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Dit boek is grotendeels te beschouwen als een neven-
product van mijn werk in het voormalige gemeente-
archief van Groningen. Bij het beschrijven van de 
oude stedelijke administratie ontdekte ik allerlei 
onvermoede verbanden tussen afzonderlijke bron-
nen, stuitte op thema’s die nodig nader onderzocht 
zouden moeten worden en moest meer dan eens 
vaststellen dat eerdere interpretaties – waaronder ook 
die van mijzelf – onjuist waren. Ook kwamen vele 
feiten en flarden van verhalen aan het licht, die niet 
in een archiefinventaris of toelichting passen, maar 
toch te aardig zijn om als losse aantekeningen te blij-
ven rondslingeren. Omdat ik mijn handen vrij wilde 
krijgen voor een groot onderzoek naar de lotgevallen 
van Stad en Lande in de jaren 1580-1594, besloot ik 
eerst mijn bureau op te ruimen en enkele vondsten 
die ik tijdens mijn inventarisatiewerk had gedaan, uit 
te werken tot teksten die gepubliceerd konden wor-
den. Dit boek is het resultaat van dat besluit. 
 De verhalen over de ruzie tussen Groningen en 
Emden (‘Groningen en de voorbijvaart van Emden’) 
en over Willem Lodewijks plan voor een aanslag op 
Groningen (‘Dansen om de bruid’) zijn opgebouwd 
rond brokjes geschiedenis die vanzelf tevoorschijn 
kwamen bij het beschrijven en ordenen van oude 
documenten. Ook het stuk over het Gorecht (‘Gro-
ningens eerste parel’) vloeit voort uit het gewone ar-
chiefwerk. Het gaat uiteindelijk terug op de analyses 
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Voilà de achteloze vrucht van wat ik deed met veel plezier,
mijn wakker liggen in de nacht en wat me zomaar aan kwam waaien.

A.S. Poesjkin, Jevgeni Onegin, inleiding

die ik lang geleden maakte van de oudste oorkonden 
in het stadsarchief, en op de ideeën die destijds bij me 
opkwamen bij het bestuderen van plattegronden van 
het betrokken gebied. 
 Omdat deze drie opstellen weinig onderlinge sa-
menhang vertoonden, wilde ik een inleiding schrij-
ven die als een gemeenschappelijk kader zou kunnen 
dienen. De bedoeling was om in kort bestek de alge-
mene indrukken over het Groninger verleden vast te 
leggen, die ik heb opgedaan in de loop van de vele 
jaren waarin ik me beroepshalve met die geschiedenis 
heb bezig gehouden. Het was me echter al gauw dui-
delijk dat ik mijn ideeën niet geloofwaardig over het 
voetlicht zou kunnen brengen zonder op zijn minst 
aan te geven waarop ze gebaseerd zijn. Zo kwam er in 
plaats van de beoogde beknopte schets een lijvige stu-
die tevoorschijn, die wel hier en daar verwijst naar de 
drie andere stukken, maar eigenlijk op zichzelf staat 
(‘Groningen, een stad apart’). 

Mijn vrouw Susan heeft al mijn teksten gelezen voor-
dat ik ze aan deskundigen voorlegde. Ze heeft er in 
het bijzonder voor gewaakt dat ik mij begrijpelijk uit-
druk. Wie veel geleerd proza leest, vergeet maar al te 
gemakkelijk dat vakmensen een geheimtaal ontwik-
kelen waarmee ze ongewild zichzelf en hun domein 
afschermen van de rest van de wereld. Haar vraag- 
tekens en opmerkingen hebben me gedwongen zoveel 
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mogelijk formuleringen te gebruiken die ook niet-
historici wat zeggen. Ze heeft me bovendien gehol-
pen bij een drietal grote en ook belangrijke klussen: 
het opsporen van tikfouten, het samenstellen van de 
index en het aanbrengen van de kruisverwijzingen. 
Ook onze dochter Heleen leverde een bijdrage door 
het bewerken van een aantal illustraties. 
 Henk Kampen, een van mijn collega’s bij de Gro-
ninger Archieven, heeft een essentieel aandeel gehad 
in de totstandkoming van dit boek. Ook hij heeft een 
aantal afbeeldingen bewerkt, maar zijn belangrijkste 
bijdrage bestaat uit de vele kaarten en schetsen die hij 
heeft gemaakt. In het bijzonder mijn verhaal over het 
Gorecht zou onbegrijpelijk zijn zonder zijn kaartjes. 
Voor het tekenen ervan heeft hij niet alleen zijn ta-
lenten en vaardigheden ter beschikking gesteld, maar 
ook een zo groot aantal uren van zijn vrije tijd, dat ik 
me bij de gedachte daaraan erg ongemakkelijk voel. 
Het vergde talloze discussies en aanpassingen alvo-
rens we voor mijn soms vage bedoelingen een ‘teken-
bare’ vorm vonden. Zonder Henks geduld, inzet en 
goede smaak zou dit boek niet half zo fraai geworden 
zijn als het nu is. 
 Jelte Duister en Arjan Velvis van de afdeling Geo-
informatie van de Dienst Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken van de gemeente Groningen 
hebben interesse getoond voor mijn interpretatie van 
het nu bijna verdwenen landschap rondom de oude 
stad Groningen. Aan hen is het te danken dat ik ook 
enkele uitsneden uit de moderne stadsplattegrond 
kon opnemen. 
 De archeologen Jaap Boersma en Gert Kortekaas 
hebben de eerste versie van het stuk over het Gorecht 
kritisch gelezen en van commentaar voorzien. Arend 
Huussen, Dick de Boer en Pim Kooij deden me vele 
waardevolle suggesties aan de hand en hebben prik-
kelende vragen gesteld. Deze noopten me in som-
mige gevallen tot aanvullend onderzoek, in andere 

