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Voorwoord 

 
Behalve legenden zijn er ook tastbare resten van het verleden bewaard gebleven. Lange tijd 
speelde de herinnering geen rol bij historici, iets wat bij filosofen en dichters doodgewoon was. 
Door de emancipatie werden de gewone mensen belangrijk. De grote structuren waren echter 
voor hen niet interessant. De plaatsen die onze identiteit symboliseren werden belangrijk. Wat 
is de persoonlijke herinnering en hoe hangt die samen met de collectieve? Ik wil voor Twente 
daar een antwoord op geven. Hoe en waar treed ik de geschiedenis binnen? De herinnering 
aan de Opstand is een kapstok in mijn referentiekader. Het conflict tussen de Nederlanden 
en het Spaanse Rijk duurde van 1568 tot 1648. De Tachtigjarige Oorlog gaat over het militaire 
raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen in 1568 in de Nederlandse 
gewesten een opstand uitbrak tegen de Spaanse koning, was niet te voorzien dat deze zou 
uitmonden in de scheuring van de Nederlanden. Alleen de noordelijke gewesten wisten zich 
militair staande te houden. Zij vormden een onafhankelijke Republiek die steeds beter 
opgewassen was tegen het machtige Spanje. Hoe was dit mogelijk? Ik interesseer me voor het 
feit hoe de menselijke geschiedenis in elkaar zit. Luisteren naar verhalen over lang vervlogen 
dagen. Lugubere raadsels, sinistere geheimen en bovennatuurlijke verschijningen worden 
ongenadig tegen het licht gehouden. Opgetekend uit de monden van hen die allang uit de tijd 
zijn (tot stof zijn vergaan), maar in dit boek nog een keer hun gruwelijke stem verheffen. 
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Inleiding 
 

Filips 11, de zoon en opvolger van Karel V, was star en recht in de katholieke leer. Hij voerde 
de vervolging van de ketters op toen hij in 1555 aan de macht kwam. Als zestienjarige reisde 
de jonge Duitse edelman Willem van Oranje mee met de kennismakingsreis van Filips II door 
de Lage Landen. Willem van Oranje werd gezien als een veelbelovend hoveling die op de langere 
termijn van grote waarde kon zijn voor Filips II. Het zou heel anders lopen. Het verschil in 
geloofsovertuiging leidde tot een bloedige strijd, de Tachtigjarige Oorlog, en de afsplitsing van 
de noordelijke Nederlanden. Filips II en Willem van Oranje werden tegenstanders. 

Al tijdens de regering van Filips vader, Karel V, groeide de aanhang van de hervormden in de 
noordelijke Nederlanden. Door het gebruik van de drukpers konden de ideeën van de 
hervorming snel verspreid worden. Vlugschriften werden in duizendtallen gedrukt en door het 
publiek gretig gelezen. Na vijf jaar waren al meer dan een half miljoen exemplaren van Luthers 
geschriften in omloop. Boekverbrandingen en andere vormen van terreur hielpen niet. In de 
Lage Landen was het zaad van de hervorming ontkiemd. In 1545 stelde Karel V een speciale 
inquisitie in, die in de steden de ketterij moest uitroeien. Vooral de verspreiders van 
drukwerken, drukkers en boekhandelaren, werden het doelwit. Veel protestanten weken uit 
naar Londen en Keulen. 

Koning Filips II benoemde al snel een groot aantal Spaanse ambtenaren en adviseurs in 
Brussel. Toen hij in 1559 weer naar Spanje vertrok - hij zou nooit meer terugkeren in de Lage 
Landen - benoemde hij zijn halfzus Margaretha van Parma tot landvoogdes. Margaretha van 
Parma werd bijgestaan door Antoine Perrenot, later bekend als kardinaal de Granvelle. 
Willem van Oranje leefde op te grote voet en raakte steeds in financiële problemen. Een 
huwelijk bood uitkomst voor deze moeilijkheid: Willem van Oranje trad in 1561 in het huwelijk 
met de steenrijke Anna van Saksen. Door dit huwelijk met een lutherse viel hij bij Filips II en 
kardinaal Granvelle in ongenade. Willem van Oranje wist dat vooral Granvelle hem in de weg 
zou blijven zitten en zocht op een manier om deze kardinaal af te zetten. Hiervoor zocht hij 
steun bij de graven van Egmont en Horne. In 1564 gaf Filips II toe: Granvelle vertrok naar zijn 
geboortestreek in Bourgondië. In de Nederlanden ontstond hoop op een matiging van de 
kettervervolging. Filips II zond enkele brieven naar Brussel waarin hij aangaf dat men zich in 
het noorden geen illusies hoefde te maken over hervormingen. Elk verzet zou als verraad 
worden opgevat. 

In 1565 kwamen enkele edelen, waaronder de prins van Oranje, Hendrik van Brederode, 
Egmont en de broers Jan en Filips van Marnix in een kasteel in Vianen bij elkaar om de 
ontstane situatie te bespreken. De edelen stelden een 'Smeekschrift' op, waarin verzachting 
van de inquisitie gevraagd werd. Dit 'Smeekschrift' werd door vierhonderd edelen 
ondertekend. Een halfjaar later, op 5 april 1566, overhandigde een delegatie van tweehonderd 
edelen, het 'Eedverbond der Edelen', het 'Smeekschrift' in Brussel aan Margaretha van Parma. 
De optocht van de edelen werd door de hofhouding van Margaretha als wonderlijk ervaren. 
Voorop liep een eenvoudige mank lopende edelman. Een opmerking van een adviseur van 
Margaretha, Karel van Berlaymont, zou verstrekkende gevolgen hebben: "N'ayez pas peur, 
Madame, ce ne sont que des gueux" (Vrees niet, mevrouw, het zijn maar bedelaars). Deze 
opmerking van Berlaymont werd opgevangen door de edelen. Tijdens een feestmaaltijd bracht 
Hendrik van Brederode later een heildronk uit: "Ik heb gedronken op de gezondheid van de 
geuzen. Leve de Geuzen." In de volgende weken verspreidde het begrip 'geus' zich snel door 
de Lage Landen. 

Na de Beeldenstorm in 1566 stuurde Filips II in 1567 de hertog van Alva naar Nederland om 
af te rekenen met de opstandelingen. Alva liet de graven van Egmont en Horne met een 
twintigtal andere edelen executeren. Hij stelde een Raad van Beroerten in om iedereen te 
berechten die betrokken was geweest bij de onlusten in 1566. Ook Willem van Oranje werd 
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door de hertog van Alva gezocht, maar die was op tijd naar Duitsland vertrokken. Ook Willem 
van Oranje, die tot op dit moment een enigszins afwachtende houding had aangenomen, werd 
door de Raad van Beroerten veroordeeld: zijn zoon Filips Willem werd ontvoerd naar Spanje 
en al zijn bezit werd verbeurd verklaard. Door deze veroordeling veranderde Willem van Oranje 
tot tegenstander van Filips II; hij had niets meer te verliezen en zou zich opwerpen als de 
aanvoerder van de opstand in de Lage Landen.  De oorlog met Spanje, de Tachtigjarige Oorlog, 
begon op 23 mei 1568 met de Slag bij Heiligerlee. Willem van Oranje zou in deze strijd een 
belangrijke rol gaan spelen. Bron: Ruud van Capelleveen, december 2010. 

Het Smeekschrift der Edelen was in de Nederlanden tijdens het voorspel van Tachtigjarige 
Oorlog, een verzoekschrift dat ongeveer 200 ongewapende edelen, verenigd in het Eedverbond 
der Edelen onder leiding van Hendrik van Brederode, op 5 april 1566 aanboden aan de 
landvoogdes Margaretha van Parma. Aanzet was om op een vreedzame wijze de verzachting 
van de plakkaten te verzoeken. Tijdens de aanbieding van het smeekschrift werden de edelen 
voor het eerst 'geuzen' genoemd. Het "succes" van de actie had tot gevolg dat de calvinisten 
zich voortaan openlijk konden manifesteren (zogenaamde hagenpreken). Het Smeekschrift 
had verder, evenals het tweede (30 juli 1566) en het derde Smeekschrift (februari 1567), geen 
enkel praktisch resultaat. 

 

Aanbieding van het Smeekschrift van de Adel 

Met de term geuzen werden aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse 
koning Filips 11 aangeduid. Later verwees de term specifiek naar de strijders die te land 
(Bosgeuzen, soms ook wilde geuzen) of te water (Watergeuzen) de Spanjaarden bevochten. Het 
woord geus is afgeleid van het Franse gueux. Dat woord betekent armoedzaaier of schooier, 
maar het kreeg een positieve betekenis voor al wie in die tijden niet Spaansgezind was. De 
oorsprong van de benaming 'geus' ligt bij een uitspraak van Karel van Berlaymont: Ce ne sont 
que des gueux (vertaling: Het zijn slechts bedelaars). Hij wilde daarmee aan de landvoogdes 
Margaretha van Parma duidelijk maken dat zij zich niet hoefde in te laten met de in het 
Eedverbond der Edelen verenigde aristocratie, die onder leiding van Hendrik van Brederode 
haar op 5 april 1566 een smeekschrift aanbood. De tegenstanders van de Spanjaarden, in het 
begin voornamelijk calvinisten, namen het scheldwoord over en veranderden het daarmee van 
een pejoratieve in een positieve benaming. Nog altijd wordt de term geuzennaam op die manier 
gebruikt. Zie ook Geuzenpenning (prijs) en voor de uitvoering van vroege geuzenpenningen 
Geuzen- en aanverwante penningen. De geuzen waren van afkomst zeer gemengd. De 
geuzenvloot bestond vooral uit verarmde adel die verbeurdverklaarde bezittingen terug wilde 
(zoals Arent VII van Duivenvoorde) met daarbij avonturiers, werkloze zeelui en marginale 
elementen, zelfs gewone misdadigers. De geuzenvloot was in de periode 1567 - 1572 het enige 
werkelijk effectieve machtsmiddel dat prins Willem van Oranje tegen de Spaanse koning kon 
inbrengen. Vooral in 1572 bleek de grote betekenis van deze geuzenvloot. Op 27 december 
1566 werden Vlaamse Calvinisten en geuzen uitgemoord te Wattrelos. Deze watergeuzen 
werden door Willem van Oranje, wiens bezittingen verbeurd verklaard waren, voorzien van 
kaperbrieven. De geuzen begonnen in de traditie van Frans van Brederode, Grote Pier en 
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Wijerd Jelckama. De hertog van Alva reageerde op de aanvallen met het konvooieren en 
bewapenen van koopvaardijschepen, een geslaagde tactiek uit de periode van de oorlogen met 
Frankrijk tien jaar eerder. De poging van Lodewijk van Nassau om Groningen te veroveren, 
de Slag bij Heiligerlee (1568), markeerde het ontstaan van de Watergeuzen. Zij zorgden voor 
de bevoorrading van de troepen en kaapten Hollandse schepen. Daarop gaven Alva en 
Maximiliaan van Hénin-Liétard opdracht om schepen uit te rusten om tegen de kaperij van 
de geuzen op te treden, waarvoor Amsterdam drie karvelen en een boeier leverde. Tijdens de 
eerste zeeslag van de Tachtigjarige Oorlog die volgde, behaalde de sterkere geuzenvloot in juli 
1568 een overwinning op het Hollandse eskader van viceadmiraal Francois van Boshuizen in 
de Zeeslag op de Eems. 

Tekst van het Smeekschrift  1566  Mevrouw,  

Men weet voldoende, dat in de gehele Christenheid steeds zeer bekend is geweest, zoals zij het 
ook nu nog is, de grote trouw van de volkeren van deze Nederlanden tegenover hun heren en 
natuurlijke vorsten, waarbij steeds de adel is vooropgegaan als één die nooit heeft gespaard 
noch lijf noch goed voor het behoud en de groei en de grootheid hiervan. [...]Wij weten hoe de 
toestand in het land is. Daarom willen wij ons liever enige moeite getroosten, dan voor Uwe 
Hoogheid iets verzwijgen, dat later Zijne Majesteit de koning zou kunnen schaden en de orde 
en rust in zijn landen verstoren.[...]Wij twijfelen er niet aan, Mevrouw, dat alles wat Zijne 
Majesteit bevolen heeft over de inquisitie en strenge naleving van de plakkaten bedoeld is om 
voort te zetten wat wijlen Keizer Karel reeds met goede bedoelingen bepaald had. De ene tijd 
is echter de andere niet, en iedere tijd vraagt om eigen maatregelen. De genoemde plakkaten 
hebben, hoewel ze niet eens in alle gestrengheid werden toegepast, nu al enige jaren tot 
moeilijkheden aanleiding gegeven.Wij vrezen daarom, dat door het laatste besluit van Zijne 
Majesteit, waarbij hij nadrukkelijk beveelt, dat de inquisitie haar taak moet vervullen en de 
plakkaten in alle strengheid uitgevoerd moeten worden, de moeilijkheden zullen toenemen. 
Er zou wel eens een algemene opstand kunnen uitbreken, die tot een ineenstorting van alle 
landen kan leiden. De houding van het volk is reeds veranderd.[...]Om deze redenen smeken 
wij U nederig om in het belang van het land zo snel mogelijk een bekwaam persoon naar Zijne 
Majesteit af te vaardigen. Hij moet de koning van de toestand op de hoogte brengen en uit 
onze naam verzoeken maatregelen te nemen [...]De plakkaten zijn de bron van alle 
moeilijkheden, wij vragen daarom deze op te heffen; niet alleen om de ineenstorting van deze 
landen te voorkomen, maar ook omdat het billijk is. Tevens verzoeken wij Zijne Majesteit zeer 
nederig andere voorschriften te geven volgens advies en met instemming van de Staten-
Generaal. [..]Wij smeken Hare Hoogheid tevens, dat - terwijl Zijne Majesteit ons verzoek zal 
aanhoren en er over zal beslissen volgens zijn goed en rechtvaardig inzicht - Zij (de 
landvoogdes) ondertussen tegen het genoemde gevaar maatregelen neemt en de inquisitie en 
de uitvoering van de plakkaten opschort, tot dat Zijne Majesteit er anders over heeft beslist. 
Alzo zal zij goed doen.  Bron: http://www.onsverleden.net/ 

Nadat de Beeldenstorm in 1566 in de Nederlanden had gewoed, stuurde Filips 11 de hertog 
van Alva om orde op zaken te stellen. Tegen het keiharde optreden van Alva brak al snel groot 
protest uit; zelfs de toenmalige landvoogdes Margaretha van Parma trad af, waarna Alva zelf 
maar tot landvoogd werd benoemd. De combinatie van militaire en godsdienstige repressie en 
verhoogde belastingdruk om de kosten voor deze operaties op te brengen verscherpte de 
tegenstellingen alleen maar, zodat vanaf 1568 de Nederlandse Opstand, die zou uitlopen op 
de Tachtigjarige Oorlog, een feit was. In 1573 werd Alva alweer ontslag verleend, om 
gezondheidsredenen. De strijd in de Nederlanden, de toenemende spanningen tussen 
Engeland en Spanje en de continue dreiging van invasies van de moslims vormden een forse 
aanslag op de staatskas. De komende tientallen jaren zou Spanje enkele malen bankroet 
worden verklaard. In 1576 leidde achterstalligheid van betaling van soldij aan zijn soldaten 
tot een rampzalige plundering van Antwerpen, die bekend geworden is als de Spaanse furie. 
De anti-Spaanse sentimenten werden hierdoor aanzienlijk versterkt. Willem van Oranje kon 
hierdoor in november van dat jaar een groot politiek succes boeken, de Pacificatie van Gent, 
die zijn ideaal van bestuurlijke eenheid van de Nederlanden op basis van godsdienstvrijheid 
dichterbij bracht. Deze eenheid was overigens slechts tijdelijk. Drie jaar later vielen de 
noordelijke en zuidelijke Nederlanden uiteen in de protestantse Unie van Utrecht en de 
katholieke Unie van Atrecht. De Opstand had echter wel vaste politieke vorm gekregen, die in 
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1581 leidde tot het Plakkaat van Verlatinghe, waarmee de noordelijke Staten-Generaal in 
1581 Filips 11 verlaten (vervallen) verklaarde van zijn macht. In 1578 stuurde Filips Alexander 
Farnese, de latere hertog van Parma, als landvoogd aan. Deze bleek een bekwaam veldheer te 
zijn die een lange reeks militaire successen tegen de noordelijke Nederlanden boekte. 
Bovendien werd Willem van Oranje, de inspirator van de Opstand op wiens hoofd Filips een 
prijs had gesteld, in 1584 vermoord. Daarna zochten de opstandelingen uit arren moede 
aansluiting bij Engeland en gingen zelfs zover dat zij koningin Elizabeth de soevereiniteit over 
de noordelijke Nederlanden aanboden. Die schrok daarvoor terug, maar stuurde in 1587 wel 
de graaf van Leicester om de leiding te nemen. Dit was echter geen succes. 

Begin 16 eeuw stond Nederland onder de bezetting van het Spaans- Habsburgse rijk. Dit rijk 
was rooms-katholiek en duldde naast deze godsdienst geen andere godsdienst in het rijk. 
Vanaf 1556 werd dit rijk geleid door Filips 11. Filips 11 wilde zijn rijk zo groot mogelijk houden 
en drukte elke vorm van verzet de kop in. Ook wilde Filips 11 voorkomen dat andere 
godsdiensten in het rooms-katholieke rijk zouden binnen dringen. De voorganger van Filips 
11 was Karel V en hij was al begonnen met de strijd tegen de protestanten, waaronder ook de 
calvinisten vielen. In Nederland begon het calvinisme zich echter steeds verder te ontwikkelen. 
Deze calvinistische ontwikkeling ontstond in eerste instantie in de zuidelijke delen van 
Nederland, maar al snel verspreide het calvinistische gedachtegoed zich uit over een groot deel 
van Nederland. De protestanten begonnen openlijk hun ongenoegen te uiten over de rooms-
katholieke Spaanse bezetter. Toen de Spaanse bezetter hard op trad tegen de protestanten 
lokte dit alleen maar meer verzet uit. De strijd was echter niet alleen van godsdienstige aard. 
De protestanten wilden een vrij Nederland hebben dat niet meer onder het juk van de 
Spanjaarden was geplaatst. Uiteindelijk zou deze onafhankelijkheidsstrijd 80 jaren in beslag 
nemen. De tachtigjarige oorlog duurde van 1568 tot 1648. Er was in deze periode een twaalf 
jarig bestand tussen 1609 en 1621. In deze periode werd er officieel niet gevochten tussen de 
partijen. Willem van Oranje zou een belangrijke rol spelen in de organisatie van het 
protestantse verzet. 

Spaanse Nederlanden 1635 – Al bijna zeventig jaar vechten de Nederlandse opstandelingen 
tegen de Spaanse overheersing. De noordelijke provincies zijn geheel bevrijd, maar de 
zuidelijke gewesten staan nog steeds onder Spaans bestuur. Op 8 februari 1635 sluit de 
Republiek der Verenigde Nederlanden daarom een verdrag met Frankrijk om de Spaanse 
Nederlanden te veroveren. 

De Zeven Provinciën van Nederland scheidden zich officieel af van de Spaanse kroon met de 
Acte van Verlatinghe op 26 juli 1581. De katholieke gewesten van de Zuidelijke Nederlanden, 
die ook deels nog onder Spaans bestuur stonden, sloten zich echter niet aan bij deze 
onafhankelijkheidsverklaring. Hierdoor ontstond een scheiding tussen de noordelijke en de 
zuidelijke Nederlanden die de gehele Tachtigjarige oorlog stand zou houden. 

Gedurende de Nederlandse Opstand raakte Spanje ook vaak verwikkeld in oorlogen met 
andere Europese landen. Zo besloot de Franse kardinaal Richelieu in 1635 de Spaanse 
Zuidelijke Nederlanden binnen te vallen, omdat hij de omsingeling van Frankrijk door het 
Spaanse Rijk als een bedreiging zag. Op 8 februari 1635 sloot diezelfde Richelieu vervolgens 
een verdrag met de Nederlandse prins Frederik Hendrik van Oranje, waarin zij afspraken dat 
Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden samen de Zuidelijke Nederlanden 
zouden verdelen. Veel kwam er echter niet terecht van de Nederlandse beloftes, want na ruim 
zeventig jaar oorlog tegen Spanje was men toe aan vrede. Behalve het succesvolle beleg van 
Breda (21 juli – 11 oktober 1637) wist Frederik Hendrik verder geen nieuw territorium meer 
te veroveren. 

Slechts vijf jaar na het sluiten van het verdrag met Frankrijk begonnen vervolgens de eerste 
vredesonderhandelingen, en op 15 mei 1648 sloten de Nederlandse gewesten vrede met 
Spanje. Frankrijk besloot zich hier echter niets van aan te trekken en zette de oorlog voort. 
Pas op 7 november 1659 kwam er een einde aan de Spaans-Franse oorlog met de vrede van 
de Pyreneeën, waarbij Spanje alsnog delen van de Zuidelijke Nederlanden moest afstaan aan 
Frankrijk. 
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De beeldenstorm begon op 10 augustus 1566 in Steenvoorde. Een dominee was het niet eens 
met het vereren van beelden, terwijl de kerken ermee vol stonden. Daarom riep hij tijdens een 
Hagenpreek de mensen op om alle beelden te vernietigen. De storm verspreidde zich vanuit 
het zuiden langzaam over het hele land. Toen koning Filips er van hoorde was hij woedend! 
Hij stuurde daarom zijn beste generaal, de hertog van Alva, naar Nederland. Hij moest hier 
orde op zaken komen stellen.  

 

 

Prins Maurits 

Met een leger van 10.000 soldaten kwam generaal Alva naar de Nederlanden. Hier liet hij 
iedereen die ook maar iets te maken had met de beeldenstorm zwaar straffen. Duizenden 
Nederlanders vluchtten daarom het land uit. 

Ook edelman Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland. Hij vond de beeldenstorm ook te ver 
gaan en was zijn leven niet zeker. Andere edelen als Egmont en Hoorne met wie Willem van 
Oranje samenwerkte, vluchtten niet. Ze werden door Alva gevangen genomen en onthoofd. 

In Duitsland hoorde Willem van Oranje wat er allemaal in de Nederlanden gebeurde en 
bedacht een aanvalsplan. Hij zou Alva van drie kanten aanvallen. Vanuit het oosten, het 
zuiden en vanaf de zee (het westen). Willem van Oranje en zijn broer hadden elk een leger dat 
zij aanvoerden. De watergeuzen veroverden enkele havensteden vanaf zee. 

De watergeuzen waren strijders die ook voor Alva waren gevlucht en zwierven rond op zee. Ze 
wilden Willem van Oranje daarom graag helpen. Maar nog voor het plan van Willem van 
Oranje kon beginnen, raakten de watergeuzen onverwachts in een storm verzeild. In 1568 
kwamen ze per ongeluk terecht voor de haven van het stadje Den Briel. De watergeuzen 
hoorden dat de Spaanse soldaten op dat moment de stad uit waren. Den Briel werd dus niet 
verdedigd. Hierop namen ze in naam van Willem van Oranje de stad in. Maar Alva was niet 
onder de indruk. Het was maar één stad. Toch had het meer invloed dan hij dacht, want meer 
steden kwamen in opstand. 
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Filips had schoon genoeg van de opstandige Nederlanders. Hij wilde rust. Daarom nam hij 
maatregelen en zette een prijs op het hoofd van Willem van Oranje. Een beloning voor wie 
hem zal vermoorden. 

Ondertussen heeft koning Filips voor de edelen afgedaan. Zij vonden dat hij zijn macht 
misbruikte en wilden hem niet langer dienen. In 1581 namen ze daarom een belangrijke 
beslissing. Ze zworen hem af. Filips II was niet langer hun koning. 

Natuurlijk gaf Filips niet zomaar toe. Hij wilde de Nederlanden ten alle tijden behouden. En 
dus vochten de Spanjaarden en de Nederlanders door. Een strijd die nog jaren zou duren. 

Willem van Oranje zou het einde van de opstand niet meer meemaken. Willem van Oranje 
werd namelijk in 1584 vermoord door Baltasar Gerards, een katholiek uit Frankrijk die uit 
was op de beloning. 

In 1648 sluit een volgende Spaanse koning vrede met de Nederlanden. Na tachtig jaar vechten 
waren de Nederlanden onafhankelijk. Los van de Spaanse koning. Bron: NTV schooltv. 

Prins Maurits zou zijn tenten hebben opgeslagen bij de vlierbos midden op de Usseler Es. De 

roversbende die op de Hölterhof woonde zou door hem verslagen zijn. Hun aanvoerder liet hij 

ophangen en op de Bottenkamp begraven. De overlevering houdt prins Maurits in hoge eer.  

 

Er werd geregeld door soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende 

conflicten, de boeren waren meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een 

dankbare prooi voor niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich 

noodgedwongen wel verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 

curtes (bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we 

schietgaten zien in de muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve in 

de marke have en goed bij gevaar in veiligheid brengen. 

 

In de daarop volgende tijden werd het weinig beter. Tijdens de Tachtigjarige oorlog waren ook 

meermalen rondtrekkende, dikwijls wegens gebrek aan soldij ontbonden troepen die rovend 

en plunderen door het land trokken.  

 
Sy lagen hier seer lange zo leest men ergens, ende aten 't gansche lant van Overijssel op, 

uytgenomen Vollenhoven ende Mastenbroeck. En elders: de jaren 1580-1600 waren jaren van 

de aldergeweldigste ellende; de boeren hadden van frunt ende viant dagelijx gewalt ende 

overval te verduren. Zij vertrokken met wif, kinderen unde wes si sunst liggende en roerende 

hadden, in bosschen en broecken en beschantzen zich aldaer. 

 

Niet alleen de woningen van de ‘meyerluyden’ (pachters) waren gedurende meerdere jaren 

onbewoond. Ook meer of minder versterkte huizen als de havezaten blijken in die jaren 

ontvolkt te zijn. 

 

Uit deze tijden dateert een omslag (belasting) van kosten tot onderhoud van een garnizoen te 

Deventer. Hierin wordt een akelig beeld geschetst over de troosteloze toestanden van die tijd. 

Men kan in de krant lezen: ‘Het stedeke Almelo, de boerderijen en huizen rondom het kasteel 

is verbrand, de stedekens Delden en Goor eveneens. 't Carspel van Goor, Enter en Wierden 

en het stedeken Rijssen is zeer gefouleerd (het Duitse woord foul is overtreding). 't Gericht 

Haaksbergen waar het stedeken bij hoort is merendeel verwoest.’ 

 

Rechtstandig op de ‘Groote Strate’ in Almelo stonden tal van smalle stegen, doodlopende 

sloppen met armetierige huisjes van de huiszittende wevers. Waar geen Heer, geen magistraat 
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destijds er nog aan dacht om enig handelsverkeer met buitenaf te bevorderen, immers 

economisch vormden stad en naaste omgeving een gesloten, zichzelf bedruipende, agrarische 

eenheid. Men sloot de poorten en stadsbomen vroegtijdig, ‘poerteners (poortbewakers) sluten 

die poorten den somers toe neghen uren en de des wynters toe sess uren’. Geen wagen, geen 

vreemdeling, niemand kwam dan nog binnen. De postwegen liepen destijds buiten de 

omwalling, de hagen raakten slechts aan Stad Almelo noordelijk van de Götte en in het zuiden 

bij de latere Veemarkt. Vandaar dat op die plaatsen de twee of drie oudste logementen 

(eenvoudig hotel) verrezen. 

 

 

 
De Bisschopspoort, Oldenzaal 

 

Oldenzaal heeft altijd twee poorten gehad en we kunnen ons afvragen of Oldenzaal 

aanvankelijk ook niet slechts twee poorten had en dat de Deurningerpoort pas naderhand in 

de vestingwerken is opgenomen. Hiermee zou ook de bekende bocht in de Deurningerstraat 

verklaard kunnen worden. Het tangentiale straatgedeelte ligt daar ongeveer op de plaats van 

de eerste versterking. De ommuring zoals Jacob van Deventer die getekend heeft moet dan 

gezien worden als een uitleg van dit eerste stelsel verdedigingswerken. In het jaar 1409 lag de 
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proosdij in rot twintig in de stad. Dit zou erop kunnen duiden dat Oldenzaal toen reeds 

ommuurd was op de manier zoals Van Deventer dat getekend heeft. In dezelfde tijd werd 

Ootmarsum voorzien van een ‘syngelgraven’. Geregeld werd er verder gewerkt aan de 

verbetering van de vestingwerken in Oldenzaal. Aan het eind van de zestiende eeuw werden 

de verdedigingswerken aangepast aan de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De stad 

zelf werd er echter niet groter door. Nadat deze vestingwerken waren opgegeven ontstonden 

hier, ook weer rakend aan de voorgaande versterking, de rotten tien, vijfentwintig en 

achtentwintig en als sluimerend rot zestien of vijfentwintig. Samenvattend lijkt het erop dat 

het aantal rotten in de stad stapelsgewijs is uitgebreid van twaalf via vierentwintig naar 

achtentwintig stuks. De drie verdedigingsstelsels vormen ieder voor zich een afgerond geheel. 

De overgang van het ene naar het andere stelsel zal mogelijk gefaseerd verlopen zijn. Binnen 

het eerste verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als de kern 

waaruit uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat een rot een 

onderverdeling was van een vierendeel en dat een rot niet in twee verschillende vierendelen 

kon liggen. Bekend is geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien 

bekend is welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens de 

verdeling van de stad in vierendelen vast. 

 

Met rekest richtte Peter van Voorst zich in het jaar 1675 tot Ridderschap en Steden om 

restitutie (teruggave, vergoeding) van de honderdvijfennegentig gulden en tien stuivers. Deze 

had hij betaald met het herstellen van de twee bruggen, de ene van zeven jukken (landmaat), 

de andere van zes, met een zware tochtbrug op de algemene doorgang over de Regge bij 

Rijssen, in de volksmond het Rijssense Veer genoemd. Het Veer was door de vijandelijke 

militie, te Goor gelegen, verbrand en in het water gegooid. Dat hij verder wegens het missen 

van de tol gedurende die tijd schade genoeg leed. Tevens verzoekend, dat de passanten, die ’s 

zomers bij laag water door bijwegen varende zijn tol daardoor omzeilend, evenwel tot betaling 

daarvan mochten worden gedwongen. Door Ridderschap en Steden is geantwoord op 24 april 

1675, ‘dat die den tol van de Rijssenerbrug trekt, de lasten van reparatie ook zal moeten 

dragen’.   

 

De dodenweg is bepaald na de invoering van het christendom. De verbranding van de lijken 

en het bijzetten van de as in de grafheuvels werd verboden door Karel V. Tegelijk werd de weg 

bepaald die de groove te volgen had wanneer zij naar de kerk ging en het daarbij gelegen 

kerkhof. De Helweg die Deventer met Munster verbond liep langs Enschede en Gronau. Een 

nog oudere Helweg: de oude Heerstrasze van Munster over Altenberg naar Laer, Horstsmar, 

Schöppingen, Nienborg, Epe (Westfalen), Gronau naar Deventer. Het stadsbestuur van 

Enschede heeft al in de zestiende eeuw het belang van dit internationale verkeer gezien. Rolof 

van Scheven (de schoonvader van Cerneago, later Kornegoor genoemd) werkte er aan mee. Er 

werden gronden geruild en de brug over de Glane die toen gemaakte werd moest half door 

stift Munster en half door Enschede worden betaald. Enschede verplichtte zich haar deel van 

weg en brug, al lagen ze buiten haar gebied, te onderhouden, daarvoor mochten zij tolgeld 

vragen. Op 18 oktober 1597 werd Enschede door prins Maurits veroverd op de Spanjaarden. 

Het Staatse leger is waarschijnlijk over de Helweg getrokken.  

 

We kunnen lezen hoe het leger uit de richting van Epe (Westfalen) komende trok voorbij 

‘Grunau ende quam omtrent den middach voor Enschede’. De weg heeft vanwege het vervoer 

van het zware geschut veel geleden. In het volgend jaar blijkt de weg in de omgeving van 

Enschede onbruikbaar te zijn. Op 3 mei 1598 verschijnt als getuige voor het gericht Henrich 

Velven ‘olt umtrent 60 jaeren’. Hij verklaart dat hij zijn overleden vader wel heeft horen zeggen 
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dat ‘die borger van Enschede die halve glanerbrugge item den halven hellewech ende dat hecke 

aldaer behoeren te maeken, dan si di noch bi sinen tide nicht gemaeket, sines bewetens.’ En 

andere getuige weet ‘dat zalige Johan ten Lasonder dat vuurzegde hecke uit den stadbuell 

gemaeket hebbe’. Dat er tot verbetering van weg, hek en brug is overgegaan blijkt niet. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat in deze tijd de ‘stadbuell’ al te slecht gevuld was. In het volgend jaar 

komt de zaak weer voor en nog in het jaar 1601 blijkt men in de nabijheid van Enschede niet 

de Hellweg maar een ander wagenspoor te volgen. Op 10 november komt weer Henrich Velven 

voor het gericht. Ongetwijfeld is hij de bewoner van het nu nog bekende erve De Velve, vaker 

werd het destijds Veluwe genoemd. Gelegen aan de Gronause weg nabij het punt waar het 

Gronause voetpad – nu een straat – op de weg uitkomt. Mogelijk is dat de wagens toen tijdelijk 

dit pad volgden. Tijdens de rechtszaak ‘secht ende tuigt getuige dat daer eenen wech hen gae 

dan secht dat die wech geen hellewegeswech is ende sechts voorts, soo daer iemants doorvaert 

geschiet met vergunninge van hem ende dat ter oorsake dat sy door die helleweges stege niet 

vaeren konnen.’ Dat in de zeventiende eeuw het wegdeel tussen Enschede en Deventer 

gevaarlijk was wordt duidelijk door de rechtszaken van vechtpartijen tussen burgers en 

soldaten. Nadat de Spanjaarden in het jaar 1626 Oldenzaal voorgoed moesten ontruimen en 

daarmee hun laatste steunpunt in Twente verloren, begonnen de handelsmogelijkheden voor 

Twente gunstiger te worden en nam de welvaart toe. 

 

 
 

Het veer over de Regge bij kasteel Grimberg even buiten Rijssen is een belangrijke schakel in 

de verbinding tussen Holland en Westfalen. 

 

Een deftig buitenhuis duidde men ook wel aan met 'spijker'. Onder een 'spieker' (Twents woord 

voor spijker) verstond men destijds korenopslagplaatsen. Ze werden gebouwd in de voorname 

bisschoppelijke burchten, bij kloosters, kerken en op kerkhoven. Het doel was om er het door 

de pachtboeren af te dragen tiendenkoren (pacht in natura) te bewaren. Er werd geregeld door 

soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende conflicten, de boeren waren 
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meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een dankbare prooi voor niets 

ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich noodgedwongen wel 

verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 'curtes' (bisschoppelijke 

hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we schietgaten zien in de muren 

van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve in de marke 'have en goed' bij 

gevaar in veiligheid brengen. 

 

 
 

Kasteel De Grimberg, Rijssen 

 

Een erfdochter uit het geslacht Scheele, Stefania van Welevelde was gehuwd met Peter van 

Voerst tot Beerse, in welke familie het Huis vervolgens eeuwen zou verblijven. Hun oudste 

zoon en de derde waren in Frankrijk gesneuveld en de tweede zoon bij Heiligerlee. Johan van 

Voerst gehuwd met Hermanna Mulert wordt op maandag na Judica 1575 door Rutger Torck, 

bezitter van het Huis en de Heerlijkheid Almelo, na resignatie (afstand doen) van Caspar 

Scheele. Hij werd tevens beleend met het Huis Grimberg en onderhorige leengoederen en met 

het tynsgoed de Oesterhof. Deze Johan wordt Heer van Grimberg genoemd in het jaar 1582, 

wanneer van Spaanse zijde ‘ruteren toe Ghoer unde opt huys toe Grimbergen geaccomodeerd 

(aanpassen) waren.  Een slechte tijd, op hem (Johan) en zijn goed weet de Spaanse drost geen 

geld te verhalen: ‘anno 1583 Johan van Voerst tot Grimbergen, ’t Huys mette omliggende 

garden ende olymole vermitz ’t garnizoen daerop liggende heeft nyet opgebracht’. En van 

datzelfde jaar: ‘het Huys Grimbergen is bij Conings Majesteit’s crychsvolck afgebrandt en de 

heft jouffrouwe Mechteld van Langhen, huijsvrouwe van opgemelten (gemelde) Voerst deur elf 

Staetsche soldaten binnen Lochum gehaelt ende gevanckelycken geset met hare vijf 

meyerluyden bes soe langh sy, de meyerluyde der opgemelte jouffrouw Mechteld, de pachten 

al ende geheel betaelt hadden’. In het jaar 1584 lezen wij dat de Spaanse ontvanger een pander 

heeft aangesteld ‘op ten 2e July aangaan van den bouw heeft d’ onfanger, tot vorderinge ende 
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beter directie van syn bevolen ontfanck angenomen eenen diener genaempt Gerrit Johansz. 

Denwelcken hie onderholden heeft opten huyse Grimbergen geduirende de tijt van 

honderdvierentwintig dagen’. Een pander is aangesteld bij de aanvang van de herbouw van 

het Huis op 2 juli 1584. Het is deze Johan van Voerst, die ook nog gesignaleerd staat onder ’s 

Conings Majesteit Vianden ende Rebellen’, er te machtig is geworden. In het jaar 1587 wordt 

hij ‘die laest op syn huys Grimberg bij Rijssen in Twenth gewoent, nu gevangen op Blyenbeek’. 

Evenwel wordt hem, inmiddels drost van Twente geworden, door Gedeputeerde Staten op zijn 

verzoek de eerste augustus 1595 geaccordeerd (overeenkomen) om met sijne twee susters 

onder sauvegarde (bewaking) ten platten lande ten Grimberge te mogen wonen’. Bij resolutie 

van 23 oktober 1596 wordt hem toegestaan om niet het erve te Genne, maar ‘to Grimberge te 

vrijen’. Bron: Enter, het gedroomde land. 
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De Spaanse Inquisitie 
 

 

   

 
 

Pedro Berruguete: Sint-Dominicus overziet een kettergericht (autodafe)(1475). Artistieke 
voorstellingen laten normaliter martelingen en verbrandingen in het vagevuur zien tijdens de 
autodafe. 

De Spaanse Inquisitie is een in 1478 opgericht instituut door de Reyes Católicos van Spanje 
om de katholieke orthodoxie te handhaven tijdens hun heerschappij. Zij stond onder directe 
leiding van de Spaanse monarchie. Zij werd pas definitief afgeschaft in 1834 tijdens het 
bewind van Isabella II. 

De Inquisitie had in beginsel als een rechtbank naar canoniek recht alleen zeggenschap over 
gedoopte christenen. Gedurende haar geschiedenis echter, indien zij niet bestond in Spanje 
of aanwezig was in diens territoriaal afhankelijke gebieden, werd haar jurisdictie uitgebreid 
tot praktisch alle onderdanen van de koning van Spanje. 

De onderzoekende Inquisitie is niet van Spaanse makelij. Ze werd gesticht op grond van een 
pauselijk decreet Ad Abolendam ("met het doel af te schaffen"), die uitgevaardigd werd aan het 
einde van de twaalfde eeuw door Paus Lucius III ter bestrijding van de Albigense ketterij in 
het zuiden van Frankrijk. Er bestonden hoven van de pauselijke Inquisitie in diverse Europese 
koninkrijken gedurende de Middeleeuwen. In het Koninkrijk Aragón stichtte men een 
pauselijke Inquisitie gebaseerd op het decreet Excommunicamus van Paus Gregorius IX in 
1232 gedurende het tijdperk van de Albigense ketterij; de hoofdvertegenwoordiger van de 
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pauselijke inquisitie in Arágon was Raymundus van Peñafort. Mettertijd nam het belang van 
de Inquisitie af; in het midden van de vijftiende eeuw was het instituut, alhoewel juridisch 
nog in werking, bijna vergeten. 

In Castilië is de pauselijke Inquisitie nooit actief geweest. Het opsporen en bestraffen van 
ketterij waren taken van de bisschoppen; men kan hier dus beter spreken van bisschoppelijke 
inquisitie. 

Een groot deel van het Iberisch Schiereiland werd gedomineerd door de Arabieren en delen in 
het zuiden, vooral Granada, hadden een grote moslimbevolking. Tot 1492 viel Granada nog 
steeds onder Arabische heerschappij. De grote steden, in het bijzonder Sevilla, Valladolid, 
hoofdstad van Castilië, en Barcelona, hoofdstad van Corona de Aragón, hadden grote 
populaties joden, geconcentreerd in zogenaamde 'juderías', oftewel joodse wijken. 

Tijdens de Middeleeuwen was er een redelijk vreedzame religieuze co-existentie in de 
koninkrijken van het schiereiland, alhoewel er onbedoelde incidenten tussen christenen, 
joden en moslims hadden plaatsgevonden. Er was een lange joodse traditie van sterrenkijken 
in Aragón. De vader van Ferdinand, Johan II van Aragón, benoemde Abiathar Crescas, een 
jood, tot beste sterrenkundige. De joden bezetten vele belangrijke posities, zowel religieus als 
politiek. Castilië had zelfs een officieuze rabbi, een joods meester in geneeskunde. 

Aan het einde van de veertiende eeuw echter ontstond in enkele plaatsen in Spanje een golf 
van antisemitisme, aangemoedigd door de preken van Ferrant Martínez, aartsdeken van Écija. 
De pogroms van juni 1391 waren bijzonder bloedig: in Sevilla werden honderden joden 
omgebracht, de synagoge volledig verwoest en in andere steden zoals Córdoba, Valencia en 
Barcelona was het aantal slachtoffers erg hoog. 

Een van de gevolgen van deze ongeregeldheden was de massale bekering van joden. Voor deze 
datum waren bekeringen gering in aantal, maar toen kreeg bekering ineens sociale betekenis. 
Sinds de vijftiende eeuw kan men spreken van 'judeoconversos', ook wel "nieuwe christenen" 
genoemd, als een nieuwe sociale groep, die met wantrouwen bekeken werd door zowel joden 
als door christenen. Zodoende echter ontsnapten de joden niet alleen aan mogelijke 
vervolgingen, maar waren ook in staat talrijke banen en posities te bekleden die normaliter 
verboden voor hen zouden zijn door wetten die joden ernstig beperkten. Onder de bekeerlingen 
waren velen die opklommen tot een belangrijke positie in het Spanje van de vijftiende eeuw. 
Bekeerlingen waren onder anderen de doktoren Lagoon en Francisco Lopez Villalobos, 
meester-dokter van Ferdinand de Katholieke; de schrijvers Juan de Enzina, Juan de Mena, 
Diego de Valera en Alonso van Palencia en de bankiers Luis de Santángel en Gabriel de 
Sánchez, die de reis van Christoffel Columbus gefinancierd hadden. 

De bekeerlingen konden zonder tegenstand uitstekende posities bekleden in de kerkelijke 
hiërarchie, daardoor ernstige tegenstanders van het jodendom wordend. Sommige werden 
zelfs edelen en in de zestiende eeuw hebben genealogen geprobeerd aan te tonen dat bijna alle 
edelen van Spanje joodse voorouders hadden. 

Er bestaat geen overeenstemming over de redenen waarom de Spaanse Reyes Católicos 
besloten de inquisitoriale machinerie in Spanje in te voeren. Onderzoekers hebben 
verscheidene mogelijke redenen naar voren gebracht: 

1. De stichting van de religieuze eenheid. Daar het doel van de katholieke koningen het 
scheppen van een efficiënte staatsmachinerie was, was het een prioriteit om de 
religieuze eenheid te verkrijgen. Bijkomstig maakte de Inquisitie het de monarchie 
mogelijk om actief in te grijpen in religieuze aangelegenheden, zonder tussenkomst 
van de paus. 

2. De politieke oppositie van de katholieke koningen verzwakken. 
3. De machtige minderheid van judeoconversos beëindigen. In het Koninkrijk Aragón 
hebben zij invloedrijke families door de molen verwerkt zoals Santa Fe, Santángel, 
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Caballería en Sánchez. Dit wordt niettemin tegengesproken door het feit dat Fernando 
zelf in zijn administratie rekening bleef houden met talrijke conversos. 

4. Financiering van de economie. Aangezien een van de maatregelen inbeslagname van 
goederen inhield, kan deze mogelijkheid niet buiten beschouwing blijven. 

Het aantal Joden dat Spanje verliet na de instelling van de Inquisitie is niet bekend. Historici 
uit die tijd spreken van grote aantallen: Juan de Mariana (1536 - 1624) meent dat zo'n 
800.000 Joden Spanje ontvluchtten en Isaac Abrabanel (1437 - 1508) noemt het getal 
300.000. Schattingen van moderne historici zijn een stuk lager: volgens Henry Kamen zijn 
ongeveer 40.000 van de in totaal 80.000 in Spanje levende Joden geëmigreerd.  

Na de val van Granada werd op 31 maart 1492 door de Reyes Católicos met het Edict van 
Verbanning de gedwongen bekering (of resp. emigratie) van alle Joden in Spanje afgekondigd. 
Echter niet vanuit puur antisemitisch sentiment[. Door de verovering van het laatste Moorse 
vorstendom op Spaanse bodem was voor de machtige Spaanse geestelijkheid bewezen dat de 
Spanjaarden door God uitverkoren waren om de geschiedenis te vernieuwen. Joden die deze 
messianistische visie niet inzagen waren verloren en moesten verdwijnen. Deze kregen een 
half jaar de tijd om te emigreren, weliswaar onder ongunstige voorwaarden en er werd 
uitgebreid misbruik gemaakt van hun gedwongen situatie. Geëmigreerde Joden die zich later 
alsnog bekeerden mochten terugkomen en hadden het recht hun bezittingen tegen dezelfde 
(te lage) prijs terug te kopen als waarvoor ze die destijds gedwongen waren te verkopen. Door 
deze laatste maatregel werd het antisemitisme tegen de zogenaamde Conversos (Joodse 
bekeerlingen) aangewakkerd. 

De Joden die in het Koninkrijk Castilië woonden, emigreerden voornamelijk naar Portugal en 
Marokko. Volgens Kamen emigreerden de Joden uit het Koninkrijk Aragón vooral naar 
christelijke buurlanden, voornamelijk Italië. 

Veel Joden lieten zich dopen. Waarschijnlijk deed men dit vaker om uitzetting te voorkomen, 
dan vanuit een oprechte bekering naar het christendom. Deze 'bekeerde' Joden werden 
conversos (bekeerlingen) genoemd, en zij werden door de Inquisitie voortdurend in de gaten 
gehouden. Als ze ervan werden verdacht na hun bekering de Joodse religie te praktiseren, 
werden ze alsnog door de Inquisitie berecht. 

De vervolging van conversos was het meest intensief in de periode van 1478 tot 1530. Na 1530 
werd dit minder, en daalde het aantal processen tegen conversos tot 3% van het totale aantal 
door de Inquisitie gevoerde processen. In 1588 vond een opleving plaats in de vervolging van 
conversos toen in Quintanar de la Orden een groep cryptojoden (Joden die in het geheim het 
Judaïsme beoefenden) werd ontdekt. In het laatste decennium van de 16e eeuw vonden veel 
gedwongen bekeringen van Joden plaats. 

In het begin van de 17e eeuw kwamen sommige conversos die naar Portugal gevlucht waren 
weer terug naar Spanje, om aan de Portugese Inquisitie te ontkomen die in 1532 opgericht 
was. Dit leidde tot een groei in het aantal processen tegen 'cryptojoden. 

In de 18e eeuw verminderde het aantal processen van de Inquisitie tegen conversos sterk. Een 
zekere Manuel Santiago Vivar was in Córdoba in 1818 de laatste die door de Inquisitie berecht 
werd voor cryptojodendom. 

In de 16e eeuw begon de Inquisitie minder aandacht te besteden aan de conversos. Haar taak 
werd nu het bestrijden van het protestantisme dat in Spanje de kop op begon te steken. 

Het is een misverstand dat de Spaanse Inquisitie een grote rol heeft gespeeld in het 
onderdrukken van het protestantisme. Er zijn slechts weinig protestanten door de Inquisitie 
berecht: waarschijnlijk slechts enkele honderden. Er waren ook maar weinig protestanten in 
Spanje. Vaak werden mensen die verdacht werden van antikerkelijke gevoelens beschuldigd 
van protestantisme zonder dat zij ook daadwerkelijk protestants waren.  
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De eerste processen van de Inquisitie tegen protestanten waren die tegen de leden van een 
mystieke sekte in Guadalajara en Valladolid. Geen van de beschuldigden werd ter dood 
veroordeeld, maar gedurende deze processen kwam de Inquisitie wel een aantal intellectuelen 
en geestelijken op het spoor die de ideeën van Erasmus aanhingen. 

De eerste processen tegen Luthersen vonden plaats tussen 1558 en 1562, toen de Inquisitie 
zijn aandacht richtte op twee protestantse gemeenschappen in Valladolid en Sevilla. Een groot 
aantal processen en Auto de Fes vonden plaats, waarvan sommigen bijgewoond werden door 
leden van de koninklijke familie. Hoewel de processen doorgingen na 1562, werd de vervolging 
minder sterk en men schat dat aan het eind van de 16e eeuw slechts een dozijn Spanjaarden 
voor lutheranisme ter dood veroordeeld werden. Hiermee was het protestantisme in Spanje, 
dat nooit echt van de grond was gekomen, zo ongeveer volledig uitgeroeid. 

