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Stellingen bij Meindert Schroor, Rurale metropool. Bevolking, migratie en financiën van 

de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795) 

 

 

1. De verplaatsing van de ingang van het in 1775-1810, in plaats van het oude 

Raad- en Wijnhuis gebouwde Stadhuis van Groningen van de oude ingang 

aan de noordzijde naar een nieuwe entree op het oosten, was symbool van en 

kroon op de verschuiving van de eeuwenoude oriëntatie en interessesfeer van 

de stad van de Ommelanden naar de Stadsjurisdicties. 

2. De trek vanuit het Westfaalse achterland naar de kust, zoals in deze studie voor 

Groningen aangetoond, was al tijdens de Late Middeleeuwen aan de gang en 

via de stad Groningen verantwoordelijk voor de ontfriesing van de 

Ommelanden (conform Heeroma en Naarding, De ontfriesing van Groningen 

(1961) 48-49. 

3. Burgemeester Joachim Alting (1556-1625) verdient een standbeeld, gezien zijn 

aandeel in de stadsuitleg, in het begin van de verveningen en bij de stichting 

van de universiteit. 

4. De beroerde deels enkelsporige treinverbinding tussen Leeuwarden en 

Groningen is een late nabrander van de tijdens de Republiek (getuige deze 

studie) geringe contacten tussen Friesland en Stad en Lande. 

5. Na 1960 ontwikkelde Groningen zich van een stad met een universiteit, 

waarin handel en nijverheid domineerden, tot een universiteit met een stad, 

gelet op de rol van deze instelling en haar instituten als veruit grootste 

werkgever als ook de daarvan afgeleide werkgelegenheid en daarmee 

samenhangende, zeer omvangrijke studentenpopulatie. 

6. In zijn kern is Nederland altijd een immigratieland geweest. 

7. De verdwazing rondom het begrip Europa kan het beste worden bestreden 

door in plaats van de gedurende de afgelopen decennia doorgeschoten 

mondialisering van het aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs, dit zo snel 

mogelijk weer op klassiek empirische wijze in te richten, dat wil zeggen 

werkend van het bijzondere (lokale, regionale, nationale) naar het algemene 

(Europese, mondiale), in plaats van andersom zoals thans het geval is. 

8. Robert Kaplan’s observatie: ‘Geography hasn’t gone away. The global elite – 

leading academics, intellectuals, foreign policy analysts, foundation heads and 

corporatie power brokers, as well as many Western leaders – may largely have 

forgotten about it’, werd op een wrange wijze onderstreept door het tragische 

lot van vlucht MH 370, die in een van de meest afgelegen delen van de wereld 

verdween (Time Magazine March 31st 2014). 

9. Het aan Leeuwarden verleende predicaat Europese Culturele Hoofdstad 2018 

is een uitgelezen kans om de ‘Friese identiteit’ te herdefiniëren, door de 

nadruk op het platteland en de Friese taal aan te vullen met de ontbrekende 

identiteit van de steden en vlekken met hun bevolking, bedrijvigheden en 

dynamiek.  

10. Het bijzondere karakter van Terschelling wordt het beste geïllustreerd door 

het Britse Cruising Association Handbook (6th edition 1981, page 352), die aan 

dit eiland als enige plek langs de West-Europese Atlantische en 

Noordzeekusten de toevoeging ‘magnificent beaches’ geeft.  

11. Een dag zonder atlas is een dag niet geleefd. 


