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‘Afstand’ is een sleutelbegrip in de geschiedenis van 
Groningen. Die gedachte ligt ten grondslag aan ‘Gro-
ningen, een stad apart’, de eerste van de vier in dit 
boek bijeengebrachte studies. We hebben daarin ge-
zien welke gevolgen de – betrekkelijk – grote afstand 
tussen Groningen en de ‘centra van de macht’ direct 
of indirect heeft gehad. We hebben ons daarbij ge-
concentreerd op de relaties tussen de stad en verschil-
lende vorsten, op de betrekkingen tussen Groningen 
en zijn buren en op de manier waarop de stedelijke 
samenleving was georganiseerd en functioneerde. 
Voor wat het eerste betreft wees ik op de hardnekkig-
heid waarmee de Groningers de autonomie van hun 
stad hebben verdedigd en het succes dat zij daarmee 
hebben gehad. Daarnaast is de afgelegenheid van 
Groningen en de omgelegen streken er, samen met 
het ontbreken van invloeden van buitenaf, de oor-
zaak van geweest dat de stad kon uitgroeien tot het 
onbetwiste centrum van een verhoudingsgewijs groot 
gebied. Ten derde heeft deze combinatie van factoren 
ook tot gevolg gehad dat de Groninger bestuurders 
sterk gebonden waren aan de opvattingen en stem-
mingen die onder ‘het volk’ leefden, en dat deze situ-
atie ook ongebruikelijk lang heeft geduurd.
 In de andere verhandelingen in dit boek is Gro-
ningens afgelegenheid geen centraal thema, maar ze 
speelt op de achtergrond wel steeds haar rol. Men 
hoeft niet eens erg goed te kijken om te zien dat die 
rol ook vaak van grote betekenis was. 

‘Groningens eerste parel’ is het verhaal over het 
Gorecht, een gebied dat ook wel bekend staat als ‘het 
Gericht van Selwerd’ en waarover de stad Gronin-
gen eeuwenlang de overheidsrechten heeft uitgeoe-
fend. Deze streek is het decor èn voorwerp geweest 
van belangentegenstellingen tussen lokale krachten 
enerzijds en vertegenwoordigers van het landsheer-
lijke gezag anderzijds. Een rondgang langs de grenzen 
van dit gebied leverde nieuwe inzichten op over de 
manier waarop het in de dertiende eeuw (opnieuw) 
in gebruik is genomen. Opvallend is daarnaast de 
belangrijke rol die de Friese Ommelanden gespeeld 
hebben in het proces dat van Groningen een zo goed 
als onafhankelijke stad maakte. De bisschop van 
Utrecht was sinds het jaar 1040 weliswaar de baas 
over Groningen en het Gorecht, maar in de praktijk 
kon hij zijn rechten niet handhaven. Het Utrechtse 
domkapittel zei het zelfs met zoveel woorden: we 
kunnen het Gorecht niet beheren zoals het zou moe-
ten, want het ligt te ver weg. Het stadsbestuur kreeg 
hierdoor de ruimte om niet alleen binnen de muren, 
maar ook in het aangrenzende gebied de hoogste au-
toriteit te worden. Ook voor de regeringen van Karel 
V en Filips II was Groningen ver weg. Stad en Lan-
de waren Karel V min of meer bij toeval in handen 
gevallen en zijn regering had er weinig voor hoeven 
doen. Daartegenover stond dat zij van het afgelegen 
gewest ook niet zoveel kon eisen. Toen de stad zich 
aan Karel V onderwierp, kreeg Groningen met be-
trekking tot het Gorecht zelfs meer dan het ooit had 
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gehad. Het stadsbestuur gedroeg zich sindsdien alsof 
het in de bestuurshiërarchie de plaats van de bisschop 
van Utrecht had ingenomen. De regering in Brussel 
heeft hiertegen eigenlijk niets ondernomen. 