Joden en moslims werden gedwongen om zich te bekeren tot de Rooms-katholieke kerk. 

Naast de religieuze rol van de Spaanse Inquisitie was het ook nog een instituut om de 
monarchie te dienen. Dit betekent niet dat het volledig afhankelijk was van de monarchie, 
omdat voor behoorlijk wat dingen toestemming van Rome nodig was. Hoewel de 
grootinquisiteur werd benoemd door de kroon, was er goedkeuring nodig door de Paus. De 
Inquisiteur-Generaal was de enige autoriteit die gezag had in alle koninkrijken van Spanje 
(inclusief de bijbehorende Amerikaanse koninkrijken), behalve van 1507 tot 1518, toen er 
twee grootinquisiteurs waren, één in Castilië en één in Aragón. 

De Inquisitie was bij haar werk gebonden aan het canoniek recht, het kerkrecht, van de 
Rooms-katholieke kerk. De te volgen procedures werden gespecificeerd in een aantal 
Instrucciones (Instructies), geschreven door de Inquisiteur-Generaals Torquemada, Deza en 
Valdés. 

Wanneer de Inquisitie in een stad arriveerde, was de eerste stap het Edict van Genade: na een 
mis op zondag las de Inquisiteur dit edict voor. Hierin werden de verschillende ketterijen 
uitgelegd en werden alle gelovigen opgeroepen naar de tribunalen van de Inquisitie te komen 
om "hun geweten te ontlasten". Deze oproep werd Edict van Genade genoemd omdat iedereen 
die binnen een vastgestelde tijd (ongeveer een maand) vrijwillig zijn overtredingen opbiechtte 
een kans kreeg om zich met de Kerk te verzoenen zonder gestraft te worden. Hierbij moest 
men ook eventuele medeplichtigen aangeven. Later werd het Edict van Genade vervangen door 
het Edict van Geloof, waarbij niet langer deze mogelijkheid werd geboden om bestraffing te 
voorkomen. 

Deze vrijwillige schuldbekentenissen waren anoniem, waardoor de aangeklaagde 
medeplichtigen niet wisten wie hen bij de Inquisitie aangegeven had. Dit was een van de 
belangrijkste punten van kritiek die tegenstanders van de Inquisitie hadden. In de praktijk 
kwamen valse beschuldigen regelmatig voor, waarbij vijanden en concurrenten aangegeven 
werden bij de Inquisitie. Ook het beschuldigen van familieleden was niet ongewoon. 

 
 

Een van homofilie verdachte man wordt gemarteld voor zijn executie 
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Verschillende methoden van pijnigen door de inquisitie 

Nadat iemand aangegeven was, werd de zaak onderzocht door calificadores, wier taak het was 
om te beslissen of er inderdaad sprake was van ketterij. Als dat het geval was werd de 
beschuldigde gevangengezet. In de praktijk was het echter niet ongewoon dat de beschuldigde 
al voor dit onderzoek van de calificadores in preventieve hechtenis werd genomen. Deze 
periode van preventieve hechtenis kon vaak lang duren, in sommige gevallen tot twee jaar. 

Wanneer een beschuldigde gevangen werd gezet, werd ook zijn bezit preventief geconfisqueerd 
door de Inquisitie. Dit werd gebruikt om onkosten tijdens het proces, inclusief de kosten het 
onderhouden van de gevangene, te betalen. Als gevolg hiervan kwamen familieleden van de 
beschuldigde vaak in de problemen. In 1561 werden regels opgesteld om dit te voorkomen. 

Tijdens de gevangenneming werd de beschuldigde niet op de hoogte gesteld van de 
aanklachten die tegen hem ingediend waren. Er konden maanden, of zelfs jaren, voorbijgaan 
waarin de beschuldigde niet wist waarom hij gevangengezet was. De gevangenen werden 
geïsoleerd, en het was hun niet toegestaan deel te nemen aan de mis of om sacramenten te 
ontvangen. 

Het proces zelf bestond uit een serie hoorzittingen waarin zowel de aanklagers (degenen die 
de beschuldigde bij de Inquisitie hadden aangegeven) als de beschuldigde zelf hun verhaal 
deden. De beschuldigde kreeg een verdediger toegewezen, een lid van het tribunaal, wiens 
taak het was om de beschuldigde advies te geven en hem aan te moedigen de waarheid te 
spreken. Ondervragingen van de beschuldigde werden uitgevoerd in de aanwezigheid van een 
ambtenaar die gedetailleerde notulen bijhield. De archieven van de Inquisitie zijn in 
vergelijking met andere rechtsinstanties van tijd erg compleet en gedetailleerd. Om zichzelf te 
verdedigen had de beschuldigde twee mogelijkheden: het vinden van een getuige in zijn 
voordeel (abonos) of het aantonen van de ongeloofwaardigheid van de aanklagende getuigen 
(tachas). 

Tijdens de ondervraging van de beschuldigde kon de Inquisitie gebruikmaken van marteling, 
maar hier werd niet altijd gebruik van gemaakt. Marteling werd voornamelijk gebruikt in de 
16e eeuw tegen de verdachten van jodendom en van protestantisme. Volgens sommige 
historici werden tussen 1575 en 1610 ongeveer een derde van de verdachten daadwerkelijk 
gemarteld. Marteling werd altijd toegepast om een bekentenis te verkrijgen, niet als straf en 
werd ook toegepast op kinderen en ouderen. 

De meestgebruikte martelmethoden waren de garrucha, toca en potro. Bij de garrucha 
(algemeen bekend als strappado werd de ondervraagde opgehangen aan de armen (die al dan 
niet achter zijn rug gebonden waren). Aan de voeten van de verdachte werden gewichten 
bevestigd, en vervolgens werd de verdachte herhaaldelijk opgehesen om deze vervolgens weer 
een stuk te laten vallen. Het resultaat was vaak niet alleen hevige pijn, maar ook luxatie (het 
uit de kom schieten van gewrichten). 

Bij de toca (ook wel waterfoltering of waterboarding genoemd) werd een doek in de mond van 
de ondervraagde ingebracht, waarover water werd gegoten. Hierdoor ontstond bij de verdachte 
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het gevoel te zullen verdrinken. Het meest gebruikt was de porto (beter bekend als pijnbank of 
rekbank), waarop het lichaam van de verdachte onnatuurlijk werd uitgerekt, met hevige pijn 
en soms verminking tot gevolg. 

De bekentenissen die gedaan werden als gevolg van deze martelingen werden (samen met de 
duur en aard van de martelingen zelf) door een notulist vastgelegd, en werden door de 
Inquisitie als geldig beschouwd. 

Sommige martelmethoden die later aan de Spaanse Inquisitie toegeschreven zijn, zijn nooit 
door de Inquisitie gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de IJzeren maagd, die nooit in Spanje is 
gebruikt. 

Na afloop van het proces volgde een overleg tussen de inquisiteurs, een vertegenwoordiger van 
de bisschop en de consultores (experts in theologie of Canoniek Recht). Dit overleg werd het 
consulta de fe genoemd. Er werd over de zaak gestemd en een oordeel, dat unaniem moest 
zijn, geveld. 

Het proces kon op de volgende manieren aflopen: 

• De verdachte werd vrijgesproken. Dit kwam zelden voor. 
• Het proces werd verdaagd. De verdachte werd vrijgelaten, maar bleef onder verdenking 
en werd aangezegd dat het proces later voortgezet kon worden. In de praktijk 
betekende dit vrijspraak, maar zonder de erkenning dat vervolging onterecht was. 

• De verdachte werd schuldig bevonden en moest publiekelijk zijn schuld belijden 
gevolgd door een nader te bepalen straf zoals verbanning, een boete of dienst op een 
galei. 

• De verdachte werd verzoend met de Rooms-katholieke kerk. Behalve een publieke 
ceremonie werd er soms een hardere straf toegepast, zoals gevangenisstraf, de galeien 
of confiscatie van alle eigendommen. 

• In het ergste geval werd de verdachte uitgeleverd aan de burgerlijke autoriteiten. In de 
praktijk betekende dit de doodstraf door middel van de brandstapel. Deze straf werd 
vooral toegepast op ketters die geen berouw toonden, of herhaaldelijk in ketterij 
vervielen. De executie werd publiekelijk voltrokken. Als de veroordeelde berouw 
toonde, werd hij gewurgd (door middel van de Garrote) en zijn lichaam vervolgens 
verbrand. Toonde de veroordeelde geen berouw, dan werd deze levend verbrand. 

De verhoudingen tussen de verschillende uitkomsten varieerde sterk. De meeste 
veroordelingen tot de doodstraf vonden plaats in de eerste periode na het ontstaan van 
Inquisitie. Later werd de doodstraf verhoudingsgewijs weinig toegepast.  

Werd de verdachte veroordeeld, dan moest deze meestal deelnemen aan een ceremonie die 
zijn terugkeer naar de Roomse Kerk bezegelde. Deze ceremonie werd autodafe genoemd, en 
was privé (auto particular) of publiekelijk (auto publico). 

In het begin waren deze ceremonies weinig plechtig van aard en trokken weinig toeschouwers. 
Naarmate de Inquisitie langer bestond werden deze ceremonies plechtiger, trokken ze meer 
publiek en werden met feestelijkheden omkleed. In latere tijd was een autodafe een groot 
spektakel en werden ze zorgvuldig geregisseerd om een maximaal effect bij de toeschouwers 
te bewerkstelligen. 

1833, meer bepaald de dood van Fernando VII, betekende het absolute einde van de Spaanse 
Inquisitie, maar in feite was ze al sinds 1700 niet meer actief. Met de komst van de Bourbon-
dynastie op de Spaanse troon kwam er namelijk al een einde aan de "Spaanse" Inquisitie. 

De historicus Hernando del Pulgar (1436 - 1492), een tijdgenoot van Ferdinand II en Isabella 
van Castilië, schatte dat de Inquisitie tussen 1478 en 1490 ongeveer 2.000 mensen naar de 
brandstapel stuurde en 15.000 mensen met de kerk verzoende.  
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Moderne historici zijn begonnen met het bestuderen van archiefstukken van de Inquisitie. 
Deze archieven, die tegenwoordig bewaard worden in het Historisch Archief van Spanje 
(Archivo Histórico Nacional), bevatten gegevens van alle processen die tussen 1560 en 1700 
door de Inquisitie gevoerd werden: 49.092 in totaal. Deze informatie is bestudeerd door Gustav 
Henningsen en Jaime Contreras. Zij komen tot de conclusie dat in deze periode 933 
verdachten veroordeeld werden tot de brandstapel: 1,9% van het totale aantal verdachten. 

Wat de processen die de Inquisitie voor 1560 voerde betreft, bevatten de archieven in het 
Historisch Archief van Spanje slechts beperkte informatie. Om deze processen te bestuderen 
is het noodzakelijk om de archieven van de verschillende lokale tribunalen te onderzoeken. 
Het merendeel van deze lokale archieven is echter in de loop der tijd verloren gegaan. 

Pierre Dedieu onderzocht de archieven van Toledo, waar 12.000 processen tegen ketters 
werden gevoerd. Ricardo García Cárcel analyseerde de archieven van het tribunaal in 
Valencia. De onderzoeken van Dedieu en García Cárcel laten zien dat de Inquisitie tussen 
1480 en 1530 het meest actief was. Het percentage van de processen dat leidde tot een 
veroordeling tot de brandstapel lag in deze periode aanzienlijk hoger dan in de periode van 
1560 tot 1700. 

García Cárcel schat dat de Inquisitie gedurende zijn hele bestaan ongeveer 150.000 processen 
heeft gevoerd. Uitgaande van het percentage in de periode 1560-1700 (ongeveer 2%), zou dat 
betekenen dat er ongeveer 3.000 mensen ter dood veroordeeld werden. Rekening houdend 
met de gegevens van Dedieu en García Cárcel over de beginperiode van de Inquisitie is het 
waarschijnlijk dat er in totaal tussen de 3.000 en 5.000 mensen door de Spaanse Inquisitie 
ter dood veroordeeld zijn. 

Het bestuderen van andere documenten, die in 2004 in de Vaticaanse Archieven ontdekt 
werden, leidt tot andere cijfers: tussen 1540 en 1700 zou de Spaanse Inquisitie 44.647 
ketterprocessen hebben gevoerd, waarbij in 804 gevallen (1,8%) de doodstraf werd 
uitgesproken. Ook werd de verdachte in 1,7% van de gevoerde processen 'in afwezigheid' (in 
absentia) tot de brandstapel veroordeeld omdat de verdachte voortijdig wist te ontsnappen.  

De Amerikaanse politicoloog Rummel presenteert, op basis van eerdere twintigste-eeuwse 
bronnen, een aantal ketterverbrandingen tussen de 2,000 en 10,220 in de periode 1483-1498 
alleen (toen Torquemada de scepter over de Inquisitie zwaaide), en merkt daarbij op dat 
maximaal 125,000 mensen in deze tijd kunnen zijn doodgemarteld of in gevangenschap 
gestorven.  

Precieze cijfers over het aantal door de Inquisitie gevoerde processen en de uitslagen ervan 
zijn niet meer vast te stellen. Daarvoor zijn er te veel documenten verloren gegaan. 

De Zwarte legende van de Inquisitie is het idee dat de Inquisitie zwaar wordt overdreven en 
helemaal nooit zo is geweest. Hoewel tegenstanders van deze lezing hebben beweerd dat de 
voorstanders de naam van de Kerk en Spanje wilden zuiveren, is het beeld van de Spaanse 
Inquisitie sterk bijgesteld nadat de archieven van de Inquisitie na de dood van Franco zijn 
opengesteld voor historisch onderzoek. De belangrijkste synthese over dit onderwerp is Henry 
Kamen's boek The Spanish Inquisition, dat stelt dat de jaren 1480-1520 inderdaad bloedig zijn 
geweest, maar dat de kerkelijke rechtbank gedurende de kleine drie eeuwen die erop volgden 
een redelijk humane instelling was. 

Vanzelfsprekend wil dit niet zeggen dat de Spaanse Inquisitie nooit zou hebben bestaan. Haar 
bestaan is af te leiden uit de schilderijen en geschreven bronnen van die tijd. Ook zijn alle 
joodse en islamitische gebouwen veranderd in rooms-katholieke, en zijn - zeker in de 
beginperiode - groepen gedwongen te verhuizen. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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De Tachtigjarige Oorlog 
 

De Tachtigjarige Oorlog, in de modernere geschiedschrijving ook ‘De Opstand’ of ‘de 
Nederlandse Opstand’ genoemd, is de naam voor een opstand en strijd in de Nederlanden 
(1568-1648, met een Twaalfjarig Bestand in de jaren 1609-1621). 

De oorlog begon als opstand in een van de rijkste gebieden van Europa, de Nederlanden, tegen 
het machtigste rijk in Europa, het Spaanse Rijk onder koning Filips II. Aanvankelijk trokken 
de uit zeventien gewesten bestaande Lage Landen meestal gezamenlijk op, om een combinatie 
van religieuze, bestuursrechtelijke en fiscale redenen. De adel roert zich wanneer Philips 11  
vanuit Madrid de duimschroeven aandraait. Ambtenaren nemen het bestuur van de oude, 
feodale adel in hun heerlijkheden over. De onvrede onder de hoge edelen zoals Oranje, 
Egmond en Van Brederode groeit. 

In 1568 begon de oorlog. Een oorlog die 80 jaar zou gaan duren. Prins Willem van Oranje was 
de leider van de Nederlandse gewesten (vergelijk provincies). Van zijn eigen geld betaalde hij 
een Duits leger. Hij verkocht zijn landgoederen en bezittingen. Met dat geld huurde hij 
soldaten in. Hij huurde ze in om tegen het Spaanse leger te vechten. Het leger van de prins 
was niet zo groot als dat van zijn tegenstander Alva. Maar de prins Willem van Oranje had wel 
een slim plan. Hij wilde vanuit Duitsland, Engeland en Frankrijk de Nederlanden binnenvallen 
en zo de Spanjaarden verdrijven. In die landen had de prins namelijk vrienden. De meeste 
waren protestante vluchtelingen. Ze konden wel raden waarom het Spaanse leger naar 
Nederland onderweg was. Over Alva hadden de protestanten vreselijke verhalen te vertellen. 
De prins dacht bij dit plan: "Als we aanvallen helpt de bevolking natuurlijk mee". In deze 
oorlog werden er meerdere mensen gedood zoals Johan van Warmelo, de richter van 
Haaksbergen die door de boeren werd doodgeslagen. 

Na 1576 groeiden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden steeds meer uit elkaar, vooral 
omdat de protestantse Reformatie in het noordelijke deel dieper wortel had geschoten dan in 
het zuidelijke deel, waar (in Brussel) het machtscentrum van de (katholieke) Habsburgse 
bestuurders in de Lage Landen lag. De 'Val van Antwerpen' in 1585 wordt vaak gezien als 
aanleiding tot de definitieve scheiding van noord en zuid. Tijdens de oorlog ontstond in 1588 
de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar het calvinisme de toon 
aangaf. De Zuidelijke Nederlanden bleven onder het bewind van een landvoogd die door de 
koning van Spanje benoemd werd. Het katholicisme bleef daar de enige toegestane godsdienst. 

De eerste twintig jaar van de oorlog was de situatie voor de opstandelingen vaak somber of 
wanhopig, maar rond 1590 keerde het tij definitief ten gunste van de Republiek. De imperial 
overstretch van het Spaanse Rijk, de bekwame militaire leiding van prins Maurits van Oranje 
en de maritieme expansie van de Nederlanden, veelal ten koste van het Spaanse koloniale rijk, 
maakten de uiteindelijke triomf mogelijk voor de Republiek, die zich ontwikkelde tot een 
wereldmacht. De 17e eeuw wordt beschouwd als de Gouden Eeuw voor de Republiek op 
economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Voor de calvinisten was het ook de tijd 
waarin hun politieke invloed groter dan ooit ervoor of erna was en de nauwe band met het 
Huis van Oranje ontstond. 

Al in de 15e eeuw had de centralisatiepolitiek van de Bourgondische hertogen weerstand 
ondervonden van het stedelijk particularisme. Dit had vooral in Vlaanderen geleid tot 
opstanden, zoals de Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan van 1482 tot 1492. De vader van 
Maximiliaan, keizer Frederik III, stuurde Duitse troepen naar Gent en Brugge, maar hierdoor 
sloten Brabant en de Hoeken zich aan bij de Vlamingen. Jan III van Egmont dwong echter in 
juni 1489 Rotterdam tot overgave en in juli 1492 gaf Gent zich over aan Albrecht van Saksen. 
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Naast landsheer van de Habsburgse Nederlanden was Karel V echter ook keizer van het Heilige 
Roomse Rijk. In die hoedanigheid kwam hij door zijn expansiepolitiek in conflict met Frans I 
van Frankrijk. Deze Italiaanse Oorlogen zorgden voor een toenemende belastingdruk op de 
rijke Nederlanden, vooral Vlaanderen. In de periode 1552 - 1556 steeg de rente in Antwerpen 
hierdoor bijvoorbeeld tot 48,8%, wat de economie van de Nederlanden ondermijnde. Door deze 
druk van het imperium kwam Gent daarvoor al in opstand, maar in 1540 wist Karel V de 
Gentse Opstand neer te slaan, waarna de privileges van de stad ontnomen werden, wat voor 
de andere steden een voldoende waarschuwing was. 

De oorlogen met Frankrijk werden ook uitgevochten op het grondgebied van de Nederlanden. 
De Gelderse Oorlogen werden mede hierdoor gevoerd met steun van de Fransen. Dit zorgde 
er voor dat de Hollandse schepen constant gekonvooieerd moesten worden door de 
samenwerking tussen Karel van Gelre en de Fries Grote Pier. Deze methode van kaapvaart 
werd later voortgezet door de watergeuzen. 

Ter bescherming tegen invallen van de hertog van Gelre onderwierp het Sticht Utrecht 
(ruwweg de huidige provincies Utrecht en Overijssel omvattend) zich in 1528 en Groningen en 
Drenthe in 1536 aan Karel V. Ten slotte wist Karel V na afloop van de Gelderse Oorlogen in 
1543 ook Gelre onderdeel te maken van de Habsburgse Nederlanden. Ondanks de 
tegenstribbelingen leek het tot één geheel smeden van de Nederlanden succes te hebben en 
in 1548 kon dit middels de Transactie van Augsburg geconsolideerd worden. Alle Zeventien 
Provinciën werden toen opgenomen in de Bourgondische Kreits en kregen als zodanig 
vergaande onafhankelijkheid binnen het Heilige Roomse Rijk. 

Aan het eind van de 14e eeuw kwam de Moderne Devotie op. Dit was een spirituele beweging 
binnen de middeleeuwse kerk die de nadruk legde op de innerlijke ontwikkeling van het 
individu. De beweging ontstond door ontevredenheid over de misstanden in de kerk. Het begin 
lag in de IJsselstreek, van daar uit verspreidde ze zich via handelssteden als Deventer en 
Zwolle over de hele wereld van de Hanze, met name in het noorden en oosten van Duitsland. 
De Moderne Devotie zorgde voor een verandering in denken. Dit creëerde een voedingsbodem 
voor het bijbels humanisme - in navolging van de humanisten uit Italië - en de Reformatie, 
die allereerst vaste voet aan de grond kreeg in Duitsland (Saksen). Als reactie op de Reformatie 
ontstond de Contrareformatie. 

Het gedachtegoed van de Reformatie verspreidde zich aanvankelijk eerst door de meest 
verstedelijkte delen van de Nederlanden, waaronder Doornik en Valencijn, vanwaar het zich 
al snel verspreidde naar Antwerpen. In 1521 werd Luther in de kerkelijke ban gedaan, waarna 
hij na de Rijksdag van Worms in de rijksban gedaan werd. In 1523 vonden de eerste 
verbrandingen in de Nederlanden plaats toen de augustijner monniken, Jan van Essen en 
Hendrik Voes, op de Grote Markt van Brussel terecht werden gesteld. Zij hadden in Antwerpen 
het woord van Luther verspreid. 

Ook in Duitsland vonden naar aanleiding van de Reformatie schermutselingen plaats. Dit 
leidde zelfs tot de oprichting van het Schmalkaldisch Verbond in 1531, waarin Duitse 
protestantse vorsten ijverden voor de erkenning van de nieuwe Duitse godsdienst, het 
lutheranisme. Hoewel dit aanvankelijk succesvol leek, wist de keizer in 1541 landgraaf Filips 
I van Hessen voor zich te winnen en later ook hertog Maurits van Saksen. Omdat het 
Schmalkaldisch Verbond nu verlamd was, besloot de keizer het religievraagstuk met geweld 
op te lossen en voerde in 1546 en 1547, verbonden met de paus, Beieren en enkele 
protestantse vorsten de Schmalkaldische Oorlog, die de bond verloor. Evenwel werd in 1555 
de Godsdienstvrede van Augsburg getekend, die uitging van het principe cuius regio, eius 
religio, van wie het land is, is ook de godsdienst. Dit hield in dat iedere rijksvorst besliste 
welke godsdienst in zijn gebied opgelegd werd en dat hij daarom ook de kerkgoederen mocht 
beheren. De godsdienstvrede maakte definitief en officieel een einde aan de geloofseenheid in 
het Heilige Roomse Rijk, waarvan feitelijk al enige tijd geen sprake meer was. 

Hoewel de oorlog en de daaropvolgende vrede niet direct te maken hadden met de 
Nederlanden, werd hierdoor wel heel duidelijk dat het mogelijk was af te wijken van het rooms-
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katholieke geloof. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden kreeg het protestantisme naar de leer 
van Zwitserse theoloog Johannes Calvijn (calvinisme) grote aanhang. Het lutheranisme, dat 
aanvankelijk sterker stond in het noorden en vooral het oosten van de Nederlanden, werd er 
in de tweede helft van de 16e eeuw door verdrongen. 

In 1550 vaardigde Karel V in de Nederlanden het Bloedplakkaat uit. Hiermee werd het 
drukken, schrijven, verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen, het 
bijwonen van ketterse bijeenkomsten, het prediken van een tegendraadse religie en het 
huisvesten van ketters, met de doodstraf en inbeslagname van alle goederen beantwoord. Een 
derde van de vervolgden waren anabaptisten. Omdat ze zo sterk aan hun geloof vasthielden, 
wachtte hen de brandstapel. 

De lokale machthebbers, zoals de adel en de stadsbesturen, bleven weliswaar overwegend 
katholiek, maar stonden een veel gematigder beleid voor om ongeregeldheden met de grote 
protestantse minderheid te voorkomen. Vooral in de gewesten die ver van Brussel, sinds 1531 
het regeringscentrum, gelegen waren, werd de anti-ketterijwetgeving vrijwel niet uitgevoerd. 
Dit was bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar na 1559 de wetgeving zelfs helemaal niet 
meer werd toegepast. In Groningen werd het Bloedplakkaat van 1550 niet eens afgekondigd. 
Maar ook in Amsterdam werd tussen 1553 en 1567 geen enkel doodvonnis uitgevoerd. In 
Vlaanderen echter wist de inquisiteur Pieter Titelmans vele ketters op te pakken om deze tot 
de doodstraf te laten veroordelen. 

In 1559 vaardigde paus Paulus IV de bul Super universas uit waarin een nieuwe 
bisschoppelijke indeling van de Nederlanden werd beschreven. Dit was een bijzonder 
impopulair plan, omdat men verwachtte dat hiermee ook de al bekende inquisitie vervangen 
zou worden door de Spaanse Inquisitie. Hierover deden gruwelijke verhalen de ronde, die niet 
noodzakelijk waren gebaseerd op de realiteit, de zogenaamde zwarte legende, maar waarvan 
de geuzen wel profiteerden. 

De religieuze tegenstellingen legden het constitutionele probleem bloot: had de koning 
absolute macht, of moest hij samenwerken met de hoge adel en de Staten-Generaal? De 
stadhouders en de hoge adel hadden onder Karel V en zijn zuster, landvoogdes Maria van 
Hongarije, veel van hun macht moeten inleveren ten bate van ambtelijke juristen. Na het 
aantreden van Margaretha van Parma als landvoogdes richtte de hoge adel, onder anderen 
Van Oranje, Van Egmont en Van Horne, zich vooral tegen haar adviseur Granvelle. Op 23 juli 
1561 schreven Van Oranje en Van Egmont hun eerste protestbrief aan Filips. Nadat er een 
jaar later geen verandering was opgetreden, sloten zij zich aaneen in de Liga tegen Granvelle. 
In 1563 sloot Horne zich aan bij de tweede protestbrief. In 1564 wisten ze Granvelle weg te 
werken, waarna hun invloed op de landvoogdes toenam. Hierna konden zij zich weer meer 
richten op de godsdienstkwesties. 

Economisch waren er in die tijd grote problemen. De Spaanse staatsschuld was opgelopen 
van twee miljoen gulden in 1544 tot zeven miljoen in 1556. In 1557 schortte Filips II de 
rentebetalingen op. Dit was een van de eerste van een serie Spaanse staatsbankroeten en had 
als gevolg dat de Zuid-Duitse bankiers en Antwerpse kleine spaarders geruïneerd waren. 

Vlaanderen en Artesië waren in deze tijd sterk geïndustrialiseerd, waarbij de lakennijverheid 
domineerde. Deze was sterk afhankelijk van de wolimport uit Engeland en blokkade hiervan 
zorgde direct voor een grote werkloosheid onder handelaren en ambachtslieden. In de eeuwen 
daarvoor had dit al geregeld voor opstanden gezorgd en ook nu was er weer een handelsoorlog 
met Engeland. Elizabeth I van Engeland had een uitvoerverbod afgekondigd, waardoor de 
Engelse wolstapel in 1563 uit Antwerpen was gehaald. Daarnaast viel door de zware winter in 
1564 de oogst in Frankrijk en de Nederlanden tegen. Door de Zevenjarige Oorlog tussen 
Denemarken en Zweden werd eind april 1565 de Sont ook nog eens gesloten. Hoewel deze na 
twee maanden weer geopend werd onder druk van Polen - die op dat moment bondgenoot van 
Denemarken was en de handel op Danzig verstoord zag - zorgde de mede door speculaties 
gestegen graanprijs voor een hongersnood. Deze combinatie van economische malaise, 
particularisme en religieuze onderdrukking zorgde voor grote onlusten. 
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Met de Transactie van Augsburg van 1548 had Karel V de uitbreiding van zijn bezittingen in 
de Nederlanden bezegeld door de erkenning van de Zeventien Provinciën als Bourgondische 
Kreits binnen het Heilige Roomse Rijk. In 1549 had hij met de Pragmatieke Sanctie bepaald 
dat de Zeventien Provinciën steeds als één geheel overgeërfd moesten worden. In 1555 droeg 
Karel de regering van de Nederlanden over aan zijn zoon Filips II. De meeste vorsten bleven 
aan tot hun dood en mogelijk voorzag hij de oppositie tegen de onbekende Filips. Karel leunde 
bij deze plechtigheid op de schouder van Willem van Oranje. 

Was het onder het gezag van Karel alleen in 1554 in Antwerpen tot onlusten gekomen, onder 
zijn zoon zou een einde komen aan de opgebouwde eenheid. 

Nadat Filips 11 de onverkorte tenuitvoerlegging van de ketterplakkaten beval aan Margaretha 
in de brieven uit het bos van Segovia, verbond de lagere adel zich in 1565 in het Eedverbond 
der Edelen. Deze edelen boden in 1566 - het wonderjaar of hongerjaar - op 5 april de 
landvoogdes een smeekschrift aan om tot verzachting van de vervolgingen te komen. Bij die 
gelegenheid zou Karel van Berlaymont tegen Margaretha N'ayez pas peur Madame, ce ne sont 
que des gueux (Wees niet bang mevrouw, het zijn slechts bedelaars) gezegd hebben, waarna 
de edelen dit overnamen als erenaam en geuzenpenningen en bedelnappen gingen dragen. De 
baron van Montigny, die in 1562 al als woordvoerder naar Spanje was afgereisd, bracht de 
boodschap, nu met de markies van Bergen op Zoom, naar de koning. Beiden overleden daar 
in gevangenschap, Montigny zeer waarschijnlijk door wurging. 

Gedurende de tijd die nodig was om met Filips in Spanje te communiceren over het 
smeekschrift, schortte Margaretha van Parma de vervolgingen op, wat door de lokale 
bestuurders ruimer werd geïnterpreteerd dan zij bedoeld had. Naar aanleiding hiervan 
keerden gevluchte protestanten terug, waarna zij tussen mei en augustus begonnen met 
hagenpreken. Vanaf 10 augustus tot oktober vond de Beeldenstorm plaats, waarbij 
protestanten de katholieke kerken binnendrongen en de beelden en afbeeldingen van rooms-
katholieke heiligen vernietigden. Op 20 augustus bereikte deze Antwerpen en twee dagen later 
Mechelen. De schutterijen in veel steden weigerden op de eigen burgers te schieten, wat zorgde 
voor een machtsprobleem voor de stadsbesturen, waarna Margaretha op 23 augustus de 
calvinistische erediensten weer toestond nadat het Eedverbond der Edelen had toegezegd 
zichzelf op te heffen. Van Egmont wist in zijn Vlaanderen de rust te herstellen, net als Van 
Oranje in Antwerpen. Op 3 oktober bespraken Van Oranje, Lodewijk van Nassau, Van Egmont 
en Van Horne in Dendermonde of zij de wapens op zouden nemen tegen de landvoogdes, maar 
Van Egmont weigerde zover te gaan, waarop Van Oranje afzag van verdere actie. Hendrik van 
Brederode wilde wel zover gaan en versterkte zijn bolwerk Vianen, terwijl de calvinistische 
bolwerken Doornik en Valencijn - waar veel Hugenoten naar waren gevlucht vanwege de 
Hugenotenoorlogen in Frankrijk - hun poorten sloten voor de regeringstroepen. Ook 
Amsterdam, Antwerpen, 's-Hertogenbosch en Maastricht werden door opstandelingen bezet. 

Toen de calvinisten die Valencijn bezetten weigerden een regeringsregiment binnen de muren 
toe te laten, werden zij op 17 september 1566 door het regeringsleger tot rebel verklaard, wat 
op 14 december door de regering in Brussel werd bevestigd, terwijl de koninklijke troepen op 
6 december reeds begonnen waren de stad te belegeren. Op 27 december 1566 werden 
Vlaamse calvinisten en geuzen, die trachtten Valencijn te ontzetten, uitgemoord in Wattrelos. 

In januari 1567 werd Doornik door regeringstroepen belegerd en veroverd. Oranje, Horne en 
Brederode weigerden intussen opnieuw de eed van trouw af te leggen die Margaretha van alle 
Nederlandse edelen eiste. Op 13 maart verloren de geuzen onder leiding van Jan van Marnix 
de Slag bij Oosterweel, waarbij Willem van Oranje, die toen nog gouverneur van Antwerpen 
was, verbood hulp te bieden aan de geuzen en de stadspoorten sloot. Burgemeester Antoon 
van Stralen wist een dag later het oproer in Antwerpen te bedaren. Op 24 maart viel Valencijn, 
en toen de andere opstandige steden tegen mei ook heroverd waren op de rebellen, leek de 
opstand voorbij. Op 15 april vertrok Willem van Oranje uit Breda naar zijn geboorteplaats, 
het Duitse Dillenburg, vanwaar hij later zelfs Alva zijn diensten aanbood. 
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Filips 11 besloot dat de harde lijn gevolgd moest worden - ook om te voorkomen dat het 
voorbeeld gevolgd zou worden in de Spaanse gebieden in Italië - en op 29 november 1566 
stelde hij de hertog van Alva aan als landvoogd van de Nederlanden om de opstand te 
beteugelen. De bijnaam van Alva was de ijzeren hertog[3], een naam die hij eer aandeed gezien 
zijn brute optreden. 

Toen Alva in augustus 1567 in Brussel aankwam, was er door de tolerante politiek een goede 
kans dat de opstand zou bedaren. In plaats van de opstand te onderdrukken, was de legering 
van tienduizend vreemde troepen in de Vlaamse en Brabantse steden door Alva dan ook eerder 
een provocatie. Hij voerde meteen de drie opdrachten van Filips uit, namelijk de 
opstandelingen straffen, ervoor zorgen dat alleen het katholieke geloof in de Nederlanden 
beleden zou worden en centralisatie van het bestuur invoeren. In de praktijk kwam dit neer 
op een bestraffing van de Beeldenstormers, het instellen van nieuwe bisschoppen in bepaalde 
bisdommen en het doorvoeren van de besluiten van het Concilie van Trente. 

Hij nodigde de edelen van de opstandige gebieden uit voor een gesprek. De meeste edelen 
doorzagen dat het een list was. Op 9 september werd de op de vlucht geslagen Antoon Van 
Stralen opgepakt en later ter dood veroordeeld. Een dag later werden Egmont en Horne 
gevangengenomen toen zij als weinigen wel op kwamen dagen bij Alva. Later werden beiden 
op beschuldiging van hoogverraad door de Raad van Beroerten ter dood veroordeeld. Nadat 
op 1 juni de eerste achttien edelen werden onthoofd op de Grote Markt van Brussel, volgden 
Horne en Egmont op 5 juni 1568, wat tot grote onrust onder de bevolking leidde. 

In 1568 probeerde Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, Alva te 
verdrijven uit Brussel. Het ging hier nadrukkelijk om een opstand tegen Alva en niet tegen de 
koning. Het vers uit het Wilhelmus, dat omstreeks deze tijd geschreven werd, herinnert 
hieraan: De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Oranje en zijn bondgenoten deden dat 
jaar drie verschillende invallen. In april werd de Slag bij Dalheim door Joost de Soete verloren. 
Maar de Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 was de eerste overwinning van de troepen van 
Willem van Oranje (aangevoerd door Lodewijk van Nassau) op die van Alva. 

Er was echter nog weinig steun voor Oranje - geen enkele stad verkoos zich aan te sluiten bij 
de opstand. Bovendien liet Alva op 5 juni de edelen Egmont en Horne onthoofden om het volk 
schrik aan te jagen, waarna hij naar het noorden trok en Lodewijk van Nassau versloeg in de 
Slag bij Jemmingen. Na deze nieuwe nederlaag deed Willem van Oranje in oktober zelf nog 
een inval, maar faalde om slag te leveren met Alva op het Lanakerveld, en bij Geldenaken werd 
Oranje uiteindelijk verpletterend verslagen. Dit beëindigde voorlopig zijn pogingen om de 
Nederlanden te bevrijden, terwijl Alva de orde herstelde 

Behalve de Raad van Beroerten voerde Alva ook belastingen in. De kosten van het bestuur en 
de verdediging van de Nederlanden werden namelijk voor een groot deel gefinancierd door 
Spanje, en Filips 11 wilde dat de Lage Landen deze kosten zelf gingen dragen. Onder dreiging 
van Alva stelden de provinciale staten voor om een aantal nieuwe belastingen in te voeren, 
zoals de Honderdste Penning, de Twintigste Penning en de controversiële Tiende Penning, die 
veel weerstand opwekte. De Watergeuzen, op dat moment een stel zeerovers met een 
kaperbrief van Willem van Oranje, profiteerden hiervan. Bij gebrek aan een eigen marine zag 
Willem in de Geuzen een nieuwe mogelijkheid de troepen van Alva te verslaan en verleende 
hun het recht zijn oranje-wit-blauwe vlag te voeren. Kaperij was in die tijd een gebruikelijke 
aanvulling van de maritieme macht van veel vorsten. 

De watergeuzen zorgden voor de bevoorrading van de troepen tijdens de Slag bij Heiligerlee en 
kaapten Hollandse schepen. Daarop gaven Alva en Bossu opdracht om schepen uit te rusten 
om tegen de geuzen op te trekken. Tijdens de eerste zeeslag van de opstand die volgde, 
behaalde de sterkere geuzenvloot een overwinning op het Hollandse eskader van viceadmiraal 
François van Boshuizen in de Zeeslag op de Eems. Aangezien de commandant van de 
watergeuzen, Louis de Bergues, broer van Dolhain, tegen de afspraken in neutrale schepen 
bleef overvallen, benoemde Willem van Oranje in augustus 1570 Lumbres uit Artesië als 
admiraal, de eerste van de gehele geuzenvloot. Lumbres had contacten met Elizabeth I van 
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Engeland. De geuzen mochten ook gebruikmaken van Engelse havens. Lumbres was geen 
zeeman, maar moest met zijn diplomatieke gaven van de geuzen een eenheid maken. Ondanks 
plannen voor een grootscheepse aanval kwam men niet verder dan de verovering van Texel 
onder leiding van Lancelot van Brederode, broer van Hendrik van Brederode. 

In het voorjaar van 1571 plunderden de geuzen Monnickendam, Schellingwoude en omgeving. 
Als reactie hierop werd een deel van de Spaanse soldaten in Utrecht naar Holland 
overgebracht en op 21 mei liet Alva elf schepen uitvaren onder Boshuizen, die een maand 
later de geuzen versloeg bij Emden. De hoofdmacht van de geuzen in het Kanaal ontvluchtte 
Boshuizen naar Dover. 

Voor de tweede keer waren er plannen voor een grote aanval met behulp van Karel IX van 
Frankrijk, de Hugenoten en Elizabeth I, waar echter niets van kwam, doordat veel kapiteins 
meer voordeel zagen in de kaapvaart. Lumbres trok zich daarom terug en werd opgevolgd door 
Willem van der Marck, bekend als Lumey. 

Ondertussen wilde Elizabeth de relaties met Spanje verbeteren en verdreef de geuzen uit de 
Engelse havens. Een van de gevolgen was de verovering van het stadje Den Briel op 1 april 
1572, door de watergeuzen onder aanvoering van Lumey en Bloys van Treslong door de 
Noordpoort. Het wordt wel gezien als het begin van de opstand in de Nederlanden, maar voor 
Alva was het verlies van Vlissingen op 6 april schokkender. Op 14 april deed Willem van 
Oranje een oproep aan de inwoners van de Nederlanden om in verzet te komen tegen het 
bestuur van de hertog van Alva. Hij had intussen zijn broer Lodewijk aangesteld tot leider van 
de geuzen. De bedoeling was dat de geuzen enkele steden innamen en dat tezelfdertijd een 
nieuw invasieleger de Nederlanden binnenviel. Eind mei 1572 vielen de steden Valencijn en 
Bergen in Henegouwen in handen van de Geuzen. Een maand later, juni 1572, sloot 
Enkhuizen zich aan bij de opstandelingen. Later volgden de meeste steden in Holland en 
Zeeland. Middelburg, Goes en Amsterdam bleven trouw aan Alva. Brugge werd door de Geuzen 
wel aangevallen, maar ze slaagden er niet in de Vlaamse stad te veroveren. Bovendien zorgde 
de Bartholomeusnacht op 24 augustus te Parijs dat men voorlopig niet meer op Franse steun 
hoefde te rekenen. De zoon van Alva, Fadrique Álvarez de Toledo zet een tegenoffensief in. De 
steden Mechelen en Zutphen werden met harde hand heroverd. De innames gingen gepaard 
met zware mishandelingen, martelingen, verkrachtingen, grootschalige moord en 
brandstichting. De strafexpeditie bereikt een dieptepunt in het bloedbad van Naarden. Slechts 
zestig burgers zouden de slachtpartij hebben overleefd. Alva en Don Frederik richtten zich 
vervolgens op de belegering van Haarlem, terwijl Willem van Oranje en de Watergeuzen 
Amsterdam blokkeerden in een poging om de Haarlemse belegering te breken. Er werd 
gevochten in Diemen, op de Zuiderzee en het Haarlemmermeer en bij Muiden. 

Doordat Den Briel, Vlissingen en Enkhuizen zich bij de opstand hadden aangesloten, hadden 
de rebellen de controle over de handelsroutes. Een ander gevolg was dat de watergeuzen niet 
meer hoefden rond te zwerven. Daarentegen vielen ze nu onder de magistraten van deze 
steden, die zorgden voor de financiering van de opstand. Op de eerste vrije vergadering van 
de Staten van Holland - waarop Willem van Oranje werd bevestigd als stadhouder - werd 
besloten alle commissiebrieven in te trekken. Ook probeerde men zich te ontdoen van de 
ongedisciplineerde elementen die de opstand schade berokkenden door hun gedrag. Op grote 
schaal werden namelijk katholieke burgers en geestelijken vermoord en kloosters geplunderd, 
dit alles tot woede van Willem van Oranje. Uiteindelijk liet hij Lumey ontslaan voor zijn 
aandeel in de moord op de Martelaren van Gorcum. Een gevolg van de terreur was dat er van 
een volksopstand al snel geen sprake meer was en katholieken steeds meer terugkeerden naar 
het Spaansgezinde kamp. Dit alles zorgde ervoor dat in 1573 de watergeuzen niet meer als 
één groep bestonden. 

In een vergadering van de Staten van Holland werd nogmaals bevestigd dat Willem van Oranje 
stadhouder van de koning was. Nog altijd was de opstand alleen gericht tegen Alva en niet 
tegen het koninklijke gezag. Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, 
veroverde ondertussen grote delen van Gelderland en het graafschap Zutphen en Overijssel, 
waaronder Doesburg, Bredevoort, Doetinchem, Zutphen, Harderwijk, Zwolle en Kampen. Ook 
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Friesland schaarde zich geheel achter Oranje. Later dat jaar volgde nog de inname van steden 
als Mechelen, Dendermonde en Leuven. 

Door Alva werd het verzet getypeerd als een opstand, niet als een oorlog. In 1572 berichtte 
Lodewijk van Nassau aan zijn broer Willem dat de hertog van Alva zeer verbaasd is ... dat de 
steden zo in opstand komen (les villes se revoltent ainsi). In brieven, kronieken en dagboeken 
uit die tijd wordt gesproken over verzet, afzwering van de landsheer enzovoorts. 

Na de zes jaar durende harde lijn van Alva, bleek deze averechts gewerkt te hebben. De 
opstand was niet neergeslagen, maar de repressie had wel gezorgd voor een groeiende onvrede 
onder aanvankelijk nog gematigde onderdanen. In 1573 werd Alva dan ook teruggehaald naar 
Spanje. Hij werd op 17 oktober opgevolgd door de gematigder Requesens. 

Voor het verloop van de Opstand was niet alleen de situatie in de Nederlanden van belang; 
Spanje stond in het Middellandse Zeegebied onder druk van het Ottomaanse Rijk, dat net als 
Spanje in die tijd op het hoogtepunt van zijn macht was. Een oude vriend van Willem van 
Oranje uit Antwerpen, de jood Josef Nasi, was adviseur geworden van de sultan in Istanboel.[6] 
Toen in 1566 de Beeldenstorm Antwerpen bereikte, stuurde Süleyman I in oktober een brief 
aan de vergadering te Antwerpen, waarin hij de opstandelingen financiële en militaire hulp 
aanbood, opdat zij samen tegen de Spanjaarden zouden strijden. Kort daarna stierf hij. De 
Turkse vlaggen van de Watergeuzen en hun geuzenpenningen met de tekst 'Liever Turks dan 
paaps', die zij ook vanaf het jaar 1566 droegen met een Turkse halve maan, verwijzen naar 
dit aanbod. In 1568 stuurde Willem van Oranje een delegatie naar de nieuwe sultan, Selim II, 
om de samenwerking voort te zetten. De Turken hadden op dat moment echter al hun 
krachten nodig tegen Ivan de Verschrikkelijke in de Russisch-Turkse Oorlog, die duurde tot 
1570. In dat jaar wist Nasi met de hulp van Lala Kara Mustafa Pasha Selim te bewegen Cyprus 
te veroveren, tegen de wil van grootvizier Mehmet Sokollu in, de machtigste man aan het hof. 
Het Ottomaanse Rijk leed in 1571 een grote nederlaag in de slag bij Lepanto tegen de Heilige 
Liga, die bestond uit Spanje, de republiek Venetië, de Kerkelijke Staat, de republiek Genua, 
Savoye en de orde van Malta. Dat was echter geen definitieve nederlaag, want de Heilige Liga 
viel al in 1573 weer uiteen. In datzelfde jaar verloren de Venetianen Cyprus aan de Ottomanen. 
In 1574 heroverden de Ottomanen Tunis op de Spanjaarden. Het zou nog meer dan een eeuw 
duren voordat het Ottomaanse Rijk definitief tot de terugtocht werd gedwongen. De 
Ottomaanse druk verhinderde Spanje zich volledig te richten op het neerslaan van de opstand 
in de Nederlanden. 

Vrijwel direct na hun nederlaag bij Alkmaar omsingelden de Spanjaarden Leiden. Tijdens dat 
beleg veroverden de legers van de prins Middelburg (9 februari 1574). Ook werd wederom een 
vlootoverwinning op de Spanjaarden behaald, ditmaal op de Oosterschelde (zie Slag bij 
Vlissingen). De legers van de prins konden echter niets doen om Leiden te ontzetten. Lodewijk 
van Nassau probeerde met financiële steun van zijn broer Jan en de Fransen een Duits 
invasieleger op de been te brengen. Het Spaanse leger rondom Leiden gaf tijdelijk de 
omsingeling op, om het nieuwe leger tegen te houden. Op 14 april 1574 vond op de 
Mookerheide een slag plaats tussen het leger van Lodewijk van Nassau en het Spaanse leger. 
Lodewijk van Nassau en zijn broer Hendrik van Nassau sneuvelden. 

De verslagenheid over de nederlaag op de Mookerheide en het sneuvelen van twee van Willems 
broers was groot. De Spanjaarden hervatten het beleg van Leiden. De Leidenaren weigerden 
zich over te geven, waarna opnieuw besloten werd de dijken door te steken. Na twee maanden, 
op 3 oktober 1574 stond het water rondom Leiden zo hoog dat de Spanjaarden hun beleg 
moesten opgeven. De Geuzen werden op platte schuiten over het ondergelopen land als 
overwinnaars binnengehaald, daarbij haring en wittebrood uitdelend aan de uitgehongerde 
bevolking. Tot op de dag van vandaag wordt het ontzet zowel in Alkmaar als in Leiden jaarlijks 
gevierd. In Leiden werd op initiatief van Willem van Oranje kort daarna, op 8 februari 1575, 
de universiteit gesticht, die overigens wel was opgedragen aan Filips II. Deze was immers nog 
niet afgezworen als staatshoofd; de opstand ging in principe slechts over herstel van 
geschonden autonome rechten van de provincies. Tijdens de belegering maakte predikant 
Adriaen Taling bezwaar tegen de spreuk op de noodmunt, haec libertatis ergo (dit is om de 
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vrijheid). Hij vroeg zich af waarom daar geen haec religionis ergo (dit is om de religie) op stond. 
Duidelijk bleek dat er onenigheid was over het doel van de opstand. 

De Spaanse bevelhebber Don Requesens probeerde een vredesverdrag te sluiten. Om de opinie 
gunstig te stemmen, schafte hij de Tiende Penning en de Raad van Beroerten af. Ook werd de 
opstandelingen amnestie beloofd, maar omdat hierop weer driehonderd uitzonderingen 
werden gemaakt, was dit vermoedelijk geen serieus aanbod. Op 3 mei 1575 vonden in Breda 
onderhandelingen plaats. Hier bleek echter hoe sterk de opstand het karakter van een 
godsdienstoorlog had gekregen: de onderhandelingen liepen stuk op godsdienstige eisen. Zo 
eisten de Spanjaarden dat de protestanten het land zouden verlaten en eisten de 
opstandelingen dat alle bisschoppen zouden vertrekken. Na het mislukken van de 
onderhandelingen werd de strijd in alle hevigheid voortgezet. Oudewater en Schoonhoven 
werden door de Spanjaarden veroverd. In de herfst van dat jaar viel ook Zierikzee. De stad 
Woerden werd door de Spanjaarden belegerd, maar door het doorsteken van de dijken werden 
de Spanjaarden, na elf maanden, verdreven. 