tot het schrappen van al te drieste zijsprongen, tot 
het herzien van een aantal frivole formuleringen en 
tot het verduidelijken van wat ik eerder wat in het 
vage had gelaten. Mijn teksten hebben hierdoor aan-
zienlijk aan kwaliteit gewonnen. De Boer en Kooij 
hebben mij erop gewezen dat ik mijn opstellen ook 
anders kon zien dan als de losse en terloopse bijpro-
ducten waarvoor ik ze zelf hield. Vooral aan hun op-
merkingen is het te danken dat mijn boek een begin 
en een einde heeft en ook enige interne samenhang 
vertoont. Prof.dr. Y.B. Kuiper, prof.dr. J.H.A. Lokin 
en prof.dr. H.F.K. van Nierop hebben op verzoek 
van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit 
Groningen kennis genomen van mijn manuscript 
en daarover advies uitgebracht. In Aurich zorgden 
Willem Kuppers en, door zijn toedoen, ook Hajo en 
Monika van Lengen ervoor dat het Duits van mijn 
Zusammenfassung ophield vertaald Nederlands te 
zijn. Tijdens de laatste fase van voorbereiding heb ik 
ook van enkele leden van de redactiecommissie van 
de Groninger Historische Reeks nog goede raad ge-
kregen. Allen, genoemd en ook ongenoemd, die op 
enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het totstand-
komen van dit boek, dank ik voor de tijd en aandacht 
die ze aan mijn producten hebben willen spenderen. 

Omdat ik zoveel aan anderen te danken heb, is het 
niet overbodig te benadrukken dat de tekortkomin-
gen van dit boek alleen mijzelf aan te rekenen zijn. 
Het gaat daarbij niet alleen om eventuele feitelijke 
onjuistheden, maar ook om andere punten die, afge-
zet tegen deze of gene standaard, als zwak of irrele-
vant kunnen worden aangemerkt. Sommige hangen 
samen met wijzigingen die ik heb aangebracht nadat 
mijn tekst door anderen was gecontroleerd, andere 
zijn het gevolg van mijn eigenwijsheid, die mij in een 
aantal gevallen ertoe bracht af te wijken van de ad-
viezen die ik kreeg. Zo heb ik niet alle invallen, min 
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of meer lukrake verwijzingen en uitweidingen ge-
schrapt die men in een strikt wetenschappelijk werk 
liever niet ziet. De reden daarvoor is dat ik, bij alle 
hang naar precisie, toch ook graag in de buurt wilde 
blijven van mijn oorspronkelijke, meer onbevangen 
opzet: ‘mijn bureau opruimen’, de lezer deelgenoot 
maken van de bonte wereld die ik in de Groninger 
archiefbronnen aantrof, iets laten proeven van de 
nabijheid van het verleden die ik zelf dagelijks er-
voer, en aandacht vragen voor de relaties die ik zie 
tussen lokale incidenten en ontwikkelingen van lan-
gere adem en hoger niveau. Vooral bij dat laatste heb 
ik keuzes gemaakt en perspectieven gehanteerd die 
nauw samenhangen met mijn eigen belangstellings-
sfeer. Daarbij heb ik in het voorbijgaan onderwerpen 
aangestipt die een veel gedegener behandeling ver-
dienen dan waartoe ik hier in staat was. Het gevolg 
daarvan is dat er, ondanks alle kneed- en slijpwerk 
dat ik mede naar aanleiding van de opmerkingen van 
anderen aan mijn teksten heb verricht, uiteindelijk 
toch nog zoveel ‘achteloosheid’ in dit boek is over-

gebleven, dat Alexander Poesjkins kokette, maar wel 
sublieme verzen boven dit voorwoord geheel en al 
van toepassing zijn. 

Ik dank de directie van de Groninger Archieven voor 
de ruimte die ze Henk Kampen gaf om mij te helpen 
en voor de royale mogelijkheden die ze mijzelf biedt 
om af te maken waar ik ooit mee begonnen ben. Ver-
der ben ik dankbaarheid verschuldigd aan de redactie 
van de Groninger Historische Reeks en de besturen 
van de Stichting Groninger Historische Publicaties 
en de Stichting Erven A. de Jager, die publicatie van 
mijn boek in de genoemde reeks mogelijk maakten. 
Tenslotte bedank ik de Bestuursdienst en de Dienst 
Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van 
de gemeente Groningen en het Regionaal Historisch 
Centrum Groninger Archieven, die door hun finan-
ciële bijdragen de nodige kleur in deze uitgave heb-
ben gebracht. 

Groningen, februari 2007