De Groninger stadsbestuurders waren slechts bereid 
directieven van de centrale regering op te volgen 
wanneer en voor zover zij die in het belang van de 
stad achtten. Maar ook omgekeerd verleende de re-
gering aan de afgelegen stad slechts steun zolang zij 
haar nodig had. We zien dat in het derde verhaal, 
‘Groningen en de voorbijvaart van Emden’, waarin 
verslag wordt gedaan van een langdurige ruzie tussen 
beide steden. Volgens de Groningers had het stads-
bestuur van Emden niet het recht om hun de vrije 
vaart over de Eems te verbieden. Zolang de regering 
in Brussel geïnteresseerd was in de ten oosten van de 
Eems gelegen streken, steunde zij Groningens positie 
tegenover Emden. In de tweede helft van de zestiende 
eeuw veranderde de politieke situatie. In het verhaal 
volgden we het verloop van dit diplomatieke conflict, 
dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een stuk 
Westeuropese geschiedenis: het losser worden van de 
band tussen de Nederlanden en het Duitse Rijk, de 
ontwikkeling van de vorstenstaat en de groeiende be-
tekenis van de centrale regering daarin. Deze laatste 
had echter in Groningen en Groningerland verhou-
dingsgewijs weinig te zeggen; alleen daarom al was 
‘Brussel’ minder geneigd regionale problemen in dat 
afgelegen deel van de Nederlanden in verband te 
brengen met het belang van de staat. In het conflict 
rond de voorbijvaart van Emden gaf daarom niet het 
staatsbelang de doorslag, maar de opstelling van de 
stad Groningen, die bepaald werd door haar tradities 
en aloude angst voor economische en politieke con-
currentie. Het resultaat was dat Groningen aan het 
kortste eind trok en dat er tot op de dag van vandaag 
onenigheid bestaat over de staatsgrens in de Eems. 

In ‘Dansen om de bruid’ zagen we de Friese stadhou-
der Willem Lodewijk een vergeefse poging doen om 
de stad Groningen door middel van een list in han-
den te krijgen (1587). Ook ten tijde van de Opstand 
tegen Filips II was de afgelegenheid van Groningen 
en Groningerland van invloed op het verloop van 
de gebeurtenissen. Het relaas maakt tevens duidelijk 
dat we aan de complexiteit van de toenmalige ver-
houdingen in het noordelijk kustgebied geen recht 
doen, wanneer we die terugbrengen tot het een-
voudige schema ‘Staatsen’ versus ‘Spanjaarden’. De 
Spaanse stadhouder Francisco Verdugo verkeerde in 
een moeilijke positie. Hij was voortdurend bang voor 
verraad, verafschuwde de eigengereide stadsbestuur-
ders en wantrouwde hen. Maar Groningen was de 
sterkste vesting van zijn gouvernement en daarom 
moest hij wel met deze partners-tegen-wil-en-dank 
samenwerken. De Brusselse regering nam zijn advie-
zen niet serieus en wanneer ze dat een enkele keer wel 
deed, was ze niet bij machte hem de steun te geven 
die hij nodig had. Groningen lag zo ver weg dat er 
slechts sporadisch hulptroepen en geld aankwamen. 
Ondertussen worstelde de stad Groningen met een 
onmogelijk dilemma: voor haar veiligheid was ze af-
hankelijk van het koninklijke leger, maar tegelijkertijd 
zag ze – niet ten onrechte – in de aanwezigheid van 
deze strijdkrachten een bedreiging voor haar politie-
ke onafhankelijkheid en economische basis. Tegelijk 
werden de stadsbestuurders keer op keer beschaamd 
in hun vertrouwen in de centrale regering. ‘Brussel’ 
bleek in de praktijk tot niet veel meer in staat dan 
het ‘schenken van Hoofs wijwater’, anders gezegd: 
het doen van loze beloften. Ook Verdugo’s tegenspe-
ler, de Friese stadhouder Willem Lodewijk, zat in een 
moeilijk parket. In eigen land had hij te maken met 
onbetrouwbare steden en met gereformeerden die 
hem te slap vonden. Ze verdachten hem zelfs van ver-
raad. Bovendien werd zijn gouvernement vanuit het 
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zuiden en oosten bedreigd door koninklijke troepen. 