Door het verlies van de steden leek de situatie voor de opstandelingen hopeloos. Maar vrij 
onverwacht keerden de kansen: op 1 september 1575 werd Spanje voor de tweede keer 
bankroet verklaard, en hierdoor moest er bezuinigd worden op de soldij van de troepen. 
Bovendien overleed Requesens onverwacht op 1 maart 1576 zonder een opvolger te hebben 
aangewezen. Door de achterstallige soldij en het ontbreken van een leider, begonnen Spaanse 
troepen te deserteren en te muiten. Zierikzee en Aalst werden door plunderende troepen 
leeggeroofd, Mechelen en Brussel werden bedreigd. De Staten van Henegouwen en Brabant 
riepen begin september de Staten-Generaal bijeen en knoopten onderhandelingen aan met de 
opstandige gewesten Holland en Zeeland. Dit was uitzonderlijk omdat de Staten-Generaal niet 
op eigen initiatief mochten vergaderen, en bovendien trachtten de gematigden en radicalen 
samen te werken. In Gent werden eind oktober afspraken gemaakt tussen de opstandige en 
de koningsgetrouwe gewesten over het verdrijven van de muitende Spaanse troepen. De 
godsdienstige meningsverschillen hoopte men later op te lossen. 

Op 4 november trokken Spaanse troepen moordend en plunderend Antwerpen binnen. 
Achtduizend Antwerpenaren vonden de dood en duizenden gebouwen gingen in vlammen op 
in de Spaanse Furie. Een storm van verontwaardiging over deze gruweldaad raasde door de 
Nederlandse steden, waar nu in grote omvang opstanden uitbraken. Na deze zoveelste 
plundering werd de Pacificatie van Gent meteen ondertekend en op 8 november 1576 
afgekondigd. De Nederlanders leken zich weer verenigd te hebben in hun verzet. Op 9 
november werden de Spanjaarden verdreven uit Gent, waarop vele andere steden volgden: in 
1577 maakten opstandelingen zich meester van de steden Antwerpen, Brussel, Breda, 
Eindhoven, Groningen, Goes, Haarlem, Maastricht, Steenbergen, Utrecht en Valencijn. De 
regeringstroepen moesten zich in veel plaatsen op bevel van de nieuwe landvoogd don Juan 
van Oostenrijk terugtrekken. 

Filips 11 stuurde zijn halfbroer Don Juan - een bastaardzoon van Karel V, die in 1571 tijdens 
de Slag bij Lepanto de Turkse vloot had verslagen - naar de Nederlanden. De Staten-Generaal 
probeerden met hem tot een overeenkomst te komen. Op 7 januari 1577 werd de Unie van 
Brussel gesloten tussen de gewesten die de Pacificatie erkenden (alle Nederlanden behalve 
Luxemburg). Zij stelden de eisen van de Pacificatie samen in het Eeuwig Edict, en legden deze 
voor aan de nieuwe landvoogd Don Juan. Deze besloot op 12 februari het edict te tekenen 
vanwege de ernst van de situatie en erkende hiermee de Pacificatie van Gent. De Staten-
Generaal erkenden op hun beurt nogmaals de koning en beloofden zich sterk te maken voor 
het behoud van het rooms-katholieke geloof in de provincies. Don Juan zou landvoogd worden 
en de Spaanse troepen zouden zich (tegen betaling) terugtrekken. Op 6 april tekende ook 
Filips II de overeenkomst, echter niet uit overtuiging. In feite betekende het edict een 
wapenstilstand van enkele maanden. 

De Spaanse troepen begonnen zich eind april 1577 terug te trekken. Maar na enkele 
maanden, op 24 juli, nam Don Juan de Citadel van Namen in, wat een breuk met het edict 
was. Het begon ernaar uit te zien dat er geen vreedzame oplossing zou komen en op 31 
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augustus beval Filips 11 bovendien dat de Spaanse troepen terug moesten keren naar de 
Nederlanden. 

Willem van Oranje liet zich op 24 september 1577 triomfantelijk binnenhalen in Brussel, om 
het volk zijn steun te betuigen tegen de Spanjaarden. Dit was een vrij revolutionaire daad, 
maar het volk steunde hem en bood hem zelfs de titel 'Ruwaard van Brabant' aan, die vroeger 
werd gegeven aan een plaatsvervanger van de hertog, als deze niet in staat bleek (goed) te 
regeren. 

De Staten-Generaal moesten snel vergaderen over wat te doen tegen het nieuwe offensief van 
Don Juan, maar dat was niet gemakkelijk: men was onderling vooral verdeeld over 
godsdienstige kwesties, en het vormen van één gezamenlijk leger ging uiterst moeizaam. Op 
28 oktober vond er bovendien een staatsgreep van radicale calvinisten plaats in Gent, die 
begonnen aan gewelddadige bekeringen onder de bevolking, wat katholieken en gematigde 
protestanten afschrikte en het Willem van Oranje nog moeilijker maakte eenheid te smeden. 

In januari 1578 kwam Alexander Farnese, zoon van Margaretha van Parma en de latere hertog 
van Parma, met verse troepen Don Juan ondersteunen. Op 31 januari behaalde Farnese een 
verpletterende overwinning op het Staatse leger in de Slag bij Gembloers, ten zuidoosten van 
Brussel. Na de slag werd Leuven ingenomen. Hierdoor werden de Staten-Generaal nog verder 
verdeeld tussen voor- en tegenstanders van de opstand. 

Don Juan schreef aan Filips 11 dat Oranje feitelijk de macht had in de Nederlanden. De 
gewesten erkenden hem niet meer als landvoogd, maar stelden in zijn plaats de aartshertog 
Matthias van Oostenrijk, neef van Filips II, aan. Dit was tegen de zin van Filips II, voor wie 
Don Juan nog gewoon landvoogd was. Matthias van Oostenrijk was nog erg jong en politiek 
onervaren, zodat hij in de praktijk weinig in te brengen had tegen Willem van Oranje. In de 
volksmond werd hij spottend de griffier van de prins genoemd. De Spaanse troepen bedreigden 
Brussel en de Staten-Generaal besloten zich terug te trekken naar Antwerpen. Op 1 oktober 
1578 overleed Don Juan in zijn legerkamp nabij Namen op 33-jarige leeftijd aan tyfus, nadat 
hij Farnese aangewezen had als zijn opvolger. 

Intussen werd in op 26 mei 1578 in Amsterdam de Alteratie ingevoerd, waarmee de katholieke 
stadsregering werd afgezet. Amsterdam was in 1578 een belangrijke stad die nog niet tot de 
prins was overgegaan. De oorlog was kostbaar en een aantal steden dreigde af te haken. 
Tijdens de Satisfactie verzoende de stad zich met de overige steden van Holland. 

Het doel van de Pacificatie van Gent was het verenigen van de Nederlanden in de strijd tegen 
Spanje. Echter, al vrij snel begonnen de meningsverschillen op te spelen. Behalve de 
godsdienstige conflicten, speelde ook mee dat ieder gewest vooral voor zijn eigen belangen 
opkwam. Zo werd de toegangsweg naar de Antwerpse haven door Zeeland en Holland 
geblokkeerd: alleen tegen betaling werden schepen doorgelaten. 

De zuidelijke gewesten Artesië en Henegouwen en de Franstalige Vlaamse stad Dowaai sloten 
op 6 januari 1579 de Unie van Atrecht, waarin zij zich weer onder het gezag van de koning 
schaarden. In de Unie van Atrecht werd wel afgesproken dat de buitenlandse troepen zich 
terug dienden te trekken. In het traktaat van Atrecht van 17 mei 1579 erkenden dezelfde 
gewesten Farnese als landvoogd. Deze begon het 'Project van Reconciliatie', waarbij hij 
onderzocht of de gewesten zich werkelijk wilden overgeven, en nog enkele praktische zaken. 
Dit rondde hij af op 4 oktober waarmee de Waals-Picardische gewesten weer onder Spaans 
gezag waren. 

Op 23 januari 1579 tekenden Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden een 
eigen verdrag, de Unie van Utrecht. In de daaropvolgende maanden sloten ook de andere 
noordelijke provincies en veel steden in Brabant en Vlaanderen zich daarbij aan. Gent, 
Brussel en Antwerpen werden bestuurd door "calvinistische republieken". Willem van Oranje 
was aanvankelijk tegen deze Unie, omdat het in feite een afscheuring was en hij nog altijd 
geloofde in een verenigd Nederland. Feitelijk vielen ook de Staten-Generaal uiteen in een 
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noordelijke ("Utrechtse") en een zuidelijke ("Atrechtse") vergadering. Op 3 mei 1579 
ondertekende Willem echter een steunverklaring aan de Unie van Utrecht. Deze wordt gezien 
als de oprichting van de Verenigde Provinciën, die overigens pas na de Vrede van Münster op 
15 mei 1648 internationaal werd erkend. 

Op uitnodiging van keizer Rudolf II begonnen in mei 1579 vredesonderhandelingen in Keulen. 
De Spanjaarden eisten dat de protestanten zich terugtrokken uit de Nederlanden en dat de 
politieke situatie van vóór 1559 werd hersteld. Van de kant van de koning verwachtte men 
niet dat de opstandelingen hierop in zouden gaan, maar hoopte men hen op het slagveld te 
dwingen. Parma veroverde intussen in juni 1579 Maastricht, en de stadhouder van 
Groningen, Friesland en Drenthe, de graaf van Rennenberg, sloot zich in 1580 weer aan bij 
de koning. Hiermee gingen Coevorden, Groningen, Grol en het toch al weerspannige 
katholieke Oldenzaal verloren. Alleen in Friesland konden de opstandelingen hun posities 
behouden. Toen Rennenberg in 1581 overleed, werd hij vervangen door de Spanjaard 
Francisco Verdugo. 

Gesteund door deze militaire successen besloot Filips 11 zich te richten op de oorlog tegen 
Portugal. Hij liet Willem van Oranje op 15 juni 1580 vogelvrij verklaren: hiermee raakte Willem 
van Oranje definitief vervreemd van de Spaanse troon. Op 13 december bood Oranje daarop 
zijn Apologie aan de Staten-Generaal aan, waarin hij zich voor het eerst openlijk afzet tegen 
Filips 11 in plaats van tegen diens landvoogd. Door het uitblijven van steun van Spanje en 
doordat de hertog van Parma de buitenlandse troepen terugtrok zoals afgesproken, stokte de 
militaire campagne van de hertog. In twee jaar tijd werd alleen Doornik veroverd, op 29 
november 1581. 

Willem van Oranje zocht al in 1573 een buitenlandse partner. Engeland, met als staatshoofd 
de protestantse Elizabeth I, leek voor de hand te liggen, maar Elizabeth aarzelde om zich in 
een oorlog met Spanje te storten en de onderhandelaars keerden met lege handen terug. 

In 1580 hadden de opstandelingen meer succes: de hertog van Anjou, broer van de Franse 
koning, zou de opstand met 10.000 man steunen, al was hij katholiek. Anjou eiste wel dat de 
noordelijke gewesten definitief de Spaanse koning zouden afzweren, en op 26 juli 1581 werd 
de Plakkaat van Verlatinghe aangenomen. Op 10 februari 1582 kwam Anjou aan in Vlissingen 
en op 19 februari werd hij ingehuldigd als hertog van Brabant. De hertog was niet populair 
onder de bevolking en toen in 1582 een mislukte moordaanslag op Willem van Oranje werd 
gepleegd, dachten velen ook dat hij hierachter zat. 

Hoewel indianen bij wet als onderdanen van de koning gelijk waren aan Europeanen, had de 
eigenlijke behandeling van de indianen in de Nieuwe Wereld in Spanje zelf al voor kritische 
geluiden gezorgd. In de Nederlanden werd dit gebruikt om de opstand te rechtvaardigen. In 
1552 kwam Brevíssima relación de la destrucción de las Indias uit van Bartolomé de las 
Casas, bedoeld om de Spaanse koning aan te zetten tot het sturen van meer ambtenaren om 
de wet overzees beter te handhaven. In 1578 werd dit ontdekt in de Nederlanden en nog dat 
jaar vertaald. Het boek speelde een belangrijke rol in het versterken van de negatieve 
beeldvorming van de Spanjaarden, ook doordat het was geschreven door een Spaanse 
geestelijke. In ‘Den spiegel der Spaensche tijrannije, gheschied in West-Indien’, een uitgave 
uit 1620, zijn gravures van Theodoor de Bry toegevoegd die het beeld versterkten. 

Op 4 juli werd Oudenaarde veroverd door de hertog van Parma. Pas toen in de herfst van 1582 
de 10.000 man versterking kwam (voornamelijk Zwitserse huurlingen) keerden de kansen in 
de strijd. Uit frustratie over zijn ondergeschikte positie ten opzichte van Willem van Oranje, 
besloot de hertog van Anjou tot een aanval op Antwerpen en andere Brabantse steden om 
daar zijn gezag te vestigen. Deze gebeurtenis staat bekend als de Franse Furie. Op 17 januari 
1583 raakte hij binnen de Antwerpse stadsmuren maar stuitte op hevig verzet van de 
bevolking, waarna de Fransen op de vlucht sloegen. De Franse politiek van Willem van Oranje 
had hiermee definitief afgedaan. Ondanks een verzoeningspoging verliet Anjou in juni 1583 
de Nederlanden. 
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De hertog van Parma kreeg door deze ontwikkelingen opnieuw ruimte, en hij veroverde in hoog 
tempo steden aan de Vlaamse kust. De grote Vlaamse steden Brugge, Gent en Ieper werden 
ingesloten en veroverd en in september 1583 viel ook Zutphen. 

Op 10 juni overleed de hertog van Anjou. Voor de Staten-Generaal en Willem van Oranje was 
dit een reden om opnieuw met Frankrijk te onderhandelen over steun in de strijd. Frankrijk 
ging daar echter niet op in, en de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584 door Balthasar 
Gerards maakte definitief een einde aan de gesprekken. Bovendien verloor de opstand met 
zijn dood haar leider. Maurits van Nassau, zijn 16-jarige oudste in Nederland verblijvende 
zoon, was wel zijn beoogde opvolger als stadhouder, maar speelde in het begin nog nauwelijks 
een rol. 

Die maanden leek het einde van de opstand nabij. Het leger van de hertog van Parma begon 
een nieuwe opmars in Brabant. Op 27 augustus 1585 viel Antwerpen, na een beleg van ruim 
veertien maanden, weer in Spaanse handen. Eerder dat jaar hadden Parma's troepen ook al 
Brussel en Mechelen ingenomen. Parma had bij het beleg van Antwerpen de toevoerwegen 
naar Antwerpen één voor één afgesloten, met als technisch hoogtepunt een 730 meter lange 
brug van schepen dwars over de Schelde. Op 27 augustus op het kasteel van Beveren tekende 
de protestantse burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde de overgave van de uitgehongerde 
stad. De val van Antwerpen was de militaire bezegeling van de scheuring van de Nederlanden 
in een noordelijk en een zuidelijk deel, die al politiek vorm had gekregen in de Unie van Utrecht 
en de Unie van Atrecht. Het betekende ook de door Willem van Oranje ongewilde scheiding 
van de Nederlandse natie: de Vlamingen (behalve de Zeeuws-Vlamingen), de zuidelijke 
Brabanders en de inwoners van Opper-Gelre en Limburg zouden tot 1815 gescheiden blijven. 
Grote delen van de bevolking, vooral (protestantse) kooplui en intellectuelen vertrokken naar 
het Noorden, waar zij en hun nakomelingen in grote mate bijdroegen aan de zogenaamde 
"Gouden Eeuw" van de Noordelijke Nederlanden. 

Op 14 augustus 1585 weigerde de Engelse koningin Elizabeth de soevereiniteit over de 
Nederlanden te aanvaarden, omdat de relaties met Spanje toch al slecht genoeg waren, maar 
ze beloofde wel graaf van Leicester met een troepenmacht van 6000 man naar de Nederlanden 
te sturen. Leicester kwam in december 1585 in Vlissingen aan. Even voordien, in november 
1585, was Willem van Oranjes tweede zoon, graaf Maurits van Nassau, op 18-jarige leeftijd 
benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland. Op 4 februari 1586 liet Leicester zich 
uitroepen tot landvoogd en kapitein-generaal van de Nederlanden, maar Elizabeth gelastte 
hem die titel op te geven omdat zij de al aan de gang zijnde Spaans-Engelse Oorlog (1585-
1604) niet verder wilde laten escaleren. Vanaf februari 1586 regelde Johan van 
Oldenbarnevelt, landsadvocaat van Holland, de interne zaken binnen de Unie van Utrecht. 
Graaf Leicester behield de leiding over de militaire operaties. Maar de Engelse militaire steun 
was halfslachtig: twee Engelse officieren, William Stanley en Rowland York, gaven Deventer 
en de schans voor Zutphen over aan de Spanjaarden. Ook Sluis viel in Spaanse handen, al 
kon graaf Maurits, met zijn eerste krijgsdaad, Axel op 17 juli 1586 op de Spanjaarden 
veroveren. Leicester bleek echter op last van koningin Elizabeth op een vrede met Spanje aan 
te sturen. In december 1587 werd hij gedwongen te vertrekken. 

 
 

De Spaanse Armada, bedoeld voor de invasie van Engeland, werd verpletterend verslagen. 
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Maurits en Van Oldenbarnevelt besloten na de debacles met de Franse en Engelse hulp geen 
pogingen meer te ondernemen om een soevereine vorst voor de Nederlanden te vinden. In de 
Justificatie of Deductie werd bepaald dat de politieke macht bij de Staten-Generaal zou komen 
te liggen. Daarmee was zonder formeel besluit de Republiek der Verenigde Provinciën geboren. 
Het was een nieuw verschijnsel in Noordwest-Europa dat een land bestuurd werd zonder 
vorst. 

 

Spaanse Armada 

Mede als reactie op deze halfslachtige Engelse inmenging besloot Filips 11 niettemin een 
invasievloot te sturen, om eindelijk de volgens hem illegitieme koningin Elizabeth van de troon 
te stoten en daarna definitief met de opstandelingen in de Nederlanden af te rekenen. Hoewel 
admiraal hertog van Medina Sidonia geen maritieme ervaring had, werd de vloot vanwege haar 
omvang als onoverwinnelijk beschouwd. De oorlogsvloot, armada invencible (gewapende 
onoverwinnelijke) of kortweg Armada genaamd, was 130 schepen en 30.000 man (waarvan 
20.000 soldaten) groot. Er moesten voor de invasie ook troepen van Parma uit Vlaanderen 
worden opgehaald en over het Nauw van Calais gezet. De mega-operatie liep echter op een 
drama uit voor de Spanjaarden: in juli 1588 werd al een deel van de armada bij Grevelingen, 
tussen Calais en Duinkerken, zwaar toegetakeld door de beter manoeuvreerbare Engelse 
schepen, waarbij ook 30 Nederlandse 'kromstevens' betrokken waren. Daarna draaide ook 
nog de wind ongunstig voor een invasie in Engeland. De overgebleven schepen moesten, 
achtervolgd door de Engelsen, om Schotland en Ierland terug naar Spanje, maar door stormen 
en stromingen verging nogmaals een groot aantal schepen. Minder dan de helft van de vloot 
keerde terug in Spanje. De hertog van Parma kreeg de schuld van deze nederlaag. 

Na de nodige tegenslagen volgde een periode waarin de situatie voor de Republiek sterk 
verbeterde, door Fruin de Tien jaren genoemd. De Nederlandse Opstand ontwikkelde van 
vrijwel hopeloos in 1588 tot vrijwel gewonnen in 1598. Deels was deze ontwikkeling toe te 
schrijven aan internationale factoren zoals de Spaanse inmenging in de Franse 
Hugenotenoorlogen, deels echter ook aan de politieke bekwaamheid van Johan van 
Oldenbarnevelt en de militaire bekwaamheid van Maurits van Nassau. 
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In Frankrijk was een strijd gaande tussen de protestantse koning Hendrik van Navarre en de 
katholieke Liga, die een katholieke vorst op de Franse troon wilde. Filips II steunde de Liga 
om het katholicisme in Europa te beschermen. Dit vond hij belangrijker dan de strijd tegen 
de opstandige Nederlanders, daarom gaf hij de hertog van Parma vanaf 1590 driemaal de 
opdracht Frankrijk binnen te vallen. Hierdoor kon die zijn succesvolle activiteiten in het 
noorden niet voortzetten. Strijd leveren op twee fronten was voor de regering in Brussel 
financieel niet haalbaar. 

In die periode bestudeerden Maurits, die inmiddels ook stadhouder van Utrecht, Gelderland 
en Overijssel was geworden, en zijn neef Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, militaire 
geschriften van de Romeinen en de Byzantijnen. Aan de hand van die kennis werd het leger 
hervormd. Zo werd het leger verdeeld in kleinere eenheden waardoor het wendbaarder werd. 
Ook kwam er een stelsel van verstaanbare bevelen en werd een strenge discipline 
afgedwongen. Met deze en andere hervormingen was het leger lange tijd dé militaire leerschool 
van Europa. 

De provincies hadden in 1588 de Engelse gouverneur-generaal Leicester afgezworen en waren 
voor het eerst helemaal onafhankelijk. Dus toen de kans er lag iets te ondernemen waren de 
provincies nog terughoudend. De verovering van Breda door troepen via een turfschip de stad 
binnen te smokkelen, bracht de overtuiging van de eigen kracht. Plannen werden voorbereid 
en de financiën verhoogd voor het voeren van een offensieve oorlog. De Republiek was 
omsingeld met steden in het oosten, noorden en zuiden die in Spaanse handen waren. Daarom 
zag iedere provincie graag de steden veroverd worden in of dichtbij zijn provincie. Van 
Oldenbarnevelt kon iedereen overtuigen, het eigen belang opzij te zetten en eerst de steden in 
Gelderland en Overijssel te veroveren, omdat die een grote dreiging voor het hart van de 
Republiek vormde. Daarna zou het mogelijk zijn in het noorden en in het zuiden door te 
pakken. Zo geschiedde en de jonge republiek boekte hierop een reeks militaire successen. In 
1591 begon Maurits een veldtocht in het oosten van het land. Hij veroverde achtereenvolgens 
Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen. In 1592 werden in het noorden Steenwijk en 
Coevorden heroverd. 

 

Prins Marits, Slag bij Nieuwpoort 
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Inmiddels was de hertog van Parma overleden op 6 december 1592. In het katholieke Zuiden 
volgde daarop een periode met niet minder dan 40 muiterijen. Omdat Filips 11 ook zijn eigen 
einde voelde naderen, liet hij zijn dochter Isabella trouwen met haar neef Albrecht van 
Oostenrijk om samen over de Nederlanden te regeren. In 1598 werd door Spanje een poging 
ondernomen om de gewesten te verenigen, maar de Noordelijken kwamen niet opdagen bij de 
Statenvergadering in Brussel. Op 13 september van datzelfde jaar overleed Filips II en werd 
in het Zuid-Europese deel van zijn rijk opgevolgd door zijn niet al te bekwame zoon Filips III. 
De Spaanse macht was over zijn hoogtepunt heen. In 1593 volgde de inname van het 
Brabantse Geertruidenberg, in 1594 vond de 'reductie' van het hele gewest Groningen plaats. 
In 1597 vond Maurits' veldtocht plaats. In het oosten werden Rijnberk, Meurs, Grol (nu 
Groenlo), Bredevoort, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal en Lingen ingenomen. Maurits' 
overwinningen betekenden een enorme opsteker voor de Republiek. Er werd gesproken over 
'het sluiten van de Tuin van de Republiek'. 

Na de Negen jaren van Parma in Spaans voordeel, gevolgd door Tien jaren waarin Maurits en 
Willem Lodewijk het tij van de oorlog keerden, kwamen de 'Elf jaren', waarin noch de staatsen, 
noch de Spanjaarden de overhand wisten te krijgen. De beide kampen hadden wisselend 
succes, en na elf jaren vergeefs geprobeerd te hebben de ander te overwinnen, kwam men in 
1609 het Twaalfjarig Bestand overeen. 

 In juni 1600 besloten de (Noordelijke) Staten-Generaal, waar Johan van Oldenbarnevelt grote 
invloed had, dat Duinkerke aan de Vlaamse kust moest worden ingenomen: het was een 
uitvalsbasis van de Duinkerker kapers, die de handelsvloot regelmatig grote schade 
toebrachten. Het doel lag ver in vijandelijk gebied, maar de kans lag er doordat het leger van 
de Zuidelijke Nederlanden geteisterd werd door muiterijen. Maurits was, evenals Willem 
Lodewijk, fel tegen deze aanval diep, omdat het risico groot was dat afgesneden zou worden, 
maar voerde het plan toch uit. Onderweg naar Nieuwpoort werd het leger van Maurits verrast 
door een Spaans leger, dat snel door de aartshertog op pad gestuurd was. De daarop volgende 
slag bij Nieuwpoort werd gewonnen door Maurits. Een ramp voor de Republiek werd zodoende 
voorkomen, maar achteraf was het leger dermate verzwakt, dat Duinkerke buiten bereik was 
geraakt. Na een 11 dagen durend vergeefs beleg van Nieuwpoort werd het risico van de komst 
van een nieuw ontzettingsleger te groot geacht en Maurits keerde terug naar huis, zonder de 
stad te hebben kunnen innemen. De verstandhouding tussen de politieke leider Van 
Oldenbarnevelt en de jonge militaire leider Maurits was van toen af behoorlijk verstoord. 

In de jaren na Nieuwpoort bepaalde in de Republiek Maurits grotendeels de oorlogsvoering, 
hoewel regelmatig bijgestuurd door de Staten. Oostende, de enige stad dieper in Vlaanderen 
in Staatse handen was voor Albrecht een doel. Zodoende kreeg Maurits ruimte om andere 
plaatsen te belegeren zoals Rijnberk en Grave in 1601 en 1602. Tweemaal probeerde hij 
zonder succes Den Bosch te veroveren en in 1604 overwon hij Aardenburg en Sluis. Zijn 
aanvallen hadden ook als doel Albrecht met zijn leger weg te lokken van Oostende, maar die 
bleek vastberaden. Sinds 1601 werden de Spaanse legers aangevoerd door Ambrogio Spinola, 
een Genuese bankier en die ook een kundige veldheer bleek te zijn. Het beleg van Oostende 
was kostbaar en langdurig, want vanuit zee kon de stad steeds bevoorraad worden. Na drie 
jaar werd de stad in 1604 ingenomen. Volkomen onverwacht stootte Spinola hierna met zijn 
snelle leger door de verdedigingsgordel van de Republiek om tijdens zijn veldtocht in 
Graafschap Zutphen en Twente de steden Lochem, Rijnberk, Groenlo en Oldenzaal in te 
nemen. Vanwege een tekort aan financiën bleef het hierbij. Daardoor kreeg Maurits de 
gelegenheid gebied in de Achterhoek te heroveren. Veel kon hij niet doen, want ook de 
Republiek had te maken met financiële problemen. 

Op zee had de Republiek echter weinig meer te vrezen van Spanje. Op 25 april 1607 vernielden 
Nederlandse oorlogsschepen onder leiding van Jacob van Heemskerck een Spaanse vloot, nog 
gedeeltelijk in aanbouw in de haven van Cádiz. Deze zeeslag staat bekend als de Zeeslag bij 
Gibraltar. 

De ontstane patstelling leidde tot vredesbesprekingen in Den Haag. Spinola zelf kwam 
hiervoor naar Den Haag. Er kon geen overeenstemming worden bereikt over definitieve vrede, 
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maar wel werd op 9 april 1609 in Antwerpen besloten tot een bestand, dat uiteindelijk twaalf 
jaar zou duren. Maurits was hier zeer op tegen omdat volgens hem de Spanjaarden hun leger 
weer konden herstellen en opnieuw op kon bouwen. De Hollandse regenten stemden voor 
omdat dit de handel ten goede zou komen. 

Tijdens dit Twaalfjarig Bestand ontstond er nieuwe godsdienstige en politieke verdeeldheid 
binnen de Republiek. Volgelingen van de geestelijke Jacobus Arminius (de remonstranten) 
kregen een conflict met de volgelingen van Franciscus Gomarus (de contraremonstranten). 
Behalve een godsdienstig meningsverschil (de remonstranten kenden een grotere rol toe aan 
de vrije wil van de mens), speelde er vooral een politiek conflict. De remonstranten waren meer 
republikeins dan de contraremonstranten, die meer zagen in een sterke positie van het Huis 
van Oranje. Johan van Oldenbarnevelt koos partij voor de remonstranten. Doordat Maurits 
(uiteraard) koos voor de contraremonstranten dreigde er zelfs even een burgeroorlog. 

Maurits wist tijdens het Twaalfjarig Bestand het gezag in te perken van de 'regenten', een 
informele, niet strikt erfelijke hogere laag van de bevolking die de invloedrijke functies 
bekleedden. Dit kwam onder meer doordat steeds meer burgers van buiten de regentenklasse 
kapitalen verdienden met de handel. Op 4 augustus 1617 begon het conflict te escaleren: de 
Staten van Holland namen de Scherpe Resolutie aan, waarin de steden de vrijheid kregen op 
te treden tegen de contraremonstranten. Deze resolutie pakte echter averechts uit: Maurits 
liet de grijze eminentie Van Oldenbarnevelt en anderen op 28 augustus 1618 tot hun 
verbazing arresteren en beschuldigde hen van landverraad. Johan van Oldenbarnevelt werd 
ter dood veroordeeld en op 13 mei 1619 op het Binnenhof in Den Haag onthoofd. 

Door het overlijden van prins Filips Willem van Oranje in 1618 werd Maurits de nieuwe prins 
van Oranje. In 1620 overleed ook Willem Lodewijk, op dat moment stadhouder van Friesland, 
Groningen en Drenthe. Hij werd opgevolgd door zijn jongere broer Ernst Casimir. 

 
 

De overgave van Breda door Velazquez 

In 1621 overleed Albrecht van Oostenrijk. Omdat zijn huwelijk met Isabella kinderloos was 
gebleven, kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder Spaans bestuur. Isabella bleef wel 
landvoogdes, maar kon niet voorkomen dat de strijd tussen de Spaanse troepen en de 
Republiek weer oplaaide. 

Na de hervatting verliep de strijd aanvankelijk niet gunstig voor de Republiek. Spinola had in 
februari Gulik veroverd, waarbij Maurits niet in staat bleek de stad te ontzetten. Dat lukte 
hem wel tijdens het beleg van Bergen op Zoom. Deze gebeurtenis inspireerde het (strijd)lied 
Merck toch hoe sterck van Adriaen Valerius. 

Spinola heroverde Breda op 2 juni 1625. Eerder dat jaar, op 23 april, was prins Maurits 
overleden. Beide gebeurtenissen hadden grote symbolische en morele waarde voor de 
Spaansgezinden; Breda was immers eigendom van de Nassaus en Maurits was de sterkste 
vijand die ze tijdens de oorlog hadden gekend. De Spaanse schilder Velázquez schilderde De 
Overgave van Breda dat tegenwoordig in het Museo del Prado hangt. 
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Maurits werd opgevolgd door zijn broer Frederik Hendrik. Vanaf 1626 begon Frederik Hendrik 
samen met Ernst Casimir met een veldtocht, waarin hij verschillende successen boekte. Zo 
werden de inmiddels door de katholieke Contrareformatie stevig beïnvloede steden Oldenzaal 
(1626) en Groenlo (1627) heroverd. In 1628 veroverde de kaper Piet Hein in de Baai van 
Matanzas in naam van de Republiek een Spaanse Zilvervloot, die tot op de dag van vandaag 
nog bezongen wordt. Plotseling was er geld in overvloed. 

Een jaar na de verovering van de Zilvervloot sloeg Frederik Hendrik het Beleg van 's-
Hertogenbosch. In een poging de Staatse troepen weg te lokken probeerden de Spaanse 
troepen onder leiding van Ernesto Montecuccoli Amersfoort en de Veluwe in te nemen. Dit 
mislukte echter na een Staatse aanval op een Spaans voedseldepot, waarna 's-Hertogenbosch 
zich overgaf. 

Hierna kwam steeds meer gebied in handen van de Republiek. In 1632 liepen hoge Zuid-
Nederlandse edelen over, waarna Frederik Hendrik zijn Veldtocht langs de Maas begon, 
waarin hij vrijwel probleemloos Roermond en Venlo in kon nemen. Maastricht werd na een 
belegering in datzelfde jaar ingenomen. Ernst Casimir overleed bij het beleg van Roermond. 
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir I. 

Landvoogdes Isabella probeerde in 1633 op eigen gezag (zonder de koning in Madrid te 
raadplegen) vrede te sluiten met de Republiek door rechtstreekse onderhandelingen met de 
Republiek aan te gaan. De onderhandelingen liepen echter op niets uit. Isabella overleed nog 
datzelfde jaar. Een jaar later, op 4 november 1634, werd Ferdinand van Oostenrijk (Don 
Ferdinand) de nieuwe landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Don Ferdinand ging 
voortvarend te werk en veroverde de steden Sierck-les-Bains en Trier. Hierop verklaarde 
Frankrijk Spanje de oorlog. De Franse troepen versloegen de Spanjaarden in de Slag bij les 
Avins. Samen met het leger van de Republiek veroverden ze enkele steden in de Zuidelijke 
Nederlanden, waaronder Tienen, Diest en Aarschot, gevolgd door een maandenlange 
belegering van de Schenkenschans. Op 8 februari 1635 formuleerden kardinaal Richelieu 
namens Frankrijk en Frederik Hendrik namens de Republiek een geheim verdrag ter verdeling 
van de Zuidelijke Nederlanden dat op 8 februari 1635 werd vastgelegd als het Traité de 
Partage; een verdrag om de Waalse Nederlanden bij Frankrijk en de Vlaamse Nederlanden bij 
de Republiek te voegen. Het pakte echter anders uit dan verwacht. De gezamenlijke troepen 
van Frankrijk en Nederland misdroegen zich bovendien zo, dat na de inname van Tienen de 
publieke opinie in sommige van de Zuidelijke Nederlanden zich fel tegen de Republiek keerde. 
Het beleg van de katholieke universiteitsstad Leuven mislukte. In 1636 vonden opnieuw 
vredesonderhandelingen plaats, maar wederom zonder resultaat. 

In 1637 werd het leger van Frederik Hendrik verslagen bij het Zeeuws-Vlaamse Hulst, waarna 
hij Breda belegerde. Don Ferdinand begon een campagne in Limburg en veroverde op 7 
augustus 1637 Venlo en op 4 september Roermond. Ook heroverde hij enkele steden op de 
Fransen. Hij kon echter niet voorkomen dat Frederik Hendrik Breda innam. 

In juni 1638 probeerde het Staatse leger Antwerpen te veroveren. Om de stad te kunnen 
omsingelen trok Frederik Hendrik op door Brabant. Het legeronderdeel van Willem van 
Nassau zou de stad van de Vlaamse kant benaderen, maar werd verpletterend verslagen in de 
Slag bij Kallo. De belegering van Antwerpen werd daardoor verijdeld. De Spanjaarden 
ondernamen vervolgens een tweede poging om met een armada de zeemacht van de Republiek 
te breken. Op deze tweede armada behaalde Maarten Harpertszoon Tromp zijn vermoedelijk 
grootste overwinning, in de Zeeslag bij Duins, vlak onder de Engelse zuidkust. 

In 1640 deed men een hernieuwde poging Hulst te veroveren op de Spanjaarden. Ook deze 
poging mislukte; op 4 juli sneuvelde Hendrik Casimir in de Slag bij Hulst en de Spanjaarden 
hielden stand. Hendrik Casimir werd door zijn broer Willem Frederik opgevolgd als stadhouder 
van Friesland en Hulst zou nog tot 1645 in Spaanse handen blijven. Op een ander front leed 
Spanje een gevoelige nederlaag: Portugal werd onafhankelijk. 
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Don Ferdinand werd in 1641 vervangen door Francisco de Melo als landvoogd van de 
Zuidelijke Nederlanden. In datzelfde jaar nam Frederik Hendrik Gennep in. Francisco de Melo 
richtte zich aanvankelijk op de strijd tegen de Franse troepen. In 1642 maakte hij grote delen 
van de Franse gebiedswinsten ongedaan en hij behaalde grote overwinningen. De Republiek 
vocht in dat jaar nauwelijks, maar een aanbod tot onderhandelingen over vrede werd door 
Frederik Hendrik afgewezen. Na zijn aanvankelijke successen tegen de Fransen, werd 
Francisco de Melo op 16 mei 1643 echter vernietigend verslagen bij Rocroi. Op 20 september 
1644 werd hij opgevolgd door Manuel de Castel Rodrigo. Inmiddels hadden de Fransen 
Grevelingen (in het huidige Frans-Vlaanderen) veroverd op de Spanjaarden en had Frederik 
Hendrik Sas van Gent veroverd. 

Door de opeenvolgende nederlagen tegen de Republiek en ook in de Dertigjarige Oorlog en 
door de interne spanningen nam de kracht van het Spaanse leger snel af. In 1645 veroverden 
de Fransen enkele steden en herwon Frederik Hendrik Hulst. In 1646 sloeg Frederik Hendrik 
opnieuw (vergeefs) het beleg voor Antwerpen: de Fransen konden daardoor enkele steden in 
het zuiden veroveren, waaronder Duinkerke en Kortrijk. Frederik Hendrik overleed in 1647 
nadat zijn gezondheid al geruime tijd achteruit was gegaan. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 
stadhouder Willem II. Landvoogd van de zuidelijke Nederlanden werd aartshertog Leopold van 
Oostenrijk. 

 
 

Met de Vrede van Münster in 1648 kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. 

Inmiddels was het oorlog in grote delen van Europa, de Dertigjarige Oorlog. In 1641 begonnen 
de vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen. Afgesproken werd dat in Münster 
en Osnabrück onderhandeld zou worden. Via Frankrijk ontving ook de Republiek een 
uitnodiging. 

Hoewel er rond die tijd enorme militaire successen werden geboekt, was er binnen de 
Republiek steeds meer sprake van een vredesstemming. De langdurige oorlog kostte veel geld 
en mensenlevens. Alleen de provincies Zeeland en Utrecht, en de stad Leiden, bleven tot het 
einde toe voorstander van de oorlog. 

De Republiek slaagde erin als volwaardige staat aan de onderhandelingen mee te mogen doen; 
zelfs Spanje stemde ermee in. In januari 1646 kwamen acht vertegenwoordigers van de Staten 
aan in Münster om te onderhandelen met de Spanjaarden over vrede. De onderhandelingen 
zouden plaatsvinden in het Huis van het Kramersgilde, tegenwoordig het Haus der 
Niederlande genoemd. De Spaanse onderhandelaars hadden uitgebreide volmachten 
meegekregen van koning Filips IV, die al jaren vrede zocht. Tijdens de onderhandelingen 
werden de Republiek en Spanje het snel eens: de tekst van het Twaalfjarig bestand werd als 
uitgangspunt genomen en de Republiek werd door Spanje als soevereine staat erkend. De 
vrede leek snel nabij. Frankrijk gooide echter roet in het eten door steeds met nieuwe eisen te 
komen. De Staten besloten hierop buiten Frankrijk om vrede te sluiten met Spanje. Op 30 
januari 1648 werd de vredestekst vastgesteld. Deze werd ter ondertekening naar Den Haag 
en Madrid gestuurd. Op 15 mei werd de vrede definitief getekend. 
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De godsdienstige onverdraagzaamheid en de ellende die de oorlog meebracht, leidden tot 
migratiestromen in de Nederlanden, vooral die van protestanten gericht naar de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden (reeds in de jaren 1578-1588 toen deze formeel nog niet 
bestond), maar ook de andere omringende landen. De grootste beweging naar het noorden 
(vooral Holland) vond plaats in de jaren 1583-1585 tijdens de herovering van de grote Vlaamse 
en Brabantse steden (Ieper, Brugge, Gent, Brussel, Mechelen en vooral Antwerpen). Dankzij 
de instroom van deze veelal kapitaalkrachtigen en/of intellectuelen ging het economische en 
militaire overwicht verschuiven van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden, waar de 
Gouden Eeuw zou aanbreken. De massale inwijking van vluchtelingen, die in de Republiek 
een grote demografische verschuiving veroorzaakte, bracht naast economische, culturele en 
wetenschappelijke verrijking ook sociale spanningen met zich mee. 

Latere visie op de Tachtigjarige Oorlog. Door diverse geschiedschrijvers is de Opstand 
verschillend beoordeeld. De eerste van hen was P.C. Hooft met zijn werk De Nederlandsche 
Historiën (1642-1647), dat de Opstand van 1555 tot 1587 beschreef. Hij poogde onpartijdig te 
schrijven door ook Spaanse bronnen te raadplegen. 

In de 19e eeuw werd de Tachtigjarige Oorlog weer uitgebreid onderzocht. Tot die tijd werd 
vooral gesproken van De Opstand of De Nederlandse Opstand. De naam Opstand slaat vooral 
op de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog, toen de Republiek nog niet bestond. In een 
recente studie spreekt onder meer Arie van Deursen over De Opstand van 1572-1584. Robert 
Fruin merkte echter al in 1861 op dat geschiedschrijvers geneigd zijn slechts deze 
beginperiode uitvoerig te beschrijven tot de moord op Willem van Oranje in 1584, terwijl dit 
geenszins het keerpunt van de oorlog was, dat pas in 1588 kwam met de oprichting van de 
Republiek en de nederlaag van de Spaanse Armada, en na de Tien jaren daarna pas de 
Opstand (althans voor het Noorden) vrijwel gewonnen was.  

Volgens de gereformeerde antirevolutionaire Guillaume Groen van Prinsterer ging de Opstand 
om hoe door Gods leiding het Nederlandse volk onder het huis Oranje-Nassau zijn vrijheid 
wist te verwerven. Dit kwam het duidelijkst naar voren in zijn Handboek der geschiedenis van 
het vaderland (1846).  

De door Rankes historisme en Mills liberalisme beïnvloede Fruin, die als eerste de leerstoel 
vaderlandse geschiedenis van de Universiteit Leiden bekleedde, betrachtte een 
wetenschappelijke benadering van de Opstand, in tegenstelling tot de louter verhalende 
geschiedenis die tot dan toe gebruikelijk was. Fruin richtte zich daarbij hoofdzakelijk op twee 
perioden: Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog (1857) over 1588-1598 en Het voorspel van 
de Tachtigjarigen Oorlog (1859) over 1555-1568. In zijn werk is aanvankelijk wel enige 
staatsgezindheid te merken, later daarentegen orangisme.  

De eveneens liberale Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het onderzoek door het opzetten van het Rijksarchief. Ook gaf in 1859 zijn 
vertaling van The Rise of the Dutch Republic (1856) van de Amerikaanse puriteinse historicus 
John Lothrop Motley een flinke impuls aan de discussie.  

Het katholieke antwoord op de protestantse en liberale geschiedschrijving kwam van Willem 
Jan Frans Nuyens, die stelde dat ook katholieken goede vaderlanders konden zijn en velen 
van hen ook meevochten tegen de Spanjaarden tijdens de Opstand. Nuyens werk Geschiedenis 
der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw (Amsterdam, 1865-70, 8 delen) was belangrijk 
voor het (her)vinden van de rol van de Nederlandse katholieken in de Opstand en daarmee in 
de Nederlandse staat en droeg bij aan hun emancipatie. 

De sociaaldemocratische Pieter Geijl bracht begin 20e eeuw een vernieuwende visie op de 
Opstand, door te stellen dat deze inging tegen de logische loop der geschiedenis, waarin 
uiteindelijk elk volk zijn eigen staat zou moeten kunnen vestigen, terwijl dit voor een deel van 
wat Geijl zag als de Nederlandse stam, namelijk het zuidelijke oftewel de Vlamingen, niet 
opging. Geyl meende dat de Republiek door had moeten vechten om ook de Nederlandstalige 
gewesten van het latere België te veroveren, die in de jaren 1579-1585(-1604) verloren waren 
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gegaan, zodat er een Dietse volksstaat zich had kunnen vestigen. Hij pleitte in de Groot-
Nederlandse gedachte (1925, 1930) om de tijdens de Opstand verloren gegane Vlaams-
Nederlandse eenheid te herstellen. Daarvoor moest de geschiedenis worden herschreven in 
Groot-Nederlandse zin, en Geijl trachtte dat in zijn werk Geschiedenis van de Nederlandsche 
Stam (1939-1962), waarin hij echter niet verder kwam dan het jaar 1798. De discussie over 
de Opstand gaat tot op de dag van vandaag voort. Bron: Wikipedia 
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Vijfentwintig jaar guerrilla verwoest 
Twente 
 

Legers met beroepsmilitairen verdwijnen na de ondergang van het Romeinse rijk. Maar in de 
Middeleeuwen verschijnen ze weer in de Lage Landen.  De ridders worden de belangrijkste 
krijgers. Zij zorgen voor hun eigen, kostbare wapenrusting en hun paarden. Ze vormen de 
cavalerie. 

Maar ridders hebben ook een belangrijke bestuurlijke en een sociale taak. Zij vormen de adel. 
Wanneer zij gaan vechten verplichten zij hun horigen, meestal boeren, mee te gaan. De 
horigen vormen het voetvolk, de knechten, de infanterie. In de late Middeleeuwen, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, ontstaan huurlingen (söldner of soldaten). Rijke edelen huren deze 
beroepssoldaten om voor hen te vechten. Maar de kern van het leger is de ruiterij: de ridders. 

Lansen en harnassen spelen een belangrijke rol in hun wapenrusting. Alleen ridders kunnen 
zich de kostbare harnassen en paarden veroorloven. Het voetvolk gebruikt veel wapens die op 
landbouwgereedschap lijken. In vredestijd zijn er geen legers. 

Voor de slag begint wordt het leger in slagorde opgesteld. De piekeniers vormen het centrum. 
Zij stellen zich in een carré op en worden bataillons genoemd. De piekeniers vormen het 
oudste en belangrijkste deel van de infanterie. Zij staan met hun lanzen voortdurend klaar 
voor de aanval, maar ook voor de verdediging. De musketiers hebben veel tijd nodig om na 
ieder schot hun wapen opnieuw te laden. 

De grootste bedreiging voor de infanterie is de cavalerie. Een deel van de infanterie moet in 
een gesloten formatie blijven om een centrum van weerstand te vormen. Op dit centrum 
kunnen andere eenheden terugvallen. Zij garanderen een veilige terugtocht. De kurassiers 
worden bij voorkeur vaans- of compagniesgewijze in blokken, escadrons, Op één of op beide 
vleugels in het centrum opgesteld. 

Zijn de legers eenmaal tegenover elkaar opgesteld, dan beginnen eerste de schermutselingen 
met het doel de vijandelijke opstelling te verkennen en het moreel te polsen. Voor dit doel 
worden de harquebusiers (afbeelding rechts) ingezet. Na de schermutselingen, die soms uren 
kunnen duren, begint de eigenlijke slag die kort duurt. 

Eenmaal in gevecht is een afdeling infanterie of cavalerie heel kwetsbaar voor een verse 
tegenstander. Een kleine intact gebleven troep kan in de slag een onverwachte ommekeer 
brengen. Daarom wordt tot het laatste moment een kleine groep ruiters in reserve gehouden. 

Prins Maurits brengt de sterkte van de vanen terug tot 100 paarden, waardoor het aantal 
vanen kan worden uitgebreid. In 1635 zijn in bet Staatse leger tachtig vanen opgenomen. Het 
is de gewoonte in het veld drie tot vier vanen in een regiment onder te brengen. De vanen, 
bestaande uit Hollandse, Vlaamse, Waalse, Franse, Engelse en soms zelfs Italiaanse ruiters, 
en de regimenten dragen geen nummers, maar worden genoemd naar hun commandant, 
bijvoorbeeld ritmeester Jhr. Van der Noot of Kolonel Van Reede. (bron: cavaleriehistorie). 

De opstandelingen komen in de Tachtigjarige Oorlog steeds geschut tekort bij belegeringen. 
Gouverneur Arend van Dorp van Goes vraagt Van Oranje tevergeefs om geschut en moet er 
uiteindelijk zelf vier aanschaffen in Middelburg. Bij de belegering van kasteel Wouw stokt de 
opmars omdat op vijftien kanonnen uit Antwerpen moet worden gewacht in 1583. Steden in 
Holland lenen zelfs stukken aan elkaar uit. Een opsteker is dat admiraal Blois van Treslong 
van Zeeland tientallen kanonnen buitmaakt op zee. 
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De opstandelingen kampen vaak met een tekort aan goede trekpaarden en goed opgeleide 
kanonniers. Bij de Staatse aanval op Deventer is het geschut aanvankelijk te zwak voor een 
aanval. Ook voor de zware kurassiers, schutters te paard, is het drassige Nederland een 
probleem. De paardenhoeven zuigen zich vast in de natte bodem en dat niet alleen wanneer 
de dijken worden doorgestoken. De ruiters zijn afhankelijk van dijken en bruggetjes. 
Bovendien verbouwen boeren in de zeegewesten geen haver. Er komt nauwelijks hooi voor. 
Van Oranje houdt zijn grote veldtochten alleen in het zuiden en oosten van de Lage Landen. 

