van de goede getrouwicheyt, bij de 

Burgeren ende Ingesctenen der Stadt Groemngen ten dienste der Co Majesteit tallcntijde 

bethoont ende namptelicL inde voorleden troubelen, als de Grave Lodewijck van Nassouw 

die selve te overrumpelen voer genomen ' 16 Marty 1579 (Alva had destijds andere 

opinies gehuldigd1) 

' Trosee, Verraad George van Lalaing, Bijlage IX 
4 Alg R A Brussel, Etat et Audience 1798-3 
6 G A Gron V ν St 6, fol 241 (RF 1579-62) Bijdr Gesch Gron vi, ρ 167 
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vijandelijke aanval betreft: Aysma had te Antwerpen iets gehoord over 
een splitsing van Parma's leger en meende op 26 januari 1579 de Fnese 
Staten te moeten waarschuwen, dat een deel van het leger zich wellicht 
naar Groningen zou spoeden1. Daarna deed een bericht de ronde, dat de 
vijand in Gronmgerland of daaromtrent een werfacöe was begonnen, met 
name onder afgedankte soldaten van de Staten-Generaal2. Tenslotte kwam 
Ernst Mulert, drost van Lingen, emd maart met vage mededehngen over 
agressieve plannen van De Robles, die met het oog op een inval in Groninger-
land bezig zou zijn vier vendels Duitse voetknechten aan te werven3. 
De berichten waren onzeker en het leek er nog met op dat de vijand gereed 
was voor een grote aanval op de noordelijke gewesten, maar toch achtten 
de Gedeputeerden der Nadere Unie de tijd gekomen voor een versterking 
van de defensie. Op 29 januari 1579 machtigden zij de Ommelanden zich 
op kosten van de Nadere Unie te wapenen4 en dne dagen later verzochten 
zij Rennenberg zich te verzekeren van de stad Groningen 'alzoe dat die 
nijet en coemen in handen van den vijant...waertoe wij geerne die costen 
dragen zullen'5. 
Hierop zond Rennenberg, na eerst nog de Staten-Generaal over zijn plannen 
te hebben ingelicht, enig krijgsvolk naar de grenzen van zijn gouverne
ment, o.a. naar Wedde6. Veel had het met te beduiden, maar toch wekte 
het kwade vermoedens bij de stad, die dadelijk argwaan koesterde tegen 
de Ommelanden, als zouden díe de nadergeiimeerden tegen haar in het krijt 
roepen. Op een landdag ten raadhuize, waar nog altijd enige Ommelanders 
ter vergadering kwamen, stelde de stad voor, dat men gezamenlijk een 
deputatie naar Rennenberg zou afvaardigen om tegen de aankomst van 
krijgsvolk te protesteren. De Ommelanders vonden echter de zaak met 
zo dringend, wat voor de stad reden genoeg was hen van medephchtigheid 
te beschuldigen7. 
Van stadswege werden op 6 maart 1579 burgemeester Johan Wijffrmck, de 
syndicus Johan de Gouda en de raadsleden Johan van Ballen en LulofF 

" R A Leeuw Chion Rcg , ρ 369 
1 G A Gron Ingekomen Brieven 1579-^ (2) Brief van Rennenberg aan de stad, d Leeuwarden 

7 maart 1579 (origineel) 

' G A Gron Ing br 1579-6(3').Bnef van Ernst Mulert aan Rennenberg d Lingen 29 maart 

(kopie) 

* Spiegel ι, ρ 225 
5 Spiegel ι, ρ 231 vlg 

* o A 213 (RF 1579-148) Brief van Rennenberg aan de Staten-Generaal d Deventer 8 febr 

1579 (kopie) 
7 G A Gron Verz ν St 71 fol 37 

l i ó 



Roeleffs naar Leeuwarden afgevaardigd om bij Rennenberg tegen het 
sturen van soldaten bezwaren in te dienen1. De stadhouder poogde de 
magistraat gerust te stellen en schreef, dat hij met in het minst de bedoeling 
had de stad, haar onderhongheden (het Gorecht en de Oldambten) of de 
Ommelanden met krijgsvolk te belasten, maar dat hij alleen de grenzen van 
zijn gouvernement wilde beschermen en wel m opdracht van Matthias2. 
Over de Nadere Urne liet hij zich geen woord ontvallen, wat overigens 
met verwonderlijk is, want uit zijn gedrag op de gelijktijdige Friese landdag 
bleek ons reeds, hoe argwanend hij daar toen nog tegenover stond. Wel 
spoorde Rennenberg de stad nog eens aan de generale middelen op te 
brengen, maar hij voegde eraan toe, dat zij in geval van nalatigheid, daar
voor 'mjet soe vecle bij ons als die generaliteit te responderen' zou hebben. 
Niet alle burgers waren even gelukkig met dit geruststellende schrijven 
van de stadhouder. Leidende protestanten, die na het mislukken van de 
rehgievredebesprekmgen hun hoop hadden gesteld op de nadergeumeerden, 
vreesden dat Rennenberg zich mderdaad had laten overhalen geen verdere, 
door de Nadere Ume geïnspireerde actie tegen de katholieke Malcontenten 
in de stad te ondernemen Remt Alberda richtte daarom een schrijven, 
medeondertekend door Jacob Hillebrands en Joost van Cleve, tot Rennen-
bergs adviseur Popko Ufkens3 ('die als Raedt ende Commissans vanden 
Prmce van Orangie stedes bij zijn Genade was ende buyten wijens advis 
zijn Genade mjet en dede') met de vermaning, dat aan de 'geconterfeyte, 
loese, lichtveerdige' woorden van de stadsgezanten geen waarde mocht 
worden gehecht en dat de stadhouder zich niet moest laten weerhouden de 
stad zo spoedig mogelijk effectief onder zijn gezag te brengen4 Dit schrijven 
zonden zij hun geloofsgenoot Luloff Roeleffs achterna om het aan Ufkens te 
overhandigen. Maar Roeleffs, blijkbaar meer verknocht aan zijn vaderstad 
dan aan zijn rehgie, moet - mogen wij Eppens geloven - de bnef hebben 
geopend en ontsteld over de inhoud, een afschrift ervan hebben gemaakt, 
dat hij later de gilden m handen speelde5. In ieder geval werd deze heime
lijke actie van protestanten in de stad bekend 
De gevolgen bleven met uit Een grote menigte burgers, toch al gebelgd 

1 G A Gron Protocol Egb Altmg h s m fol 105 b π, ρ 81 

• G A Gron Ing br 1579-6 (1) 

' Dianum Altmg, ρ 453 

« G A Gron Verz ν St 71, fol 37 

* Eppens π 8o Vergelijking met de overeenkomstige passages by Altmg en de Gouda (verz 

ν St 71) maakt duidelijk dat Eppens hier geen feit verhaalt uit de tijd van 'het verraad van 

Rennenberg' (3 maart '80) zoals de uitgevers Q A Feith en Brugmans) meenden (voetnoot 3) 
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over het feit dat nog steeds de hand werd gelicht met het verbod van ge
reformeerde predikaties, drong de 26e maart 1579 op naar het raadhuis, 
eiste verbanning van de voornaamste protestanten en dreigde de acht 
vendels naar de markt te laten opmarcheren1. Met moeite wist de Raad de 
menigte nog te kalmeren, maar dit voorval speelde in de kaart van de 
felste 'Malcontenten' ('Spansche ho veden'), zoals Popco Everardi, secre
taris van de Hoofdmannenkamer, Dirk Roberts en Evert Simons2; zij 
wisten zich voortaan verzekerd van een grote menigte aanhangers, zinnend 
op wraak voor wat in hun ogen was : het verraad van de gereformeerden, 
die de stad een militaire bezetting zouden willen opdringen, haar wilden 
uitleveren aan de nadergeünieerden en - wie weet - aan haar meest verbeten 
vijanden in de Ommelanden. 
Kort voor deze opschudding had de stad Matthias' convocatie ontvangen 
voor de plechtige vergadering van de Statcn-Generaal, waarop getracht 
zou worden de Generale Unie te redden. Waarschijnlijk konden velen in 
de stad geen enthousiasme meer opbrengen voor welke unie dan ook met 
'Zijne Majesteits rebellen'3, maar de meer bedachtzame katholieke magis
traatspersonen zagen in dit voorstel tot een nieuwe generale unie een 
mogelijkheid om met des te meer kracht de Nadere Unie af te wijzen. 
Ten raadhuize werd op 17 maart 1579 aan deze kwestie een landdag ge
wijd4, maar de meeste Ommelanders waren hiervoor al een dag eerder te 
Winsum bijeengekomen en hadden daar ook reeds afgevaardigden aange
wezen, met name: Gerardus Ahuys, abt van Thcsinge (weldra vervangen 
doorjohan Rengers tho Helium), Herman Sickinga en Eysso Jarges5. Toch 
verschenen ook enkele Ommelanders op de landdag in de stad, o.a. de abt 
van Selwerd, twee of drie commandeurs en de pastoor van Westerwijt-
werd, Johan Krijt. Toen de Raad voorstelde over een gezamenlijke afvaar
diging van Stad en Lande naar de Staten-Generaal te beraadslagen, ver
klaarde de abt van Selwerd, Henricus Lontzen, dat de opgekomen Omme
landers te gering in aantal waren om als representanten van de Staten 
besluiten te kunnen nemen. De Raad vond dit geen steekhoudend excuus, 
want de wel opgekomen Ommelanders moesten gehouden worden 'pro 
saniore parte van die van de Omlanden', zodat als zij te zamen met de stad 

1 Diarium Alling, p. 454. 
' Eppens Π, p. 80. 
3 Door Parma vaak gebruikte betiteling voor Oranje c.s. (b.v. Alg. R.A.Brussel Etat et Aud. 

В 589 - br'ef aan de stad 16 febr. '80). 
4 G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 650. 
6 O.A. 67 (R.F. 1579-57)· 
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een besluit namen, hun resolutie voor Matthias zonder twijfel 'bindich, 

vast ende van waerden' zou zijn1. De Ommelanders heten zich echter met 

ompraten en zo zag de stad zich genoodzaakt afzonderlijk gedeputeerden 

naar Antwerpen afte vaardigen en wel: Johan WijfFnnck, Johan de Gouda 

en Luloff Roeleffs. De twee eerstgenoemden gingen er pas mee akkoord, 

nadat hun de plechtige verzekering was gegeven, dat tijdens hun afwezig

heid inzake de religie alles bij het oude zou blijven2. Op 3 april uit de stad 

vertrokken, begaven de gedeputeerden zich eerst naar Friesland, waar zij 

Rennenberg om een schriftelijke recommandatie bij Matthias, Oranje en 

de Staten-Generaal moesten verzoeken 'vermits men allenthalve die van 

Groningen begonsten openthek te suspecteren ende holden voer viant'3. 

De stadhouder was eerst in geen velden of wegen te bekennen. Via Leeu

warden en Bolsward kwamen de gedeputeerden op 6 april in Workum en 

daar troffen zij hem 's avonds eindelijk aan. Hij had dijken gecontroleerd 

tussen Htndelopen en Staveren en werd ook die avond nog tezeer door 

dijkzaken in beslag genomen om de stadafgevaardigden te woord te kunnen 

staan, doch de volgende dag ontving hij hen 'met alle gunste ende liefflickeyt' 

en was dadelijk bereid aanbevelingsbrieven voor hen te schrijven, niet alleen 

aan Matthias, Oranje en de Staten-Generaal, maar ook aan zijn collega 

Hoofd van Financien, de markies van Havre. Bovendien beloofde hij 

persoonlijk de stad te zullen steunen bij het bevorderen van haar particu

liere belangen, zodra hij eerstdaags zelf ten Hove zou zijn gearriveerd: hij 

had namelijk al herhaalde malen een oproep ontvangen om zelf ook naar 

Antwerpen te komen4. Kennelijk was het de bedoeling van het Hof, dat 

ook de stadhouder van de noordelijke gewesten bij de plechtige openings

zitting van de Staten-Generaal aanwezig zou zijn om zich te voegen bij het 

gezelschap van Matthias, Oranje, Jan van Nassau en Acrschot en zo zijn 

steentje bij te dragen aan het welslagen van de constructie van een 'Generale 

Striktere Unie'. 

Dat hij tenslotte aan deze oproep toch geen gevolg heeft gegeven, mag 

misschien worden toegeschreven aan inblazingen van de Gedeputeerden 

1 G A Gron h s m fol 288, ρ 651 vlg 

• G A Gron Verz ν St 71, fol 38 

»Ib 
4 G A Gron Ing Dr 1579-fi (з1) Brief van de deputatie J Wijffrinck-J de Gouda - L Roeleffs 

aan de stad d Workum 8 aprii 1579 '(Rennenberg verlangde, dat wij Matthias zouden ver

zoeken geen beslissing te nemen in de Groningse aangelegenheden) voer zijn aencompsee, 

terwylen zijn G tot vijif ofte zcsmael tho hove bescreven zijnde, beloefden eerstdaechs te 

volgen ende ons alsdan alle hulpe ende assistentie te doen ' (orig ) 
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der Nadere Unie, die hem mogelijk hebben gewaarschuwd, dat zijn vertrek, 
nu elk ogenblik een vijandelijke inval in zijn gewesten verwacht kon worden 
en bovendien de invloed van de malcontenten in de stad Groningen on
rustbarend toenam, niet verantwoord was. 
In ieder geval blijkt uit zijn onderhoud met de Groningse gedeputeerden, 
dat hij op 7 april nog van plan was naar het Zuiden te vertrekken. In 
hoeverre hij te Groningen moest ingrijpen, was hem toen zelf nog niet 
duidelijk. Wel ging hij voort met het beveiligen van grenzen en toegangs
wegen. Zo hadden de stadsgedeputeerden reeds te Leeuwarden gehoord 
van plannen tot versterking van Delfzijl en Cocvorden, waarover zij 
opheldering verlangden van de stadhouder. Rennenberg toonde hun een 
brief van de drost van Lingen over aanwervingen van troepen door De 
Robles en hertog Erick van Brunswijk1 en verklaarde, dat deze troepen, 
naar men verwachtte, per schip naar Delfzijl zouden worden gedirigeerd. 
De gedeputeerden achtten dit ongeloofwaardig en dwongen Rennenberg 
tot de belofte Delfzijl (steunpunt van het Groningse Stapelrecht) niet te 
zullen bezetten zonder voorafgaand overleg met B. en R. van Groningen. 
De volgende dag vernamen zij evenwel, dat Jarich Hottinga reeds met een 
vendel soldaten naar Delfzijl onderweg was. Rennenberg, onmiddellijk 
hierover aangeklampt, beweerde, dat hij handelde op last van Matthias 
alsook uit vrees 'dat die van hollant (!) de plaetsen solden occuperen'. 
Maar dat lieten de Groningers zich niet wijsmaken: met Holland stonden 
zij niet op voet van oorlog; neen, naar hun overtuiging was deze onder
neming stellig het gevolg van intriges van bepaalde Ommelanders. 
Rennenberg gooide het nu over een andere boeg en verklaarde, dat hij er al 
bevel toe had gekregen, toen hij nog ten Hove vertoefde en dat de reden 
gezocht moest worden in de onwilligheid van de stad de generale middelen 
in te zamelen. Dat klonk aannemelijker, al vergat hij eraan toe te voegen, 
dat hij bij de uitvoering van dit bevel - nolens volens - nauwe relaties 
onderhield met de bondgenoten der zojuist door hem voorwaardelijk 
geaccepteerde Unie van Utrecht. Of betekende zijn verwijzing naar 'die 
van hollant' een door de Groningers slecht begrepen toespeling op de druk, 
waaronder hij gezet werd door de nadergeünieerden, die - zo hij in gebreke 
bleef- desnoods ook zonder hem hun doeleinden zouden verwezenlijken? 
Hoe dan ook, Rennenberg wilde er verder niets over horen: de stadsge
deputeerden moesten zich maar bij Matthias beklagen. Zelf vertrok hij die 
avond naar Harlingen en de gedeputeerden vervolgden hun reis naar Ant-

1 G.A.Gron. Ing.br. 1579-6 (з1): Lingen 29 maart 1579 (kopie). 
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werpen, waar zij op 12 april, juist een dag nà de plechtige openingszitting 
van de Staten-Gencraal, arriveerden1. 
De toestand liet zich voor de stad nog ernstiger aanzien dan de gedeputeer
den hadden vermoed. Het was niet slechts Jarich Hottinga met één vendel, 
maar niemand minder dan de gehate Bartold Entens, die met minstens vijf 
vendels opmarcheerde in de richting van Delfzijl2. Tot welk doel precies 
wist niemand, ook niet het college van Gedeputeerde Staten van Friesland3. 
Geen wonder : Rennenberg had zelf nog allerminst een nauwkeurig plan 
de campagne opgesteld, maar wachtte op verdere instructies van de nader-
geünieerden. Bij monde van hun afgezanten Adriaan Cromhout, Reinier 
Cant en Floris Thin, verklaarden dezen dat onmiddellijke versterking van 
Delfzijl wegens de kans op een inval vanuit zee een dringende vereiste was 
en dat, zo de stad zich hiertegen mocht verzetten, de Ommelanders maar 
een paar vendels soldaten moesten lichten om een ongestoorde voortgang 
van het werk te verzekeren. Wat de stad zelf betrof, moest Rennenberg 
zeker alles doen om haar tot gehoorzaamheid te brengen, maar gezien haar 
geduchte vestingwerken en om de Malcontenten daarbinnen geen voet 
te geven tot inroeping van de vijand, was het misschien geraden nog wat 
geduld met haar te hebben4. 
De bondgenoten van de Nadere Unie liepen dus niet zonder meer, zoals 
men te Groningen vermoedde, aan de leiband van bepaalde Ommelander 
jonkers, die meer zouden aansturen op een directe actie tegen de stad dan 
op verdedigingsmaatregelen tegen een eventuele inval van de vijand. 
Over wat er nu wel gebeurde - legering van veel slecht gedisciphneerd 
krijgsvolk in de Ommelanden - waren niet slechts de gewone karspelluiden, 
maar ook de jonkers kwalijk te spreken. Aantijgingen van medeplichtig
heid wezen laatstgenoemden dan ook van de hand als lasterpraat van de 
stad5. 
Rennenberg kwam nu zelf eveneens naar de Ommelanden en verscheen de 
23 e april op een landdag te Winsum. De daar aanwezigen verzochten hem 
het krijgsvolk, dat neergestreken was in Loppersum, Appingedam en 

1 Bijdr. Gesch. Gron. VI, p. 163. (Reisjournaal J.de Gouda). 
• Cocnders, p. 185. 
3 R.A. Leeuw. Chron. Rcg- 431 -Brief ν. Ged. Staten van Friesland aan hun gezanten te Ant

werpen d. 9 april 1579: '(wij maken u erop attent) dat 't crychsvolc van onsz G. heere den 

Stadhouder ende eenigc andere onder Bartel Entes пае gronnigerlant geschickt worden, dan 
tot wat fine is ons onbekent...' 

4 Spiegel n, p. 89 vlg. 
5 Eppens 1, p. 260. Rengers n, p. 179. 
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Farmsum, te verwijderen, daar hun van een dreigende vijandelijke inval 
mets bekend was, maar de stadhouder het hun bij monde van Popko 
Ufkens verzekeren, dat hij handelde in opdracht van Matthias en de 
Staten-Generaal- ter bevordering van de discipline moesten zij de soldaten 
maar onderbrengen in schansen1. Na nog een bezoek te hebben gebracht 
aan Appingedam (vanwaaruit hij op 2 mei de goederen van Wittewierum 
provisioneel aan de Ommelander Staten schonk)2 begaf Rennenberg zich 
op 2 of 3 mei naar Aduard. 
Onderwijl het hij zijn secretaris Bailly poolshoogte nemen in de stad. Diens 
berichten, vermeerderd met een rapport van zekere Bartholomé,3 luidden 
ongunstig, waarom Rennenberg Bailly op 3 mei schreef, dat hij onmiddellijk 
maatregelen wdde nemen om de betrouwbaarheid van de stad te herstellen. 
Gaarne wilde hij er zelf enige dagen verblijven, liefst begeleid door een 
garnizoen om hem te beschermen tegen vijandiggezinde partijen. Ingevolge 
de eed van 15 maart 1577 mocht de stad hem dit met weigeren, deed zij 
het toch, dan was hij bereid genoegen te nemen met door hemzelf aan te 
wijzen gijzelaars. Nog diezelfde dag moest Bailly hem 's avonds ten huize 
van Joost Lewe te Peize rapporteren, wat de stad hiervan dacht4. Welnu, 
de stad was weinig ingenomen met deze, haar door Bailly overgebrachte 
voorstellen en schreef de stadhouder op 4 mei, dat zijn argwaan alle grond 
miste- hij wist toch hoe bereidwillig de stad zojuist gezanten naar Antwer
pen had afgevaardigd ? Men zag uit naar zijn komst en zou hem van harte 
welkom heten, aldus dit schrijven, maar garnizoen of gijzelaars waren 
voor een stad met geen anderen dan 'truwhertigen borger' geheel over
bodig. Mocht de stadhouder aan de uitnodiging van de stad onverhoopt 
geen gehoor kunnen geven, dan was men ook wel bereid gezanten naar 
Peize af te vaardigen5. Rennenberg, die kort na zijn bliksembezoek aan 
Joost van Lewe te Peize (als hij daar inderdaad nog geweest is) van Aduard 
naar Nienoord trok, waar zijn gastheer Wigbold van Ewsum hem onge
twijfeld ned tegenover Groningen voet bij stuk te houden, zond Bailly 
terug naar de stad met de verklaring dat hij vasthield aan zijn eis inzake 

1 Rengers π, ρ 179 
2 o A 217 

' Naar Trosce veronderstelt (Verraad van G ν Lalaing ρ απ) was dit Bartolomé de Nubourg, 

hetzij toen reeds, hetzij iets later een geheime spion van Parma (zie ook Trosce, Historische 

Studien ζ ρ 1924, ρ 34 voetnoot 2 ) 
4 G A Gron Verz ν St 6 ρ 237 (Η F iS7!H5i) Brief van Rennenberg aan Bailly, d Aduard 

('(Grootadwcrt') 3 mei 1579 (kopie) 
6 G A Gron Vcrz ν St 6, ρ 241 (R F 1579-62) 4 mei 1579 (minuut) 
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garnizoen of gijzelaars: uit het schrijven van de magistraat had hij begrepen, 

'dat gij lueden williger sijn met guede woerden als daethck U gehorsamheit 

te betonen'1. Naar het schijnt, heeft Rennenberg, (op aansporing b.v. van 

Ufkens of Nienoord') zijn secretaris bovendien een heimelijk schrijven 

meegegeven voor begunstigers van de rehgicvrede, dus m feite voorna

melijk gencht tot de protestanten, in de hoop met hun hulp zijn plannen 

te verwezenlijken2. Maar wat hij ook verzon, de stadhouder slaagde er met 

in het verzet van de stad tegen zijn eisen te breken. 

Inmiddels hadden de gedeputeerden van de Ommelander Staten, die nu 

toch meer belangstelling voor Rennenbergs onderneming begonnen te 

krijgen, een verzoekschrift bij de stadhouder ingediend, waarin zij hem 

o.a. om versterking van Delfzijl en Wmsum, alsmede om een ingrijpende 

hervorming van de Hoofdmannenkamer vroegen. Als reden voor ver

sterking van Wmsum werd aangevoerd, dat het een geschikte plaats was 

om te dienen als centrum van Ommelander handel en nering3. Een oude 

wensdroom van de Ommelanders: Wmsum, de plaats die eens - in 1057 -

van Rooms-konmg Hendrik iv tol -, markt- en muntrecht had verworven4, 

tot stad verheffen ! 

Rennenberg reageerde zeer welwillend op deze verzoeken. Bij schrijven 

van 4 mei 1579, nog vanuit Aduard, verklaarde hij, dat de versterking van 

Delfzijl, als sleutel van Stad en Ommelanden, inderdaad dringend vereist 

was. Wat Wmsum betrof: ook hij achtte die plaats zeer geschikt voor handel 

en nering; van daaruit zouden dan m tijd van nood zowel de Ommelanden 

zelf als het daar aanwezige krijgsvolk van levensmiddelen kunnen worden 

voorzien; bovendien zou Wmsum een ideale plaats zijn om een inval in de 

Ommelanden te weerstaan en verder binnendrmgen van de vijand te voor

komen5. Reorganisatie van dejustitie achtte Rennenberg eveneens zeer ver

kieslijk, maar hierover wilde hij eerst het advies van de Bondgenoten der 

Nadere Unie inwinnen. Trouwens, de stad zou zich zowel tegen het een als 

tegen het ander verzetten, zodat hij mets kon doen zonder de verzekering, dat 

de nadergeiimeerden 'een openbare orloge tegen de (die) van Gronnmgen' 

' G A Gron Verz ν St б, ρ 247 (" f 1579-63) Brief van Rennenberg aan de stad, d Nienoord 

5 mei 1579 (ong) 

• Fresmga 142, Trosée, Verraad G ν Lalamg, Bijl xxxrx 
1 О A 218 

* U Tuinstra, Wmsum in de geschiedenis der Middeleeuwen, in Winsums verleden Gron. 

1957, Ρ 33 
6 о А 218 'Antwordt ende advijs' van Rennenberg aan de gedeputeerden der Ommelander 

Staten, dd Aduard 4 mei 1579 
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wilden riskeren. Eenmaal bij Wigbold van Ewsum op de Nienoord tastte 
Rennenberg evenwel door. Op 7 mei 1579 schorste hij de Hoofdmannen-
kamer zonder verder advies van de Nadere Unie af te wachten1. Hoe hij 
zo vlot tot die drastische maatregel kwam, is nauwelijks een probleem: zijn 
gastheer Wigbold, die - zoals wij zagen - persoordijk met de Hoofdman-
nenkamer op zeer gespannen voet stond, zal er niet vreemd aan geweest zijn. 
Drie dagen later kreeg Rennenberg van de nadergeünieerden verlof tot 
versterking van Delfzijl en Winsum en, indien nodig, tot het gebruik van 
geweld tegen de stad Groningen2. De krachtmeting kon beginnen. 

1 Rengers n, p. 180. G.A.Gron.Verz.v.St. 6, p. 255. (R.F. 1579-64) 
1 Fresinga, p. 143. 
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5 

HALFSLACHTIGE O N D E R W E R P I N G VAN DE STAD 

i. De stadsgedeputeerden te Antwerpen 

Veel van hetgeen in en om Groningen voorviel in het tijdvak april 1579-
januari 1580 wordt weerspiegeld in de besprekingen en onderhandelingen, 
die de stadsgedeputeerden te Antwerpen voerden met Matthias, Oranje, 
de Staten-Generaal en vooral met Leoninus, die, evenals in 1578, geen 
moeite spaarde om Stad en Lande van Groningen meer gevoel voor 
generaliteitsbclangen bij te brengen. De Ommelanders maakten weinig 
haast met de afvaardiging van de gezanten, die op 16 maart 1579 te Winsum 
waren benoemd; pas de 20e mei arriveerden Sickinga, Rengers tho Helium 
en de syndicus Verrutius1. Eysso Jarges, vaste gedeputeerde der Nadere 
Unie, had er blijkbaar van afgezien mee te gaan naar het bolwerk van de 
Generale Unie. 
In de aanvankelijke afwezigheid van een deputatie van hun Ommelander 
'mede-Staten' zagen de stadsgezanten een reden de vergaderingen der 
Staten-Generaal te verzuimen. Wel maakten zij dankbaar gebruik van de 
thans geboden gelegenheid om zonder tegenspraak van Ommelander 
zijde in particuliere ontmoetingen de stadsbelangen te bepleiten. Nog op 
de dag van aankomst (12 april) hadden zij een onderhoud met Leoninus, 
bij wie zij zich beklaagden over de weigering van de Ommelanders zich 
te houden aan Matthias' ordonnantie (bedoeld zal zijn de ordonnantie van 
24 oktober 1578) en over de veelgehoorde, maar - naar hun beweren - las
terlijke beschuldiging, dat de stad met de Staten-Generaal wilde breken. 
Leoninus stelde hen gerust: alle zaken zouden thans wel een keer ten goede 
nemen2. 
Twee dagen later bezochten zij, in bijzijn van Leoninus, eerst Matthias en 

1 Bijdr. Gesch. Gron. VI, p. 184 (Reisjournaal Joh. de Gouda). 
• Ib., p. 163. 
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vervolgens Oranje. De Prms toonde zich verheugd over hun komst, al 
meende hij dat de stad weleens eerder gedeputeerden had mogen afvaar
digen. Vergeefs brachten de Groningers hem daarop het gezantschap 
Alberda en Van Clcve in. herinnering, want dat was, zoals de Prins terecht 
opmerkte, geen deputatie ter Staten-Generaal geweest, doch slechts een 
commissie met een bijzondere opdracht, nl. de regeling van het geschil 
tussen Stad en Ommelanden. Vervolgens trok Oranje van leer tegen de 
onbetrouwbaarheid van de stad: hij was ervan overtuigd, dat sommige 
Groningers correspondentie voerden met de vijand, Billy (De Robles) 
terugwensten en zwoeren bij het Spaanse bewind. 'God geve een teken om 
hen te kennen', antwoordden de gedeputeerden, maar Oranje vermaande 
hen geen comedie te spelen: hij kende Gromngen wel, aangezien hij 'over 
35 jaren bij tijde der Coninginne daer geweest hadde'1; men zou de stad, 
haar sterke vestingwerken ten spijt, wel tot gehoorzaamheid weten te 
dwingen. De gedeputeerden voelden zich verongelijkt door deze scherpe 
terechtwijzing van de Prms, die evenwel bij het afscheid de sfeer ontspande 
door zijn gasten een opgewekter samenzijn in het vooruitzicht te stellen2. 
Van verschillende zijden werden Wijffnnck c.s. de eerstvolgende dagen 
uitgenodigd tot bijwoning van de vergadermgen der Staten-Generaal, 
doch voorlopig nog zonder gevolg. 
Toch namen in deze tijd twee stad-Groningers aan de vergadermgen deel. 
Drie dagen na het vertrek van de deputatie Wijffnnck-De Gouda- Roeleffs, 
hadden de Gromngse protestanten, die de behartiging van hun zaak blijk
baar met meer toevertrouwden aan Luloff Roeleffs nogmaals hun voorman 
Albert Horenkens ten Hove gezonden, te zamen met Herman Enens3. 
Daar zij geen zwerftocht door Friesland behoefden te maken om eerst 
Rennenberg te spreken, waren zij nog een dag eerder te Antwerpen aan
gekomen dan Wijffnnck c.s. Op 13 apnl maakten Horenkens en Enens, 
vergezeld van Hessel Aysma, hun entree in de vergaderzaal der Staten-
Generaal, zonder twijfel tot grote ergerms van de officiële stadsgede
puteerden4. 
Op het Hoogfeest van Pasen, 19 apnl, ontvingen Wijffnnck c.s. bericht 
van de Raad over Bartold Entens' opmars naar Delfzijl. Dmsdags daarop 
dienden zij hierover een klacht in bij Oranje, maar dat sorteerde een 
averechts effect: de Prms ging hen opmeuw te lijf met beschuldigingen 
van verstandhouding met de vijand, en toen de Groningers dit wederom 

1 'Conmgmne' nl Maria van Hongarije, cf Eppens ι, ρ 105 * Coenders, ρ 185 
2 Bijdr Gesch Gron vi, ρ 165 * Bijdr Gesch Gron vi, ρ 164 
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bij hoog en laag ontkenden, kregen zij te horen: 'ghij moet nijet menen 
dat ghij met kinderen ofte met beesten spreect, wij weten wel beter ende 
u stadhouder mede'1. 
Geduldiger luisteraars naar hun klachten betoonden zich Leoninus en Lies
veld. Laatstgenoemde verklaarde, dat volgens een door hun 'misgunners' 
verspreid bericht, Billy onlangs in Groningerland was gesignaleerd. De 
gedeputeerden achtten dit een puur verzinsel en merkten op, dat Entens' 
soldaten gelegerd waren op een plaats, waar geen vijand te duchten viel; 
immers, de vijand beschikte niet over schepen en kon derhalve geen inval 
vanuit zee beogen, zodat de soldaten, als men werkelijk een inval vreesde, 
in Cocvórden en Wedde moesten worden gelegerd. Liesveld was het 
daarmee wel eens en beloofde, dat hij hun zaak bij de desbetreffende 
instanties zou behartigen. Leoninus adviseerde hun de Staten-Generaal, 
juist nu de Ommelanders nog steeds verstek lieten gaan, gunstig te stemmen 
jegens de stad door, ondanks de aangevoerde bezwaren, de vergaderingen 
bij te wonen. Tenslotte lieten de gedeputeerden zich overhalen tot passieve 
aanwezigheid en zo verschenen zij op 28 april voor de eerste maal in de 
vergadering der Staten-Generaal, waar zij Oranje, Jan van Nassau, Van 
Merwede en een veertig à vijftig gedeputeerden aantroffen2. Om de kans 
te ontlopen, dat een van hen voor de volgende weck tot voorzitter zou 
worden aangewezen, bleven zij op 1 mei alweer angstvallig weg, maar nog 
diezelfde dag ontvingen zij een schrijven van de Raad, dat hen machtigde 
tot actieve deelneming op voorwaarde van erkenning door de Staten-Gene
raal van het beginsel, dat Stad en Lande te zamen 'één corpus en éénder 
provintie Staten' vormden3. De verhoudingen schenen nu verbeterd; zelfs 
werden de Groningers op 7 mei bij Oranje ten eten gevraagd. Maar de 
berichten uit de Stad luidden steeds ongunstiger: de 13e mei hoorden de 
gedeputeerden van Rennenbergs eis garnizoen in de stad te leggen of 
gijzelaars te ontvangen en twee dagen later kwam het bericht van de 
schorsing van de Hoofdmannenkamer. 

Oranje, hierover aangesproken, wees op een reeds lang geleden door de 
Raad van State gedane benoeming van Popko Ufkens tot nieuwe Luitenant 
van de Hoofdmannenkamer, maar de stadsgedeputeerden antwoordden 
korzelig - en misschien klinkt hierin iets door van de persoonlijke rancune 
van Johan de Gouda, die vermoedelijk het woord voerde - dat Ufkens 
'daer toe nijet bequaem en was ende dat hij oeck nimmermeer daervoer 
1 Ib., p. 171. 
* Ib., p. 174. 
s Ib., p. 176 vlg. 
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aengenomen zolde worden'. Verder drongen de Groningers erop aan de 
kwestie van de justitie spoedig op een voor de stad bevredigende wijze te 
regelen, aangezien de burgers zo gezind waren 'dat zij liever lijden solden 
dat de onderste steene van de Stadt boven quaeme dan zij int alderminste 
zolden wijeken van heur oldc privilegiën, vrij ende gerechticheyden'1. 
De Prins liet echter doorschemeren, dat de basis, waarop deze privileges 
steunden, hem niet al te hecht voorkwam. Ook had hij zijn twijfel aan de 
betrouwbaarheid van de stad nog steeds niet overwonnen; dat Rennenberg 
zich daarbinnen zonder garnizoen of gijzelaars niet veilig waande, kon hij 
zich levendig indenken. 
De gedeputeerden stelden nu voor zelf als gijzelaars bij de Prins te blijven 
om zich in de gevangenis te laten opsluiten, zodra de stadhouder binnen 
Groningen iets mocht overkomen. Oranje wilde hiervan echter niet weten: 
Antwerpen was een vrije koopstad, die iedereen onbelemmerde in- en uit
tocht garandeerde. Waarom, zo vroeg hij, besloot de stad Groningen niet 
tot invoering van de rcligievrcde om zo alle verdenking van spaansgezind-
heid te logenstraffen? Maar de Groningers repheeerden: als 'vrije exercitie 
der religie' ter bevordering van de eendracht werkelijk zo noodzakelijk 
werd geacht, moest men dan geen 'Generale Rehgionsvreede' afkondigen, 
waaraan alle gewesten zouden zijn gebonden? Een pijnlijke vraag voor 
Oranje. Immers, dit was precies het ideaal dat hij zelf had nagestreefd, 
maar waartegen zoveel verzet was gerezen - van calvinistische zijde vooral 
in Holland en Zeeland en van katholieke zijde speciaal in Henegouwen en 
Doornik - dat hij het plan had laten varen. Zwak en voor de Groningers, 
gezien de b.v. in Gelderland door 's Prinsen broer toegepaste methoden, 
weinig overtuigend, klonk dan ook Oranjes verweer, dat het niet juist 
zou zijn iemand tot aanneming van de religievrede te dwingen2. 
De volgende dag bleek, waarom de Prins opeens de kwestie van de gods
dienst had aangeroerd: 's avonds de i8e mei werd de stadsgedeputeerden 
door de deurwaarder van de Raad van State aangezegd, dat Herman 
Enens en Albert Horenkens ten Hove een nieuw verzoek tot vrije uitoefe
ning van de gereformeerde religie hadden ingediend en dat men daarop 
gaarne hun advies vernam. Enens en Horenkens traden in Antwerpen op als 
tegenspelers van Wijffrinck en De Gouda, waarbij Roeleffs wel geen andere 
rol zal hebben vervuld dan die van geïnteresseerde toeschouwer. Eerst-
genoemden zagen met zekere minachting neer op het gezwoeg van hun 

1 Ib., p. i8i. De zonder effect gebleven benoeming van Ufkens tot Luitenant van de Hoofd-
mannenkamer had plaatsgevonden op 9 mei 1578 : Diarium Alling, p. 492. 

» Ib., p. 182. 
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stadgenoten om bij de centrale regering erkenning te vinden voor de 
conservatieve Groningse politiek. Waren Enens en Horenkens misschien 
ook de 'misgurmers' waarvan Liesveld had gesproken in zijn onderhoud 
met Wijffrinck es.? Het is zeer wel mogelijk, want in hun brieven naar 
huis schreven deze twee protestanten over het geringe succes, dat de officiële 
stadsgezanten boekten, over het wantrouwen, waarmee zij door Oranje, 
de Staten-Generaal en anderen werden bejegend en over de schromelijke 
verkwistingen, waaraan zij zich zouden bezondigen1. 
Niet weinig verontwaardigd waren de gedeputeerden, toen hun deze 
aantijgingen, die in de stad blijkbaar wel enige indruk hadden gemaakt, 
ter ore kwamen. Zij schreven een gepeperde brief aan de Raad: dat Oranje 
en de Staten-Generaal hun niet gunstig gezind zouden zijn, was 'stoutelick 
tegens die waerheyt' ; als de heren van de Raad enige verdenking tegen hen 
koesterden, moesten zij hen maar op staande voet naar huis ontbieden en 
andere personen benoemen, die in alles naar de wens van hun belasteraars 
zouden handelen; thuisgekomen hoopten zij hun beleid met ere te verant
woorden; dat het leven te Antwerpen uitermate duur was en de prijzen 
tengevolge van de verwoesting van het omliggende land nog dagelijks 
stegen, konden de heren gewaar worden van de eerste de beste Groningse 
koopman, die daar zaken placht te doen2. Aan de deurwaarder van de Raad 
van State gaven de gedeputeerden te verstaan, dat zij geen commissie 
hadden om op het punt van de religievrede enig advies te geven. Dadelijk 
daarop ging Roeleffs scheep naar Groningen met een schriftelijk rapport 
voor de Raad, een kopie van het rekest van Enens en Horenkens en een 
pakket brieven van Matthias voor Rennenberg en zijn gewesten, waaronder 
een stuk over de nieuwe Generale Unie (de 'Generale Striktere Unie')3. 
Op 25 mei schreef de Raad aan Wijffrinck en De Gouda, dat men zeer 
tevreden was over de wijze, waarop zij de stadsbelangen behartigden, en 
wat de kwestie van de godsdienst betrof, dat de stad bereid was een voor
lopige regeling door Matthias en de Raad van State, zoals zij die het dien
stigst achtten tot vrede en eendracht onder de ingezetenen, te aanvaarden. 
Ook wilde de Raad zich wel bij voorbaat verenigen met de artikelen van 
de ontworpen nieuwe Generale Unie. Uitdrukkelijk wordt aan het eind 
van dit schrijven vermeld, dat de brief, na eerst in het openbaar te zijn 
voorgelezen, ook de instemming had gekregen van gilden en burgerij*. 

1 G.A.Gron.Ong.br. i579-6(5)-io mei 1579. 
Mb. 

* Bij dr. Gesch. Gron. vi, p. 183. 
* Bor π, Bijvoegsel Authent. Stukken, р. 6 vlg. 
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In voorzichtige bewoordigen verklaarde de stad zich hiermee dus bereid 

invoering van de rehgievrcde toe te staan: een opzienbarend besluit, dat 

echter met was gebaseerd op een verandering van inzicht, maar werd 

ingegeven door de situatie van het ogenblik, een situatie die geen voort

during van innerlijke verdeeldheid gedoogde, maar dwong tot eendrachtige 

samenwerking om het geweld, waarmee de stad werd bedreigd, afte weren. 

2. De Stad in het nauw 

Nadat hij op 7 mei de Hoofdmannenkamer in haar bediening had geschorst, 

vertrok Rennenberg weldra naar de landdag te Deventer; te laat overigens, 

zoals wij zagen, om de zaak van de Nadere Unie bij de Overijsselse Staten 

effectief te kunnen bevorderen. 