Ook Willem Lodewijk hoefde niet op veel steun van 
buitenaf te rekenen. De andere opstandige gewesten 
hadden het te druk met hun eigen zaken en wensten 
geen geld te spenderen aan Friesland. De aanslag die 
de Friese stadhouder in 1587 op Groningen deed, 
heeft nauwelijks bijgedragen tot versterking van zijn 
positie. Erkenning en roem werden pas zijn deel 
in 1594. Toen viel het besluit om alle beschikbare 
Staatse strijdkrachten tegen Groningen in te zetten 
en wisten Willem Lodewijk en zijn neef Maurits deze 
onderneming tot een succes te maken. 

Wie aan het verleden van Groningen denkt, denkt 
aan de eeuwige ruzies tussen Stad en Ommelanden. 
Dat is geen wonder, want als we de afgelegenheid van 
dit gebied een doorslaggevende factor noemen voor 
zijn ontwikkeling en aard, dan kan de tegenstelling 
tussen stad en land worden aangemerkt als het meest 
specifieke motief in zijn geschiedenis, enigszins te 
vergelijken met wat men een attractor state noemt: 
de toestand waarnaar een systeem spontaan terug-
keert, ongeacht de gebeurtenissen die zich voordoen. 
De stad kon niet zonder de Ommelanden, en ook 
omgekeerd was dat zo. Maar ambitieuze Ommelan-
der heren meenden dat zij wel degelijk buiten de stad 
konden of, sterker nog, dat zij van de stad af moes-
ten. Zij zagen Groningen als een onoverkomelijke 
hindernis op de weg naar de politieke macht waarop 
ze, als leden van een echte landadel, recht meenden te 
hebben. Overigens wekte het stadsbestuur door zijn 
vaak arrogante optreden ook wrevel en weerstand bij 
plattelanders, die voor hun dagelijks leven van de 
stad afhankelijk waren en nauwelijks reden hadden 
om de stedelingen een kwaad hart toe te dragen. 
 Sommige kwesties hebben zo’n lange en ingewik-
kelde geschiedenis, dat een uitputtende analyse ervan 
onmogelijk is, laat staan dat men zich er een bezon-

ken oordeel over kan vormen. Toch nemen we ook 
ten aanzien van dergelijke moeilijke zaken vaak een 
stellig standpunt in en houden daaraan vast. De nei-
ging daartoe is des te sterker naarmate het probleem 
in kwestie ons meer persoonlijk raakt en nauwer sa-
menhangt met ons zelfbeeld. Zo is het ook met de 
tegenstelling tussen Stad en Lande. Iedereen kent het 
verhaal en heeft zijn mening erover klaar. De kwes-
tie zelf is gelukkig voltooid verleden tijd, zodat ze in 
toespraken, boeken en artikelen over het regionale 
verleden meestal op een luchtige toon kan worden 
besproken. Maar nog altijd liggen dicht onder de op-
pervlakte de emoties klaar om de kop op te steken 
zodra er een verkeerd woord valt. Vroeger, toen de 
controverse nog in volle hevigheid woekerde, was die 
gevoeligheid uiteraard nog veel groter. Dat was in het 
bijzonder halverwege de zeventiende eeuw het geval. 
Het min of meer serene beeld van de geschiedenis 
van Stad en Lande dat oprijst uit de geschriften van 
een geleerd en serieus vorser als Ubbo Emmius, werd 
toen door de Ommelander heren afgeserveerd als het 
partijdige product van een man die ‘der stad eigen 
historicus’ was en dus alleen his masters voice liet ho-
ren.