De goedgeoefende Spaanse cavalerie is van doorslaggevend belang geweest tijdens de slag op 
de Mookerheide op 14 april 1574, tijdens de slag van Gembloux op 31 januari 1578, de slag 
op de Hardenbergerheide op 15 juni 1580 en tijdens de slag bij Noordhorn bij Groningen op 
1 september 1581. De ruiterij is ook van belang tijdens de slag bij Amerongen (Utrecht) op 23 
juni 1585. Spaanse cavalerie en infanterie vullen elkaar uitstekend aan en verrassen de 
Staatse tegenstanders keer op keer waardoor onder de opstandelingen vele honderden doden 
vallen. 

De opstandelingen zijn echter uitstekend in een ongeregelde oorlogvoering ofwel guerrilla, wat 
in het Spaans letterlijk kleine oorlog betekent. Groepjes strijders overvallen de vijand. De 
opstandelingen nemen bijvoorbeeld in Xanten bij toeval de belangrijke legerleider Maarten 
Schenk, toen nog in dienst van Spanje, gevangen. Bij Venlo breken 120 lansiers en 30 ruiters 
door de Spaanse linies. Het lukt net niet stadhouder Parma, Alexander Farnese, gevangen te 
nemen. 

Op 15 maart 1590 levert een gloednieuwe gieterij in 's-Gravenhage twee vuurmonden af. De 
Nederlandse artillerie is geboren. (bron: Oorlog, mijn arme schapen van Ronald de Graaf.) 

 

Spaanse soldaten 

De Tachtigjarige Oorlog is vooral gevoeld door de bevolking van Overijssel. Tussen 1580 en 
1600 is er geen echt front. Heel Oost-Nederland is strijdtoneel. Vanuit kastelen als Twickel bij 
Delden, Heeckeren bij Goor en Schuilenburg bij Hellendoorn  en Saasveld en de vestingsteden 
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Oldenzaal en Zutphen en stadjes als Enschede Almelo en Ootmarsum terroriseren knechten 
en ruiters de arme bevolking. Soms zijn er zelfs veldslagen waarbij honderden doden vallen, 
zoals op de Hardenbergerheide in 1580, in Goor tussen 23 juli tot 1 augustus 1581 en bij 
Noordhorn in Groningen vier weken later. Twaalf dagen na de moord op Willem van Oranje 
brandt Stad Delden tot de grond toe af, de tactiek van de verschroeide aarde wordt voor de 
eerste keer toegepast. Het gebied tussen Almelo, Oldenzaal en Groenlo is jarenlang 
grotendeels ontvolkt. 

In 1597 keert de rust terug, voor een aantal jaren dan. De Tachtigjarige Oorlog eindigt pas in 
1648 in Munster. 

De schade van de Tachtigjarige Oorlog is enorm. De bevolking van Overijssel heeft er meer 
dan een eeuw nodig om zich te herstellen. De arme boeren ontwikkelen een nieuw 
bijverdienste-systeem. Behalve het werk op het land gaan de gezinnen ook in huis aan de slag. 
Ze gaan weven en klompen maken voor Holland en Friesland. De nieuwe bronnen van 
inkomsten stelt de bevolking van Overijssel in staat zich te herstellen van de verwoestingen 
in de Tachtigjarige Oorlog. Twentse havezaten stuk voor stuk verwoest na 1580. Veel 
eigenaren van belangrijke havezates komen in 1580 in Opstand tegen het Spaanse gezag. 
Oldenzaal is een belangrijke Spaanse vesting. Maar Twente ligt bezaaid met versterkingen van 
de Opstandelingen, zoals het Huis Goor dat van de drost van Salland, Eggerik Ripperda, is. 
Weleveld is van Sweder Schele, een volgeling van Luther. Bijna alles wordt verwoest behalve 
Twickel en het huis Almelo. Maar één havezate is herbouwd. Het Huis Heeckeren staat nu op 
de plek van het Huis Goor. De rest is helaas allemaal verdwenen. 

1570: Unico Ripperda, drost van Salland, zegt op de landdag in Zwolle dat Overijssel niet in 
staat is de belasting (de tiende penning) te betalen. 

1571: De eerste soldaten in Spaanse dienst in Ootmarsum. 

1572: Graaf Willem van den Bergh, zwager van Willem van Oranje, neemt Zutphen, Zwolle en 
Kampen in. Hij bezet in juli de vestingsstad Oldenzaal en blijft er vier maanden. De hertog 
van Erik van Brunswijk (Braunschweig) legert ruiters en afdelingen landsknechten in 
Oldenzaal en omliggende plaatsen in Twente. Ritmeester Plettenborg is in Haaksbergen met 
ruitereenheden. Zowel geuzen als Spaanse soldaten houden huis in het rijke klooster van 
Albergen. Boeren in Hengevelde lijden in 1573 schade na aanvallen van ruiters en knechten. 

1573: Graaf van Megen met een vendel Spaanse ruiters gelegerd in de commanderie bij 
Ootmarsum. 

1578: Staats leger neemt de bisschopsstad Deventer in Van de Kornput - afbeelding links - 
adviseert stadhouder Rennenberg van Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen en 
legerleider Von Hohenlohe bij de belegering van Deventer; een officier uit Baden (mogelijk 
Steinbach) die in Spaanse dienst bij Alkmaar in 1573 heeft gevochten, schrijft zijn broer op 
21 maart 1575 in Delden dat zijn mannen in Gelderland zijn rondgetrokken. Zijn 
slechtbetaalde soldaten hebben er flink geplunderd. Zij hebben nog twee jaar soldij tegoed. 
Een maand eerder zouden knechten in dienst van de prins het huis van de Scholte van Ratum 
bij Winterswijk hebben geplunderd. Maar in werkelijkheid doen Spaanse soldaten dit om de 
staatsen in diskrediet te brengen, aldus B. Stegeman in Kerspel Winterswijk. De Spanjaarden 
zouden tegelijkertijd de hofmeijer van het Hof Espelo vermoorden, ontdekte G.J. ter Kuile. Het 
hof Espelo is afgebrand. (bron: C. Elderink) Lingen wordt persoonlijk bezit van Willem van 
Oranje. 

1579: De ridderschap en steden van Overijssel ondertekenen de Unie van Utrecht niet, maar 
getuigen adhesie. Waarschijnlijk gebeurt dat uit angst voor het sterke Spaanse garnizoen in 
de vestingstad Oldenzaal. Boeren bewapenen zich tegen plunderende troepen. Van Hohenlohe 
verslaat deze desperado's in twee slagen bij het klooster Sion bij Doetinchem en Boxbergen 
tussen Deventer en Raalte. De opstandelingen krijgen de overhand in Twente. Overste 
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Steinbach of Steenbach bezet Ootmarsum met zijn regiment en blijft ruim vijf maanden in de 
commanderie.  Ook in 1579 stropen woeste benden ruiters het land van Twente en Salland af 
op zoek naar buit. Zij zijn in staatse dienst geweest maar nu 'heerloos'. Mogelijk zijn er ruiters 
bij van Kurtzbach, Steinbach en Von Hohenlohe. Boeren komen in opstand tegen de 
huurlingen, maar worden uiteindelijk verslagen. (Bron: C. Elderink) 

1580: 3 maart Verraad van Rennenberg, 21 april graaf Willem van Nassau in Ootmarsum, 15 
juni Eggerik Ripperda houdt de katholieken in toom in Zwolle, Maarten Schenk wint de slag 
op de Hardenbergerheide, maar komt met zijn Malcontenten te laat bij Zwolle. In april bezet 
Van Hohenlohe Oldenzaal, maar op 27 september verlaat hij de vestingstad al weer. Boeren 
zijn plunderingen door slechtbetaalde huurlingen zat en vormen een leger om de mannen van 
Van Hohenlohe te verdrijven. Spaanse kapitein Pessel trekt met Spaanse, Albanesche, Waalse 
en Duitse soldaten over de grens bij Wielen (Hardenberg/Gramsbergen). In de bossen bij 
Uelsen en Neuenhaus vallen veel doden. Kapitein Pruist legert een garnizoen in het huis 
Schuilenburg, een van de weinige verdedigbare huizen in Overijssel. Aantal Twentse jonkers, 
onder wie Joost van Bevervoorde en Johan Rammelman, overwintert in Osnabrück. Herman 
Ripperda van Hof te Boekelo blijft. Hij heeft een vrijbrief (sauvegarde). Ook de Spaansgezinde 
drost, Goossen van Raesfelt, verantwoordelijk voor de terechtstelling van de freules Van 
Beckum, neemt de wijk. Spaanse troepen uit Zutphen en Lochem naderen Twente. Spaanse 
soldaten bivakkeren in Huis van Hengelo, maar Gelmer Sticke verdrijft de Spaanse soldaten 
uit Hengelo in een drie uren durende strijd.  Huis van de naar Münsterland uitgeweken drost 
van Twente, Goossen van Raesfelt, in Deventer wordt geplunderd. Rennenberg neemt voor 
Spanje Oldenzaal in op 27 september; Singraven lijdt onder Spaanse bezetting. Adolf van 
Bellinkhave of Bellinckhave beleend met Vogelzang bij Almelo en lid van de Overijsselse staten 
doodgeschoten in Diepenheim. 

1581: Willem van Oranje benoemt Johan van Voorst tot drost van (bezet) de heerlijkheid 
Haaksbergen en Diepenheim en tot drost van heel (bezet) Twente.  Eggerik Ripperda, wordt 
luitenant-stadhouder van (grotendeels bezet) Overijssel, drost van Salland en heer van 
Boxbergen, Weldam en Heekeren in Goor, bezoekt in februari Hengelo. Herman Ripperda, 
broer van Eggerik, blijft op zijn goed, de havezate Hof te Boekelo. Rennenberg sterft in juli, 
Verdugo volgt hem op als stadhouder. Slag om Goor (eerste daad Verdugo); Schenk neemt 
Eggerik van Ripperda, Johan van Voorst en legeroverste Christoffel van IJsselstein gevangen 
in augustus. Overijssel zweert samen met andere gewesten op 26 juli 1581 de koning van 
Spanje af, nadat Philips 11 Willem van Oranje vogelvrij verklaart. Willem van Angeren moet 
Van Hohenlohe verjagen, Enschede Spaans uit Hengelo, Ootmarsum krijgt een schans; 
Spanjaarden zijn er al tien jaar.  Grote slag bij Noordhorn (Groningen) tussen Verdugo en 
Norris / Willem Lodewijk van Nassau. Spaanse hopman Hugo Pruim houdt vanuit Lochem 
plundertochten in de omgeving van Delden en Hengelo. Hij zou in Azelo hebben huisgehouden. 
Havezate Hagmolen in Bentelo verwoest. De pest teistert Enschede in 1581 en in 1582. De 
Spaanse stadhouder roept de boeren onder de wapens tegen een mogelijke staatse aanval. 

1582: Tassis verovert Steenwijk. Steenwijk krijgt bijnaam roofnest van het noorden. Pruist 
verjaagt inwoners van Delden, links getekend met verdedigingsmuur en grachten. Pruist 
verjaagt inwoners van Goor vanuit de Schuilenburg bij Hellendoorn. Staatse kapitein Villiers 
in Hengelo. De Eeshof in Tubbergen verwoest, Johan van Eschede vlucht. 
Spaanse soldaten plunderen het huys Weleveld in Zenderen en Spaanse ruiters uit Goor 
bezetten Grimbergen in Notter bij Rijssen. Spaanse soldaten onder Juan Baptista de Tassis 
(wapen rechts) versterken kasteel Twickel bij Delden en krijgt hulp uit Almelo. De staten 
dreigen spullen Herman van Twickel verbeurd te verklaren. Weduwe Van Beckum verlaat het 
Nijenhuis (Diepenheim) dat geheel verwaarloosd raakt. Ze woont tot haar dood in Borculo. 

1583: Staatse troepen van Pruist of Prüsse verwoesten huizen in Delden. Goor en Rijssen 
branden en Enschede wordt korte tijd bezet. Spaanse soldaten steken 80 huizen in brand in 
Epe bij Gronau, Caspar de Robles zit met een garnizoen in Losser. Tassis verovert Zutphen, 
Willem Lodewijk van Nassau en Hohenlohe ontzetten Lochem. Johan Strubbe, bouwheer van 
huys Effink in Elsen bij Goor, trouwt met Judith Noordinck, weduwe van Gerrit van Voorst. 
Strubbe is vijand van de koning en vlucht naar Deventer. 
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1584: De Staten-Generaal besluiten op 20 juni tot de tactiek van de verschroeide aarde in 
Twente. Pas in december wordt deze tactiek gestopt. Stadhouder Adolf van Neuenahr en 
maarschalk Joost de Soete, heer van Villiers, steken op 22 juni Delden in brand. Slechts 40 
procent van de Deldenaren ontkomt. Almelo, Haaksbergen, Diepenheim en Goor branden in 
juli, Oostendorper watermolen in Haaksbergen is verwoest. Balthazar Gerards vermoordt 
Willem van Oranje op 10 juli 1584. Twente in brand steken is nu minder moeilijk. Francisco 
Verdugo (familiewapen rechts) en/of Parma met 6000 soldaten in Nordhorn; Mendoza in 
Ootmarsum plundert Halle en Getelo. Spanjaarden steken kasteel Grimberg van Johan van 
Voorst, drost van Twente, in Notter bij Rijssen in brand. Zij veroveren kasteel Rechteren bij 
Dalfsen. Rijssen geplunderd en deels verwoest. Engelse en Duitse huurlingen in dienst van 
het Staatse leger gijzelden inwoners van de stad en persen de bevolking 2100 Carolus gulden 
af. Graaf Adolf van Neuenahr, stadhouder van Utrecht en Gelderland, wordt ook stadhouder 
van Overijssel. Stropende troepen nemen Enschede in, maar Mario Martinengo verjaagt hen, 
het platteland rond Haaksbergen, Goor, Rijssen, Enter en Wierden is verwoest. . Cavalerie is 
in moerassige gebieden niet bruikbaar. De hoeven van de paarden zuigen zich vast in de natte 
grond. 

 

Staatse troepen 

1585: Spaanse troepen bezetten Almelo, leggen zware schattingen op en verwoesten bijna de 
hele stad. (bron: Ter Kuile). In mei komt kasteel Schuilenburg bij Hellendoorn na een beleg 
van enkele dagen in handen van koningsgezinden. De havezate Hagmeule in Bentelo staat 
leeg. Pruist wordt afgedankt en wegens oorlogsmisdaden onthoofd in Zwolle. Stadhouder 
Verdugo geeft landmeester Roelof Bitter toestemming de vernielde windmolens in Twente te 
herbouwen. Adolf van Neuenahr, richt een vaandel ruiters op. Zij zijn de eerste kurassiers. 
(bron: cavaleriehistorie). 

1586: Geen inkomsten uit belastingen in Goor dat al jaren zucht onder plunderingen. 
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1587: De staatse ritmeester Gert van Balen en vaandrig Arent Brecke plunderen vanuit 
Lochem de stad Almelo op 10 juni 1587. Ruim 80 woningen gaan in vlammen op, maar het 
huis Almelo blijft in Spaanse handen; broeders van klooster Antonius in Albergen vluchten 
voor het krijgsvolk naar Oldenzaal. Stanley loopt met zijn Ierse soldaten over. Deventer 
Spaans. Stadhouder Verdugo vreest een staatse aanval en legert begin juli vendels Waalse 
knechten in Enschede en Ootmarsum. Boeren moeten hun oogst in september in de stad 
onderbrengen. Haexbergen of Haaksbergen grotendeels verwoest evenals het kasteel 
Nijenhuis bij Diepenheim. Boeren slaan de richter van Haaksbergen, een bastaardzoon van 
Johan van Warmelo, dood. 

1588/1593: Graafschap Bentheim gaat over van het lutherse geloof naar het calvinisme. 
Mondragon en Don Fernando de Torres Vedras komen naar Twente met hun soldaten. 
Adolf van Twickelo, die al in 1575 het huis Hengelo verruilt voor het veilige Beugelskamp bij 
Denekamp, bewapent in 1587/88 voor Verdugo boeren uit Overijssel vanwege de mogelijke 
inval van staatse soldaten. Lage bij Breckelenkamp is van Twickel en wordt een katholieke 
enclave in de graafschap Bentheim.  

1589/1590/1591: Staatse benden vallen Almelo aan, vermoedelijk vanuit Goor dat van 1589 
tot en met 1591 is bezet door aanhangers van prins Maurits.Graaf Mario Martinengo versterkt 
Enschede met zeven bolwerken. Martinengo laat op 1 oktober boeren vermoorden en huizen 
in brand steken in Gronau, zijn cavalerie probeert vee te stelen. Dominee Jesse schrijft dat 
graaf Arnold van Steinfurt getuige is van de moord op zes boeren en het verwonden van 
anderen (bron: C. Elderink). Gerrit van Bevervoorde van het slot Weemselo schaakt Maria van 
Reede van het kasteel Saterslo in Saasveld. De molens van Het Hulsbeek in de buurtschap 
Berghuizen bij Oldenzaal gaan in vlammen op. Een steen in het Palthehuis getuigt van dit 
voorval. Zo'n 1000 paarden, 1000 schapen, 500 koeien en ontelbare varkens worden in 
augustus geroofd in de buurt van Oldenzaal. 

1590: Maurits verovert kasteel Rechteren. Geuzen, ruiters en voetvolk, vallen op 24 november 
onder leiding van kapitein Leswein of Lezwein tevergeefs het huis Almelo aan. De staatse 
overste, graaf Van Overstein overnacht op 17 december 1590 in of bij Almelo. De situatie blijft 
tot augustus 1591 onveranderd. De Staten-Generaal laten de Harrevelderschans bouwen 
midden in vijandelijk gebied tussen Haaksbergen en Buurse. 

1591: Mendo loopt bij Enschede in de hinderlaag van Hendriks; 160 doden. Emanues de 
Vagos met 3800 man in Uelsen. Stadhouder Verdugo nadert Almelo en Enschede met een 
groot leger en vraagt beide steden in juni zoveel mogelijk bier en brood in voorraad te houden. 
Hij belooft alle schade door zijn soldaten aan het huis Almelo toegebracht te zullen vergoeden. 
Zutphen en Deventer en de kastelen Rechteren en Schuilenburg worden Staats. Adolph van 
Twickelo, heer van Hengelo, overlijdt in (Spaans) Oldenzaal. Graaf Van den Bergh laat het 
huis Weemselo (Weemsele) innemen en verbranden op 8 augustus nadat het door zijn vijand 
kort is bezet. Herman van den Bergh stuurt in augustus 30 soldaten van het vendel van 
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hopman Boijmer naar Rutger Torck in het huis Almelo. Prins Maurits belooft in augustus 
geen soldaten in de huizen Hengelo en Almelo te legeren wanneer de Spaanse soldaten 
vrijwillig vertrekken. De Spanjaarden gaan waarschijnlijk niet op het voorstel in. Want in 1593 
wordt de Spaanse bezetting op het huis Almelo afgelost. Ook Delfzijl (belangrijkste 
toevoerhaven tot Groningen) en Nijmegen (de sleutel tot de Waal) vallen in handen van de 
prins van Oranje. 

1592: Maurits neemt Steenwijk, Coevorden (in augustus voor de negende keer afgebrand; 12 
september staats), Almelo, Ootmarsum en het huis Schuilenburg bij Hellendoorn in.  
Saasveld in staatse handen (Gerard van Bevervoorde?) in de nacht van 1 op 2 april. Spaanse 
troepen bezetten op 3 april het huis Weleveld. Zij vertrekken weer op 19 juli omdat Maurits 
Ootmarsum belegert. Verdugo, de Spaanse stadhouder van Overijssel, moet zich terugtrekken 
en strijkt neer bij Denekamp. Verdugo plundert Uelsen en Veldhausen; Mendoza moet zich 
terugtrekken uit Ootmarsum. Ook Enschede wordt heel even Staats. Spaanse soldaten uit 
Oldenzaal plunderen in Bentheim. Parma sterft in Atrecht. 

1593: Verdugo belegert de vesting Coevorden geeft de drost van Twente opdracht muitende 
soldaten in kasteel Twickel bij Delden te arresteren en naar Oldenzaal te brengen. 
Hendrik/Frederik van den Bergh herovert Ootmarsum op 11 september voor Spanje. Huis 
Almelo (links) is in juni nog in handen van het Staatse leger en wordt volledig verwoest (bron: 
brief Albrecht van Ittersum aan hopman Jacob Muersz in Ootmarsum). Spaanse soldaten 
nemen Almelo in. 

1594: Mendoza plundert vanuit Ootmarsum, Gildehaus en Neuenhaus. Mario Martinengo 
trekt vanuit Enschede naar Hengelo. Derde deel van Hengelo, 43 boerderijen, gaat in vlammen 
op. Na een beleg van bijna acht maanden moet Verdugo zijn kamp bij Coevorden opbreken. 
De Spaanse stadhouder druipt af naar Rheine. Niet lang daarna valt Groningen in handen 
van Maurits. 

1595: Johan van Voorst herbouwt de Grimberg in Notter, pachters uit de omgeving van 
Ottenstein bij Ahaus brengen tussen 1595 en 1607 geen cent meer op. 

1596: Staatse leger onder kapitein Splinter verovert Huis van Hengelo. Zo'n 40 huizen in 
Hengelo gaan in vlammen op in 1595 en 1596. Herbouw huis Heeckeren in Goor dat in 1584 
is afgebrand. 

 

Huis Hengelo 

1597: Maurits verovert Groenlo, Bredervoort, Enschede (18 oktober), Oldenzaal (22 oktober) 
en Lingen (12 november) en zijn overste Duivenvoorde en/of Gerard van Warmelo neemt 
Ootmarsum op 21 oktober in. Spaanse soldaten verlaten kasteel Twickel; Almelo Staats tot 
1605. Verdugo overlijdt. 

Twente moet Spaanse vesting Zutphen bevoorraden in 1580 en 1597. Staatse troepen 
plunderen er op los, platteland raakt leeg. De Tachtigjarige Oorlog barst in alle hevigheid los 
in Twente rond 1572, vier jaar na de slag bij Heiligerlee. De staatse veldheer Willem van den 
Bergh, zwager van Willem van Oranje, neemt vlak nadat de geuzen Den Brielle bezetten, 
Zutphen in. Hij verovert Zwolle, Kampen en bezet in juli 1572 de vestingstad Oldenzaal. 
Maar na vier maanden zwaaien de Spaanse soldaten er al weer de scepter. Boeren en 
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kloosters in Twente hebben in 1572 en 1573 last van plunderende soldaten. Maar dit is nog 
maar het begin. 

Stadhouder Rennenberg verjaagt het Spaanse garnizoen uit de belangrijke hanzestad 
Deventer in 1578, waar onder meer het klooster Ter Hunnepe wordt verwoest. Twee jaar later 
verovert Van Hohenlohe Oldenzaal. Maar dan loopt stadhouder Rennenberg over naar het 
Spaanse kamp. Zij verjagen Van Hohenlohe uit Twente door de slag op de Hardenbergerheide 
te winnen. Kasteel Heeckeren bij Goor en Twickel bij Stad Delden krijgen een Spaanse 
bezetting. Bij Goor bouwen de Spanjaarden schansen om de belangrijke doorwaardbare plaats 
in de Regge te verdedigen en een aanval uit Lochem te weerstaan. 

 

Slag om Goor 

Een staatse aanval op Goor mislukt in 1581 en de slag bij Nordhorn verliezen zij. Deventer, 
Lochem en delen van Gelderland achter de IJssel, blijven in handen van staatse troepen. 
Spaanse troepen onder Verdugo proberen verder op te rukken. Maar een belegering van 
Lochem van juli tot medio september 1582 mislukt. Tassis verover Zutphen in 1583. De stad 
moet vanuit Twente worden bevoorraad. Staatse soldaten belegeren Zutphen tevergeefs in 
1584 en in 1586. Stadhouder en veldheer Verdugo doet veel moeite de bevolking van Lochem 
op de knieën te krijgen. Hij ondervindt veel hinder van de staatse troepen die vanuit Lochem 
plunderend rondtrekken door Twente. 

Voedsel voor Zutphen halen de Spanjaarden op bevriende en vijandige Twentse boerderijen. 
De hofhorige erven, die eerder van de bisschop zijn en nu van de Spaanse koning, moeten 
koren afstaan aan ambtenaren (ontvangers) die begeleiding van soldaten krijgen. Maar Twente 
telt ook veel erven die in handen van de vijand van de koning zijn. Zij zijn veelal naar 
Osnabruck uitgeweken, zoals Schele van Weleveld, Bevervoorde van Oldemeule en 
Rammelman van Dubbelink. De Spaanse leiding in Oldenzaal confisceert boerderijen van 
'ketters' en neemt de opbrengst in beslag. 

Troepen die naar Lochem en Zutphen trekken, plunderen naar hartelust de erven die in 
handen zijn van staatse edelen, zoals de Hagmolen en de Eeshof. De boeren die op het land 
werken van staatsgezinde grootgrondbezitters moeten uiteraard belasting betalen. Maar uit 
de administratie van de Spaanse ontvanger blijkt dat er bijna niets meer te halen is. Staatse 
ruiters stelen vee en Spaanse soldaten steken boerderijen in brand. De handel op de IJssel is 
door het oorlogsgeweld tussen 1583 en 1591 onmogelijk. De markt in Zwolle blijft leeg. Van 
de 1800 huizen in Deventer worden er nog 100 bewoond. 

Tussen 1583 en 1587 blijft de situatie ongeveer zoals hierboven aangegeven. Rood is Spaans 
(Ootmarsum, vestingstad Oldenzaal, Enschede, Vestingstad Groenlo, Goor (kasteel 
Heeckeren) en Delden (kasteel Twickel), Almelo (huis te Almelo) en de vestingstad Zutphen. 
Staats zijn de vestingsteden Deventer en Lochem en kasteel Schuilenburg bij Hellendoorn. 
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Spaanse troepen rukken steeds verder op. Zij veroveren in 1580 Groenlo, in 1583 Zutphen en 
in 1587 Deventer. Staatse troepen onder Neuenahr en Villiers verwoesten het platteland 
tussen Groenlo, Ootmarsum en Almelo en stelen het vee. Ook Spaanse soldaten terroriseren 
de bevolking die massaal vlucht, onder meer naar Amsterdam. Sommige boeren verenigen 
zich in een leger desperado's. Het staatse leger wil vanuit Deventer en van achter de IJssel de 
voedsel- transporten van Twente naar Zutphen stoppen. De mannen van Willem van Oranje 
steken boerderijen in brand en vernielen de oogst in Twente. Zij steken in 1583 de steden 
Diepenheim en Delden in brand en bezetten zelfs Enschede, zij het voor een korte tijd. De 
belangrijkste steden in Twente zijn slechts via een beperkt aantal wegen toegankelijk in de 
zomer. In de winter zijn de meeste wegen onbegaanbaar. 

 

Spinola maakt van Goor een garnizoenstad 

In 1583 steken Spaanse troepen het erf Lambertinck van de staatsgezinde Johan van Twickel 
in brand. In de herfst van 1582 is ook al een aanslag op het erf gepleegd. Diderick Engelkens, 
rechter in Delden, schrijft dat Claes Lambertinck met zijn gezin naakt uit zijn huis is gevlucht.  
 
De Spaanse ontvanger krijgt in 1581 nog belastinggeld van hofhorige pachters. Maar in 1582 
zijn zij al niet meer in staat hun verplichtingen aan de koning van Spanje te voldoen. Ook 
1583 is er geen geld. In 1584 probeert de ontvanger opnieuw belastingen te innen, bijvoorbeeld 
op het erve Speeckenbrinck in de hof van Goor. Maar dit hof heeft 'lang woest gelegen'. 

Veel doopsgezinden uit het Zuidelijk deel van de Lage Landen trekken naar Twente waar wat 
meer godsdienstvrijheid heerst dan in Holland en Zeeland. Zij vluchten nadat Spaanse 
soldaten Antwerpen veroveren. In 1585 en 1586 kan een beperkt aantal hofhorige pachters 
eindelijk hun schulden voldoen en in 1587 betalen de meesten een deel van de pacht. Maar 
in 1588 stoppen de betalingen al weer. De plaatsvervangend hofmeijer Berendt Mensinck 
verklaart op 8 februari 1588 dat de koning zijn nog resterende pachters twee jaar lang vrijstelt 
van hun verplichtingen. Sommige erven blijven wel zes jaren onbewoond. Kwijtschelding van 
pacht is de enige manier om de boeren op hun bedrijf te houden. 
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Twente is aan het einde van de Middeleeuwen slechts bereikbaar via een veer bij kasteel 
Grimberg, via Vennebrugge en de Losserbrugge en via de Bandijk, een verhoogde weg en 
brug over de Regge in Goor. 

Enkele boeren houden nog maar één of soms twee koeien die zij van vrienden konden lenen 
om hun gezinnen te onderhouden. In Weddehoen, de buurtschap Wiene in de Hof van Twente 
tussen Delden en Goor, zijn plunderingen aan de orde van de dag. Zowel staatse als Spaanse 
troepen vergrijpen zich aan de bevolking. Huizen in Hengelo en Almelo gaan in vlammen op. 
De opstand krijgt een flinke dreun te verwerken wanneer het garnizoen in Deventer, 1200 
Ieren, in 1587 overloopt naar het Spaanse kamp. De Spanjaarden zijn nu heer en meester in 
Twente en Salland. 

Verdugo geeft opdracht de molens te herstellen. Prins Maurits geeft de opstandelingen in 1591 
weer enige hoop wanneer hij op 24-jarige leeftijd Zutphen herovert en Deventer belegert. Al 
na tien dagen geeft de Spaanse bezetter op. 

Prins Maurits is terug in Overijssel in 1597 met zo'n 10.000 soldaten. Met 8000 voetknechten 
en 1400 ruiters bevrijdt hij de Achterhoek van Spaanse soldaten. Hij verdrijft de vijand uit 
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Goor, neemt op 18 oktober Enschede in en jaagt de 400 Spaanse soldaten weg uit de 
vestingstad Oldenzaal. Ook Ootmarsum kan opgelucht ademhalen. Zonder slag of stoot 
vertrekken de vreemde soldaten. 

Na Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum verovert prins Maurits in het jaar 1597 ook nog eens 
de plaats Lingen dat nu net over de grens bij Denekamp ligt. Maurits erft het bezit van de 
graafschap Lingen van zijn vader, Willem van Oranje. 

 

Vestingstad Oldenzaal 

Een relatief groot aantal mensen, onder wie veel soldaten, is in de Tachtigjarige Oorlog 
terechtgesteld in Twente. Er zijn 40 doodvonnissen uitgesproken, een piek ten opzichte van 
de periodes daarvoor en daarna. Vooral plunderaars en rovers worden opgepakt. Een 
voorbeeld is Hans van Halteren. Hij gaat op rooftocht in Münsterland. Op 19 december 1583 
kost hem dat vergrijp zijn leven. Dick Schlüter geeft in zijn boek ‘Met den Koorde of door het 
zwaard’ meer van dit soort voorbeelden. 

De ruiterknecht This Wichraet doodt de boer Heerincman in 1584 in de buurtschap Rossum. 
De in Ootmarsums gelegerde soldaat wordt wegens doodslag onthoofd op 8 september 1584. 
Veel plunderaars zijn tussen 1580 en 1585 actief in het richterambt Kedingen waaronder 
Goor, Markelo, Rijssen en Wierden vallen. 

Een verdachte wordt eerst gepijnigd, bijvoorbeeld met een gloeiend hete tang. De ultieme straf 
is onthoofding. Als extra vernedering wordt het hoofd van de dader op een lans gestoken en 
ter afschrikking ten toongesteld bij de ingang van de stad. 

Richter David Berck en zijn helpers pakken in maart 1589 Gerlach Wissinck uit Markelo op. 
Wissinck is op 6 april in Oldenzaal terechtgesteld. De richter heeft opnieuw succes op 16 
augustus. Hij betrapt dan Sondach Lutzenborch en Rotger ten Lutkenhuys op heterdaad bij 
het beroven van armen. De verdachten worden in Goor gevangen gezet en na achter dagen 
naar Oldenzaal gebracht. De rit over het karrespoor duurt een hele dag. De richter, 
onderrichter en tien helpers maken voor 8,5 daler en drie stuivers aan eten en drinken op. De 
twee plunderaars worden op 17 augustus op het Oldenzaalse Galgeveld terechtgesteld. 

Soldaat Gisbert ten Hove is een ‘booswicht und landtverreder’. De drost van Twente krijgt 
klachten over Ten Hove die in Enschede is gelegerd. Hij vraagt de commandant van het 
garnizoen om uitlevering. Ten Hove wordt op 1 augustus 1589 naar Oldenzaal gebracht waar 
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men hem elf dagen later onthoofdt. Het lijk wordt zoals gebruikelijk ter afschrikking op een 
rad gelegd.  

Radbraken houdt in dat de botten in armen en benen worden gebroken terwijl het slachtoffer 
is vastgebonden op een rad. Levend verbranden gebeurde met ketters die zich niet laten 
bekeren. 

Ook in het jaar 1592 verliezen twee mannen hun hoofd in Oldenzaal. Hans van Retberge en 
Cornelis van Lingen lopen tegen de lamp. Diefstal, geweldpleging en straatschenderije luidt 
de beschuldiging. Op 14 april 1592 rollen hun hoofden over het Galgeveld.  

 

Bisschopspoort, Oldenzaal 

Johan Hissinck wordt gevangen gezet in de Bisschopspoort in Oldenzaal wegens aanranding 
en verkrachting van vrouwen, maar hij ziet kans te ontsnappen. Hissinck neemt dienst als 
soldaat bij kapitein Mendo die hem niet wil uitleveren. De Spaanse stadhouder Verdugo 
beveelt Mendo daarna de soldaat naar Oldenzaal te brengen. Mendo doet dat op 20 augustus. 
De drost van Twente onthooft Hissinck op 2 oktober 1593. 

Daders worden niet altijd onthoofd. Ook veroordeelt een richter soms iemand tot de strop. 
Boeren uit Wierden die - vermoedelijk Spaanse - soldaten hebben doodgeslagen in de periode 
1567 tot en met 1572 komen er nog af met een geldboete. De staatse autoriteiten die er de 
scepter zwaaien is niet om toestemming gevraagd de soldaten te begraven. Maar ook de staatse 
soldaten gedragen zich als beesten. 

Boeren verliezen al hun bezittingen en vormen daarom zelf een leger om zowel de staatse als 
de Spaanse soldaten te verjagen uit Overijssel. Ze noemen zich de desperaten. Sweder Schele 
van het Weleveld (1569 - 1639) schrijft dat de desperaten enkele gereformeerde burgers doden. 
Bovendien weigeren de desperaten in de jaren 1579 en 1580 hun pacht te betalen en dreigen 
zij de jonkers van hun bezittingen te verdrijven. Graaf Philips van Hohenlohe drukt de opstand 
de kop in. Mogelijk zijn enkele raddraaiers opgehangen. 

Hetzelfde lot wacht twee soldaten van het Spaanse garnizoen in december 1585. Zij zijn 
betrokken bij plundering en verkoop van gestolen goederen. Hans Stellinckwerff wordt in 1592 
in Oldenzaal in de kraag gevat wegens brandschatten en roven. Hij wordt op 15 oktober 1592 
op het Galgeveld in Oldenzaal opgeknoopt. De staatse troepen halen zeven deserteurs uit de 
gelederen van de Spaanse troepen wanneer Oldenzaal is veroverd in 1626. Zij worden direct 
terechtgesteld. 

Op het Galgeveld in Delden zijn Hendrick Wissinck uit Bocholt op 22 juni 1568 en Herman 
Wiskinck op 15 januari 1569 terechtgesteld. Laatstgenoemde stal spullen uit de kerk.  
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Ook veroordeeld zijn: Werner te Appelreise uit Haaksbergen op de Galgenslat in Haaksbergen 
in 1569 en Adam van Hannover op 31 oktober 1569 in Weerselo.  

 

Galgenveld 

Lichtherre van Stellinckwerf is op 10 april 1570 terechtgesteld op het Galgeveld in Oldenzaal. 
Voor diefstal uit de kerk zijn Hilbrant van Noirdtwolde en Gerrit van Stellinkwerf op 12 
september 1570 verbrandt op het Galgeveld in Delden. Johan Ryssen is voor hetzelfde delict 
precies een jaar later veroordeeld in Oldenzaal. 

Lambert Egbertinck uit Hasselo en Johan Peper uit Borne zijn op 15 juli 1589 gewurgd op het 
Galgeveld in Oldenzaal wegens diefstal. Hensken van Tubbergen is op 16 december 1589 
onthoofd op het Galgeveld in Oldenzaal wegens diefstal. Hans ten Langeler uit Woolde maakte 
zich schuldig aan moorden. Hij is daarom op 6 april 1596 geradbraakt in Oldenzaal.  

 

Een vrouw wordt op de markt aan de kaak gesteld. Omdat zij bijvoorbeeld een appel heeft 
gestolen moet zij midden in de stad voor paal staan. 
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Johan Westerholt uit Ootmarsum is in zijn woonplaats onthoofd in 1604 wegens doodslag en 
Mette Lambert uit Vriezenveen is verbrand wegens hekserij. Eeffze Werners uit Vriezenveen 
zou ook aan hekserij doen maar haar oordeel tot verbranding is omgezet in verbanning. Alle 
veroordelingen komen tot stand dankzij de drost. 

Huis Heeckeren, vroeger ook Huis te Goor genaamd, is een havezate pal ten noorden van de 
Nederlandse plaats Goor. Huis Heeckeren hoorde vroeger onder Kerspel Goor en maakte zo 
deel uit van het gericht Kedingen. In 1818 werd Kerspel Goor deel van de gemeente Markelo. 
Het deel waar Heeckeren ligt werd in 1967 bij de gemeente Goor gevoegd. Sinds 2001 maakt 
Goor deel uit van Hof van Twente. 
 
 

 
 
Huis Heeckeren ofwel Huis te Goor 

In de oudste vermeldingen van Heeckeren heet het Huis te Goor. Het wordt voor het eerst 
vermeld in 1400 als de broers Reinold (II) en Wolter van Coeverden er door de bisschop van 
Utrecht mee worden beleend. Tegelijkertijd tuchtten zij hun tante Lysbet van Goor aan dit 
goed en enkele andere goederen. Lysbet van Goor was getrouwd geweest met Godert van 
Heeckeren. Na het overlijden van Reinold IV van Coeverden werd zijn achternicht Agnes van 
Ittersum met Heeckeren beleend. Van Coeverdens weduwe, Anna van Mervelt, weigerde het 
huis echter te ontruimen, maar verloor de daaruit voortvloeiende rechtszaak. Agnes van 
Ittersum was getrouwd met Eggerik Ripperda tot Boksbergen, zoon van Unico Ripperda en 
Judith van Twickelo. Eggerik was van 1566-1584 drost van Salland. Na zijn overlijden in 
Deventerse gevangenschap verliet zijn weduwe Deventer en ging in Goor wonen. Het huis zelf 
was echter kort voor of in 1583 afgebrand. Tot herbouw ervan kwam het waarschijnlijk pas 
in 1596. Uit dit jaar stamt een gevelsteen met de wapens en initialen van Herman van Ense 
en zijn vrouw Johanna van Coeverden. Deze Johanna was Agnes' erfgename, haar moeder 
was namelijk een zuster van Agnes. Ook de derde zuster, Sophia van Ittersum, weduwe van 
Eusebius Bentinck, probeerde Heeckeren echter in handen te krijgen. Dit leidde in 1601 tot 
een compromis wat ervoor zorgde dat Van Ensse Heeckeren behield. 

Omdat de Van Ensses gedurende de Opstand trouw waren gebleven aan de koning en in 
tegenstelling tot de meeste Overijsselse edelen vast bleven houden aan het rooms-katholieke 
geloof, was, nadat ook Oldenzaal in 1626 definitief Staats was geworden, hun rol op het 
politieke toneel in Overijssel uitgespeeld. Het echtpaar Van Ensse-Van Coeverden had een 
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zoon Frederik. Deze trouwde met zijn achternicht Johanna Margaretha van de Grote Scheer 
bij Gramsbergen. Van hen zijn twee gevelstenen bewaard, namelijk uit 1646 en 1656. 

Overste IJsselstein gevangen genomen 
juli 1581 Aanslag op Goor mislukt 

Goor is van 23 juli tot 1 augustus 1581 toneel van een felle strijd tussen een staats leger 
onder overste Christoffel van IJsselstein en het Goorse garnizoen dat na een week steun krijgt 
van het leger van Maarten Schenk Schenk schiet nadat het nieuws bekend wordt onmiddellijk 
vanuit Haaksbergen het garnizoen aan de Regge te hulp.  

IJsselstein komt met een kleine duizend soldaten uit Gelderland via Deventer over de 
eeuwenoude Bandijk naar het laag geleden moeras van het Reggedal met de naam Goor 
gereden. Goor is de toegangspoort tot Twente. Het staatse leger bestaat uit twee vendels onder 
Warmelo en Conrad Dirksz. Het garnizoen in Goor telt ongeveer 850 voetknechten en 120 
ruiters onder leiding van Simon van Limburg. De motivatie zou bij de soldaten in Spaanse 
dienst niet echt groot zijn. Zij hebben hun soldij niet op tijd gekregen. Bovendien is hun 
stadhouder Rennenberg net overleden. Rennenberg is een jaar eerder overgelopen naar  
Spaanse zijde. Het staatse leger verovert vrij makkelijk de schans bij de Oude Kerk in Goor 
en probeert daarna de tweede schans op het Schild in te nemen, maar dit mislukt. Spaanse 
troepen onder Maarten Schenk, mogelijk gestuurd door Verdugo, voeren vanuit Haaksbergen 
een tegenaanval uit. Hij schiet net op tijd te hulp. De strijd duurt bijna twee weken. 
 
De landdrost van Zutphen, Seijno van Dorth, schrijft dat de soldaten van IJsselstein zich 
moeten terugtrekken. Zo'n 60 man heeft zich in een windmolen (de ABN bank staat er nu aan 
de Grotestraat) verschanst, maar zij sneuvelen vrijwel allemaal. Eén kanon is in handen van 
de vijand gevallen. De Staatse soldaten houden met drie kanonnen stand in de schans bij de 
huidige hervormde kerk, die ze eerder hebben veroverd. Maar na een felle strijd moeten zij 
ook deze schans prijsgeven. De staatse soldaten trekken zich terug in het huis Scherpenzeel, 
helemaal links op de plattegrond hieronder, waar zij nog twaalf dagen standhouden. Uit een 
brief van het Goors gemeentebestuur in 1604 blijkt dat IJsselstein bevel heeft gegeven de kerk 
en de kerktoren uit strategisch oogpunt in brand te steken voordat zij zich terugtrekken in 
het huis Scherpenzeel. De toren, een uitkijkpost, stort in.  

Behalve IJsselstein, wordt de drost van Salland, Eggerik Ripperda (heer van Heeckeren, 
Weldam en Boxbergen) en luitenant-stadhouder van Overijssel, de drost van Twente, Johan 
van Voorst tot Grimbergen, Eschede en de rentmeester van Salland, Robert van Ittersum tot 
Nijenhuis, gevangen genomen en in slot Blijenbeek van Maarten Schenk opgesloten. Ook 
dijkgraaf Johan van Ittersum van Salland en gedeputeerde Matthijs van Wenckum van 
Overijssel belanden achter de tralies. Johan van Ittersum is eigenaar van de Hofstede in 
Raalte, maar verhuist in 1581 om zijn functie naar Zwolle. De soldaten is beloofd dat zij 
vrijgelaten worden als zij drie maanden niet in een leger tegen de koning zouden vechten. 
Maar na de overgave hebben de overwinnaars geen woord gehouden. Meer dan 100 gevangen 
genomen soldaten komen om. Maarten Schenk doodt nog enkele van zijn soldaten om te 
voorkomen dat hij later van woordbreuk kan worden beticht. (bron: Licht op Deventer van 
Jacobus Revius). 

De staten van Overijssel betalen de troepen die de slag op Goor uitvoeren. Dat schrijft Cor 
Trompetter in zijn boek Leven aan de rand van de Republiek dat in de zomer van 2006 
verscheen. Op het gerucht van een Spaanse tegenaanval trekt een deel van de troepen zich 
op een andere schans (bij de Oude Kerk) terug en geeft zich zonder strijd en 'lafhartig' over, 
nadat de bezetting van de eerste schans is afgeslacht. (Bron: Historisch Centrum Overijssel). 
Een beter gecoördineerde actie zou wel succes hebben. Want de animo aan Spaanse kant om 
te vechten is klein. Stadhouder Rennenberg is net overleden. Er heerst een gezagscrisis in het 
kamp van de vijand. Het kost de drost van Twente, Johan Mulert van Voorst, zeer veel moeite 
de troepen weer aan het vechten te krijgen.  
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Uit een bewaard gebleven reisroute van vertegenwoordigers van de bisschop van Utrecht door 
Twente uit 1236 worden Delden, Goor, Haaksbergen en Markelo als etappeplaatsen genoemd. 
Daaruit mag worden afgeleid dat deze plaatsen toen al over een eigen kerk beschikten. De 
bisschop van Utrecht bestuurde deze regio feitelijk vanuit Oldenzaal, het belangrijke 
kerkelijke en bestuurlijke centrum van het toenmalige Twente. De Romaanse Plechelmuskerk 
in Oldenzaal getuigt tot op de dag van vandaag van die belangrijke positie. Binnen onze nieuwe 
parochie is de geschiedenis van Hengevelde als geloofsgemeenschap nauw verbonden met die 
van Goor. Niet voor niets kennen beide voormalige parochies Petrus en Paulus als 
patroonheiligen. Die gezamenlijke geschiedenis wordt vanaf de Reformatie duidelijk 
zichtbaar.   

Als Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkert 
markeert dat het begin van een periode waarin de katholieke eenheidskerk verscheurd raakt. 
Luther en later ook Calvijn legden een groot aantal misstanden binnen de katholieke kerk 
bloot en streefden naar hervorming. Die hervorming bleek uiteindelijk alleen mogelijk door uit 
de kerk te treden. In het verlengde daarvan raakt Europa in de daaropvolgende eeuw in hoog 
tempo verdeeld tussen katholiek gebleven gebieden en nieuwe protestantse regio’s. De 
machthebbers in Europa kozen voor of tegen de hervormers, voor of tegen de katholieke kerk, 
vaak met het oog op het versterken van eigen machtspolitieke belangen. De bevolking werd 
meestal gedwongen het geloof van de landsheer te volgen. Zo werd ook gehandeld in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, ontstaan uit de strijd voor onafhankelijkheid tegen het 
katholieke Spanje. In Overijssel, één van de zeven gewesten van de Republiek, werd het 
katholieke geloof in 1633 verboden. De Nederduits Gereformeerde Kerk werd de enige 
toegestane kerk.  

 

Luther spijkert de stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg 

De katholieke kerk trok zich de kritiek van de hervormers wel degelijk aan en hervormde 
zichzelf van binnenuit. Dat proces wordt Contrareformatie genoemd en leidde tot een 
ongekende nieuwe bloei van de katholieke kerk in de katholiek gebleven gebieden. Op de 
soberheid van de protestantse kerken antwoordde de katholieke wereld met de barok, de 
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verbeelding van de hemel op aarde in een feestelijke uitbundigheid. Een mooi voorbeeld 
daarvan in onze omgeving is de Franciskuskerk in Zwillbrock. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) bleven grote delen van Twente lange tijd onder Spaans gezag. In die gebieden kon 
de Contrareformatie volop wortel schieten met als gevolg dat de gelovigen de katholieke kerk 
trouw bleven, ook na 1633. Hun geloof konden ze echter niet langer in het openbaar belijden.  

 

Goor en de Regge 

Vanaf 1633 wordt Twente als missiegebied beschouwd en wordt de kerkelijke bediening 
toevertrouwd aan rondtrekkende priesters en paters van buiten de landsgrenzen. Om de mis 
bij te kunnen wonen waren de gelovigen aangewezen op hulp van soms katholiek gebleven 
adellijke families, zoals op Huis Heeckeren in Goor. Vaker nog moesten zij uitwijken naar 
schuilkerken, verstopt in schuren op het platteland. Toen Huis Heeckeren in 1698 overging 
in protestantse handen waren ook de gelovigen uit Goor en wijde omgeving voortaan 
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aangewezen op een schuilkerk op Het Slot, nabij het huidige Hengevelde. De kerkelijke 
organisatie in het Hollandse Missiegebied was opgebouwd uit staties. De katholieken uit Goor 
en omgeving vormden zo’n statie. De overheid gedoogde deze organisatievorm, maar 
katholieken waren hoe dan ook tweederangs burgers die op de kerkelijke hoogtijdagen 
moesten uitwijken naar kerken die speciaal voor dat doel buiten de landsgrenzen werden 
gebouwd, zoals in Oldenkotte, Wennewick en Zwillbrock. 

In de jaren 1582 en 1583 moet de koning schulden kwijtschelden, zo arm is de bevolking van 
Goor. In 1584, het jaar dat het Huis Heeckeren afbrandt, is nog steeds geen enkele boer in 
staat belasting (bede) te betalen. In 1586 houden troepen van de Spaanse hertog Parma 
strooptochten in (de omgeving van) Goor. De rentmeester meldt dat koren en beesten zijn 
geroofd. Geld om dieren te kopen is er niet. Het bezit van Johan van Coeverden, het huis 
Scherpenzeel (ook Den Kolck), is in beslaggenomen omdat hij Staatsgezind is. Van Coevorden 
vlucht naar Deventer en zijn bezit wordt geconfisceerd. Maar het huis, dat tot twee keer toe 
brandt, brengt in de verkoop niets op, zo zwaar was het gehavend. Scherpenzeel brandt in 
1748 tot de grond toe af en is in 1792 gesloopt. 