Nauwelijks had de stadhouder zijn hielen gehcht of Bartold Entens trad 

agressief op tegen de stad. De eerst zo belangrijk geachte versterkmg van 

Delfzijl, waarvoor nog zojuist de hulp van Komput was ingeroepen1, 

scheen opeens met meer dringend; het krijgsvolk, dat tot dan toe in het 

omliggende land op de boer had geteerd, werd samengetrokken m Appinge-

dam, gemonsterd en vervolgens naar Winsum gedingeerd2. Terzelfder tijd 

arresteerde Entens enige dienaren van de Hoofdmannenkamer, die nog in 

de Ommelanden vertoefden. 'Meineed' oordeelde de stad, want had Entens 

m januari jl. met 'bij God en al zijne heihgen' gezworen nooit meer iets 

tegen de stad en haar onderzaten te zullen ondernemen3? 

Zijn borgen, Jacob Hillebrands, Remmert Entens en Popko Ufkens Jr.4, 

bevreesd voor represailles, richtten zich om bescherming tot Rennenberg, 

die daarop, bij schrijven van 17 mei vanuit Vollenhove, het optreden van 

Bartold Entens met zijn gezag dekte en dreigde, dat hij iedere overlast diens 

borgen aangedaan, op de burgers van de stad zou verhalen5. Naar het 

schijnt, voorkwam hij zodoende molestatie van de borgen, maar tevens het 

1 Fresinga, ρ 143 vlg 

' Dijdr Gesch Gron νπ, ρ 282 
a Bijdr Gesch Gron ι, ρ 165 ' Oeck loeve ende swere ick Borgemeisteren ende Raedt, 

Stadtdiener offte Stadtboeden, Borger offte inwoener, Frouwen offte Junckfrouwen, noch 

meinant vanden onderzaiten offte anderen die dezer Stadt Gronmngen dencken tverdedingen, 

met tbeschadigen met woerden, wareken off nutter daett, an parsoenen noch an guederen, 

tho wactcr noch tho landen, m dorpen noch in steden, up wegen noch in stegen, tho voete 

noch tho perde, bij daegc noch bij nachte, om deser gevanckemsse wille ende anders alles 

bij hjffstraffe ende verlies mijncs halscs, datt mij God soe helpe ende alle syne hilhgcn ' 

* Over de vierde borg, Wiltko Rolteman (cf Dijdr Gesch Gron ι, ρ 164) wordt niet gerept 

• G A Gron Verz ν St 6, ρ 2бі (н F 1579-66) 
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Rennenberg door deze handelwijze blijken, dat hij, anders dan in begin 
1578, de agressieve plannen van Entens onderschreef. 
De stad achtte de situatie nu kritiek genoeg om zelf ook krijgsvolk in dienst 
te nemen1. Overigens was men het niet eens over de te volgen weg. Som
migen vonden dat nu het ogenblik was aangebroken om 's konings hulp 
in te roepen: zij zonden omstreeks deze tijd enkele niet nader genoemde 
personen naar Parma's legerkamp2. Anderen, en zeker de meeste magistraats
personen gaven er de voorkeur aan met Rennenberg in onderhandeling te 
treden. Zodra de stadhouder, in gezelschap van zijn oom, proost Herman 
van Rennenberg, die zich blijkbaar in Overijssel bij zijn neef had gevoegd, 
op 22 mei in de Ommelanden was teruggekeerd, ontving hij van de magis
traat opnieuw een uitnodiging om de stad met een bezoek te vereren3. Hij 
scheen echter nog onverzoenlijker dan tevoren. Vanuit Wetsinge (bij 
Winsum) zond hij Bailly naar de stad om te verklaren, dat hij slechts wilde 
komen met garnizoen of tenminste met tweehonderd soldaten als lijfwacht; 
daarenboven eiste hij gijzelaars en tenslotte zouden zeshonderd burgers 
zich onder ede moeten verpüchten hem te beschermen4. Om aan deze 
eisen kracht bij te zetten liet hij Entens, Komput en Hottinga met enkele 
vendels oprukken tot onder de rook van de stad. Toen Rennenberg twee 
dagen later al zijn krijgsvolk voor de stad samentrok, scheen een formeel 
beleg op handen5. 
Het was in die benarde omstandigheden, dat de stad, via haar gedeputeerden 
ter Staten-Generaal, de centrale regering op de hoogte stelde van haar be
reidheid tot vergaande concessies. Onder betuiging van trouw aan de 
Generaliteit machtigde zij Matthias de godsdienstkwestie naar eigen inzicht 
te regelen, accepteerde zij bij voorbaat de Generale Striktere Unie en 
beloofde zij de lang verfoeide generale middelen te zullen opbrengen*. 
Maar ook hoopte de magistraat nog steeds het gevaar te kunnen keren door 
directe onderhandelingen met Rennenberg, overtuigd als men was dat de 
stadhouder, die inmiddels van Wetsinge naar Winsum was vertrokken, 
waar hij de gast was van Nienoords achtemeef Hercules van Ewsum7, 
slechts handelde onder druk van de Ommelander adel. In een door hen 
allen ondertekende borgstelling (dd. 25 mei) verzekerden Burgemeesters 
en Raad, Taalmannen, Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden, 
mede uit naam van de burgerij, dat zij met hun persoon en bezit instonden 

1 Fresinga, p. 144. 
* Trosce, Verraad G.v.Lalaing, Bijlage ix. 5 Fresinga, p. 145. 
' G.A.Gron.Verz.v.St. 6, p. 263 (R.F. 1579-62). * Bor π, Bijv. Auth. Stukken, p. 6 vlg. 
4 ІЪ., p. 269 (R.F. 1579-61). ' Rengers π, p. 181. 
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voor een ongehinderde m- en uittocht van de stadhouder zelf, zijn oom en 
zijn hofhouding1. Tevens nchtte de stad zich m een schrijven tot proost 
Herman van Rennenberg, die zij kennelijk beschouwde - en van haar 
kant gezien wel met ten onrechte2 - als de goede genius van de stadhouder. 
De magistraat verzocht hem er bij zijn neef op aan te drmgen om te zamen 
met hem de stad onbeschroomd binnen te trekken, opdat het geschil 
tussen Stad en Ommelanden met met de wapenen, maar, zoals goede 
christenen betaamde, door vreedzaam overleg of door de justitie zou 
worden beslecht3. 
Noch het een, noch het ander scheen te baten, want ofschoon Rennenberg 
zich bereid verklaarde te Selwerd inplaats van m het door de stad gehate 
Winsum gezanten van de magistraat te ontmoeten en verzekerde, dat hij 
geen schending van de privileges beoogde en ook met van plan was blijvend 
garnizoen in de stad te leggen, deed hij toch mets om Entens m bedwang te 
houden Deze was inmiddels begonnen met het aanleggen van schansen bij 
Noorder- en Oosterhogebrug en zou, naar het gerucht ging, bovendien 
van zms zijn het klooster Essen te bezetten om zo de stad ook vanuit het 
zuiden te kunnen bedreigen4. Het was dus een ware zenuwenoorlog, die 
tegen de stad werd ontketend en die de gemoederen aldaar dan ook met 
onberoerd het. Aangemoedigd door de secretaris van de Hoofdmannen-
kamer, Popco Everardi, trok op 28 mei een opgewonden menigte naar 
het raadhuis en eiste, dat men Entens vóór zou zijn door zelf soldaten m 
Essen te leggen5 De Raad, met van plan zich de wet te laten voorschrijven 
door extremisten en het afbreken van de onderhandelingen met Rennen
berg te riskeren, wees dit van de hand, maar richtte wel een oproep tot de 
burgerij zich ordelijk en eendrachtig voor te bereiden op het afweren van 
een mogehjke aanval. Op straffe van zware boeten werd de ingezetenen 
bevolen, dat zij alle vorige geschillen, met name inzake de godsdienst -
welke kwestie thans immers Matthias en de Raad van State in handen was 

1 O A 67 (R F I579-68) 
' Dit mag men afleiden uit een parallel geval, dat zich twee maanden later voordeed, toen afge

zanten van de Staten van Overijssel Herman van Rennenberg vroegen by zijn neef erop aan 
te dringen, dat hij 13 Entens zou verbieden garnizoen te leggen m Zutphen, waarop Herman 
verklaarde, dat 'hy sijn neve die saecken anders toe richten vake ermaent hadde' Trosée, 
Verraad ν G Lalaing, Bijlage χ, ρ 23 

3 G A Gron Verz ν St 6, ρ 276 (н F 1579-69) Of Herman van Rennenberg op dit schrijven 
heeft geantwoord, is mij met gebleken 

' G A Gron Prot Egb Alting h s m fol 105 b π, ρ ι ig Dnef van de stad aan Rennenberg 

dd 29 mei 1579 (minuut) 
6 Coenders, ρ 185 
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gegeven - lieten rusten en zwoeren elkaar in de nood te zullen bijstaan om 
de stad met 'Lijf, goed en bloed' ten dienste van Zijne Majesteit, Zijne 
Hoogheid (Matthias) en de Generahteit te vrijwaren van bezetting1: een 
formule, gebaseerd op de veronderstelling, dat agressie tegen de stad streed 
met de bedoehngen van de centrale regering. 
Het overleg te Selwerd, begonnen op 28 mei, had niet het gewenste re
sultaat. Rennenberg zette aan de stadsgezanten uiteen, dat hij onmogelijk 
Groningen kon binnentrekken zonder deugdelijke garanties voor zijn 
veiligheid: hij herinnerde zich nog maar al te goed zijn vorige intocht ten 
tijde van de arrestatie der Ommelanders, toen de stad hem zo vijandig had 
bejegend, omdat hij niet dadelijk bereid was geweest de schans van Delfzijl 
te slechten. Toch wilde hij de stad op het punt van de beveiligingsmaat
regelen wel tegemoet komen, op voorwaarde echter dat eerst tussen Stad 
en Ommelanden een vredesverdrag werd gesloten voor de duur van ten
minste één jaar2. Hierover werd de volgende dag verder onderhandeld, 
eveneens te Selwerd. De magistraat vaardigde daartoe af: de burgemeesters 
Evert Ulger en Willem Ubbena, de raadsheren Johan van Ballen, Rember-
tus Ackema en Luloff Roeleffs, de taalman Hindrick Büttel en de bouw
meester Geert Arents. Zij bedankten Rennenberg voor zijn toezegging 
de stad geen garnizoen op te zullen dringen, maar verzochten hem tevens 
Bartold Entens van zijn agressieve plannen te weerhouden, wilde hij de 
stad niet dwingen tegenmaatregelen te nemen: 'defensio enim iuris est 
naturalis'3. 
Rennenberg bevestigde dat hij desnoods van garnizoen wilde afzien, maar 
eiste dat voor het afsluiten van een vredesverdrag met de Ommelanden 
stadsafgevaardigden zouden compareren op een landdag te Winsum. 
Voorts gaf de stadhouder de gezanten nog een pakket brieven mee van 
Matthias4. 
Een tocht naar Winsum, bolwerk van de stadsvijanden, leek de magistraat 
weinig aanlokkelijk. De protestant Jacob Hillebrands was echter bereid 
zich naar die plaats te begeven en er de stadhouder te verzoeken Selwerd aan 
te houden als plaats voor verdere besprekingen6. Gaandeweg worden nu 
protestanten, daar zij niet onder verdenking stonden van spaansgezindheid, 
de aangewezen personen om met Rennenberg te onderhandelen. Nadat de 

1 Bor π, Bijv. Auth. St., p. 7. 

* Diarium Alling, p.. 460 

* G.A.Gron. Prot. Egb.Altmg, h.s. in fol. 105 b, n, p. 119. 
4 Diarium Alting, p. 460. 
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magistraat eenmaal had ingestemd met invoering van de religievrede, 
hadden de protestanten geen reden meer bedreiging van de stad door de 
nadergeünieerden toe te juichen. Vooropgesteld dat de stadhouder in Gro
ningen over voldoende gezag zou beschikken om de religievrede nu ook 
werkelijk door te voeren, waren zij gaarne bereid zich in te spannen voor 
een vreedzame oplossing van de nog hangende geschillen. Het voorstel tot 
een gezamenlijke landdag van Stad en Lande te Winsum kwam natuurlijk 
uit de koker van de Ommelander adel, met name de partijgangers van 
Wigbold van Ewsum, die nu de kans schoon zagen de rollen om te 
keren en de stad een 'afgedrungen vredehandel' op te leggen. 
Blijkbaar hebben zij de stadhouder aangespoord verder geen clementie te 
hebben met de Groningers, nu deze ongenegen waren naar Winsum te 
komen, want op kort aangebonden toon schreef Rennenberg de magistraat, 
dat hij nog één keer de gezanten in Selwerd te woord zou staan, maar er 
overigens zijn tijd niet wilde verbeuzelen1. De magistraat vaardigde op 
31 mei dezelfde gezanten af (uitgezonderd Luloff RoelefFs) als twee dagen 
tevoren2. Volgens hun lastbrief moesten zij de stadhouder verzoeken het 
krijgsvolk naar de grenzen van zijn gouvernement te verleggen, zelf de 
stad binnen te trekken en de Hoofdmannenkamer, gezien het feit dat de 
stad thans de generale middelen had aangenomen (dit besluit was op 28 
mei officieel afgekondigd), in haar bediening te herstellen. Tevens moesten 
zij vragen, waarom de stadhouder bij het overgezonden pakket brieven het 
concept had ingesloten van de 'particuliere Unie' (de Unie van Utrecht), 
die immers overbodiger was dan ooit, nu een Generale Striktere Unie alle 
gewesten zou verenigen3. Op deze laatste vraag antwoordde Rennenberg, 
dat het stuk - door hem nader aangeduid als het concept van de staat van 
oorlog, ontworpen door de Nader-Geünieerde provinciën - ' is bij error 
des genen die dat packet to gebonden hefFt, mede overgegeven sonder 
ietwes anders darmede verstaen to hebbenn'4. Ofschoon dit natuurlijk 
mogelijk is, rijst toch de vraag, of niet iemand uit Rennenbergs omgeving, 

1 G.A. Gron. Verz. v. St. 6, p. 290 (н.р. 1579-63) : Brief van Rennenberg aan de stad, dd. Winsum 

30 mei 1579 (orig.)-
! O.A. 67 (R.F. 1579-71): 31 mei 1579. 

• G.A. Gron. Verz. v. St. 6, p. 300: Instructie voor stadsgezanten bij Rennenberg dd. 31 mei 1579: 

'...sollen mede an sijn Genade begeren te weten van waer ende tot wat ende dat concept van 

der particulirder Unie an ons bij sijn Genade overgesonden, derwilen besonder die generale 

stricter Unie so vorhants die provinciën alle mit einhelliger Resolutionn ende Bandt wordt 

(zal) unieren ende verbinden, so dat dan geen ander - onses erachtens - sal wider van noeden 

sijnn.' 

« O . A . 67 (R.F. 1579-73)· 
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die het niet kon verkroppen, dat in de veelvuldige contacten tussen stad
houder en stad nooit gerept werd over de Nadere Unie, een dergelijk 
stuk met opzet heeft ingesloten om zo tenminste een gesprek over dit 
onderwerp uit te lokken. Het zal wel niet meer te achterhalen zijn, doch 
waar is - en door dit kleine incident wordt onze aandacht erop gevestigd -
dat in de onderhandehngen tussen Rennenberg en de stad het begrip 
Nadere Ume taboe was. 

Overigens was Rennenberg allesbehalve toeschietelijk. Hij verklaarde, dat 
hij de stad sinds het vertrek van het garnizoen nooit had kunnen vertrouwen, 
daar zij zich steeds had verzet tegen de bevelen van Matthias, Oranje en 
hemzelf. De justitie was door de stad misbruikt ten nadele van de Gene-
raliteit, de Hoofdmannen hadden hem met toegestaan de misbruiken te 
corrigeren en dus was hij, als hoofd van de justitie, wel genoodzaakt geweest 
in te grijpen. Thans wilde hij zich ten dienste van Zijne Majesteit, de Gene-
raliteit en de nabuurlanden van de stad verzekeren, zo met goedschiks dan 
maar kwaadschiks 'mit volck ende vestingen'1. Nog gaf de magistraat de 
hoop Rennenberg te verzoenen met op de ie juni het men hem weten, dat 
de stad bereid was gijzelaars te geven2, maar de stadhouder reageerde met 
een kort en nietszeggend antwoord3 en onderwijl rukte Entens weer eens 
op naar de wallen. Het werd de burgerij te machtig. Men stak elkaar een 
hart onder de riem door te verzekeren dat Parma op het punt stond Maas
tricht te veroveren- weldra zou de hertog zijn handen vnjhebben om 
Groningen te hulp te komen4. Alsof het ontzet reeds opdoemde, werden 
emge daverende schoten gelost met het zware stadsgeschut en waagden 
drie vendels burgerschutten buiten de Ebbinge- en Steentilpoort een scher
mutseling met Rennenbergs krijgsvolk5. Weliswaar werd daarbij meer 

•ib 

• O A 67 (н F 1579-62) 

• o A 67 (R F 1579-77) 1 juin 1579 - 'Erentveste wij en koenen met verstaen van eemge 

viandtlicke attentaten die gij wilt seggen, dat van onsen kngesvolck tegen u soude betoent 

worden, maer geven U selven te bedencken die obesance die gij tegtns ons ende sine Matt 

schuldich sijnn Unnoedich mehr op die Reste van U Lueden schrivcnt to antworden, als 

die genoch van onse meninge gistem schnfftbck verstandigett syn ' (kopie) 

' O A 294 (RF 1579-28) Brief van Chnstoffel van Ewsum aan Hieronymus Verrutius d 

Leeuwarden 3 juni 1579 ' die Gromngher haben grossen Vertrawen Mastncht erobert 

werden solle, darauf sie sich trotzen ' 

• G A Gron Prot Julsing, ρ 26 о A 294 (Genoemde brief van Chr ν Ewsum) ' sovill aber 

den von Gromngh bclanghcnd ist die frundtlich communicatie so sie mit mein Heer Stadt

halter nu zeitlangh gehalten, gantz und hell unfruchtbahr abganghen und semdt den ersten 

dieses monatz daetlich gegen den anderen angefallen mit melkander geschermutzert und ist 
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gescholden dan gestreden, maar 'de Rennenbergsen' hielden dit optreden 
van de Groningers voor een oorlogsverklaring, welke zij beantwoordden 
door de ossen van de burgers, die op de weiden rond de stad graasden, naar 
hun legerkamp te drijven en dát in groten getale : 'lek en sach er noit meer 
op eenen hoop', getuigt de blijkbaar ter plaatse aanwezige Fresinga\ 
Ondanks alles bewandelde de magistraat nog altijd liever de weg van de 
vrede. Op 2 juni werd Luloff Roeleffs teruggestuurd naar Antwerpen met 
een instructie en een 'generale procuratie' voor hem en zijn medegedepu
teerden Wijffrinck en De Gouda. Zij moesten de centrale regering ervan 
verwittigen dat de stad (zoals reeds eerder was aangekondigd in het schrijven 
van 25 mei) besloten had de generale middelen op te brengen en bereid 
was zich voortaan als een volgzaam üd van de Generale Unie te verenigen 
met alle besluiten, die Matthias, de Raad van State en de Staten-Generaal, 
tot behoud van het vaderland en zonder inbreuk te maken op de privileges 
mochten nemen2. Verder moesten de gedeputeerden ten behoeve van de 
Generahteit dadelijk 3000 gulden opnemen, ongetwijfeld om zo Oranje 
gunstig te stemmen, die hun al meer dan eens had verweten, dat de stad 
nog geen stuiver aan de oorlogslasten had bijgedragen3. 
De stad meende nu toch wel alles gedaan te hebben wat men redelijkerwijze 
van haar kon verwachten. Aan Jacob Hillebrands werd de 3e juni opgedra
gen dit de stadhouder onder het oog te brengen en hem na overreiking van 
een kopie van de 'generale procuratie' te verzoeken om verlegging van 
het krijgsvolk en restitutie aan de burgers van de afgenomen ossen*. 
Maar toen Hillebrands berichtte dat Rennenberg doof bleef voor zijn 
betoog5, oordeelde tenslotte ook de magistraat, dat de stad de oorlog werd 
opgedrongen. 
Men bedenke hierbij, dat de magistraat voor een belangrijk deel uit pro
testanten bestond. Zij zagen zich geplaatst voor een verschrikkelijk dilem
ma. Waarom was Rennenberg opeens zo onverzettelijk? Zeker, de stad 
had bij alle betuigingen van trouw nog steeds niet besloten tot aansluiting 
bij de Nadere Unie. Hiertoe zouden zij de burgerij ook niet kunnen ver
der Oberster Entens mie sein khrciszleut beiderzeits ahn Ebbinge und Stentili pfortren ange-
zohen, die Burcher haben sich mit drey venlin dagegen auszgegeben.. .schössen auch mit das 

grobe geschutz vonde Stadt Vhesten gewaltich herunder aber haben weinich Schattens ge-

thaen...wes weiters darausz erfolgen will, haben E.Hoich (gelehrter) selbz zu ermessen...' 

(orig.). 
1 Fresinga, p. 148. 

• O.A. 67 (R.F. 1579-78). * O.A. 67 (R.F. 1579-79). 
• Bijdr.Gesch.Gron. vi, p. 166 vlg. en p. 181. * G.A.Gron. Prot. Julsing, p. 28: 4Juni 1579. 
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leiden. Trouwens, het is de vraag of de protestantse magistraatspersonen, 
nu de stad zich had neergelegd bij invoering van de rehgievrede, zelf 
nog onverdeeld gebrand waren op het lidmaatschap van een Unie1, die 
(volgens artikel iv)2 de stad kon dwingen akkoord te gaan met en zelfs 
mee te betalen aan versterking van plaatsen als Wmsum en Delfzijl. Maar 
hoe dan ook, de stadhouder had nooit geeist of zelfs maar erop aangedrongen, 
dat Groningen zou toetreden tot de Nadere Unie. Neen, na alle concessies, 
die de stad aan Rennenberg en de centrale regering had gedaan, kon het 
wel met anders, of de ongewone weerbarstigheid van de stadhouder was 
te wijten aan de invloed van bepaalde Ommelander jonkers3, wier hoofd
doel met was bestrijding van de spaansgezinden, maar aanranding van de 
stedelijke privileges, en dat was iets waartegen ook de protestantse magis
traatspersonen het zich tot plicht rekenden in het geweer te komen. 
Anderzijds beseften zij heel goed, dat een gewapend conflict met Rennen
berg de 'Malcontenten' m de kaart zou spelen, die dan nog scherper zouden 
gaan uitzien naar hulp van Spaanse zijde. Zij bleven daarom hopen, dat de 
stadhouder nog op het laatste moment zijn vijandige houding zou wijzigen, 
maar intussen moesten zij wel instemmen met het nemen van maatregelen 
ter gewapende verdediging van de stad. Op 4 juni werd een krijgsraad 
benoemd, bestaande uit de oud-burgemeesters Johan Thedema en Joachim 
Ubbena, de raadsheer Tado tho Nanssum en de vrijwel zeker protestantse 
gezworene, Härmen van Northoem*. Tevens werden ambtman en inge
zetenen van het Woldoldambt opgeroepen om te zamen met de burgerij en 

1 Dat ook de protestantse magistraatspersonen bedenkingen hadden tegen de N ь , zou men о а 

kunnen concluderen uit een waarschuwing die Aggeus de Albada richt tot zijn Groningse 

vrienden en met name tot het protestantse raadslid Rembertus Ackema, na hen vermaand te 

hebben vrede te sluiten met de Ommelanden en niets te ondernemen wat nadelig kan zijn 

voor de (gereformeerde) religie, vervolgt hij 'Non scio ctiam an recte faciatis, quod ab unione 

vicmarum provinciarum vos prorsus separare vehas Cum Hispams unio, perditio vestra est' 

(dd Keulen 19 jum 1579) Briefe Agg de Albada an R Ackema, ρ 12 

' ' dat die frontier steden, ende oick andere ter ordonnancic van desz geünieerde Provinciën 

sullen vast gemaeckt ende gestcrekt worden tot costen vande steden ende Provinciën dacrinnc 

die gelegen sijn, mits hebbende daertoe assistentie vande generaliteyt voor deen helft, Be-

heltehck dat soe verre bijde voorsz Provinciën raedtsaem bevonden wordt enyge nyuwe 

forten ofte sterekten in enyge vande voorsz Provmcicn te leggen dat die costen daer toe 

vannodc bij alle die voorsz Provinciën in tgcncrael gedraegen sullen worden' 

* De magistraat beklaagt zich over deze verderfelijke invloed, uitgeoefend op de stadhouder 

door 'vreedhatige' Ommelandcrs, in een schrijven aan de Overijsselse Staten (dd 5 jum 1579), 

die de stad hadden vermaand zich met de Ommelanden te verzoenen R F 1579-70 en 83 
4 G A Gron Prot Julsmg, ρ 2? (4 jum 1579) Voor Härmen van Northoem cf Eppens 1, 

ρ 48 en π, ρ ι82, ρ 189 
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de door de stad aangeworven soldaten het krijgsvolk van de op hun aller 
verderf zinnende Bartold Entens aan te grijpen1. De 'Schuitenschuivers', 
een clan apart ш de Groningse samenleving van die dagen2, meenden zich 
verdienstelijk te maken door te Dorkwcrd de abt van Selwerd gevangen 
te nemen en in tnomf de stad binnen te voeren3. Ofschoon geen verbeten 
tegenstander van de stad - immers nog in maart 1579 was Henncus Lontzen 
ten raadhuize op de landdag verschenen - werd de abt als prominent 
Ommelander toch aangezien voor een vijand, die men zonder gewetensbe
zwaar krijgsgevangen kon maken. 

Rennenberg concludeerde uit dit voorval vlot, dat de Groningers van zins 
waren de komende nacht het gehele Westerkwartier 'grunthcken mit 
mocrdt roeff ende brandt toe vernielen' en nep derhalve alle ingezetenen 
van die streek op om 'mit clockslach tromslach in aller ijle' gewapend te 
zamen te komen teneinde schouder aan schouder met zijn krijgsvolk het 
land te verdedigen tegen degenen die het 'onder pretext van pnvilegien' 
weer onder 'die Spaense tieranije ende eygendom' wilden brengen*. 
Hoe het Westerkwartier hierop reageerde, blijkt met. 
Het Oldambt gaf gehoor aan de oproep van de stad: op 5 juni trok een grote 
menigte boeren de vijand tegemoet. Maar bij de eerste aanblik van een kleine, 
door Rennenberg haastig uitgezonden troep soldaten, renden zij in paniek 
terug naar hun haardsteden5. Uit naam van de stadhouder verklaarde Popko 
Ufkens hun, dat zij door hun optreden verzet hadden gepleegd tegen de 
Staten-Generaal · zij zouden het moeten bezuren met mkwartienng en een 
zware oorlogsschatting8. 

De volgende dag kwam de burgerij in actie Aangemoedigd door een ge
rucht, dat het Rennenbergs krijgsvolk aan kruit schortte, deed zij met 
man en macht een uitval in de nchting van Selwerd. Maar de vijand was 
strategisch in het voordeel en maakte verscheidene slachtoffers onder de 
burgers, die met moeite twee uur stand hielden7. Daarna 

1 G A Gron Prot Julsmg, ρ 27(4jum 1579) 

* Het schippersvolk, dat m de voorstad (het 'Schuitenschuiverskwartier') ten oosten van het 

Schuutendiep woonde 

* G A Gron Prot Julsmg, ρ τη (4 juni 1579) 
4 R A Gron H J к tì7i (Charters van den Hove IV, ρ 2бі) 
5 Fresinga, ρ 148 

* Phebens, ρ 5<> vlg Eggcnk Egges Phebens, zelf geboortig uit het Woldoldambt, gaat in zijn 

overigens beknopte kroniek uitvoerig m op de bestraffing hij probeert de Oldambters vrij 

te pleiten van enig voornemen tot steun aan de stad, maar wordt gelogenstraft door Fresinga 
7 Fresmga, ρ 149 vlg 
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'zijnse na die Poerte geloopen 
die Grongers met groot gedrus (gedruis) 
zij mochten lever (Lever) botter vercoopen 
en dnncken den wijn ende blijven thuys'1. 

Zo schimpte de geuzendichter en helemaal ongelijk had hij met de tijd, 
waarin de Groningers op eigen gezag en met eigen middelen buiten hun 
stadsmuren tegen 'Landen en Luiden' ten strijde konden trekken, was voor
bij. Na dit eerste werkelijke treffen werden de vijandelijkheden terstond 
beëindigd en de onderhandelingen met verdubbelde ijver en weldra met 
meer resultaat hervat, ongetwijfeld tot grote opluchting van de protestan
ten. Daarentegen werden de katholieken en dus de grote meerderheid der 
burgerij door de bij Selwerd geleden nederlaag nog versterkt in hun over-
tuigmg, dat met alleen de godsdienst maar ook de stedelijke privileges 
(ironie der geschiedenis) slechts veilig waren bij de koning van Spanje. 
Parma's komst was echter nog te ongewis. Voorlopig was het zaak door 
onderhandelingen met de stadhouder te redden wat te redden viel. 

j . Het Traktaat van Wmsum 

Luloff Roeleffs keerde op 6juni 1579 terug te Antwerpen, 'medebrengende', 
zoals Johan de Gouda in zijn reisjournaal aantekent, 'een generale procuratie 
ende instructie umme te treden m een mje Unie'2. Welke Unie was dit? 
In de 'generale procuratie' wordt slechts gezegd· 'Wij, burgemestem... doen 
kundt.. dat wij . . . oeck de Generale Unie vorttan mede пае behoer tonder-
holden geneigt (zijn)'3; m de 'instructie' wordt echter uitvoerig gesproken 
over 'het concept van de Generale Unie'4. Het gaat hier om de 'Generale 
Striktere Unie', waarvan Roeleffs bij zijn vertrek op 18 mei uit Antwerpen 
het concept naar Gromngen had gebracht5 en waarop de magistraat, na 
reeds op 25 mei Wijffrink en De Gouda te hebben verwittigd dat men deze 
Ume wilde accepteren, zich thans nader had beraden. 
Het concept van de Generale Striktere Unie, dat in de meeste artikelen 
veel overeenkomst vertoonde met de Nadere Ume, was met zonder risico's 

1 Bijdr Gesch Gron π, ρ 52 vlg 'Een Nieuwe Liedeken op de wijze van Duercn' 

* Bijdr Gesch Gron vi, ρ 187 

* o A 67 (R F 1579-78) Bor n, Auth S t , ρ 7 vlg 

* Η L Wichers, Verklaring van het Tractaat van de Reductie der Stadt Groningen aan de Unie 

van Utrecht (Gron 1794), ρ 142 voetnoot (a) 

* Bijdr Gesch Gron vi, ρ 183 
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voor de stedelijke pnvdeges. Vandaar, dat de magistraat, hoewel bereid 
eerstgenoemde Unie te aanvaarden, toch enig voorbehoud maakte, een 
nauwere vereniging met de overige gewesten mocht voor de stad met 
inhouden een afscheiding van het Heilige Roomse Rijk of van het Verbond 
der Duitse Hanze en wat het aanbrengen van vesting werken betrof: dat 
zou m Stad en Ommelanden niet mogen geschieden' dan bij goetbeduncken 
en consent van de Regierders der voers. Stadt en Landen'1. Wichers, die 
deze 'mstructie', welke - naar m zoveel woorden wordt gezegd - 'het 
concept van de generale Unie' tot onderwerp heeft, in zijn 'Verklaring van 
het Traktaat van de Reductie der Stadt Groningen aan de Urne van Utrecht' 
heeft opgenomen, verwart de Generale Striktere Unie met de Nadere Unie 
en komt daardoor tot de conclusie dat bhjkcns genoemde mstructie de 
stad 'gezind was' de Nadere Unie of Urne van Utrecht te aanvaarden2. 
Latere schrijvers volgen hem m dit oordeel3. 
Van een dergelij ke bereidheid van de stad valt echter geen spoor te ontdekken. 
Dat men tegenover de nieuwe Generale Unie, ook al was die niet zonder 
gevaar voor de stedelijke privileges, minder afwerend stond dan tegenover 
de Nadere Urne, is wel te begrijpen, want de 'Generale Striktere Urne' 
droeg, m tegenstelling tot het Utrechts verbond, geen uitgesproken 
calvinistisch stempel en het dientengevolge meer hoop op een welslagen 
van de vredehandel te Keulen. Dat tenslotte deze gehele 'Union plus étroicte' 
in de doofpot geraakte, kon de stad Groningen met helpen' 
Roeleffs bracht ook verslag uit van de precaire toestand, waann de stad by 
zijn vertrek op 2 jum verkeerde. Onverpoosd wendden de gedeputeerden 
zich daarop weer met klachten tot Matthias, Oranje, de Raad van State 
en de Staten-Generaal. Oranje wees hun op een onderschepte bnef van 
De Robles aan Lopez, waarin de gewezen stadhouder beweerde, dat hij 
dadelijk na de verovering van Maastricht 'de guede vrunden tho Gro
ningen' te hulp wilde snellen. Schandalig achtte de Pnns het verder, dat 
een zo rijke stad als Gromngen de Generalität met meer dan 3000 gulden 
presenteerde, terwijl zij gemakkelijk 30.000 kon opbrengen4. Toch wisten 

1 H L Wichcrs, t a ρ 

•ІЬ 
s Ρ G Dos, Gron Gild- en Stapelrccht tot de Reductie, ρ 305 W J Formsma, Ommelander 

Stryd i n Deze voorstelling van zaken wordt in de hand gewerkt door een storende fout in 

het gedrukte nie deel van het Reg Feith no IJ79-78 'Algemene Volmacht tot aanneming 

van de Unie van Utrecht', m de corrigenda in het slechts als handschrift bestaande ve deel 

(R A Gron ) vervangen door 'Generale Unie' 

« Bijdr Gcsch Gron vi, ρ i88 
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de gedeputeerden op io juni van Matthias en een dag later van Oranje en 

de Staten-Generaal brieven voor Rennenberg te verkrijgen, inhoudende een 

bevel tot onmiddellijke verlegging van het om de stad gelegerde krijgsvolk1. 

Onderwijl was Rennenberg zelf echter reeds met de stad tot een akkoord 

gekomen. Drie gedeputeerden van de Nadere Unie, nl. Reinier van Aze-

wijn, Loef van der Haer en Reinier Cant hadden te Leeuwarden, waar zij 

de Friese landdag van ι juni bijwoonden, vernomen hoe kritiek de toestand 

in en om Groningen was en waren toen ijlings naar Winsum getogen om 

Rennenberg met raad en daad bij te staan. Gezamenlijk kwamen zij tot de 

conclusie, dat het riskant zou zijn de stad nog langer te tarten, aangezien de 

Malcontenten daar de macht dan wel eens geheel aan zich zouden kunnen 

trekken, te meer daar wellicht ook de hoplieden van twee door de stad 

aangeworven vendels, Vinkenborg en Swartkcn, naar Spaanse zijde over

helden. Bovendien zou het bij Groningen samengetrokken krijgsvolk 

beter aangewend kunnen worden tot het ontzet van Maastricht, in welke 

nu reeds lang door Parma belegerde stad de toestand bij de dag nijpender 

werd2. 

Nog op 6 juni, dus blijkbaar dadelijk na de mislukte uitval, zond de stad 

hopman Jacob Vinkenborg naar de stadhouder voor nieuw overleg3. Eerst 

werd hij met argwaan tegemoetgetreden : hij mocht pas naar de stad 

terugkeren nadat een aanzienlijk protestant, de Groningse goudsmid 

Willem Drews4, die eveneens - doch misschien op eigen gezag - contact had 

gezocht met de stadhouder, zich garant had gesteld voor zijn betrouwbaar

heid. Rennenberg gaf de hopman een 'memorie' mee, waarin hij verplaat

sing van het krijgsvolk beloofde, indien de stad hem gijzelaars leverde als 

waarborg, dat zij zich niet meer zou bezondigen aan het plegen van vij

andigheden, hetzij binnen of buiten haar poorten. Ook mochten Vinken

borg en Drews de stad verzekeren, dat hij tegenover haar niet minder 

welwillend stond dan tegenover de Ommelanden. Aan Drews alleen 

ontvouwde Rennenberg vervolgens nog zijn plan om aan het hoofd van 

zijn krijgsvolk naar Maastricht te vertrekken, zodra hij zeker was van 

Groningen of bericht van het Hof had ontvangen dat men daar over de 

stad tevreden was5. 

1 Ib., p. 189. 

* Fresinga, p. 150 vlg. 
3 G.A.Gron. Verz.v.St. 6, p. 320 (R.F. 1579-82). 

* Cf. Groningse Volksalmanak 1908, p. 236: Groningsche goudsmeedkunst. 

* G.A.Gron. Verz.v.St. 6, p. 334 (R.F. 1579-84): 'Memorial' door Willem Drews op 7 juni 

1579 overhandigd aan B. en R. etc. van Groningen. 
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Dadelijk nam de magistraat nu weer schriftelijk contact op met Antwerpen 
en niet alleen met de stadsgedeputeerden1, maar ook met Oranje, die erop 
geattendeerd werd, dat de bestaande oorlogstoestand slechts te wijten was 
aan de blinde haat van zekere berooide Ommelanders, zodat men met geen 
mogelijkheid kon gissen, waarom het bevel tot lichting van troepen tegen 
de stad ook van hem was uitgegaan, terwijl hij toch eerst zelf had verordend, 
dat het geschil tussen Stad en Ommelanden op vreedzame wijze door de 
justitie moest worden beslecht; in ieder geval verwachtte de stad, dat hij 
thans de vrede zou herstellen door Rennenberg te gelasten zijn krijgsvolk 
terug te trekken2. 
Rennenberg kreeg op zijn 'memorie' ten antwoord, dat de stad allerminst 
agressie beoogde, maar louter handelde uit noodweer en ter verdediging 
van 'lijf, goed, vrouw en kinderen'. Indien hij verzekerde ook van zijn 
kant niets vijandigs tegen de stad te zullen ondernemen, was de magistraat 
bereid tot levering van gijzelaars, zelfs zonder contra-gijzelaars te eisen. 
Verder drong de magistraat aan op wederzijdse vrijlating van gevangenen 
en teruggave van de ontvreemde ossen3. 
De 9e juni overhandigde Rennenberg aan de opnieuw afgevaardigde 
Vinkenborg de navolgende verdragsartikelen in concept: 

i. De stad belooft gehoorzaamheid aan Matthias, de Raad van State en de 
Staten-Generaal. 

2. De stad onthoudt zich van vijandige daden en geeft ter garantie zes 
door Rennenberg te benoemen en te Leeuwarden te huisvesten gijzelaars. 

3. De stad dankt haar krijgsvolk af en Rennenberg trekt het zijne terug en 
laat de schansen slechten. 

4. De gevangenen worden uitgewisseld en de burgers krijgen hun ossen 
terug. 

5. Verdere geschilpunten worden door vreedzaam overleg tussen Rennen
berg en de stad bijgelegd onder eerbiediging van de privileges; indien 
het conflict tussen Stad en Ommelanden aldus niet kan worden beslecht, 
wordt het verwezen naar de justitie, behoudens ordonnanties van 
Matthias. 

6. Rennenberg belooft de stad in bescherming te nemen tegen vijandig
heden van Ommelander of andere zijde. 

1 G.A.Gron. Verz.v.St. 6, p. 332 (B.P. 1579-56). 

« Ib., p. 328 (R.F. 1579-56)· 

* Ib., p. 320 (R.F. I579-82). 
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η. De stad staat met al haar mgezetenen, goederen en privileges borg voor 
de naleving van dit verdrag. 