 Ofschoon het thema van de problematische rela-
tie tussen Stad en Ommelanden alleen in ‘Gronin-
gen, een stad apart’ als zodanig is besproken, klonk 
het – het kan ja niet anders – ook in de andere stuk-
ken luid en duidelijk door. Beide partijen beriepen 
zich voortdurend op de geschiedenis: de Ommelan-
ders op de oude Friese vrijheden uit een mythisch 
verleden, de stadjers op gebruiken die sinds mensen-
heugenis werden geëerbiedigd. Hoeveel begrip er ook 
mag zijn voor de traditionele voorstelling van zaken, 
toch moeten we ook met betrekking tot de verhou-
ding tussen stad en Ommelanden oppassen voor een 
al te schematische kijk op de gebeurtenissen. Het 
beeld dat wij van de Groninger geschiedenis hebben, 
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is in hoge mate bepaald door de verhalen van verbit-
terde tegenstanders van de stedelijke politiek, zoals 
de kronieken van de jonker Johan Rengers van Ten 
Post en van de gereformeerde Ommelander boer Abel 
Eppens. In die geschriften wordt de stad Groningen 
weggezet als een nietsontziende tiran die zijn onder-
danen tot zijn slaven maakt en leegzuigt. Ditzelfde 
beeld komen we tegen in de politieke memoranda, 
waarmee de Ommelander heren steun van buitenaf 
probeerden te krijgen voor hun strijd tegen de stad. 
In hun ogen was de stad Groningen ‘de oorsprong 
van alle ellende’. Dat beeld is uiteraard een karika-
tuur. In ieder geval doet het geen recht aan de weder-
zijdse afhankelijkheid van stad en land, aan de talrijke  
familiebanden tussen stadsbewoners en Ommelan-
ders, aan de compassie waarmee ook binnen de stads-
muren gesproken werd over het lijden van de Omme-
lander bevolking in de oorlogsjaren aan het einde van 
de zestiende eeuw, aan de volharding waarmee Om-
melander en Drentse boeren, ondanks de gevaren die 
hen toen bedreigden, bleven doorgaan met het naar de 
stad brengen van hun producten, aan de voorschotten 
die Groninger handelaren aan de boeren uitbetaalden 
voor producten die pas vele maanden later zouden 
worden geleverd, en aan de steun die plattelanders, in 
geld of natura, van landeigenaren en kooplieden in de 
stad ontvingen wanneer het hun tegenzat. 
 Van stadszijde staat weinig of niets tegenover de 
negatieve karikatuur, die van de stad en haar politiek 
gemaakt is door haar Ommelander opposanten en 
door anderen die de Ommelander visie hebben over-
genomen. In de stedelijke bronnen vinden we ook 
niets wat getuigt van eenzelfde haat tegen ‘de Om-
melanders’ als mensensoort, als in de Ommelander 
geschriften tegen ‘de Groningers’. De stadjers kenden 
hun tegenstanders: hun ‘widersacher’ waren niet alle 
Ommelanders of de meerderheid van de plattelands-
bevolking, maar een beperkt aantal toonaangevende 

jonkers, die gebruik maakten van de diensten van 
een ‘verrader’ als dr. Hiëronymus Verrucius, de bur-
gerzoon die als Ommelander syndicus de oppositie 
tegen zijn vaderstad aanvoerde en in pleitnota’s en 
andere geschriften daaraan vorm gaf. 

Eigenlijk was geen van beide partijen, de stads-
bestuurders noch de Ommelander heren, in staat 
mee te groeien met de veranderende omstandighe-
den, laat staan dat ze in staat waren om dat in har-
monie met elkaar te doen. Zoals ik zei: beide hielden 
vast aan het verleden. Opmerkelijk is dat eigenlijk 
niet. Onze voorouders vertrouwden alleen wat ze 
kenden, wat door de geschiedenis was beproefd en 
deugdelijk bevonden. Het nieuwe was onbekend en 
gold daarom als een bedreiging. Teruggrijpen op het 
oude vertrouwde was hun reflex bij alles wat zich 
voordeed. Dat verschijnsel zien we steeds weer en in 
allerlei verschillende omstandigheden terug. Wan-
neer de beperkte groep van stadsbestuurders te ver 
afweek van het geijkte patroon en de macht in de 
stad al te zeer dreigde te monopoliseren, kwam het 
vroeg of laat tot een reactie die erop gericht was de 
oude situatie te herstellen. De oligarchen werden tot 
de orde geroepen. Hun werd duidelijk gemaakt dat 
in Groningen het stadsvolk de baas was en dat dit ‘de 
heren’ alleen liet ‘regeren’, wanneer die bereid waren 
rekening te houden met de belangen van de stadjers. 