Robert van Ittersum tot Nijenhuis verdwijnt in 1581 achter de tralies van het kasteel van 
Maarten Schenk aan de Maas tussen Nijmegen en Venlo. Van Ittersum koopt in 1577 de 
Venebrugge bij Hardenberg van Vincentius van Uterwijck. Hij wordt er kastelein van de 
koning. De jaren daarna verschijnt Robert op de landdagen. Rond 1580 of 1581 sluit hij zich 
aan bij de opstand. Hij sterft in 1589 in Hasselt. Zijn zoon Albert wordt in 1595 drost van 
Lingen en zijn zoon Ernst verkoopt de Venebrugge in 1596 aan de drost van Salland, Gerhard 
van Warmelo. (bron: havezaten van Salland, Gevers en Mensema). Maar al snel moet het 
Staatse leger zich terugtrekken naar de havezate Scherpenzeel (ook Scharpenzell) eveneens 
aan de Grotestraat, helemaal links aan de Regge. Op de huidige plek staat nu verzorgingshuis 
Scherpenzeel. Het huis Scherpenzeel brandt tot twee keer toe. Ook het huis Olydam (onderaan 
midden), dat bezit was van onder meer de familie Splinter, verdwijnt. Het huis Heekeren 
(rechts boven) gaat in 1584 in vlammen op. Het huis Scherpenzeel met de windmolen van de 
staatsgezinde Johan van Coeverden erft hij van zijn vader Wolter. Wolter van Coeverden is in 
1568 doodgeslagen door Berend van Stepraedt. Zijn broer Christoffer, de oom van Johan, erft 
het Wegdam (bron: huisarchief Wegdam). Christoffer overlijdt in 1563 waarna de zoon van de 
geus Entens trouwt met de weduwe. 

 

 

 

Johan Ripperda volgt zijn oudere broer Eggerik op als heer van Goor in 1584. Eggerik sterft 
een maand voordat Willem van Oranje wordt doodgeschoten. Het rechthoekige achterste 
gedeelte van het kasteel is omstreeks 1570 gebouwd op een vierkant omgracht terrein. Van 
het gebouw dat daarvoor heeft gestaan is weinig bekend.  

Het huis Heeckeren, eigendom van de heer van Goor, Eggerik Ripperda, wordt in brand 
gestoken in 1584. Spaanse soldaten doen dat vermoedelijk uit wraak voor het feit dat Ripperda 
betrokken is bij de aanslag op Goor onder leiding van overste Christoffel IJsselstein. Ripperda 
is tevens drost van Salland. Familieleden van hem, onder wie Unico Ripperda, komen later op 
het Huis van Hengelo en worden drost van Twente. 

De Tachtigjarige Oorlog was al begonnen in 1568, maar Overijssel sloot zich hier pas in 1578 
bij aan. Dat opstandelingen tegen het Spaanse gezag waren in meerderheid aanhangers van 
de Reformatie. De Spanjaarden probeerden vanuit Oldenzaal hun macht te handhaven en 
Twente binnen de katholieke invloedssfeer te houden. De regio kwam klem te zitten tussen de 
twee vechtende partijen: de Staatse troepen en de Spanjaarden. Nadat prins Maurits in 1597 
Twente had veroverd stonden de gereformeerden onmiddellijk klaar om met steun van de 
Staten van Overijssel de Reformatie in Twente op gang te brengen. De plaatsen waar nog geen 
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gereformeerde predikanten waren, moesten binnen 14 dagen een predikant aanstellen. Menig 
pastoor bekeerde zich tot de nieuwe religie en werd predikant.  

Tijdens het Twaalfjarig bestand (1609-1621) functioneerden een Spaanse en een Staatse 
overheid naast elkaar. Alle kerken in de Hof van Twente gingen over in gereformeerde handen. 
Katholieken werden beschouwd als tweederangs burgers; men veronderstelde dat ze geheuld 
hadden met de Spanjaarden. Vanaf 1621 mochten katholieken geen lid meer zijn van de 
Staten van Overijssel en vanaf 1633 werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. 
De gereformeerde kerk kreeg een bevoorrechte positie. Alle adellijke families rondom Goor 
waren overgegaan naar het nieuwe geloof, alleen de bewoners van Huis Heeckeren bleven 
katholiek. Ook de Van Hoevells van het Westerflier bij Diepenheim kwamen vanwege hun 
trouw aan het katholieke geloof niet in aanmerking voor de Overijsselse Ridderschap.  

 

Maria van Beckum (links) op de brandstapel bij Delden op 13 november 1544. Ursula von 
Werkum (rechts) kijkt toe vanuit de gevangenis. In 1555 is deze houtsnede gemaakt. 
Deldenaren noemen het gebied vlakbij de executie plaats (Wicherinksweg) steeds 't Raesfelt. 
Mogelijk komt daar een herinneringsplaquette in 2012. 

In Deventer en Zwolle worden zij verhoord, maar ze blijven hun geloof trouw. Op 13 november 
1544 staan ze op de brandstapel aan de weg naar Goor, net buiten Delden, vermoedelijk op 
het galgenveld tegenover de algemene begraafplaats aan de huidige Langestraat. 

Volgens Jan van Beckum in Leersum is het adellijke geslacht Van Beckum uitgestorven niet 
lang na de executie. De echtgenoot van Ursula haalt in 1549 zijn zuster Adriana uit een 
klooster en laat haar een jaar later trouwen met burgemeester Gerrit Zwaefken van Deventer. 
Dochter Swane Zwaefken erft de bezittingen van de Van Beckums, trouwt met Rudolf van 
Hoevel en gaat na 1582 op het Nijenhuis in Diepenheim wonen. Volgens Kastelen in Overijssel 
is het Nijenhuis vijf jaar later al verwoest. In 1555 krijgt Van Raesfelt het goed Kevelham dat 
hij jaren daarvoor namens keizer Karel V heeft geconfisceerd. Broers van Ursula willen wraak 
nemen. Ze plunderen met hun handlangers kloosters. Goossen van Raesfelt, bouwheer van 
kasteel Twickel, keert na 1578 niet terug in Twente, zelfs niet na het verraad van Rennenberg 
in 1580. Wanneer Deventer in 1579 en 1580 overgaat in Staatse handen kunnen Swane 
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Swaefken, dochter van Adriana van Beckum, en haar man Roelof van Hoevel wraak nemen. 
Ze stelen uit het huis van de Spaansgezinde Goossen van Raesfelt de kist met papieren van 
Kevelham. Van Raesfelt sterft ongeveer tezelfdertijd in zijn vluchtplaats in het bisdom 
Munster. De familie Van Hoevel wordt nadat de papieren van Goossen van Raesfelt zijn 
achterhaald als eigenaar van Kevelham erkend. Maar veel plezier heeft Roelof van Hoevel niet 
van zijn bezit gehad. Kevelham ligt in de jaren 1582 en 1583 in oorlogsgebied. Het landgoed 
is verlaten en de havezate Kevelham verdwijnt. 

 

Boerderij Klein Kevelham aan het Twentekanaal, tegenover Enternit bij Goor. Op deze plek 
woonden eens de doopsgezinde freules Van Beckum. 

Het katholieke geloof moest in het geheim worden beleden. Overal in de Hof verschenen 
schuilkerkjes in schuren en bijgebouwtjes; zelfs in de bossen vonden diensten plaats. Bij de 
vrede van Munster in 1648 was afgesproken dat men zich soepeler op zou stellen tegenover 
de katholieke godsdienst. Toch bleef de toestand van onderdrukking voortbestaan. In Twente 
was de belangstelling voor de nieuwe leer niet zo heel groot. Een feit is dat in 1720 zo'n 800 
mensen 's zondags de Heilige mis in de schuilkerk in Delden bezochten. In de schuilkerk in 
Woolde op de boerderij Harmelink kwamen zelfs 1.200 mensen bijeen. Op de Vossenbrink 
woonden een aantal vrome ongehuwde dames die de gelovigen waarschuwden als er weer een 
mis werd gehouden. Ze werden de "klopjes" (kwezels) genoemd. Ook in Goor kende men de 
"klopjes". In de schuilkerkentijd waren ze van onschatbare waarde. Ze gaven in het geheim 
godsdienstonderricht aan kinderen; gaven door waar en wanneer er een mis werd opgedragen 
en steunden de rondtrekkende priesters in hun werk. De gelovigen uit Goor en omgeving 
waren aangewezen op een schuilkerk bij Huis Heeckeren. Hieraan kwam een einde toen deze 
havezate in handen kwam van Herman van Ensse, drost van Haaksbergen en in dienst van 
de Spanjaarden. De katholieke godsdienstuitoefening werd toen voortgezet in een kerkschuur 
op het adellijk goed Het Slot, vlakbij het huidige Hengevelde. In 1689 was er voor het eerst 
weer sprake van een pastoraat.  

De laatste Spaansgezinde drost van Twente, Goossen van Raesfelt, heer van Twickel, krijgt 
een bar slechte reputatie. Hij veroordeelt twee adellijke dames tot de brandstapel. Ze zijn 
doopsgezind. Maar eigenlijk is de drost gewoon uit op hun bezittingen. In 1580, 36 jaar na de 
terechtstelling wanneer Deventer overgaat in handen van Oranje, stelen de nazaten van de 
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ketterse dames de kist met papieren uit het huis van Van Raesfelt aan de Lange 
Bisschopsstraat in Deventer. Landvoogdes Maria van Oostenrijk beveelt in 1544 de Staten 
van Overijssel hard op te treden tegen wederdopers. De drost van Twente reageert enthousiast 
op de oproep. Hij mag immers een derde van de opbrengst zelf houden. Van Raesfelt weet dat 
Maria van Beckum en haar schoonzusje Ursula von Werdum doopsgezind zijn. Hij laat ze 
arresteren en naar een kerker van kasteel Twickel brengen. 

Ook het huis Hoevel bij Goor is onbewoond. Rondtrekkende troepen steken dit huis in brand. 
Van Hoevel woont met zijn vrouw daarom in Borculo. Swane Swaefken krijgt ook de havezate 
Nijenhuis bij Diepenheim waarna de familie in 1608 ruzie maakt over de verdeling van de 
bezittingen. Hoe de verdeling precies moet uitvallen is moeilijk te zeggen. De kist met papier 
is bij de inname van Borculo in 1590 verbrand. Wilko (ook Wilke, Wilco en Wylco) Entens, 
zoon van de gevreesde watergeus Barthout Entens, wordt in 1566 toegelaten tot de 
ridderschap van Overijssel. Hij trouwt op 16 februari 1565 met Henrica van Haersolte, de 
weduwe van Christoffer van Coevorden. Christoffel is in dienst van keizer Karel V, vecht in 
Sint Quentin in Frankrijk in 1557 en overlijdt rond 1563.  

Entens, fervent aanhanger van de nieuwe leer, bewoont havezate Wegdam  bij Goor en treedt 
toe tot de ridderschap van Overijssel. Wilko, die in 1565 havezate 't Hoogehuis in IJsselmuiden 
koopt van Gosen van Coeverden tot Rhaan, wijkt na de komst van Alva in 1568 uit naar 
Emden. In 1570 wijkt 'Wilcko Entensz van Mentheda, ridder' uit. Hij sterft datzelfde jaar in 
Engeland. De overheid legt beslag op zijn huis. De familie van Van Coevorden probeert in 
1572 de beslaglegging ongedaan te maken. Wolter van Coevorden, zoon van Christoffer en 
Henrica, krijgt op 29 augustus 1591 een sauvegarde (vrijgeleide) van de Spaansgezinde graaf 
Herman van den Bergh in afwezigheid van stadhouder Verdugo. 

Op de plek van de Twickelboerderij Altena bij Beckum aan de Hagmolenbeek stond eens het 
kasteel Altena van de familie Van Beckum. Jan van Beckum en Ursula van Werdum wonen 
elders. Zijn zuster Maria wordt doopsgezind in Utrecht. Ursula blijkt haar opvatting te delen. 
Het tweetal eindigt op de brandstapel in Delden. Het slot op deze plek is volgens Jan van 
Beckum uit Leersum al in 1475 verwoest.  (bron: Stad en Land van Twente van Ter Kuile en 
Jaarboek Twente 2003). 

De familie Van Beckum kon hier vermoedelijk tol heffen. Op deze plek stond vermoedelijk ook 
een watermolen. Dit strategische punt ligt op de kruising van de weg tussen Hengelo en 
Haaksbergen aan de Hagmolenbeek, die uitmondt in de Regge bij Goor. De klok van de kapel 
van het kasteel Altena in Beckum zou van Jan Ghisberts Potghyter uit Zwolle zijn. Goossen 
van Raesfelt tot Twickel (1499/1510 - 1579/1580) Goossen van Raesfelt is geboren in het 
huis Ostendorf aan de Lippe in Westfalen in 1499 of 1510. Hij trouwt in 1537 met Agnes van 
Twickelo en wordt daarmee een belangrijk man in Twente. Hij erft niet alleen het kasteel 
Twickel maar ook het drostambt van Twente wanneer zijn schoonvader Johan in 1539 
overlijdt. Over de verdeling van de erfenis tussen de zusjes Agnes en Judith van Twickelo 
(getrouwd in 1539 met de drost van Salland; Unico van Ripperda, commandant van de 
schutterij van Stad Delden) ontstaan vermoedelijk problemen. Stadhouder Maximiliaan van 
Egmond van Overijssel bemiddelt met succes. De zusjes leggen hun geschil in november. r 
1541 bij. Maar pas negen jaar later wordt Goossen van Raesfelt met Twickel beleend. 

Benden wederdorpers die vanuit Emlichheim boeren in Twente overvallen, maken Goossen 
het leven niet makkelijk. Een echte ketterjager kun je de drost niet noemen. Hij probeert 
zelfs de verantwoordelijkheid van de executie van de freules van Beckum op anderen af te 
schuiven. Goossen geeft veel geld uit aan de strijd tegen de Duitse protestantse vorsten van 
de Schmalkaldische Bond in 1546. Hij strijdt aan de zijde van stadhouder Van Egmond van 
Overijssel. Goossen breidt vanaf ongeveer 1570 kasteel Twickel flink uit. Hij bouwt de 
hoofdvleugel en de toren op de zuidoost hoek. In 1566 volgt zijn tweede zoon, die eveneens 
Goossen van Rasfelt heet, zijn vader op als drost van Twente. In 1578 maakt Goossen senior 
zijn testament op in het huis Raesfelt bij Borken. 
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De slag om Goor in 1581 was onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. De stad Goor werd 
belegerd door troepen van het Staatse leger onder leiding van Warmelo en Conradt Dirkz. De 
aanval duurde van 23 juli tot en met 1 augustus en resulteerde in de overgave van de 
aanvallers aan het Spaanse leger. Door het mislukken van de aanval zou Goor nog tot 1597 
in Spaanse handen blijven. 

Een groot deel van het Graafschap Zutphen, en ook Deventer en omgeving was in handen van 
de Staatsen gevallen. De streek rondom Goor en Delden werd door Spaanse eenheden bezet, 
hun hoofdkwartier was in Oldenzaal gelegen. De drost van Twente, Johan van Voorst, en de 
drost van Salland, Eggerick van Ripperda willen van het Spaanse garnizoen af. De Geuzen 
hadden de kastelen Arkelstein en Dorth al ingenomen, en het was niet meer dan logisch om 
ook een poging te wagen tot verovering van Goor. Volgens een kaart van Jacob van Deventer 
uit die tijd bestond Goor toen uit twee omgrachte kernen gelegen aan de Regge die verbonden 
waren door de Bandijk waaraan lintbebouwing lag. Deze dubbelstad lag strategisch te midden 
van moerassen.  

Op 23 juli werd een verrassingsaanval uitgevoerd onder leiding van Warmelo en Conradt Dirkz 
met ondersteuning van twee vendels ruiters uit Deventer. De Staatsen wisten de eerste dag 
meteen tot aan 't Schild door te dringen. Overste IJsselstein weet met zijn Spaanse troepen 
de aanvallers weer terug te dringen tot aan de Oude Kerk. Toen vervolgens Maarten Schenk 
van Nydeggen met Spaanse versterkingen arriveerde werden de aanvallers terug gedreven tot 
aan het Huis Scherpenzeel waarin zij zich wisten te verschansen. De Staatsen vernielden op 
hun terugtocht de kerktorens om te voorkomen dat deze als uitkijktoren zouden dienen voor 
de Spanjaarden. Hoewel Willem van Oranje geen toestemming had gegeven voor de aanval 



62 

 

zond hij toch versterking, deze troepen kwamen echter te laat. Er was in de tussentijd reeds 
honger ontstaan onder de opgesloten Staatsen, zij hadden daarom hun paarden al moeten 
opeten. Op 1 augustus gaven de Staatsen zich over onder voorwaarde van een vrije aftocht 
voor ruiters en Geuzen. Spaanse soldaten vermoordden desondanks ongeveer honderd 
Geuzen en Huis Scherpenzeel werd totaal verwoest. De bevelhebber in Spaanse dienst 
Maarten Schenk was verbolgen over deze schending van het oorlogsrecht.  

Mogelijk was ook Francisco Verdugo in Goor, in zijn dagboek schrijft hij:  

 

Hier hadden de vijanden een aanslag gepleegd op de schans te Goor. De onze waren 
op tijd toegesneld en hadden hen ingesloten in het huis van een edelman dat zich daar 
in de buurt bevond. Tengevolge van mijn aankomst en ook door gebrek aan voedsel 
gaven de vijanden zich over. 

 

De gevangen werden afgevoerd naar kasteel Bleijenbeek, de overgebleven soldaten moesten 
beloven drie maanden niet meer tegen Filips II van Spanje te vechten. Pas tijdens de veldtocht 
van 1597 wisten troepen van prins Maurits Goor te veroveren. 

De donkerste periode uit de geschiedenis van Twente is van 1580 – 1597; geuzen en 
Spaanse soldaten terroriseren burgers en boeren. 

De jaren tussen 1580 en 1597 vormen de donkerste periode uit de geschiedenis van Overijssel. 
Huursoldaten in staatse dienst steken stadjes als Goor, Delden, Haaksbergen, Rijssen en 
Hengelo in brand. Huurlingen in staatse dienst plunderen en brandschatten er schijnbaar 
naar hartelust op los. Maar ook de slecht betaalde Spaanse soldaten zijn berucht. Almelo 
wordt maandenlang geteisterd na de dood van Rutger Tork, de baas van de Heerlijkheid 
Almelo.  

Het platteland wordt in die zeventien jaren totaal verwoest. Stadssecretaris Nicolaas Levelt 
schrijft in het oudste boek van de stad Almelo dat in 1578 82 huizen in vlammen opgaan. Al 
bijna twintig jaar merken Twentenaren dat de bewoners van de Lage Landen in opstand 
komen tegen de koning in Spanje. 

De troepen van Lodewijk van Nassau trekken in 1568 langs Twente naar het noorden om 
Groningen te veroveren. Drost Goossen van Raesfelt van Twente is op zijn hoede. Hij stuurt 
boden om er achter te komen wat Van Nassau van plan is. Zou hij Oldenzaal aanvallen? Pas 
vier jaren later gebeurt dit inderdaad. 

Geuzen verschijnen vanaf het voorjaar van 1572 tot de zomer van 1573 regelmatig in Twente, 
zoals onder graaf Willem van den Bergh, zwager van Willen van Oranje. Zij en de Spaanse 
soldaten uit Oldenzaal richten veel schade aan. Monniken van het Sint Antoniusklooster in 
Albergen schrijven over afpersingen en brandstichtingen. 

Overijssel raakt ongewild bij het conflict tussen de koning en de opstandelingen betrokken. 
Een staatse leger opent de strijd met de verovering van Deventer in 1578 (Zie: Van der 
Kornput).  
 
Een paar maanden later, begin 1579, verenigen de opstandige provincies zich in de Unie van 
Utrecht. Staten en ridderschap van Overijssel doen echter niet mee met de Unie van Utrecht. 
Spaanse soldaten in de vestingstad Oldenzaal beheersen Twente. De staten sturen daarom 
troepen naar Overijssel. 

De staatse soldaten zijn een plaag voor de Overijsselse boeren. De mannen onder Van 
Hohenlohe, Steenbach (of Steinbach - zit met een regiment 22 weken in de commanderie in 
Ootmarsum) en Kurtzbach terroriseren de boeren. De (neutrale) Steden en Ridderschap van 
Overijssel willen de rust terug brengen. Ze betalen in november 1579 flink voor het vertrek 
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van de staatse soldaten. De legers van Kurtzbach en Steenbach vertrekken naar Lingen dat 
een jaar eerder eigendom van Willem van Oranje is geworden. Het duurt maanden voordat de 
Spaanse troepen in Deventer zich overgeven. Zij zijn maandenlang verstoken van vers voedsel. 

 

Huis Almelo 

Vanuit kasteel Almelo beheert Rutger Torck zijn heerlijkheid Almelo en Vriezenveen. Staatse 
soldaten steken de stad in 1587 in brand en plunderen de overgebleven bewoners in 1590 en 
1591 regelmatig. Spaanse soldaten muiten in 1593 massaal en wanneer Rutger Torck is 
overleden roven en plunderen zij er schijnbaar naar hartelust op los. Commandant Van 
Boijmer van de vesting Oldenzaal herstelt de rust en Verdugo belooft de schade te vergoeden 
om Almelo voor Spanje te behouden. 

Kurtzbach houdt de soldaten van Van Hohenlohe echter tegen. In december 1579 keert Van 
Hohenlohe terug naar Twente waar hij in Delden overwintert (bron: Harry Vrielink). De boeren 
die huis en haard hebben verloren door de staatse troepen, komen opnieuw in opstand tegen 
de soldaten, voornamelijk ruiters, van Van Hohenlohe. Ze vormen een boerenleger en noemen 
zich de desperaten (wanhopigen), waarmee ze willen aangeven hoe zwaar ze zijn getroffen.  

De boeren voeren een vaandel met daarop een afbeelding van een zwaard met een uitgelopen 
halve eierdop. Om het ei wilden ze niet vechten. Maar nu kunnen ze alleen nog strijden om 
het laatste restje. De dop van het ei. Wie de aanvoerders zijn is onbekend. 

De staten van Overijssel bemiddelen in de laatste dagen van het jaar 1579 en er komt een 
bestand. De boeren gebruiken die tijd om een schans te bouwen bij Raalte. Maar Van 
Hohenlohe ziet de bouw van de schans als een bedreiging en valt onmiddellijk aan. 

Het nieuws van de aanval wordt bekend tijdens de zitting van de staten van Overijssel op 13 
januari 1580. De aanwezigen, vertegenwoordigers van de drie grote steden en de adel, zijn 
geschokt en kiezen partij voor hun boeren. Daardoor ontstaat er een heel vreemde situatie. 
De staten van Overijssel zijn de oorlog met de Unie van Utrecht, de andere staten in de Lage 
Landen. 

Overijssel mobiliseert de bevolking tegen Van Hohenlohe. Weerbare mannen moeten 
compagnieën vormen. Ze moeten vechten tegen soldaten die hun gebied binnendringen.  
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De commandanten vallen onder bevel van de drosten. Ook de leden van de ridderschap (de 
adel) sluiten zich met hun mannen aan bij de boeren. 

Het boerenleger verzamelt zich bij het dorp Wijhe waar zij versterking krijgen uit Kampen, 
Zwolle en Deventer van respectievelijk ongeveer 50, 50 en 100 mannen.  

Het nieuwe verbond houdt maar een paar dagen stand. Op 16 januari 1580 wijst Jan van 
Nassau, stadhouder van Gelderland en broer van Willem van Oranje, via zijn bode de 
bevelhebbers van het nieuwe leger op het feit dat de staten in feite in oorlog zijn getreden met 
de Unie van Utrecht. 

Jan van Nassau, de stichter van de Unie van Utrecht, wijst de staten van Overijssel op hun 
onmogelijke situatie. Hij schrijft ook aanwijzingen te hebben dat Spanje de boeren opstookt 
tegen de staten van Overijssel. 

Eind januari kiezen de staten eieren voor hun geld. Ze zoeken toenadering tot Van Hohenlohe 
en de Unie van Utrecht. Maar de boeren in Twente en Salland gaan door. Ze komen in actie 
tegen het leger van Van Hohenlohe en slagen er zelfs in de staatse legeroverste met zijn 
mannen in februari uit Overijssel te verjagen. Maar Van Hohenlohe zou al snel terugkeren. 

Stadhouder Rennenberg van Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel komt ondertussen 
in conflict met het gewest Friesland, dat het katholicisme wil verbieden. Willem van Oranje 
gaat eind februari naar Elburg om de problemen tussen Rennenberg en Friesland en Van 
Hohenlohe en de boeren in Overijssel op te lossen. De staten van Overijssel willen de boeren, 
die mogelijk steun van Spanje ontvangen, ontwapenen. Om dit voor elkaar te krijgen komt 
Willem van Oranje naar Kampen. 

Op 3 maart hoort hij daar van het verraad van Rennenberg in Groningen. Rennenberg heeft 
veel bezittingen in Zuid-Nederland en dreigt alles te verliezen als hij Van Oranje trouw blijft. 
Willem van Oranje beslist dat de soldaten van Van Hohenlohe onmiddellijk in actie moeten 
komen tegen Rennenberg. Strategisch belangrijke plaatsen die Spaansgezind zouden zijn, 
zoals Hasselt, Steenwijk en Oldenzaal moeten snel voor de staten worden veiliggesteld. Maar 
eerst moet Van Hohenlohe de boerenopstand die volgens het gerucht door Spanje wordt 
gesteund, de kop in drukken. Bij het klooster Sion bij Doetinchem verslaat een staats leger 
de boeren. (bron Breukboek Stad Almelo). Tussen de 600 en 700 boeren sterven. Een tweede 
treffen bij Raalte heeft hetzelfde resultaat. 

Daarmee is het gevaar van een Spaanse inval in Overijssel nog niet geweken. De staten 
dringen bij het bestuur van Oldenzaal aan snel troepen in de stad te legeren. Dit gebeurt op 
9 of 10 april. Met tegenzin laat de stad 280 mannen van de beruchte Van Hohenlohe de stad 
binnen. 

Van Hohenlohe laat zich op 13 april opnieuw afkopen. Voor het bedrag van 6400 daalders ligt 
hij zijn hielen en vertrekt uit Oldenzaal. Maar op 8 mei neemt de unie toch weer ruiters van 
Van Hohenlohe in dienst. Zo'n 400 soldaten dienen in Overijssel. In Enschede maken zijn 
ruiters zich schuldig aan diefstal, afpersing en gijzeling. Zij zouden zwaar worden gestraft, zo 
kondigen de staten aan. Maar of dit werkelijk is gebeurd is de vraag. 

De eerste schermutselingen tussen het staatse leger en het Spaanse leger dienen zich aan. De 
drost van Twente, Goossen van Raesfelt, neemt het kasteel Saasveld op 11 mei in, op verzoek 
van Godert van Reede, de eigenaar van het kasteel. Zijn jongere broer, die de kant van de 
Spaanse koning kiest, bewoont Saasveld. 
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Kasteel Saterslo, Saasveld 

De eerste schermutselingen tussen Spaanse en staatse troepen heeft plaats op kasteel 
Saterslo in Saasveld. Dat is in het jaar 1580. 

Boeren bezetten Zwolle. Maar troepen van Willem van Oranje uit Kampen verjagen de 
'desperaten'. Maar het lukt Maarten Schenk, die net een leger van Van Oranje heeft verslagen 
op de Hardenbergerheide, niet Zwolle te veroveren voor de koning in Spanje. 

De boerenopstand is nog steeds niet voorbij. Een harde kern van zo'n duizend boeren neemt 
in juni de belangrijke hanzestad Zwolle in met hulp van een aantal koningsgezinden.  
 
Maar het staatse garnizoen uit Kampen verjaagt de koningsgezinden uit Zwolle op 17 juni. 
Dat gebeurt maar net op tijd. Maarten Schenk, in dienst van de koning van Spanje, is 
onderweg naar Zwolle. Hij moet echter eerst afrekenen met de soldaten van Van Hohenlohe 
bij Hardenberg.  

Hohenlohe is onderweg naar Groningen om het beleg van de stad waar de verrader 
Rennenberg vastzit te steunen. Maar wanneer hij hoort dat Schenk optrekt vanuit Lingen 
naar Zwolle besluit Van Hohenlohe om te keren met zijn leger. Schenk wint de strijd op de 
Hardenbergerheide, maar komt te laat bij Zwolle. 

Na de slag op de Hardenbergerheide gaat een deel van wat er nog is overgebleven van het leger 
van Van Hohenlohe, naar de vestingsstad Coevorden en een ander deel, onder wie Van 
Hohenlohe zelf, naar Oldenzaal. Troepen van de koning verjagen de 'geuzen' uit Coevorden. 
Maar Van Hohenlohe zwaait in augustus al weer de scepter in de Drenthse vestingsstad, zij 
het voor een korte tijd. In september hijst Rennenberg weer de vlag van de Spaanse koning in 
top in Coevorden.  

Rennenberg bedreigt Twente vanuit Coevorden. Het garnizoen van Oldenzaal vraagt daarom 
versterking aan de unie van Utrecht. Maar nog voordat extra soldaten arriveren staat de vijand 
al voor de poorten van de stad. Zonder een schot te lossen vertrekt het staatse garnizoen op 
24 september 1580, op de voorwaarde dat zij drie maanden niet tegen soldaten van de koning 
zullen vechten. 
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Net als de vestingstad Coevorden wisselt Oldenzaal (boven de Bisschipspoort en de 
Plechelmuskerk vanuit het noorden gezien) in 1580 regelmatig van garnizoen. De bevolking 
van de stad en de omliggende regio Twente kent tot 1597 een reeks gewelddadige incidenten. 

Heel Twente valt nu onder de invloedssfeer van Spanje. De adel moet partij kiezen. Kies je 
voor de staten, dan wordt je arm. Alle opbrengsten van het land, evenals de zetel in de 
ridderschap, het college van Overijsselse edelen, gaat aan je neus voorbij. Kies je voor de 
Spaanse koning dan riskeer je plunderende staatse troepen op je erf. De enige manier zonder 
schade te overleven is een sauvegarde of vrijgeleide bemachtigen. Ritmeester Herman 
Ripperda van het hof te Boekelo lukt dit. Hij brengt later als een soort guerrillaleider de 
Spaanse soldaten samen met Nicolaas van Bevervoorde van het kasteel Oldemeule bij Hengelo 
veel schade toe. 

Sommigen Twentse edelen vluchten naar Duitsland, onder wie de drost van Twente, Goossen 
van Raesfelt de Jonge. De staatsen benoemen Johan of Jan van Voorst van Grimberg tot zijn 
opvolger en de Spaansgezinden Johan Mulert van Voorst tot drost van Twente. De drost van 
Haaksbergen en Diepenheim, Herman van Westerholt - broer van Agnes, de vrouwe van 
Almelo, staat al sinds 1568 aan de kant van de koning.  

De Twentenaren staan voortaan bloot aan geweld van zowel Spaanse als staatse zijde. De 
mensen zijn overgeleverd aan de stemming van de slecht betaalde soldaten en die zijn nooit 
ver weg. Ritmeester Simon van Limburg mag in november 1580 iedereen rond Oldenzaal 
gijzelen of koeien afnemen die niet aan de staten (of moet dit Spanjaarden zijn?) geld willen 
betalen. 

Het ontbreekt de Spaanse leiding aan geld om heel Twente te verdedigen. De staatsen kunnen 
vanuit Lochem regelmatig uitvallen doen in Twente. Doel van de eerste grote aanval is Goor 
in juli 1581. De staten van Overijssel betalen deze verrassingsaanval. Maar de aanval mislukt 
ondanks het feit dat de Spaanse soldaten niet veel zin hebben om te vechten. De overgelopen 
stadhouder Rennenberg is net overleden. Het ontbreekt in het Spaanse kamp aan leiding.  

Het kost Johan Mulert tot Voorst veel moeite de troepen weer in actie te krijgen. Maarten 
Schenk die misschien denkt Rennenberg op te volgen, schiet net op tijd te hulp. Maar Verdugo 
volgt Rennenberg op. Pas in juni 1584 keren de gegijzelde staatse edelen terug in Twente. 
Onder de staatse leden van de steden en ridderschap is de verdeeldheid groot. 

De eerste grote aanval op Twente gebeurt in juli 1581. Stadhouder Rennenberg is die maand 
overleden. Verdugo volgt hem op en boekt zijn eerste succes. Francisco Verdugo's eerste 
succes is de slag om Goor. Hij wint een maand later ook de slag om Noordhorn bij Groningen. 
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De Oude Kerk van Goor met een zijtak van de Regge en de Poelsbeek. 

De nieuwe stadhouder Francisco Verdugo en de drost van Twente zijn de machtigste mannen 
na het debacle van Goor. Verdugo verovert in 1582 en 1583 Steenwijk en Zutphen maar het 
beleg van Lochem mislukt. Deventer neemt soldaten in dienst die de dorpen en steden 
'bezoeken' die de afkoopsom of brandschattingen weigeren te betalen. De staatse troepen 
vallen Goor opnieuw aan in 1583 en verwoesten een schans. Ook Delden krijgt brandschade. 
Enschede wordt zelfs korte tijd bezet.  

Na het verlies van Zutphen in 1583 verklaren de Staten-Generaal in juni 1584 het hele 
platteland van Twente vogelvrij tot grote schrik van de Staten van Overijssel. (bron P.C. 
Molhuijsen) Zij zijn tegen de tactiek van de verschroeide aarde en voeren als argument aan 
dat ook de staatse soldaten moeten leven van wat het land opbrengt. Bovendien zouden de 
boeren nog makkelijker gaan sympatiseren met de Spanjaarden als hun nog meer leed wordt 
aangedaan. Steun van de bevolking is onmisbaar als je wilt winnen. Pas in december 1584 
zien de Staten-Generaal hun fout in. 

Spaanse troepen controleren de Vecht en de Regge in 1585.Staatse troepen verliezen kastelen 
Rechteren en Schuilenburg. Koningsgezinden bezetten kasteel Rechteren aan de Vecht bij 
Dalfsen in 1584 en het kasteel Schuilenburg aan de Regge, waarvan Pruist - eens agent van 
Willem van Oranje - een roversnest had gemaakt, volgt in mei 1585. Spaanse (huur)soldaten 
controleren nu de scheepvaart over de belangrijkste rivieren in Overijssel.  

Strategisch verandert er pas weer iets in Overijssel wanneer Stanley met zijn Ierse garnizoen 
overloopt. Van begin 1587 tot juni 1591 is Deventer daardoor weer Spaans. De Staten-
Generaal zitten echter niet bij de pakken neer. De guerrillatactiek wordt opnieuw gebruikt. 
De staatse ritmeester Gert van Balen en vaandrig Arent Brecke plunderen de stad Almelo op 
10 juni 1587. Ruim 80 woningen gaan in vlammen op voordat de staatse soldaten terugkeren 
naar Lochem. 
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Vanuit kasteel Rechteren bij Dalfsen controleren de Spaanse soldaten vanaf mei 1585 de 
Vecht. 

Stadhouder Verdugo vreest daarna een echte aanval. Staatse soldaten zouden zich verzamelen 
in Zwolle. Verdugo legert vendels voetknechten in Ootmarsum en Enschede in juli 1587 en 
beveelt de boeren in september hun oogst in veiligheid te brengen achter de grachten van de 
steden.  

De aanval blijft uit. Ook in 1588. In januari 1588 ontvangt de Spaanse overheid bijna geen 
rode cent uit zuid en oost Twente, zo intens verwoest is het land. Soldaten op de Spaanse 
armada krijgen dat jaar geen voet op Engelse grond en veteranen op de Vlaanse kust wachten 
tevergeefs op een boot die hen naar de overkant zou brengen om Brittannië te bezetten. 
Verdugo mobiliseert in juni 1588 de overgebleven Twentse boeren. Vluchtelingen krijgen zelfs 
amnestie. 

 

 

Kasteel Rechteren met de imposante middeleeuwse donjon 

Aan het begin van het volgende krijgsseizoen slaat de angst weer toe. De stadhouder beveelt 
op 2 maart 1589 alle boeren onder de wapens. De beste schutters moeten afreizen naar 
Enschede of Ootmarsum.  
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Bewoners van Almelo zijn dat jaar weer slachtoffer van een staatse verrassingsaanval. Geuzen 
plunderen de stad op 7 mei. Er wordt opnieuw geen poging gedaan het kasteel Huis Almelo te 
veroveren.  

Toch lijkt het er op dat de staatse soldaten een bruggehoofd in Twente willen. In november 
1590 vallen zij Almelo voor de derde keer dat jaar aan. Troepen onder kapitein Lespein trekken 
op tot voor het kasteel. Maar de inname mislukt. Een maand later brengen ruiters en 
voetknechten van graaf Overstein de nacht door in Almelo. 

De Twentse edelen verliezen langzamerhand hun vertrouwen in de Spaanse bezetter. De drost 
dreigt met intrekking van de belastingvrijstelling begin maart 1591 als niet meer edelen op de 
landdagen verschijnen.  

In de zomer van 1591 bezetten staatse soldaten het huis Weemselo, tussen Almelo en 
Oldenzaal. Dat gebeurt onder leiding van de eigenaar, Berent van Bevervoorde.  

Als tegenzet beslist de graaf Van den Bergh die in Oldenzaal verblijft, de verschillende huizen 
rond Weemselo van Spaanse soldaten te voorzien. De heer van Almelo, Rutger Torck, krijgt 
dertig man van het vendel van hopman Van Boijmer. Berent van Bevervoorde, holtrichter van 
Albergen, bezet midden in Spaans gebied het kasteel Weemselo tussen Almelo en Oldenzaal. 
Twee jaar eerder ontvoerde (schaakte) zijn Spaansgezinde broer Gerrit of Geert Maria van 
Reede van het kasteel Saasveld. 

 

Almelo telde volgens deze kaart van Jacobus van Deventer uit circa 1560 stadspoorten bij de 
kerk en aan de zuidzijde van de stad. Om het kasteel te bereiken moest nog een poort worden 
gepasseerd. 

In de zomer van 1591 bezetten staatse soldaten het huis Weemselo, tussen Almelo en 
Oldenzaal. Dat gebeurt onder leiding van de eigenaar, Berent van Bevervoorde. Als tegenzet 
beslist de graaf Van den Bergh die in Oldenzaal verblijft, de verschillende huizen rond 
Weemselo van Spaanse soldaten te voorzien. De heer van Almelo, Rutger Torck, krijgt dertig 
man van het vendel van hopman Van Boijmer.  
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Prins Maurits bezet in juni 1591 de belangrijke stad Deventer. Hij schrijft vanuit Arnhem op 
20 augustus 1591 dat hij de huizen van Hengelo en Almelo niet wil bezetten als er geen 
Spaanse soldaten worden gelegerd. 

De oorlog komt steeds dichterbij. Maurits verovert in de zomer van 1592 Steenwijk en trekt 
op naar Coevorden, waarna Twente aan de beurt komt. Spaanse soldaten uit Oldenzaal en 
Ootmarsum kunnen de staatse convooien van Zwolle naar Coevorden aanvallen. Met drie 
kanonnen en een groot leger verschijnt Maurits eind juli voor Ootmarsum en verjaagt Alonzo 
Mendo en zijn mannen. Maurits zou zelfs de omgeving van Oldenzaal verkennen. De prins 
verovert echter eerst Coevorden waarna Verdugo extra soldaten legert in Lingen, Enschede, 
Groenlo (Grol) en Goor.  

Voor Almelo, waar Pieter van Boijmer de leiding van de heerlijkheid heeft overgenomen van de 
net overleden Rutger Torck, is de eerste helft van 1593 de donkerste periode uit de 
Tachtigjarige Oorlog. Een stortvloed van invallen volgen. Muitende Spaanse soldaten maken 
zich schuldig aan afpersingen. 

 

Een tekening van de belegering van Deventer. Maurits lukt het in 1591 deze belangrijke stad 
in te nemen. Vier jaar eerder verraadt Stanley de stad aan de Spanjaarden. 

Muitende troepen plunderen Almelo in 1593. Verdugo wil de heerlijkheid niet verliezen. Ruim 
honderd soldaten vallen in de nacht van 24 op 25 januari Almelo binnen en persen de 
bewoners geld, eten en drinken af. Op 8 februari ontfutselen vendels van Vasques en Egmond 
de Almeloërs geld af. Troepen uit Goor doen hetzelfde, nog dezelfde dag. Er verandert niets 
daarna. Soldaten uit Enschede en Oldenzaal zijn nu aan de beurt om hun beurzen te vullen. 
De discipline onder Spaanse soldaten lijkt totaal verdwenen.  

Richter Rutger Torck - naamgenoot van de overleden heer van Almelo - inventariseert vanaf 
20 mei de schade die in Almelo is aangericht. Hij komt op ruim 4800 keizersguldens. Verdugo 
wil (een deel van) de schade vergoeden om de heerlijkheid niet in de armen van de vijand te 
jagen. 

Boeren in de heerlijkheid Almelo hoeven al jaren bijna niets te doen voor de Spaanse overheid. 
De drost heeft er niets te vertellen. Twentse boeren buiten Almelo krijgen regelmatig zware 
boetes opgelegd omdat zij bijvoorbeeld niet helpen bij de opgelegde diensten voor de 
oorlogvoering. Ze moeten bijvoorbeeld meehelpen bij het transport van munitie en voedstel. 
Almelo is niet neutraal. De heer is een bondgenoot van de Spaanse overheid.  



71 

 

Johan ten Damme en zijn vrouw Cathrina lenen in december 1593 200 daalder van vier grote 
boeren, vertegenwoordigers van inwoners van het gericht Almelo, om schattingen te kunnen 
betalen. Het viertal stelt zich persoonlijk garant voor de betaling van rente en aflossing. 

Spaanse soldaten bezetten het huis Gramsbergen in 1572. Prins Maurits neemt het kasteel 
in 1591 in. Maar twee jaar later zijn de Spanjaarden er weer de baas. Willem Lodewijk van 
Nassau verjaagt hen. Het kasteel is na 1607 hersteld van de oorlogsschade. 

 

Overste Duivenvoorde verovert in 1597 voor prins Maurits Ootmarsum. Ter herinnering aan 
de staatse verovering is een kanonskogel in de muur van de kerk gemetseld.  

Om Almelo te behouden voor Spanje is het garnizoen van Mendo en Boijmer teruggetrokken 
uit de stad. De overlast wordt zo beperkt. Ook de staatsen willen Almelo voortaan ontzien. 
Albrecht van Ittersum verzoekt op 28 juni 1593 de staatse bevelhebber in Ootmarsum, Jacob 
Muers, het bezit van zijn nicht Agnes van Westerholt met rust te laten. Agnes heeft bovendien 
een sauvegarde van prins Maurits. 

De rust keert zo in Almelo terug. Maar elders wordt het onrustig. Verdugo wil Coevorden terug. 
Hij onderneemt een tegenaanval zodra de rust onder de Spaanse troepen in de zomer van 
1593 is teruggekeerd. Willem Lodewijk van Nassau verovert nog Hardenberg en Gramsbergen. 
Maar in september krijgt Verdugo hulp van Willem en Frederik van den Bergh en de 
garnizoenen in Groenlo, Bredevoort en Oldenzaal krijgt. 

Eerst vallen zij het huis Saasveld aan en daarna veroveren zij Ootmarsum. Maar het beleg 
van Coevorden duurt de hele winter van 1593 en 1594. De Spaanse soldaten plunderen in 
Salland en Twente om aan eten te komen. In mei druipen de belegeraars af. Opnieuw 
plunderen Spaanse soldaten Twentse boeren. Een deel van de troepen trekt naar Denekamp 
en daarna naar Rheine. Groningen gaat iets later, op 23 juli 1594, over in staatse handen. 
Pas in 1597 bevrijdt Maurits Twente.  
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Bronnen: G.J. ter Kuile de opkomst van Almelo en omgeving, Douwe Fokkema, A. Th. van 
Deursen en S. Groenveld, A.J. Gevers en A.J. Mensema, Snuif, Bor, Rietsma, archief Huis 
Twickel en C. Trompetter. 
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BERTUS AAFJES: DE LAATSTE BRIEF 
De laatste brief 
 
De wereld scheen vol lichtere geluiden 
En een soldaat sliep op zijn overjas. 
Hij droomde lachend dat het vrede was 
Omdat er in zijn droom een klok ging luiden. 
 
Er viel een vogel die geen vogel was 
Niet ver van hem tussen de warme kruiden, 
En hij werd niet meer wakker want het gras 
Werd rood, een ieder weet wat dat beduidde. 
 
Het regende en woei. Toen herbegon 
Achter de grijze lijn der horizon 
Het bulderen - goedmoedig - der kanonnen. 
 
Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, 
Bevrijdde zich het laatste wat hij schreef: 
Liefste, de oorlog is nog niet begonnen. 
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Slag op de Hardenbergerheide 
 

De Slag op de Hardenbergerheide vond plaats op 17 juni 1580 tussen het Spaanse Leger van 
Vlaanderen onder Maarten Schenk enerzijds, en Staatse huurlingen onder Filips van 
Hohenlohe anderzijds. Het wordt ook wel de vergeten veldslag genoemd. Op de 
Hardenbergerheide vielen 1600 doden. 

Even ten zuiden van de kern Hoogenweg ligt het Hardenbergerveld. Hier vond in 1580 de slag 
op de Hardenbergerheide plaats. In 1579 sluiten de zeven noordelijke gewesten een verbond, 
de Unie van Utrecht, om samen de vrijheidsstrijd tegen Spanje voort te zetten. De graaf van 
Rennenberg, de stadhouder van Groningen en Overijssel, is één van de ondertekenaars. Maar 
het blijkt dat Rennenberg niet tegen het goud van de bekwame Spaanse landvoogd bestand 
is. Hij pleegt verraad en kiest weer de Spaanse zijde. 

Als dit nieuws de Prins van Oranje bereikt, wordt direct een leger naar het noorden gezonden 
om de stad Groningen weer in het bezit te krijgen. De stad wordt dan door de soldaten van de 
Prins belegerd. 

Een Spaans leger onder bevel van veldheer Maarten Schenk rukt op naar Groningen om 
de stad te ontzetten. Een Staatsleger onder bevel van de graaf van Hohenlohe, schoonzoon 
van de Prins, trekt de Spaanse troepen tegemoet om dit te beletten. 

Op 16 juni 1580 bevindt het Spaanse leger zich bij Veldhausen. Het plan is de volgende dag 
naar Hardenberg te gaan. Op dezelfde dag marcheert het leger van Hohenlohe van Ulsen naar 
Coevorden. Als daar bekend wordt dat Maarten Schenk zich met zijn troepen in Veldhausen 
bevindt, geeft Hohenlohe bevel op te rukken naar Veldhausen om het Spaanse leger te 
overrompelen. Om 11 uur ‘s avonds, na een veel te korte rust voor de soldaten, zien de 
bewoners van Coevorden, tot hun vreugde, het Staatsleger wegtrekken. 

Het loopt heel anders dan Hohenlohe verwacht heeft, want al in de vroege morgen van de 17e 
juni hebben de Spanjaarden hun bivak in Veldhausen opgebroken om tegen de middag 
Hardenberg te kunnen bereiken. Dit komt Hohenlohe ter ore en hij geeft bevel onmiddellijk 
de koers te wijzigen. Na een zeer geforceerde mars in moordende hitte, wordt dan het Spaanse 
leger bij Venebrugge ontdekt. Door onvoldoende rust en te weinig water zijn de Staatse troepen 
al uitgeput voor de strijd begint. Hoewel de officieren adviseren geen slag te leveren, gezien de 
uitputting van de manschappen, moet en zal het toch gebeuren. 

Maarten Schenk stelt zijn troepen zo op dat ze met de zon in de rug moeten vechten. Een 
flinke reserve stelt hij achter een paar heuvels op. De strijd ontbrandt. In Hardenberg wordt 
angstig naar het kanongebulder geluisterd. In het begin van de strijd winnen de Staatse 
troepen. Zij hebben ook alleen de beschikking over een vijftal kanonnen. De vijand wijkt en 
Hohenlohe juicht al. Maar dan werpt Maarten Schenk zijn reserves in de strijd en keert de 
krijgskans. Het voetvolk en de ruiters van Hohenlohe slaan na een gevecht van nog geen uur 
op een wilde vlucht in de richting van Radewijk en Den Velde. 

Het geschut van Overste van IJsselstijn houdt nog het langste stand, maar dan komt er een 
doorbraak van de Spanjaarden. Met achterlating van de kostbare kanonnen, zoekt ook deze 
afdeling zijn heil in de vlucht in de richting van Coevorden. 

Vele doden bedekken het slagveld op de Hardenberger heide. Ook heel wat vluchtelingen 
worden door woedende boeren, die alles haten wat soldaat heet, doodgeslagen. Schenk kan 
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na deze overwinning ongehinderd naar Groningen oprukken en de stad blijft voorlopig in 
Spaanse handen. 

Heemse en Hardenberg werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen 1578 en 
1600 enkele keren compleet verwoest in de strijd tussen Spanjaarden en Staatsen. Telkens 
weer trokken er plunderende legertjes of groepen soldaten door de streek, die een ware plaag 
vormden voor de boeren. De bevolking koesterde weinig sympathie voor welke strijdmacht dan 
ook. Op die bewuste 17de juni 1580 kwam de oorlog weer erg dichtbij: op enkele kilometers 
afstand van Hardenberg openden Staatse troepen onder bevel van Philip van Hohenlohe die 
dag de aanval op het Spaansgezinde leger van Maarten Schenk. 