8. De stad machtigt de omliggende gewesten tot toezicht op de naleving1. 
Binnen twee dagen verwachtte de stadhouder op deze punten antwoord. 
Reeds de ioe juni verwittigde de stad hem, dat zij zich met het ontwerp 
kon verenigen, maar in het door Burgemeesters en Raad de volgende dag 
ondertekende officiële traktaat het men de plaats van gijzeling open en 
verzocht Rennenberg inplaats van Leeuwarden 'ene vande dne Stichtsche 
Steden' (bedoeld zal zijn. Overijsselse steden, nl. Zwolle, Kampen en 
Deventer) aan te wijzen2. 
De stadhouder willigde dit verzoek m en overeengekomen werd dat de 
gijzelaars naar Kampen zouden gaan, een stad met een kathohekc ma
gistraat3. Daarna signeerde ook hij - te Winsum - het traktaat4, waardoor 
het verdrag tussen Rennenberg en de stad Groningen een feit werd. 
Diezelfde dag (il jum 1579) tekende Rennenberg tevens de Unie van 
Utrecht en wel als een persoonlijke daad, ook al sprak hij in de toetredings-
formulc de hoop uit dat zodoende de eendracht in en tussen zijn gewesten 
zou worden bevorderd5. In het verdrag met de stad wordt de Nadere Unie 
met genoemd, maar wordt alleen gesproken over gehoorzaamheid aan 
Matthias, de Raad van State en de Staten-Generaal. Als gijzelaars eiste 
Rennenberg: oud-burgemeester Joachim Ubbena, de raadsheren ChnstofFel 
Diest (tevens rentmeester6) en Johan van Ballen, de secretaris van de 
Hoofdmannenkamer Popco Everardi en verder Evert Simons en Gerbrant 
Heynes, allen notabele 'spanjohsten und malecontenten'7. Gaarne zag de 
stadhouder, dat zij eerst bij hem te Winsum zouden komen, alvorens naar 
Kampen te vertrekken. Maar Winsum was voor deze heren het hol van de 
leeuw. Bij schrijven van 12 juni berichtte de magistraat Rennenberg, dat 
de gijzelaars liever direct van de stad naar Kampen wilden reizen. Mocht 
de stadhouder hen tevoren nog willen spreken, dan zou het ten zeerste 
gewaardeerd worden, als hij daartoe zelf naar de stad kwam of anders een 
afgezant stuurde. Ook was men, volgens dit schrijven, wel enigszins ge-

1 Deze eerste redactie van het Traktaat van Winsum heb ik met gevonden, maar mt de verdere 
onderhandelingen blijkt voldoende dat het stuk, op de plaats van gijzeling na, gelijk was aan 
het definitieve verdrag 13 or π, ρ 88 vlg 

1 G A Gron Prot Julsing, ρ 30 vlg 

• L J Rogier, Gesch Katholicisme m N Ned ібе en 17e eeuw ι, ρ 544 
4 Bor π, ρ 89 
6 Bor π, ρ 31 

' Dianum Alling, ρ 461 
7 Rengers π, ρ ι86 
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schrokken van zijn keus : hoewel het traktaat bepaalde, dat het conflict met 
de Ommelanden door vriendschappelijk overleg geregeld moest worden, 
had hij juist degenen, die in deze materie het meest bevoegd waren, als 
gijzelaars opgeëist, wat des te pijnlijker was, daar ook reeds de syndicus, 
die alle desbetreffende stukken onder zijn beheer had, in den vreemde ver
toefde. Het zou derhalve niet onverdienstelijk zijn, als de stadhouder de 
Staten-Generaal wilde verzoeken hem en de beide andere gedeputeerden 
naar huis te laten terugkeren; de stad zou dan wel voor plaatsvervangers 
zorgen. 
Verder wees de magistraat in dit schrijven Rennenberg erop, dat een on
middellijke bijdrage aan de gemene oorlogslasten, waartoe de stadhouder 
in een aan Vinkenborg meegegeven brief bevel had gegeven, gemakkelijker 
betaald kon worden, als hij de schorsing van de Hoofdmannenkamer, het 
enige wettelijke orgaan ter inzameling van dergelijke gelden, ongedaan 
maakte. En tenslotte: Hoe stond het nu eigerdijk met de teruggave van 
de stadsossen ? De burgers klaagden steen en been, omdat - naar verluidde -
hun beesten door de soldaten 'geslachtet end in tonnen gesoltet werden'1! 
Erg deemoedig klonk dit alles bijeen niet, maar Rennenberg stuurde toch 
zijn (katholieke) raadsman Joris de Gruyter naar de stad met de verklaring, 
dat de gijzelaars rechtstreeks naar Kampen mochten gaan2. Na de stadhouder 
beginselgetrouw om een akte te hebben verzocht ten bewijze, dat hij geen 
derogatie van het privilege 'de non evocando' beoogde, liet de stad op 
14 juni 1579 het zestal vertrekken met een schriftelijk verzoek aan de 
Kampense magistraat hen als eerzame en hoogst verdienstelijke lieden te 
behandelen3. 
Vier dagen later trok Rennenberg zijn krijgsvolk van de stad terug en 
legerde het tot nader order deels in Friesland en deels bij Winsum en 
Farmsum in de Ommelanden4. 
Op een gelijktijdige landdag te Winsum vroeg de stadhouder de Ommelan-
der Staten om een maand soldij voor al zijn vendels. Het werd hem gewei
gerd, volgens Rengers omdat de adel medelijden had met de boeren, die 
dit evenwel, naar deze Ommelander edelman verbolgen opmerkt, zo 
weinig wisten te waarderen, dat zij desondanks bleven heulen met de stad5. 
Büjkbaar waren de boeren het drijven van de jonkers beu en stonden zij 
allesbehalve sympathiek tegenover het door de adel gesloten verbond met 
de nadergeünieerden, tengevolge waarvan zij nu al een paar maanden 

1 G.A. Gron. Prot.Julsing, p. 32 vlg. 
• Ib., p. 36. * Fresmga, p. 153. 
* Ib., p. 34. 5 Rengers n, p. 186 vlg. 
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zaten opgescheept met vreemd krijgsvolk. Bovendien had Rennenberg nu 
onlangs de gehate generale middelen in de Ommelanden ingevoerd1, wat 
de Hoofdmannenkamer tot voor kort had weten te beletten: een reden 
waarom tegen dit instituut ondei de gemene karspelluiden heel wat minder 
verzet was gerezen dan bij de adel, die het voornamelijk bestreed teneinde 
eigen invloed in bestuur en rechtsbedeling te vergroten. 
Maar de schorsing van de Hoofdmannenkamer betekende nog niet het 
aanbrengen van wijzigingen in de justitie overeenkomstig de adelspreten-
ties. Eigenlijk was in het gehele Traktaat van Winsum geen bepaling te 
vinden, die voor de adelsfactie in de Ommelander Staten een hoopgevend 
vooruitzicht bood, zodat het de vraag was, of deze partij bij de krachtme
ting met de stad wel iets had gewonnen. Ook al was aan de eigenwaan van 
de stad door de haar opgelegde verplichting gijzelaars te geven een ge
voelige klap toegebracht; van een werkelijke onderwerping, waarop 
Wigbold van Ewsum en de zijnen ongetwijfeld hadden gehoopt, was geen 
sprake. Wat Rennenberg met zijn krijgsvolk rond Groningens veste had 
gedaan, gaf hij zelf het beste weer in de aanvang van zijn brief aan Matthias 
(dd. Winsum n juni 1579), waarmede hij de drost van Staveren, Pipenbus 
(of Pipenpoy) naar Antwerpen zond: 'J'avoy...pressé avecq mes gens un 
peu de près de la ville de Groeningen'2. 
Inderdaad, hij had enige druk uitgeoefend, maar wat hij daarop laat volgen 
klinkt nogal hol, nl. dat het behoud voor de Generaliteit van deze reeds 
door ieder verstandig mens verloren gewaande en toch zo uiterst belang
rijke stad thans door zijn toedoen - waarvoor hij de goede Schepper niet 
genoeg kan bedanken - is verzekerd. Immers, nu hij er niet in geslaagd was 
garnizoen in de stad te leggen, bleef het een open vraag, of Groningen 
zich voortaan een zoveel betrouwbaarder lid van de GeneraHteit zou be
tonen. In ieder geval zou de stad even angstvallig blijven waken tegen 
schending van de privileges. 
Reeds op 22 juni 1579 richtte de magistraat zich met nieuwe klachten tot 
de stadhouder bij monde van de raadsheren Geert Entens en Rembertus 
Ackema, de taalman Henrick Büttel en de bouwmeester Henrick Hel-
michs. Ditmaal ging het o.a. om de uitvaardiging van mandaten, waardoor 
Rennenberg de onderhorige Oldambten zonder voorafgaand overleg met 
de stad oorlogsschatting had opgelegd. Naar het oordeel van de stad hadden 
de Ommelanden hem overgehaald tot deze daad, die als strijdig met de 

1 Rengers n, p. 180. 
* Kervyn et Diegerick, Doc. hist. inéd. i, p. 346. 
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privileges indruiste tegen de desbetreffende bepaling van het pas gesloten 

verdrag Daarom verzocht men de stadhouder deze mandaten op te schorten 

en in persoon naar de stad te komen om beter over het onrechtmatige 

van de uitvaardiging te worden ingelicht. Tevens zouden stadhouder en 

magistraat dan gezamenlijk overleg kunnen plegen over het wel en wee 

van de gijzelaars, die zich inmiddels naar Kampen hadden begeven zonder 

precies te weten waar zij aan toe waren1. Rennenberg voelde er wel voor 

zijn onderneming tegen de stad te besluiten met een glorieuze intocht en 

hoewel hem dit ten sterkste werd ontraden door Ufkens, Komput, Bartold 

Entens en de Ommelander adel, gaf hij gehoor aan het positief luidende 

advies van zijn katholieke raadgevers Hennck van Oyenbrugge en Joris de 

Gruyter2 De magistraat, die er zeer op gebrand was de stadhouder uit het 

Ommelander milieu weg te halen, het zelfs toe, dat hij zich door een kleine 

lijfwacht het vergezellen3. Bovendien zwoeren hopheden en manschappen 

van de acht burgervendels en het schuitenschuiversvendel de 24e juni hou 

en trou aan Gcnerahteit en stadhouder, waarna Rennenberg nog diezelfde 

dag (een traditionele 'Blijde Inkomstc' dag4) vanuit Winsum tegen 7 uur 

's avonds met hofhouding en lijfwacht de stad binnentrok. Van buiten 

ingehaald door vier vendels burgerschutten en bij de Bmnen-Ebbingcpoort 

door de Raad verwelkomd, trok de stadhouder in feestelijke optocht via 

de Grote Markt naar het 'Herenhof' (het tegenwoordige Prinsenhof), waar 

hij werd vereerd met zes amen wijn, twee vette ossen en twee last haver. 

Daarna werd hem op stadskosten het avondmaal bereid5. 

Overigens was het meer uit zakelijke overwegingen dan uit pure genegen

heid, dat de stad hem zo uitbundig welkom heette. De volgende dag legde 

de magistraat de stadhouder een stuk voor ter ondertekening, waarin be

loofd werd, dat hij Matthias en de Staten-Generaal zou verzoeken de 

schorsing van de Hoofdmannenkamer op te heffen. Rennenberg tekende 

gewillig en beloofde bovendien, dat hij de stad naar best vermogen zou 

bijstaan m het handhaven van haar privileges: een belofte, uitgebuit door 

1 G A Gron Prot Julsing, ρ 42 

* Fresmga, ρ 153 

* Bijdr Gesch Gron χ 156 'mit alle sijn Genade hoffgesmde ende garde* Zie ook G A Gron 

Ing br 1579-6 (15), 19 sept 1579, waar Rennenberg zich erover beklaagt, dat de magistraat 

hem, uit vrees voor de burgerij, nu zelfs geen garde meer toestaat, wat hem op 24JUIU nog 

wel was vergund 
4 Fresmga, ρ 154 Eveneens op een 24e juni waren Maria van Hongarije (1545 cf Eppens ι, ρ 

105) en twee vroegere stadhouders, de graaf van Buren (Maximihaan van Egmond) en de 

Graaf van Aremberg (Johan van Ligne) de stad binnengetrokken 
1 Bijdr Gesch Gron ν, ρ 144 en χ, ρ 156 
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de magistraat, die de stadhouder ertoe verleidde de Olderman van het 
gildrecht een sauvegarde te verschaffen tot ongehinderde uitoefening van 
diens ambt : het houden van toezicht op de naleving van de stapelbepalingen 
in de Ommelanden1. 
Verder wist men hem nog de toezegging te ontwringen, dat bij een proces 
over de gepretendeerde stadsrechten hij de zienswijze van de stad zou ver
dedigen, volgens welke het onus probandi bij de Ommelanders berustte, 
d.w.z. niet de stad moest bewijzen, dat zij de gewraakte rechten de jure 
bezat (wat haar moeilijk zou vallen, aangezien deze rechten meer steunden 
op traditie dan op deugdelijke documenten), maar de Ommelanden moesten 
aantonen, dat ze haar niet toekwamen2. 
Hoe stond het nu eigenlijk met het proces, waarop Matthias in zijn ordon
nantie van 24 oktober 1578 het uitzicht had geopend? Er was nog nooit 
een begin gemaakt. 
Wel had de landvoogd in februari 1579 hiertoe twee leden van de Grote 
Raad van Mechelen benoemd, nl. Johan van der Burcht en Jan Charles3, 
maar om niet nauwkeurig aangegeven redenen was hun overkomst naar 
het Noorden voortdurend uitgesteld. Welke deze redenen ook geweest 
mogen zijn, de diepere oorzaak was ongetwijfeld, dat in het voorjaar van 
1579 niemand er veel heil meer in zag dit, naar het zich liet aanzien, lang
durige en moeilijke proces te beginnen. De stad was nooit enthousiast 
geweest en de centrale regering had er voornamelijk toe besloten om een 
oorlog tussen de querulanten te voorkomen, wat niet meer actueel was, 
sinds men eenmaal had besloten de stad door militair vertoon tot een be
trouwbaar en volgzaam lid van de Gencraliteit te maken. De Ommelanden 
tenslotte koesterden wel belangstelling voor het proces, doch alleen als 
een voor hen gunstige afloop reeds tevoren zo goed als zeker was. Daarom 
stelden zij de voor de stad onaanvaardbare eis, dat de commissarissen zich 
ergens in de Ommelanden zouden vestigen om daar met afgezanten van 
beide partijen te onderhandelen4. 
Naarmate Rennenberg zich sinds het traktaat van Winsum toegeeflijker 
betoonde jegens de stad, steeg bij de Ommelanders de interesse voor het 
proces. Een lelijke streep door de rekening was voor hen daarom het feit, 
dat in juli 1579 Mechelen en de daar zetelende Grote Raad zich verzoenden 

1 P.G.Bos Gron. Gild- en Stapelrecht tot de Red., p. 308. 

Mb. 

" O.A. 221 (R.P. 1579-56): 26 febr. 1579. 

* O.A. 221 (R.P. 1579-56): 25 mei 1579, brief van de gedeputeerden der Ommelanden aan 

Matthias, ondertekend: härmen Sickinghe, Johan Renghcrs tho Hellem, H.Vcrrutius. 
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met de koning1. In augustus 1579 beklaagden de gedeputeerden derOmmc-
landcr Staten zich schriftelijk bij Matthias over de onwilligheid van de stad 
om het door hem gelaste proces te beginnen '(waarbij) nu noch een 
ander difficulteit erresen is binnen der stede Mcchelen, sulcx dat de vors. 
verordente comrmssanen, aldaer residerende, hoere commissie voerhantz 
niet sullen koenen vuldoen.. '2. Maar ten Hove was men toen tezeer in 
beslag genomen door andere zaken om voor dit proces nog een nieuwe 
regeling te kunnen treifen; thans moest Rennenberg maar weer trachten 
voor de geschillen een oplossing te vinden. Deze voelde er echter weinig 
voor tcrwille van de Ommelanden nogmaals zijn vingers te branden en 
zich de stad ten vijand te maken3. 
Kwam de stadhouder inzake het conflict met de Ommelanden de stad een 
eindweegs tegemoet, wat de kwestie van de godsdienst betrof, week hij 
geen duimbreed af van de verordeningen van Matthias. 
De 29e juni 1579 het hij vanaf het Rechthuis (de latere in apnl 1945 ver
woeste 'Hoofdwacht' aan de voet van de Martinitoren) de rcligievrede 
'solemmter' afkondigen. De plechtigheid had onder klokgelui plaats in 
aanwezigheid van de stadhouder en de heren van de Raad4. Ongeregeld
heden schijnen zich niet te hebben voorgedaan, wat met zo verwonderlijk 
is, daar het immers slechts ging om de uitvoering van reeds eerder en - zij 
het onder zware druk van buiten - met algemene instemming genomen 
besluiten Nadat Matthias door de stad bij schrijven van 25 mei 1579 was 
gemachtigd deze zaak naar eigen goeddunken te regelen, had hij op 2 jum 
d.a.v. Rennenberg en de magistraat een reeks artikelen overgezonden - ('m 
effect conform' aan die van enige maanden geleden) met bevel die tot nadere 
beschikking van de Staten-Generaal te onderhouden5. Dienovereenkomstig 
liet de magistraat het thans aan Rennenberg over de nodige voorzieningen 
te treffen, die daarop de St -Walburg en de Broerkerk toewees aan de 
protestanten onder voorwaarde, dat er geen beelden werden gebroken, 
maar dat alles wat hun werkelijk m de weg stond, voorzichtig werd ver
wijderd en gedeponeerd op een door de pnesters aan te wijzen plaats6. 

' J С H de Pater, Raad van State nevens Matthias, ρ 123 

* о A 221 (R F 1579-56) 

* G Groen van Prmsterer, Archives ie séné νπ, ρ 52 vlg Bnef van Rennenberg aan Jan van 

Nassau, dd Leeuwarden 12 aug 1579 ' (Ik twijfel er met aan ot) de von Gronninge sollen 

sich in sachen der gemeiner wolfardt concernerendc, der geboer nach woll wete tho verholdc, 

wartho sie noch desto williger sein solden, wen ick me contentement gegen die von den 

Umlande konde geven, dannne ick noch groete difficulteit und swancheit vmde ' 

* Diarium Alling, ρ 461 Bijdr Gesch Gron νπ, ρ 282 

» Bor π Auth St, ρ 8 * Ib , ρ io 
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Hoewel de stad nog verschillende punten betreffende de privileges op haar 
program had staan, die zij de stadhouder wilde voorleggen, vertrok Rennen
berg de volgende dag, 30 juni, met zijn krijgsvolk naar Coevorden1. Naar 
Maastricht behoefde hij met meer te gaan: Parma had de stad zojuist stor
menderhand veroverd. 
Handhaving van de rehgievrede werd nu een zorg van de stedelijke over
heid Een zware taak, want de langdurige strijd, die aan de gelijkschakeling 
van beide godsdiensten was voorafgegaan, had de verbittering zo hoog 
doen stijgen, dat katholieken en protestanten onmogelijk geacht konden 
worden eikaars gevoehgheden te zullen ontzien. Trouwens, ook in de 
boezem van de magistraat duurde de tweespalt voort. Fresinga2 (en m 
navolging van hem ook Bor e.a.) alsmede Bartholomé de Nubourg3 

beweren, dat Rennenberg, na zijn intocht in de stad, de wet heeft verzet, 
maar uit de stadsaantckeningen blijkt hiervan, zoals reeds de Sitter in de 
Tegenwoordige Staat van Stad en Lande terecht heeft opgemerkt4, hoege
naamd mets. De katholieke burgemeester Albert Rolteman blijft in functie6. 
De komngsgezinde Johan WijfFrmck keert op 10 oktober 1579 terug uit 
Antwerpen', bekleedt dan normaal zijn burgemeestersambt en wordt bij 
de pandwissehng van 30 november 1579 (St. Andreas) zelfs presiderend 
burgemeester7. De acht personen die bij de verkiezing van de Nieuwe 
Raad op 8 februan 1580 tot Oude (nog zittende) Raad worden, zijn dezelf
den als het - gemengd protestant-kathoheke - achttal, dat eenjaar tevoren 
tot Nieuwe Raad werd gekozen8 Wel zijn tijdens Rennenbergs verblijf in 
de stad de protestanten onder de te Groningen aanwezige magistraats
personen in de meerderheid: onder de Gezworenen tengevolge van de 
verkiezing van 15 februan 1579 en m de Raad, dank zij de afwezigheid van 
Johan Wijffnnck en de gijzeling van Chnstoffel Diest en Johan van Ballen. 
Dat de protestantse magistraatspersonen van hun meerderheidspositie 
zouden profiteren door aan te sturen op een calvinistische overheersmg, 
was echter ondenkbaar: ook bij strikte handhaving van de rehgievrede zou 
het al moeilijk genoeg zijn de overwegend kathoheke burgerij, die het 

1 Fresinga, ρ 155 

* Fresinga, ρ 154 

* Trosée. Verraad van G van Lalamg, Bijlage xxxix, ρ 97 
1 Τ S Stad en Lande, ρ 477 vlg 

* G A Gron Ing br б (1579) 16'(я F 1579-15) 27 sept 1579 Cocnders, ρ ι88 

" Diarium Along, ρ 469 

' Ib , ρ 48ο 

* Ib , ρ 495 e " Ρ 44 8 
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Traktaat van Winsum en de daarop gevolgde maatregelen maar kwalijk 
kon verwerken, in bedwang te houden. 
Parma zorgde er bovendien wel voor de onrust onder de katholieken gaande 
te houden. Op het verzoek om hulp dat hem in mei (en misschien nogmaals 
in begin juni1) 1579 door enige Groningers werd gedaan, had hij op 16 juni, 
vernemend hoe 'die borgeren ende inwoendern der Stadt Grüningen 
boven recht ende reden vanden vrijhere van Ville (Rennenberg) sampt 
sijnen anhangs en namentlijck van Bartelt Entis bedränget ende benöttiget 
(in nood gebracht) worden' Johan van Roerda afgevaardigd om zich van 
de toestand op de hoogte te stellen en met de stad onderhandelingen aan te 
knopen2. Het was rijkelijk laat: immers, vijf dagen tevoren was met de 
stadhouder reeds het Traktaat van Winsum gesloten. Bovendien haastte 
Johan van Roerda zich niet dadelijk naar Groningen. Hij wachtte nog, 
totdat hij tevens werd afgevaardigd door de keizerlijke commissarissen te 
Keulen, die hem hun uiterste vredesvoorwaarden meegaven3. Op 4 augustus 
1579 werd zijn aanwezigheid in de stad ruchtbaar. De magistraat liet hem 
arresteren te zamen met enige burgers, die met hem in contact stonden4. 
Dit verwekte nogal wat opschudding. Een van de burgers die zich het 
heftigst roerden, was Geert Tasschemaker. Hij werd gevangen gezet en 
later uit de stad verbannen, daar hij 'enige onrouwige woerden up de 
eroepeninge der gereformeerden kereken gesproecken' had en dus be
schouwd moest worden 'als een perturbateur vande gemene Ruste end 
Infractcur van de Rcligionsfrede'5. 
De Raad zond een kopie van de door Roerda meegebrachte brief van Parma 
naar Rennenberg. Bij schrijven van 6 augustus 1579 bedankte deze hiervoor 
en waarschuwde de stad, niet naar het voorbeeld van Artois en Hene
gouwen terwille van privileges of reHgie te breken met de Pacificatie van 
Gent en de daarop gevolgde Generale Unie, die immers' om geen ander 
oirsaken gemackt is, als alleene om de Spanjaerts unde haer adherenten uit 
dese landen tho verjagen'6. 

1 In ieder geval bleef men in Parma's legerkamp bij Maastricht min of meer op de hoogte van 
de ontwikkelingen te Groningen. Trosée, Verraad van G.v. Lalamg, Bijlage IX. 

* Alg.R.A.Brussel, Etat et Audience 588, fol. 4. 
* Trosce, Verraad van G. van Lalamg, Bijlage xix. Vóór zijn aankomst te Groningen had Johan 

van Roerda deze vredesartikclen al gepropageerd in Friesland, cf. G.Kramer, Doecke van 
Martena, p. 141. 

* Coendcrs, p. 187. 
s G.A.Gron. Rechterlijke Archieven ш a, 5a. Sententie van 7 november 1579, waarbij Tassche

maker opnieuw uit de stad wordt gebannen, nadat hij zonder verlof was teruggekeerd. 

* Bor π auth.st., p. io. 
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Maar zelf werd Rennenberg, die door de Unie van Utrecht te tekenen zich 
in de rebellie tegen de koning verder had laten meesleuren dan waartoe de 
Pacificatie van Gent verplichtte, door zijn omgeving hoe langer hoe meer 
gedwongen de gereformeerden te bevoordelen ten koste van de katholie
ken, zodat tenslotte ook hij ging inzien, dat het denkbeeld van een opstand 
met als enig doel de vrijheid door verdrijving van de Spanjaard, een illusie 
was geworden. 
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6 

TUSSEN UTRECHT EN KEULEN 

j . Stad, Stadhouder en Vredehandel van Keulen 

De noodtoestand in de voorzomer van 1579 had voor Groningen niet 
geleid tot een afzonderlijke vrede met de koning, noch tot aansluiting bij 
de Unie van Utrecht. Toch werd het door de afbrokkeling van de Generale 
Unie met de dag duidelijker, dat een keuze tussen deze twee uitersten 
tenslotte onvermijdelijk zou zijn. Er was echter nog één mogelijkheid aan 
het dilemma te ontsnappen: welslagen van de vredehandel te Keulen. De 
kans hierop was echter miniem. Aggeus de Albada, gezant te Keulen 
vanwege de Staten-Generaal, had op 2 juni 1579 in een brief aan zijn vriend, 
het Groningse raadslid Rembertus Ackema, nog een optimistisch geluid 
laten horen: als de Spanjaarden faalden in hun poging Maastricht te ver
overen, zou vermoedelijk wel een vrede op aannemelijke voorwaarden 
gesloten kunnen worden1. De 19e juni waren zijn verwachtingen al heel 
wat minder hoog gespannen: 'Wij vorderen slechts langzaam met de 
vredesonderhandelingen, maar hebben alle hoop nog niet verloren'2. Zijn 
schrijven van 26 juli 1579 tenslotte is diep in mineur: er zijn artikelen 
voorgesteld die voor de katholieken wél, maar voor de protestanten niet 
acceptabel zijn; hierdoor is verdeeldheid ontstaan onder de afgevaardigden; 
vruchtbare resultaten van de vredehandel zijn nu niet meer te verwachten 
en de spaansgezinden trachten thans met schoonschijnende beloften af
zonderlijke gewesten of steden over te halen tot acceptatie van de vredes-
artikelen: laten Ackema en alle Groningse gereformeerden daarom waak
zaam zijn en bedenken, dat het onmogelijk met Gods Wil kan stroken 
'ut catholici rehquis superiores sint, sed econtra vel inferiores vel ad summum 
pares'3. 
Albada doelde op 'de uiterste artikelen van 18 juli 1579' ter tafel gebracht 

1 E.Friedlaender, Briefe des Aggaeus de Albada..., p. 11. 

* Ib., p. 12. * Ib., p. 13. 
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door de keizerlijke commissarissen. Vergeleken bij de voorstellen, die 
eerder waren gedaan door de gezanten van de komng, waren deze artikelen 
zeer gematigd. Wat de godsdienst betrof in Holland en Zeeland zou de 
katholieke eredienst zijn rechten herkrijgen, maar tevens de uitoefening 
van de gereformeerde religie worden toegestaan; in de andere gewesten 
zou alleen het praktizeren van de kathoheke godsdienst geoorloofd zijn, 
maar de met-kathoheken zouden er in vrede mogen leven. De Staten-Gene-
raal eisten echter, dat de rehgievrede overal gehandhaafd bleef, waar zij 
reeds was ingevoerd. De artikelen van de iSejuli hadden het karakter van een 
ultimatum en lieten dus geen hoop bestaan dat de respectievelijke standpunten 
elkaar nog dichter zouden naderen, vandaar Albada's moedeloosheid1. 
Op twee mameren bereikten de stad Groningen deze 'uiterste artikelen': 
direct door gezanten van Parma en de keizerlijke commissarissen en indirect 
door afgevaardigden van Matthias en de Staten-Generaal, die besloten 
hadden de bij hen ingebrachte artikelen ter beoordelmg voor te leggen aan 
de gewestelijke Staten2. 
De eerste, die met het vredesaanbod naar Groningen kwam, zal Parma's 
gezant, Johan van Roerda zijn geweest. Hij werd, zoals reeds verhaald is, 
op bevel van de magistraat gearresteerd De beroering, die daardoor onder 
de burgerij ontstond, bereikte op 18 augustus 1579 een hoogtepunt. De 
onmiddellijke aanleiding van de meuwe onlusten was het feit, dat de Raad 
nu eindelijk metterdaad was overgegaan tot heffing van de 'generale 
middelen'. Hiertegen werd fel geprotesteerd: een menigte 'papistische 
muitmakers', schreeuwend geen stuiver te zullen bijdragen, tenzij het 
bevel daartoe rechtstreeks van de koning kwam, rukte op naar het raadhuis, 
drong er binnen, eiste vrijlating van Johan van Roerda, nep om aanneming 
van de Keulse vrede en raakte zelfs slaags met de magistraat Enige pro
testanten hadden lont geroken en stonden gereed aan het gevaar van een 
contrarevolutie het hoofd te bieden. Hoewel 'seer weimch in getaele' 
stormden zij op hun beurt het raadhuis binnen en gingen daarbij zo schnk-
barend te keer, dat hun ontstelde 'roomsgezinde' stadgenoten het gebouw 
ijlings en deels via de vensters verheten3. Om herhaling van dergelijke 
scènes te voorkomen zond de Raad Johan van Roerda naar Rennenberg, 
die hem op het blokhuis te Staveren gevangen zette4. 

1 J Hansen, Die niederlïndische Pacificationstag zu Köln im Jahre 1579, ρ 264 vlg 
9 Bijdr Gesch Gron vi, ρ 196 

• Fresmga, ρ 164, Coendcrs, ρ 187, Bijdr Gesch Gron νπ, ρ 282 
1 Born, ρ 114 Eind 1580 werd hij overgebracht naar het kasteel van Woerden, waar Bor 

hem nog heeft gezien (Ib ) 
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Vermoedelijk enkele dagen na de arrestatie van Van Roerda ontving 
Cornells Kempis1, Fries van geboorte, maar reeds lange jaren gevestigd te 
Groningen, een exemplaar van de Keulse vredcsartikelen van de verbannen2 

president van het oude Friese Hof: Igram van Achelen. Kempis toonde het 
stuk aan zijn vrienden en zond het vervolgens met een begeleidend schrijven 
door naar de vrouw van Van Achelen, die nog te Leeuwarden woonde. 
Maar de stukken werden onderschept en overgegeven aan Rennenberg, 
die daarop de Groningse magistraat gelastte Kempis m verzekerde bewaring 
te stellen3. Aan dit bevel werd de 13e augustus 1579 voldaan4. 
Ongeveer een week later zullen Gijsbert Aemts en Herman 'de bode' te 
Groningen zijn gearriveerd. Zij waren op 16 augustus uit Antwerpen ver
trokken met de opdracht de Keulse vredcsartikelen uit naam van Matthias 
en de Staten-Generaal aan te bieden aan de Staten van Stad en Lande, 
'omme daerup t'adviseren'5. Het was nl niet de bedoeling van de regering 
te Antwerpen, dat de gewesten voor zichzelf over oorlog of vrede zouden 
beslissen; zij moesten slechts hun mening geven, waarna de Staten-Generaal 
zich verder zouden beraden op het aan de keizerlijke commissarissen te 
geven antwoord6. Op 22 augustus 1579 deden de Hoofdmannen (die klaar
blijkelijk slechts geschorst waren m de bedienmg van de justitie en met in 
de bevoegdheid landdagen uit te schrijven) een oproep uitgaan naar de 
Ommelanden om de 27e met Burgemeesters en Raad ten raadhuize te 
komen vergaderen over de ingekomen vredcsartikelen7. Drie Hoofdmannen 
waren katholiek : Johan Thedcma, Herman WijfFrinck en Wolter Schatter8; 
de vierde, Jacob Hillebrands, was protestant. Dit overwicht van de katho
lieken m de Hoofdmannenkamer bhjkt ook uit de bewoordingen, waarm 

1 Cornells Kempis of Cornelius Kempius, de bekende auteur van 'De origine, situ, qualitate 

et quantitate Frisiae et rebus a Fnsiis olim praeclare gestis libri ш' Colomae, 1588 
a Fresinga, ρ 157 

" Trosce, Verraad van G van Lalamg, Bijlage x x x i x (Relation de Nubourg), ρ 97 

* G A Gron Rechtcrl Arch ш a 5 * 

» Bijdr Gesch Gron VI, ρ 197 

' Het werd de gewesten daarom verboden hun advies direct aan de keizerlijke commissarissen 

te zenden Zo b ν Rennenberg in een brief aan de stad Groningen dd Assen 19 sept 1579 

'Beroerende de overgesonden articlen vande peys, dunct ons hooch noodich, dat ghijluyden 

sonder eemch vertreck eerstdaechs daerop adviseert, ende Uluydcn advijs sijne Altcze ende 

generaele Staten, macr nyemant ander overschickt' G A Gron Ing Br 6 (1579) 15 (R F 

1579-9) orig 

' о A 225 (s F 1579-107) 
8 Alle dne worden door Sicco Wijffnnck bij name genoemd m zijn voor Parma bestemde 

opsomming van betrouwbare katholieke Groningse notabelen Alg R A Brussel, Etat et 

Audience Bis 589 
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de oproep was vervat. Op nauw verholen wijze wordt bij voorbaat accep
tatie van de vredesartikelen gepropageerd. De Hoofdmannen verklaren, 
dat zij voor de Ommelanden stukken inzake 'de generale vrede' hebben 
ontvangen 'waerin die walfaert ende conservatie van Stadt ende lande offt 
anderszins die geheel ruine ende onderganck ons van sijne Mat. guedelick 
ende vaederlick gepresentiert ende angeboden wordt mitt meer andere 
treffelicke ende markclicke puncten ende articulen, gelijck men vuit den 
Inholt van dien breder ende beter vernemen wertt'; de Ommelanden 
moeten op de aangegeven datum onverwijld ten raadhuize komen, 'want 
die saceke haeste eischett, ende gheen vertoch (uitstel) lijden en kan, by soe 
lieff u sijne Mat. onse natuerlicke heer ende prince, die conservatie van 
Stadt ende landen, walfaertt van wijff ende kinderen, beschuttinge van lij ff 
ende guede sinnen (zijn)'. Ook uit de adressering bÜjkt dat de Hoofdmannen 
een gunstig advies op de artikelen willen bevorderen : feitelijk was iedereen 
op de landdag welkom, ook de gewone 'karspelman', die zeker geacht kon 
worden naar de vrede te haken1. Stormlopen deed het echter niet. 
Wellicht heeft de adelsfactie, die voor haar ideaal 'vrij van de stad' meer 
gebaat was bij een voortduren van de oorlog dan bij een spoedige vrede, 
voorkomen dat de oproep in de Ommelanden algemeen bekend werd. Er 
verschenen de 27e augustus alleen enige geestelijken ten raadhuize2. De 
landdag werd daarom uitgesteld tot 3 september. Hoewel de opkomst 
toen niet veel groter was, werd toch maar met de beraadslaging begonnen. 
Nadat de desbetreffende stukken waren voorgelezen, bezwoer Hoofdman 
Johan Thedema de comparanten zich terdege op de vredesartikelen te 
bezinnen en de belangen van Stad en Lande zo te behartigen, dat 'de 
uterste verdarffend ruine unsz aller moege vermij det ende verhoedet wor
den'. Maar de Ommelanders verklaarden bij monde van hun secretaris 
Petrus Cornelius, dat zij te gering in aantal waren of tenminste te weinig 
gekwalificeerde personen onder hun gelederen telden om over dermate 
gewichtige zaken een besluit te mogen nemen, hoewel 'se voer sich neet 
levers (niets liever) hadden dan rust end vrede end eenmael vanden oorloghe 
verlost tho worden'3. 
Zo zag de stad zich ook thans weer genoodzaakt over een delicate kwestie 

1 De oproep was gericht aan: 'Allen abten, Prelaeten, Ridderen, Jonckeren, hocvelmgen, 
Pastoren, Commissarien, Vicaricn, prebendaren, egenarffden ende daer gheen eigenarffden en 
sint uitt elcken Karspell twe anderen vulmachtiche mitten gemeinen onderzaten ende Inge-
setencn der Karspelen deser Ommelanden tsamptlich ende clck bysonder'. 

* Coenders, p. 187. 
3 G.A.Gron. Recht. Arch, ra a s*. 
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te beraadslagen zonder de Ommelanden. Op 5 september 1579 drongen 

Johan Thedema en vijftien burgers bij de Raad erop aan de Keulse vrede 

onvoorwaardelijk te accepteren1. Dit was natuurlijk meer dan men van een 

goeddeels protestantse magistraat mocht verwachten. Orde en rust vor

derden evenwel, dat gezocht werd naar een oordeelvelling over de artikelen, 

die voor de grote meerderheid van de burgerij aanvaardbaar zou zijn. 

De Raad besloot het advies in te winnen van de Staten van Overijssel2. 

Nadat bericht was ontvangen van hetgeen door deze op hun landdag te 

Zwolle van 13 september 1579 inzake de Keulse vrede was overeengekomen, 

aanvaardde de stad Groningen de Overijsselse resolutie - een meesterstuk 

van diplomatie - als haar eigen. 

De Staten van Overijssel stonden voor een soortgelijk dilemma als de stad 

Groningen. Ook daar waren velen voor een onmiddellijke acceptatie van 

de vredesartikelen. Op een vorige landdag, augustus 1579, hadden de 

Ridderschap en de steden Zwolle en Kampen (Deventer alleen was tegen) 

besloten de artikelen aan te nemen en de keizerlijke commissarissen, be

nevens de hertog van Terra Nova, afgevaardigde van de koning, hiervan 

door een bode te verwittigen. Maar emge Deventcnaren waarschuwden 

de gouverneur van Zutphen, Seyno van Dorth, die door alle naar Keulen 

leidende wegen en stegen af te zetten de bode wist te arresteren3. 