Herstel van de oude situatie was ook wat het Gro-
ninger stadsbestuur wilde in zijn conflict met Em-
den. Met het verbieden van de vrije vaart op de Eems 
hadden de autoriteiten in Emden, zo meenden hun 
Groninger collega’s, ‘iets nieuws’ bedacht. Door zo te 
handelen hadden de Emders de vrede op het spel ge-
zet. Met de leus ‘terug naar de oude toestand’ wist het 
Groninger stadsbestuur de Brusselse regering achter 
zich te krijgen. Maar toen deze de mogelijkheid op-
perde om ook van Nederlandse zijde ‘iets nieuws’ in 
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te voeren, schrokken de Groningers daarvoor terug. 
Het door Viglius van Aytta voorgestelde steunpunt 
op de westelijke oever van de Eems zou misschien 
een effectief middel zijn geweest ter bestrijding van 
de Emder pretenties, maar voor Groningen was zo’n 
nieuwigheid onaanvaardbaar. Het middel zou erger 
zijn dan de kwaal, omdat het de aloude monopolie-
positie van de stad Groningen als haven en markt-
plaats zou ondergraven. 
 De conservatieve grondhouding was zo sterk, dat 
ook in die gevallen werd gedacht in termen van be-
houd en herstel, waar wij zouden spreken van ingrij-
pende veranderingen en vernieuwing. De Groningers 
zagen de uitbreiding van hun stapelclaim over een 
groter gebied niet als de invoering van nieuwe maat-
regelen, maar als de verdediging van een oud recht 
dat ze altijd al hadden bezeten, maar waarvan de toe-
passing door allerlei omstandigheden tot dusver niet 
mogelijk was geweest. Voor de hervormingsgezinden 
stond de reformatie niet gelijk aan de introductie van 
een nieuwe godsdienst, maar ging het om het herstel 
van de enige ware leer die in de loop van de eeuwen 
tot onherkenbaarheid verworden was. 
 Het vasthouden aan het oude en zonodig willen 
terugkeren naar de oude toestand zien we ook bij de 
verdragen die Groningen met zijn landsheren sloot. 
Handhaving en bescherming van de oude rechten en 
privileges namen daarin steeds een prominente plaats 
in. Dat was ook nog het geval in 1594, toen de stad 
zich na een langdurig beleg gewonnen moest geven 
en naar de Staatse zijde overging. Het Tractaat van 
Reductie bevatte weliswaar geruststellende woorden 
die Groningen behoud van rechten toezegden, maar 
deze frasen konden niet verhelen dat de werkelijkheid 
ingrijpend was veranderd. Het duurde nog vele tien-
tallen jaren voordat dit tot de Groningers doordrong 
en zij begrepen dat er een eind was gekomen aan de 
eeuwenlange onafhankelijkheid van hun stad. 

Het hierboven beschreven conservatisme hangt nauw 
samen met de beperkte mogelijkheden die destijds 
op technisch vlak bestonden. In de eeuwen waar-
over deze verhalen gaan was het nog niet mogelijk 
om op grote schaal in te grijpen in het landschap of 
de structuur van de samenleving. De wereld was nog 
niet beheersbaar en van ‘langetermijnvisies’ had nog 
niemand gehoord. De tijdgenoten hadden vooral oog 
voor wat dichtbij was, zowel in ruimte als in tijd, en 
daarop reageerden zij. Natuurlijk keken ze ook wel 
vooruit en pleegden ze ingrepen om doelen te ver-
wezenlijken. Die doelen lagen echter voor ons begrip 
zo goed als onder handbereik en wanneer ze werden 
gerealiseerd kwam van het een het ander, zonder dat 
alles van te voren was uitgestippeld. Dat is het beeld 
dat zich vanzelf vormt wanneer men de dagelijkse 
administratie van een stad als Groningen zorgvuldig 
bestudeert. Er zijn geen grote plannen, geen strate-
gieën om de stedelijke macht uit te breiden, geen 
masterplan om de infrastructuur van Groningen en 
Groningerland geleidelijk het aanzien te geven van 
‘een spin in zijn web’. Brieven, aantekeningen van 
secretarissen, rapporten, memoranda en akten laten 
alleen kleine stapjes zien, meest reacties op wat zich 
binnen en buiten de stadsmuren voordeed. 