Na het verraad van stadhouder Rennenberg (maart 1580), werd deze door de Staatse troepen 
van Oranje ingesloten in de stad Groningen. Van Hohenlohe (1550-1606), bekend vanwege 
zijn "guerrillatactiek" (snel toeslaan met zijn geduchte ruiters en dan wegwezen), 
kreeg bericht dat hij moest assisteren bij de belegering. Op 15 juni vertrok hij met honderden 
huursoldaten vanuit Oldenzaal en de volgende dag bereikte hij Coevorden. Daar hoorde hij 
dat vijandelijke troepen vanuit Lingen onderweg waren naar Zwolle. Na een korte rust verliet 
hij om elf uur 's avonds de stad en trok hij richting Hardenberg. Op die dag bevond zijn 
tegenstander, Maarten Schenk (1549-1589), zich met zijn troepen ("ses hondert peerden ende 
drie duysent te voete zonder geschut") in Veldhausen. De morgen erop braken ze hun bivak 
op en bereikten tegen de middag Hardenberg. Ze zouden zich daar zelfs nog even opgefrist 
hebben onder het genot van 14 tonnen bier. Toen hij hoorde dat Hohenlohe naderde, had 
Schenk nog alle tijd voor een tactische opstelling van zijn troepen op de Hardenbergerheide 
bij Veenebrugge: hij zorgde ervoor dat zijn soldaten de zon in de rug hadden en stelde reserves 
op achter een paar heuvels. Hohenlohe had dan wel een enorm leger bij zich ("omtrent 
veertienhondert peerden ende achthien hondert te voete en vijf stucken geschuts"), maar de 
geforceerde marsen in de moordende hitte hadden zijn mannen uitgeput. Daarom adviseerden 
zijn officieren hem geen slag te leveren, maar "dat dolle Hohenlohese hoofd" wilde zijn vijanden 
verrassen. 

Aanvankelijk, mede door toedoen van hun kanonnen, leken de Staatsen aan de winnende 
hand: een groep speerruiters werd uitgeschakeld, een andere formatie sloeg op de vlucht. 
Maar toen Hohenlohe met zijn ruiters de achtervolging inzette, vielen de reserves van Schenk 
diens voetvolk aan, dat op de vlucht sloeg. De soldaten van Hohenlohe's verslagen leger 
vluchtten richting Gramsbergen, Radewijk en De Velde, maar kregen nu te maken met een 
andere tegenstander: de boeren, jarenlang uitgeplunderd, maakten jacht op de vluchtenden 
en met elke gevangen soldaat werd korte metten gemaakt. Het Staatse leger verloor die dag 
zo'n 1500 man. De verliezen bij Schenks troepen zouden minder dan 100 doden hebben 
bedragen. Hohenlohe wist met veel moeite Oldenzaal te bereiken. Van daaruit bleef hij nog 
jaren Twente onveilig maken. De weg over Coevorden ("een poorte van de Landtschap Drenthe, 
een sleutel van Groningen en Omlanden, een deur van Vrieslandt") lag nu open en het beleg 
van Groningen moest worden afgebroken. De Spanjaarden veroverden Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Pas bij de veldtocht van prins Maurits in 1597 werden deze gebieden weer heroverd. 

Op 3 maart 1580 liep de stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, George 
van Lalaing (Graaf van Rennenberg) over naar de koninklijke partij (het Verraad van 
Rennenberg). Aan Staatse zijde vreesde men dat na Groningen alle Noordoost-Nederlandse 
steden (waar katholieken in de meerderheid waren) eveneens de Opstand in de steek zouden 
laten. Om het gevaar tegen te gaan belegerden de staatsen Groningen maandenlang; elke hulp 
hierbij kwam van pas. Filips van Hohenlohe, een legeraanvoerder uit Duitsland, die met zijn 
troepen gelegerd was in Oldenzaal, werd rond 15 juni door Willem van Oranje opgeroepen om 
te helpen in het beleg. 
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Slag op de Harderberger heide bij Veenebrugge. 

Op de achtergrond is Hardenberg te zien. Het Staatse leger onder Von Hohenlohe verliest de 
slag van Maarten Schenk die in Spaanse dienst is. 

Hohenlohes leger vertrok in alle haast richting Coevorden, waar men van het volk hoorde dat 
er een Spaans leger onder leiding van Maarten Schenk op weg was van Lingen naar Zwolle, 
waar twee dagen eerder het Zwols oproer tegen de koning was uitgebroken. Om dit gevaar 
tegen te gaan maakte Hohenlohe rechtsomkeerd richting Hardenberg en ontmoette de vijand 
op de Hardenbergerheide bij het huidige buurtschap Venebrugge. Zijn soldaten waren 
uitgeput van het lange lopen, maar toch strijdvaardig, wat hen overmoedig maakte. 

In de middag van 17 juni 1580 begon Hohenlohe een aanval op het Spaanse leger met 
kanonschoten, waarmee een groep vijandelijke speerruiters werd uitgeschakeld. Hierdoor 
sloeg een andere Spaanse formatie op de vlucht; Hohenlohe zette zijn ruiters in de 
achtervolging. Maar een beweging van de vijand omsingelde de Staatsen en bracht hen in 
grote moeilijkheden. 1500 van Hohenlohes mannen sneuvelden, terwijl Schenk minder dan 
100 verliezen leed. Hohenlohe en anderen wisten de dood te ontkomen, maar sommigen die 
richting Gramsbergen vluchtten werden gedood door woedende boeren die onder de oorlog 
veel hadden geleden. 

Door de Spaanse overwinning kregen Rennenbergs soldaten in Groningen weer hoop; de 
Staatsen moesten het beleg opbreken. Het gaf de Spanjaarden de kans om heel Groningen, 
later Drenthe en Overijssel te veroveren, op Zwolle en Kampen na. Hohenlohe en zijn leger 
zouden nog jaren Twente plunderen en slag leveren, maar desondanks zou de streek nog 17 
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jaar lang in Spaanse handen blijven, tot Maurits van Oranje die bij zijn veldtocht van 1597 
zou heroveren. 

Iedereen kent wel een veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog: Heiligerlee, Mookerheide en 
Nieuwpoort. Maar ook in onze regio had een dergelijk groot treffen plaats waarbij honderden 
soldaten als vliegen stierven. Dit jaar is het precies 425 jaar geleden dat op de 
Hardenbergerheide twee grote legers botsten. Twente bleef de eerste jaren van de Tachtigjarige 
Oorlog nog buiten schot. De watergeuzen oefenden in het begin een waar terreurbewind uit 
langs de Hollandse, Zeeuwse en Friese kust. Pas na 'Den Brielle', de Tachtigjarige Oorlog was 
toen pas vier jaar oud, kregen de Opstandelingen vaste voet aan wal. Philips van Hohenlohe, 
die met de oudste dochter van Willem van Oranje trouwde, was met zijn soldaten veel in het 
oosten van het land actief. Hij veroverde de vestingstad Deventer op 19 november 1578 
waarna de veroveringstocht begon. Overijssel maakte vanaf dat moment deel uit van de 
nieuwe staat in oprichting: Nederland. Maar het duurde niet lang of de Spaanse vlag wapperde 
weer in Twente. 

Toen Van Hohenlohe hoorde dat het Spaanse leger onderweg is naar Zwolle, maakte hij in 
Coevorden rechtsomkeerd richting Hardenberg om zijn vijand te verrassen. Maar hij eiste 
teveel van zijn mannen die uitgeput aan de slag begonnen. Volgens een ander verhaal zou de 
Spaanse spion Mattisto Hohenlohe hebben verraden. 

De slag op Hardenbergerheide had plaats bij Venebrugge, letterlijk: smalle doorgang tussen 
moerassen. Ten noorden ligt de vestingstad Coevorden waar Von Hohenlohe vandaan kwam. 
Helemaal onderin ligt Oldenzaal waar Von Hohenlohe twee dagen eerder nog verbleef. 

Maar niet lang daarna was hij al weer terug in onze regio. Van Hohenlohe kreeg opdracht van 
de Staten-Generaal Oldenzaal te bezetten. Het Staatse kamp, dat steeds verder radicaliseerde 
onder calvinistische invloed, vreesde dat het katholieke bolwerk Oldenzaal zou overlopen naar 
het kamp van Rennenberg. Willem van Oranje vroeg Van Hohenlohe daarna mee te helpen bij 
de belegering van 'de sleutel tot het noorden': de stad Groningen. De afvallige stadhouder 
Rennenberg zat hier al drie maanden als een rat in de val. 

Van Hohenlohe moest medio juni, 425 jaar geleden, meehelpen bij die belegering van 
Groningen. Vanuit Oldenzaal ging de mars met honderden huursoldaten richting Uelsen in 
de graafschap Bentheim. De volgende dag bereikte hij met zijn mannen al de vestingstad 
Coevorden, waar hij hoorde dat vijandelijke, Spaanse troepen onderweg waren van Lingen, via 
Veldhausen en Hardenberg naar Zwolle waar een pro-Spaanse opstand was uitgebroken. 

Van Hohenlohe bedacht zich geen moment en besloot de vijand te verrassen. Hij trok na 
slechts een korte rust van enkele uren van Coevorden naar Hardenberg waar hij het Spaanse 
leger bij Veenebrugge, dat letterlijk betekent: een smalle doorgang tussen moerassen, aanviel. 

Volgens een partijdige kroniekschrijver had het Spaanse leger zo'n drie uur gerust voor de 
slag begon. Het leger van Von Hohenlohe was uren over de uitgestrekte Hardenbergerheide 
gezworven in een uitzonderlijke hitte. Het Staatse leger had de meeste troeven in handen, 
maar de slag pakte heel anders uit. De Staatse soldaten wierpen hun hoeden omhoog als 
teken van onverschrokkenheid. Het geschut bulderde en een groep Spaanse speerruiters werd 
genadeloos vernietigd. Een andere formatie sloeg op de vlucht. 

De beruchte cavalerie van Von Hohenlohe zette de achtervolging al in. Maar toen keerde het 
tij. Het Spaanse leger sloot de Staatse troepen in. Vijftienhonderd mannen verloren hun leven. 
Terwijl aan Spaanse zij nog geen honderd doden te betreuren zouden zijn geweest. Soldaten 
vluchtten richting Gramsbergen maar werden door boeren die alles hadden verloren wat hun 
lief was, achterna gezeten. Kregen ze een soldaat te pakken dan werd korte metten met hem 
gemaakt. 
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Rennenberg kon na de slag op de Hardenbergerheide eindelijk opgelucht ademhalen. Het 
beleg van Groningen werd opgeheven. Van Hohenlohe maakte Twente daarna echter nog jaren 
onveilig. Hij stak plaatsen als Almelo, Delden, Goor en Diepenheim in brand. Hij kon niet 
voorkomen dat onze regio daarna nog zeventien jaar in Spaanse handen bleef. 

De soldaten van Philips van Hohenlohe waren, net als de watergeuzen in de jaren daarvoor, 
een ware plaag voor boeren en burgers die eigenlijk helemaal niets met die oorlog te maken 
wilden hebben. Omdat hun soldij zelden op tijd werd betaald haalden de huursoldaten zelf op 
wat hun toekwam. Bij de plunderingen werd natuurlijk stevig gedronken. Toen Van 
Hohenlohe slag moest leveren met de troepen van de Spanjaarden, hielpen de boeren maar 
wat graag mee die Duitse graaf en zijn mannen een kopje kleiner te maken. 

De desperaten noemden de wanhopige boeren uit het Oversticht (Overijssel) en Gelderland 
zich. Ze droegen een vaandel bij zich met daarop een zwaard en een halve dop van een leeg 
ei. De boeren moesten het doen met stokken, pieken en zeisen. Van Hohenlohe sloeg 
aanvankelijk nog op de vlucht. Maar al snel kreeg hij met zijn goed geoefende ruiters de 
boerenbevolking weer onder de duim. Het bloed van 700 Twentenaren en Sallanders vloeide 
in de beken tussen Doetinchem en Raalte. 

Toen de katholieke stadhouder van Overijssel, Groningen en Drenthe, graaf Rennenberg, op 
3 maart 1580 overliep naar het Spaanse kamp sloeg pas echt de vlam in de pan. Iedereen leek 
met iedereen te vechten. Muitende Spaanse soldaten uit het zuiden stroopten het platteland 
van Overijssel af op zoek naar eten. En Van Hohenlohe plunderde wat nog niet geplunderd 
was. Steeds meer mensen riepen om aansluiting bij de verrader Rennenberg om maar die 
verschrikkelijke Van Hohenlohe en zijn soldaten kwijt te raken. De Staten van Overijssel 
telden op 13 april 1580 het enorme bedrag van 6400 daalders neer om de legeroverste uit te 
kopen. 

Van Hohenlohe, geboren in 1550 in Zuid-Duitsland, verovert Deventer voor stadhouder 
Rennenberg in 1578. Willem van Oranje vermoedt in januari 1580 dat de katholiek 
Rennenberg overloopt naar het Spaanse kamp. Op 3 maart 1580: het verraad van 
Rennenberg; Renneberg stapt over naar het Spaanse kamp, Van Hohenlohe krijgt de rang van 
generaal in het Staatse leger. Groningen, waar Rennenberg verblijft, wordt belegerd. Op 17 
juni 1580 is de Slag op de Hardenbergerheide. Philips van Hohenlohe sluit in 1582 de 
Prinsenhof in Delft af na een aanslag op Willem van Oranje. Philips van Hohenlohe en Maria 
van Oranje Nassau verloven zich een maand later aan het sterfbed van Willem van Oranje. 
Als door een wonder herstelt de prins van Oranje echter.  

Van Hohenlohe, opperbevelhebber van het Nederlandse leger, en prins Maurits krijgen een 
knallende ruzie na de dood van Willem van Oranje. De jonge Nederlands Staat zou 
bescherming krijgen van Engeland als Engeland Vlissingen in onderpand krijgt. Maurits is 
markies van Vlissingen en weigert in te stemmen waarna Van Hohenlohe Maurits zou hebben 
toegeschreeuwd zijn adviseur te willen verdrinken in de haven als Maurits niet van mening 
verandert.  

Van Hohenlohe verovert Terneuzen in 1584 en Grave in 1586, Van Hohenlohe verwoest 
Helmond in 1587. Van Hohenlohe en Maurits groeien steeds verder uit elkaar. Maurits, 21 
jaar in 1588, aast op de bezittingen van de oudste zoon van zijn vader, Philips Willem van 
Oranje-Nassau. Maria, de aanstaande vrouw van Van Hohenlohe, behartigt de belangen van 
Philips Willem die al jaren in Spanje gegijzeld wordt. Luitenant-generaal Van Hohenlohe en 
prins Maurits maken in 1590 internationaal naam met het turfschip van Breda, de 
Nederlandse variant op het paard van Troje. Maria van Oranje Nassau, gravin van Buren, en 
Philips von Hohenlohe trouwen in 1595. Ze kennen elkaar dan al 30 jaar. Het paar krijgt geen 
kinderen. 

Waarom legt de graaf van Hohenlohe (1550 - 1606) uit het verre Würzburg zijn leven steeds 
opnieuw in de waagschaal voor de bewoners van dat verre, drassige landje aan de 
Noordzeekust? Antwoord: om indruk te maken op de vader van zijn geliefde: Willem van 
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Oranje. Hohenlohe heeft er alles voor over om te mogen trouwen met de beeldschone Maria, 
prinses van Oranje, gravin van Nassau, gravin van Buren en Leerdam (1556 - 1616). Maar 
haar vader heeft andere plannen met zijn oudste dochter. 

Zij zou met de zoon van de hertog van Aerschot, zijn tegenstander, moeten trouwen, met het 
doel hem in zijn anti-Spaanse kamp te manoeuvreren. Zijn dochter houdt echter haar been 
stijf. Ze trouwt met de man van haar dromen, Philips van Hohenlohe, of ze trouwt niet. Punt 
uit. Uiteindelijk krijgen ze elkaar, al duurt dat maar liefst bijna dertig jaar! 

Hohenlohe vecht voor de prins van Oranje onder meer op de Hardenberger Heide een verbeten 
strijd met een leger Malcontenten, dat zijn katholieken die zich tegen Willem van Oranje keren. 
De Malcontenten vinden dat Van Oranje in 1580 te extreem calvinitisch is geworden. De graaf 
van Rennenberg vindt dat ook en stapt over naar het Spaanse kamp. 

Philips zou 28.000 kilometer te paard hebben afgelegd. In werkelijkheid moet dat echter nog 
veel meer zijn omdat de wegen lang niet altijd recht waren en hij ter plekke ook veel rondtrok. 

Willem van Oranje stuurt onmiddellijk troepen om Rennenberg in Groningen gevangen te 
nemen. Hohenlohe, berucht om zijn cavalerie (ruiters), moet voorkomen dat het leger 
Malcontenten Rennenberg te hulp kan komen. Hij wil zijn tegenstanders verrassen in het 
grensgebied van Duitsland en Nederland dat is vergeven van verradelijke moeras- en 
veengebieden. 

Op 16 juni 1580 marcheert het leger van Hohenlohe van Uelsen, bij Tubbergen, naar 
Coevorden. In Coevorden aangekomen hoort Hohenlohe dat Maarten Schenk met zijn troepen 
in Veldhausen bij Nordhorn zit. Hohenlohe besluit het Spaanse leger te overrompelen. Om elf 
uur 's avonds, na een veel te korte rust, zien de bewoners van Coevorden het Staatse leger al 
weer vertrekken. 

Slechts op enkele plaatsen, zoals bij Bourtange en Coevorden zijn smalle doorgangen in het 
drassige land. Een ideale plek dus om met je leger de vijand aan te vallen. 

Philips en Maria hebben ook bezittingen in Den Haag, het Hof Wassenaar aan de Kneuterdijk 
22. De hertog van Brunswijk (Braunsweich) schenkt hem de heerlijkheid Woerden (het 
voormalige stadhuis heeft nog een wapen van Von Hohenlohe in glas in lood) en de baronie 
Liesveld bij Schoonhoven, het Heerenhuis in Colijnsplaat en door te trouwen de Burense 
goederen van Maria: Buren, Leerdam, IJsselstein en Sint Maartensdijk met het verdronken 
land van Noord-Beveland dat in opdracht van Van Hohenlohe wordt ingepolderd. In 
Duitsland: Neuensteun, Forchtenberg, Kirchensall, Langenbeutingen, Michelsbach en 
Zweiflingen na 1586 en na 1590 ook Kirchberg en Döttingen. Hij heeft een aandeel in 
bezittingen in öhringen, Hermersberg en Niedernhall. Van de hertog van Wuerttemberg koopt 
hij Neudeck. 

Philips van Hohenlohe gaat samen met zijn vrouw, Maria van Buren, de oudste dochter van 
Willem van Oranje, korte tijd wonen in Delft. Later is dit huis het thuishonk van het 
hoogheemraadschap Delfland en voor Van Hohenlohe van admiraal Lumey, de leider van de 
watergeuzen. 
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Philips van Hohenlohe 

Het loopt echter anders af dan Hohenlohe verwacht. In de vroege morgen van de 17 juni 1580 
hebben de Malcontenten hun bivak in Veldhausen al opgebroken om tegen de middag 
Hardenberg te kunnen bereiken. 

Dit komt Hohenlohe ter ore en hij geeft bevel onmiddellijk de koers te wijzigen. Na een zware 
mars in de moordende hitte, wordt het Spaanse leger bij Venebrugge (of Veenebrugge), maar 
twee kilometer voor Hardenberg, ontdekt. 

Hohenlohe bedenkt zich geen moment en laat de kanonnen in stelling brengen. Zijn 
tegenstander, Maarten Schenk - aanvoerder van de Malcontenten, verliest het eerste treffen, 
maar hij beschikt over reserves. 

Na een uur slaan de ruiters en het voetvolk van Hohenlohe, doodop van de lange mars en de 
strijd in de hitte, op de vlucht richting Gramsbergen. 

Op de Hardenbergse Heide verliest Hohenlohe in 1580 de slag tegen de Malcontenten. 
Noordoost-Nederland blijft nog jaren (Groningen tot 1594 en Twente en de Achterhoek tot 
1597) in Spaanse handen. 
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Veel doden bedekken het slagveld op de Hardenberger Heide (zie gravure boven). Woedende 
boeren, die alles haten wat soldaat is, vermoorden de vluchtelingen die ze maar te pakken 
kunnen krijgen. Zo komt ook de grietman Ofke Grijph van Utingeradeel om.  
 
Schenk kan na deze overwinning ongehinderd oprukken naar Groningen en de stad blijft nog 
jaren Spaans. Hetzelfde jaar valt ook Oldenzaal in Spaanse handen en het jaar daarop volgt 
Goor. 
 
Pas in 1597 worden Twente, de Achterhoek en Lingen bevrijd. Lingen is sinds 1578 persoonlijk 
bezit van Willem van Oranje. De herovering van het noordoosten van de Lage Landen is dan 
pas afgerond. 

 

Philips van Hohenlohe 

Philips van Hohenlohe houdt van de guerrillatactiek (guerrilla is Spaans voor kleine oorlog): 
hij valt aan op een onverwacht moment en maakt dat ie wegkomt voordat de vijand kan 
hergroeperen. Prins Maurits benadert de strijd meer op een wetenschappelijke, wiskundige 
manier, met de schop en veel overleg. Samen met Willem Lodewijk van Nassau scheppen 
Maurits en Hohenlohe het modernste leger van z'n tijd. Zij combineren moderne technieken 
met oude romeinse krijgskunst. Ook laten zij Sonoy en Simon Stevin een reeks schansen 
bouwen. Het Staatse leger wordt een effectieve vechtmachine.  
 
Philips van Hohenlohe is sinds 1575 legeraanvoerder en sinds 1580 generaal. Hij verovert in 
1576 Geertruidenberg, in 1577 Steenbergen en in 1580 Coevorden. In 1583 bouwt hij de 
Moffenschans op Zeeuws Vlaanderen en in 1584 mislukt de inname van Den Bosch. 
Hohenlohe raakt opgesloten in de Vughterpoort. In 1586 vecht hij zij aan zij met zijn 
voormalige vijand Maarten Schenk en Leicester bij Pannerden en Zevenaar. Hohenlohe's 
meest besproken wapenfeit is zijn betrokkenheid als luitenant-generaal van het Staatse leger 
bij het complot van het turfschip van Breda in 1590. 
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Cenotaf van Philipp von Hohenlohe en Maria van Nassau, gravin van Buren in de Stiftskerk 
Sint Peter en Paul in Őhringen. 

Maria van Oranje-Nassau leert haar eerste en enige liefde, Philips van Hohenlohe, in 1567 op 
de Dillenburg kennen. Zij is dan pas elf jaar. Haar tante Magdalena trouwt dat jaar op het 
stamslot van de Nassaus met Philips' oudere broer Wolfgang. Willem van Oranje zorgt er voor 
dat Wolfgang in Nederlandse krijgsdienst komt en haalt later ook Philips naar de Lage Landen. 

De broers zijn vaak te gast bij de Oranjes op de Dillenburg tot groot genoegen van Maria. 
Willem van Oranje is inmiddels met Anna van Saksen getrouwd. Zijn nieuwe vrouw vindt dat 
ze te weinig aandacht krijgt van haar man. Ze vertrekt op 20 oktober 1568 met Amalia van 
Neuenahr naar Keulen. Anna raakt er zwanger van Rubens, de vader van de beroemde 
schilder. Anna van Saksen zou jaloers zijn op de wonderschone Maria die sprekend op de 
eerste vrouw van Willem van Oranje, Anna van Egmond, lijkt. 
 
Uit een brief van Maria aan haar oom Jan blijkt dat er al enkele jaren wordt onderhandeld 
over een huwelijk tussen 'mij en de graaf van Hohenlohe'. Na de moord op Willem van Oranje 
in 1584 moet Maria's halfbroer, prins Maurits, beslissen over het huwelijk tussen Maria en 
Hohenlohe.  
 
Maurits heeft, net als zijn vader, grote bezwaren tegen de voorgenomen trouwpartij. Hij vindt 
Philips van Hohenlohe, die als een guerrillaleider werkt, veel te roekeloos. Bovendien 
verafschuwt hij Hohenlohe om zijn overmatige drankgebruik. Dat drankgebruik is de mede-
strijder van Hohenlohe, Entens, een maand voor de slag op de Hardenberger Heide noodlottig 
geworden. Entens valt ondoordacht, met te weinig mensen, Groningen aan en sneuvelt. 
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Maria van Maaike van Oranje-Nassau, de oudste dochter van Willem van Oranje, trouwt na 
bijna 30 jaar met Philips van Hohenlohe. Ze lijkt sprekend op haar moeder, Anna van Egmond, 
wat een doorn in het oog is van Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje. 

Maurits weigert Maria toestemming te geven om nog een andere redenen: een erfeniskwestie. 
Maurits beheert de goederen van zijn vader voor Philips Willem, zijn oudste broer, uit het 
eerste huwelijk van zijn vader. Maar Philips Willem zit al jaren gevangen in Spanje. Maria 
vindt dat zij meer rechten op de eigendommen heeft dan Maurits die immers uit het tweede 
huwelijk van haar vader is geboren. 

Tot ieders verbijstering begint Maria een proces voor de Staten van Holland en Zeeland. 
Maurits is woedend. Hij verdenkt Hohenlohe ervan Maria tegen hem op te zetten. Maria lapt 
de weigering van Maurits uiteindelijk aan haar laars. Op 39-jarige leeftijd trouwt ze met 
Philips van Hohenlohe in Buren. Het paar houdt een groot feest dat maar liefst vijf dagen 
duurt. Hetzelfde jaar ziet ze ook haar broer Philips Willem weer. Philips Willem zit zo'n 20 jaar 
gevangen in Spanje. 

Maria en Philips krijgen geen kinderen. Wel schenkt zij Buren in 1612 een groot weeshuis. In 
het gebouw is tegenwoordig het museum van de Koninklijke Marechaussee ondergebracht. In 
1616 sterft ze. Maria is begraven in de Sint Lambertuskerk in Buren. Haar man overlijdt 
tijdens het beleg van IJsselstein, waarschijnlijk aan een hersenbloeding. Hij is begraven in 
Ohringen bij Stuttgart waar een groot grafmonument aan het paar herinnert. 

Voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel wordt 1580 een dramatisch jaar. De graaf 
van Rennenberg, die hier leiding geeft aan het verzet, loopt over naar het Spaanse kamp. 
Groningen, Drenthe en Overijssel gaan grotendeels voor de Opstand verloren. Friesland blijft, 
zij het met grote moeite, prinsgezind. Dit is vooral te danken aan Willem Lodewijk van Nassau, 
een neef van Willem van Oranje. Na de moord op zijn oom wordt Willem Lodewijk van Nassau 
stadhouder in dit gewest en tevens bevelhebber van de troepen. 

Eén van zijn grote verdiensten is zijn tactiek om in de natuurlijke doorgangen in moerassen 
schansen te bouwen en deze met troepen te bezetten. Dat doet hij in Drenthe, Friesland en 
Overijssel. Later past hij deze tactiek ook toe in het gewest Groningen. Als hij hier een 
steunpunt verovert, laat hij het versterken en legert er troepen. Sonoy krijgt opdracht de 
vesting Bourtange aan te leggen. Hij isoleert het grote Spaanse steunpunt in deze regio, de 
stad Groningen, in de jaren 1589 - 1594. De strijd in deze tijd staat bekend als de Groninger 
Schansenkrijg. In 1594 neemt hij Groningen in. 

Graaf Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620), leider van de Opstand in Noord-Nederland, 
groeit op in het stamslot van de Nassau's, Dillenburg. Willem Lodewijk trekt veel op met zijn 
neef, prins Maurits, die ook zijn opvoeding krijgt op Dillenburg. De graaf Willem Lodewijk en 
prins Maurits worden goede vrienden. Wanneer graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg 
trouwt met prinses Anna van Oranje-Nassau worden zij ook nog zwagers. 

In 1577 reizen beide neven met graaf Jan van Nassau naar de Nederlanden. Twee jaar later 
wordt graaf Willem Lodewijk kolonel in het Staatse leger. Tijdens gevechten bij Coevorden in 
1580 raakt hij ernstig gewond aan zijn been waardoor hij mank loopt.  
 
Op 3 maart 1580 loopt George Lalaing, Graaf van Rennenberg (1550-1581), over naar het 
Spaanse kamp. Deze stadhouder van de noordelijke gewesten is in 1577 op voorstel van de 
prins van Oranje benoemd. Hij wil het katholicisme handhaven. In de strijd die vanaf dat 
moment in het noorden tegen de graaf van Rennenberg en diens opvolger, de Spanjaard 
Francisco Verdugo (1536-1597), wordt gevoerd en waarbij Friesland, Drenthe en Overijssel 
voorlopig behouden blijven, heeft graaf Willem Lodewijk de leiding. 

 



84 

 

 

Philips van Hohenlohe woont op slot Haltenbergstetten in Niederstetten 

1580 Rennenberg loopt over naar de Spanjaarden 
1580 Sonoy moet vesting Coevorden verbeteren 
1580 5 september Rennenberg belegert het Kasteel Coevorden  
1580 Willem Lodewijk ernstig gewond in Coevorden  
1581 Rennenberg overlijdt in juli, Verdugo volgt hem op 
1581 13 augustus graaf van Hohenlohe in Coevorden  
1581 9-20 september elfdaagse belegering van Coevorden door de Spanjaarden  
1581 de Spaanse stadhouder Verdugo legt schansen, bastions en een 100 voet brede gracht 
aan. De moderne vesting Coevorden ontstaat. 

De slag op de Hardenbergerheide op 17 juni 1580 is verloren mede door verraad. De Spaanse 
spion Mattisto zou de staatse bevelhebber hebben aangespoord de vijandelijke troepen te 
verrassen door onmiddellijk aan te vallen bij Vennebrugge, tussen Kloosterhaar en 
Hardenberg. In het begin leken de opstandelingen de slag, waarbij honderden doden vielen, 
te winnen. Maar de tegenstanders van Willem van Oranje hadden nog reserves en maakten 
na een urenlange strijd korte metten met de opstandelingen.  

Het platteland van Twente, Salland, Drenthe en Groningen bleef na de slag nog jaren in 
handen van Spaanse troepen. Het platteland raakte in die tijd grotendeels ontvolkt nadat 
stadjes als Almelo, Delden, Goor, Haaksbergen en Diepenheim grotendeels waren verwoest. 

P. Stuij van de heemkundige vereniging Terneuzen schrijft in zijn nieuwe boek het leven van 
Philipp von Hohenlohe over de strijd van het opstandige leger tegen de Spaanse koning. Hij 
haalt daarbij een tekst aan van de 16e eeuwse geschiedkundige Everhard van Reyd, die Willem 
van Oranje persoonlijk heeft gekend.  

Na de slag vertrok de spion Mattisto naar Madrid waar hij koning Filips II vertelde over de 
kwaliteiten van Von Hohenlohe als legerleider. De koning probeerde daarom Von Hohenlohe 
met veel geld tot overlopen te bewegen. Dat mislukte. Von Hohenlohe bleef de opstand trouw. 
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De Venebruggerschans bleef jaren na de Tachtigjarige Oorlog nog van groot strategisch 
belang. In de atlas van de militair Huguenin (1819 - 1829) is af te lezen dat de 
verdedigingswerken nog in tact zijn en mogelijk zelfs werden uitgebreid. 

Hij was immers verliefd op de oudste dochter van Willem van Oranje. De kans dat hij met 
haar zou kunnen trouwen leek overigens niet bijster groot. Willem van Oranje gebruikte zijn 
familieleden vooral om politieke tegenstanders uit te schakelen. Zijn oudste dochter zou met 
de hertog Van Aerschot, die de koning door dik en dun steunde, moeten trouwen. 

 

Op het graf van Philipp von Hohenlohe in het Zuid-Duitse Ohringen is een afbeelding 
aangebracht van de slag bij Hardenberg. Hoewel Von Hohenlohe het gevecht verloor vond men 
het treffen dusdanig van belang dat het een plaatsje kreeg op het enorme praalgraf. 
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Filips 11 deed Von Hohenlohe daarom een voorstel: als hij zich buiten de oorlog houdt, zou 
hij met Maria van Nassau, gravin Van Buren, kunnen trouwen en al haar bezittingen krijgen. 
Winnen van de oorlog tegen het armlastige Holland en Zeeland zou nog slechts een kwestie 
van tijd zijn. 

Von Hohenlohe bleef vechten voor Oranje, hoewel hij na het fiasco bij Hardenberg 
scheepsladingen kritiek over zich heen kreeg. Hij had de grootte van het naderende leger 
onderschat en had er eerst voor moeten zorgen dat de vijand te kort aan proviand zou krijgen, 
voordat hij zou aanvallen.  

Het vijandelijke leger was onderweg naar Groningen. Stadhouder Rennenberg zat daar al enige 
tijd opgesloten nadat hij een jaar eerder was overgelopen naar de Spaanse vijand. Een leger 
malcontenten, veelal katholieke edelen uit het zuiden van de Lage Landen die tegen Willem 
van Oranje vechten, schoot Rennenberg te hulp. Omdat Van Hohenlohe het leger niet kon 
tegenhouden moest het staatse leger het beleg van Groningen opgeven. 

Von Hohenlohe veroverde daarna wel het deel van Vlaanderen, dat nu bekend staat als 
Zeeuws-Vlaanderen en deel uitmaakt van de provincie Zeeland. 
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De Opstand 
 

 

Al die willen te kaapren varen moeten mannen met baarden zijn. Maar slechts een paar jaar, 
vanaf 1568, is schepen kapen toegestaan. De prins van Oranje, Willem van Nassau, trekt in 
juli 1572 de kaperbrieven al weer in. Vlak na de verovering van Den Briel, op 1 april 1572, 
lukt het de voorstander van godsdienstvrijheid, de extremisten onder de calvinistische 
watergeuzen de mond te snoeren. Maar Willem van Oranje lukt het niet godsdienstvrijheid 
daadwerkelijk in te voeren. De Grote Geus, Hendrik van Brederode, en de geuzenadmiraal 
Willem van der Marck, heer van Lumey, waren aanvankelijk de eigenlijke leiders van de 
Opstand. De prins laat de geuzenkapiteins in dienst treden van de Staten van Holland en 
Zeeland. 

De Spaanse troepen hadden weer een belangrijke zeeslag verloren tegen de Nederlandse 
Republiek. Ook de oorlog op het land werd voor hen steeds moeilijker. De Fransen vielen de 
Spanjaarden regelmatig aan. Hierdoor moesten de Spaanse troepen zich verdelen. Één deel 
moest tegen de Nederlanders vechten en één deel tegen de Fransen. Hierdoor werd ook de 
slagkracht van de Spanjaarden verdeeld. Een nederlaag kon voor hen niet lang uitblijven.  
 
In 1640 werd Hulst door de Nederlandse troepen veroverd. De Nederlandse bevelhebber 
Hendrik Casimir I stierf tijdens deze slag. Hendrik Casimir I werd vervangen door zijn broer 
Willem Frederik. Willem Frederik werd hierdoor de nieuwe stadhouder van de Noordelijke 
Nederlandse provincies. Naast de mislukte veldslag van de Spanjaarden bij Hulst kwam er 
nog een klap voor de Spanjaarden. Portugal werd onafhankelijk van Spanje. Hierdoor verloor 
Spanje een gebied ‘vlak bij huis’. Het Spaanse rijk begon scheuren te vertonen. De Spaanse 
bevelhebber Don Ferdinand werd in 1641 vervangen door Francisco de Melo. 

De band tussen zusjes Twickelo werd verscheurd door Tachtigjarige Oorlog.  Agnes en Judith 
van Twickelo groeiden samen op in Delden. Agnes en haar man Goossen of Gosewin van 
Raesfelt begonnen de bouw van het beroemde kasteel Twickel net buiten de stadshagen. De 
hechte band tussen Agnes en Judith scheurde. Een ruzie tussen de twee staat ongewild 
symbool voor de verstoorde relaties in de Lage Landen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De 
zusjes erfden een enorm landgoed rond Goor en Delden. Agnes en Judith bouwden een 
kasteel, respectievelijk Twickel en Weldam. Beide landgoederen groeiden zelfstandig verder 
rond de destijds gloednieuwe kastelen. 

Hun echtgenoten kregen beide functies als drost, baas van zowel politie als justitie in Twente 
en Salland. Goossen in Twente en Unico in het grotere Salland met Deventer als hoofdzetel. 
Op het slagveld stonden hun zonen misschien zelfs tegenover elkaar. Unico Ripperda met als 
dreigend wapen een ridder te paard kreeg een zoon Eggerik die plaatsvervanger van Willen 
van Oranje in Overijssel was. De ander, Goossen van Raesfelt, kreeg een zoon Johan die een 
belangrijk legerleider werd. Hij veroverde het kasteel en het stadje Werth aan de Oude IJssel, 
eigendom van Floris van Pallandt, bij wie de opstandelingen in zijn paleis in Brussel de 
staatsgreep tegen de koning in Spanje beraamden in 1566 waarna de beroemde beeldenstorm 
uitbrak. 

In februari 1539 overleed Johan van Twickelo en in oktober volgde zijn schoonzoon Goossen 
van Raesfelt hem op als drost van Twente. Het testament van Johan van Twickelo leidde tot 
problemen over de verdeling van de erfenis tussen Agnes en haar zuster Judith. De 
stadhouder van Overijssel, Maximiliaan van Egmond, bemiddelde in november 1541 in het 
conflict. Het duurde toch nog negen jaar voordat Goossen van Raesfelt met Twickel wordt 
beleend. De relatie tussen beide zusjes en hun echtgenoten zou nooit meer herstellen. Welke 
rol hun echtgenoten Goossen van Raesfelt en Unico Ripperda speelden is onduidelijk. Hun 
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zonen kwamen in 1580 tegenover elkaar te staan na het zogeheten verraad van Rennenberg 
in Groningen. 

De eeuwenoude gouw Twente, de Gelderse Achterhoek rond Groenlo en de graafschap Lingen 
net over de grens in Duitsland waren vrijwel onafgebroken in handen van buitenlandse 
troepen in de Tachtigjarige Oorlog. Na Verdugo uit Spanje kwam prins Maurits in 1597 naar 
Twente. Maar een jaar na de dood van Johan van Raesfelt in 1604 reed de legertrein van 
Spinola uit Italie al weer de vestingstad Oldenzaal binnen. Pas in 1626 is Oranje er weer de 
baas. Maar de katholieke invloeden zijn onuitwisbaar. De Plechelmusbasiliek blijft zelfs voor 
de roomse kerk behouden. 

De Staten Generaal nemen in de zomer van 1581 de wet met de naam Acte van Verlatinge 
(letterlijk: ze verlaten de koning in Spanje) aan, waarmee de Staat der Nederlanden is geboren 
precies op het moment dat Staatse soldaten sterven in Goor. Na tien dagen strijd geeft de 
drost van Salland, Eggerik Ripperda, zich over aan overste Maarten Schenk, die in dienst is 
van de Spaanse legerleider Verdugo. Schenk komt uit Haaksbergen aangereden om zijn 
vrienden op 't Schild te hulp te schieten. Hij verjaagt Ripperda van het huis Heeckeren, dat 
feitelijk zijn eigendom is sinds hij trouwde met Agnes van Ittersum. Schenk neemt een 
belangrijk deel van de Twentse edelen gevangen onder wie Gerard van Warmelo en bovendien 
aanvoerders van het Gelderse leger onder wie zijn leermeester Christoffel van IJsselstein. Een 
wanhopige poging om Twente in de macht te krijgen, vermoedelijk zonder toestemming van 
Willem van Oranje, mislukt. Honderden soldaten zouden zijn omgekomen bij de poging Twente 
binnen te vallen. 

 

 

Kasteel Twickel, Delden 
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Eggerik Ripperda, drost van Salland, woonde vooral in kasteel Boxbergen bij de belangrijke 
stad Deventer. De kastelen Weldam en Heeckeren waren ook van hem. Hij was immers Heer 
van Goor. Boxbergen en Heeckeren werden zo goed als totaal verwoest in respectievelijk 1578 
en 1584. De Oude Kerk in het hart van Delden kent familiegraven zoals van Twickelo en 
Raesfelt, Rammelman van het voormalige kasteel Dubbelink, De Reiger van het Warmtink, 
Ripperda van het huis Boekelo, Welvelde van de Hagmolen in Bentelo en Van Bevervoorde van 
de Oldemeule in Oele. Johan van Raesfelt, zoon van Goossen van Raesfelt was een belangrijke 
legerleider voor het Spaanse bewind. Hij veroverde in december 1581 het stadje en de burcht 
Werth aan de Oude IJssel in Duitsland na een strijd van twee dagen waarbij hij twee kanonnen 
inzette. De eeuwenoude voormalige Blasiuskerk van Stad Delden telt twee bijzondere epitafen: 
één van Frederik van Twickelo van het voormalige huis Hengelo uit 1544 en één van de 
krijgsheer Johan van Raesfelt, broer en zoon van een toenmalige drost van Twente. Johan van 
Raesfelt vocht samen met Juan Tassis of Taxis in 1581 in Werth aan de Oude IJssel. De 
beroemde overste zou een vicarie hebben gesticht in de Oude Kerk voor een goede afloop van 
de strijd tegen de opstandelingen van Oranje. Tassis veroverde daarna strategische 
belangrijke steden als Zutphen en Steenwijk maar hij sneuvelde in Bonn. De familie Tassis 
laat een kostbare grafkamer na in de Zavelkerk op de Koudenberg in Brussel. De gevel van 
kasteel Twickel laat twee beelden zien uit de renaissance. Zij stellen Goossen van Raesfelt 
(rechts) en Agnes van Twickelo voor. Hun wapens, de balk van van Raesfelt links en het 
bekende wapen van Twickel rechts. Duidelijk zijn sporen van verbouwingen te zien in de gevel 
die ook iets is verzakt. De nu nog witte gevelsteen in het midden is enkele jaren geleden 
nagemaakt en vervangen. De inscriptie in de muur meldt dat Goossen van Raesfelt en Agnes 
van Twickelo de eerste steen legden. Voordat zij dat deden stond en al een gebouw, een huis 
of versterkte boerderij. 

Reint van Coevorden vaart met Michiel de Ruyter in 1665. Inwoner Goor draagt bij aan 
totstandkoming tractaat van Algiers.  De stoere zeeheld Reint van Coeverden uit Goor vaart 
lange tijd in de vloot van Michiel de Ruyter onder meer in 1664 en 1665 naar de andere kant 
van de Atlantische Oceaan en naar de Goudkust in Afrika. Van Coeverden onderscheidt zich 
van de andere soldaten. 

Enkele jaren voor het uitbreken van de tweede Engelse oorlog meldt Van Coevorden zich als 
adelborst in dienst van de Hollandse vloot. Met De Ruyter vaart hij naar Algiers. Van 
Coeverden draagt daar voor een groot deel bij in de totstandkoming van het tractaat tussen 
Algiers en de Nederlandse staat. Reint van Coeverden wordt soms verward met een anderen 
Reinold, óók in de genealogie van de familie Van Coeverden (Herald. Bibl. 1883). 
Bijzonderheden staan in het Kerkboek van Goor. 

De Ruyter stuurt hem voor de Goudkust in Afrika met een witte vlag in een sloep naar het 
fort Tacorary (Tacaray), het huidige Takoradi in Ghana toen ook bekend als Fort Witsen. Dat 
is in januari 1665. De Engelsen hebben de versterking veroverd van de West Indische 
Compagnie. De vijand schiet echter zo hevig dat Van Coeverden zich moet terugtrekken.  

Op 13 augustus 1665 stapt hij aan wal in Delfzijl. Hij is ziek maar meldt zich onmiddellijk 
aan voor een nieuwe expeditie met De Ruyter. Van Coeverden is benoemd tot 
plaatsvervangend commandant van een schip uit de vloot van De Ruyter. In het gevolg van 
zijn admiraal reist Van Coeverden met de trekschuit naar Amsterdam. Maar in de hoofdstad 
sterft hij op 7 november. 

Een predikant in Goor schrijft in zijn kerkboek dat veel inwoners van zijn stad aan de Regge 
de terugkeert van Van Coeverden 'met groot verlangen' tevergeefs tegemoetzag.  

Reinoud of Reint van Coeverden tot Stoevelaer is geboren omstreeks 1640. Hij is de jongste 
zoon van kolonel Borchard van Coeverden tot Wernsinck en Stoevelaer en van Anna Catharina 
van Ripperda. Zijn oudere broer is Jacob van Coeverden, heer van Stoevelaer en Hengelo, 
geboren omstreeks 1627, overleden op4 juni 1707. Jacob studeert rechten in Harderwijk op 
8 Mei 1648. Hij erft de Stoevelaer bij Goor van zijn vader en woont daar meestal. Het huis 
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Hengelo verkrijgt hij door zijn huwelijk. Hij wordt op 4 mei 1652 geadmitteerd in de 
ridderschap van Overijsel, is stadhouder van de lenen en landdrost van Twente. 

In 1672 en 1673 is hij gedeputeerde te velde en wordt op 29 april 1672 naar de bisschop van 
Munster, Bommen Berend of Bernard van Galen, afgevaardigd om van dezen ‘een ronde en 
cathegorique verclaringe te vragen of hy al of niet genegen was zich in den oorlog onzijdig te 
houden’, met last om, wanneer hij die niet gaf ‘het te sullen opnemen voor een absolut refus.’ 
De bisschop houdt Van Coeverden ‘in een strict arrest en met gewapent volk nevens alle syne 
dienaars bewaard’ en pas op 29 mei komt hij met het antwoord van den bisschop bij het leger 
terug. 

In het stift in Weerselo zijn de familiewapens van Van Buren (oprichter van het Stift) en van 
Van Coeverden in een glas in loodraam uitgevoerd. 

In het kerkboek van Goor staat: ‘In dat selve jaer Novembr. 7 (1665) sterfft tot Amstelredam 
die WelE. ende manhaffte Zeehelt Jr. Reint van Coeverden soon ten Stuiveler,.... coemende wt 
(uit) die zee wt die vloot onder den manhaften Mich. die Ruiter met denwelcken hij lange in 
zee geweest was ende met groot verlangen verwacht wert. Wort het dode lichaem gehaelt van 
Amsterdam ende begraven by sijn zuster in die Broeren kercke tot Deventer.’ 

Bronnen: de Jonge, Gesch. Ned. Zeewezen I, 679; Wapenheraut XIX, 290, 295; Herald. Bibl. 
(N.R.) V, 286. Bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 

Van Coeverden brengt de westkust van Amerika in kaart. De stad Vancouver in Canada dankt 
zijn naam aan de familie Van Coeverden. Kapitein George Vancouver zou de naamgever van 
de stad zijn. Hij is een nazaat van één van de heren van Coeverden, Reint Wolter van 
Coeverden. 

Reint Wolter van Coeverden trouwt met een Engelse vrouw, Johanna of Jane Lillingston. De 
familie Lillingston leeft in Yorkshire. Op een terugreis van de west lijdt hun schip schipbreuk 
in 1700. Johanna verdrinkt, maar Reinolt en zijn zoon worden gered. Eenmaal terug in 
Nederland trouwde hij op 13 mei 1712 met Johanna Catharina van Broeckhuijsen in Didam. 

George Vancouver (1757-1798) vaart mee met kapitein James Cook. George Vancouver brengt 
voor de Britse admiraliteit de westkust van Noord-Amerika in kaart. Hij geeft de plaatsen 
Couverden Island, Couverden Rock, Bridget Cove en Lynn Canal hun namen. De steden 
Vancouver in Canada en in de Verenigde Staten zijn later naar hem vernoemd. 

Reints zoon Lucas Hendrik, geboren in Meppel, vestigt zich na de reis naar de west in 
Engeland en noemt zich Luke Henri Vancouver. Hij krijgt met zijn vrouw Sara een zoon John 
Jasper. John Vancouver wordt onderdirecteur van de douane in King's Lynn. Het gezin van 
John en zijn vrouw Bridget Berners telt zes kinderen, onder wie George en Charles. Hun 
wapen toont drie rode adelaars op een gouden veld, een van de oudste adellijke families in 
Nederland wiens nakomelingen in Twente en de Achterhoek leven. Op het hoogtepunt van 
hun macht heeft de familie het recht om munten te slaan. De munten voeren de gezichten 
van een Van Coeverden. 

Alonso Mendo is jarenlang commandant van het Rode Vaandel, een Spaanse ruiterafdeling. 
Hij dient kolonel Verdugo die in Twente, Drenthe, Groningen en Lingen de koning 
vertegenwoordigt. Frisia noemt de koning het gebied. Maar de rebellen bezetten het huidige 
Friesland. Kapitein Mendo haalt voor zijn coronel de hete kastanjes uit het vuur. Mendo zou 
Verdugo zelfs als zijn erfgenaam benoemen. Swartenhondt, een vertrouweling van prins 
Maurits, lokt Mendo met succes uit de vestingstad Enschede in een hinderlaag bij Beckum.  

Alonso Mendo is aanvankelijk vaandrig van Verdugo's compagnie lansiers en daarna kapitein 
van de bereden haakschutters tijdens de slag bij Noordhorn in 1581. Samen met kapitein 
Villiers van bereden haakschutters vallen zij de aanstormende soldaten van de Engelse 
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generaal Norris te vroeg aan. Norris verslaat de eenheden, maar verliest uiteindelijk de slag 
van Verdugo. 

 

 

Alonso Mendo 

Kapitein Alonso Mendo, wrede rechterhand van kolonel Verdugo. - 1581 – 1594 - Leider Eode 
Vaan zaait dood en verderf in Oost-Nederland. 