In aanwezigheid van Rennenberg4 werd te Zwolle op 13 september 1579 

opmeuw over de Keulse vrede beraadslaagd, nu om Matthias het gevraagde 

advies te verschaffen. Men zocht ditmaal naar een formulering, waarmee 

allen, katholieken zowel als protestanten, akkoord konden gaan. Op de 

meeste artikelen luidde het commentaar: 'Heeft geen swaencheyt', maar 

op het punt van de godsdienst werd geadviseerd de koning te verzoeken, 

dat hij 'genedich beheve vuyt angeboeme genedicheit die exercitatie van 

de Reformeerder Religie in den steden ende plaetsen, daer die nu tegenwoor-

dehek is, omme deselve des toe bequemer m ruste ende vrede te onderhol-

den, to tolereren, ter tijdt by advijs van de Generale Staten anders daer mne 

sai sijn verzien ende ordmeert'5. Of de Overijsselse Staten toelating van de 

religievrede, mdien reeds ingevoerd, een 'conditio sine qua non' achtten 

voor het aannemen van de Keulse vrede, valt uit deze voorzichtige be

woordingen met op te maken. Fresinga schrijft dan ook: 'Die van Over-

1 Cocnders, ρ i87 Bor π, Auth st, ρ io 

* G A Gron Prot Julsing f 64V0 

* G Groen van Pnnsterer, Archives le série νπ, ρ (¡η vlg 

' G A Gron Ing br (1579), ρ із 

* Fresinga, ρ 581 
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ijssel, van ander humeuren sijnde (dan Friesland en de Ommelanden - d.i. de 
Ommelander adelsfactie - die Matthias hadden bericht dat hun de Keulse 
artikelen 'geenszins aennemelick en waeren' sonden den 13 (september) 
oock heure meenmge over, uyt wekker bhjckelijck gcnoech was, dat sij er 
geen groóte swancheyt in en vonden'1. 
De Groningse magistraat hield zich nog meer op de vlakte door met eens 
de moeite te nemen zelf een antwoord te formuleren, maar de 23e september 
1579 te volstaan met de verklaring, dat de stad zich schaarde achter de 
Overijsselse resolutie. Wel werd hieraan nog de zinsnede toegevoegd, dat 
men zich voorts de eenstemmige eindbeslissing van Matthias en de Staten-
Generaal zou laten welgevallen2. De 'gemene borgeren' (blijkbaar was weer 
een afvaardiging van de burgerij ten raadhuize gedaagd), gilden en burger-
vendels hechtten, met uitzondering van hopman Oldendorp en enige 
'muitmakers', hun goedkeuring aan dit antwoord3. Op het eerste gezicht 
wekt dat misschien enige verwondering, want alles bijeen scheen dit 'advies' 
van de stad toch weinig geëigend om een snelle totstandkoming van de 
vrede te verzekeren. Men bedenke echter, dat de stad toentertijd, zowel bij 
Rennenberg4 als te Antwerpen (bij monde van Johan WijfFnnck en Johan 
de Gouda)5 met aandrang verzocht om vrijlating van de gijzelaars. Voor de 
inwilliging van dit verzoek was het natuurlijk alleszins gewenst Matthias, 
Oranje en Rennenberg weer eens te verzekeren, dat de stad verknocht was 
aan de Generahteit. 
Hoe stond de stadhouder zelf tegenover de Keulse vredesartikelen ? In het 
openbaar afwijzend: op 29 augustus 1579 schreef hij de Gromngse magistraat 
vanuit Leeuwarden dat men brieven van Terra Nova, gencht tot de stad, 
had onderschept. Deze brieven hadden volgens Rennenberg tot onderwerp : 
'de geveynsde peys, daronder anders niet gesocht wordt dan de goede 
undersaeten in schoennge ende twedrachticheit te brengen'6. De stadhouder 
fungeert m dergelijke uitspraken als spreekbuis van Matthias, Oranje en 
de Staten-Generaal; veel waarde voor het vaststellen van zijn persoonlijke 
visie op de Keulse vrede mag er met aan worden gehecht Rennenberg 
had indertijd geaarzeld toe te treden tot de Nadere Unie o.m. aangezien 
hij vreesde, dat dit meuwe verbond schade zou doen aan de vredehandel.7 

Opmerkenswaard is ook, dat zijn naam voorkomt onder twaalf katholieke 
Zuidnederlandse edelen aan wie Paus Gregonus xni op 10 september 1578 

1 Fresinga, ρ ібб 
1 Diarium Alling, ρ 46Ö · Bijdr Gesch Gron vi, ρ igS, ρ 20$ vlg 

' Coenders, ρ 188 " G A Gron Ing br 6 (1579) 12 (н F 1579-17) 
4 G A Gron Prot Julsing f 64VO ' Cf blz 112 
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een schrijven richtte met de mededeling, dat hij de nuntius Castagna als 
zijn afgevaardigde naar de vredesonderhandelingen zou sturen1. Beschouw
de men Rennenberg te Rome als een van de Nederlandse groten, die -
aangespoord door het decreet van juli 1578, waarin Gregonus xiii katho
lieken op straffe van excommunicatie gebood zich te onthouden van steun 
aan de rebellie tegen de koning - gemakkelijk zouden zijn te winnen voor 
het pauselijk standpunt inzake een te sluiten vrede, nl. op voorwaarde van 
een onverkort herstel van het katholicisme? In jum 1579 zond Rennenberg 
zijn secretaris Badly naar Keiden. Het gerucht ging dat deze, alvorens daar
heen te gaan, een bezoek had gebracht aan Parma's legerkamp bij Maas-
tncht2. Jan van Nassau, die Rennenberg te Utrecht over deze zaken onder
vroeg, kreeg de indruk, dat zijn collega stadhouder door het afvaardigen van 
Badly de zaak van de opstand had willen dienen3. Was dit juist' In Parma's 
legerkamp smeedde De Robles plannen zijn stadhouderschappen te her
overen4, wat Rennenberg natuurlijk zeer onwelkom was, zodat Bailly's 
eventueel verbhjf m die omgeving mderdaad het karakter kan hebben 
gehad van anti-Spaanse spionage. 
In Keulen had Badly een ontmoeting met een gezant van de koning, nl. 
proost Fonck. Het initiatief tot deze ontmoeting ging uit van de laatste. 
Fonck verzocht de secretaris bij Rennenberg erop aan te dringen het kamp 
van de ketters en rebellen te verlaten en zich te verzoenen met de koning, 
die hem dan wel in zijn stadhouderschappen zou bevestigen. Badly beloofde 
zijn best te zullen doen en verzekerde de proost, dat zijn meester zich tegen
over hem al meermalen geërgerd had uitgelaten over de sluwe en onbe
rekenbare politiek van Oranje5. Men krijgt uit dit onderhoud met de indruk, 
dat Badly van Rennenberg opdracht had gekregen bepaalde stappen te 
doen in de richting van een verzoening met de koning, maar evenmin is 
duidelijk, hoe de afvaardiging van deze kathoheke secretaris dienstig kon 
zijn om iets te bewerken, wat m de ogen van Jan van Nassau 'mehr zu 
gutten dan zu nachthed' zou strekken. Rennenberg zweefde in deze tijd 
waarschijnlijk geen ander doel voor ogen dan zich zo ruim mogelijk te 
oriënteren betreffende de kansen en vooruitzichten van de vredehandel. De 

1 Brom-Hensen, Rom bronnen н с Ρ 52 (1922), ρ 562 vlg 'Dommo ViUae, gubernaton 

Fnsiae' 
2 G Groen van Pnnsterer, Archives le serie vi, ρ 624 Trosée, Verraad van G van Lalarng, 

ρ xivn vlg 

* G Groen van Pnnsterer, t a ρ , ρ 643 
5 Trosce t a p . Bijlage IX 
e Trosée t a p , Bijlage uv, ρ 150 vlg 
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star revolutionair denkende nadcrgeunieerden, veelal calvinisten, waren 
zijn geestverwanten met en hun voortdurend gezelschap deed hem des te 
scherper de behoefte gevoelen m contact te blij ven met de wereld daarbuiten. 
Daarom wenste hij ook feeling te houden met zijn verwanten m het Zuiden 
en hun politieke denkbeelden. Dit zal tenminste wel de reden zijn geweest, 
zoals ook Trosée veronderstelt, dat hij de Gedeputeerden der Nadere Unie 
eind juli ij79 aanbood Bailly, pas terug uit Keulen, nu ook nog naar 
Montigny te zenden, naar het heette, als een laatste pogmg te bemiddelen 
in de strijd tussen Walen en Gentenaren1. Concrete plannen om zijn koers 
te wijzigen had Rennenberg echter nog met en in zoverre was het vertrou
wen, dat Jan van Nassau nog in hem stelde, gewettigd. Maar de Gelderse 
stadhouder had weleens mogen bedenken, dat hij zelf afbreuk deed aan 
Rennenbergs ijver voor de zaak van de opstand door calvinistische schen-
dmgen van de rehgievrede eer te bevorderen dan te voorkomen. De positie, 
waarin hij dientengevolge de katholieke stadhouder van de noordelijke 
gewesten bracht, werd gaandeweg onhoudbaar. 
In Overijssel maakte het gros van de bevolking zich grote zorgen over de 
calvinistische terreur m Utrecht en Gelderland. Zou Rennenberg hun het 
lot, dat de kathoheken daar trof, kunnen besparen? Op 23 juh 1579 ver
voegden zich afgevaardigden van de Overijsselse Staten bij de stadhouder 
om hem daarover te polsen. Eigenlijk kwamen zij bemiddelen voor 
Zutphen, in welke stad de heftig anti-katholieke Bartold Entens garnizoen 
dreigde te leggen. Entens gebruikte daartoe krijgsvolk van Rennenberg, 
hoewel Zutphen met onder diens gouvernement ressorteerde. De Overijsselse 
gezanten verzochten Rennenberg Zutphen terwille van de katholieke 
ingezetenen te behoeden voor bezetting. Zij verwezen daarbij naar het 
voorbeeld van Amersfoort. Ook aan die stad had men met geweld garni
zoen opgedrongen en hoc was het daarop de kathoheken vergaan7 Velen 
waren verbannen en de ovengen mochten geen wapens dragen, geen wacht 
houden en zich op straat met met meer dan twee man te zamen bevmden. 
De stadhouder moest bedenken, hoe Deventer, Kampen en Zwolle zouden 
reageren, ab deze steden bemerkten, dat de ene stad voor, de andere stad na, 
de Nadere Urne werd opgedrongen met voor de kathoheken de bekende, 

1 Trosée t a ρ , ρ un Ρ L Muller, Regering Ned Geünieerde Provinciën ρ 75 vlg Bailly 

moet de reis inderdaad hebben aanvaard (Trosce, t a p Bijl tn, memorie Nadere Ume 

'Ten gheeft oock gheen cleyn nadencken, dat den secretaos Bally over een tijt bij de maelcon-

tenten heeft geweest'), maar wat hij eventueel met Montigny heeft besproken is mij met 

gebleken, ook niet uit de correspondentie van laatstgenoemde (Alg R A Brussel, Etat et 

Audience, Lettres Missives 1816.3) 
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rampzalige gevolgen. Was het met ten hemel schreiend 'dat die gerefor
meerde (die soe seer op hoer vrijheit van conscientien stonden) den anderen, 
cathohjcken, beenghden ende hart vielen, die om hoerent willen m alle 
dese lasten quemen, ende velhcht noch hjffende guet quijt worden solden.1 ?' 
Dit betoog van Overijsselse katholieken het met na indruk te maken op 
Rennenberg. Evenals zijn oom, proost Herman, die het onderhoud had 
bijgewoond, stelde hij zich dadelijk in verbinding met Jan van Nassau om 
voor Zutphen te pleiten. Laatstgenoemde hield echter vast aan het voor
nemen garnizoen m de stad te leggen. Begrijpelijk ovengens, want Parma's 
troepen opereerden reeds in de Achterhoek. Wel beloofde graaf Jan erop te 
zullen toezien, dat in Zutphen het katholicisme geen haar gekrenkt werd en 
dat de stad met tegen haar zm tot het lidmaatschap van de Nadere Urne 
werd gedwongen2. Kort daarop geraakte Zutphen door de nadering van 
Parma's troepen m paniek. De calvinisten, een kleine minderheid, maar 
uiterst actief, profiteerden van de nood. Zij eisten invoering van de rehgie-
vrede en maakten zich meester van de macht, gesteund door Jan van Nassau, 
die de stad nu een garnizoen opdrong onder bevel van Sonoy; Entens had 
het bhjkbaar te druk met het brandschatten van het omliggende land3. Ook 
Sonoy's vendels behoorden tot het krijgsvolk van Rennenberg. Deze 
probeerde de situatie nog m handen te houden en sloot een akkoord met de 
stedehjke overheid, krachtens hetwelk de rehgievrede ordelijk en in vreed
zaam overleg met de kathoheken zou worden ingevoerd. Maar tegenover 
een man als Sonoy stond Rennenberg machteloos. Zich gedekt wetend door 
deze papenhatende garnizoenscommandant bliezen de calvinisten zo hoog 
van de toren, dat de meeste kathoheke magistraatspersonen in arren moede 
de stad verheten. Twee kerken werden ingeruimd voor de gereformeerde 
diensten : de Dommicanenkerk en de Grote Kerk en van deze laaste werden 
de beelden, toen de stadstimmeriieden met voldoende haast maakten met 
de rustige verwijdering, omvergehaald door de soldaten van Sonoy4. Ren
nenberg was ten einde raad, toen hem dit ter ore kwam Door de katho
lieken werd hij ervan beschuldigd hun zaak te hebben verraden. In een 
bitter schrijven aan de Gedeputeerden van de Nadere Urne dd. 26 september 
1579 verklaarde hij geen kans te zien Groningen en Overijssel tot de Ume 
te brengen, als dergelijke contractschendingen met streng werden gestraft. 
De Gedeputeerden zonden kopie van dit protest aan Jan van Nassau5, maar 

1 Trosée t a p , Bijlage χ 

* Ib * H A Enno van Gelder, Révolutionnaire Reformaue, ρ 96 vlg 
8 Fresinga, ρ 158 » Bor π, ρ 136 
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die oordeelde, dat de katholieken door hun recalcitrante houding het 
gepleegde geweld zelf hadden uitgelokt1. 
Ten tijde dat Rennenberg dit schrijven richtte aan de nadergeünieerden, 
stond hij in voortdurend contact met afgevaardigden van de stad Groningen. 
Ook trof hij reeds voorbereidingen tot een nieuw bezoek aan de stad, ten 
einde de nog hangende kwesties - vooral de reorganisatie van de justitie - te 
regelen. De nadergeünieerden hoopten, dat de stadhouder de gelegenheid 
zou aangrijpen om de stad alsnog te bewegen toe te treden tot hun Bondge
nootschap. Zij werden in die verwachting teleurgesteld. Rennenberg had 
het vertrouwen in de Nadere Unie verloren en weigerde ten gunste van dit 
verbond druk uit te oefenen op de Groningers. 

2. Intocht zonder Garde 

Na zijn verblijf te Utrecht in juli 1579 bracht Rennenberg de maand augus
tus goeddeels door te Leeuwarden. Maar ongeacht waar hij zich bevond, de 
Groningers gingen hem achterna om te pleiten voor het herstel van hun 
privileges. Te Utrecht bezochten hem burgemeester Willem Ubbena en 
raadsheer Rembertus Ackema, die op 26 juli uit Groningen waren ver
trokken en daar, waarschijnlijk zonder veel bereikt te hebben, op 7 augustus 
terugkeerden2. 
Ook te Leeuwarden ontving Rennenberg gezanten uit Groningen. Hun 
voornaamste desiderata waren heropening van de Hoofdmarmenkamer en 
vrijlating van de gijzelaars. De 29e augustus 1579 schreef de stadhouder de 
magistraat, dat hij zelf naar de stad wilde komen om er de bediening van 
de justitie te herstellen. Evenwel moest hij eerst nog voor hoogst dringende 
zaken naar Zwolle3. Wat zijn aanwezigheid daar zo urgent maakte, zagen 
wij reeds: zwichtend voor het Keulse vredesaanbod, dreigde Overijssel 
zich op eigen gelegenheid met de koning te verzoenen. Voorts schreef de 
stadhouder, dat hij wegens ziekte niet in staat was geweest de stad Groningen 
eerder van zijn voornemen te verwittigen. Bovendien zag hij nog uit naar 
antwoord op een vorig schrijven, waarin hij had verzocht om een verklaring, 
hoe de magistraat een oproer als dat van de 18e augustus in de toekomst 
dacht te voorkomen4. Het oponthoud in Overijssel duurde langer dan 
Rennenberg had voorzien, maar op 17 september kon hij toch mededelen, 

1 G.Groen van Prinsterer, Archives...ie Série vn, p. 99. 
• Coenders, pp., 186,187. 
• G.A.Gron. Ing.br. 6 (1579) n (H.F. 1579-16). 
«Ib. 
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dat hij reisvaardig was en 'metter hulpe Godts' - de wegen waren slecht -
over twee dagen te Groningen zou zijn om aldaar 'Uluden tsampt de ge
meente nopende den privilegien allen goet contentement te geven'1. Toen 
hij echter, op weg naar Groningen, de volgende dag in Assen was aange
komen, bereikten hem alarmerende berichten over een te verwachten 
inval in Drenthe van plunderend paardcvolk. Waarschijnlijk ging het om 
ruiters van de vrij heer Sigismund von Kurzbach, een condottiere die, in 
dienst genomen door de Staten-Generaal, maar niet tijdig uitbetaald, zich
zelf recht verschafte in de oostelijke gewesten2. Rennenberg haastte zich 
naar Coevordcn om de ruiters te bewegen rechtsomkeert te maken. 
Er was echter nog een andere reden, waarom de stadhouder zijn tocht naar 
Groningen niet vervolgde. In Assen waren afgevaardigden van de Groningse 
magistraat hem komen verzoeken rekening te houden met de gevoelens 
van de burgerij en daarom geen lijfwacht met zich te voeren. Rennenberg, 
die zich inderdaad liet begeleiden door een garde van zestig 'haakschutten' 
(arquebussiers) hoorde van dit verzoek vreemd op, temeer daar 'geene 
steden van Overissel ons sulex refuseren, ende oeck mede wij noch lestmael 
binnen uwer stadt met garde gweest sijn...' Hij weigerde dan ook de bur
gerij in dezen terwille te zijn. En niet alleen wenste hij bij zijn intocht be
schermd te worden door een lijfwacht, maar bovendien eiste hij, dat de 
burgervendels de eed van trouw, afgelegd bij zijn voorgaand bezoek aan de 
stad, hernieuwden3. Blijkbaar rees aanvankeÜjk ook tegen dit laatste bezwaar, 
want twee stadsgezanten, burgemeester Albert Rolteman en raadsheer 
Rembertus Ackema konden Rennenberg die, zodra hij met de ruiters was 
klaargekomen, naar het blokhuis te Vollenhove was getrokken, wel een akte 
tonen van 'de continuatie des Borgerlicken Regiments eedt in Junio gedaen', 
maar deze akte was 'gantz sunder forma ende oick niet getekent bij den 
genen dien 't behoerde'. Rennenberg gaf daarop de magistraat in overwe
ging gevolmachtigden naar Vollenhove te sturen om daar met hem te 
onderhandelen over stapel en justitie4. Maar dat behaagde de stad evenmin: 
uit ervaring wist men, dat de stadhouder binnen de veste een vrij wat plooi
baarder onderhandelingspartner was dan daarbuiten. Hoe zou men Rennen
berg echter kunnen verlokken toch naar Groningen te komen? Wel 
gelukte het de magistraat op 30 september 1579 de akte van de eedsher-

1 G.A.Gron. Ing.br. 6 (1579) 13 (H.P. 1579-18). 
J Trosce, Historische Studiën, p. 1 vlg. Fresinga, p. 161. 
* G.A.Gron. Ing.br. 6 (1579) 15 (R.F. 1579-9): Rennenberg aan B. en R. van Groningen, d. 

Assen 19 sept. 1579 (orig.). 
4 G.A.Gron. Ing.br. 6 (1579) 162 (H.F. 1579-15). 
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nieuwing alsnog te laten bekrachtigen door de bevelhebbers van het bur
gerregiment1, maar vele hopheden en rotmeesters bleven zich hardnekkig 
verzetten tegen toelating van een garde2. Kennelijk vreesden deze oversten 
der stedelijke militie door inschikkelijkheid op dit punt Parma te verstoren, 
die - naar zij hoopten - de stad thans weldra zou verlossen uit het steeds 
aanwezige gevaar van een overrompeling door de nadergeumeerden. 
Juist omstreeks deze tijd arnveerden te Maastricht twee Gromngers, 
Hartman Pellens en Claes Comncx, die bij Parma hoog opgaven van de 
verknochtheid der burgerij aan Kerk en Koning en hem dringend ver
zochten de stad zonder dralen te hulp te komen. Parma beloofde dit en 
drukte de Gromngers op het hart de stad zolang onverpoosd tegen het 
krijgsvolk van Rennenberg en andere rebellen te bhjven verdedigen3. 
Inmiddels bleef de magistraat bij de stadhouder aandringen op overkomst 
naar Groningen. Men probeerde hem thans te vermurwen door geschenken, 
o.a. twee ossen, afgehaald en naar Vollenhove gebracht door Rennenbergs 
'Fleishouwer unnd Diener' Hansz Bernardtz4. De schenking was hem 
vermoedelijk ter kennis gebracht door de op 4 oktober naar Vollenhove 
afgevaardigde stadsgezanten: burgemeester Willem Ubbena, Hoofdman 
Jacob Hillebrands, raadsheer Rembertus Ackema, Taalman Hmnck Büttel 
en Bouwmeester van de Gilden Hmnck Hclmichs5. Gevolmachtigd waren 
deze heren met, maar wel bespraken zij met Rennenberg kwesties van 
stapel en justitie Een paar uur na hun aankomst arn veerde ook een Omme-
lander deputatie · Johannes Greven, abt van Aduard, Wigbold van Ewsum 
en Hieronymus Verrutius Maar hoe krachtig zij de Ommelander belangen 
ook verdedigden, Rennenberg toonde zich heel wat minder toegeeflijk 
jegens hen dan m de maanden vóór het Traktaat van Winsum. Aan 
de stadsgezanten beloofde hij nu spoedig de Hoofdmannenkamer te 
zullen heropenen, terwijl hij de Ommelandcrs maande hun verzet daartegen 
te staken6. Kort daarop verklaarde de stadhouder voor verdere onderhan
delingen zijn intrek te willen nemen m het bij de stad (en binnen de stads-
junsdicüe) gelegen klooster Essen, vertrouwend dat hij daarmee de magis
traat een genoegen deed ja mjet minder dan oft wij ons binnen die Stadt 

1 Oianum Alting, ρ 482 
a Dianum Alting, ρ 467 

' Alg R A Brussel, Etat et Audience 1798-3 
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begaven'1. Met deze met ongunstige berichten keerden de stadsgezanten op 
12 oktober terug. Rennenbergs besluit zich in het klooster Essen te vestigen 
was niet alleen gebaseerd op zijn verlangen de Groningers te geneven. Zijn 
vertrek uit Vollenhove had enigszins het karakter van een vlucht.2 Hij werd 
er nl. overstelpt met klachten over het wangedrag van Bartold Entens, die 
thans met zijn voetvolk de grensstreken van Drenthe en Overijssel brand
schatte Voortdurend maken de bronnen in deze tijd melding van de 
gruwelijke overlast, die het desperate landvolk ondervond van onbetaalde 
ruiters en voetknechten. Heel de strijdmacht van de Staten-Generaal en de 
Nadere Unie scheen verworden tot een ordeloze bende. Genoemd werden 
reeds de ruiterscharen van de vrijheer Von Kurzbach. Het voetvolk van 
Bartold Entens trok herwaarts en derwaarts door Fivehngo3, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland en in oostelijke richting zelfs tot over de grenzen 
van het generahteitsgcbied. Boeren die de opgelegde schattingen niet 
wilden of konden betalen werden tot afschrikwekkend voorbeeld niet 
zelden als gevangenen meegesleept4. Benden van de overste Steinbach, 
die in juli 1579 door de nadergeumeerden in dienst was genomen, roofden 
Twente leeg5. 

Wat restte er eigenlijk nog van de idealen, waarvoor Rennenberg zich 
indertijd aan de zijde van de opstand had geschaard? Zijn eerste lauweren 
had hij behaald te Valenciennes, waar hij in de zomer van 1576 zijn bijdrage 
leverde aan de verdrijving van de muitende Spaanse troepen. Hier in het 
Noorden was het thans niet de Spanjaard, maar het eigen krijgsvolk 
dat - zijns ondanks - het land afstroopte. Juist nu kreeg in de Waalse 
gewesten het verdrag van Atrecht, waarbij bepaald was dat alle vreemde 
troepen het land zouden verlaten, zijn eindelijk beslag: op 4 oktober 1579 
deed Parma, na zojuist de lang verbeide goedkeunng van Fihps и te hebben 
ontvangen, de reconciliatie afkondigen in de St.-Servaas te Maastricht'. 
Dit betekende tevens de definitieve verzoening met de koning van Rennen
bergs invloedrijke neef en beschermer, de Henegouwse stadhouder 
Philippe de Lalaing. Ook de Keulse vredesartikelen voorzagen in het 
vertrek van vreemde troepen7. En daar, in Keulen, staakten in deze tijd de 
katholieke afgezanten der Staten-Generaal hun rebellie tegen de koning: 
Aerschot, Grobbendonk, de abten van St. Geertrui en Marolles en de 

1 G A Gron Ing br б (1579) 20 (R F 1579-8) Rennenberg aan В en R van Groningen, d 
Vollenhove ro oktober 1579 (ong ) 
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proost van St. Baaf te Gent, Bucho van Aytta1. Wat kon Rennenberg nog 

bewegen de zijde van de Opstand te houden? Het ideaal van de rehgievrede? 

De calvinistische geweldplegingen hadden hem allang geleerd dat dit een 

illusie was. Zijn vasthouden aan de rehgievrede had ergernis gewekt zowel 

bij protestanten als bij katholieken : bij de eersten, omdat hij hun interpretatie 

van het begrip godsdienstvrijheid met waardeerde en bij de laatsten, daar 

hij hen niet vermocht te beschermen tegen onderdrukking door de calvi

nisten. 

De stadhouder van de noordelijke gewesten werd in deze tijd wel een zeer 

eenzaam man. Had hij zijn ambt niet beter kunnen neerleggen? Deze ge

dachte heeft hem weleens door het hoofd gespeeld2, maar meestal het hij 

zich leiden door het verlangen zijn met moeite verworven positie te be

houden 3. Bovendien (en dit weegt zwaar bij een afhankelijk man als 

Rennenberg was) prijsgeven van zijn positie was ook niet dat, waartoe hij 

werd aangespoord door diegenen, die in de nu volgende maanden aan

stuurden op zijn verzoening met de koning. Integendeel, mannen als 

Bucho van Aytta, Fonck, de dra te noemen Coudenhoven, en stellig ook 

zijn neef Lalaing maanden hem zich verdienstelijk te maken jegens 

Kerk en Koning door met slechts zijn eigen persoon, maar tevens de 

gewesten onder zijn beheer, te ontrukken aan de dwingelandij van ketters 

en rebellen4. 

Gewantrouwd door katholiek en calvinist, halfop de vlucht voor zijn eigen 

krijgsvolk, opnieuw verwikkeld in de uitzichtloze controverse tussen Stad 

en Ommelanden, arriveerde Rennenberg op 15 oktober te Essen5. De 

volgende dag zochten de zestig haakschuttcn van zijn garde kwartier in het 

tussen Essen en de stad gelegen Hclpman*). 

Niet lang na zijn aankomst te Essen ontvmg Rennenberg bezoek van een 

oude vnend, de Gentse edelman Jacques Coudenhoven, die vroeger, 

misschien ten tijde van de onderneming te Valenciennes, vaandrig was 

geweest bij zijn troepen7. Deze was op voordracht van Bucho van Aytta 

door Terra Nova afgevaardigd o m Rennenberg over te halen zichzelf en 

zijn stadhouderschappen terug te brengen onder het gezag van de koning. 

Rennenberg was zeer verheugd over het weerzien van zijn vroegere strijd

makker en herbergde hem een week lang in zijn eigen appartement8. In 

langdunge en zeer vertrouwelijke gesprekken wist Coudenhoven de stad-

1 Bor π, ρ ιο8 · Diarium Alling, ρ 469 
1 Fresinga, ρ 472 ' Cocnders, ρ i88 vlg 

* Fresinga, ρ 132 ' Fresinga, ρ ι68 

* Trosce, Verraad van George van Lalaing Dylage xxx B Trosce t a ρ , ρ ινπ vlg 
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houder ervan te doordringen, dat hem als katholiek edelman geen andere 
weg openstond dan die welke zijn neven Lalaing en Montigny waren gegaan1. 
Mogelijk trad de gewezen vaandrig ook op als tolk van de smeekbeden van 
Rennenbergs bejaarde moeder. In ieder geval liet de gravin van Hoogstraten 
zich dadelijk inhchten over het resultaat van Coudenhovens onderhoud 
met haar zoon en, hoopvol gestemd, berichtte zij vervolgens Parma, dat 
Rennenberg onderhandelingen had aangeknoopt met de heren te Keulen2. 
Toch was Coudenhoven zelf niet geheel tevreden. Rennenberg had hem 
in theorie wel gelijk gegeven en zelfs al uitvoerig gesproken over de voor
waarden die hij voor zijn overgang naar de zijde des konings zou bedingen, 
maar tot het maken van vaste voornemens was de schuchtere stadhouder 
toch niet te bewegen geweest3. 
Ongetwijfeld voorzag Rennenberg, welke gevaarlijke en uiterst pijnlijke 
situaties zich zouden voordoen als hij Coudenhovens advies opvolgde. 
Heel zijn handel en wandel werd nauwlettend in het oog gehouden door de 
nadergeünieerden, wier afgevaardigden voortdurend in zijn omgeving 
vertoefden. Naar Essen waren hem de Unie-gedeputeerden Dirk Jansz 
Lonck en Engelbert van der Borch gevolgd4. Zij zullen het bezoek van 
Coudenhoven wel met argwaan hebben gadegeslagen, hoewel deze hun 
voorspiegelde, dat hij met geen ander doel kwam dan om achterstallige 
soldij op te eisen5. 
Lonck en Van der Borch hoopten dat de stadhouder Groningen nu eindelijk 
zou overhalen toe te treden tot de Nadere Unie, maar Rennenberg roerde 
dit onderwerp niet aan bij de onderhandelingen die hij kort na zijn aan
komst te Essen met afgevaardigden van Stad en Ommelanden begon. 
Eerst werd beraadslaagd over de heropening van de Hoofdmarmenkamer. 
Vlot verliepen de onderhandelingen niet, want Rennenberg gaf nu eens toe 
aan de eisen van de stad om dan weer te zwichten voor de protesten van de 
Ommelanders9. Tenslotte kwam toch de stad als winnende partij uit het 
debat te voorschijn: de Hoofdmanncnkamer werd in oude vorm hersteld. 

1 Trosce t.a p.. Bijlage XXX. Strada, Nederl. oorlogen π, ρ 167 vlg. 

' Trosce, t.a.p., p. LX vlg 
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Alleen werd ter vervanging van Popco Everardi, die nog als gijzelaar te 

Kampen verbleef, een nieuwe secretaris aangesteld: de protestant Rembertus 

Ackema. De i6e november 1579 kwam Popko Ufkens de nieuwe secre

taris en de vier dienaren van de Hoofdmannenkamer de ambtseed afnemen, 

waarbij de stad echter uitdrukkelijk stipuleerde, dat hem dit met werd 

vergund als 'Luitenant', doch slechts als commissaris van de stadhouder1. 

Natuurlijk hadden de Ommelanders met lede ogen aangezien hoe Rennen

berg capituleerde voor de eisen van de stad. De 16e november en volgende 

dagen deden zij nog verwoede pogingen de stadhouder op zijn schreden te 

doen terugkeren2. Even scheen het of zij nog emg succes zouden boeken. 

Juist nu de kwestie van de Hoofdmannenkamer was opgelost, vroeg de 

stad met meer aandrang dan ooit o m vrijlating van de gijzelaars3. De 19e 

november antwoordde Rennenberg hierop, dat hij dienaangaande nog 

nader bencht van Matthias verwachtte, zodat hij vooralsnog met verder 

kon gaan dan gijzelaars, wier thuiskomst o m gewichtige redenen gewenst 

werd, te laten vervangen door anderen. Tegelijkertijd deed hij de magistraat 

het voorstel ter garantie van de veiligheid der Ommelanders het Traktaat 

van Winsum nog eens te bezweren. De magistraat bracht antwoord en 

voorstel met elkaar in verband en concludeerde, dat men door de vermeu-

wing van het Traktaat te eisen de stad ten eeuwigen dage wilde verplichten 

tot het stellen van gijzelaars. Zo verwekte dit voorstel, waardoor 'men der 

Stadt Groeningcn te kort, ja schande ende oneherc andede', grote veront

waardiging, zowel in de Raad als onder de burgerij. Vooral burgemeester 

Johan WijfFrinck, die op 10 oktober uit Antwerpen was teruggekeerd, 

wond zich erover op 4 . 

Met schnk vernam Rennenberg het bericht over de opschudding, die hij 

onbedoeld had teweeggebracht. Heel het moeizaam streven zijn relaties 

met de stad te verbeteren, dreigde vruchteloos te worden. O m de zaak te 

sussen zond hij twee katholieke vertrouwensmannen, Bailly en Joris de 

Gruyter naar de stad met de opdracht de Groningers 'van onsentwegen 

goet contentement te geven, ende Uluyden te versekeren vande goede 

affectie die wij totter Stadt ende tgemeene beste dragende sijn'5. Het feit 

dat Rennenberg Bailly en De Gruyter uitkoos voor deze missie, is veel

zeggend. Immers Bailly ijverde, zoals bleek uit zijn onderhoud met Fonck 

te Keulen, voor de verzoening van Rennenberg met de koning. Van Joris 

de Gruyter mag hetzelfde worden gezegd, o.m. blijkens een aanbevehngs-

1 Dianum Along, ρ 478 Cocnders, ρ 189 

* Clevennga t a ν , ρ ig? * Dianum Alling, ρ 479 
3 Dianum Altmg, ρ 478 a G A Gron Ing br 6 (1579) 27 (R F 1579-22) 
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brief, die de stadhouder hem later meegaf voor Margaretha van Parma. In 
dit schrijven (dd. Groningen, 12 maart 1581) verzocht Rennenberg aan 
Margaretha de vele goede diensten te belonen, bewezen aan Kerk en 
Koning door deze vroegere raadsheer aan het Hof van Holland, die tijdens 
de onlusten van 1572 het land had verlaten en later, toen hij bij zijn terug
keer na de afkondiging van het Eeuwig Edict ontwaarde, dat de toestand 
nog geenszins was verbeterd en de uitoefening van zijn godsdienst verboden 
bleef, zijn toevlucht had gezocht 'en ma maison et familie' en hem sedert 
van groot nut was geweest bij het handhaven m zijn gewesten van de 
katholieke godsdienst en de getrouwheid aan de konmg 'de sorte que après 
avoir ainsy continué plusieurs ans il m'-a-t en la réduction et conservation 
de la ville de Groemnge avecq extrêmes travaulx et dangers jour et nuict 
assisté de son conseil et advis'1. 
Klaarblijkelijk zijn Badly en De Gruyter erm geslaagd de gemoederen te 
Groningen enigszms te kalmeren. Op 22 november schreef de magistraat 
Rennenberg, dat hij zich nodeloos ongerust had gemaakt: de beroering 
onder de burgerij had weinig betekend en de stadhouder was het slachtoffer 
geweest van een te sensationele berichtgeving2. Het zij zo. De volgende 
dag bracht echter nieuwe sensaties. Rennenberg kreeg de 23e november 
bezoek van een met nader genoemde Henegouwer3. Eveneens op 23 novem
ber vertrok Bartold En tens, die enige tijd tevoren - ongetwijfeld tot grote 
ergernis van Rennenberg - te Essen was gekomen, naar Wedde*. Mogelijk 
had dus de Henegouwer al een tijd lang in de buurt vertoefd en gewacht tot 
de kust veilig scheen. Toch werd zijn komen en gaan bespied door waar
nemers van de Nadere Unie, maar dezen zullen, ondanks het wantrouwen 
waarmee zij de vreemde bezoeker observeerden5, het ware doel van zijn 
komst niet hebben doorgrond, want waarschijnlijk was de ongenoemde 
Henegouwer geen ander dan de bode, die de 13e november door Gouden-
hoven was afgevaardigd om Rennenberg te benchten, dat hij Bailly met 
spoed naar Keulen moest zenden. Daar was Fonck inmiddels gereedgekomen 

1 Alg R A Brussel, Etat et Audience 1817-2 fol 27 (orig ) 
' G A Gron Protocol Egb Alling h s in fol 105 Ь, п-150 о 

1 Trosce, Verraad George van Lalamg, Bijlage іл 
* G A Gron Voorlopig nr 1340 Brief van Dirk J Lonck aan de Gcd der N U (vergaderd te 

Arnhem) d Utrecht 12 dec 1579 
• Trosce t a p Memorie Nadere Unie 'In den eersten, dat den 23e Novembns tot Esse by den 

Stadtholder gecoomen es eenen vuyt Henegouwen ende den 24e den selven vertrocken zijn
de, soe men docht met eemge brieven van zijn genade, houdende an eenige persoonen in 
Htnegouwcn ofte maelcontenten, tgunt ghien cleyn nadencken en gheeft, ende waeren 
diezclve brieven bij Bailly geschreven' 
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met het verzoeningscontract dat hij in opdracht van Terra Nova voor de 

stadhouder had opgesteld. De heren te Keulen hadden haast en wensten 

dat Rennenberg, na van dit contract via zijn secretaris kennis te hebben 

genomen, zonder uitstel een definitief besluit nam1. 

De Hencgouwer vertrok op 24 november en reeds de dag daarop begaf 

Badly zich naar Keulen2. Voor de buitenwereld ging de secretaris slechts 

naar de gravin van Megen, Mana de Bnmeu3. Rennenberg dong naar de 

hand van deze nog jeugdige weduwe van Lancelot de Barlaymont4. Het 

is dus allerminst onwaarschijnlijk, dat Bailly haar de complimenten van 

zijn meester moest doen, maar hoofddoel van zijn reis was dat niet. Ook 

gaf Rennenberg zijn secretaris een pakket brieven mee voor Philippe de 

Lalaing5. 

Tien dagen na het vertrek van Bailly hervatte de stadhouder het overleg 

met de Groningse magistraat over zijn intocht. Tijdens de onderhandehngen 

inzake de justitie was dit thema nauwelijks meer ter sprake gekomen. De 

magistraat had ervaren, dat met Rennenberg ook buiten de stad wel zaken 

vielen te doen. Thans was het echter de stadhouder zelf die dit onderwerp 

weer aansneed. In Essen voelde hij zich met meer veilig. Groningerland 

dreigde te worden overstroomd door allerlei slag krijgsvolk. Emd novem

ber vielen vijftienhonderd knechten van Stembach en zevenhonderd ruiters 

van Kurzbach Westerwolde binnen*. Een voorstel van Rennenberg, onder

handelingen met hen aan te knopen, werd afgeslagen door het Gedeputeer-

dencollege der Nadere Urne, dat deze op eigen gezag opererende benden 

te onbetrouwbaar achtte7. Tegelijkertijd kwamen van diverse zijden be

achten over grootscheepse troepenwervingen door De Robles, bestemd 

voor de verovering van de noordelijke gewesten8. Deels omdat hij een 

veldtocht tegen zijn stadhouderschappen onder het bevel van zijn nvaal 

met begeerde en deels, naar wij mogen aannemen, zwichtend voor de druk 

1 Trosce, t a ρ , ρ Lxxn 

" Tros¿e t a ρ , ρ ьхххш 
* Trosée t a p . Bijlage іл 
4 Frcsmga, ρ 47' 
6 Trosce t a p . Bijlage xxxx, ρ 1I2 

' M Diegenck, Lettres inédites de G de Lalaing, ρ 141 Rennenberg aan de Staten-Generaal 

d 2 dec 1579 Bijdr Gesch Gron ντ, ρ 217 

' о A 228 (в F 1579-159), f 8v0 , Notulen der N и in dato 5 dec 1579 In de vergadering van 
11 december 1579 (ib f 10) ontstond echter onenigheid in het college over de wenselijkheid 
met deze knjgsbenden over weermdienstncming te onderhandelen Jan van Nassau voelde er 
wel voor 

8 M Diegenck t a p Rengers π, ρ Ipo 
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van de Uniegetrouwen onder zijn adviseurs, verzocht Rennenberg te 
Utrecht om versterkingen1. Hierdoor zou hij zich echter omgeven door een 
kordon van nadergeümeerden, wat ook weer met zijn bedoeling was. 
In de stad Groningen hoopte hij vrijer te kunnen ademen. Nu oordeelden 
de Bondgenoten der Nadere Unie het eveneens zeer gewenst 'dat zijne 
Genade zich meester vande selve Stadt maecte off hem daervan versekerde'2. 
En hiermee begonnen de complicaties eerst recht. De stadhouder en de 
nadergeümeerden streefden ogenschijnlijk naar hetzelfde doel: de 'ver
zekering' van Groningen. In werkelijkheid waren hun doelstellingen totaal 
verschillend: de Bondgenoten hoopten de stad m hun Urne te brengen, 
Rennenberg wenste zich van de Nadere Unie te distanciëren en ongestoord 
de weg te verkennen naar zijn eventuele verzoening met de koning. Maar 
hoe zou hij de katholieke burgers van zijn ware oogmerk kunnen overtuigen 
zonder argwaan te wekken bij de protestanten binnen en de nadergeüm
eerden buiten de veste ? 
Op 5 december 1579 zond Rennenberg twee man uit zijn 'Hofgezin' naar 
Groningen: Joris de Gruyter en Engelbert van Ursele3, vermoedehjk een 
van de twee gebroeders Van Ursele die hem bij zijn aankomst in 1576 ver
gezelden4. Zij deelden de magistraat mee, dat de stadhouder bereid was met 
de zestig haakschutten de stad binnen te trekken op voorwaarde dat de 
burgervendels nogmaals hun eed van trouw hernieuwden en dat men Zijn 
Genade voorlopig met lastig zou vallen met verzoeken om vrijlating van de 
gijzelaars of met andere zaken, die niet direct verband hielden met de thans 
zo urgente beveiliging van zijn gewesten. Aan de Uniegedeputeerde Lonck 
deed Rennenberg het intussen voorkomen, alsof hij van plan was de stad 
voor de keuze te stellen tussen inlating van een garnizoen van vier à vijf 
vendels of aanneming van het lidmaatschap der Nadere Unie5. 
De 6e december 1579 werden de door De Gruyter en Van Ursele ingediende 
punten door de Raad en Gezworenen besproken. Er rezen bezwaren tegen 
de zestig haakschutten'. Men kan zich voorstellen, dat Johan Wijffrmck, 

1 o A 288, f 8vo . 3 Dianum Alting, ρ 481 

•Ib 1 І Ь , р з 5 7 'van Ursele 2 fratres' 
Б G A Gron Voorl nr 1340 Lonck aan de Ged der N и dd 12 dec 1579' nochtans voor 

mijn vertreck was zijn Genade gercsolveert, die vander Stadt voor houden en versoucken omme 
de penculen wille, dat zij souden willen gedoegen Delfzijl te beschansen, in der Stadt zijn 
Genade met vier offte vyff vendel tontfangen mets hacr doende sulcke verseeckerthcijt alst 
hen beliefde, het penjckel cesserende tfort te demolieren ende de garmsoen vuyt te nemen, 
ofte dat haer soude geheven de naerder ume an te nemen wat antwoordt zijn Genade hier 
up sal becommen, sal ons die tijt leeren ' 

• Diarium Alting, ρ 481 
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sinds 30 november voorzittend burgemeester1, er tegen gekant was, maar 
details over de verdeeldheid in de magistraat vernemen wij ditmaal niet. 
De stadssyndicus Johan de Gouda verbleef nog steeds te Antwerpen en de 
secretaris Egbert Alting hield er niet van meningsverschillen binnen het 
college van Raad en Gezworenen breedvoerig te registreren. Uit het beleid 
van de magistraat mag voorzichtig worden geconcludeerd, dat in deze 
tijd de protestanten, ondanks het voorzitterschap van Johan Wijffrinck, in 
de stedelijke regering nog de toon aangaven. Maar dit gold slechts binnens
kamers, want naar buiten werden de protestantse magistraatspersonen in 
hun vrijheid van handelen sterk belemmerd door de weerspannigheid van 
de burgerij. Men denke echter niet, dat deze protestanten, uit vrees voor 
hun malcontente medeburgers, in meerderheid ijveraars waren voor het 
binnenhalen van een garnizoen. Zij overwogen het wel, maar ertoe be
sluiten konden zij niet. Zo won Rembertus Ackema over dit probleem 
het advies in van zijn vriend en geloofsgenoot Aggeus de Albada, die vanuit 
Keulen terugschreef, dat dit in feite een zaak was, die de magistraat zelf 
moest uitmaken; maar, zo voegde hij eraan toe, wees dienaangaande zeer 
voorzichtig en ga er niet toe over dan in de uiterste noodzaak, want een 
garnizoen is men eerder rijk dan kwijt2. Deze, voor een calvinist opmerke-
lijke waarschuwing, hebben de Groningse protestantse magistraatsper
sonen - tot hun schade, naar eerlang zou blijken - ter harte genomen. 
Een garde van zestig man was echter geen garnizoen en tenslotte werd de 
magistraat het erover eens, dat men de stadhouder zijn lijfwacht moest 
toestaan, wilde men voorkomen, dat de stad weer in dezelfde benarde 
situatie zou geraken als een halfjaar tevoren3. Vervolgens werd een instruc
tie geconcipieerd, krachtens welke een gezantschap Rennenberg de volgende 
artikelen ter kennis moest brengen : 
1. Groningen zal de stadhouder, zijn hofgezin en zijn garde van zestig 

haakschutten met de verschuldigde eerbied ontvangen. 
2. De veiligheid van de stadhouder zal worden gegarandeerd door het 

burgerregiment ingevolge de op 30 september hernieuwde eed van 
24 juni 11. 