 Het motief van het benutten van de kansen en 
kansjes die zich voordeden, het zetten van kleine stap-
jes en het ontbreken van grote visies komt in de stu-
dies in dit boek niet aan bod. De aanwijzingen die we 
daarvoor in de bronnen tegenkomen zijn weliswaar 
talrijk, maar tegelijk ook zo minuscuul, dat men de 
sfeer die ze oproepen alleen op de lezer kan overbren-
gen wanneer men daarvan echt werk maakt. Hoog-
stens enkele passages zouden misschien voedsel kun-
nen geven aan het vermoeden dat de tijdgenoten niet 
in staat waren tot het realiseren van omvangrijke en 
ingewikkelde plannen en het overzien van grootscha-
lige gebeurtenissen, laat staan dat ze daaraan gewend 
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waren. Ik doel hier op de verschillende vergeefse po-
gingen die zijn gedaan om een verbinding tot stand 
te brengen tussen de Eems en de Westerwoldse A  
(in ‘Groningen en de voorbijvaart van Emden’) en 
op de vergissingen die Groningers en Ommelanders 
maakten bij het interpreteren van oorlogshandelin-
gen (‘Dansen om de bruid’). De manier waarop zij 
de feiten duidden, wijst erop dat ze geen idee hadden 
van wat er kwam kijken voor een operatie zoals die 
door Willem Lodewijk in 1587 op touw was gezet. 
Zoals ik zei: men zag vooral het nabije en sloot bij het 
interpreteren daarvan aan bij wat men van vroeger 
en uit eigen ervaring wist. Des te meer reliëf krijgen 
de weinige echt grote ondernemingen die zijn aan-
gepakt en tot een goed einde gebracht: de stapsge-
wijze en vele jaren durende economische verwurging 
van de stad door Willem Lodewijk en ook, enkele 
eeuwen eerder, de herindeling van het ‘reitland’ ten 
noordwesten van de middeleeuwse stad. 
 Het beste voorbeeld dat ik ken van de tastende 
manier waarmee het Groninger stadsbestuur tewerk 
ging, heb ik weliswaar niet in dit boek beschreven, 
maar kan ik in dit verband niet onvermeld laten. Ik 
doel op de ontsluiting en inrichting van de onbe-
woonde veengebieden ten zuidoosten van Groningen 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het ver-
haal daarover betreft een gebied dat grotendeels bij 
het Gorecht behoorde en is wat inhoud betreft te be-
schouwen als het natuurlijke vervolg op ‘Groningens 
eerste parel’. Vaak wordt de ‘kolonisatie’ van de veen-
gebieden aangewezen als het overtuigende bewijs voor 
de opmerkelijke ondernemingszin en doelgericht-
heid die de heren op het Groninger raadhuis zouden 
hebben gekenmerkt. Het is waar dat het Groninger 
stadsbestuur hier het initiatief heeft (over)genomen, 
consequent richting heeft gegeven aan de ontwik-
kelingen en er zijn stempel op heeft gedrukt. Maar 
wie kennis neemt van de dagelijkse gang van zaken 

zoals die in de archieven is gedocumenteerd, komt er 
al gauw achter dat we hier eerder te maken hebben 
met een stapsgewijs proces dat volgens het principe 
van trial and error voortgang vond, dan dat de he-
ren bezig zijn geweest met de realisatie van een grand 
design. De gangbare zienswijze op de manier waarop 
de venen in Groningerland tot ontwikkeling zijn ge-
bracht, past in een algemeen patroon: we hebben van 
nature de neiging om de gaten in onze waarneming 
en kennis op te vullen met voorstellingen die ons ver-
trouwd zijn, we brengen gecompliceerde verschijnse-
len het liefst terug tot eenvoudige schema’s en we zien 
de betekenis van gebeurtenissen in het licht van wat 
we als het resultaat ervan beschouwen.