Verdugo's soldaten nemen op 23 november 1581 Bronkhorst aan de IJssel in. (bron Egbert 
Alting). Verdugo verovert met zijn soldaten het vijftien kilometer verderop gelegen Huis Keppel 
tussen Doesburg en Doetinchem op 3 december 1581. Een week later sluit Verdugo een 
verdrag met Floris van Pallandt, heer van Keppel. Hij legert een garnizoen in het kasteel. Het 
garnizoen brengt de opstandelingen veel schade toe op de IJssel en de Oude IJssel. 

De soldaten in Spaanse dienst konden makkelijk vanuit Bronkhorst de IJssel oversteken en 
plaatsen op de Veluwe overvallen. De soldaten in Bronkhorst kregen voorraden uit onder meer 
uit Groningen. Verdugo stuurt zijn vaandrig Mendo met voorraden naar Keppel. Mendo hoort 
bij Keppel aangekomen dat de staatse vijand het kasteel aanvalt en rijdt met zijn cavalerie 
vooruit gevolgd door zijn infanterie. Engelse soldaten uit Doesburg in staatse dienst willen 
Keppel innemen.  

Mendo valt de onder meer uit Londen afkomstige edelen en soldaten aan en slaat hen uit 
elkaar zodat ze moeten vluchten naar een huis. Ze weigeren zich over te geven en Mendo 
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maakt met de inmiddels gearriveerde infanterie gehakt van hen. Philip Sydney is in 1586 bij 
Warnsveld gedood.  

Slag om Lochem  

Drie dagen en twee nachten vechten soldaten van Verdugo en het staatse garnizoen van 
Lochem tegen elkaar in een bittere strijd rond eind augustus en begin september 1582. 
Verdugo jaagt soldaten die een uitval doen op hun terugtocht tot aan de poorten van de stad 
Lochem na. Verdugo opereert vanaf de Lochemse berg van waaruit hij een goed overzicht over 
het slagveld heeft. Hij volgt de terugtrekkende soldaten en omdat de brug vernield is stuurt 
Verdugo Mendo met ruiters achter de vluchtende mensen aan het water in. Verdugo laat zijn 
mannen bidden en neemt enkele sterkten in de omgeving in. Ze verjagen Franse compagnieën. 
Hohenlohe haalt hulp. Wigbold van Ewsum en Asinge Entens zetten voet aan wal bij Otterdum 
tussen Delfzijl en Reide op 28 september 1583. Ze steken de dijk door en fortificeerden hun 
bruggehoofd. Kapitein Mendo en kapitein Villiers snellen met hun ruitercompagnieën op de 
staatse soldaten af. 

Slag om Boxum 

Graaf Willem Lodewijk van Nassau stuurt een compagnie ruiters met haakschutters 
(arkebussiers) en een compagnie lansiers te paard om koeien in Drenthe te roven. Bij 
Steenwijk ontstaat een gevecht waar Mendo op af snelt. Mendo verslaat het leger op een nauwe 
plaats. Een Franse kapitein sneuvelt. Omdat de Friezen weigeren contributie aan de 
Spanjaarden te betalen stuurt Verdugo Tassis richting Leeuwarden. Bij Boxum (Boksum) 
treffen beide legers op elkaar op 27 januari 1586. Volgens de tekst op een gedenkbord in de 
Sint Margaretakerk, zijn bij de slag duizend doden gevallen onder wie graaf Oswald van den 
Berg die een vaandel van de vijand voor zijn gezicht krijgt. Een soldaat in Spaanse dienst 
denkt dat hij een vijand is en doodt hem met een lans of hellebaard. Ook kapitein Hendrik 
van Delden sneuvelt voor de koning. 

 

De slag om Lingen 

Verdugo houdt De Villers (Joost de Soete) gevangen in zijn huis in Groningen in 1587. 
Verdugo is bang dat zijn gevangene contact krijgt met foute inwoners van Groningen en 
stuurt hem daarom naar Lingen. De graaf van Meurs, Adolf von Neuenahr, trekt zijn 
cavalerie samen bij Zwolle terwijl hij versterking laat komen uit Duitsland. Meurs verlaat 
zijn kwartier en Verdugo trekt op richting Coevorden met troepen uit Groningen en 
Steenwijk. Verdugo wil ook soldaten uit Twente halen. Maar Meurs heeft zijn kamp 
opgeslagen in Uelsen. Verdugo rukt daarop op naar het vlakbij gelegen Emlichheim. Maar 
Meurs is dan al weer verder getrokken naar Lingen. Verdugo gaat er achteraan en stuurt 
Mendo vooruit om de achterhoede van Meurs aan te pakken zodat de staatse opmars 
vertraging oploopt. 

Wanneer de graaf van Meurs een leger samentrekt bij Zwolle en vertrekt naar Uelsen komt 
Verdugo in het geweer vanuit Groningen en Coevorden. Ook laat hij in Twente Martinengo 
soldaten samenkomen in de commandorij bij Ootmarsum. Meurs trekt via Ootmarsum 
richting Lingen, zijn einddoel. Maar Verdugo is hem te vlot af en versterkt Lingen met extra 
manschappen. Meurs kan niet anders dan met zijn leger Meppen bezetten. Verdugo houdt 
hem in de gaten vanuit Haselünne en Lingen. Maar Meurs weet te ontkomen. 

Verdugo gaat naar Ootmarsum. In Ootmarsum is Mario Martinengo met de complete cavalerie 
die in Twente is gelegerd. De compagnie van Don Rodrigo de Castro uit Lingen is eveneens in 
Ootmarsum. Verdugo vreest dat de drost van Lingen, Ernst Mulert, de vesting overgeeft aan 
de graaf van Meurs. Mario Martinengo en Don Rodrigo de Castro moeten direct via een andere 
weg dan de graaf van Meurs heeft gekozen, naar Lingen oprukken. Meurs kan niet opschieten 
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door de aanvallen van Alonso Mendo. Meurs strijkt daarom neer in de abdij van Ootmarsum, 
de commanderij van de Duitse orde, nu een openlucht museum. Kapitein Martinengo is 
inmiddels in Lingen en Meurs wil volgens Verdugo de schijn wekken dat hij dit niet weet. Om 
de indruk te wekken dat Meurs geen informatie van spionnen uit Lingen krijgt trekt hij toch 
op richting de vesting Lingen maar wijkt iets uit richting Meppen aan de Ems.  

Verdugo gaat met de infanterie uit Twente achter Meurs aan via Lingen. Verdugo bezet het 
dorp Haselünne om Meurs te beletten levensmiddelen in te slaan uit de omgeving. 

Verdugo stuurt drie of vier ijlboden naar de koning met het verzoek Meppen te mogen 
bombarderen, maar hij krijgt geen antwoord. 

 
Een arkebussier (scherpschutter), een edelman en een zwaardvechter van 
links naar rechts. 

 

Mendo doodt grote aantallen manschappen van Meurs bij Meppen. Meurs probeert 's nachts 
uit de stad te ontkomen. Verdugo laat daarom hulp aanrukken van de graaf van Berlaymont 
die na het overlijden van zijn broer gouverneur van Gelderland is. De graaf van Bentheim 
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waarschuwt Meurs dat hulp van Berlaymont in aantocht is en maakt zich met zijn ruiters uit 
de voeten. Kapitein Martinengo, bevelvoerder van Haselünne, houdt de poorten van Meppen 
in de gaten en wanneer de vijand zou vertrekken zou Mario een huis in brand steken zodat 
Verdugo de vijand tegemoet kan rijden. Maar de bewakers verzaakten en Meurs kon 
ongestoord ontkomen. 

De Rode Vaan van Alonso Mendo (ook Menda) moet de stad Groningen verlaten op maandag 
20 augustus 1590. Mendo's soldaten maken zich schuldig aan roverij en wapengeweld in 
Helpman, Haren en Onnen, ten zuiden van Groningen. De luitenant van Verdugo is 
gouverneur in Oldenzaal en soms plaatsvervanger van Verdugo. Een week lang trekken zij 
plunderend langs Borger en Westdorp en andere plaatsen in Drenthe waar de bewoners hun 
waardevolle bezit in de kerken opslaan. Mogelijk een veilige plaats. 

Prins Maurits belegt Groningen in 1591. Engelse en Schotse soldaten halen voedsel uit de 
tuinen buiten de stad waarna Verdugo Mendo met ruiters en infanterie een uitval laat doen. 
Het lukt Maurits nog niet Groningen te veroveren. Op 29 maart 1591 richt het blauwe vaandel 
een bloedbad aan in Uffeln bij Gehn en Balkum, tussen Lingen en Osnabrück (Zie A op kaartje 
hier onder). Zo'n 800 boeren proberen zich te weren tegen de cavalerie. Ongeveer 300 van hen 
komen om. Aan Spaanse kant valt één dode en raken twee paarden gewond. Nog tot 1594 
plunderen Spaanse soldaten het gebied. Onder de soldaten zijn familieleden actief van 
Grothaus of Groothuis. 

Uffeln ligt dertig kilometer ten noordoosten van Osnabrück. Het gebied tussen Osnabrück en 
Lingen krijgt veel last van plunderende soldaten. De drosten van Vörden en Fürstenau roepen 
de boeren bij elkaar. Een leger van 800 man komt in de been. Zij verschansen zich iets ten 
oosten van het dorpje Uffeln. De boeren verschuilen zich achter wallen en kreupelhout maar 
worden verjaagd. Dat gebeurde in de Totenkuhle, zoals de bewoners de plek noemen. Tekst 
op de steen: 29 März 1591 Das blutbad am Gehn. 

Prins Maurits en Willem Lodewijk van Nassau willen in 1592 Coevorden innemen. Maurits 
reist door naar Ootmarsum en verrast Mendo. Mendo baant zich met zijn compagnie een weg 
tussen de vijandelijke legers door richting Oldenzaal. Het infanterievendel van hopman 
Twickel (Frederik van Twickelo) blijft achter in Ootmarsum. Maurits laat loopgraven aanleggen 
en stelt zijn geschut op. De soldaten in Spaanse dienst doden de generaal van de artillerie, 
monsieur de Famars, Charles de Liévin op 30 juli 1582. Na het bombardement geeft de stad 
zich over. De aanvoerlijn van Zwolle naar Coevorden is nu gezekerd. 

De Spaanse soldaten in Coevorden krijgen hulp onder meer van een regiment van Gaston 
Spinola, gouverneur van Limburg en de Ier Stanley. Verdugo brengt hen in Groenlo onder. Na 
een mislukte aanval op het kamp van Hohenlohe probeert Mendo een pas door het moeras te 
vinden via Schoonebeek naar Groningen. Mendo komt vast te zitten. Op 12 september 1592 
valt Coevorden in handen van het Staatse leger. 

Verdugo laat Mendo uit Twente via een nieuwe route door het moeras bij Schoonebeek komen 
op 15 juli 1593. Willem Lodewijk van Nassau is met zijn leger in Ruinen. Verdugo trekt zijn 
leger samen bij Zuidlaren. Hij stuurt 25 verspieders onder kapitein Romero die bij Rolde 
Staatse ruiters, verkenners, gevangen neemt. Willem Lodewijk begrijpt dat Verdugo een 
aanval vanuit Groningen op Friesland wil doen en trekt zich terug. Op 16 juli 1593 is hij terug 
in zijn provincie. 
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Lichte cavalerie, zoals lansiers, zijn zeer effectief in de schansenoorlog in Drenthe, Twente, 
Groningen en Lingen. 

De achterdocht tegenover Verdugo neem echter toe in Groningen. Want op 25 juli 1593 
begeleiden 200 staatse soldaten de dochter van Verdugo op weg door Holland naar Groningen. 
Herman en Frederik van den Berg komen op 15 september 1593 de Rijn over met maximaal 
2000 voetknechten en 800 ruiters. Frederik zou ook nog 1000 man uit Oldenzaal, Groenlo en 
Bredevoort en 1000 uit de omgeving van Groningen halen voor een aanval op Friesland. Johan 
Hoefslag schrijft over de aankomst van een groot leger in Epe een brief aan Evert van Ensse 
op 8 september 1593. (bron Bron Jan van den Broek Het geheime dagboek van de 
staatssecretaris van Groningen Johan Julsing 1589 - 1594). 

Tijdens het beleg van Groningen in 1594 heerst grote onvrede onder de niet-betaalde Duitse 
soldaten die in opstand dreigen te komen. Verdugo jaagt een deel van de opstandelingen de 
stad uit met hulp van de ruiters van Mendo en Paolo Emilio Martinengo. Alonso Mendo 
plundert in Munsterland. Bron Van Reyd. Verdugo ontkent iets met de plunderingen in het 
verre land te maken te hebben. Mendo kan er waarschijnlijk ongestoord zijn gang gaan. De 
streek ligt afgelegen. Het nieuws verspreidt zich langzaam. De kinderloze Mendo wijst Verdugo 
aan als zijn erfgenaam, zegt Van Reyd. (Xi 235) 
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Mendo vermoordt een aantal mensen bij Neuenhaus, vlakbij Lage en Denekamp. De 
slachtoffers zouden hun wapens neerleggen, maar toch valt Mendo ze aan. Zo'n zestig mensen 
vluchten een schuur in om zich te kunnen verdedigen. Mendo zou met zijn soldaten de schuur 
in brand steken. Jan van Dorsten en anderen komen daarbij om. (bron: WF Visch in 
geschiedenis van de graafschap Bentheim).  

1580 Familie Mulert is trouw aan de Spaanse kroon. Drost van Twente en schout van Lingen. 

Ernst Mulert, schout en richter in Hasselt bij Zwolle van 1562 tot 1569, vecht in de slag bij 
Heiligerlee aan Spaanse zijde. Hij wordt een jaar later, in 1569, beloond voor zijn inzet en 
krijgt een aanstelling als drost van Lingen. Hij staat op 29 mei 1586 voor het laatst als drost 
vermeld. 

(bronnen: H.O. Feith, Register van het archief van Groningen, II 1569 nr 52 en archieven 
Hasselt, Kampen en Rechteren, H.O. Feith, Register van het archief van Groningen, III 1580 
nr 93, 1586 nr 18)  

Een hopman Mulert plundert in 1582 met zijn soldaten in het Groningerland. (bron: III 1582 
nr 33 Huis-archief van Batinge, regest nrs 75,84,96; Leiden 1910). 

Ernst Mulert trouwt met Cunera van den Water. Hun kinderen zijn in 1597 in een proces 
gewikkeld over een huis, dat Cunera's vader, Johan van den Water, nalaat aan zijn natuurlijke 
zoon. Zijn moeder eist het huis op, maar Cunera zou het in beslag hebben genomen (bron: 
Rijksarchief Zwolle, Rechterlijke archieven 3211 (Hasselt) En dan is er nog een Johan Mulert 
tot Voorst. Hij is drost van Twente van 1580 tot 1610. Johan trouwt met Lansberga van 
Overhagen van het kasteel Grotenhuis bij Hertme. Het rijksmonument, het zogeheten 
Spookhuis bij Hertme herinnert aan het katholieke kasteel Grotenhuis bij Stroom Esch aan 
de familie. 

Het geslacht Mulert stamt uit Vollenhove. De Mulerts besturen hun bezittingen vanuit de stad 
Hasselt waar ze een flinke vinger in de pap hebben en de economie een flinke stimulans geven. 
De hechte relatie tussen de Mulerts die het oude geloof trouw blijven en de stad verbreekt pas 
op het moment dat Hasselt overgaat naar Staatse kant in de Tachtigjarige Oorlog. 

Wanneer stadhouder Rennenberg op 3 maart 1580 in Groningen overloopt naar het Spaanse 
kamp probeert Maarten Schenk met zijn Malcontenten vergeefs Zwolle te veroveren voor 
koning Filips II.  

De aanval op Zwolle mislukt waarna er een beeldenstorm los barst in of rond juni 1580. Het 
bestuur van Zwolle is voortaan gereformeerd en sluit zich aan bij de Unie van Utrecht. Op 
hun terugtocht verwoesten de Malcontenten kasteel Kranenburg (Craanenburg) in Berkum 
van de familie Mulert.  

Lubbert Mulert is in 1584 overste-luitenant van de graaf van Bronckhorst. Hij trouwt met 
Catharina van Teckelenburg. De tweede zoon Dirk Mulert was kanunnik van de Dom in 
Utrecht. Hij heeft een dochter, Clara Mulert, die met Ernst Mulert op den Ordel trouwt. (Bron: 
havezaten in Salland en kasteleninoverijssel).  

Johanna Mulert, dochter van Lubbert Mulert en Catharina van Tecklenburg, is in 1592 
getrouwd met Unico van den Rutenberg tot Zuthem. Unico is in 1610 in de Ridderschap van 
Overijssel verschreven en vanaf 1611 drost van IJsselmuiden. Unico overlijdt in 1622 en zijn 
weduwe Johanna in 1626. 

Lubbert Mulert verkrijgt een deel van het bezit van Kranenburg aan de Bergkloosterweg in 
Berkum bij Zwolle. Johan Mulert Lubbertszoon ontvangt in 1542 de overige delen zodat heel 
Kranenburg in het bezit komt van de familie Mulert. Na zijn overlijden voor 1562 krijgen de 
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drie kinderen Lubbert, Dirk en Johanna Kranenburg. In 1565 doet hij zijn deel over aan 
Johanna. Terugtrekkende troepen van de Graaf van Rennenberg vernielen in 1580 
Kranenburg. Na de dood van Johanna vererft de Kranenburg op haar nicht, ook Johanna 
Mulert geheten. Nadat in 1682 Johanna's derde man overlijdt ontstaat er onenigheid onder 
de erfgenamen. Dit leidt in 1642 tot verkoop van het bezit aan Rutger van Haersholte. Deze 
laat de ruïne afbreken en bouwt er een nieuw hWilhelmina Mulert trouwt in de tweede helft 
van de zestiende eeuw met Evert Lewe Geertzoon (Bron: Rechterlijke archieven lIla 11(22.8, 
1607), 12(20.1.1609,1,7,1608), 14 (20,12.1610), Rijksarchief Groningen. (huwelijkse 
voorwaarden Evert Lewe x Willem Mulert 28,10 1562, met aan haar kant Erenst Mulert 
Schulte van Hasselt, Roelof van den Clooster en Henrie Swaefken: Archief Lewe inv. A 10 
(oud), concept nieuwe inventaris regestnr 135; huw.voorwaarden Johan van Ballen X Willem 
Mulert 30,1.1370: ibidem, regestnr 154).) 

Na zijn dood hertrouwt Wilhelmina Mulert op huwelijkse voorwaarden van 30 januari 1570 
met burgemeester Johan van Ballen in Groningen. Wilhelmina (ook Willem) overlijdt op 3 mei 
1604. Haar grafsteen ligt in het koor van de Martinikerk van Groningen. De tekst op de steen 
luidt: "A 0 1604 dan 3 May is de veel Ed. Eerentv. vrou Willem Mulart, weduwe van wijlen de 
Ed. Eer. Evert Lewe, Hovelinck in de Merna, ende de Ed. Eer. Johan van Ballen, Burgemester 
deser stadt christelyck in den Heeren entslaapen" en zij heeft uit haar eerste huwelijk twee 
kinderen, Geert en Anna.  

(Bron: Grafschriften in Stad en Lande, blz. 117 nr 11; Groningen 1910) Wilhelmina of Willem 
is mogelijk een dochter van Gerard Mulert. Maria, regentes der Nederlanden, benoemt hem in 
1538 tot plaatsvervanger van de stadhouder van de provincie. Hij is dan luitenant en overste 
hoofdman van Groningen. Hij bekleedt die functie twee jaar. (Bron: Archief Hoge ]usitiekamer 
van Groningen, inv.nr 40 blz. 6,9,18; Rijksarchief in Groningen). 

Gerrit 1V Mulert was lid van de Geheime Raad. Hij overleed in 1538. Ook in het strikt 
ambtelijke vlak had de abdij Leeuwenhorst te maken met een lid van de familie Mulert. In 
1527 vond de inname van Rome door de troepen van Karel V plaats. De invloed van de paus 
op de gang van zaken bij de geestelijke stand werd hierdoor sterk verminderd. Daardoor werd 
het voor de keizer steeds makkelijker kloosters te dwingen bij te dragen aan de beden die hij 
zijn onderdanen oplegde om zijn oorlogen te financieren.  

In 1532 eiste paus Clemens VII namens Karel V een bijdrage van de geestelijke stand. 
Leeuwenhorst moest hier ook aan bijdragen en we1 50% van de otale jaarinkomsten. Om deze 
enorme schatting wat te verminderen maakten functionarissen van het klooster diverse reizen 
naar Den Haag, waar de stadhouder zetelde. Rentmeester Dirk van Weerdenburg, neef van 
abdis Gijsberta van Weerdenburg, ging zelfs naar Mechelen. Hij maakte daar zijn opwachting 
bij Gerrit IV Mulert, iemand die zijn carrière volledig in dienst van het huis Habsburg had 
gesteld. 

Hij had waarschijnlijk in Parijs gestudeerd, werd in 1516 lid van het Hof van Friesland en in 
het jaar erop lid van de Grote Raad van Holland. In 1523 werd hij benoemd tot raad en 
requestmeester van de Grote Raad in Mechelen. Hij was één van de vier requestmeesters die 
de kern vormden van wat sinds 1531 de Geheime Raad heette. Dit lichaam, dat uit juristen 
bestond, kreeg veel meer invloed dan de Raad van State, die uit hoge edelen bestond. Gerrit 
IV Mulert was nauw verwant aan de meisjes Mulert die in het klooster Leeuwenhorst 
verbleven. Zijn voorvader Gerrit I was namelijk een broer van Seino Mulert, de overgrootvader 
van Machteid, de overgrootvader van Ludgard en de overgrootvader van Agnes Mulert.  

Gerrit IV Mulert werd in de Groningse Aa-kerk begraven. Blijkens de kwartieren op zijn 
grafsteen was hij geboortig ex matre De Vos van Steenwijk, terwijl zijn beide grootouders uit 
de geslachten Van Ittersum en Van IJsselmuden afkomstig waren. Hierin herkennen we 
Beatrix de Vos van Steenwijk, dochter van Roelof de Vos van Steenwijk en Hille van Ittersum. 
Beatrix van Ittersum was getrouwd met Gerrit III Mulert. 
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Een Mulert is begraven op de begraafplaats aan de Bornsestraat in Hengelo.  

Zijn vader, Gerrit 11 of Ernst was een zoon van Gerrit I Mulert, die getrouwd was met N.N. 
van IJsselmuden. Deze Gerrit I Mulert, schout van Hasselt en een broer van Seino Mulert, 
stierf in 1472. Gerrit Mulerts afstammeling Gerrit IV, die getrouwd was met de Utrechtse 
burgemeestersdochter Catharina Pot, stierf in december 1538. Ondanks het feit dat drie 
Leeuwenhorster religieuzen nauw verwant waren aan het lid van de Geheime Raad, Gerrit 
Mulert IV, mocht het bezoek van de Leeuwenhorster rentmeester aan hem niet baten, want 
het klooster moest toch het volle pond betalen. 

Het is aan te nemen dat de religieuze Machteld Mulert, haar halfzuster Ludgard van Ittersum 
en hun beider nicht, Agnes Mulert, in de abdij van Leeuwenhorst konden intreden, omdat uit 
hun families trouwe dienaren van de bisschop van Utrecht waren voortgekomen. Het blijft ons 
verborgen of de zusters Cornelia de Conink, Hadewich van Oostrum en Agnes van Wulven in 
het klooster kwamen wegens de politieke loyaliteit van hun vaders, dan welomdat ze een 
beroep konden doen op familieleden die reeds in de abdij verblijf hielden. Toen in 1532 keizer 
Karel V Leeuwenhorst een zware bede liet opbrengen, waren familiebanden van 
Leeuwenhorster religieuzen niet van invloed op de ambtelijke beslissing van een lid van de 
Geheime Raad, Gerrit IV Mulert. 
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Catharina Splinter lokt Spaans leger naar Twente in 1605. Haar man was secretaris van 
legerleider Spinola en verwant aan Viglius van Aytta.  

Ambrosius Spinola duikt totaal onverwacht met 15.000 soldaten op voor de poorten van 
Oldenzaal. Hij geeft de strijd om Sluis in Vlaanderen op. Tot op de dag van vandaag blijven de 
grenzen in Zeeuws-Vlaanderen gehandhaafd. Spinola begint een tweede front. Oldenzaal in 
het overwegend katholieke Twente, opent onmiddellijk de poorten op 8 augustus 1605. Is dit 
het werk van de slimme secretaris van Spinola die getrouwd is met de katholieke Catharina 
Splinter van kasteel de Oldenhof in Markelo? 

Catharina Splinter is uit het tweede huwelijk van Evert Splinter geboren. Zij erft havezate de 
Oldenhof bij Markelo en trouwt na de dood van haar eerste man, luitenant Gerhard van 
Suilen, met Folkert van Fritema, secretaris van de Spaanse veldoverste Spinoza. (bron: 
Havezaten in Twente van A.J. Gevers en A.J. Mensema). 

De havezate Oldenhof brandt in 1573 af, mogelijk door rondtrekkende geuzen onder leiding 
van Van den Berg, een zwager van Willem van Oranje. Of door de komst van het leger van de 
hertog van Brunswijk die de rebellen verjaagt. Johan Splinter laat een nieuwe havezate 
bouwen. Na 1580 is Johan Splinter meestal in het garnizoen in de vestingstad Oldenzaal, de 
toenmalige hoofdstad van Twente, waar hij het schopt tot hopman (kapitein) en overste-
luitenant. 

In een testament bepaalt Johan Splinter dat zijn zoon uit het eerste huwelijk, Evert, na zijn 
dood de Oldenhof krijgt. In 1583 vindt in Oldenzaal de scheiding en deling van Johans 
nalatenschap plaats.  

Evert Splinter hertrouwt, na de dood van zijn eerste vrouw, met Anna de Vos van Steenwijk. 
Zij krijgen een dochter dat zij Catharina noemen. Catharina erft de Oldenhof. Zij trouwt met 
luitenant Gerhard van Suilen. Ze wordt jong weduwe en hertrouwt in 1600 met Folkert van 
Fritema, die secretaris is van de Spaanse veldoverste Spinola. Folkert is drost van de 
belangrijke vestingstad Coevorden voor koning Filips. De hertog van Brunswijk 
(Braunschweig) moet een klusje opknappen voor de koning in Spanje. Hij verjaagt de geuzen 
uit Oldenzaal eind 1572. Mogelijk gaat daarbij kasteel Oldenhof verloren. 

Catharina verpacht de havezate Oldenhof waarschijnlijk aan haar halfbroer Wolter Splinter, 
die mogelijk is overgelopen van de opstandelingen naar de Spaanse koning. Tot 1615 is hij 
veelvuldig genoemd als markerichter in de marke Markelo. Wolter zou in 1596 het Huis 
Hengelo hebben bevrijdt van Spaanse troepen. De schade bij de schermutselingen is 
aanzienlijk. Er zou met kanonnen zijn geschoten en tenminste één muur is ingestort. 

Na de dood van Fritema huwt Catharina Splinter met Arnold van Boymer, zoon van Peter van 
Boymer en Elisabeth van Haersolte.  

Arnold Boymer is maarschalk van het stift Osnabruck, commissaris-generaal van de 
Westfaalse Kreitz en ambassadeur in Wenen en Madrid. 

Arnold van Boymer klaagt in 1641 bij de Staten over de aanslag in de belastingen voor zijn 
havezate, waarvan hij zeventien mud bouwland mocht vrijen, veertien dagwerk hooiland en 
vier koeweiden. 

Joost van Bronckhorst en Batenburg verkoopt in 1640 kasteel Rimburg aan Arnold van 
Boeymer. Het kasteel staat aan de Nederlands, Duitse grens in Zuid Limburg. Catharina van 
Splinter wordt opnieuw weduwe. Zij is vrijvrouwe-weduwe van Boeymer tot Rimborch op 19 
oktober 1648. Zij heeft dan 'meerendeel voljarige' zoon Frans Wilhelm, vrijheer van Boymer, 
die in 1647 als onmondige is beleend. Hulder is Gerhardt Adolph Bentinck. 
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Boerderij van aanhanger Willem van Oranje wordt restaurant.De voormalige boerderij wordt 
tijdelijk bewoond door een familie die er binnen drie jaren waarschijnlijk al weer uit moet 
omdat het Laarhuis een nieuwe bestemming krijgt: horeca. In september graaft de gemeente 
Hengelo nieuwe vijvers langs het Laarhuis. 

Het Gezondheidspark rukt op in Woolde. Boerderij Bruins is al gesloopt en jaren daarvoor 
ging de omgrachte boerderij Wilderink al onder de slopershamer. Het hoofdkwartier van Carint 
staat nu aan het einde van de Wilderinkslaan, een meer dan 200 meter lange, monumentale 
eikenlaan, precies op de voormalige fundering van de voormalige boerderij Wilderink dat 
volgens de laatste bewoner, mevrouw Ter Haar-Olink uit Zeewoolde, omgracht was en in de 
19e eeuw wellicht zelfs een ophaalbrug heeft gekend. 

De drie erven Laarhuis, Wilderink en Bruins waren eens eigendom van een schatrijke Herman 
Laarhuis. Deze houtkoper, geboren in 1538 in het richterambt Delden waartoe Woolde 
behoorde, was grootburger van Deventer.  

Hij had er allerlei privileges en hoefde geen of minder belastingen en tol te betalen aan de 
stad. Hij bestierde twee brouwerijen in de toenmalige metropool waar enkele tientallen jaren 
eerder onder meer Erasmus latijn studeerde in het Atheneumcollege.  

De Atheneumbibliotheek heeft nog enkele documenten waaruit blijkt dat hij handel dreef bij 
de toen zeer belangrijke haven van Zeldam bij Goor dat via een kanaal een aansluiting had op 
de Regge. 

Maar Herman Laarhuis was aanhanger van Willem van Oranje en dat betekende dat zijn 
eigendommen in Twente vanuit de Spaanse vestingstad Oldenzaal geconfisqueerd werden. De 
meeste hoeves in Twente waren eigendom van kloosters en kerken. Herman Laarhuis was een 
van de weinige burgers die boerderijen bezat. Ongeveer vier jaar nadat Herman Laarhuis zijn 
bezittingen in Woolde kwijtraakte had opnieuw een drama plaats. Zijn vader werd vermoord. 
Op 22 juni, twaalf dagen nadat Balthazar Gerards Willem van Oranje doodschoot, vielen 
stadhouder Adolf van Meurs, graaf van Neuenahr, en maarschalk Joost de Soete met hun 
soldaten Delden aan en verwoestten de stad. De opstandelingen zijn na de dood van hun 
leider vertwijfeld. Wat nu? De tactiek van de verschroeide aarde zetten zij in. Veel plaatsen in 
Twente werden met de grond gelijk gemaakt. Berend Laarhuis, de vader van Herman, kreeg 
zijn laatste rustplaats in de Oude Kerk van Delden. Johan Laarhuis, pastoor in Delden, en 
mogelijk een broer van Herman, kon het verhaal nog na vertellen. Hij wist aan de Staatse 
soldaten te ontkomen samen met de Deldense rechter Engelkens. Herman Laerhuis bezat 
twee brouwerijen: het Hof van Gelder, aan de overkant van de IJssel, en die Golden Spaar in 
de Lange Bisschopstraat nummer 7 en 8 in Deventer. Hij woonde in een huis aan de Menstraat 
vlakbij de Bergkerk. Hij was een jaar na de verwoesting van zijn geboortestad Delden 
rentmeester van het huis Wilp aan de overkant van de IJssel. Het huis Wilp was eigendom 
van de heren van Renesse. Opnieuw kreeg hij te maken met de Spaanse overheid die het 
kasteel in Wilp confiqueerde. Maar enkele jaren later verjaagde prins Maurits de vijandelijke 
troepen uit Deventer en Zutphen. Herman Laarhuis woonde daarna, vanaf 1593, in Terwolde 
dat ten noordwesten van Deventer ligt. Of hij zijn geboorteplaats ooit nog terugzag is niet 
duidelijk. Twente blijft Spaans tot 1627. Herman Laarhuis stierf in 1617 of 1618 in Deventer.  

Goor nog niet definitief Staats. Spinola trekt in 1606 met enorm leger door Twente. Legerleider 
verovert Twente in 1606 met 13.500 soldaten. Negen jaar nadat prins Maurits Twente 
veroverde stond al weer een enorme Spaanse troepenmacht voor de poorten van Goor. Spinola 
maakt van Goor (Ghoer) een garnizoensstad in 1606. De Spanjaarden maken wat later dat 
jaar ook van Groenlo een vesting. 

Spinola toverde het stadje om in een echte vesting, een uitvalsbasis met een garnizoen. De 
stad Goor speelde zelfs een cruciale rol in de vaderlandse geschiedenis, waardoor Twente en 
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de Achterhoek nog jarenlang onder invloed bleven van de koning in Spanje. De bevolking van 
deze regio bleef mede daardoor tot op de dag van vandaag overwegend katholiek. 

De briljante legerleider prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, stond lelijk in zijn hemd 
toen Spinola in 1605 met zijn Spaanse leger in twee weken tijd van de Vlaamse kust via 
Duisburg naar Oldenzaal marcheerde. 

Nog voordat Maurits in de gaten had wat er precies was gebeurd, was hem een belangrijke 
vesting, de graafschap Lingen, persoonlijk bezit van de Oranjes, afhandig gemaakt.  

Spinola stak niet onder stoelen en banken wat hij wilde: het rijke Friesland. De Spaanse 
koning had beloofd dat hij stadhouder van Friesland mocht worden, maar wel op eigen kosten, 
want Spanje was weer eens bijna bankroet. Spinola trok in de zomer van 1606 met het 
modernste wapentuig en een leger van 11.000 voetknechten, 2500 ruiters en meer dan 2000 
speciale wagens door het drassige Nederland naar Goor. 

Toen hij echter aan de oevers van de Regge stond liep de opmars vast. Spinola kreeg te maken 
met een nieuwe vijand: het weer. Het regende wekenlang. De Regge werd een brede rivier, 
wegen veranderden in modderpoelen en plassen werden meren. Nadat Spinola met zijn leger 
enkele dagen in Goor had doorgebracht, nam hij een beslissing. Prins Maurits wacht met zijn 
legers in Zutphen en Deventer op een aanval van Spinola. Bij Deventer wordt richting Dorth 
een nieuw verdedigingswerk aangelegd. Maurits kampt met geldgebrek en kan geen groot leger 
uitrusten. Maar Spinola dreigt veel geld te verliezen als hem niet lukt het rijke Friesland te 
veroveren. 

Hij maakte een schijnbeweging via Holten naar Bathmen om net te doen alsof hij Deventer 
zou aanvallen. Maurits die op dat moment in Deventer was, trok zijn soldaten deels terug uit 
de andere vestingssteden Lochem en Zutphen. Toen Spinola daarvan via een spion hoorde, 
trok hij razendsnel op naar Lochem en veroverde de stad in een mum van tijd. Maurits stond 
opnieuw voor schut.  

Spinola had de moed nog niet opgegeven om Friesland te veroveren. Eenmaal moest het beter 
weer worden en hij splitste zijn enorme leger in tweeën om Maurits en zijn neef Willem 
Lodewijk van Nassau (Us Heit) handen vol werk te bezorgen. Hij veroverde met het ene deel 
van zijn leger de vestingstad Groenlo en met het andere deel trok hij op naar Zwolle via Almelo, 
waar versterking was gearriveerd van de garnizoenssteden Oldenzaal en Lingen.  

 Om prins Maurits op het verkeerde been te zetten marcheert het leger van Spinola uit Goor 
naar Markelo, Holten, Arkenstein en Bathman. Maurits versterkt onmiddellijk Deventer, zoals 
op de tekening is te zien. Maurits trekt zelfs troepen terug uit Lochem en Zutphen naar 
Deventer. Maar dan buigt het leger van Spinola plots af en overmeestert Lochem. 

Met de boot ging de tocht over de Vecht richting Friesland. Maar de Drost van Salland, Gerard 
van Warmelo, belette de soldaten van Spinola de oversteek over het Zwarte Water, waarna 
Spinola zich - een illusie armer - terugtrok. Daarmee eindigde voorlopig de strijd in de Lage 
Landen, want beide partijen snakten naar een adempauze.  

Een deel van het leger gaat na de verovering van Lochem richting Friesland.In Almelo komt 
versterking uit Lingen en Oldenzaal. De opmars stokt aan het Zwarte Water waar Gerard van 
Warmelo het leger van Spinola opwacht. Warmelo, de staatse drost van Salland, belet Spinola 
de oversteek over het Zwarte Water naar Mastenbroek. 

Zowel de Staten-Generaal als Spanje zaten financieel aan de grond. Legerleider Spinola trok 
met zijn gevolg naar 's-Gravenhage om met Maurits en raadspensionaris Oldenbarnevelt te 
praten over vrede. De gesprekken mislukten keer op keer, totdat Jacob van Heemskerck, 
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beroemd van de overwintering op Nova Zembla, in 1607 een Spaans vloot bij Gibraltar de 
grond in boorde. 

De Spanjaarden die met lede ogen moesten aanzien dat de Hollanders en Zeeuwen bakken 
geld gingen verdienen met de handel op Indië - de VOC was in 1602 opgericht - voelden zich 
gedwongen om nu serieus met de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal te praten, te 
meer omdat de Hollanders ook handel wilden gaan drijven met Amerika. Uiteindelijk kwamen 
beide partijen geen vrede overeen, maar een wapenstilstand waarin stond dat de Hollanders 
geen Westindische Compagnie (WIC) mochten oprichten. Precies 400 jaar geleden, in 1609, 
ondertekenden beide partijen de wapenstilstand. 

 

Ambrogio Spinola 

Een belangrijke eis van Spinola, leider van de Spaanse partij bij de vredesonderhandelingen 
met de Staten-Generaal, was dat Twente, Lingen en de Achterhoek Spaans zouden blijven, 
net als het zuidelijk deel van de Lage Landen, het huidige België. Volgens Tomas Roggeman, 
die onlangs afstudeerde aan de universiteit van Gent, werd de wapenstilstand al binnen een 
jaar bijna geschonden. 
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De Staten van Overijssel eisten namelijk Twente op en dreigden troepen te sturen. In mei 1609 
verstevigde Brussel haar greep op Twente. De Spanjaarden voerden de katholieke religie 
opnieuw in, inden belastingen en ontsloegen de rechters van de Staten van Overijssel om er 
katholieken voor in de plaats aan te stellen. Guilielmo de Verdugo, gouverneur van Oldenzaal, 
nam zelfs Staatse rechters, drosten, rentmeesters en predikanten gevangen.  

Begin juli vochten Duitse, Schotse en Italiaanse huursoldaten van het Oldenzaalse garnizoen 
met elkaar. Verdugo besloot daarom de Schotten en Italianen naar Ootmarsum en Enschede 
te sturen. Maar dat was tegen het zere been van de republiek want die claimde beide steden. 
Verdugo schond daarna het bestand en perste de Twentse bevolking af. 

De Staten van Overijssel stonden op de achterste benen en wilden gewapend optreden tegen 
Verdugo (wat Spaans is voor beul). Begin 1610 stuurde Overijssel troepen uit Deventer naar 
Enschede en Ootmarsum. De Spaanse legerleiding riep Verdugo tot de orde en wilde nu wel 
tegemoetkomen aan de eisen in ruil voor godsdienstvrijheid in Twente. De Staten-Generaal 
namen dat voorstel schoorvoetend op 24 juni 1610 aan. In 1611 is het Spaanse garnizoen uit 
Goor teruggetrokken. Alleen Oldenzaal, Lingen en Groenlo hielden hun garnizoenen. De 
soldaten vierden feest: in 1612 ontstond Grolsch bier. 

Historici noemen Ambrosius Spinola een van de beste legerleiders in Spaanse dienst. Zijn 
naam is afgeleid van het Italiaanse woord Spinula dat doorn betekent. 

Eén van zijn voorvaderen zou op een kruistocht in het heilige land een doorn uit de 'kroon' 
van Jezus Christus hebben bemachtigd en zich daarna naar het relikwie hebben genoemd. 
Spinola komt uit een familie van rijke bankiers die de Spaanse koning kapitaal leende. Samen 
met zijn broer zette Ambrosius zich in bij de meer dan twee jaar durende verovering van 
Oostende waarbij tussen de 70.000 en 150.000 doden vielen. 

Hij veroverde onder meer Twente en leidde daarna de vredesbesprekingen met de Staten-
Generaal. Tijdens het Twaalfjarig Bestand streed hij in Duitsland in de zogeheten Dertigjarige 
Oorlog. De inname van Breda was het hoogtepunt van zijn carrière. Maar in 1627 verloor hij 
Groenlo en Oldenzaal. Spinola ging in 1628 terug naar Spanje, vastbesloten pas terug te keren 
naar de Nederlanden als hij van voldoende middelen verzekerd was. Dat is nooit gelukt. In 
1629 werd hij naar Italië gestuurd. Bij de belegering van Casale in 1630 stierf hij, ziek en 
berooid. 

Slecht weer houdt Ambrosius Spinola vast in Goor: zomer 1606. Stadje aan de Regge moet 
12.000 soldaten herbergen. 

Een hoog aangeschreven vijand in dienst van de koning van Spanje is Ambrosius Spinola, 
markies de los Balbases (1569 - 1630). Hij zou als enige tegenstander van het kaliber van 
prins Maurits van Oranje Nassau zijn. Tot drie jaar na de dood van Maurits is Spinola actief 
in de Lage Landen. Hij sterft in het harnas tijdens een beleg in Italië.  

Ambrosio (Ambrogio) Spinola komt uit Genua. Hij is een schatrijke bankier, zoon van Filippo, 
markies van Sesto en Benafro, en Polissena, dochter van de prins van Salerno. De familie zou 
de financiën van de koning regelen. In 1602 leidt hij samen met zijn broer een Frederik Spinola 
(1571 - 1603), een groot leger voor koning Filips II. Ambrosio kan stadhouder van Friesland 
worden, zo belooft de koning. Na de verovering van Oostende splitst hij zijn leger in twee 
nagenoeg gelijke delen. Op 18 juli komt Bucquoy, met tienduizend man voetvolk, 
twaalfhonderd ruiters en twaalf kanonnen aan in Mook aan de Maas. Spinola trekt met 
elfduizend soldaten, tweeduizend ruiters en acht kanonnen de Rijn over bij de oude schansen 
in Ruhrort. 

Spinola is op dezelfde dag als Bucquoy op zijn plaats van bestemming. Spinola staat op 18 
juli in de vesting Goor aan de Regge. De opperbevelhebber wil zijn krijgsplan van het vorige 
jaar volgen. Hij wil Friesland innemen via Coevorden. Maar de jonge republiek, in de steek 
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gelaten door Engeland, krijgt een nieuwe bondgenoot: het slechte weer. Een langdurige 
regenval houdt de Italiaan vast in de moerassen aan de Regge. Een veldtocht naar Friesland 
zit er niet in. 

Wel doet Spinola een schijnaanval op Deventer, dat een goede verbinding met het nabij gelegen 
Diepenheim heeft via de Schipbeek. Maurits doet een tegenzet: hij trekt soldaten terug uit 
Lochem. Maar Spinola is niet uit op Deventer en neemt met gemak Lochem in dat nog door 
300 soldaten wordt bewaakt. Ook neemt hij Groenlo in. Het beleg duurt van 3 tot 14 augustus. 
Vosmeer is getuige, net zoals Opmeer getuige was bij het beleg van Leiden onder Valdez. 

Het stratenpatroon van de burcht Goor is 400 jaar na de vernietiging toch nog goed 
herkenbaar. De Voorstraat, Middenstraat en Bleekstraat (vroeger Achterstraat) en de plek 
waar de burcht eens stond, waar later Huis Heeckeren werd gebouwd. De ring rond de burcht 
kent een negentien meter brede gracht. De Hengevelderstraat en Molenstraat bestonden toen 
ook al en liepen door het dal van de Regge. De Grotestraat (onderin) heet de Bandijk en wordt 
kunstmatig hoog gehouden door boeren uit heel Twente. De verschillende marken 
(buurtschappen) leveren verschillende diensten zoals mankracht, hout en takken. 

Na het offensief langs de IJssel in 1605 heeft Spinola Oldenzaal, Grol, Rijnberk en het 
graafschap Lingen veroverd maar door tekort aan geld en manschappen moet hij de veldtocht 
stopzetten. In de periode hierna beginnen onderhandelingen over vrede die uitmonden in het 
Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Spinola speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen. 
De Spanjaarden verlaten Goor in 1611. Ze trekken vermoedelijk terug naar Oldenzaal. De 
Spanjaarden bezetten ook Enschede, Ootmarsum en Lage gedurende de wapenstilstand (1609 
- 1621). 

Ambrosius Spinola vertrekt op 10 juli 1606 van de Rijn naar Lingen met 27 vanen ruiters en 
11.000 voetknechten. Hij neemt tien stukken geschut en tweeduizend wagens mee. 
Vestingbouwer Pompeo Romano heeft 22 speciale wagens gemaakt met elk twee ovens. Andere 
wagens kon hij aan elkaar maken om moerassen mee over te steken. Spinola trekt op de 12 
juli bij Drosten over de Lippe met zijn leger om op 16 juli bij Epe ten zuiden van Gronau aan 
te komen. Twee dagen later is hij al bij Goor.  

Prins Maurits krijgt weinig financiële steun van de Staten-Generaal. Wel komen 500 ruiters 
en voetvoelk uit Frankrijk, soldaten uit Brunswijk (Braunsweich) en een klein aantal mannen 
uit Engeland. Maurits rijdt met de soldaten Spinola tegemoet. 

Op 4 juli is hij in Arnhem en op de 15e in Doesburg, waar hij afwacht en hoort dat Spinola in 
Goor ligt. Hij besluit daarop naar Deventer verder te trekken. Hij zet zijn soldaten aan het 
werk. De vestingwerken van Zutphen en Deventer laat hij flink verbeteren. De graaf van 
Busquoy trekt met zijn leger van 7000 soldaten en veertien vanen ruiters op van de schans 
bij Roeroort (Ruhrort) naar Wachtendonk en daarna naar Mook waar hij de 18e aankomt en 
zich ingraaft om Nijmegen en Grave te bedreigen. Maurits verwacht deze zet en geeft overste 
Warner du Boys de taak met zestig vanen soldaten en acht vanen ruiters de rivieren tussen 
de Schenkenschans en Gorinchem te bewaken.  

Met 300 soldaten en 35 wagen met schuiten trekt Busquoy op de 21e naar Keeckerdom. 
Spanjaarden van het regiment van Don Inigo de Gorgia en Italianen van het regiment Pompeo 
Justiano moeten met schuiten de Waal oversteken. Overste Du Boys is op de hoogte van de 
acties en rijdt de vijand tegemoet met twee vanen Fransen van Roques en twee compagnieën 
Engelsen van Thomas Harwel en kapitein John Veer (Vere) en twee halve vanen ruiters van 
kolonel Edelmont en John Ratlet. Na een uur vechten voorkomt Du Boys dat de Spanjaarden 
voet aan wal kunnen zetten. Er vallen 120 doden. Du Boys verlies is beperkt: dertig doden en 
gewonden. Overlopers vertellen dat Busquoy rond Arnhem op de komst van het leger van 
Spinola moest wachten. 
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Maurits laat sloepen en haringschuiten over de IJssel heen en weer varen en elk uur verslag 
uitbrengen. De prins heeft er honderd vanen soldaten gelegerd.  

Spinola doet het op de 20e voorkomen alsof hij Deventer wil aanvallen en verplaatst zijn leger 
van Goor naar het dorp Holten. Maurits is in Zutphen wanneer hij dit hoort en hij besluit met 
zijn soldaten naar Deventer op te rukken. Ook haalt hij drie vanen uit Lochen om Zutphen te 
versterken. Spinola hoort dat het garnizoen in Lochem zwak is en besluit op 21 juli de vesting 
in te sluiten. Op de 22e is zijn geschut in stelling gebracht, maar hij schiet nog niet.  

De 23e geven de twee vanen voetknechten en een vaandel waardgelders zich over zonder een 
schot te hebben gelost. De actie van de slimme Spinola, die een schans bouwt op de Lochemse 
berg, is voor de mannen van Maurits een klap in het gezicht. Spinola blijft tot de 31e in 
Lochem, waarna hij vermoedelijk oprukt naar Bronkhorst en Doesburg.  

Een deel van zijn krijgsvolk stuurt Spinola naar Almelo om er schuiten in beslag te nemen en 
er mee naar Zwolle te varen. Voorbij Berkum komen de soldaten aan in het Zwarte Water 
tussen Zwolle en Hasselt. Soldaten van de garnizoenen uit Lingen en Oldenzaal voegen zich 
bij hen. Op 2 augustus trekken de soldaten over het Zwarte Water naar Mastenbroek om 
Zwolle te belegeren en Genemuiden aan de Zuiderzee te veroveren. 

Spinola's leger is uitgerust met veel wagens om daarmee door de bijna ondoordringbare 
moerassen te trekken. Hij marcheert van Goor naar Holten om van daaruit Deventer te 
bedreigen. Maar hij zet prins Maurits op het verkeerde been en rukt dwars door het moeras 
(groene gebieden) op van Holten naar Lochem en verovert de stad waarmee hij het staatse 
leger demoraliseert. 

Maar de drost van Salland, Gerard van Warmelo, hoort in Zwolle van het plan en rukt met 
drie vanen voetvolk en één vaan ruiters op tegen Spinola's soldaten en voorkomt hun overtocht 
naar Mastenbroek en Friesland. Spinola verliest veel krijgsvolk.  