3. Men zal bij de stadhouder niet aandringen op vrijlating van de gijzelaars, 
behoudens in vriendschappelijke gesprekken. 

4. De stad zal niet worden gedwongen toe te treden tot enige nieuwe unie4. 

1 Ib., p. 480. 
s E. Friedlaender, Briefe des Aggacus de Albada an Rembertus Ackema, p. 23 en p. 27 (7 en 31 

dec. 1579). 
3 Diarium Alting, p. 482. * Ib. (7 dec. 1579). 
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Via de Bouwmeesters werd dit concept voorgelegd aan de oldermannen 

en hovehngen van de gilden. Deze weigerden evenwel de toelating van de 

zestig haakschutten te onderschrijven zonder ruggespraak met de gilden. 

De magistraat achtte een beroep op de gezamenlijke gddebroeders niet 

nodig en het het concept zonder verder uitstel door twee burgemeesters, 

twee raadsheren, een Taalman en de secretans Alling (de Bouwmeesters 

heten verstek gaan) aan de stadhouder overhandigen1. In antwoord hierop 

vaardigde Rennenberg de 9e december Joris de Gruyter af met een ver

zegelde akte. Dit stuk was nagenoeg gelijkluidend met het concept van de 

stad en bevatte ook de bepaling, dat Groningen geen lid behoefde te worden 

van de Nadere Unie: 'Voirts en sullen hun borgeren ende mgesetenen geen 

andere Unie dan der Generale Staten aengedrongen werden'2. 

Raad en Gezworenen, overtuigd een politiek succes te hebben behaald, wer

den onaangenaam getroffen, toen de oldermannen hun de 10e december 

kwamen benchten, dat de gdden bezwaar bleven maken tegen toelating 

van de zestig haakschutten Diep verontwaardigd luchtten de 'wijze en 

voorzienige heren' hun gemoed· Hielden de gdden hen soms voor ondes

kundig op het gebied van stadszaken'' Goed, zij zouden wel aftreden, dan 

konden de gdden uit hun eigen rangen bekwamere regenten kiezen! 

Enigszins onthutst door deze onverwachte uitval verklaarden de olderman

nen, dat zij hun best zouden doen - ieder bij zijn eigen gilde - de akte van 

de stadhouder alsnog te doen accepteren3. Maar de volgende dag rappor

teerden zij, dat de gilden desondanks 'meestdeels de 60 haeckschutten 

(hadden) affgeslagen'4. 

Wellicht om de ondergrondse activiteit van sommige burgers aan de kaak 

te stellen, het de magistraat de oldermannen nu een pas onderschepte bnef 

van Parma voorlezen. Het betrof een schrijven van 27 oktober 1579, waarin 

de hertog verklaarde te hebben gehoord, dat bij de magistraatsverkiezing 

'op verleden Petn ad Cathedram' verscheidene aanhangers van Oranje 

op de kussens waren gekomen. Aan hen, aldus Parma, was het te wijten 

'dat die heer van Ville (Rennenberg) myt den andern rebellen omtrent der 

stadt myt ruytercn ende knechten hem begeven' ten einde 'een Uramsch 

garmson in der Stadt tho brengen'. Om dit te verhoeden, autoriseerde hij 

de burgerij uit naam van de Koning deze ketterse en weerspannige magis

traatspersonen te arresteren en te vervangen door katholieken, die over 

het behoud van de stad zouden waken tot de komst van de wettige stad-

1 Diarium Alling, ρ 483 * Ib , ρ 4*4 

• Ib · Ib , ρ 485 
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houder De Robles1. Deze brief was de officiële machtiging tot arrestatie 
van de protestantse magistraatspersonen. Daarnaast berichtte Parma de 
kathoUeke Groningers in een uitvoeriger schrijven, eveneens van 27 oktober 
1579, dat hij in antwoord op de smeekbeden van hun gezanten Hartman 
Pollens en Claes Conincx, weldra De Robles zou zenden met een goed 
uitgerust leger om de stad, 'van de slavemije des princen van Uranien myt 
sijne adherenten' te bevrijden; nu reeds had hij George Westendorp afge
vaardigd met een som gelds om 'twee goede nederlan(d)sche vendlen 
knechten binnen der stadt nevens de goeden Catholycken onder uwen 
borgeren... tdoen annemen omme met hulpe derselven... den hereticquen 
...inde magistrat ende onder die goede gemeente... tho versekeren ende 
hantfesten (gevangen te nemen)'2. 
Deze brieven, of althans de 'machtigingsbricf' waren door iemand, die 
beweerde uit Emden te komen, overhandigd aan 'een arme olde vrouwe' 
om tegen een geldstuk door te geven aan Duyrt Alberda, een demagoog 
en fel tegenstander van de reformatie3. Het oudje gaf de brief aan Alberda's 
min en deze, blijkbaar geen Euryclea, deed het schrijven belanden bij de 
magistraat. Duyrt Alberda werd voor de Raad gedaagd, waar hij getuigde 
aan de hele zaak part noch deel te hebben4. 
Op het tweede schrijven wist burgemeester Johan WijfFrinck beslag te 
leggen. Hij liet het slechts circuleren onder enige katholieke vrienden, 
waarna besloten werd Wijffrincks broer Sicco naar Maastricht te zenden 
om met eigen ogen te aanschouwen, hoever Parma was gevorderd met zijn 
voorbereidselen tot de bevrijding van Groningen5. Van de eerste brief 
zond de magistraat een kopie aan Rennenberg. Deze zal uit de inhoud heb
ben begrepen, dat hij haast moest maken met zijn voorgenomen intocht in 
de stad, wilde hij geen gevaar lopen door een contrarevolutie aldaar de 
poorten nog slechts geopend te vinden voor zijn rivaal De Robles. Toch 
weifelde hij nog : zonder enige lijfwacht een zo recalcitrante stad binnen te 
trekken was dan ook geen gering waagstuk. Maar de burgerij bleef ageren 
tegen toelating van haakschutten. Op aandrang van de bevelhebbers van 
het burgerregiment smeekte de magistraat op 12 december de stadhouder, 
dat hij zich bij zijn komst slechts zou laten vergezellen door zijn hofgezin, 

1 H.F. 1579-128 . 

• Alg.R.A.Brussel, Etat et Audience 1798-3. 
• Eppens I, pp. 184, 451. 
* G.A.Gron.Prot. Egb. Alting h.s. in fol 105b n, p. 156: B. en R. van Gron. aan Rennenberg 

14 dec. 1579. 
* Trosée, Verraad van George van Lalaing, Bijlage LIX, p. 172. 
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daar de burgerij een garde beschouwde als een verkapt garnizoen1. Rennen
berg beloofde toen bij zijn graaflijke eed en zegel, dat hij de stad hoegenaamd 
geen garnizoen zou opdringen en dat de zestig haakschutten hem louter en 
alleen zouden dienen tot persoonlijke lijfwacht2. Daarop (15 december) 
daagde de magistraat alle acht vendels burgerschutten - veelal dezelfde 
personen als de halsstarrige gildebroeders, maar nu in ander verband -, 
maakte hen deelgenoot van de stadhouderlijke belofte en bezwoer hun geen 
onheil over de stad te brengen door in hun verzet te volharden. Het was 
vergeefse moeite. Na onderling beraad lieten de burgervendels hun rotmees-
ters rapporteren, dat men in meerderheid 'sijn Genade sampt dcsselfFs 
hoifgesin wal, dan geen haeckschutten noch besettinge' in de stad be
geerde3. 
Intussen drong voor Rennenberg de tijd. Te Coevorden waren juist enige 
arrestaties verricht van personen, die ervan verdacht werden in contact te 
staan met Parma4. Hoelang zou het nog duren voordat zíjn relaties met 
Keulen uitlekten? Het merendeel van zijn eigen krijgsvolk, met name 
Bartold Entens en zijn drieste benden, die zich in feite reeds lang aan zijn 
gezag hadden onttrokken en thans in de omstreken van Wedde rondzwier
ven, zou zich dan tegen hem keren. Aangenomen mag worden, dat omstreeks 
die tijd Bailly te Essen was teruggekeerd. Op 8 december was deze vertrok
ken uit Keulen, waar hij het verzoeningscontract had gezien, dat er voor de 
stadhouder veelbelovend uitzag5. Met Fonck was de secretaris overeenge
komen, dat Rennenberg zich meester moest maken van een stad, waar hij, 
veilig voor het krijgsvolk van de nadergeünieerden, kon wachten op hulp 
van Parma6. Nu was Groningen niet bepaald een stad om te vermeesteren, 
maar in de gegeven omstandigheden scheen het tenminste een goed 
toevluchtsoord. 
De 17e december zond Rennenberg nogmaals Joris de Gruyter naar Gro
ningen om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. In 
gezelschap van enige stadsgezanten, die de stadhouder opnieuw moesten 
verzoeken zijn garde achter te laten, keerde hij terug7. Thans hakte Rennen
berg de knoop door, schrapte de bepaling omtrent zijn begeleiding door 
haakschutten uit de artikelen van de akte van 9 december en trok op vrij
dag, 18 december 1579, slechts vergezeld door zijn hofgezin, de stad binnen, 
zich daarmee overleverend aan de genade der Groningers. Groots was de 

1 G.A.Gron. Prot. Egb. Alling t.a.p., fol. 154™. 
• Diarium Alting, p. 486. * Trosce, verraad G.v.Lalaing, p. Lxxxvi. 
3 Ib. · Trosce t.a.p., Bijlage xxxx, p. 112. 
* Fresinga, p. 174. ' Diarium Alting, p. 486. 
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ontvangst ditmaal niet: alles wat hij aangeboden kreeg waren vier amen 
wijn en één last haver 'tot voeder der peerden'1. Twee dagen later trokken 
de zestig haakschutten weg uit Hclpman2. 

j . Twijfels en Verdenkingen 

Rennenbergs intocht in de stad zonder enige gewapende begeleiding wekte 
grote ontsteltenis bij de nadergeünieerden. Lonck en Van der Borch hadden 
de stadhouder voortdurend vermaand op zijn hoede te zijn voor dit bol
werk van de Malcontenten. Nu Rennenberg hun waarschuwingen in de 
wind had geslagen vreesden zij, dat de reeds tegen hem gekoesterde argwaan 
maar al te gegrond was3. Diep teleurgesteld waren ook de gedeputeerden 
der Ommelanden4, voor wie Rennenbergs intrek te Groningen betekende, 
dat de stadhouder in het conflict tussen de Stad en de Ommelanden definitief 
partij had gekozen voor de stad. Met zorg beschouwde eveneens Oranje 
het gedrag van Rennenberg: op 23 december schreef hij de stadhouder, 
zich te wachten voor bepaalde personen uit zijn gevolg, die in contact 
stonden met de vijand5. 
Wie voorlopig nog geen achterdocht koesterden, waren de protestantse 
magistraatspersonen te Groningen, die immers, wijkend voor de eisen van 
de burgerij, zelf de stadhouder hadden aangespoord zich in hun stad te 
wagen zonder enige bescherming. En de Groningse kathoheken? Zij duld
den Rennenberg, maar hadden voorlopig nog geen vermoeden, dat hij 
met hun verlangen naar een spoedige vrede met de koning sympathiseerde. 
Zijn verblijf binnen de veste was voor hen slechts een goede gelegenheid 
om hem verdere concessies afte dwingen, in de eerste plaats vrijlating van de 
gijzelaars. Rennenberg had dit voorzien en daarom onder de voorwaarden 
tot zijn intocht de volgende bepaling opgenomen: 'sullen wij voir desen 
tijdt van allen anderen ongemolesteert blijven... onder anderen oeck van de 
ontledinge der ghijselers tot Campen'. Op wens van de stad had hij hieraan 
weliswaar toegevoegd: 'sijn nochtans tevreden daervan in vruntlijcke te 
communiceren', maar toch had hij een slag om de arm gehouden door de 

1 Ib., pp. 486, 487. Over Rennenbergs positie in de stad vemam Parma van de stadsgezant 
Sicco Wijffrinck bet volgende: '...il n'a eu nul povoir ny authonté et n'y faict ce qu'il 
veult, mais ce que commande le peuple...' Trosce t.a.p. Bijlage их, p. 173 (Parma aan FiUps 
π, dd. Maastricht 23 febr. 1580). 

1 Coenders, p. 189. * Rengers n, p. 190. 
3 Fresinga, p. 175. ' G.Groen van Prinsterer, Archives...ie série vu, p. 196. 
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verdere clausule : 'socverre wij daertoe den tijdt sollen hebben'1. Zelf had 
Rennenberg natuurlijk geen haast met de invrijheidstelling van de gegij
zelden: de verdenking, die de nadergeunieerden reeds tegen hem hadden 
opgevat, zou er slechts door vergroot worden en wellicht heeft hij ook 
overwogen, dat deze gijzelaars de enige waarborg waren voor zijn veiligheid 
tegenover de Groningse Malcontenten, als hij bij een mislukking van zijn 
onderhandelingen te Keulen toch nog zou besluiten de zijde van de Opstand 
te houden. 
De Groningers waren echter met van plan rustig afte wachten, wanneer de 
stadhouder tijd en lust zou hebben deze materie in behandeling te nemen. 
Zij hadden de verbanning van hun medeburgers naar Kampen steeds als 
een onrecht gevoeld en van het begin af gevochten voor hun terugkeer. 
Pogingen daartoe waren met slechts ondernomen door katholieken, maar 
ook door de protestantse magistraatspersonen2. Vergeleken met hetgeen 
terzelfder tijd m andere steden geschiedde (men vergelijke de geschetste 
situatie m Amersfoort en Zutphen), is dit een hoogst merkwaardig ver
schijnsel, immers de gijzelaars stonden bekend als kathoheke Malcontenten; 
wat kon de protestanten m de stedelijke regering bewegen te ijveren voor 
hun invrijheidstelling ' Allereerst zal weer gedacht moeten worden aan de 
druk, uitgeoefend op de magistraat door de burgerij Ook het feit dat de 
gijzeling geschiedde op stadskosten en dus financieel een schadepost be
tekende, kan ter verklaring worden aangehaald. Tenslotte mag er hier 
nogmaals op gewezen worden, dat lang niet alle protestantse notabelen in 
rehgiosis fanatici waren ook door sommigen van hen kan de gijzeling van 
de Gromngse burgers, die vooral gezien werd als een op de stad behaalde 
overwinning van de Ommelanden, zijn aangevoeld als een onduldbare 
smaad voor de stad. 
Op 2 januari 1580 kwamen de 'vrienden van de gijzelaars' in groten getale 
naar het raadhuis en betoogden er dat het meer dan tijd was de gijzeling te 
beëindigen, waarop Burgemeesters en Raad, Taalmannen en Bouwmeesters 
van de Gilden te zamen met 'de vrienden' naar de stadhouder gingen om 
gezamenlijk aan te dringen op vrijlating3. Rennenberg zal deze menigte 

1 Dianum Alling, ρ 487 

• Zie b ν G A Gron Ing br 6(1579) 19'(»F 1579-6) Stadsgezanten Willem Ubbena, Jacob 

Hillebrands, Rembertus Ackema, Hinrick Büttel en Hmrick Helmichs (op laatstgenoemde na, 
allen protestant) aan 13 en R etc van Groningen, d Vollenhove, 8 okt 1579 - ' Vanden 
Heren Giselers und dersolvigen heimkomste verhoepen wij noch desen dach by Sijn Genade 
(Rennenberg) vertroestinge toe erlangen' 

3 Dianum Alting, ρ 489 
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wel met gemengde gevoelens hebben zien aankomen. Verwijzend naar 
het verdrag van Essen, merkte hij op, dat men hem hiermee thans niet 
lastig mocht vallen, aangezien hij geheel in beslag genomen werd door de 
'dagelickschc occupatiën'1. Maar toen men hem ook de volgende dagen niet 
met rust het, overhandigde Rennenberg aan Raad en Gezworenen de 8e 
januari een 'voorslag'2, waarmee hij zowel de stad als de nadcrgeünieerden 
hoopte te paaien. Men moest bedenken, aldus verklaarde de stadhouder, 
dat de gijzelaars dienden tot waarborg van Groningens trouw aan Matthias 
en de Staten-Generaal. Hoewel hij het verzoek van de burgerij, de stad 
geen bezetting op te dringen, had ingewilligd, bleef de onderlinge ver
deeldheid onder de ingezetenen voortduren en was het gevaar dat 'quade 
patriotten' Groningen aan de vijand brachten, nog geenszins geweken, 
reden waarom van de magistraat mocht worden geëist, dat effectieve 
middelen werden beraamd om dit gevaar uit te bannen en de eenheid onder 
de burgerij te herstellen. Geschiedde dit, dan was hij bereid de gijzelaars 
dadelijk vrij te laten, terwijl hij dan tevens zijn beste krachten zou wijden 
aan het volledig herstel van de stedelijke privileges, die - naar hij volmondig 
toegaf- 'een tijt lanck seer ten agteren gekomen' waren. Op de vraag wie 
hij voor 'quade patriotten' hield, antwoordde Rennenberg (was het zonder 
blikken of blozen?) : 'Zij die streven naar een afzonderlijke vrede, weigeren 
bij te dragen aan de oorlogslasten, hun overheid niet gehoorzamen en 
correspondentie voeren met de vijand'3. IJverig zochten Raad en Gezworenen 
vervolgens naar de te geven garanties, doch zonder resultaat. Aan Rennen
berg werd daarom meegedeeld, dat de stad haar trouw aan de Staten-Gene
raal reeds voldoende had betuigd in het Traktaat van Winsum. Een voorstel 
van de stadhouder de burgerij dan tenminste plechtig te laten beloven, dat 
zij niet zou streven naar een afzonderlijke vrede, werd afgewimpeld 
met een verwijzing naar de raadsresolutie van 23 september 1579, waarin -
naar het oordeel van de magistraat - krachtig genoeg was verzekerd, dat 
Groningen het eenparig besluit van de Staten-Generaal inzake het Keulse 
vredesaanbod zou eerbiedigen4. 
Zich bewust dat verder uitstel de burgers zou verbitteren, gaf Rennenberg 
op 17 januari 1580 een verklaring af'tho vreden t'sijne den ses gijselaers tot 
Campen, nu omtrent seven maenden geweest tho sijne, datelijk van hunne 
gijselingc tho untslaene ende wederomme binnen deser stad vrij, vrank unde 
onbeschadigt te laten komen' op voorwaarde dat het Traktaat van Winsum 

1 Ib. ' Bor π Auth.St., p. io. 

' Ib., p. 490. * Diarium Alting, p. 491 vlg. (15 januari 1580). 
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werd vernieuwd en dat alle eventueel geleden onrecht werd vergeven en 
vergeten1. De magistraat, vooropstellend dat de bepaling over het geven 
van gijzelaars nu verviel en dat men schadevergoeding mocht blijven eisen 
voor de weggehaalde stadsossen, verklaarde zich met deze condities akkoord 
in een akte, die mede werd ondertekend door oldermannen en hovelingen 
namens de gilden en door hoplieden, bevelhebbers, en rotmeesters namens 
het burgerregiment2. 
Terstond werd nu het heuglijke nieuws aan de gijzelaars meegedeeld : door 
onverpoosd aan te dringen, zowel bij de stadhouder als ten Hove, zo schreef 
de magistraat, was men er, God zij dank, eindelijk in geslaagd hun vrijlating 
te verkrijgen; gaarne zou men daarom zien 'dat U L(uyden) in aller spoet 
ende voerspoet weder herwerts kheren umb volgendts in aller leefte (liefde), 
sorge ende eendracht mitten ander tho raden, leven ende converseren, alst 
voer ons ende deser Stadt nuttest ende best zijn sail'3. Op maandag, 25 
januari des avonds tegen 9 uur kwam het zestal terug. Feestelijk werden zij 
ingehaald 'mit trompetten.pijpen ende trommen'. Vele burgers waren hun 
een eindwecgs tegemoetgetrokken, te paard, te voet of metwagens. Tweeën
dertig weken waren de ex-gijzclaars 'van huys, ghoedt, wij ff ende kynderen 
gewest tot grooten hoen, spijth ende injurie, alsmede tot enorme onnutte, 
vergecfflijeke onkosten deser lofflijcker Stadt, allent durch calumnien, haat, 
nijdt ende twij dracht also parctiseert ende towege bracht. Des Godt moet 
ten besten wenden ende sijnen vrede gheven den menschen van goeden 
wille. Amen'4. Aldus verzuchtte de vredehevende stadssecretaris Egbert 
Alting. 
Hoe behoedzaam Rennenberg ook te werk was gegaan - men bedenke 
hierbij dat hij, nolens volens, nog steeds werd gesecondeerd door Popko 
Ufkcns -, hij kon niet verhinderen dat de achterdocht van de nadergeüni-
eerden door deze nieuwe capitulatie voor de wensen van de stad verergerde. 
Maar nog veel meer werd dit wantrouwen in de hand gewerkt door de 
komst, twee of drie dagen vóór de terugkeer der gijzelaars, van Reimenbergs 
zuster Cornelia de Lalaing met haar echtgenoot Guillaume de Hamal, 
baron de Moncheau5. En werkelijk kwamen dezen met geen ander doel 
dan om Rennenberg aan te sporen niet langer te aarzelen, maar resoluut 
zijn vrede te maken met de koning. 
Anders dan Coudenhoven kwamen zij niet in opdracht van Terra Nova c.s., 

1 Bor II, Auth.St., p. 11. ' G.A.Gron. Prot. Egb.Alting h.s. m fol. 105b π, p. 159™. 

* Ib. 4 Diarium Alling, p. 494. 
6 Op 21 januari 1580 arriveerden zij te Coevorden (Bor π, p. 161), waar zij werden ontvangen 

door Komput en haastig tegemoetgetrokken door Bailly. (Fresinga, p. 178). 
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die hun reis naar Groningen zelfs afkeurden ab overbodig en te riskant, 
maar in overleg met Parma, die wellicht terwille van zijn goede betrekkingen 
met de machtige Lalaings in het Zuiden aan hun voornemen zijn fiat had 
gegeven, ofschoon nog steeds in onzekerheid verkerend, of hij - inplaats van 
zijn hoop te stellen op een man van zo weinig gezag als Rennenberg - de 
noordelijke gewesten niet liever moest laten veroveren door de wettige 
stadhouder De Robles1. Fresinga acht de invloed, door Cornelia uitgeoefend 
op haar broer de stadhouder, zeer groot2 ; misschien overschat hij haar rol. 
In de voorgaande weken waren immers de onderhandelingen, via Baüly 
en Coudenhovcn gevoerd tussen Rennenberg en de heren te Keulen, Terra 
Nova, Fonck en Bucho van Aytta, reeds in een vergevorderd stadium ge
raakt. Een logische afsluiting ervan was, dat de stadhouder op 31 januari 1580 
zijn secretaris afzond met vijf blanco-signets, bestemd voor de bekrachtiging 
van het verzoeningscontract3. Cornelia kan en zal vermoedelijk invloed 
hebben gehad op Rennenbergs besluit thans onverwijld het contract te 
tekenen, maar bekeren hoefde zij haar broeder niet meer. 
De voorwaarden die de stadhouder Baüly liet bedingen voor zijn verzoening 
met de koning waren: 
1. Rennenberg zal alle voordelen genieten van de vredesartikelen van 

Keulen en van de verdragen die de koning reeds eerder heeft gesloten 
met afzonderlijke gewesten, steden en personen, in zoverre die profij-
telijk zijn voor hemzelf en zijn gewesten. 

2. Rennenberg zal in zijn stadhouderschappen worden bevestigd. 
3. De baronie van Ville wordt verheven tot een markgraafschap. 
4. Rennenberg zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden opgenomen 

in de Orde van het Gulden Vlies. 
5. Aan Rennenberg en zijn getrouwen, met name Oyenbrugge, Pipenpoy 

en De Gruyter zullen bepaalde geldsommen worden uitbetaald. 
6. Rennenberg zal dadelijk hulp ontvangen van drie regimenten voetvolk 

en zeshonderd ruiters4. 
Deze condities verschilden niet essentieel van de door Fonck opgestelde 
artikelen5, zodat verwacht mocht worden dat men er te Keulen mee akkoord 
zou gaan. Maar plotseling kreeg Rennenberg te kampen met ernstige 
tegenslag. Bailly werd, kort nadat hij Groningen had verlaten, gearresteerd 
door niet bij name genoemde aanhangers van de Nadere Unie, die de op 
hem gevonden blanco-signets gebruikten voor het uitschrijven van een 
1 Trosée Verraad G. v. Lalaing, p. xc vlg. 
1 Fresinga, p. 178 vlg. ' Ib. 
3 Bijdr. Gesch. Gron. ш, p. 70 vlg. ' Trosée t.a.p., p. cxxv vlg. 
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bevel het kasteel van Harhngen over te geven aan de Staten van Friesland1. 
Evenals de Groningers hadden ook de Friezen altijd aangedrongen op 
slechting van de dwangburchten, doch zíj tevergeefs, want Rennenberg 
vreesde, met ten onrechte, dat zonder die steunpunten zijn gezag in Friesland 
geheel fictief zou worden. Nu Rennenberg algemeen ervan verdacht werd 
te heulen met de vijand, meenden de Friese Staten inzake de kastelen van 
Leeuwarden, Harhngen en Staveren het recht m eigen hand te moeten ne
men, maar de bezetting van het kasteel van Harhngen wdde met wijken 
zonder bevel daartoe van Rennenberg. Thans was men in staat een dergelijk 
bevelschrift te tonen' Nadat op ι februari 1580 reeds het kasteel van Leeu

warden was ingenomen en vervolgens geslecht2, onderging dat van 

Harhngen nu hetzelfde lot en kort daarop ook dat van Staveren3. Ter

zelfder tijd, 6 februan 1580, verklaarden de Gedeputeerden der Nadere Unie 

Rennenberg onbekwaam voor de uitoefening van het stadhoudersambt en 

droegen zij het bevel over zijn krijgsvolk in Friesland op aan Bartold Entens, 

die met een deel ervan Cocvorden, Bourtange, Delfzijl en Appingedam 

moest bezetten en bovendien werd gemachtigd bij de Staten van Friesland 

en de Ommelanden de stadhouderlijke functies waar te nemen4. 

Door een onderschepte bnef ontving Rennenberg op 14 februan bericht 

van deze gezagsoverdracht5, waarvan men hem tot dan toe onkundig had 

gelaten, in de hoop dat hij nog op zijn schreden zou terugkeren*. Het 

1 Ib , ρ схх ш 
• Fresinga, ρ 180 
3 Fresinga, ρ l82 vlg 

• O A 232 (R F 1580-127) 'Instructie voor den Oversten Bartolt Entens van Menteda, om 

door last van gedeputeerden der nacder geünieerde provinciën te doen als volgt - Alsoe die 

welgebooren Grave van Renncnberch etc sich heeft laten induceren genouch tegen senjvens 

ende advijs vanden gedeputeerden van de naerder unie voerss, om te trecken sonder garde 

inde Stadt van Groenmgen, sulex dat zijn Genade doer dien het ampt van Stadholder mjet 

wel genouch can doen, om dan alle inconvenientcn die hiervuyt njsen mochten te evitcren, 

wordt die voorss Overste by provisie gecommitteert vanden gedeputeerden voorsz om goede 

correspondentie metten Staten ofte heure Gedeputeerden soe van Vneslant als vanden O m -

landen te houden ' (kopie) 
s Fresinga, ρ 194 vlg 
1 N o g op 17 februan 1580 werden Engelbert van der Borch en Dirk Jansz Lonck door de Ged 

der N и afgevaardigd naar Rennenberg en de Staten van Friesland om te trachten deze met 

elkaar te verzoenen Rennenberg zou dan echter de Ν и opmeuw moeten bezweren en tevens 

moeten beloven 'van hem te setten, end uth zijn familie wech te doen alle uthheimsche end 

andere persoenen, die die vande Landtschappe met angenaem en zijn, End dat Zijn Genade 

inde plaetze vande selve will aennemen persoenen ingeboren end inwoenders vande Lande, 

goede Patnoten' G A Gron VoorI nr 1340 
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was alsof de wereld rond de stadhouder ineenstortte : een week tevoren 

had hij Coudenhoven naar Groningen ontboden om hem nieuwe signetten 

ter hand te stellen1, maar nu hij nauwelijks enig gezag meer had en strategisch 

zo belangrijke punten als de Fnese kastelen waren, voor de koning had 

verloren, stond het te bezien of Parma nog genegen zou zijn hem als stad

houder te handhaven. En zelfs al zou Parma hiertoe bereid blijven, dan 

nog bestond het gevaar, dat de toegangsweg, waarlangs het hulpleger naar 

Groningen moest marcheren, nu door troepen van de Nadere Ume zou 

worden geblokkeerd. Om dit te voorkomen nep Rennenberg de hulp m 

van het malcontente plattelandsvolk : op het nieuws dat Entens reeds klaar

stond uit de Ommelanden naar Coevorden te trekken2, gaf hij op 16 febru

ari de mgezetenen van Drenthe bevel Coevorden en de noordelijke invals

wegen, De Leek en De Groeve, te bezetten en al het krijgsvolk, ook zijn 

eigen, voor zover het geen door hem dubbel ondertekend en extra verze

geld paspoort kon tonen, te verdrijven. Tevens ned hij hun een verbond te 

sluiten met de ingezetenen van Friesland en Overijssel3. De opzet mislukte : 

Bartold Entens versloeg de boeren, die zich in De Groeve bij Zuidlarcn 

hadden genesteld en baande zich een weg naar Coevorden, waarbij vele 

Drenthen werden afgemaakt door de ruiterij van Bartolds broer, Asinge 

Entens4. De meeste Fnese boeren bleven thuis. Het getergde Overijsselse 

landvolk was reeds in opstand: duizenden boeren uit Twente, Salland en 

Mastenbroek hadden naar de wapens gegrepen om, wat hun nog restte aan 

have en goed, te verdedigen tegen de plunderende benden. Zij noemden 

zich 'de Desperaten' en droegen vaandels voor zich uit, waarop een halve 

eierschaal met uitgelopen dooier was afgebeeld als teken dat zij, nu het ei 

reeds reddeloos verloren was, toch nog wdden vechten voor de dop. 

Fihps van Hohenlohe, luitenant van Oranjes krijgsvolk m Holland en Zee

land, kwam de opstand bedwmgen. Eerst leed hij een smadelijke nederlaag, 

maar nadat hij versterking had gekregen, moesten de boeren het onderspit 

delven: alleen de Mastenbroekers voerden nog lange tijd een guerrilla5. 

Zo geraakte Rennenberg opgesloten in de vesting Gronmgen, waar hij 

met kloppend hart het verdere verloop der gebeurtenissen afwachtte. 

Vooral m deze dagen moet het geweest zijn, dat Comeha haar broeder 

moed insprak, waarbij zij het met succes opnam tegen Kornput, die zich 

op verzoek van Ufkens naar Groningen had begeven om Rennenberg te 

bezweren trouw te blijven aan Oranje en de Nadere Umee. 

1 Trosce 13 ρ , ρ ехххш * Fresmga, ρ 197 

• Fresmga, ρ 196 * Fresmga, ρ 2θο vlg 

* Bor π, ρ іб2 * Fresmga, ρ 191 vlg 
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7 

T E R U G O N D E R DE OBEDIËNTIE 

DES K O N I N G S 

1. De Groningse Malcontenten verzoenen zich met Rennenberg 

Pas op 27 januari 1580 aanvaardde Sicco Wijffrinck als afgezant van de 
Groningse Malcontenten de reis naar Maastricht1. Waarschijnlijk heeft men 
in de stad eerst nog gewacht op de beloofde komst van George Westendorp, 
die echter van zijn voorgenomen tocht naar Groningen moet hebben 
afgezien en vermoedelijk slechts van Maastricht naar Keiden trok, hetzij 
omdat Parma deze strijder voor de rechten van De Robles op het laatste 
moment nog een halt toeriep, hetzij omdat de reis naar Groningen te 
gevaarlijk bleek. Westendorp wist echter ook in Keulen menig contact te 
leggen met Malcontenten, afkomstig uit Rennenbergs gewesten, bij wie 
hij met grote ijver De Robles aanprees als de ideale bevrijder2. Enige 
propaganda voor zijn zaak had de verdreven stadhouder inderdaad brood
nodig, want omstreeks dezelfde tijd waarschuwde De Nubourg Parma, 
dat hij de noordelijke gewesten liever niet moest laten heroveren door de 
bij het merendeel van de bevolking weinig populaire De Robles, maar 
eerder door Karel van Aremberg, zoon van de in 1568 bij Heiligcrlee ge
sneuvelde stadhouder3. Bij de Groningse Malcontenten schijnt Westendorp 
evenwel succes te hebben gehad met het aanprijzen van De Robles. In ieder 
geval kreeg Sicco van zijn lastgevers opdracht Parma te verzoeken 'monsieur 
Ie Baron de Billy leur gouverneur legitime et leur ordonné par sa majesté' 
het stadhoudersambt en de goede diensten, die hij de stad vroeger had 
bewezen, te laten hervatten. 
Wegens het onderscheppingsgevaar had Sicco slechts een mondelinge 
instructie meegekregen, maar op 16 februari 1580 zette hij deze te Maastricht 

1 Alg.R.A.Brussel, Etat et Aud. Dis 589. 
* Alg.R.A.Brussel, Etat et Aud. 1798-3; G.Westendorp aan Parma, d. 12 jan. 1580 (orig.). 
• Trosée, Verraad G. v. Lalaing, bijlage xxxix, p. 105. 
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op papier1. Aangenomen dat Parma thans zonder uitstel de beloofde hulp 
zond, aldus moest hij verklaren, was het volledig herstel van de gehoorzaam
heid aan Zijne Majesteit en van de exclusieve uitoefening van de kathoheke 
godsdienst te Groningen buiten kijf, want de ganse élite van de stad zou, 
zodra de hulptroepen zich op weg hadden begeven, de geëigende maat
regelen nemen om Groningen voor de koning veilig te stellen : maatregelen 
(bedoeld is wel de arrestatie van de gereformeerde magistraatsleden als 
bevolen door Parma in zijn brieven van 27 oktober 1579), die men echter 
niet aandurfde, zolang nog geen ontzet daagde. Dat zijn principalen inder
daad tot de éüte van de stad behoorden, kon hij, Sicco WijfFrinck, bewijzen 
door hun namen te noemen: het waren o.a. de burgemeesters Albert 
Roltcman en Johan WijfFrinck, oud-burgemeester Joachim Ubbena, de 
syndicus Johan de Gouda, de raadsleden of oud-raadsleden Dirk Roberts, 
Everhard Eelts, Albert Eelts, Egbert Upkena, Johan van Ballen en Loech 
Aldershof, de Hoofdmannen Johan Thedema, Herman Wijffrinck en 
Wolter Schatter, de beide secretarissen van de Hoofdmannenkamer Popco 
Everardi en Petrus Maerhuizen, alsmede vele rijke en voorname burgers, 
die niet in de stedelijke regering zaten. Bovendien, aldus Sicco, kon Parma 
staat maken op het gros van officieren en manschappen van het burgerre
giment en van talloze andere burgers, waarbij vergeleken het aantal kwaad
willigen in het niet zonk2; de stad was het daarom alleszins waard, dat men 
haar onverwijld hulp bood, zonder welke zij vroeg of laat genoodzaakt 
zou worden met haar vijanden (de nadergeünieerden) 'ung traicté honteulx 
et scandaleux' aan te gaan. 
Dat de Groningers nu zelf vroegen om de komst van De Robles, maakte de 
situatie voor Parma niet eenvoudiger. Hij had zich inmiddels akkoord 
verklaard met Terra Nova's pogingen Rennenberg te winnen door deze 
het behoud van zijn stadhouderschappen toe te zeggen, hoezeer hij ook 
betwijfelde of dit een verantwoorde politiek was3. Volgens het rapport dat 

1 Alg.R.A.Brussel, Etat et Aud, Bis 589: 'Memoire de ce que ceuLx de la ville de Groemnge 
représentants le cors ( = corps) d'Icelle et ayans en leur puissance et conduyte le régime, 
garde et l'administration de la mesme ville ont le xxvne jour de Janvier dernièrement passe 
enchargez a moy, Sixte Wijffring, frère germain du premier bourgmaistre de ladicte ville, 
pour remonstrer de bouche a son Excellence ainsi que s'ensuyt...' 

1 '...avec une inñnitc de plusieurs aultres bourgeois, ghildes et mestiers de ladicte ville estans 
du mesme vouloir, opinion et souhait, estans comparez au nombre de malveuillans en Icelle 
ville, on trouvera que eulx surpassent en tout endroit les aultres, parquoy il convient d'inchner 
plustost a leur requeste et souhait dudict secours nonobstant le petit nombre et povoii desdicts 
malveuillans...' (Ib.). 

• Trosée t.a.p.. Bijlage xxxxvn. 
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Parma onlangs van Bartholomé de Nubourg had ontvangen1, was Rennen
berg met in het minst te vertrouwen. Toch liet Parma zich door dit verslag, 
waann de stadhouder wordt afgeschdderd als een onverbeterlijke, aan 
Oranje verknochte, met ketters heulende en de kathoheken verdrukkende 
aartsrebel, met verleiden alle hoop op Rennenbergs bekering te laten varen. 
Op ι februari 1580, vermoedelijk nog vóór de aankomst van Sicco Wijf-
frmck, zond hij Hartman Pellens naar Groningen met een 'memorie'2 en 
twee nagenoeg gelijkluidende brieven, één gericht aan de magistraat en 
één aan de Bouwmeesters van de Gilden3. Pellens gaf deze stukken aan 
Cornells Kempis4 en deze deed ze op zijn beurt op of kort vóór 23 februari 
1580 toekomen aan Popco Everardi5, de op u februari m zijn functie her
stelde secretaris van de Hoofdmannenkamer6. In zijn brieven wekte Parma 
de Groningers nogmaals op tot trouw aan God en de Koning, 'onderhol-
dende andachtelick die geloeve ende religie daermne hij geboren, gedoept 
und opgetogen is'. Voorts vermaande hij hen ervoor te zorgen, dat bij de 
aanstaande verkiezing geen ketters en rebellen in de Raad werden gekozen. 
Deze waarschuwmg kwam echter te laat, want op het tij dstip dat de Groningse 
Malcontenten dit schrijven onder de ogen kregen, was de raadsverkiezing 
reeds twee weken achter de rug en hadden de nieuwe gezagdragers zojuist7 

hun ambt aanvaard. 
De verkiezing, gehouden op 8 februari 1580, had m de verhouding tussen 
katholieken en protestanten in de Raad geen wezenlijke verandering ge
bracht. Van de acht nieuw-gekozenen was juist de helft katholiek burge
meester Joachim Ubbena en de raadsheren Evert Simons, Herman Gerrits 
en Fredrick Moysteen, protestant waren, burgemeester Remt Alberda en de 
raadsheren Joost van Cleve, Albert Horenkens en Herman Coninck8. 
Twee kathoheke nieuwgekozenen, Joachim Ubbena en Fredrick Moysteen, 
waren echter uitstedig en weigerden voorlopig hun ambt te aanvaarden, 
ofschoon zij daartoe door hun mederaadsleden dringend werden aange-

1 Ib , Bijlage xxxix 
1 Bijdr Gesch Gron ι, ρ 86 

' Trosce t a p , Bijlage 1 
4 Kempis was op ι febr 1580 ontslagen van zijn huisarrest op voorwaarde dat hij de stad met 

zou verlaten G A Gron Recht Arch ша 5* 
6 Bijdr Gesch Gron ι, ρ 8? 

• Bijdr Gesch Gron vu, ρ 68 
7 22 Februari 1580 'Petri ad Cathedram' 

• De namen vindt men vermeld in het Dianum Alting ρ 495 Voor het vaststellen van hun 

godsdienstige gezindheid cf ρ 75 
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spoord1. Als excuus voerden zij aan de noodzaak in het buitenland hun 

particuliere zaken te behantgen2, maar de voornaamste reden voor hun 

weigering zal wel geweest zijn : afschrik om in de kntieke omstandigheden 

van het ogenblik nog deel uit te maken van een half protestantse en officieel 

nog steeds de zijde van de Opstand houdende magistraat. Opnieuw vorm

den nu de protestanten in de Raad de meerderheid ten gevolge van absentie 

van enige kathoheken, evenals in de zomer en herfst van 1579, toen de 

raadsheren ChnstofFel Diest en Johan van Ballen als gijzelaars te Kampen 

vertoefden. Betekenis had dit echter nauwelijks, want het gezag van de 

magistraat was in deze tijd miniem, de feitelijke macht berustte bij het 

obstmate burgerregiment. 