Ruimte is er in vele soorten. Er is ruimte van plaats 
en tijd, maar we kunnen ook spreken van psycholo-
gische en culturele ruimte en de ruimte van moge-
lijkheden en belangen. In het geval van Groningen 
hebben fysieke afstand en de afwezigheid van mach-
tige heren in de buurt de spontane opkomst mogelijk 
gemaakt van een zelfstandig lokaal centrum en lokale 
netwerken. Successen versterkten de autonome struc-
turen, die op hun beurt potentiële machthebbers op 
afstand hielden. Maar de autonomie werd doel op 
zich en het vasthouden daaraan zette Stad en Lande 
min of meer buitenspel: behalve perifeer in de fy-
sieke ruimte werden ze dat ook in de psychologische 
sfeer en in die van de politieke belangen. Het kop-
pig – en met succes – verdedigen van oude rechten 
met behulp van geweld en eindeloze juridische pro-
cedures leidde ertoe dat oude verhoudingen als ana-
chronismen bleven voortbestaan, deed in het gewest 
zelf de onderlinge verbittering toenemen, verslond 
gigantische hoeveelheden geld en energie en werkte 
stagnatie in de hand. Tegelijkertijd leidde het naar 
buiten toe tot verdere vergroting van de psycholo-
gische afstand tussen het centrale gezag en de regio: 
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het imago van Groningen en de Ommelanden was 
zowel in Brussel als in Den Haag niet altijd gunstig. 
Op eigen kracht konden Stad en Lande hun onder-
linge problemen niet echt tot een oplossing brengen, 
maar de invloed van de ‘hoge overigheid’ was tijdens 
het Ancien Régime te zwak om de vastgelopen ver-
houdingen uit het vertrouwde spoor te stoten. Dat 
geldt voor de koninklijke regering in Brussel, maar 
ook voor de Staten-Generaal na 1594. De belangrijk-
ste oorzaak daarvoor is weer gelegen in de afstand 
in verschillende ruimten: Groningen was te ver, de 
problematiek te ingewikkeld en te weinig van belang 
voor de staat als geheel. Pas de grondige reorganisatie 
van het bestuurlijke landschap in ‘de Franse tijd’ zou 
de zaak weer wat in beweging brengen. Maar wie zich 
verdiept in de lotgevallen van Groningen en Gronin-
gerland gedurende de laatste twee eeuwen, kan zich 
niet aan de indruk onttrekken dat de oude reflexen in 

zekere zin nog altijd werkzaam zijn. Wat ook geble-
ven is, is skepsis jegens ‘hogerhand’, in het bijzonder 
de landsregering. Als puntje bij paaltje komt, zo heeft 
de geschiedenis bij herhaling laten zien, zijn Stad en 
Lande op zichzelf aangewezen. Ze moeten het samen 
zien te rooien. Dat is altijd, om het op zijn Gronings 
te zeggen, een ‘stoere’ opgave geweest. In Groningen 
weten ze dat ‘soezen’ geen nut heeft. ‘Kop der veur’ 
en ‘doun’, dan komt het goed. 
 Tenslotte: bestuurders en ondernemers die vin-
den dat er toch te klagen valt over een nationale  
regering die wel verwachtingen wekt maar zomaar 
kan terugkomen op gedane toezeggingen, moeten 
maar bedenken dat die manier van doen in een oude 
traditie past. Ook in de zestiende eeuw had ‘Brussel’ 
het verre Groningen al weinig meer te bieden dan 
‘Hoofs wijwater’. 