Bevatten Parma's brieven voornamelijk vermaningen, zijn 'memorie' 

behelsde schone beloften: de koning zou de stedehjke privileges met alleen 

handhaven, maar zelfs nog vermeerderen; de bevrijding van Groningen 

was aanstaande: het uitstel was vooral te wijten geweest aan het verdrag van 

Atrecht, dat de verplichting inhield Spaanse en andere uitheemse troepen 

af te danken, maar thans was reeds veel nieuw krijgsvolk aangeworven, 

zodat de stad erop kon rekenen binnenkort uit de greep van Oranje te 

worden verlost. Over De Robles als aanvoerder van het bevnjdingsleger 

repte Parma ditmaal met en ook maakte hij geen melding meer van Rennen

berg als rebel, voor wie de Gromngers op hun hoede moesten zijn. Goede 

verstaanders onder de Groningse Malcontenten kunnen hieruit de juiste 

conclusie hebben getrokken. Dat er een breuk dreigde tussen Rennenberg 

en de nadergedmeerden, moeten zij reeds eerder hebben bevroed : de afbraak 

van de Fnese kastelen, de overdracht van het bevel over Rennenbergs 

krijgsvolk aan Bartold Entens en de berichten over een fel conflict tussen 

Rennenberg en Popko Ufkens3, welke laatste op 9 februan 1580, beducht 

voor sluipmoord, uit het hof van de stadhouder naar het huis van zijn 

1 G A Gron Prot Egb Aling h s m fol 105b n, f 165 en 169 
1 Beiden waren afkomstig uit Oost-Friesland en destijds naar Groningen getrokken als ballingen 

om het katholieke geloof (Eppens π, ρ 700) Joachim Ubbena bevond zich thans te Emden 

en verwittigde de Raad op 11 febr 1580 het eervolle ambt, waartoe hij was gekozen, met te 

kunnen bekleden, daar hij in Oost-Friesland zijn particuliere zaken tot welzijn van vrouw en 

kinderen moest behartigen Toen de Raad dit excuus niet aanvaardde, schreef hij op 17 febru

ari 1580 t ζ t naar Groningen te zullen komen om zich naar best vermogen aan de bediening 

van zijn ambt te wijden, eerst moest hij echter zijn eigen zaken afhandelen (G A Gron Ing 

br б (1580) 7 = HF 1580-90) 

Inderdaad keerde hij terug, doch pas op 20 juni 1580 (G A Gron h s in fol 288, ρ 688) 
s Diarium Altmg, ρ 495 'Twyst ende onlust tusschen sijn Genade ende Popko Uffkens' 

185 



zwager Remt Alberda was gevlucht1, waren hiervan onmiskenbare tekenen. 
Parma had echter tot voor kort steeds gewezen op De Robles als degene, 
die de stad te hulp zou komen en als wettig stadhouder in zijn functie moest 
worden hersteld en dát scheen een verzoening met de konmg onder leiding 
van de usurpator Rennenberg uit te sluiten. Hetzij omdat Parma in zijn 
laatste brieven plotseling de figuur van De Robles verzweeg, hetzij omdat 
Parma's politieke koerswijziging langs andere wegen2 bekend was geworden 
(Sicco Wijffrinck was echter nog met teruggekeerd3) begonnen de Mal
contenten Rennenberg thans met andere ogen te bezien. 
Ook deed de stadhouder zelf krampachtige pogmgen uit zijn isolement te 
geraken door zijn relaties met de Gronmgers te verbeteren. Reeds op 30 
november 1579 had hij stadsgezanten te Essen laten weten, dat hij drie à 
vier burgers van de stad in zijn privéraad wilde opnemen4. De 21e december, 
dus drie dagen na Rennenbergs intocht, had de Raad daartoe afgevaardigd : 
Remt Alberda en Dirk Roberts5, de een protestant, de ander katholiek. 
Bovendien moetende stadhouder nog twee geestehjken als tijdelijke adviseurs 
zijn toegewezen. Helaas steunt dit gegeven slechts op de met altijd even 
accurate 'Relation de Nubourg'. Pijnlijk missen wij voor deze kritieke dagen 
weer de verslagen van Johan de Gouda; deze was weliswaar reeds op 22 
januan 1580 uit Antwerpen teruggekeerd, maar hij vervolgde zijn dagboek 
pas na de wetsverzetting van 3 maart 1580. Slechts van één van de twee gees-

1 Ufkens wasvoor een dreigende moordaanslag gewaarschuwd door een luitenant vanKornput , 

die vertelde, van Ubke Douwcs, een naar Groningen uitgeweken Friese Malcontent 'bij 

dranke' te hebben vernomen, dat hiertoe in Rennenbergs Raad was besloten Fresinga, ρ 187 

vlg 

• In het College der Ν и circuleerde in deze tijd het nieuws, dat Rennenberg op 8 februari 1580 

brieven van Parma had ontvangen, volgens welke de stadhouder 'ten längsten binnen drie 

weken of veertien dagen' zou worden ontzet (Bor π, ρ 167) Van een dergelijk schrijven 

van Parma is mij overigens mets gebleken, doch wclhcht interpreteerde men te Utrecht 

aldus de (tweede) komst van Coudenhoven, deze was nl op 8 februari 1580 uit Bentheim 

naar Gromngen gereisd (Trosce t a ρ , ρ ехххш) en beloofde Rennenberg inderdaad, dat 

het ontzettmgsleger rond 20 febr marsvaardig zou zijn (Alg R A Brussel, Etat et Aud 

588, f144, Rennenberg aan Coudenhoven d Groningen 27 apnl 1580 'Les Bourgeois de 

Groemngen blasment fort voz vames parolles et promesses, que feriez marcher le secours, 

lequel assuriez estre prest au x x e de fcbvrier ') W a t men te Utrecht vertelde, stamde 

vermoedelijk tut Groningse bron, de aangehaalde zmsnede uit Rennenbergs brief maakt het 

aannemelijk, dat Coudenhoven contact heeft gehad met Groningse burgers, die hij dan van 

Parma's veranderde gezindheid jegens Rennenberg zal hebben verwittigd 
3 Trosce t a p , Bijlage и х , ρ 173 

* Diarium Alling, ρ 480 
5 Diarium Alling, ρ 487 
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telijken in Rennenbergs raad vernemen wij de naam : pater Amoldus Nijlen, 
de prior der Dominicanen1. Op het tijdstip dat De Nubourg aan Parma 
zijn verslag uitbracht (kort na Kerstmis 1579) waren de besprekingen tussen 
Rennenberg en zijn Groningse adviseurs nog niet begonnen2. Rond de 
jaarwisseling 15 79-15 80 behandelde de stadhouder met Reint Alberda en 
Dirk Roberts kwesties betreffende de defensie der noordelijke gewesten en 
de daartoe benodigde gelden3. Over de geestelijken horen wij niets meer. 
Prior Nijlen, vurig verdediger van de katholieke zaak, kan de stadhouder 
hebben bijgestaan zijn laatste aarzeling om te breken met de rebellie, te 
overwinnen, maar evenals Cornelia de Lalaing, verscheen hij wel te laat 
ten tonele om in het bedrijf van Rennenbergs afval een besHssende rol te 
hebben gespeeld. Naar De Nubourg echter uitdrukkelijk vermeld, was 
Nijlen als adviseur van Rennenberg een gedelegeerde van de burgerij en als 
zodanig was zijn optreden misschien toch van belang: mogelijk was hij het 
vooral, die de kloof van wantrouwen, welke de malcontente Groningers 
nog van de stadhouder scheidde, heeft overbrugd. 
Omstreeks 18 februari deed Rennenberg, nadat hij door brieven, gevonden 
op Abel Frankena, een gezant van de Nadere Unie, was ingelicht omtrent 
de gezagsoverdracht aan Bartold Entens4, de magistraat mondeling het 
voorstel een verbond met hem te sluiten tegen allen die de stad een garnizoen 
en het lidmaatschap van de Unie van Utrecht wilden opdringen5. Wat 
beoogde de stadhouder met dit voorstel, gedaan aan een confessioneel 
gemengde magistraat? Wilde hij verdeeldheid zaaien in de verwachting 
dat de katholieken de macht zouden grijpen of hoopte hij integendeel door 
het schrikbeeld van een garnizoen onder bevel van Bartold Entens katholiek 
en protestant tegen de nadergeünicerden te kunnen verenigen en zo een 
gewelddadige staatsgreep, voorlopig althans, overbodig te maken? Voor 
beide redeneringen valt iets te zeggen en misschien wist de stadhouder het 
zelf nog niet precies. In ieder geval bracht dit voorstel de Raad danig in 
verlegenheid. Naar het schijnt, weigerden sommigen (de protestanten?) aan 
de beraadslaging erover deel te nemen, terwijl anderen (de katholieken?) 
Rennenberg vroegen zijn propositie op schrift te stellen6. De 22e februari 

1 Trosce t.a.p.. Bijlage xxxix, p. 100. 
•ІЪ. 
• Diarium Alting, p. 488, 489 (30 dec. 1579 en 2 jan. 1580). 
1 Coenders 190; Fresinga, p. 194. 
• Diarium Alting, p. 497. 
• Ib. Alting is hier weer uiters beknopt: '...Is noch woe gysteren entsloten, de propositie 

van sijn Genade schryfftlick te begeren, mede propter absentiam' (19 febr. 1580). 
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voldeed de stadhouder aan dit verzoek. Blijkens 'sommige gemtercipierde 

scnften ende anders', zo heette het, werden onbetamelijke pogingen gedaan 

'dese hoochloffehjcke Stadt Groeningen te brengen onder die particuliere 

urne tot Utrecht opgerecht, ende volgens (vervolgens) deselve met garmsoen 

te beswaren'. Een dergelijk gedwongen lidmaatschap, aldus de stadhouder, 

zou de stedelijke privileges te met doen. Ook was uit de onderschepte papie

ren gebleken, dat de nadergeumeerden hem onbekwaam achtten tot de 

uitoefening van het stadhoudersambt, enkel omdat hij, gevolgd gevend aan 

de wens van de burgerij, de stad zonder garde was binnengetrokken. Hij 

had toen beloofd 'dat deze Stadt tot die particuliere Unie met en soude 

gedrongen worden', en daarom wdde hij zich thans met allen die deze 

propositie zouden ondertekenen, verbinden ten dienste van Zijne Majesteit 

en de Generahteit, alsmede tot behoud van de stedelijke privileges, met lijf, 

goed en bloed weerstand te bieden 'tegen allen onbehoirhcke middelen, 

die welcke tot introductie ende invoennge der voorsz. particuliere Unie 

binnen deser Stadt... mogen voorgenomen worden'1. 

Naar de letter was dit stuk met meer dan een defensief verbond tegen 

schendmg van de privileges door de nadergeumeerden. Inzoverre behoorde 

ieder rechtgeaard lid van de Groningse magistraat het verdragsvoorstcl 

toe te juichen. Maar men moest wel blind zijn om met te zien, dat de 

portee veel verder reikte. Kortzichtig waren de protestantse magistraats

personen wel als het erom ging de strijd voor de privileges te onderscheiden 

van 'malcontenterij', doch dat het nskant zou zijn dit verdrag te tekenen, 

hebben zij toch begrepen: de magistraat accepteerde de propositie van de 

stadhouder met, maar hield haar van dag tot dag in beraad2. Rennenberg 

had echter haast en op 24 februari 1580 gelukte het hem zijn voorstel te 

laten ondertekenen door 315 burgers, meest gddebroeders en leden van het 

burgerregiment3. Door wiens bemiddeling Rennenberg met hen m contact 

kwam en hoe alles precies in zijn werk ging, zijn vragen, waarop de schaar

ste aan gegevens geen zeker antwoord toelaat. Een der eerste ondertekenaars 

was Popco Everardi, de man die een of twee dagen tevoren van Cornells 

Kempis Parma's memone had ontvangen en bij die gelegenheid misschien 

had vernomen, dat Rennenberg te Maastricht met langer als vijand werd 

beschouwd. Onder de 315 burgers bevonden zich ook drie van de vier 

katholieke leden van de zo pas afgetreden Raad: Johan Wijffrinck, Johan 

van Ballen en Loech Aldershof. Verder de nu oud-Hoofdmannen Johan 

1 Bor π, Auth St π, ρ ι ι Diarium Alling, ρ 497 
a Dianum Altmg, ρ 498 
3 Bor n, Auth St, ρ ι ι vlg Bydr Gesch Gron vm, ρ 73 vlg 
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Thedema en Wolter Schatter. Maar de meeste ondertekenaars waren 
vermoedelijk eenvoudige Heden, sommigen analfabeten, zoals Johan Gerrits 
'scribere Fecit' en Hindrick Eneken, 'hebbe dit doen schriven... ende mijn 
marck hijr bij geset'. Of allen de werkelijke strekking van dit verdrag 
volledig hebben begrepen, valt niet te bewijzen, maar de leidende figuren 
onder de Groningse Malcontenten deden dit ongetwijfeld wel: zij wisten 
dat men niet langer behoefde uit te zien naar de komst van De Robles, 
maar dat de weg naar de vrede met de koning verder kon worden afgelegd 
onder de banier van Rennenberg, met wie zij van nu af voortdurend contact 
onderhielden. 

2. De Putsch van j maart 1580 

Tot het laatste moment moeten de gereformeerden in de Groningse ma
gistraat de hoop hebben gekoesterd, dat de geruchten over Rennenbergs 
voornemen zich met de koning te verzoenen, vals waren. Op 4 februari 
1580 ontving Aggeus de Albada een schrijven van Rembertus Ackema, 
waaruit hij kon opmaken, dat de protestanten te Groningen nog steeds geen 
reden zagen de stadhouder te wantrouwen. Dit verwonderde Albada zeer; 
van elders had hij heel andere geluiden gehoord. Hij maande Ackema daar
om tot grotere omzichtigheid en ried hem met burgemeester Reint Alberda 
en de andere 'vrienden van waarheid en vrijheid' te overleggen, hoe men 
het gevaar dat de stad bedreigde, het best kon bezweren1. Duidelijker taal 
nog sprak Komput, die kort na de 16e februari zijn Groningse geloofsgeno
ten, en met name Jacob Hillebrands, voorstelde een greep naar de macht te 
doen; hijzelf zou hun voorgaan en Rennenberg overmeesteren. Maar 
Hillebrands c.s. lieten weten dat zij de noodzaak hiervan niet inzagen, 
waarop Komput, verklarend onschuldig te zullen zijn aan hun nakend 
verderf, het vege lijf redde door de stad te ontvluchten2. Wat konden de 
gereformeerden ook doen? Zonder hulp van buiten waren zij tegen de 
Malcontenten binnen de veste niet opgewassen en hulp van buiten bete
kende de poort openen voor krijgsvolk van Entens. Men huiverde bij de 
gedachte en bleef in weerwil van de tekenen aan de wand vertrouwen, 
dat het met Rennenbergs plannen tot afval nog wel mee zou vallen. 
Des te meer waren de Malcontenten op hun qui-vive. Bij de minste aan-

1 E.Friedlaender, Briefe des Aggaeus de Albada an Rembertus Ackema, p. 43, dd. Keulen J 
febr. 1580: 'De gubernatore nostro quod scribis gaudeo, at nostri aliter sentiunt et scribunt. 
Si res se habet, ut hi scribunt, tum et vos vobis cávete...' 

* Fresinga, p. 198. 
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wijzing dat hun gereformeerde stadgenoten zouden lonken naar de nadcr-
geünieerden, sloegen zij alarm. Joost van Cleve wilde omstreeks midden 
februari per schip een lading spek naar zijn factoor te Antwerpen verzenden. 
Kort tevoren was in de stad een gezant van de Nadere Unie gearresteerd, 
Abel Frankena, die in het bezit bleek van het stuk over de gezagsoverdracht 
aan Bartold Entens. Van Cleve achtte het in de gegeven ortlstandigheden 
nuttig de schipper een paspoort mee te geven, waarin hij de bondgenoten 
der Nadere Unie verzocht 'den vroemen ende onschuldygen' niet voor de 
gevangenneming van Frankena te laten boeten, maar zijn schip vrije door
vaart te verlenen door het Uniegebied1. De minuut van dit paspoort viel 
in handen van de Malcontenten, die Van Cleve dadelijk uitkreten voor een 
verrader. Deze zwoer bij de Allerhoogste, dat niemand de stad Groningen 
een warmer hart toedroeg dan hij : niets in zijn schrijven kon of mocht 
worden uitgelegd als gericht tegen de privileges of als een poging de stad een 
garnizoen op de hals te schuiven; hij was bereid zijn onschuld aan te tonen 
voor hetzij Matthias, de Raad van State, de Geheime Raad, de Staten-Ge-
ncraal, de stadhouder of ongeacht welk competent gerecht binnen het 
gebied van de Generaliteit2 ! 
Maar al waren de verwijten die men Van Cleve deed onverdiend, over
bodig was de waakzaamheid van de kathoheke Groningers geenszins. 
Entens deed wat hij vermocht om garnizoen in de stad te krijgen en voerde 
daarover correspondentie met de protestantse magistraatspersonen, in het 
bijzonder met burgemeester Reint Alberda3. Op 29 februari 1580 zond 
Entens 'de vromen' in de stad enige stukken die hij had aangetroffen op de 
vrouw van Hartman Pellens, Elletgen Donge, waaronder een verklaring 
van Cornelis Kempis dat hij brieven van Parma had doorgegeven aan 
Popco Everardi*. Mogelijk heeft Alberda het daarop wel wenselijk gevon
den hulp van buiten in te roepen, maar andere protestanten, met name 
Jacob Hillebrands, achtten in bijna blind vertrouwen op Rennenberg het 
gevaar van een contrarevolutie ook toen nog niet acuut genoeg5. Een van 
Entens' aan Alberda gerichte brieven, waarin de krijgsoverste aanried de 
poort te openen voor zijn krijgsvolk, viel in handen van het katholieke 
oud-raadslid Johan van Ballen, die dadelijk de stadhouder ervan in kennis 

1 Bijdr.Gcsch.Gron. 1, p. 89. 
1 G.A.Gron. R.F. 1580-26: Geschreven op de achterzijde van genoemde paspoort-minuut. 
5 Trosée, Verraad van G.v.Lalamg, Bijlage Lxn, p. 181. 
* Bor π, p. 167, 169. 
1 Blijkens Hillebrands bezoek aan Rennenberg op 2 maart 1580, Coenders, p. 191; Fresinga, 

p. 204. 
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stelde1. Dit kwam Rennenberg uitstekend te pas, want zo kreeg hij een 
instrument m handen, waarmee hij weifelaars onder de Groningse burgerij, 
die wel bereid waren de stad onder het gezag van de konmg terug te brengen, 
maar hiermee toch wdden wachten, totdat Parma's ontzet in aantocht 
was, kon overtuigen van de noodzaak van ogenblikkelijke actie. Ook 
Rennenberg zelf had veel liever gewacht op de komst van het bevnjdmgs-
leger. Coudcnhovcn had hem voorgespiegeld dat dit rond de 20e februari 
zou arriveren2. Er was dus kennelijk vertraging opgetreden en niemand 
wist voor hoelang, zodat het allesbehalve aanlokkelijk was op dit moment 
de Putsch te wagen Maar de gebeurtenissen van de laatste dagen heten 
Rennenberg geen keus. 
Te Utrecht had Oranje o a van Ufkens vernomen hoe alles erop wees, dat 
Rennenberg bezig was zijn vrede te maken met de koning3. Vermoedend 
dat dit hoofdzakelijk te wijten was aan Rennenbergs ongenoegen met de 
Friese Staten4 en hopend de jonge stadhouder in een persoonlijk onderhoud 
nog wel tot andere gedachten te kunnen brengen, reisde de Prins, na eerst -
eind februari - Ufkens te hebben teruggezonden naar Gronmgen, noord
waarts en trok over Amersfoort naar Elburg, waar hij op 2 maart verbleef6. 
Ufkens moest de stadhouder verzoeken Oranje tegemoet te gaan en liet 
waarschijnlijk doorschemeren dat, mocht dit bezwaarlijk zijn, de Prins ook 
wel genegen was zelf, beschermd door een garde, naar Groningen te komen®. 
Niet de Prins, maar de koning, besloot Rennenberg. 
De feiten van de Putsch zijn voldoende bekend, zodat wij met een korte 
samenvatting kunnen volstaan7. Nadat de stadhouder de avond tevoren 
het dienstdoende vendel van het burgerregiment op de staatsgreep had 
voorbereid en aan Jacob Hdlebrands, die om opheldering kwam vragen, 
met de hand op het hart had verzekerd, dat hij mets kwaads in de zin had8, 

1 Trosée t a p 

' Alg R A Brussel, Etat et Aud 588 f 144 (Cf blz 186, voetnoot 2) 

• Bor π, ρ ібу 

• Kervijn et Diegenck, Documents historiques 1577-1584 Oranje aan Anjou, dd Kampen 

14 maart 1580 - 'estant arrive en Hollande je suis este en ces quartiers pour trouver moyen 

d'accomoder certain different tombé entre ceulx de Frise et le conte de Renncnberch ' 
5 G Groen van Pnnsterer, Archives le sene vu, ρ 242 vlg 

• Frcsinga, ρ 205 

' Uitvoerig bij Bor π, ρ Іб8, Fresinga, ρ 20б vlg, Trosce, Verraad G ν Lalaing, ρ схххш 

vlg en bijlage Lxn, Diegenck, Lettres med de G de Lalaing, ρ 144 vlg 
8 Behalve door Fresmga en Bor wordt dit ook vermeld door Coenders ' alten borgemester 

Jacob Hillebrants, so noch tsavonts tho voren bij hem gewest ende Lalaing up sijn borst 

geklopt, seggende met quats int sin tho hebben' 
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werd de 3 e maart om 5 (of 6) uur in de ochtend de Grote Markt bezet door 
een troep fakkeldragende, 'hai, hai'! -schreeuwende en in de lucht schie
tende schuitenschuivers. Even later marcheerde Evert Simons' zoon met 
zijn vendel de markt op. Vervolgens verscheen Rennenberg zelf, te paard 
en begeleid door vooraanstaande burgers: Johan Wijffrinck, Johan van 
Ballen, Popco Everardi, de syndicus Johan de Gouda, Dirk Roberts, Evert 
Simons en Johan Thoma, 'een oud versufFet man'. Ook bevond zich bij 
hem de Ommelander rentmeester Herman Wijnbrugge, die om gods
dienstige redenen de zijde van de Malcontenten had gekozen en de laatste 
tijd geregeld aan het stadhouderlijk hof had verkeerd1. Verder waren er 
nog de hopliedcn Jacob Vinkenborg en Swartken van Stellingwerf. 
Voorafgegaan door vier trompetters, reed dit gezelschap in galop over het 
marktplein. Rennenberg zwaaide heftig met zijn degen en riep (volgens 
de ooggetuige Luwert Ulge) 'Nu zijn ick U heere, wilt mij trouwelick 
bijstaen, ick wil bij U leven ende sterven'2; of (volgens het meer zeggende 
citaat van Fresinga) : 'Sta bij, sta bij, goede borgers, huyden ben ick eerst 
recht Stadthoudcr deser Landen - Laet ons nu volbrengen wat tot dienste 
der Majesteit ende ons eigen bescherming van noode is'3. 
De stadhouder maakte een zeer overspannen indruk. Hoe kon het ook 
anders, nu hij, de weifelmoedige, na een doorwaakte nacht, volgend op 
weken van angstige spanning, een daad stelde, waarvan de gevolgen niet 
waren te overzien ? Maar de Groningse Malcontenten lieten hem niet in de 
steek: weldra waren ca. 600 strijdlustige burgers op de markt bijeen. 
Opgeschrikt door het rumoer rende Jacob Hillebrands met enige gere
formeerden de straat op, hopend het tij nog te keren; doch terstond werd 
de grijze oud-burgemeester door het hoofd geschoten. Met Arent Meyger4, 
'een burgerszoon uit Bremen'5, was hij het enige slachtoffer van de Putsch. 
Zijn dood was tragisch: tot voor enkele uren had deze achtenswaardige 
burger, die lange jaren terwille van zijn geloof in ballingschap had geleefd 
en bij zijn terugkeer door vele burgers hartelijk was toegejuicht, de stad
houder, met wie hij goed bevriend was, zijn vertrouwen geschonken en 
thans was juist hij de eerste, aan wie de afval van Rennenberg en van zijn 
eigen vaderstad het leven kostte. Rennenberg was diep geschokt, toen hij 
hoorde van Hillebrands dood®. 

1 Rcngers n, pp. 194, 311 vlg. 
• Diegerick t.a.p., p. 145. * Eppens 1, p. 49. 
• Fresinga, p. 206. ' Fresinga, p. 207. 
• Trosée t.a.p., Bijlage Lxn, p. 183 : 'Ist dem hem Stadthalter auch über die niassen leidt gewesen, 

wie er vomhommen, das Hilbrandts sein leben gelassenn.' 
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Het geluid van het schieten drong door tot in Helpman. De daar woon
achtige Frederik Coenders besefte dadelijk wat er gaande was en zond 
in aller ijl een vertrouweling, Joannes Stellingwarff, naar Zuidlaren, 
teneinde de voetknechten en ruiters, die Bartold Entens daar had achter
gelaten om de Drentse boeren in bedwang te houden, naar de stad te ont
bieden1. Zelf spoedde hij zich naar Wedde om Entens te waarschuwen. 
Deze was nl. na zijn haastige expeditie naar Coevorden, eerst naar Delfzijl 
en vervolgens, de 2e maart, naar Wedde vertrokken met het doel deze 
plaatsen in staat van verdediging te brengen2. Het te Zuidlaren gelegerde 
krijgsvolk, drie vendels voetknechten en twee vanen ruiters, snelde onmid
dellijk naar de stad. Tegen het middaguur arriveerden de soldaten bij de 
Heerepoort. Daar deze gesloten bleef, trokken zij zich terug op Helpman, 
uitgezonderd honderd man, die zich legerden in de buiten de poort gelegen 
Hiëronymushof, waar zij afwachtten, of de gereformeerden hen alsnog 
zouden binnenlaten. Maar 'zyende heuren aenslach gefaüleert, zijn weder 
tho helpen (Helpman) bij danderen hoepe getoegen ende aldaer gebleven'3. 
In de stad meende men, dat de komst van dit krijgsvolk de verwezenlijking 
was van een complot tussen Entens en de Groningse gereformeerden. Een 
bode, die korte tijd later door de stad werd afgevaardigd naar Johan de 
Mepsche, doet het dan ook voorkomen, of wekte althans bij De Mepsche, 
die door een klerk het verslag van deze (niet bij name genoemde) bode voor 
Parma Het optekenen, de indruk, alsof de sterkte van het krijgsvolk en de 
tijd van aankomst bij de Heerepoort reeds was vastgelegd in Entens' 
onderschepte brief aan Reint Alberda. Trosce vermoedt dat de zaak zich 
inderdaad zo heeft toegedragen en de onmiddellijke aanleiding van de 
Putsch van 3 maart 1580 dus gezocht moet worden in het complot tussen 
Bartold Entens en de Groningse gereformeerden4. Gezien het verslag van 
Frederik Coenders, het bezoek van Jacob Hillebrands aan Rennenberg op 
de avond van de 2e maart en het zwijgen over een dergelijk complot door 
Rengers, Fresinga en Bor, die zich slechts verwonderen over de blindheid 
van de protestantse magistraatspersonen te Groningen, lijkt het mij even
wel waarschijnlijker, dat de protestanten op de vooravond van de staats
greep nog steeds geen definitief besluit hadden genomen en dat De Mepschcs 
zegsman zich schuldig heeft gemaakt aan een niet geheel juiste, zij het be
grijpelijke, interpretatie post factum van Entens' schrijven, dat niet nauw
keurig wordt geciteerd. Met genoemde kroniekschrijvers houd ik daarom 
liever vast aan de opinie dat in de eerste plaats het bericht van Oranjes 
1 Coenders, p. 191. " G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 669. 
* Bor п. p. 169. * Trosée t.a.p., p. cxcvi. 
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komst als onmiddellijke aanleiding tot de Putsch moet worden genoemd. 
Overigens mag men het een niet los zien van het ander: Rennenbergs 
negatieve reactie op Ufkens' verzoek de Prins te ontmoeten zal de gerefor
meerden dermate hebben ontsteld, dat het dreigende complot nu elk ogen-
blik kon worden gerealiseerd, zodat de Malcontenten mede daarom ge
dwongen werden haast te maken met hun voornemen. Al hadden de 
protestanten Entens' aanbod tevoren nog niet eenstemmig aanvaard, 
vanzelfsprekend hoopten de uit Zuidlaren aangerukte soldaten, dat zij zich 
thans hadden bedacht en hun gewilhg de poort zouden openen. Te laat! 
De Malcontenten hadden de situatie stevig in handen en alle strijdbare 
protestanten, ruim tweehonderd in getal, waren gearresteerd. 
Een tijdelijke internering van sommige van deze arrestanten was voor het 
welslagen van de Putsch wellicht onvermijdelijk, maar de wijze waarop 
de malcontente Groningers tegen hun protestantse medeburgers te keer 
gingen, had veel weg van een onberedeneerde wraakoefening. Rennenberg 
was helaas te zeer de klus kwijt om tot matiging aan te sporen. Velen werden 
te zamen gedreven in stinkende 'diefputten', waarvan de vunzigste venijnig 
werd betiteld als 'de kleine Unie van Utrecht'1. Er waren ook kathoheken 
die tegen deze handelwijze hun stem verhieven. 'O furor hominum' klaagde 
de stadssecretaris Egbert Alting, die in zijn aantekening over de arrestatie 
overigens niet vergeet te vermelden, dat in Friesland kort tevoren de 
kathoheken een soortgelijk lot was wedervaren2: in februari 1580 waren 
daar op vele plaatsen kerken en kloosters geplunderd en de geestelijken 
gewelddadig verdreven3. Aan de syndicus Johan de Gouda, volgens Eppens 
toch 'een seer Catolicker Roemscher, koningscher, wederpartij unge man'4, 
werd nog in 1590 door Raad en Gezworenen verweten, dat hij tien jaar 
geleden tegen de arrestatie van de gereformeerden had geprotesteerd5. 
Wellicht was het te danken aan dergelijke, minder heetgebakerde figuren, 
dat velen de eerstvolgende dagen konden ontsnappen6. De aanzienlijksten 
werden echter merendeels streng bewaakt en sommigen van hen, o.a. 
Reint Alberda, Willem Ubbena, Jooste van Cleve, Assuerus Munsterus en 
Willem Drews, bevonden zich twee jaar later, ruim zeven maanden na de 
dood van Rennenberg, nog steeds in hechtenis7. 

1 Fresinga, p. 206. 
* Diarium Alting, p. 498. 
' H.A.Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie, p. 138 vlg. 
* Eppens n, 619. 
s G. M. Reyntjes, Groningen en Ommelanden 15 80-1594, p. 47 voetnoot. 
' Fresinga, p. 207. 7 Diarium Alting, p. 552. 
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Nog op de dag van de Putsch richtte de stadhouder een schrijven aan 
Parma: hij was altijd bezield geweest van het verlangen Zijne Majesteit en 
Zijne Excellentie (Parma) getrouw te dienen en had daarom gemeend 
zijn gewesten terug te moeten brengen onder de obediëntie des konings, 
doch de omstandigheid dat hij door vijanden werd omringd, had dit 
bemoeilijkt. Maar om de algehele uitroeiing van het katholicisme te 
voorkomen, was hij er thans toch toe overgegaan en had hij zich meester 
gemaakt van de stad Groningen 'par le seul moien des bons et fidelz bougeois 
cathohques de ceste ville, assistez de ceulx de ma maison'1. Rennenberg 
gaf dus volmondig toc, dat het succes van zijn onderneming te danken 
was aan de hulp van de Groningse burgerij, al beschouwde hij zichzelf als 
de eigenlijke bewerker van de Putsch. 
Op 5 maart 1580, waarschijnlijk onmiddellijk nadat de voornaamste 
opengevallen plaatsen in de stedelijke regering door nieuwgekozenen 
waren bezet2, werd een brief naar Parma verzonden door Burgemeesters 
en Raad, Taalmarmen, Gezworen Meente en Bouwmeesters van de Gilden3. 
Hun voorstelling van zaken is anders dan die van de stadhouder. Van een 
vermeestering van de stad is geen sprake: de Groningse burgerij heeft de stad 
altijd trouw bewaard ten dienste van Zijne Majesteit en tot het behoud van 
de privileges. In dit kader heeft men op de 3 e maart enkele burgers, die 
bleken te kompletteren met de nadergeünieerden, in hechtenis genomen. 
Voorts herinnert men Parma aan zijn belofte de privileges te vermeerderen 
en de stad te bevrijden van de haar omringende vijanden. Rennenberg 
wordt in dit schrijven niet eens genoemd! Nu was het waar, dat de burgerij 
meer had gedaan dan Rennenberg de helpende hand bieden : de malcontente 
Groningers hadden de Putsch zelf sinds lange tijd voorbereid door hun 
volstrekte afwijzing van de Nadere Unie, door hun vastberaden weigering 
garnizoen of garde toe te laten en door hun contacten met Parma. Al 
valt er op de vraag, wat er gebeurd zou zijn, als Rennenberg de zijde van 
de Opstand had gehouden, natuurlijk geen antwoord te geven, alle tekenen 
wezen er toch op, dat de stad Groningen, ook zonder de stadhouder, vroeg 
of laat zou zijn teruggekeerd onder het gezag van de koning. Te vaak leek 

1 Trosce t.a.p,. Bijlage LX. 

* De eerste aanvullende verkiezing had nl. plaats op de 5e maart: G.A.Gron. h.s. in fol. 288, 

p. 669 - 'Alsoe veele van den E.R. ende gezwoeren den voersz. men Marty des smorgens 

waeren in verseeckeringe gestelt, es den ven, vr ende viien tzelve getal bij nyeuwe verkiesinge 

weder vervolt'. 
3 Bijdr. Gesch. Gron. 1, p. 155 vlg. 
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de onredzame stadhouder in het bedrijf van Groningens afval slechts de 
rol van een figurant te spelen om te mogen gelden als de geestelijke vader 
van de Putsch. Toch gaat het evenmin aan hem geheel buiten beschouwing 
te laten. Tenslotte was er wel degelijk sprake van een staatsgreep en de nood
zaak deze te doen plaatsvinden op de 3e maart 1580 was te wijten aan het 
algemeen ruchtbaar worden van Reimenbergs ommekeer. De laatste dagen 
voor de afval was er veelvuldig contact geweest tussen de stadhouder en de 
leidende Groningse Malcontenten1. En hoe weinig bekwaam Rennenberg 
ook was om de Putsch met vaste hand te leiden, de tenuitvoerlegging 
ervan werd toch vergemakkelijkt door het feit, dat hij in zijn positie van 
stadhouder kon fungeren als de centrale figuur, om wie het schouwspel 
zich voltrok. Lange tijd hadden de stad en de stadhouder naar de vrede 
met de koning elk hun eigen weg gevolgd. De laatste mijlen hebben zij 
echter te zamen afgelegd en bij het bereiken van de eindpaal waren zij elkaar 
tot steun. 
Louter onzelfzuchtige motieven waren het niet, die de partners dreven tot 
hun breuk met de Opstand; integendeel: bij beiden woog de hoop op 
eigen voordeel zwaar. Toch is Trosées conclusie, dat de zucht naar persoon-
lijk gewin de enige drijfveer was van Rennenbergs handelwijze en dat 
George van Lalaing' 't ganse jaar 1579 en de eerste twee maanden van het 
jaar 1580 uitsluitend uit eigen belang de huichelaar (heeft) gespeeld'2, m.i. 
wel erg simphstisch. In de loop van het jaar 1579 begon Rennenberg in te 
zien, dat de oorlog, sinds die gevoerd werd onder auspiciën van de Nadere 
Unie, welke hij aarzelend en met tegenzin ondertekende, onvermijdelijk 
een strijd werd voor de vestiging van het calvinisme. Vergeefs waren zijn 
pogingen dit te verhoeden door vast te houden aan het ideaal van de rehgie-
vrede. IJdel werd toen ook de hoop op een spoedige vrede, waarnaar toch 
de meerderheid van de stedelijke burgerijen en de massa van het geplaagde 
landvolk met stijgend ongeduld uitzag. Dit overwegend, raadt Geyl 
terecht voor Rennenbergs afval niet Üchtvaardig het woord 'verraad' te 
gebruiken3. "Wilde de stadhouder tegen de zin van het gros der bevolking 
van zijn gewesten de opstand blijven dienen, dan moest hij wel steunen op 
de radicale calvinisten, die hem hoe langer hoe meer dwongen in alles te 
handelen 'nach ihre Appetit'4, wat hem dan weer de felste verwijten 
bezorgde van zijn eigen geloofsgenoten. Zo werd het Rennenberg 
duidelijk, dat de strijd van de nadergeünieerden de zijne niet langer kon 

1 Fresinga, p. 199. ' P.Geyl, Noord en Zuid, p. 157. 

• Trosée t.a.p., р. ссш vlg. « Cf. p. m , voetnoot 5. 
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zijn. Het voorbeeld van zijn familieleden en katholieke standgenoten, die 
zich de een na de ander met de koning verzoenden, verlevendigde dit 
besef. Vervolgens kwam Coudenhoven om hem de in te slagen weg 
uit te stippelen en tenslotte was het de stad Groningen, welke hem de 
mogelijkheid bood zijn voorgenomen koerswijziging te verwezenlijken. 
Eenmaal, neen niet vastbesloten, want dat was hij zelden, maar toch 
serieus van plan zijn vrede te maken met de koning, overwoog Rennenberg, 
hoe hij hieruit voor zichzelf het meeste voordeel kon trekken. 
Wat de stad betreft: een uiterst belangrijke factor ter verklaring van háár 
'malcontenterij' - het bleek ons voortdurend - is de strijd voor de privileges, 
bovenal voor het stapelrccht over de Ommelanden. Men kan zelfs stellen, 
dat dit streven naar het behoud der stedelijke 'vrij- en gerechtigheden' 
doorslaggevend is geweest voor Groningens terugkeer onder de koning, 
zeker inzoverre dit streven de ijver van protestantse overheidspersonen 
voor de Nadere Unie bekoelde en hun de ogen deed sluiten voor de ge
varen, die hen bedreigden van de zijde hunner malcontente medeburgers. 
Vergeleken met deze politiek-economische factor, springt het religieuze 
aspect van de Groningse Malcontentenbeweging minder in het oog. Uit 
de felle strijd, die aan de toelating van de gereformeerde predikatie was 
voorafgegaan, bleek ons reeds, dat het merendeel van de Groningse burgerij 
vastbesloten was op te komen voor de instandhouding van het kathohcisme, 
al konden wij niet aangeven in hoeverre deze gedecideerdheid zuiver reli
gieus van aard was. Van de godsdienstige toestand in de stad na de invoering 
van de religievrede geven de archivalia geen scherp beeld, uitgezonderd het 
ietwat dubieuze rapport van Bartholomc de Nubourg, die de gehechtheid 
van de Groningers aan het katholiek geloof zeer hoog aanslaat1. Wel is 
duidelijk, dat van een werkelijke verzoening tussen katholiek en protestant 
nooit sprake is geweest: men bleef elkander wantrouwig bejegenen. De 
laatste maanden voor de Putsch moet de kathoheke burgerij te Groningen 
opvallend 'kerks' zijn geweest2, maar in hoeverre dit een gevolg was van 
onvervalste religieuze bewogenheid of tevens werd ingegeven door een 
behoefte zijn politieke gezindheid te demonstreren, valt opnieuw moeilijk 
te bepalen. Zonder tekort te doen aan degenen die, in de ban van Nijlens 
predikaties of anderszins, uit ware godsdienstijver hun geloofsplichten 
nauwgezet vervulden en de belangen van de Kerk naar hun beste inzicht 
verdedigden, mag wel worden vermoed, dat bij velen religieuze geestdrift 

1 Trosce t.i.p.. Bijlage xxxix, p. 102. 
•Ib. 

197 



en politieke hartstocht hand in hand gingen. Tenslotte zij hier nog opge
merkt, dat de geringe aandacht die de meeste uit dit tijdsbestek stammende 
archivalia besteden aan de kwestie van de godsdienst, met noodzakelijk 
wijst op een goeddeels ontbreken van de religieuze factor in de Groningse 
Malcontentenbeweging. Het kan een gevolg zijn van de aard der docu
menten. Dat b.v. de stad in haar eerste schrijven aan Parma na de omwente
ling, m tegenstelling tot Rennenberg, het punt van de godsdienst met 
aanraakt, doet weinig ter zake. Immers, de magistraat wilde het m dit 
schnjven doen voorkomen - alweer ten behoeve van de privileges - alsof 
in het getrouwe Groningen nooit enige inbreuk was gemaakt op de 
rechten van Kerk en Koning. De mvloed die 'ketters en rebellen' ooit te 
Gronmgen hadden uitgeoefend moest tegenover Parma worden geminima
liseerd, want de stad wenste geen vergiiFems voor gepleegd verzet, maar een 
zo ruim mogelijke beloning voor steeds gebleken trouw. 
Over de gevolgen, die de verzoemng met de konmg had voor de toestand 
van het katholicisme m de stad, kunnen wij iets positiever zijn. Nog veertien 
jaar bleef te Gronmgen smdsdien de uitoefening van de kathoheke godsdienst 
gehandhaafd. Van hogerhand werd gepoogd de draad, die bij de dood van 
Bisschop KmjfFwas afgeknapt, weer op te nemen1, doch het tijdvak was te 
zeer vervuld van knjgsrumoer en de stad Groningen als katholiek centrum 
spoedig te geïsoleerd om een krachtige doorwerking van de katholieke 
reformatie mogehjk te maken. Maar al gaf deze periode geen opbloei van 
het godsdienstig leven te zien, de zielzorg werd tenminste voortgezet en 
toen eindelijk in 1594 bij de verovering van Groningen door Maunts ook 
hier het katholicisme werd verboden, gmg er geen of nauwelijks een gene
ratie overheen, voordat de geregelde missie een aanvang nam2. Het mag 
daarom mede aan de hierboven geschetste politieke en godsdienstige ver-
wikkehngen worden toegeschreven, dat de stad Groningen nog lange tijd 
een vrij aanzienlijk contingent katholieken telde. 

3. Beleg en Ontzet 

Het succes van de staatsgreep van de 3e maart 1580 was tamelijk dubieus. 
Zolang Parma's ontzettingsleger met was gearriveerd, mocht men zich wel 
afvragen, of de bakens niet te vroeg waren verzet. Bartold Entens juichte. 
Eindelijk mocht hij de stad Groningen openlijk als vijand beschouwen en 

1 Zie hierover A van Lommei S J , Bescheiden betreffende het voormalig bisdom Gromngcn 

1559-1603 А А и , I5e deel, ρ 270 vlg 
1 L J Rogier, Geschiedenis Katholicisme m N Nederland 11, ρ 482 vlg 
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naar hartelust bestoken. Van hulp van andere krijgsoversten der Nadere 
Unie wilde hij niet weten; de verovering van Groningen moest zíjn grote 
wapenfeit worden1. Wigbold van Ewsum vond het enthousiasme van 
Entens nogal bedenkelijk: 'daer hoert wat to Gronnigen tdwingen'; men 
moest de stad maar liever aan haar lot overlaten, meende hij2. Naijver was 
niet vreemd aan Ewsums laatdunkendheid. Hij kon het maar moeilijk ver
kroppen, dat de nadergeiinieerden hem hadden gepasseerd, toen zij Bartold 
Entens het gezag over Rennenbergs krijgsvolk opdroegen. De stadhouder 
hoopte van de onenigheid te profiteren en schreef Wigbold zich aan zijn 
zijde te scharen, maar daarvoor was 'Nienoord' toch niet te vinden3. Dat 
Entens' onderneming een driest avontuur was, zag hij overigens juist: het 
beleg dat om de stad werd gelegd, was voorlopig weinig doeltreffend. 
Wel slaagde Bartold erin de omliggende gebieden, voor zover die nog niet 
waren aangesloten, thans het lidmaatschap van de Nadere Unie op te 
dringen: de Oldambten op 12 maart 15804, Drenthe een week later5. Het 
langst verzette zich het onder de rook van de stad gelegen Gorecht. De 
28e maart dreigden Entens en Ufkens op een vergadering te Haren het 
Gorecht te vuur en te zwaard te verwoesten als de ingezetenen de Unie 
niet accepteerden. Daarop werd een huisman van Westerbroek naar de 
stad afgevaardigd om het advies in te winnen van Rennenberg en de Raad. 
Rennenberg besliste, dat men de ingezetenen 'omme den brant tho vermij
den' vrij moest laten te doen wat hun goeddocht 'zonder in compstigen 
tijden hemluyden daeromme tho willen beswaeren ofte beschuldigen'6. 
Toch duurde het nog tot 20 april 1580 alvorens de Gorechters de Nadere 
Unie ondertekenden7. Het beloofde ontzet liet toen nog steeds op zich wach
ten. Bovendien gelukte het de belegeraars alle brieven, die Parma ter be
moediging naar Groningen zond, te onderscheppen. De magistraat was 
zich bewust van dit onderscheppingsgevaar en verstuurde van het schrijven 
aan 'Zijne Excellentie' van 5 maart achtereenvolgens een duplicaat, triplicaat 
en quadruplicaat op resp. 6, 7 en 13 maart en tenslotte zelfs nog een quintu-
plicaat op 21 april8. Al deze stukken bereikten Parma9, uitgezonderd het 
triplicaat, dat door de bode, toen hij zich door vijanden zag omsingeld, 
werd verbrand10. Parma was accuraat genoeg in het beantwoorden ervan, 

1 Fresinga, p. 214. ' G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p . 670. 

* Eppens ι, p . 351. * W.J .Formsma, Ommelander Strijd, p . 122. 
3 M. Hartgerink-Koomans, ' Bijdr. Gesch. Gron. 1, p . 157. 

Het geslacht Ewsum, p. 296. · Alg.R.A.Brussel, Etat et Aud. 588 f. 8ο, 
1 H.F. 1580-142. 82, 84 en 138. 

* Coenders, p. 191 vlg. 1 0 Bijdr. Gesch. Gron. I, p. 157. 
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maar geen van zijn brieven kwam op de plaats van bestemming1, behalve 
een van 13 apnl, die echter pas arriveerde op de 31e mei2, toen men m de 
stad door een schrijven van Bucho van Aytta en Jacob Coudenhoven van
uit Keulen reeds wist, dat het bevnjdmgsleger gereed was voor de afmars3. 
Het langdurig uitblijven van enige bericht wekte bij de burgerij het angstige 
vermoeden, dat Parma aan Groningen met veel gelegen was. Alva werd 
nu plotseling de gevierde held, want die had tenminste beseft, wat een 
uiterst belangrijke stad Groiungen was. Had hij destijds met alle andere 
Nederlandse gewesten in de steek gelaten om allereerst - zonder geld te 
sparen of zichzelf te ontzien - dit noordelijk bolwerk te hulp te snellen4 ? 
Om het moreel van de Groningers nog verder aan te tasten en stemming te 
maken onder de burgerij tegen de stadhouder en de magistraat, smokkelde 
Entens bneven en libellen de stad binnen, handelende over allerlei, deels 
ware, deels gefingeerde rampspoed, die de Spanjaarden en hun aanhang 
elders zou hebben getroffen: het ontzettingsleger was verslagen, Mechelen 
op de Spanjaard heroverd, de graaf van Egmond gevangen genomen, 
Lalaing gestorven en de Waalse gewesten hadden zich weer verzoend met 
de Staten-Generaal5. Misschien mede tengevolge van deze nieuwsbulletins 
en zeker door Parma's vermeende mertie, ontstond inderdaad onrust onder 
de burgerij. Bitter beklaagde Rennenberg zich hierover m een bnef aan 

1 Alg R A Brussel, Etat et Aud 588 f, 104 Ib f157 Parma aan В en R etc ν Gron , d Bergen 

(Hen ) 14 mei 1580 - ' Daerentusschen zijn wij bij uwe leste hier overgelangde bneffen und 

daerbijgevuechde duplicaten verwitticht welckcrmaeten U alnoch egeene van onse aen U 

geschreven bnefven overgebracht zijn geweest, des wij ons groothjcx verwonderen, gemerct 

wij U memchmael diversche jae wel tot acht oft negen verscheyden bneffen overgesonden 

hebben ' 

• G A Gron h s m fol 288, ρ 683 

'Tb, ρ 682 

* Alg R A Brussel, Etat et Aud 588 f 146 Westendorp aan Parma, d Keulen 3 mei 1580-

'Ceulx de la ville se plaignent grandement quilz n'ont receuz aulchune advertence de Vostre 

Excellence dont Ilz ne scavent imaginer la cause puis que le Ducq d'Albe tenoit la diete ville en 

telle recommandation, et testinait de telle importance que postposant touttes aultres Provinces 

du pais bas, la venoit secourir en Personne n'espargant argent ny sa propre personne ' 

Rennenberg maikt eveneens meldmg van een dergelijk schermen met de naam van Alva door 

Groningse Burgers Ib f144 (Rennenberg aan Coudenhoven, d Gron 17 april 1580) 

' G A Gron h s m fol 288, ρ 672 Alg RA Brussel, Etat et Aud 588 f150 Het nieuws over 

de verovering van Mechelen en de arrestatie van Egmond wasjuist (Alg Gesch der Nederlan

den ν 154), dat over de dood van Lalaing en de terugkeer der Waalse gewesten berustte op 

fantasie De te Kerpen (bij Keulen) voor het ontzet van Groningen verzamelde strijdmacht 

was met geheel verslagen, maar wel uiteengedreven (Fresinga, ρ 215Ì 
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Parma d. 6 april 15801 en - hartstochtelijker nog - in een schrijven aan 
Coudenhoven d. 17 april 1580: 

'Wat een moeite wij hebben gehad de burgers van Groningen te 
kalmeren is met geen pen te beschrijven. De burgers schelden ons 
uit voor Barrabas (sic), roepende dat men hen heeft bedrogen en 
verraden... enigen fluisteren reeds, dat contact moet worden opge
nomen met Oranje en de nadergeünieerden; weldra kan een volks
oproer losbreken, waarin men ons vermoordt en een verbond sluit met 
de vijand... Indien de dienst van God en de koning, het behoud van 
de graaf van Rennenberg en zijn hofgezin, ja van allen die welgezind, 
katholiek en getrouwe onderzaten des konings zijn nog telt, dat het 
ontzettingsleger dan in aller ijl afmarchere' !2 

Geneigd als hij was tot het pathetische en om duidelijk te maken, dat met 
het ontzet niet langer gedraald mocht worden, heeft Rennenberg de situatie 
in de stad misschien dramatischer getekend dan met de werkelijkheid over
eenkwam. Van een algemeen defaitisme was zeker geen sprake. Het gros 
van de burgerij was vastbesloten de verdediging voort te zetten. Ondanks 
de misère van het beleg plantten de burgers op de ie mei onder groot be
toon van vreugde de meiboom. De gehele dag vierde men feest, waarna 
Fortuna 's avonds nog zorgde voor een climax, toen in een schermutseling 
buiten de Boteringepoort, uitgelokt door de belegeraars, ettelijke soldaten 
van Entens sneuvelden 'sonder dat wij eenige schade leeden ofte dat yemant 
vande onsen werden gequetst'3. Kort daarop werd de toestand echter kritiek. 
Daar Entens geen vorderingen maakte, hadden de nadergeünieerden aan-
zienlijke versterkingen laten aanrukken onder Filips van Hohenlohe en 
Willem Lodewijk van Nassau*. Op de 9e mei ontbrandde een hevige strijd 
aan de Hoornsche dijk. De belegeraars waren sterk in de meerderheid en 
dwongen de Groningers enkele buiten de wal gelegen schansen prijs te 
geven. Veel krijgsvolk van de stad, met name van de drie vendels soldaten 
die de magistraat in het korte tijdsbestek tussen de Putsch en het beleg nog 
had weten te werven, werd uiteengeslagen. De belegeraars deden nu Ren
nenberg, bij monde van een trommelslager, het aanbod 'up redelicke con-
ditiën te parlemcnteren' en in een open brief deed Willem Lodewijk daartoe 
de volgende dag nadere voorstellen. Rennenberg hield zich alsof hij het in 

1 Alg. R.A.Brussel, Etat et Aud. 588 f. 114-117. (Briefin cijfer van 6 april met een post data van 
15 april en een 'copie decyffrée'.) 

• Ib. f. 144 vlg. 
• G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 675 vlg. 
1 Fresinga, p. 217. 
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overweging wilde nemen. Ondertussen werd de orde onder de soldaten, 
hersteld en koortsachtig gewerkt aan het opwerpen van nieuwe schansen1. 
Op 19 mei kwam Hohenlohe terug op het onderhandelmgsvoorstel van 
Willem Lodewijk en wel in drie brieven, één gericht aan de stadhouder, 
één aan Burgemeesters en Raad en één aan de Gilden en Gemene Burgerij 
Laatstgenoemd schrijven werd 'de nacmhaftichste burgeren' twee dagen 
later door de magistraat voorgelezen, waarop deze notabelen verklaarden, 
dat zij te zamen met Raad en Gezworenen 'wdlen upsetten ten dienste van 
Co. Mat. ende verdegemnge deeser Stadts olde walheergebrachte privile
gien, vrij- und gerechticheydcn hjff, guet ende bluet tot volvoennge der 
aengevangen saecke, sonder te letten upten Inholden der voersz. missive'. 
Van hetzelfde gevoelen bleken de oldermannen en hovelingen van de 
gilden, die echter verzochten ook de gezamenlijke gildebrocders deelgenoot 
te maken van Hohenlohes schrijven. Dit gebeurde op de 26e mei in het 
Broerklooster- ook de gilden spraken zich uit voor voortzetting van de 
strijd2. 
Spoedig werd nu de standvastigheid van de Groningers beloond. Nog in de 
nacht van de 26e mei overhandigde een bode uit Keulen een brief van 
Bucho van Aytta en Jacob Coudenhoven met het bencht dat het ontzettings
leger in aantocht was3. Waarom had Parma zolang getreuzeld' Op het 
moment van de Putsch had hij nog met voldoende krijgsvolk bijeen. Welis
waar had De Robles reeds veel soldaten aangeworven, maar die waren niet 
marsvaardig. Zij hadden hun verzamelplaats bij Kerpen, tussen Keulen en 
Aken, stroopten daar in een wijde omtrek het land af en werden begin 
april door Keulse en Guhkse boeren, die, evenals hun Overijsselse lotgenoten 
tegen de troepen der Nadere Unie, in arren moede naar de wapenen grepen, 
uiteengeslagen4. Het kostte Parma de grootste moeite de verspreide benden 
weer te zamen te brengen. Maar op 14 mei had hij dan toch een goed uit
gerust leger op de been van ca. 5000 voetknechten, waarbij zich nog 
ruiterij zou voegen van o a. Montigny en Lalaing. Tot opperste veldhopman 
over deze gezamenlijke strijdkrachten benoemde hij Rennenbergs neef, 
Montigny15 Maar op het laatste moment ontstonden hierover moeilijkheden. 
Protesteerde De Robles' Het is met geheel duidelijk, maar in ieder geval 
verving Parma, eind mei, Montigny door Maarten Schenk van Nydeggen6. 
Het goede nieuws uit Keulen gaf de Groningers weer moed De 27e mei, 
's avonds te 9 uur, deed Bartold Entens, stomdronken naar Fresinga weet 

1 G A Gron h s in fol 288, ρ öyS vlg " Fresinga, ρ 215 

4 b , ρ 68ο vlg « Alg R Α Brussel, Etat et Aud 588 f 156 
3 Ib , ρ 682 » Ib f 171 en 175 
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te vertellen1, met zijn volk een stormloop in de richting van het Schuitendiep 
bij de Drenkelaarstorcn. Met bebloede koppen werden de aanvallers 
teruggeslagen. Naar men in de stad eerst vier dagen later vernam, was 
Entens daarbij 'dwers durch zijn hooft geschoeten, ende terstont doot 
gebleven'2. Ongeveer een week nadien trok Hohenlohe met een aantal 
vendels van Groningen weg om slag te leveren tegen het ontzettingslcger3. 
De 17e januari 1580 kwam het tot een treffen op de heide bij Hardenberg. 
Hohenlohe werd verslagen en Popko Ufkens vond er de dood. De weg 
naar Groningen lag open voor Schenk. Haastig brak Willem Lodewijk nu 
het beleg op en trok af naar Friesland4. Groningen herademde en toen daar 
de 19e juni het feit van Schenks overwinning bekend werd, is er 'Processie 
geholden ende den almechtigen God daer van geloeft ende gedanct'5. 
Burgemeester Albert Rolteman, raadsheer Evert Simons en de syndicus 
Johan de Gouda werden afgevaardigd om Schenk, die naar verluidde met 
zijn leger te Rolde was gearriveerd, welkom te heten. Maar nog niet verder 
gekomen dan Helpman, ontmoette dit drietal daar tot hun vreugde Joachim 
Ubbena, rentmeester Fcico Fritema, Jacob Coudcnhoven en enige ruiters, 
'mette welcke wij wederom naar de Stadt zijn gevaren'. Schenk bereikte 
Groningen op de 21e juni. In de Heerepoort werd hij verwelkomd door 
Rolteman en De Gouda, die hem feliciteerden met 'de victorie die God 
almcchtich Co. Mat's cryschvolck (sic) hadde verleent6.' 
Opgelucht was bovenal Rennenberg. In enthousiaste bewoordingen schreef 
hij Parma over Schenks overwinning - 'de laquelle victoire tant notable 
et signalée je rends graces infimes au toutpuissant, remerchant aussi vostre 
Excellence bien humblement de sa bonne assistence...'7 

De komst van Parma's troepen werd ook toegejuicht door de Ommelander 
karspelluiden, al zouden die spoedig bemerken, dat hiermee geen einde 
kwam aan strijdrumoer en oorlogsschattingen8. De Ommelander adel week 
voor een groot deel uit9. Moeilijk was de keuze voor de abten, die als 
Ommelander groten leidende figuren waren geweest in het verzet tegen de 

1 Fresinga, p. 218 vlg. 

• G.A.Gron. h.s. in fol. 288, p. 684. 
3 Ib.. p. 687. 
4 Fresinga, p. 236 vlg. Rengers n, p. 207. 
6 G.A.Gron. h.s. m fol. 288, p. 688. 
«Ib. 

' R.A. Brussel, Etat et Aud.588 f. 201: Rennenberg aan Parma, d. Groningen 23 juni 1580 (orig.). 

• Eppens ι, p. 273. 

• M. Hartgerink-Koomans, Het Geslacht Ewsum, p. 298. 
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stad. Zolang mogelijk hadden zij daarom samengewerkt met hun bondge
noten in die strijd, de jonkers, zelfs nog - zij het aarzelend - toen deze zich 
verbonden met de nadergcünieerden. Maar tenslotte moest hun plicht als 
kloosteroverste wel in conflict komen met hun politieke aspiraties. Veel 
hoofdbrekens kostte het de prelaten thans hun houding te bepalen en één 
lijn trekken deden zij niet: de abten van Aduard, Selwerd en Oldenclooster 
in de Mame (Kloosterburen) braken definitief met de opstand en namen 
hun intrek in de stad1 : die van Oldenclooster bij den Dam, van Thesinge en 
van Rottum vluchtten met de jonkers en de protestanten naar Oost-Fries
land of elders. Maar van deze laatste drie verzoende de eerste, Hermannus 
Dockum, zich naderhand met Parma en de stad2; de tweede, Gerardus 
Ahuys, die 'als een monnik begeerde te sterven', maakte ter elfder ure wel 
zijn vrede met Parma, doch niet met de stad, zodat hij, terug in Thesinge, 
prompt weer door de Groningers werd verdreven en, nogmaals terug
gekeerd, zich slechts kon handhaven met steun van Rennenbergs opvolger, 
Verdugo3; Jodocus Oxius tenslotte trad in Oost-Friesland in het huwelijk 
met een non uit het klooster Langen en 'verliet het pausdom'4. 

4. Vermeend berouw en dood van Rennenberg 

Door Parma's ontzet uit zijn benarde positie bevrijd, hervond Rennenberg 
in de zomer van 1580 zijn evenwicht. Met toewijding streed hij thans 
voor de koning en aanvankelijk had hij daarbij redelijk succes. Zo veroverde 
hij o.a. Delfzijl en Coevorden, bracht Hohenlohe een zware nederlaag toe 
bij Bourtangc en kreeg in september Oldenzaal in handen, dank zij de 
malcontente burgerij, die zelf het garnizoen, dat haar door de nadergeüni-
eerden was opgedrongen, de stad uitdreef5. In oktober sloeg Rennenberg 
het beleg voor Steenwijk, maar die vesting werd vastberaden verdedigd 
door Kornput en na vier maanden moest de stadhouder onverrichterzake 
aftrekken met een leger, dat zwaar had geleden onder het gure en natte 
winterweer. Naar het schijnt, werd daar ook zijn eigen gezondheid geknakt. 
Sindsdien verteerde een slepende ziekte, vermoedelijk tuberculose, zijn 
lichaamskrachten6. Tijdens een kort verblijf te Groningen, begin februari 

1 Rcngers n, p. 200. 
* Eppens 1, p. 399, n, p. 12. ' Eppens i, p. 399. 
* Eppens t, p. 354, 461. » Fresinga, p. 275 vlg. 

* Fresinga, p. 469 : 'Renncnburg, die over lange пае sijn vertreck van Stcenwijck, deur onge-
nuechte die hij daer in maecte, van der uytteiring gcquelt was geweest..." Volgens Eppens 
geloofde men echter dat hij stierf aan de pest. (1, p. 308). 
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1581 - het beleg van Steenwijk duurde toen nog voort -, richtte Rennen
berg een schrijven tot zijn zwager Moncheau. Deze bevond zich op dat 
moment te Bergen (Henegouwen), waar hij Parma moest bewegen de 
stadhouder in ruimere mate hulp te bieden. In een eigenhandig postscriptum 
verzocht Rennenberg zijn zwager ter plaatse contact op te nemen met de 
Italiaanse heelmeester Michiel Angelo, gewezen lijfarts van De Robles, 
en deze over te halen tegen een ruim traktement in zijn dienst te treden1. 
Behalve dat Rennenberg zich vermoedelijk reeds bewust was van een 
wankele gezondheid, blijkt uit deze vertrouwelijke brief (dd. 4 februari 
1581), dat de verhouding tussen de stadhouder en zijn zuster Cornelia, 
wier bezorgdheid over het langdurig wegbüjven van haar echtgenoot op 
hartelijke wijze wordt beschreven, toen nog uitstekend was. Volgens Fre-
singa en de geschiedschrijvers die op hem teruggaan, wilde Rennenberg 
haar niet aan zijn sterfbed zien, uit ergernis dat zij hem had verleid tot zijn 
verraderlijk gedrag, dat hij thans diep zou betreuren2. Of dit bericht van 
Fresinga meer is dan een uitwerking van zijn eerder geponeerde stelling, 
dat het bovenal Comeha de Lalaing was, die Rennenbergs verzoening 
met de koning bewerkte, een stelling waarachter wij een vraagteken plaat
sten, blijkt niet. Geloofwaardiger klinkt Fresinga's mededeling, dat Ren
nenberg kort voor zijn dood uiting gaf aan de wens Groningen nooit te 
hebben gezien: 'O Grueningen, Grueningen, waer toe hebstu mij ge
bracht? Des mach ick wel in eeuwigheit beclagen den dach dat ick Uw 
oit sach'3. Verdugo beweert zelfs van Rennenbergs huispersoneel te hebben 
vernomen, dat de ziekte van de stadhouder was te wijten 'aan de slechte 
behandeling, welke hij ondervond van de zijde der Groningers, die een 
absoluut gezag wensten uit te oefenen'4. 
Inderdaad was de verhouding tussen Rennenberg en de Groningse magis
traat, ook na de 3e maart 1580, vaak gespannen. Nog in juni 1581 dreigde 
ernstig ongenoegen. Wigbold van Ewsum, die in de Ommelanden een 
guerrilla tegen Rennenbergs troepen was begonnen, had zich verschanst 
in Winsum en werd daar omsingeld door de onderbevelhebber van de 
stadhouder: Johan Batista Taxis. Geen uitweg ziende, trad Nienoord in 
onderhandeling. Rennenberg begaf zich toen, 7 juni 1581, in gezelschap 
van zijn zuster(!) naar het bij Winsum gelegen Wetsinge5, wellicht om 

1 Alg.R.A. Brussel, Etat et Aud. 1817-2, fol. 11. 
* Fresinga, p. 469. · Ib. 
•M.Gachard, La Bibliothèque Nationale à Paris, Notices et Extraits. 1, p. 231. (Memoria... 

Francisco Verdugo). 
* Diarium Alting, p. 319. 
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nogmaals te proberen Nienoord voor zich te winnen. Burgemeesters en 
Raad te Groningen bespeurden onhed en reisden de stadhouder, ongetwij
feld tot diens grote ergems, de volgende ochtend in alle vroegte achterna1. 
Vreesden zij een bondgenootschap tussen Rennenberg en Van Ewsum, 
bevorderlijk wellicht voor de zaak des konings, maar stellig met voor de 
pnvébelangen van de stad? In ieder geval wensten de Groningers, dat voor 
Winsum harde kapitulaticvoorwaarden werden gesteld. Zij werden echter 
met m de onderhandehngen gekend: Nienoord bedong bij Taxis vrije 
aftocht en de belofte, dat Winsum met zou worden geplunderd. Een 
ontmoetmg met Rennenberg schijnt Nienoord te hebben vermeden2. In 
de stad was men over dit verdrag zeer verontwaardigd en smdsdien werd 
er in de Raad steeds op gehamerd, dat Wmsum verwoest moest worden, 
de plaats waar men, spottend met de eeuwige raadsbesluiten Gods, de 
euvele moed had gehad te roepen: 'dorp Grocnmgen ende Stadt Wynssum'3! 
Nadat de ingezetenen, natuurlijk zonder resultaat, bij mandaat van de 
Hoofdmannenkamer op 21 juni was aangezegd hun huizen, uitgezonderd 
boerderijen, binnen de tijd van veertien dagen af te breken, werd de 5e 
juli 1581, toen Rennenberg reeds aan zijn ziekbed was gekluisterd4, het 
wraakgencht over Wmsum voltrokken: twee vendels burgerschutten 
rukten uit naar het ongelukkige dorp, slechtten de vcstmgwerkcn en staken 
de huizen in brand5. 
Kort daarop keerde de krijgskans ten gunste van de nadergeümeerden. 
Wigbold van Ewsum was na zijn nederlaag te Winsum afgetrokken naar 
Friesland, waar hij steun kreeg van de overste Noms. Te zamen rukten zij 
de Ommelanden bmnen met een aanzienlijke legermacht, merendeels 
bestaande uit op buit beluste Engeken en Schotten6. De strijdvaardigheid 
van Rennenbergs krijgsvolk was op dat moment zeer gering. Er heerste 
grote ontevredenheid onder de soldaten over het uitblijven van soldij. 
Rennenberg had zich reeds dikwijls tot Parma gewend om meer financiële 
steun7, doch vergeefs, want Parma verkeerde zelf m voortdurende geld
nood. Gruwelijk moet het de stadhouder hebben geërgerd, dat hij door 
'Zijne Excellentie' zo deerlijk m de steek werd gelaten. 

4 b 
' Eppens ι, ρ 297 
3 Diarium Alting, ρ 520 

' Sinds 1 juli 1581 was Rennenberg bedlegerig Alg R A Brussel, Etat et Aud 589 f 182 
1 Bydr Gcsch Gron νπ, ρ η$ Eppens Ι, ρ 303 Diarium Alting, ρ 5 4 
4 Eppens ι, ρ 304 vlg 

' Alg R A Brussel, Etat et Aud 1817-2 fol i Ib , ρ 589, f 4 3 
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Volgens Henry de Nebra, een koninklijke monstercommissaris, die m deze 
tijd m het Noorden vertoefde en in geregelde correspondentie stond met 
Parma, was dit misnoegen zelfs de oorzaak van Rennenbergs ziekte1. Dit 
lijkt overdreven, maar een nagel aan des stadhouders doodkist kan het toch 
wel zijn geweest. En wellicht heeft Rennenberg in zijn laatste levensdagen, 
toen hij onafgebroken door hevige koorts was bevangen, zijn zuster 
Cornelia, die indertijd hoog had opgegeven over Parma's milddadigheid, 
weleens op minder charmante wijze een verwijt gemaakt over het onver
vuld bhjven van de schone beloften. Zo althans kan in de desbetreffende 
opmerking van Fresinga - doorgaans een betrouwbaar en goed ingelicht 
chromqueur - toch een kern van waarheid schuilen. 
Op 9 juli 1581 maakte Rennenberg zijn testament. Ondanks zijn vermoc-
dchjke gevoelens van wrevel jegens de stad - en ondanks zijn vele, nog 
onbetaalde schulden2 - vermaakte hij 1000 kronen, van 40 Brabantse 
stuivers elk, aan de Smt-Maartenskerk, de religieuze instellingen en de 
armen binnen Groningen3. Na de 20e juh het H. Ohesel te hebben ont
vangen, stierf George van Lalamg op 22 juh 1581 des morgens omstreeks 
8 uur4. Hij werd met staatsie begraven in het koor van de St.-Maartenskerk 
'voert hoge altaer onder een bla we steen'5. Al behoeft geen spijt over het 
'verraad' van 3 maart 1580 aan zijn geweten te hebben geknaagd, Rennen
berg scheidde wel uit dit leven als een teleurgesteld man, teleurgesteld in 
Parma en misschien ook in zichzelf. Ongetwijfeld besefte hij, dat zijn korte 
loopbaan als stadhouder in het hoge Noorden, en met name in het eigen
gereide Groningen, verre van grandioos was geweest. Van nature onstand
vastig en licht te beïnvloeden, was George van Lalamg, wiens menselijk
heid, vredelievende aard en beschaafde omgangsvormen alom werden 
geapprecieerd6, met bij machte geweest in een zo woelig tijdsgewricht, in 

1 Alg R A Brussel, Etat et Aud 589 f 166 Henry de Nebra aan Parma, d Coevorden 11 juli 

1581 'Monseygneur, par ma lettre date du xxni de jouing et d'ungue aultre date du vnn 

dejullett j ' ay amplement adverty vostre excellence en quel terme les affayres sont reduyet par 

deca pour le tardement de la venue de l'argent cc voyant le bon Scygncur conte de rennen-

burch et que nostre cavallerie ne voullait marcher et qu'yl n'avoit nul moyen de povoir donner 

ordre et remédier at prins ung tel displaissir et fâcherie qu'yl est devenu mallade d'ungue 

fièvre contynue dont je crams bien qu'yl en mourrat ' 

• G A Gron Prot Julsing f 134 

* Diarium Alting, ρ 538 

* Alg R A Brussel, Etat et Aud 589 f 196 Westendorp aan Parma, dd Keulen 27juli 1581 

Diarium Alting, ρ 525 
5 Bijdi Gcsch Gron νπ, ρ η6 

' Fresinga, ρ 470 vlg 
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een gebied bovendien, dat door innerlijke tweedracht werd verscheurd, de 
leiding te nemen. Een krachtig bestuurder zou hij nooit zijn geweest, 
maar had Rennenberg het bewind in rustiger tijden mogen voeren, hij 
zou door onze geschiedschrijvers waarschijnlijk niet zijn gebrandmerkt als 
een verrader, maar gewaardeerd als een goedhartig man, die ofschoon 
zinnelijk van aard1 en nogal bezorgd voor eigen welzijn, toch ook was 
begaan met het lot van het volk, waarover hij was aangesteld. Zo moet hem 
op zijn sterfbed, naar Fresinga tenslotte nog meedeelt, de gedachte hebben 
gekweld, dat hij, m plaats van zijn gewesten de verhoopte vrede te brengen, 
deze in grote oorlogsellende achterliet2. En al ziet de kroniekschrijver, 
trouw aan zijn eenmaal ingenomen standpunt, dit weer geheel m het licht 
van Reimenbergs spijt over de breuk met de Opstand, ook zonder dat 
dubieuze berouw is de deerrus van de stadhouder met de mgezetcnen van 
zijn gewesten begrijpelijk en ah.w. een variant op Oranjes vermaarde 
'Mon Dieu, ayez pmé de mon âme, mon Dieu ayez pitié de ce pauvre 
peuple'. 
De toestand was inderdaad erbarmelijk. Beperken wij ons tot Stad en 
Ommelanden van Gronmgen Bij Visvhet was Rennenbergs krijgsvolk 
door het leger van Norns en Nienoord de 9e juli 1581 zo geducht ver
slagen, dat een nieuw beleg van Gronmgen, op het moment dat de stad
houder de geest gaf, te wachten scheen3. Weliswaar klaarde de lucht boven 
de stad weldra weer op door de komst van Verdugo, maar de bui dreef 
af naar de Ommelanden en ontlaadde zich daar op de hoofden van de 
vreedzame boeren. Was voor het krijgsvolk van Rennenberg plunderen 
een halsmisdaad geweest4, de benden van Nienoord en vooral de soldaten 
van Noms roofden naar hartelust. Jarenlang zouden de Ommelanden het 
toneel bhjven van een verwoestende guerrilla, todat bewaarheid werd, wat 
Egbert Clant to Uithuizen reeds in september 1580 vervuld achtte: 'Dar is 
wal gedisputeert ho men dese landen noemen solde, de platte landen? 
Furwaer dat is wal vulbracht, und mogen nu wal de platte, wueste unde 
shchte landen genoemt worden...'5. Clant to Uithuizen was een van de 

1 Hoewel nooit gehuwd, had Rennenberg drie zoons, Abraham, Philippe en David, 'de diffé
rentes damoiselles ' (F Brassart, Le Blason de Lalamg, ρ 125) Philippe stierf ш 1582 aan de 
pest en werd in de Martmikerk te Groningen bij zijn vader begraven (Dianum Altmg, ρ 560 ) 

* Fresinga, ρ 469 

* Eppens ι, ρ э°5 
4 Eppens ι, ρ 304 'Daer die malecontenten nene (geen) plunderinge deden an emant offte 

het worde an den hals gestraffet Daer mede des mene mans gunst gewendyget ys seer to die 

malecontenten meer als an Ewsum' 

* Rengersn, ρ 315 
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weinige jonkers die na het ontzet van Groningen in juni 1580 in de Omme
landen waren achtergebleven. De aangehaalde woorden zijn een passage 
uit zijn brief aan de naar Oost-Friesland uitgeweken jonker Mello Broerse-
ma, die de Uithuizers, en Clant in het bijzonder, had uitgescholden voor 
Malcontenten. Behalve een apologie is dit schrijven een cri du coeur van 
een man die gebukt gaat onder het rondom hem heersend oorlogsleed: 
Hoe konden Heden als Broersema denken, dat het een Gode welgevallig 
werk was zoveel ellende over hun eigen vaderland te brengen ; hoe viel dat 
te rijmen 'mit dem EvangeHo Cristi'? Men moest tot bezinning komen, 
'wante dat woert godes also (d.i. met krijgsgeweld) niet will ingefuert 
worden; frustra nititur astucia humana contra Consilia divina, dat is: ег-
geves trachtet der menschen listigheit, tegens de raetslagen und ordningen 
godes'1. Aldus deze, van de Hervorming klaarblijkelijk geenszins afkerige 
Ommelander. 

Volgens Eppens waren dergelijke 'Evangehsschen Konichschen', mensen 
die de Reformatie welgezind waren, maar de Opstand verfoeiden, geen 
zeldzaamheid2. Eens te meer blijkt hieruit, hoeveel meningsverschil er in 
dejaren rond 1580 heerste over de koers, die men naar eer en geweten had 
te volgen. Een verdeling der landzaten in goede vaderlanders en 'kwade 
patriotten' is daarom slechts mogelijk als men redeneert vanuit het stand
punt van hen, die zelf betrokken waren in de partijstrijd: Nadergeünieerden 
contra Malcontenten. 

ЧЬ. 
• Eppens i, p. 259. 
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RÉSUMÉ 

Le magistrat conservateur de Gronmgue, beaucoup plus soucieux de la 
défense du droit d'entrepôt, que la ville exerçait et que les Ommelandes 
mettaient en cause, que désireux de chasser la tyrannie espagnole, se sentait 
très peu enclin, en automne de l'année 1576, à participer à la Révolte en 
acceptant la Pacification de Gand. L'arrestation du stathouder Caspar de 
Robles par la garnison wallonne qui menaçait de piller la ville si Groningue 
continuait à refuser de prendre le parti du Prince d'Orange et des Etats-
Généraux, mit la ville devant un fait accompli. Il lui fallait bien se mettre 
en rapport avec le pouvoir révolutionnaire à Bruxelles. 
Là-dessus le Conseil d'Etat envoya le jeune Georges de Lalaing, bientôt 
Comte de Rennebourg, à Groningue dans la qualité de stathouder inter
médiaire. Celui-ci donna au magistrat l'assurance qu'on lui avait ordonné 
de maintenir la religion catholique et tous les anciens privilèges, ce que 
rassura quelque peu le magistrat. Mais Georges de Lalaing avait été ordonné 
aussi de mettre en état de défense les régions qu'on lui avait confiées, 
savoir Groningue et les Ommelandes, la Frise et la Drenthe. Ce fait occa
sionna une grave controverse avec la ville, qui, pour assurer le droit d'entre-
p ôt, voulait, à tout prix, prévenir que les Ommelandes fussent armées. On 
s'indignait aussi à Groningue des rapports amicaux que 'le nouveau gouver
neur' entretenait avec quelques gentilshommes ommelandais, qui passaient 
pour les chefs dans la lutte des Ommelandes pour se rendre indépendantes 
de la ville. Le fait que Groningue fut délivrée maintenant de la garnison et 
du château, des moyens de contrainte détestés datant de la période d'Alve-
De Robles, ne suffisait pas à enlever la défiance. Ainsi la ville refusa, en 
avril 1577, de satisfaire à une prière de Philippe, comte de Lalaing, de 
présenter son cousin Georges, à Bruxelles, pour être nommé définitivement 
stathouder des provinces du nord, bien que le magistrat promît de ne pas 
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s'opposer à une nomination éventuelle. Mais en septembre 1577 la ville 
menaça de retirer même cette concession lorsque Rermebourg - c'est ainsi 
qu'il pouvait se nommer maintenant - ne céda pas tout de suite à la demande 
du magistrat pour détruire sans délai le rempart de Delfzijl qui se trouvait 
sous le contrôle des Ommelandes et qui constituait un obstacle pour le 
maintien du droit d'entrepôt. Ensuite le premier novembre 1577, la ville 
fit échouer une assemblée des Etats Rcgionnaux, prévue à Groningue, où 
Rennebourg croyait recevoir l'hommage dans sa qualité de stathouder. 
Elle la fit échouer en arrêtant un grand nombre des représentants des Etats 
ommelandais. C'est en vain que Rennebourg essaya de les faire relâcher. 
Quelques gentilshommes, sous la direction de Wigbold van Ewsum, 
formaient alors à Winsum un nouveau Collège des Etats, très hostile à 
la ville. D'autres représentants ommelandais continuaient à se réunir dans 
la ville même, de sorte que les Etats ommelandais commençaient à être 
divisés en deux factions, qui se disqualifiaient entre elles. D'après l'endroit 
où elles réunissaient le plus souvent on pourrait parler de la faction de 
Winsum et de celle de l'Hôtel de ville. La faction de Winsum fit appel aux 
Etats-Généraux. Ceux-ci envoyèrent à Groningue les commissaires Mamix 
et De Siila, qui se rendaient impossibles dans la ville en prenant ouvertement 
le parti des représentants ommelandais qui avaient été arrêtés. Un nouvel 
effort de Rennenbourg pour trouver une solution par persuasion plutôt 
que par la force fit également échec. De connivence avec Orange la faction 
de Winsum chargea alors Bartold Entens de recruter des troupes pour 
mettre la ville sous pression. Cette action fut une débâcle: au mois de 
février 1578 deux mille 'tireurs de la ville' se mirent en marche et arrêtèrent 
Bartold Entens. 
Jusqu'ici la ville, dans sa lutte pour garder ses privilèges, avait éprouvé, de 
la part d'Orange et des Etats-Généraux, plus d'opposition que de support. 
Aussi beaucoup de citoyens doutaient-ils qu'on fît bien de rester fidèles au 
gouvernement rebel, c'est à dire un mouvement de Malcontents se consti
tuait déjà. Cependant, depuis les élections de février 1577 beaucoup de 
sièges de magistrature étaient occupés par des protestants qui prévenaient 
pour le moment une rupture complète de la ville avec la Révolte. Sur ces 
entrefaites Rennebourg était parti en Frise où, sous la pression des calvinistes 
dans les Etats de la Frise et pas sans remords, il expulsa des collèges gouverne
mentaux plusieurs cathoüques comme des partisans, véritables ou non, de 
De Robles. Il alla même jusqu'à interner l'évêque de Leeuwarden, Cunerus 
Petri. C'était là, en Frise, où la faction de Winsum fit des démarches 
auprès de lui pour qu'il prit leur parti. Il se laissa fléchir, au moins d'une 
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façon implicite. Agissant comme un collège d'Etats indépendant, ce parti 
rendit foi et hommage à Rennebourg comme stathouder à l'occasion 
d'une assemblée à Visvliet en avril 1578. A cette assemblée on désigna aussi 
des députés pour un voyage à Anvers où le soi-disant Gouverneur Général, 
Matthias, (et en fait le Prince d'Orange) voulait intervenir dans le conflit 
entre la Ville et les Ommelandes. Les Bourgmestres et le Conseil de Gro
ningue envoyèrent également des députés à Anvers, mais les négociations 
restèrent sans résultat et occasionnèrent même une verte correspondance 
entre Matthias et le magistrat de Groningue, jusqu'au moment où le 
gouvernement central, réveillé par l'attaque de Montigny et de ses Malcon
tents à la ville de Meenen, commença à comprendre combien il était 
dangereux de froisser les sensibilités de certains membres des Etats-Généraux. 
Celui-ci commença, donc, de montrer plus de respect pour ce que la ville 
de Groningue considérait comme ses privilèges inaliénables. C'est ainsi que, 
le 24 octobre 1578, Matthias décréta une ordonnance où il avait tenu 
compte, autant que possible, des désirs de la ville. Cette ordonnance fut 
acceptée par les Etats ommelandais de la faction de l'Hôtel de Ville et, 
après quelques hésitations, par la ville aussi, qui, suivant cette ordonnance, 
relâchèrent les Etats arrêtés, du moins, ceux qui ne s'étaient pas encore 
évadés avant; même Bartold Entens fut mis en liberté. La faction de 
Winsum, au contraire, essaya d'obtenir, moyennant ses députés à Anvers, 
une révision de cette ordonnance dans un sens favorable aux Ommelandes. 
Au mois de janvier 1579 ces députés obtinrent un résultat positif, entres 
autres, grâce à l'aide de Rennebourg qui se trouvait à Anvers dans les 
mois de décembre et de janvier 1578-1579. 
Si ce succès des Ommelandes rendait déjà douteuse l'améleration dans les 
rapports entre Groningue et le gouvernement central à Anvers, les relations 
menaçaient d'empirer encore par des difficultés dans le domaine de la 
religion. En juin 1578 Matthias avait envoyé tant à la ville de Groningue 
qu'aux Ommelandes le fameux projet de la Paix de religion. Ce projet 
comprenait principalement l'injonction, que les catholiques admettent 
comme légaux les services publics du culte protestant et qu'ils abandonnent 
à ce but, les églises requises. Aux Ommelandes la Paix de religion fut accep
tée par la faction de Winsum; dans la ville les magistrats protestants sous 
la direction de Mello Coenders insistèrent à qu'on l'acceptât, mais les 
catholiques, avec à leur tête le bourgmestre Johan Wijffrinck, s'opposèrent 
violemment. Les protestants de Groningue s'adressèrent alors à Matthias 
pour qu'il les aide. Celui-ci ordonna le magistrat de faire une enquête 
parmi les citoyens. Mais pendant 'l'assemblee des quartiers' du 12 novembre 
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1578 les citoyens s'opposèrent en grande majorité à l'acceptation de la 
Paix de religion et ceci pour des raisons à la fois religieuses et politiques: 
religieuses en tant que les catholiques avertis par l'orateur sacré, Amoldus 
Nijlen O.P., et instruits par le développement des affaires ailleurs, craignaient 
que les protestants, une fois la liberté de religion acquise, aillent opprimer 
le catholicisme par la force; politiques, en tant qu'on refusait de mettre 
encore un obstacle sur le chemin qui menait vers la paix avec le roi et ainsi 
vers un rétablissement du pouvoir de la ville aux Ommelandes. 
Dans la ville et aux Ommelandes la proposition pour faire une 'Union 
Particulière' (plus tard Union d'Utrecht) trouva le même accueil que la 
Paix de religion. Le magistrat de Groningue la rejeta, tandis qu'aux Omme
landes la faction de Winsum, toujours en quête pour des alliés dans sa lutte 
contre la ville, accepta l'Union sans hésitation. Rennebourg qui avait en
couragé loyalement l'admission de la Paix de rehgion, regardait avec 
grande réserve cette Union d'Utrecht, et ceci entre autres parce que cette 
ligue, de tendance calviniste, ferait du tort à l'Union Générale aussi bien 
qu'aux négociations de paix qui allaient avoir lieu à Cologne. Ses préoc
cupations pour l'Union Générale furent partagées par le Prince d'Orange 
qui, en avril 1579, fit un vain effort pour changer l'Union Particulière en 
une 'Union Générale plus étroite'. Cette fois-ci, même la ville de Groningue 
répondit à la convocation à une scéance solormelle des Etats-Généraux afin 
de former une telle Union, si ce n'était que pour paralyser l'action des 
Confédérés de l'Union d'Utrecht, qui commençaient à menacer la ville. 
C'est que des bruits sur une intelligence entre Parma et des citoyens de 
Groningue ainsi que sur le recrutement de troupes par De Robles avec 
l'intention d'envahir le pays de Groningue, avait décidé les Confédérés de 
forcer la ville à l'obéissance par contrainte, s'il le fallait. De nom c'était 
Rennebourg qui fut chargé de prendre les mesures nécessaires, bien que 
lui-même il ne fût pas encore membre de l'Union d'Utrecht. Mais l'action 
militaire, entreprise contra la ville en mai-juin 1579, était en fait l'oeuvre de 
Bartold Entens. Cependant Rennebourg menait des négociations avec la 
ville mais, probablement à l'instigation de Wigbold van Ewsum, s'y 
montrait moins facile que d'ordinaire; le 7 mai 1579 il suspendit même la 
Haute Cour de Justice de ses fonctions. 
Les députés de la ville aux Etats-Généraux prièrent le Prince d'Orange de 
défendre les actions militaires contre Groningue, mais le Prince déclara 
qu'il ne pouvait pas considérer la ville comme une alliée fidèle tant qu'on 
n'y avait pas admis la Paix de religion. Aculé par le cliquetis des armes de 
Bartold Entens le magistrat finit par promettre d'accepter la Paix de religion, 
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voire avec le consentement des citoyens. Lorsque cette concession n'eut 
pas non plus le résultat désiré, la ville répondit à la provocation et livra 
bataille contre les soldats d'Entens à Selwerd. Ceux de Groningue cependant 
furent défaits et se pressèrent de reprendre les pourparlers avec Rennebourg. 
De la part des Confédérés de l'Union d'Utrecht, qui ne trouvaient pas 
prudent de pousser à l'extrême une ville redoutée pour ses fortifications, le 
stathouder reçut la permission de faire des conditions modérées. Ainsi le 11 
juin 1579 le Traité de Winsum fut conclu. En vertu de ce traité la ville dut 
donner six otages en garantie de sa fidélité envers la Généralité, mais elle 
n'avait pas besoin de prendre une garnison et on n'exigeait pas non plus de 
ses habitants qu'ils entrent dans l'Union d'Utrecht. On leur imposa bien, 
cette fois-ci, la Paix de religion. Les Confédérés n'avaient pas réussi à 
soumettre la ville mais l'avaient bien humiliée, de manière que la majorité 
des citoyens espérait, plus qu'avant, une libération de la part de Parma. 
Entre temps Rennebourg s'était laissé persuader de signer l'Union d'Utrecht. 
A la même époque, en juin 1579, il envoya son secrétaire Bailly à Cologne 
dans le dessein, sans doute, de s'informer sur place des perspectives des 
négociations sur la paix. Il est donc évident que le stathouder, quoiqu'il 
acceptât enfin l'Union en cédant à la pression des Confédérés, n'avait pas 
encore vaincu son appréhension vis à vis de cette ligue radicalement ré
volutionnaire et d'origine calviniste. Au contraire, la conduite insolente de 
Jean de Nassau pour introduire le calvinisme en Utrecht et en Guelre, les 
supplications des catholiques d'Overijssel de leur épargner un tel sort et 
l'action progressive des calvinistes en Frise, tout cela finit par rendre le 
stathouder encore plus méfiant de 'lUnion d'Utrecht qu'il n'avait été avant 
de la signer. Apres un bris des images à Zutphen où il avait promis de 
garantir personnellement une introduction sans désordre de la Paix de 
religion, et après que les troupes des Unions Générale et Particulière 
avaient dégénérés au point de former des bandes qui pillaient les paysans et 
les poussaient au désespoir, le stathouder commença à prendre en aversion 
la nouvelle ligue militaire et à considérer comme tout à fait digne d'être 
suivi, l'exemple des provinces wallonnes, de ses cousins Lalaing et Montigny 
et des députés catholiques des Etats Généraux à Cologne, qui se reconcili
aient tous avec le roi à des conditions favorables. A Cologne on était au 
courant de la véritable disposition de Rennebourg et de là l'envoyé Couden-
hoven partit chez le stathouder pour lui montrer comment il pourrait 
faire une paix profitable avec le roi. Rennebourg était ravi par ces propos 
bien qu'il n'osât pas encore se décider. 
Le stathouder se trouvait à ce moment-là à Essen près de Groningue où il 
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négociait avec des députés de la ville sur le rétablissement de la justice. 
Il aurait aimé à entrer dans la ville, d'après le désir du magistrat, mais vu 
que les citoyens s'opposaient à l'admission de sa garde, il avait abandonné 
cette idée. C'est en vain que les Confédérés s'attendaient à ce que le stal
houder essayât maintenant de faire entrer Groningue dans l'Union d'Utrecht. 
Néanmoins les Malcontents de la ville craignaient que c'était là le dessein 
secret de Rennebourg. Voilà, pourquoi ils envoyèrent des députés chez 
Parma qui insistèrent à ce que celui-ci vînt secourir Groningue sans délai. 
Parma promit d'envoyer bientôt De Robles et conseilla aux citoyens 
d'arrêter déjà les magistrats protestants. Mais tant que les Malcontents 
n'étaient pas encore sûrs que l'armée de secours était prête au départ, ils 
trouvaient cette entreprise trop hasardeuse. 
Lorsque ses négociations continuaient à Cologne par Bailly et Coudenho-
ven, Rennebourg entra dans la ville le 18 décembre 1579 afin d'échapper au 
contrôle des Confédérés qui commençaient déjà à se méfier de lui. Il ne se 
fit pas accompagner par une garde, car sur ce point les citoyens n'avaient 
pas voulu céder malgré les admonitions des magistrats, du moins, des 
protestants. Les Malcontents de Groningue, cependant, étaient loin de 
considérer Rennebourg maintenant comme leur allié. Pas plus tôt que le 
27 janvier 1580 ils envoyèrent Sicco Wijffrinck, frère du bourgmestre 
catholique, Johan Wijffrinck, à Maastricht pour supplier Parma de rétablir 
De Robles au gouvernement aussitôt que possible, Mais, encouragé par sa 
soeur Cornelia de Lalaing qui était venue le trouver à Groningue, Renne
bourg montra de plus en plus ses intentions de se réconcilier avec le roi. 
C'est enfin que les Malcontents de Groningue comprirent que le stalhouder 
était vraiment des leurs: le 24 février 1580 us conclurent une alliance avec 
lui pour garder la ville contre l'Union d'Utrecht. Pris de coxut par le voyage 
vers le Nord du Prince d'Orange qui avait été alarmé, Rennebourg, une 
semaine après, se vit dans la nécessité de prendre une décision immédiate. 
Les chefs des Malcontents de Groningue, eux aussi, estimèrent nécessaire 
maintenant de réaliser leurs projets, bien que l'on ne vît pas trace du secours 
de Parma. Par un coup-d'état fait par ses propres citoyens la ville de Groningue 
se déclara ouvertement pour le roi. C'était le 3 mars 1580. Rennebourg 
dont la conduite témoignait d'une nervosité extrême ne peut guère être 
considéré comme l'auteur de ce coup-d'état. 
Tout de suite les Confédérés de l'Union d'Utrecht assiégèrent la ville. 
Commença une période pénible : Parma ne réussit pas à former à temp une 
armée régulière et les assiégeants ne manquèrent pas de ressources pour 
démoraliser les habitants de Groningue. Pourtant les citoyens surent tenir 
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ferme pendant plus de trois mois. Enfin l'armée de secours se mit en marche 
et, par sa victoire sur les Confédérés à la Bruyère de Hardenberg, elle les 
força à enlever le siège. Solormellement la ville de Groningue célébra sa 
libération, le 19 juin 1580. Rennebourg partit sans délai pour ramener les 
autres provinces de son gouvernement sous l'obéissance du roi. D'abord il 
connut du succès, grâce, entre autres, au secours que lui apportaient la 
population. Mais au début de l'année 1581 il dut faire face aux difficultés 
provoquées par sa faible santé et par son manque d'argent aussi, parce que 
Parma, qui était lui-même toujours à court d'argent, lui refusait les fonds 
promis. C'est ainsi que la reconquête ne fut pas achevée et que le Nord 
entra dans une longue période de guérilla. Déçu par le fait que sa réconci
liation avec le roi n'avait apporté ni à lui-même une carrière plus glorieuse 
ni à ses provinces la paix espérée, Georges de Lalaing mourut le 22 juillet 
1581. 
Il n'avait pas été un dirigeant ferme ni un grand homme de guerre, mais 
des contemporains l'appréciaient comme un honnête homme qui avait 
bon coeur et aimait la paix. Bien entendu, les Confédérés de l'Union 
d'Utrecht l'ont tenu pour un traître dès le 3 mars 1580. Sans le savoir eux 
mêmes, ces Confédérés travaillaient à ce qui devait être, un jour, l'état 
indépendant des Pays-Bas. De là il arrivait que plus tard tous les Néer
landais véritables, y compris les habitants de la ville de Groningue, se 
sentaient non moins obligés d'accuser Rennebourg de trahison. Résumant 
nous devons, cependant, reconnaître que l'action de Rennebourg - dans la 
mesure où cette action a été sienne - fut favorablement accueillie par une 
grande partie de la population de ses provinces: aux yeux d'un parti il 
commit une trahison, aux yeux de l'autre il ne fit que son devoir. Et dans 
les pensées de la plupart des citoyens de Groningue le stalhouder ne faisait 
que suivre leur bon exemple, car - ainsi raisonnait-on d'une façon peu 
nuancée mais pourtant correcte de plusieurs points de vue - la ville n'avait 
jamais voulu la Révolte et de tout temps était restée fidèle au roi en dépit 
des menaces des rebelles. 
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І3б, 139, 142. 145. 149. 154. 157, іб7, 

171, і86, ідо 

Appingedam 58, 68, 84, 86, 121, 122, 130, 

180 

Aremberg, Johan van Ligne, graaf van — 

10, и , 85, 146, 182 

Aremberg, Karel van Ligne, graaf van — 

182 

Arents, Geert 133 

Arnhem н о , i68 

Artois 150 

Asschendorp, Hindrick 74 

Asseliers, Jean d' 71 

Assen 58, 162 

Atrccht 164, 185 

Aysma, Hessel 57, 67, 71, 110, 116, 126 

Aytta, Bucho van 165, 179, 200, 202 

Aytta, Vighus van 36, 38 

Azewijn, Reinier van 113, 141 

В 

Bailly, Guislain de 122, 131, 158, 159, 167-

169, 174, 178, 179 

Ballen, Johan van 89, 116, 133, 143, 149, 

183, 185, 188, 190, 192 

Barlaymont, Lancelot de 169 

Bentheim 186 

Bergen (Henegouwen) 205 

Bcmardtz, Hansz 163 

Bien Aymé, Robert 109 

Billy, zie Robles, Caspar de 

Bolsward 119 

Bor, Pieter Christiaensz 2, 82, 149, 153, 193 

Borch, Engelbert van der 166, 175, 180 
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Bos, Ρ G 45 

Bourtange 180, 204 

Boussu 18, 34, 39, 53, 107 

Brabant 11, 12, 29, 53, 81 

Bremen 192 

Brimeu, Maria de —, gravm van Megeo 169 

Broersema, Mello 209 

Brunswijk, Enck, hertog van — 120 

Brussel 2, 8,12-17, 23, 28, 34, 38, 39, 41, 43, 

44, 57, 72, 77. 78 

Burcht, Johan van der 147 

Buren, Maximiliaan van Egmond, graaf 

van — 146 

Büttel, Hindrick 133, 145, 163, 176 

С 

Cant, Reimer 113, 121, 141 

Castagna, Giambattista 158 

Charles, Jan 147 

Clant, Herman 35, 37, 49, 50, 77, 78 

Clant tho Stedum, Egbert 86, 104-106 

Clant tho Uithuizen, Egbert 208 

Clevc, Joost van 17, 41, 59, 63, 64, 68, 77, 

78, 88, 91, 117, 126, 184, 190, 194 

Coenders, Bartold 80 

Coenders, Fredenk 193 

Coenders, Mello 63, 77-79, 88, 89 

Coevorden 58, 79, 120, 127, 149, 162, 174, 

178, 180, 181, 204 

Comnck, Herman 89, 184 

Comnck, Radignus 77, 78, 87, 97 

Comncx, Claes 115, 163, 173 

Coomhert, Dirk Volkertszn. 100 

Cornelius, Petrus 16, 155 

Cotthem, Mattheus de 103 

Coudenhoven, Jacques 165, 166, 168, 178, 

179, 181, 186, 191, 197, 200-203 

CourtevJle, Roelant van 60,62, 68,103,105 

Croll, Geert 89 

Cromhout, Adnaen 121 

Croy-Chimay, Marguerite de 19 

Culcmborg, Cornelia van 22 

Cuyper, Johan 14, 17 
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D 

Dekama, Sicke 26 

Delfzijl 26, 33, 37, 40-42, 79, 120, 121, 123, 

124, 126, 130, 133, 137, 170, 180, 204 

Dendermonde 108 

Deventer 70, 94, 101, 103-105, 107, i n , 

113, 114, 130, 143, 156, 159 

Diest, Chnstoffel 89, 143, 149, 185 

Diest, Johan van 89 

Dockum, Hermannus —, abt van Oldcn-

clooster by Den Dam 16, 83, 204 

Dokkum 26 

Donge, Ellctgcn 190 

Doomik 81, 128 

Dorkwerd 138 

Dorth, Seyno van 156 

Dotecum, Willem van 30, 89 

Douwes, Ubko 186 

Drenthe 40, 61, 102, 103, 162, 164,181, 199 

Drews, Willem 141, 194 

E 

Edzard van Oost-Fnesland 7 

Eelts, Albert 183 

Eclts, Evert 15, 89, 183 

Eelts, Johan 16, 20, 31, 77, 78, 87, 97 

Eems 33, 40 

Egmond, Filips van 200 

Elburg 191 

Emden 73, 75, 173, 185 

Emmius, Ubbo 6 

Enekcn, Hindnck 189 

Enens, Herman 74, 90, 126, 128, 129 

Entens, Asinge 65, 67, 68, 181 

Entens, Bartold 53, 54, 57-59, 67, 69, 79, 

121, 126, 130-133, 135, 138, 146, 150, 

159, 160, 164, 168, 174, 180, 181, 185, 

187, 189, 190, 193, 198-203 

Entens, Geert 145 

Entens, Remmert 69, 130 

Eppens tho Equart, Abel 2, 10, 85, 106, 117, 

194 

Escns 95, 96 

Essen (bij Groningen) 132, 163, 165, 166, 

168, 169, 174, 186 



Everardi, Popco i i 8 , 132, 143, 167, 183, 

184, 188, 190, 192 

Ewsum, Chnstoffel van 34, 36, 37, 65, 67, 

82, 90, 135 

Ewsum, Gele van 22 

Ewsum, Hercules van 131 

Ewsum, Johan van 82 

Ewsum, Onno van 82 

Ewsum, Wigbold van — (Sr ) 22, 82 

Ewsum, Wigbold van 22, 34, 36, 43, 52, 53, 

58, 59, 61, 64, 68, 82, 83, 105, 122, 124, 

134, 145, 163, 199, 205, 206, 208 

F 

Farmsum 122, 144 

Feith, H. O 1 

FilipsII 8, 11, 85, 164, 166 

Fivelingo 164 

Fonck, Jan 12, 158, 165, 167, 168, 174, 179 

Formsma, W J 3 

Frankena, Abel 187, 190 

Fresinga, Rienk 2, 3, 35, 70, 109, 136, 138, 

149,156,179,192,193,202, 205, 207, 208 

Friesland 11, 12,14,18, 28-30, 35, 39, 55-57, 

60, 61,69, 81, 83,102,103,110, i n , 114, 

119, 121, 144, 150, 180, 181, 191, 194, 

203, 206 

Fntema, Feico 203 

Fugger 25 

G 

Galama, Auxomus van 112 

Galama, Secrp 57 

Gansfoort, Wessel 82 

Gelderland 81, 102, 103, 128, 159, 164 

Gemblours 57 

Gent 103, 165 

Pacificatie van — 2, 3, 5, 12, 13, 15-17, 

19.23, 30, 39,40,48,72,77, 78, 84, 87, 

88, 92-95,100, 102, 104, 150, 151,164 

Gerrits, Herman 184 

Gerrits, Johan 189 

Geyl, Ρ 3, 99, 196 

Goor 79 

Gorccht 117, 199 

Gouda, Johan de 17, 20, 21, 25-28, 38, 42, 

45, 49-51. 76, 78, 93, 95, 97-99, " 5 , " 6 , 

119, 126-129, 136. 139. 157, 171, 183, 

186, 192, 194, 203 

Gregonus XIII 157, 158 

Greven, Johannes, abt van Aduard 69, 83, 

84, 104-106, 163, 204 

Grobbendonk 164 

Groeve, De 181 

Grollerholt 61 

Gromngen, stad passim 

A-kerk, Onze-Lieve-Vrouw ter — 77, 

87,92 

A-kluft 92, 93 

A-poort 20, 50 

Binnen-Ebbingepoort 21, 146 

Bisdom 9-11, 77, 78, 95, 97, 198 

Boteringckluft 92, 93 

Boteringepoort 201 

Botcnngestraat 90 

Drenkelaarstoren 203 

Ebbingckluft 92, 93 

Ebbmgepoort 21, 135, 136 

Fraterhuis 20 

Fraterschool 10, 96 

Gaddmgekluft 92, 93 

Grote Markt 78, 118, 146, 192 

Gulden Swaene, herberg „In den — " 

45, 50 

Heerenhof 146 

Heerepoort 193, 203 

Hieronymushof 193 

Jacobijncnkerk 92 

Kasteel van Alva 10, 14, 15, 19, 26, 28-

31. 37, 38, 41, 78 

Kluften 5, 24, 25, 32, 74, 92, 94, 98, 100 

Maartenskerk, Sint- 16, 77, 87, 207, 208 

Maartenstoren, Sint- 30, 31, 148 

Minderbroederskerk 92, 148 

Mindcrbroedersklooster 9, 16, 23, 35, 

37, 202 

Oosterpoort 38 

Raadhuis 9, 13, 16, 23, 35, 37, 50, 58, 60, 

68, 69, 74, 76, 78, 84, 104, 105, 116, 

118, 153-155, 176 

Rechthuis 148 

Schuitendiep 138, 203 

Schuitenschuiverskwartier 138 

Steentilpoort 135, 136 
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Walburgskerk, Sint- 74, 76, 92, 93, 148 

Weem (huis van de domdeken Johan 

Eelts) 20 

Wijnhuis 13 

Gruyter, Jons de 103, 144, 146, 167, 168, 

170, 172, 174, 179 

H 

Наег, Loef van der 113, 141 

Halen, Goswmus van 10 

Ham, Den (by Loppcrsum) 85 

Hardenberg 203 

Haren (bij Groningen) 199 

Harlingcn 59, 112, 120, 180 

Hattum, Pieter van 79 

Havre, Charles Philippe de Croy, markies 

van — 107, 108, 119 

Hegeman, Wolter 58 

HeUigerlce 182 

Helmichs, Henrick 14s, 163, 176 

Helpman 165, 175, 193, 203 

Hcndnk IV, Rooms-konmg 123 

Henegouwen 35,81,83,89,108,128,150,168 

Heringa, Gosen 68 

Herman „de bode" 154 

Hermanm, Cornelius 96 

Heynes, Gerbrant 74, 143 

Hierges, Gilles de Barlaymont, heer van — 

11, 29 

Hillebrands, Jacob 69, 117, 130, 133, 136, 

154, 163, 176, 189, 191-193 

Hmdelopen 119 

Hocvel, Frederik ten 77, 78, 87 

Hohenlohe, Filips van 181, 201-204 

Holland 29, 72, 81, 102, 103, 120, 128, 153, 

168, 181 

Hooft, Ρ С 2 

Hoogstraten 18, 109 

Hoogstraten, graven van —, 21c Lalamg 

Hoomschc dijk 201 

Horenkens, Albert 90-94, 97, 98, 126, 128, 

129, 184 

Horentkens, Johan бі, бз 

Hottinga, Jarich 120, 121, 131 

Huberts, Johan 79 

Hughen, Dinck 22, 24, 53, j8, 79 

Hun2e 40 

I 

Indeveldt, Nicolaas Micault, heer van — 

40, 47. 48, 50 

Inn- und Knyphausen, Hima von 22 

Inn- und Knyphausen, Tido von 22 

Ipius, Obelus 84 

J 

Jacob „de stadsdienaar" 90 

Jarges, Eysso іб, J9, 61, 63, 64, 66, 83, 105, 

106, 112, 118, 125 

Jemmmgen, 10 

Jensema, Egidius 97 

Jever 85 

Juan van Oostenrijk, Don 29, 30, 38, 39, 40, 

46, 49, 55-57. 70. 77. 79. 93. 102, 103,107 

Julsmg, Johan 93 

К 

Kampen 70, 82,103,143,144,146,156,159, 

167, 175-177, 185 

Karcl V 7, 33, 63, 77, 88 

Kard van Gelre 7, 87 

Kempis (Kempius), Cornells 154, 184, 188, 

190 

Kcnnmck, Amoldus 69, 83 

Kerpen 200, 202 

Keulen 140, 150, 152, 156, 158, 159, 164, 

166, 168, 169, 171, 174, 176, 179, 182, 

200, 202 

Krujff, Johan 9-11, 20, 77, 88, 198 

Kollum 26 

Kornput, Johan van den 130, 131, 146, 178, 

181, 186, 189, 204 

Knjt, Johan 118 

Kunerstorf, Jacob 104 

Kurzbach, Sigismund von 162,164, 169 

L 

Lalamg, Abraham de 208 

Lalamg, Antoine de —, graaf van Hoog

straten 17, 19 

Lalamg, Charles de 19 

Lalamg, Charles II de 19 

Lalamg, Coracha de 109, 178,179,181,187, 

205, 207 
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Lalamg, David de 208 

Lalamg, Emanuel Philibert de —, baron de 

Montigny 3, 19, 50, 66, 108, 109, I59P 

166, 202 

Lalamg, George de —, graaf van Rennen

berg, passim 

Lalaing, Philippe de —, graaf van Hoog

straten 18, 19, 22, 109 

Lalamg, Philippe, graaf van — 19, 35, 36, 

38, 109, 104-166, 169, 200, 202 

Lalamg, Philippe de 208 

Langen 204 

Leek, De 181 

Leeuwarden 12, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 55, 

57, 82, 87, ΙΟΙ, 112, 117, 119. 120. 141-

143, 154. 157. іб і , ι8ο 

Leonmus, Elbertus 26, 28, 66-68, 70. 71. 

125, 127 

Lewe, Joost 122 

Liederkercke 107 

Liesveld 63, 66, 67, 71, 127, 129 

Lijphardt, Johan 61, 63 

Lmgen 69, 103 

Lonck, Dirk Jansz 166, 170, 175, 180 

Lontzen, Henricus —, abt van Selwerd 106, 

118, 138, 204 

Lopez 140 

Loppersum 121 

Loven, Hans van 13, 15 

Luik 18 

Lumey, Willem van der Marck, heer van — 

18 

Luxembourg-Fiennes, Jacqueline de 19 

M 

Maastricht 66, 135, 140, 141, 149, 152, 158, 

163, 164, 173, 182, 188 

Maerhuizen, Petrus 183 

Maler, Berent 79 

Mannmga, Hayo 37, 61, 63, 64, 66, 67 

Mana van Honganje 126, 146 

Магшх, Filips van —, heer van St -Alde-

gonde 44-51, 53, 54, 56, 63, 71, 99 

Martena, Doecke van 57 

Mastenbroek 181 

Matthias, Aartshertog — 46, 54, 56-58, 60, 

61, 63, 64, 66, 67, 70, 81, 82, 84, 86, 87, 

89-91, 94, 96-98, 100, ιοί, io8, n o , 

112-114, 117, 119, 129, 122, 125, 129, 

ІЭІ-ІЗЗ, 135. 140-142, 145-148, 154. 

157. 177 

Maunts, Prms — 198 

Mayart, François 40 

Mechelen 17, 39, 57, 64, 67, 147, 148, 200 

Mcenen 66 

Megen, Charles de Bnncu, graaf van — 11 

Menteme 37 

Mepsche, Gerard dc 15 

Mepsche, Johan de (Luitenant van de 

Hoofdmaiuienkamer) 8, i j , 26, 37, 41, 

56, 73. 79. 85, 86, 193 

Mepsche, Johan de (neef van de vorige) 105 

Merwede 127 

Meyger, Axent 192 

Middelburg 20 

Middclstum 77, 95 

Millius, Joannes 84 

Moncheau, Guillaume de Hamal, baron de 

— 178, 205 

Montigny, zie Lalaing, Emanuel Philibert 

de 

Montmorency, Mane de 19 

Moysteen, Frederick 184 

Mulert, Ernst, drost van Lmgen 116, 120 

Munster, bisdom 9, 77, 95 

Munsterus, Assuerus 80, 194 

N 

Namen 39, 40, 44 

Nanssum, Tado tho 137 

Nassau, Jan van 81, 103, 105, 110-112, 119, 

127, 158-160, 169 

Nassau, Lodewijk van 115 

Nassau, Willem Lodewijk van 201-203 

Nebra, Henry de 207 

Nederlanden, De 32, 84, 102 

Nienoord 122, 124 Zie ook Ewsum, Wig-

bold van 

Nylcn, Amoldus 10, 79, loo, 187 

Nijmegen i n 

Noorderhogebrug 132 

Noorderkempen 18 

N o m s , John 206, 208 

Northoem, Härmen van 137 
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Nubourg, Bartholomc de loo, 122, 149, 

182, 184, 186, 187, 197 

Nuyens, W. J. F. 2, 3 

О 

Oerth, Johannes 40, 47, 48, 50 

Oldambten, De 77, 117, 145, 199 

Oldendorp, Wybrant 157 

Oldenclooster by den Dam, abt van —, zie 

Dockum, Hermannus 

Oldenclooster in de Mame, abt van 204 

Oldenzaal 204 

Ommelanden: passim. 

Onsta, Aepco 22 

Onsta, Eylco 22, 24, 34, 36, 37, 42 

Oosterhogebrug 132 

Oosterwicrum, commandeur van 84 

Oost-Friesland 83, 84, 95, 185, 204, 209 

Opslag, De 40, 41, 42 

Oranje, Willem, prins van 18-20, 27, 29, 32, 

37. 44, 45. 48. 51. 53, 5<>, 57, 63, 66, 79, 

80, 89, 91, 100-102, 107-109, 112-115, 

117, 119, 125-129, 135, 136, 140-142, 

157, 158, 172, 173, 175, 181, 191, 194, 

201, 208 

Osnabrugge, bisdom 95 

Overijssel 40, 69, 70, 103, 113, 131. 132, 

137, '56, 159-162, 164, 181 

Oxius, Jodocus, abt van Rottum 65-71, 83, 

84, 96, 204 

Oyenbrugge, Henrick van 21, 56, 146, 179. 

Ρ 

Parma, Alexander van 56, 75,108,109,114, 

115, 118, 131, 135, 141, 150, 153, 163, 

164, 172, 173-175, 179, 181-187, 190, 

191. 19З, 195, 198-207 

Parma, Margaretha van 168 

Peize 42, 122 

Pcllens, Hartman 115, 163, 173, 184,190 

Petri, Cunerus 55, 56, 57 

Phebcns, Eggerik, Egges 81, 138 

Pipenpoy (Pipenbus), François 21,145,179 

Praedinius, Regnerus 10 
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R 

Raskwerd, Ueetke van 22 

Rcitdicp 26 

Rcngers tho Helium, Johan 66, 67, 118, 125, 

H ? 
Rengers van ten Post, Johan 2, 3, 40, 53, 59, 

85, 86, 144, 193 

Rennenberg, Anna van —, gravin van 

Hoogstraten 18, 19, 22, 109, 166 

Rennenberg, Eva van 22, 31 

Rennenberg, George de Lalamg, graaf van 

—: passim. 

Rennenberg, Herman van 18, 19, 109, 131, 

132, 160 

Rennenberg, Willem van 22 

Requesens 73 

Richardus 71 

Ripperda, Adriaan 104 

Roberts, Dirk 15, 89,118, 183, 186,197,192 

Robles, Caspar de —, heer van Billy 11-15, 

17, 18, 20, 24, 26, 29, 30, 34, 36, 41, 55, 

56, 57, 73, 79, 85, u i , 116, 120, 126, 

127, 140, 158, 169, 173, 179, 182, 183, 

185, 186, 189, 202, 205 

Roeleffs, Luloff 74, 89, 117, 119, 126, 128, 

129, 133, 134, 136, 139, 140 

Roerda, Johan van 150, 153 

Roermond 103 

Rolants, Jacob 71 

Rolde 203 

Rolteman, Albert 88, 90, 115,149,162, 183, 

203 

Rolteman, Wiltko 69, 130 

Rome 158 

Roorda, Carel 98, 99 

Rotaller, George 97-99 

Rotterdam 18 

Rottum, abt van —, zie Oxius, Jodocus 

Ruysbroek 12 

S 

Salland 181 

Schaffer, Dirk 17, 90 

Schatter, Wolter 89, 154, 183, 189 

Schenk van Nijdeggen, Maarten 202, 203 

Schotanus, Chr. 2 



Schwarzenburg 63 

Selwerd zo, 21, 37, 83, 132-134, 138, 139 

Sickinga, Herman 118, 125, 147 

Sickmga, Peter 16 

Silla, Nicasius de 44-51, 53, 56, 71, 99 

Simons, Evert 89, 118, 143, 184, 192, 203 

Sitter, A J de 2, 65, 149 

Sonoy, Diederik 160 

Spanje ι, 2, 7, 13, 56, n o 

Spiers 99 

Starckenborch, Lambert van 16 

Staveren 112, 119, 145, 153, 180 

Steenwijk 204 

Stembach, Jacob 164, 169 

Stella, François Martini 12, 13, 14, 17, 18 

Stellmgwarff, Joannes 193 

Stcveren, Johan van 37 

Stracten, Cornelius van der 44 

Sutphamensis, Theodoncus 96 

Swartkcn van Stellingwerf 141, 192 

Τ 

Tasschemaker, Geert 150 

Taxis, Johan Batista 205, 206 

Termunten 37 

Terra Nova, Karcl van Arragon, hertog van 

— 156, 157, 165, 169, 178, 179, 183 

Thedema, Johan 36, 37, 50, 89, 90, 137, 

154-156, 183, 189 

Thcsinge 83, 204 

Thin, Floris 112, 121 

Thoma, Johan 192 

Thorn 109 

Trosée, J A G С 3, io8 ( 122,159,193,196 

Twente 164, 181 

U 

Ubbena, Joachim 17, 28, 38, 74, 90, 137, 

143, 183-185, 203 

Ubbena, Willem 133, 161, 163, 176, 194 

Ufkcns, Popko 21, 22, 24, 27, 28, 37, 56, 74, 

96,102, n o , i n , 117,122,123,127,128, 

138, 146, 167, 178, 181, 185, ι8ΰ, igt, 

194, 199, 203 

Ufkens, Popko (Jr ) 69, 130 

Ufkens, Ufko 22 

Uithuizen 209 

Ulge, Luert 192 

Ulger, Evert 133 

Upkena, Egbert 38, 183 

Ursele, Engelbert van 170 

Ursele, gebroeders van 170 

Usquert 66 

Utrecht, bisdom 95 

gewest 81, 102, 103, 159 

stad 12, 18, 28, 99, 103-105, 107, n o , 

112, 158, ιοί, 170, 186, 191 

Unie van — . passim 

V 

Valenciennes 18, 35, 83, 164, 165 

Velu we 58 

Verdugo 204, 205, 208 

Verrutius, Garlacus 10 

Verrutius, Hicronymus n , 12, 16, 36, 37, 

42, 83, 125, 135, 147, 163 

Ver wer, Adolf de 17 

Vighus, zie Aytta 

Ville 7, 17-19, 179 

Vmkenborg, Jacob 141, 144, 192 

Visvhet 60-63, 69 208 

Vlierbcke 71 

Vollenhove 114, 130 162-164 

Voorst tho Gnmbergc, Johan van 103 

Vulcamus, Bonaventura 45 

W 

Wachtelaer, Adam 77 

Wagenaar, Jan 2 

Warffum, commandeur van 84 

Warners, Thomas 93 

Wedde 116, 127, іб8, 174, 193 

Wcminck, Gerardus 77 

Westendorp, George 14, 41, 56, 79, 173, 

182, 200 

Westerbroek 199 

Wcsterkwartier 34, 138 

Westerwijtwerd 

Wcsterwolde 169 

Wctsmge 31, 131, 205 

Wichers, H L 140 

Wijffrmck, Herman 88, 90, 154, 183 

Wijffhnck, Johan 89, 90, 99, 115, 116, 119, 
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12б, 128, 129, ізб, 139. 149. 157. іб?. 

І70, 171. 173. і8з, і88, 192 

Wijfbinck, Sicco 75,154.173.175.182-184, 

186 

Wijnbrugge, Herman 192 

Wijtwerd, commandeur van 84 

Willem Lodewijk, zie Nassau 

Winsum 43, 46, 48, 49, 50, 54, 64, 68, 82, 

83, 84, 86, 104, 113, 118, 121, 123-125, 

130-134, 137. 141. ИЗ. 144. Mo, 205, 

206 

Wittewierum 95, 96, 122 

Woerden 153 

Woldoldambt 137, 138 

Workum 119 

Y 

Yman, Jacob 63 

Ζ 

Zeeland 29, 72, 81, 102, 103, 128, 153, 181 

Zoutkamp 40 

Zuidlaren 181, 193, 194 

Zullen 18, 19 

Zutphen, graafschap 103, 132 

stad 159, 160, 176 

Zwolle 29, 58, 143, 156, 159, 161 
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STELLINGEN 

ι 

Het door Abel Eppens in zijn kroniek vermelde prognosticon, gedrukt te 
Keulen in 1554, is een belangwekkend getuigenis van de tijdens het Concilie 
van Trente ook in sommige reformatorische kringen levende hoop, dat 
Rome ooit het centrum zou worden van de hervormingsbeweging. 

'Anno (15)57... Dat pawsdocm sal ledich staen XXI maent 

und 2 wecken, und dama salt een hilliger man angrípen... 
Anno 58 sal Godes wordt geprediget worden myt Friheit, 
dorch alle die weit und die overste bisscop sal tromen (te 
Rome) resideren, und nene gewalt meer hebben dan Godes 
wordt tleeren und die ciancke gemeente to reformieren'. 

Kroniek Abel Eppens tho Equart, uitgegeven doorj. A. Feith en H. Brugmans, 

Amsterdam 1911, I p. 42-4). 

II 

Bij de bestudering van het standpunt, dat gewesten, steden en personen 
innamen ten opzichte van de Unie van Utrecht in het voorjaar en de zomer 
van 1579, dient deze door Jan van Nassau gepresseerde Nadere, Bijzondere 
of Particuliere Unie van Utrecht zorgvuldig te worden onderscheiden van 
de op aandrang van Oranje ontworpen en in de S ta ten-Generaal aanhangig 
gemaakte, maar nooit gesloten Generale Striktere Unie. 

III 

Oranje's adhesiebetuiging met de Unie van Utrecht mag niet los worden 
gezien van het streven der nadergeünieerden Rennenberg voor hun bond
genootschap te winnen. 





IV 

In een historiografisch overzicht van de Tachtigjarige Oorlog behoort aan 

de doorgaans betrouwbare en ook in litterair opzicht verdienstelijke 

kroniek van Rienk Fresinga meer aandacht te worden besteed dan gewoon

lijk geschiedt. 

ν 

Het is te betreuren, dat de acta van het zogenaamde tweede provinciale 

concilie van Utrecht, in september 1763 onder voorzitterschap van de 

aartsbisschop der Oud-Bisschoppelijke Clerezie te Utrecht gehouden, niet 

overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling van paus Clemens xiii het 

uitgangspunt van pogingen tot hereniging geworden zijn. 

vi 

De talrijke, bij restauraties te voorschijn gehaalde muur- en gewelfschilde

ringen in Groningse dorpskerken bieden een rijke en nog te weinig verkende 

schat aan gegevens voor de middeleeuwse en i6e-eeuwse iconografie. 

VII 

De opvatting, dat de resultaten bij het geschiedenisonderwijs aan het 

V.H.M.O. aanzienlijk zouden verbeteren door het resoluut verlaten van de 

synchronische methode ten gunste van een doorlopende behandeling van 

politieke of culturele 'eenheden', is in het algemeen onjuist. 

VIII 

Overwegend dat de missionaire gedachte inherent is aan een ten volle 

beleefd Christendom, moet worden gesteld, dat de jonge Kerk, die door 

missionaire arbeid van de laatste honderd jaar in Afrika is gevestigd, zelf 

te weinig missionair is gericht. 
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