Spinola gooit de plannen over een andere boeg. Op 3 augustus duikt hij op voor de poorten 
van Groenlo. Garnizoencommandant Van Dort, drost van Zutphen, beschikt over achttien 
vanen soldaten, tussen de 1300 en 1400 mannen. Na de eerste schermutselingen graaft 
Spinola zich in. 

Op 10 augustus bestormen de soldaten van Spinola twee halve manen van de buitenwerken 
van de stad ten koste van liefst 600 doden en gewonden, onder wie de twee graven van Oost-
Friesland Jan en Christoffer van Redborg. Spinola zou zijn soldaten als beesten aansporen 
onder zwaar artillerievuur door te gaan met graven. Drie keer slaat Van Dort de aanval af.  

Maar de vierde keer lukt het Spinola op de buitenwerken een schietschans te bouwen en de 
gracht te dempen. De 13e komen de soldaten van Spinola al bij de wallen die hij laat 
ondergraven. Spinola laat zijn mannen continu doorvechten want hij heeft een brief van 
Maurits onderschept dat hulp onderweg is. Binnen drie dagen is het leger van Maurits bij 
Groenlo. 

Maurits vraagt hulp aan zijn neef Willem Lodewijk uit Friesland, kolonel Edmont uit Rijnberk, 
Du Boys uit de Betuwe en aan burgers van Deventer en Zwolle. Spinola wil Groenlo op 14 
augustus op drie plaatsen bestormen en geeft Van Dort een uur bedenktijd zich over te geven 
anders zou hij iedereen laten doden. Onder druk van de burgers geeft Van Dort zich over. Van 
Dort verzwijgt dat hij de 16e ontzet wordt. Achttien vanen van 1200 soldaten en honderd 
gewonden en vijftien of zestien ruiters van de compagnie Batenburg verlaten de stad. De 
nieuwe geuzen van het vaandel van Sint Andries mengen zich onder de andere vanen omdat 
zij eerder aan Spaanse zijde hebben gevochten en nu voor hun leven vrezen. 

Ze kregen slechts twee uur de tijd te vertrekken omdat Spinola de komst van Maurits 
verwacht. Maurits is een dag later, op de 15e, nog in Doesburg om geschut te laden en naar 
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Groenlo te vertrekken wanneer hij hoort dat de vesting in Spaanse handen is en het garnizoen 
naar Zutphen onderweg is. Spinola betreurt meer dan 800 doden, Van Dort zo'n honderd. Op 
de 15e augustus sterft Catharina van Voorst, de eerste vrouw van Unico Ripperda van Weldam 
en Olidam die ook het huis Hengelo herbouwt. 

Maurits besluit zijn soldaten te verdelen over de garnizoenssteden en wacht af wat Spinola 
gaat doen. Het regent langdurig en Spinola besluit eerst de schade aan de verdedigingswerken 
van Groenlo te herstellen. In Groenlo is gebrek aan levensmiddelen en Spinola besluit daarom 
samen met het leger van Busquoy dat in Mook is gelegerd, Rijnberk aan te vallen. Busquoy 
laat eerst de indruk achter Nijmegen en daarna misschien Bergen op Zoom te willen belegeren 
waarna hij op de 20e langs de Rijn optrekt en een Hollands oorlogsschip overvalt bij Rees. 

Spinola is dan een dag onderweg. Hij heeft op de 19e Groenlo verlaten. Prins Maurits gaat er 
achteraan en is op de 20e op de Eltenberg tussen Doetinchem (Deutekum) en Emmerich. 
Busquoy ligt de 22e ten zuiden van Rijnberk en brengt zijn krijgsvolk twee dagen later met 
sloepen naar de overkant van de Rijn om een schietschans te bouwen. Hij blokkeett de vrije 
doorvaart. Spinola steekt die dag de Lippe over. 

Maurits stuurt zijn broer graaf Hendrik met 27 vanen ruiters en veertien vanen voetknechten 
naar Rijnberk waar hij op de 25e aankomt. De voetknechten kunnen zonder tegenstand nog 
Rijnberk binnenwandelen. Maurits volgt Spinola en slaat zijn kamp op tussen Wesel en Bislik 
aan de Rijn. Spinola neemt Rijnberk in maar kampt met geldgebrek. Zijn soldaten dreigen te 
muiten. Maurits krijgt financiële steun van de koning in Frankrijk. Maurits stuurt graaf Ernst 
van Nassau met drie regimenten voetknechten en twaalf vanen ruiters naar Lochem. Drie 
dagen na aankomst geeft het garnizoen zich op 29 oktober over. 

Spinola onderhandelt na het sluiten van het twaalfjarig bestand met Frankrijk. Hij zit in 1611 
financieel aan de grond. Maar is daarna nog actief tijdens de dertigjarige oorlog in Duitsland. 
Hij verovert Wesel in 1614 tijdens de Kleefse successieoorlog. Met Tilly (Johan Tserclaes) en 
Karel Buqouy werkt hij samen in 1620 en 1621 in het Rijngebied en de Palts. Spinola belegert 
in 1622 Bergen op Zoom tevergeefs, maar verovert wel Gulik (Julich). 

De katholieken winnen de slagen bij Hoechst (1622) en Stadlohn (1623). In 1625 lukt het hem 
de belangrijke stad Breda in te nemen. Dat gebeurt anderhalve maand na de dood van 
Maurits. Velasquez schildert de overgave van de sleutel aan Spinola door de bastaardzoon van 
Willem van Oranje: Justinus van Nassau. Spinola vertrekt in 1628 naar Spanje om vrede met 
Nederland te bepleiten, hoewel hij ooit zei alleen met geld uit Nederland te willen terugkeren. 
Maar dat lukt niet. Integendeel. Hij heeft veel vermogen verloren. 

Spinola lijdt, eenmaal terug in Madrid, gezichtsverlies door Olivares (Caspar de Guzman) die 
de oorlog wil voortzetten. Olivares is de belangrijkste minister en rivaal van Spinola. Olivares 
maakt Spinola belachelijk in Madrid omdat hij Groenlo verliest in 1627. Spinola voert een 
verrassingsaanval uit op Goes in september 1627, maar die mislukt. Spinola weigert terug te 
keren naar Nederland. Hij wordt gouverneur van Milaan in 1629 en voert oorlog namens 
Spanje om het hertogdom Mantua. Maar zijn vijanden beroven hem van zijn bevoegdheden 
als gevolmachtigde te handelen. Hij sterft ziek en arm op 25 september 1630 bij het beleg van 
Casal in Castelnuovo di Scinia terwijl hij de woorden eer en reputatie mompelt. Ridder van 
het Gulden Vlies, opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, Staatsraad 
en Opperbetaalmeester is dood. (bronnen: biografie Spinola van A. Rodriguez Villa, Oorlog 
mijn arme schapen van Ronald de Graaf). 

Kapitein Guielmo Verdugo uit Oldenzaal overvalt Bredevoort met 500 ruiters en 1400 
voetknechten op 14 maart 1606. Bij de Aalterpoort beweren de Oldenzalers een Spaanse 
gevangene bij zich te hebben. Terwijl het gesprek op gang komt blazen Spaanse soldaten de 
poort op en dringen de stad binnen. De bevolking en het garnizoen vlucht het kasteel in. 

Staatse troepen onderscheppen een transport van Verdugo uit Oldenzaal met graan, kruit en 
munitie. Ritmeester Batenburg verkent vanuit Groenlo de situatie bij Bredevoort waarna een 
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beleg begint onder leiding van prins Frederik Hendrik. Het kasteel krijgt versterking van 500 
musketiers waardoor Verdugo van alle kanten de kogels om de oren vliegen. Een 
ontzettingsleger uit Ruhrort maakt rechtsomkeerd wanneer zij het beleg zien. Na een week 
beginnen de onderhandelingen en mag Verdugo vertrekken. Er vallen zo'n veertig doden. 
(bron: Staring Instituut) 

Twente losgeweekt van Overijssel en de Staten-Generaal: 1609 – 1621. Moderne omwallingen 
en garnizoenen zijn zeldzaam in Twente  

Aan het einde van de zestiende eeuw is Twente één van de drie kwartieren van Overijssel. 
Twente telt zes plaatsen met stadsrechten. Maar die zijn allemaal, op Oldenzaal na, klein en 
zonder degelijke versterkingen. De Twentse steden hebben, in tegenstelling tot de adel, geen 
vertegenwoordiging in de Staten van Overijssel.  

Wanneer de staten en de Spaanse kroon een bestand sluiten in 1609 loopt de frontlijn dwars 
door Twente. Het verloop van die grens is onzeker, mede omdat relatief weinig plaatsen 
versterkt zijn. Zowel de Staten van Overijssel als de aartshertogen hebben een eigen drost in 
Twente. De Staten hebben hun eigen burgemeesters van Rijssen, Diepenheim, Almelo, Goor, 
Enschede, Ootmarsum en Delden, waarmee ze bijna volledig Twente in handen zouden 
hebben, op enkele plaatsen na. Maar Ootmarsum, Enschede, Goor, Rijssen en Delden 
erkennen op 7 februari 1609 de aartshertogen als hun soevereinen, en de inwilliging van hun 
privileges, die van 16 februari dateert, wordt afgeleverd in de stadjes zelf. Het staat vast dat 
de Staten Almelo en Diepenheim bezet houden en langs Spaanse kant is de bezetting van de 
stad Oldenzaal, de voornaamste stad van Twente, en het kasteel van Lage onomstreden. Het 
sluiten van het Twaalfjarig Bestand schept geen duidelijkheid. Artikel drie van het Bestand 
stelt het volgende:  

“Een iegelyck zal behouden ende datelyck gebruycken, die Lantschappen, Steden, Plaetsen, 
Landen ende Heerlyckheyden die hy jegenwoordigh houdt ende besit, […] daer onder men 
verstaet te begrypen die Vlecken, Dorpen, Gehughten, ende platte Landen, die daer van 
dependeren” . 

De aartshertogen claimen op grond van artikel drie heel Twente. In de Brusselse visie is 
Oldenzaal hoofdstad van Twente en aangezien de streek niet afhangt van de Overijsselse 
hoofdstad Deventer, hangt Twente af van Oldenzaal. De Staten van Overijssel zien Twente 
echter als een deel van hun territorium.  

Het platteland van Twente, met de onversterkte steden, hangt niet af van Oldenzaal, maar 
staat direct onder de Staten van Overijssel. Men bestrijdt echter niet de aartshertogelijke 
autoriteit over Oldenzaal en het kasteel van Lage. Het omliggende platteland is Overijssels, 
maar Lage en de stad met haar ‘wijchbold’ (wigbold), de gehuchten net buiten de muren, 
komen het Zuiden (Spanje) toe. 

Geen van beide argumentaties is volledig correct. De aartshertogen zijn niet gerechtigd heel 
Twente op te eisen op basis van het bezit van Overijssel en zelfs niet op basis van het bezit 
van verschillende Twentse steden. Er zijn enkele Twentse plaatsen met stadsrechten die 
effectief onder Staatse controle staan, tenminste Almelo en Diepenheim, en artikel drie stelt 
duidelijk dat elke partij de steden zou houden die het onder controle heeft. Enkel dorpen en 
gehuchten kunnen naar de andere kant overgaan als zij onderhorig zijn aan een stad die bezet 
wordt door de tegenpartij. Maar over steden die andere steden volgen wordt niets gezegd.  

Ook de Staten van Overijssel zijn overmoedig in hun claim, want zij eisen elke stad op waar 
geen Spaans garnizoen ligt, ook al erkennen die de Zuidelijke autoriteiten en niet die van de 
Republiek. 
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Waarschijnlijk is dat de grondslag van het probleem: moderne omwallingen en garnizoenen 
zijn in Twente zeldzaam, zodat de steden nooit duidelijk en onomstreden aan één van beide 
partijen toebehoren. 

In mei 1609 verstevigt Brussel haar greep op Twente. De katholieke religie wordt er opnieuw 
ingevoerd, er worden belastingen geheven, en men ontslaat de rechters van de Staten van 
Overijssel om er katholieken voor in de plaats te stellen, tot in Salland toe. Staatse rechters, 
drosten, rentmeesters en predikanten worden door Guilielmo de Verdugo, gouverneur van 
Oldenzaal, gevangen genomen. Staatse plakkaten worden verwijderd, het dorp Boekelo wordt 
bezet, enzovoort. Men reageert door herstel en terugbetalingen te eisen, maar van enige 
restitutie zijn geen sporen gevonden.  

De situatie wordt nog moeilijker. Begin juli veroorzaakt het garnizoen van Oldenzaal 
problemen. Na een handgemeen zouden Duitse soldaten van het Spaanse garnizoen hun 
Schotse collega’s verjagen, waarna een groep Italiaanse soldaten uit een ander Spaans 
garnizoen, dat van Lingen, een gevecht aangaan met dezelfde Duitsers. De uitkomst is dat 
Schotse en Italiaanse soldaten in Spaanse dienst hun intrek nemen in Enschede en 
Ootmarsum, steden die door de Republiek geclaimd worden. Zij krijgen van de Staten-
Generaal op 19 juli het ultimatum om binnen drie dagen de steden te verlaten. Het Duitse 
garnizoen contacteert daarop de magistraat van Deventer, mogelijk met de vraag om hulp. 
Het bericht wordt doorgegeven aan de Staten-Generaal. 

Ondertussen zit men in Brussel ook met de zaak in de maag. De relaties met de republiek 
komt verder onder druk te staan. Aan de Staten-Generaal wordt verklaard dat het garnizoen 
ontrouw is en dat drie à vier regimenten naar Oldenzaal gezonden worden om de soldaten ‘tot 
rede te brengen’. 

Tegelijk verzoekt men de Staten om de muiters onder druk te zetten, zodat de regimenten die 
door hen naar Oldenzaal gestuurd worden om daar de orde te herstellen, makkelijker hun 
taak zouden kunnen uitoefenen. De Staten krijgen op die manier de keuze om ofwel van de 
muiterij gebruik te maken om zelf hun autoriteit in Oldenzaal te vestigen, of om de 
aartshertogen een plezier te doen. Men kiest voor de tweede optie: de andere zou een te grote 
schending van het Bestand betekenen. De Staten verklaren aan de Brusselse gedeputeerden 
dat zij (passieve) bijstand willen verlenen, maar de Duitsers worden door hen toch 
gewaarschuwd over de komst van de soldaten. 

Wanneer de orde hersteld is gaat de gouverneur van Oldenzaal echter door handelingen die 
door velen beschouwd worden als inbreuken op het Bestand. Zo wordt Twente vanuit 
Oldenzaal maandelijks gebrandschat door de Spaanse troepen, tenminste tot in maart 1610. 
Geen wonder dat de Staten van Overijssel, en bij uitbreiding de Staten-Generaal, een harde 
positie inneemt over Twente tijdens de eerste Haagse conferentie half september. 

Men heeft zich in juni al in dreigende termen uitgelaten naar Brussel toe, en nu beginnen de 
onderhandelingen met de eis over niets te willen spreken zolang er geen duidelijkheid is over 
de bedoelingen van de aartshertogen met Twente. Zelf willen zij in eerste instantie geen 
schriftelijke verklaring over Twente overdragen: de Staten van Overijssel vinden het niet 
wenselijk ‘eenige disputen te laten moveren’. Met andere woorden vraagt men zonder meer de 
afstand van Twente. Nadat door de zuidelijke gedeputeerden meermaals aangedrongen wordt 
op een schriftelijke argumentatie om die te kunnen bekijken, wordt dat op 6 oktober toch 
toegekend, zodat met over Twente effectief kan discussiëren in plaats van enkel eisen te 
stellen. 

Er worden echter niet enkel de bovenstaande juridische argumentaties naar voor geschoven: 
langs beide kanten probeert men de wankele claims te ondersteunen met verklaringen over 
de situatie op het terrein. De aartshertogen beweren al drie jaar voor de sluiting van het 
Bestand in bezit van Twente geweest te zijn, en garnizoenen in verschillende plaatsen te 
hebben, terwijl de Staten er geen enkele versterking heeft. Dat terwijl de Twentse adel van 
1579 tot 1597 niet in de Staten van Overijssel zetelt. De Staatse officieren en predikanten 
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zouden zelfs weggetrokken zijn na de inname van Oldenzaal, zodat de Spaanse officieren de 
regio ongehinderd kunnen besturen. De mensen hebben er geen klachten over het bestuur, 
noch over de katholieke religie die er gepraktiseerd wordt. 

Overijssel beweert dat de adel van Twente in de Statenvergadering zetelt, dat zij degenen zijn 
die in Twente alle functionarissen aanstellen, en dat ze er beden innen. En na de val van 
Oldenzaal trekken de Twentse rechters weg, maar zij zetten hun werk voort vanuit Deventer. 
Ook ontvangen de Staten van Overijssel de burgemeesters van Rijssen, Diepenheim, Almelo, 
Goor, Enschede, Ootmarsum en Delden verklaren dat er in de meeste gemeenten al meer dan 
twintig jaar geen enkele katholieke misviering plaatsheeft, uitgezonderd een paar recente 
initiatieven vanuit Overijssel en diensten van de ‘veldpapen’ van het leger van Spinola. 

Tenslotte verklaren de Staten van Overijssel formeel dat de gedeputeerden van de 
aartshertogen bij de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand openlijk, en in het bijzijn 
van de ambassadeurs van de koningen van Frankrijk en Engeland, gezegd hebben dat zij zich 
ervan bewust zijn dat de jurisdictie van Overijssel geografisch beperkt is, maar dat zij zich 
daarmee tevreden stellen. 

Eind september wordt het voor de zuidelijke gedeputeerden duidelijk dat de aanspraken op 
basis van het bezit van Oldenzaal niet aanvaard zouden worden. Er wordt nu openlijk gedreigd 
met het heffen van contributies als Brussel Twente niet zou ontruimen. Men reageert op twee 
manieren. Enerzijds licht men de ambassadeurs van de koningen in over de zaak, in de hoop 
in een volgend stadium hun bemiddeling te zullen verkrijgen. Anderzijds wordt de 
argumentatie bijgesteld. Het land van Twente hangt niet af van de drie Overijsselse 
hoofdsteden Deventer, Zwolle en Kampen, noch van Salland of Vollenhoven. 

Twente heeft daarentegen haar eigen grenzen, privileges en ambtenaren. Bij de herschikking 
van de provincies heeft men Twente kunnen samenvoegen met de drie steden en een paar 
plattelandsdistricten, maar dat is niet gebeurd. De Twentse adel wordt sinds 1580 dan ook 
niet meer in de Statenvergadering geroepen, en staat het zelf in voor de verdediging van haar 
steden. 

Sinds het demembrement van 1580 is Twente dus afgescheiden van Overijssel en blijft in 
koninklijk bezit als een apart land, los van Overijssel. De hoofdstad van Twente is Oldenzaal 
en aangezien dat door de aartshertogen bezet wordt, komt de regio aan hen toe. 

Daarmee wijken de aartshertogelijke gedeputeerden licht af van het standpunt dat zij tot dan 
toe innemen, maar belangrijker is dat op die basis het argument van de tegenpartij ontkracht 
wordt. Naar die interpretatie is er geen enkele mogelijkheid dat Twente aan Overijssel zou 
toekomen: het wordt voorgesteld als een ander vorstendom.  

Het derde artikel van het Bestand, dat steden en gewesten in het bezit stelt van hun 
onderhorige landschappen, zou daardoor niet van toepassing zijn op de relatie tussen 
Overijssel en Twente. De Staten blijven echter op hun strepen staan en voeren de druk op de 
zuidelijke onderhandelaars Robiano, Verreycken en Maes op. Uit Overijsselse hoek wordt in 
december zelfs meermaals verklaard bereid te zijn tot militair ingrijpen indien Twente niet 
vrijwillig afgestaan wordt. Er is geen akkoord wanneer de conferentie op 1 februari 1610 
beëindigd wordt.  

De Staten van Overijssel, geradicaliseerd door de Twentse kwestie, geeft op 2 februari, een 
dag na de officiële beëindiging van de Haagse conferentie, een plakkaat uit tegen de inbreuken 
van het Zuiden op het Bestand die vanuit Oldenzaal gedirigeerd zouden worden. Overijssel 
vraagt tegelijkertijd bijstand aan de Generaliteit, die ook een plakkaat uitgeeft, waarin 
verklaard wordt dat Twente aan Overijssel toekomt, en dat de ambtenaren er enkel aan de 
Staten mogen gehoorzamen. 
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Dat wordt op Overijssels verzoek ook naar de Spaanse gouverneurs van Groenlo, Lingen en 
Oldenzaal gezonden, hoewel de Staten-Generaal daarvan een averechts effect vrezen. Daar 
antwoordt men inderdaad dat men blijft gehoorzamen aan de aartshertogen, en dat men niet 
van plan is het beleid bij te sturen. Overijssel stuurt daarop soldaten van Deventer naar de 
omstreden steden Enschede en Ootmarsum.  

De gouverneur van Oldenzaal reageert door in Twente een plakkaat aan te slaan tegen dat 
van Overijssel. Een paar van de soldaten die de plakkaten ophangen worden echter 
gearresteerd door de drost van Salland, waarop de autoriteiten van Oldenzaal enkele 
ambtenaren van de tegenpartij gevangen nemen, en de eis formuleren Ootmarsum en 
Enschede te ontruimen. Dat laatste wordt geweigerd: de nieuwe Twentse garnizoenen laten 
toe dat de eigen ambtenaren er ongehinderd hun werk kunnen doen, en plakkaten van 
Albrecht en Isabella blijven er weg. 

Maar volgens de remonstrantie van de Staten van Overijssel aan de Staten-Generaal is het 
platteland nog steeds onderhevig aan nachtelijke brandschattingen, waarvoor Overijssel 
harde represailles eist. Men moet contributies heffen over de grens, de blokkade van de 
Vlaamse kust opnieuw instellen, of een directe aanval op Oldenzaal lanceren. Als het aan 
Overijssel ligt wordt het Twaalfjarig Bestand verbroken, en de oorlog hervat. Twente is de 
Staten-Generaal echter geen nieuwe oorlog waard. 

In mei 1610 wordt nogmaals een poging gewaagd om overeen te komen in een aantal 
geschillen, en Twente is daar een van de belangrijkste van. De aartshertog stelt tussenkomst 
van een derde partij voor, maar omdat dat al verschillende keren voorgesteld en even vaak 
afgewezen is, heeft hij een tweede voorstel klaar. Men is bereid Twente, op Oldenzaal (met het 
haar wijchbold Berkhuizen (Berghuizen) en Lage na), aan Overijssel te laten, indien op vlak 
van de religie alles blijft zoals dat is op het moment van de ondertekening van het Bestand. 
Dat komt dus neer op katholieke godsdienstvrijheid in ten minste een groot deel van Twente. 

Het voorstel wordt afgewezen: Overijssel houdt vol dat de aartshertogen niets anders in Twente 
hebben dan Oldenzaal en Lage, en dat ze in de rest van Twente geen autoriteit hebben. Men 
wil geen voorwaarden toestaan, hoewel tegelijk beweerd wordt niets tegen katholieken te 
hebben. 

De zuidelijke gezant Maes dringt echter aan. Hij wil over de zaak niet discussiëren: hij moet 
enkel weten of ze de voorwaarde kunnen aanvaarden of niet. De Staatse gedeputeerden 
besluiten de zaak voor te leggen aan de Staten-Generaal. Die blijken verdeeld over de kwestie, 
zodat ze er niet meteen kunnen over beslissen.  

Oldenbarnevelt zoekt Maes echter op buiten de vergadering, waar hij aan hem verklaart dat 
‘het meest extreme’ dat ze mogelijk kunnen verkrijgen, een belofte zou zijn de Twentse 
kloosters niet te schaden en hen vrij te laten in de uitoefening van de religie. Maes stuurt het 
voorstel ook naar de Overijsselse drost voor Twente, om zijn mening daarop te horen. Het 
antwoord is, zoals verwacht, negatief: bij instemming daarmee zouden de garnizoenen van 
Enschede en Ootmarsum zich moeten terugtrekken, net als de predikanten. 

De Staten krijgen te horen hoe verontwaardigd aartshertog Albrecht is over het afwijzen van 
zijn voorstel. Dat zal wel meegevallen hebben, want die mogelijkheid wordt al voor de start 
van de conferentie voorzien. Maes doet wat hem opgedragen is: hij houdt voet bij stuk. Ofwel 
zouden een Twente overdragen dat katholiek blijft, ofwel zouden de claims op de hele streek 
gehandhaafd worden. Eind juni aanvaarden de Staten-Generaal dan toch de afstand van 
Twente door het Zuiden, met de religieuze voorwaarde. Daarmee is nog niet alles opgelost, 
want Overijssel houdt nog mensen vast waarvoor losgeld geëist wordt. Nadat de Staten van 
Overijssel daarvoor op de vingers getikt worden door de Staten-Generaal, zodat de gevangenen 
vrijgelaten worden, wordt op 24 juni het verdrag gesloten dat de Twentse kwestie beëindigt. 
Oldenzaal en Lage worden zo Spaanse enclaves in Overijssel.  
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Zowel de aanspraken van de Staten van Overijssel als die van de aartshertogen zijn gegrond. 
De onduidelijkheid over de vraag aan wie Twente toekomt, volgt grotendeels uit het rurale 
(landelijk) karakter van de streek. Op Oldenzaal na zijn er geen vestingsteden die 
ontegensprekelijk duidelijk maken dat de regio onder een bepaald gezag staat. In de 
onderhandelingen wordt groot belang gehecht aan de constitutie van Overijssel, die bepalend 
zou zijn: staat Twente onder gezag van Oldenzaal, of valt het rechtstreeks onder de Staten van 
Overijssel? 

En is het überhaupt wel een deel van Overijssel? Met hun uiterst harde opstelling maken de 
Staten van Overijssel duidelijk dat zij liever de oorlog beginnen dan Twente op te geven. Het 
aartshertogelijke compromisvoorstel dat om die reden geformuleerd wordt, wordt uiteindelijk 
aanvaard. Daarmee geeft Brussel de soevereiniteit over Twente op, nochtans samen met de 
Antwerpse handel, het belangrijkste punt van de alle conferenties. Het verlies wordt weliswaar 
gecompenseerd door de religieuze vrijheid die men in Twente verkrijgt voor de katholieken, al 
is die vrijheid erg precair omdat ze overgeleverd is aan de genade van Overijssel. De uitkomst 
van de Twentse grenskwestie is dan ook nadelig voor het Zuiden. Bron: Masterscriptie over 
het Twaalfjarig Bestand van Tomas Roggeman universiteit Gent. 

Oost Nederland door verraad nog jarenlang in Spaanse handen. De slag op de 
Hardenbergerheide op 17 juni 1580 is verloren mede door verraad. De Spaanse spion Mattisto 
zou de staatse bevelhebber hebben aangespoord de vijandelijke troepen te verrassen door 
onmiddellijk aan te vallen bij Vennebrugge, tussen Kloosterhaar en Hardenberg. In het begin 
leken de opstandelingen de slag, waarbij honderden doden vielen, te winnen. Maar de 
tegenstanders van Willem van Oranje hadden nog reserves en maakten na een urenlange 
strijd korte metten met de opstandelingen.  

Het platteland van Twente, Salland, Drenthe en Groningen bleef na de slag nog jaren in 
handen van Spaanse troepen. Het platteland raakte in die tijd grotendeels ontvolkt nadat 
stadjes als Almelo, Delden, Goor, Haaksbergen en Diepenheim grotendeels waren verwoest. 

Na de slag vertrok de spion Mattisto naar Madrid waar hij koning Filips II vertelde over de 
kwaliteiten van Von Hohenlohe als legerleider. De koning probeerde daarom Von Hohenlohe 
met veel geld tot overlopen te bewegen. Dat mislukte. Von Hohenlohe bleef de opstand trouw.  
Hij was immers verliefd op de oudste dochter van Willem van Oranje. De kans dat hij met 
haar zou kunnen trouwen leek overigens niet bijster groot. Willem van Oranje gebruikte zijn 
familieleden vooral om politieke tegenstanders uit te schakelen. Zijn oudste dochter zou met 
de hertog Van Aerschot, die de koning door dik en dun steunde, moeten trouwen. 

Filips 11 deed Von Hohenlohe daarom een voorstel: als hij zich buiten de oorlog houdt, zou 
hij met Maria van Nassau, gravin Van Buren, kunnen trouwen en al haar bezittingen krijgen. 
Winnen van de oorlog tegen het armlastige Holland en Zeeland zou nog slechts een kwestie 
van tijd zijn. 

Von Hohenlohe bleef vechten voor Oranje, hoewel hij na het fiasco bij Hardenberg 
scheepsladingen kritiek over zich heen kreeg. Hij had de grootte van het naderende leger 
onderschat en had er eerst voor moeten zorgen dat de vijand te kort aan proviand zou krijgen, 
voordat hij zou aanvallen.  

Het vijandelijke leger was onderweg naar Groningen. Stadhouder Rennenberg zat daar al enige 
tijd opgesloten nadat hij een jaar eerder was overgelopen naar de Spaanse vijand. Een leger 
malcontenten, veelal katholieke edelen uit het zuiden van de Lage Landen die tegen Willem 
van Oranje vechten, schoot Rennenberg te hulp. Omdat Van Hohenlohe het leger niet kon 
tegenhouden moest het staatse leger het beleg van Groningen opgeven. 

Von Hohenlohe veroverde daarna wel het deel van Vlaanderen, dat nu bekend staat als 
Zeeuws-Vlaanderen en deel uitmaakt van de provincie Zeeland. 
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Georg Schenck 
 

Georg (zijn Duitse naam wordt in vele stukken weergegeven als Joris, Jörg, Jurgen, Jorriaan, 
Jurriaan,  of Jurjen). Schenck werd in 1480 geboren in Bamberg, Duitsland. Zijn familie is 
afkomstig van het landgoed Tautenburg, een kasteel dat bovenop een rots was gelegen. Het 
was een baronie, en was gelegen bij Jena in Saksen. Als verste voorouders in rechte lijn 
worden kort na het jaar 1000 de heren van Vargula genoemd, die een burcht hadden bij het 
huidige dorp Grosz Vargula. Het was een grote eer voor een adellijke familie benoemd te 
worden in het ambt van schenker, in het duits Mundschenck of kortweg Schenck. In 1178 
blijkt Rudolf 1 van Vargula de Schenck te zijn van de toenmalige landgraaf. Omstreeks 1400 
was de tak Schenck von Vargula uitgestorven. Zijtakken van deze familie hadden intussen de 
erfelijke titel van Schenck naar elders mogen meedragen. Een van die zijtakken had omstreeks 
1230 het kasteel Tautenburg ten noordoosten van Jena verworven en dat betekende dat zij 
zich voortaan Schenck von Tautenburg noemde. Bij deze en andere families is de titel Schenck 
al lang tot een eretitel geworden, waar de familie van Georg nog aan toe mag voegen dat ze 
Freiherr von Tautenburg zijn. Georg had als titel baron van Tautenburg, Toutenburg, 
Tautenborch of hoe men het ook wil schrijven. Ik houd verder de schrijfwijze Toutenburg aan. 

 

Georg Schenck van Toutenburg 

Vader van Georg was Wilhelm Schenck de Oude, vrijheer van Tautenburgh (1456-1520) en 
Windisch en Eschenbach, zijn moeder Kunigonde van Tettauw. Grootvader Ludwig Schenck 
had na een erfeniskwestie, waarbij het slot aan zijn neus voorbijging, de Tautenburg moeten 
verlaten. Vermoedelijk verwierf Wilhelm een functie of ambt in Bamberg, want in die stad is 
onze Georg Schenck von Tautenburg geboren. Hij was een van de drie zonen uit het huwelijk 
van Wilhelm en Kunigunde, die bovendien ook nog drie dochters hadden. Het is opmerkelijk, 
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dat deze drie zonen alle drie een rol gespeeld hebben in onze vaderlandse geschiedenis, al was 
de rol van de ene groter dan van de ander. Vermoedelijk kwamen zij vanuit Zuid-Duitsland 
naar onze streken door toedoen van Georg. 

Georg Schenck heeft zijn vorming samen met andere jongens van adellijke afkomst ontvangen 
aan het hof van Frederik, de keurvorst van de Opper-Pfalz in Beieren. Het is nog niet duidelijk 
wanneer er een verbinding kwam met de markgraven van Baden.  

Georg Schenck hoorde bij het gevolg van Frederik IV van Baden, toenmalige bisschop van 
Utrecht bij diens inwijding op 13 mei 1496 als opvolger van David van Bourgondië. Dat was 
een kleurrijk evenement waarbij o.a. de aartsbisschop van Trier (oom), de markgraaf 
Christoffel van Baden (broer) en ook Jan van Nassau, de grootvader van Willem van Oranje, 
en vele andere edelen en ridders aanwezig waren met een gevolg van 700 ruiters.  

Frederik van Baden benoemde Georg Schenck in 1502 tot Schout van Vollenhove en kastelein 
der Heerlijkheid Kuinre, het kasteel dat de bisschop in 1407 had gekocht. Als borg traden op 
Geert Mulert, rentmeester van Salland, Barthold van der Eeze, en Hendrik en Herman Hagen.  

Georg Schenck is voor de eerste keer getrouwd met Jonkvrouw Anna de Vos van Steenwijk in 
of voor 1496. Anna de Vos kreeg als erfenis van haar vader Coenraad, die zonder zonen stierf 
in 1481, grote stukken grond in Overijssel, waaronder het huis Batinge, die dus naar Georg 
Schenck gingen. Hij verscheen voor het eerst als riddermatige op de Overijsselse landdagen 
van de Ridderschap in 1504. 

Uit erkentelijkheid voor zijn verdiensten als drost jegens de stad Vollenhove kreeg Georg in 
1511 van het stadsbestuur een perceel land ten zuiden van de stadsgracht buiten de 
Bentpoort. Het was tot dan het oefenterrein van de schutterij: de doelen.  

In 1503 werd in Wijk bij Duurstede zoon Frederik (1503-1580) geboren, vermoedelijk genoemd 
naar Georgs beschermheer Frederik, de bisschop. Zij kregen later nog een zoon, Lodewijk 
(1505-1526), en een dochter, Maria (1510-1552).  

Na de dood van bisschop Frederik van Baden in 1517 trad Georg Schenck af als drost en ging 
voor Karel V, sinds 1515 keizer, strijden tegen diens opponent Karel van Gelre.  

Keizer Karel V benoemde  hem in maart 1521 tot stadhouder van Friesland als opvolger van 
de zwakke Oostenrijker graaf Willem van Roggendorf. 

 

Georg Schenck bouwde in Vollenhove een kasteel, omdat hij zich blijvend in de streek wilde 
vestigen hoewel hij in de tijd als schout of drost ook op het bisschoppelijk kasteel Oldehuis 
mocht wonen. Kasteel Toutenburg, genoemd naar het landgoed van zijn voorouders, bouwde 
hij vanaf 1524 tot 1531. Het slot werd gebouwd op een stuk gekregen en gekochte grond, op 
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dat van de boerderij van Johan Redinx en bij of tussen lappen grond van de nonnen van 
Clarenbergh aan de zuidkant van Vollenhove (buiten de stadsgracht).  

Voor keizer Karel V, in de Nederlanden vertegenwoordigd door Margaretha, de landvoogdes, 
streed hij vooral tegen Gelre, om te beginnen in Friesland. Het lukte hem de Geldersen onder 
Christoffel, graaf van Meurs, terug te dringen. Ook de Friese vrijheidsstrijder Jancko Douwma 
kwam met hem in conflict, maar verloor. Schenck veroverde Dokkum, en tenslotte Sloten en 
Lemmer.  

In 1522 verloor hij de slag om Genemuiden van de Gelderse Casper van Merwick, en daarmee 
ook Coevorden en Diepenheim. Hij raakte er door een schot met een musket zodanig gewond, 
dat hij er in 1540 alsnog aan zou overlijden (toen omschreven als een 'fistele an sijn been').  

Workum werd veroverd in 1523, waarbij het kasteel Dwang-van-Workum (later Inthiemahuis) 
werd afgebrand. 

Er bestaat een fragment van een kroniek uit 1525 over de vlucht van de nonnen van het 
nonnenconvent van Germania naar Utrecht tijdens de gewelddadigheden. Dit nonnenconvent 
lag bij Thesinge (Groningen) en is omstreeks het begin van de tachtigjarige oorlog verwoest en 
verlaten. 

In 1525 liet Schenck, om dichterbij zijn werk als stadhouder van Friesland te kunnen wonen, 
ook een slot bouwen in Zwartewegsend bij Tietjerk, ca. 8 km ten oosten van Leeuwarden. Dit 
slot, ook Toutenburg genoemd, werd gesloopt in 1856. De naam wordt nog steeds gebruikt 
voor de plaats waar sinds jaar en dag woningen voor bejaarden staan bij de wegkruising 
tussen Tietjerk en Rijperkerk. Kennelijk voelde hij zich wel thuis in Friesland, want er werd 
daar tenminste één buitenechtelijke dochter geboren: Anna. Ook wordt een Magdalena (1495-
1535) aan hem toegeschreven, maar gezien haar geboortejaar 1495 is dat onmogelijk omdat 
hij pas in mei 1496 naar de Nederlanden kwam. 

Al tijdens de bouw van de Toutenburg in Vollenhove ging Schenck er wonen. In 1526 overleed 
er zijn vrouw Anna, en hij hertrouwde direct daarna - op 17 november 1526 - met Johanna, 
dochter van Johan, graaf van Egmond.  Vermeldenswaard is dat haar zuster Walburga 
(overleden in 1529) in 1506 was getrouwd met graaf Wilhelm 1 van Nassau, de vader van 
Willem van Oranje via zijn tweede vrouw Juliana van Stolberg.  Georg en Johanna kregen drie 
zonen: Carel (1527-1571), Jurriaan / Georg (1529-?) en Johan (1531-?). In datzelfde jaar 1526 
stierf in het verre Spanje Ludwig/Lodewijk, de tweede zoon uit zijn eerste huwelijk. Groeide 
hij op aan het hof van Philips II, de zoon van zijn heer Karel V, zoals Georg was opgegroeid 
aan het hof in Beieren? 

Intussen waren zijn broers Ernst (1488-1527) en Willem (1491-1531) ook naar de 
Nederlanden gekomen, beiden als militair. In juni 1527 sneuvelde zijn broer Ernst, waarmee 
hij samen Hattem probeerde te veroveren. Hij werd begraven in de Sint Michaëlskerk te Zwolle. 
Bij de bestorming van Hattem was ook hun broer Wilhelm of Willem, die enige tijd 
commandant van Steenwijk was. Deze was getrouwd met de Duitse Margrethe, gravin van 
Ebersreuth en vertrok weer naar het oude vaderland, waar hij in 1531 stierf. Zijn kinderen 
(vooral dochter Anna) kregen later weer met de Nederlanden te maken wegens de 
nalatenschap van hun oom Georg. 

De stadhouder had in de eerste plaats een militaire functie. Schenck heroverde bijvoorbeeld 
Diepenheim dat als uitvalsbasis door de Geldersen werd gebruikt en hield, tot Gelre bij de 
Nederlanden kwam, de veldheer Maarten van Rossum in de gaten. Hij versloeg de wederdopers 
bij Bloemkamp, en veroverde ook Groningen (1536), waar hij eveneens stadhouder werd.  

Georg Schenck kreeg nu al gauw meer titels van de keizer Karel V na de overdracht van de 
wereldlijke heerschappij over Overijssel en Drenthe door de bisschop van Utrecht, Philips van 
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Bourgondië, aan de keizer in 1528. Georg Schenck werd in 1528 stadhouder van Overijssel 
en Groningen. Op 21 maart 1528 werd hij in Kampen gehuldigd.  

Het slot Toutenburg was in 1531 uiteindelijk pas echt klaar. Het was een slot geworden dat 
zijn weerga in de noordelijke Nederlanden ternauwernood kende. 

 

Kasteel de Toutenburg, Vollenhove  

Toutenburg is een middeleeuws kasteel in het Nederlandse stadje Vollenhove. Het werd rond 
1500 gebouwd. Het kasteel werd gebouwd voor Georg Schenck van Toutenburg, een edelman 
uit Tautenburg in Thüringen, die werd benoemd tot schout van Vollenhove. Hij was getrouwd 
met jonkvrouwe Anna de Vos van Steenwijck, die overleed in 1526. Uit zijn tweede huwelijk 
met Joanna van Egmond werd een zoon Carel geboren. Georg Schenck van Toutenburgh 
overleed in 1540, waarna het kasteel in bezit kwam van Carel en na diens dood in bezit van 
zijn oudere broer Frederik. Na de dood van Frederik in 1580 kwam het kasteel in handen van 
de geslachten van Haersolte en van den Boetselaer. In de 18e eeuw raakte het kasteel in 
verval. Tegenwoordig is er alleen nog een ruïne over waar openluchtspelen worden gehouden. 

De orde werd in 1430 opgericht door Filips de Goede, hertog van Bourgondië en heerser over 
de meeste Belgische gewesten. De orde van het Gulden Vlies was een soort van tegenhanger 
van de Engelse orde van de Kousenband. Zij moest de gelijkwaardigheid van Filips met de 
andere Europese vorsten beklemtonen. Zij bestond uit 30 ridders (50 vanaf 1516) en 4 
officieren: een schatbewaarder, een wapenmeester, een kanselier en een griffier.  
 
De orde was dus een selecte club om de beste medewerkers en buitenlandse bondgenoten van 
de hertog te eren. Het ereteken van de orde was een ram. Het dier verwees naar de Griekse 
legende van de Argonauten en het moest suggereren, dat de Bourgondische dynastie afstamde 
van de Trojanen. 
 
Met het sieraad van de orde is hij in het jaar van zijn overlijden (1540) afgebeeld op een 
schilderij, toegeschreven aan de Kamper schilder Ernst Maeler. Schenck schreef op 21 januari 
1540 nog een aanbevelingsbrief voor hem aan het stadsbestuur van Kampen, toen Maeler 
daar tolbeambte wilde worden. Het was overigens niet zijn enige portret: ergens na 1531 is er 
ook een geschilderd door Jan Vermeyen. Onbekend is waar dit portret nu is. Voor het laatst 
werd er over geschreven bij een tentoonstelling over het Gulden Vlies in Brugge, 1962.  
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Georg Schenck was van grote economische betekenis voor het noorden, o.a. door het 
aanleggen van de Zwarteweg van Leeuwarden naar Tietjerksteradeel, dwars door moerassig 
gebied. Hij was het die na de jarenlange oorlog tegen Karel van Gelre de gewesten Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel wist in te lijven in het Bourgondische Rijk. Keizer Karel V 
had oog voor de noden van de armsten onder zijn onderdanen, die juist tijdens zijn bewind de 
gevolgen van door rampen en oorlog veroorzaakte hongersnoden bijna om de tien jaar 
ondervonden. Er kwam een regeling om de prijzen van levensmiddelen te beheersen, regels 
om bedelarij en landloperij aan banden te leggen en om minderjarigen te beschermen. Zelfs 
werden er richtlijnen uitgevaardigd voor weeshuizen en voor het afwikkelen van 
faillissementen. Veel stadsbesturen zagen deze maatregelen als een aantasting van hun 
vrijheden en een bedreiging van hun schatkist. Elke stad of streek zorgde immers voor zichzelf. 
Karel V stelde in al zijn gewesten dezelfde bestuursvorm in; een bestuur onder een stadhouder 
met hof en rekenkamer.Friese gouwen (Westergo, Oostergo en Zevenwouden) stond een ‘scelta’ 
en die hield toezicht op de zorg voor de dijken door de grietenijen. In de praktijk bleek dit 
systeem één zwak punt te hebben: het liet ruimte voor langdurige conflicten over de 
onderhoudsplicht. Wie was er bijvoorbeeld voor welk dijkvak verantwoordelijk en wie moest 
het onderhoud betalen?  

Naar aanleiding hiervan kwam stadhouder Schenck van Toutenburgh met het Groot 
Arbitrament, waarbij vier dijkgebieden werden onderscheiden. De dijkzorg in deze gebieden 
werd toevertrouwd aan nieuwe organisaties, zogenaamde ‘Contributies’. Deze Contributies 
waren de eerste waterschappen van Friesland. Daarmee heeft Schenck van Toutenburgh 
de basis heeft gelegd voor het Friese waterschapsbestel, waarvan Wetterskip Fryslân het 
eindpunt is. In maart 1535 nam een groep van circa 300 doopsgezinden de Cisterciënzer 
abdij van Oldeclooster bij Bolsward in en richt versterkingen op. Zij vernielen de altaren 
en beelden en stichten er hun Nieuw Jeruzalem. Georg Schenck neemt de abdij in. De 
overlevenden worden gehangen, onthoofd of indien vrouwelijk, verdronken. 

Delfzijl werd door Schenck veroverd in september 1536, waarbij de plaatselijke versterking, 
het blokhuis, wordt gesloopt. Verder veroverde hij Appingedam voor de keizer. In datzelfde 
jaar verslaat hij, vanaf de heuvel van het klooster bij Heiligerlee, de invallende troepen van 
Christiaan van Denemarken. 
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Door herovering van het kasteel Coevorden op de Gelderse hopman Selbach op 10-11-1536 
werd hij drost en opperrechter van Drenthe, en stadhouder van Groningen. Verder hij kreeg 
het Heerlijkheid Wedde en Westwoldingerland als leen. Het Huis te Wedde, ook wel De Burcht 
genoemd, was een eeuwenoude versterkte plaats. Na de verovering in 1530 door de troepen 
van de Hertog van Gelre werd deze versterkt, blijkbaar zonder succes. Na 1536 werd de 
verbouwing doorgezet door Georg Schenck, die zijn wapen in de muur van de toren liet 
inmetselen. Ook nu nog prijkt In maart 1535 nam een groep van circa 300 doopsgezinden de 
Cisterciënzer abdij van Oldeclooster bij Bolsward in en richt versterkingen op. Zij vernielen 
de altaren en beelden en stichten er hun Nieuw Jeruzalem. Georg Schenck neemt de abdij in. 
De overlevenden worden gehangen, onthoofd of indien vrouwelijk, verdronken. 

Delfzijl werd door Schenck veroverd in september 1536, waarbij de plaatselijke versterking, 
het blokhuis, wordt gesloopt. Verder veroverde hij Appingedam voor de keizer. In datzelfde 
jaar verslaat hij, vanaf de heuvel van het klooster bij Heiligerlee, de invallende troepen van 
Christiaan van Denemarken.  

Door herovering van het kasteel Coevorden op de Gelderse hopman Selbach op 10-11-1536 
werd hij drost en opperrechter van Drenthe, en stadhouder van Groningen. Verder hij kreeg 
het Heerlijkheid Wedde en Westwoldingerland als leen. Het Huis te Wedde, ook wel De 
Burcht genoemd, was een eeuwenoude versterkte plaats. Na de verovering in 1530 door de 
troepen van de Hertog van Gelre werd deze versterkt, blijkbaar zonder succes. Na 1536 
werd de verbouwing doorgezet door Georg Schenck, die zijn wapen in de muur van de toren 
liet inmetselen. Ook nu nog prijkt zijn blazoen op een gebeeldhouwde steen boven de 
ingangspoort van het slot. 

Tot op de dag van vandaag leeft Schenck als eerste Heer van Wedde voort in het wapen van 
de gemeente Bellingwolde. In het nieuwe gemeentewapen vond het blazoen zijn plaats in 
het hartschild. Het wapen is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 22 april 1969, no. 9. De 
officiële beschrijving luidt als volgt: "Gegeerd van azuur en goud, de geren van azuur 
beladen met een lelie van goud, gericht vanuit het midden van het schild; een hartschild, 
geschuinbalkt van azuur en zilver van tien stukken. Het schild gedekt met een gouden 
kroon van drie bladeren en twee paarlen". 

De titels van Georg Schenck waren toen hij op 2 februari 1540 overleed aan de eerder 
genoemde schotwond, opgelopen in het beleg van Genemuiden: Stadhouder van Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel, Ridder van het Guldenvlies, Rijkskamerling, Schout en 
Drost van Vollenhove en Coevorden, Kastelein der Heerlijkheid Kuinre, Opperbevelhebber 
van Genemuiden en Heer van Wedde, Westwoldingerland en Bellingwolde. Hij kreeg al deze 
titels door zijn moed en zijn daden, zoals het veroveren van vele steden voor de Keizer. 

Hij werd op 17 maart 1540 bijgezet naast zijn eerste vrouw in de grafkelder van Toutenburg 
midden onder het hoge koor van de Grote Kerk van Vollenhove, in het bijzijn van veel 
edelen uit Overijssel en afgevaardigden van de drie steden. 

Als stadhouder van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland werd hij opgevolgd door 
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren die het ambt slechts 8 jaar bekleedde. 
Vervolgens werd Jean de Ligne, graaf van Aremberg de stadhouder. 

Uit zijn eerste huwelijk waren nog twee kinderen in leven: Maria, abdisse van Rijnsburg, en 
Frederik, proost te Oldenzaal. Zijn weduwe Johanna bleef achter met de dertienjarige zoon 
Carel. Johan, amper 9,  was inmiddels opgenomen aan het hof in Brussel (zoals ook Willem 
van Oranje) of een andere adellijke familie uit de hofkringen om een opvoeding te ontvangen 
zoals ook zijn vader die aan het hof in Baden had gekregen. Het is onduidelijk wat er met de 
andere zoon Jurriaan (Georg of Jörg in het Duits) is gebeurd - 11 jaar oud - , mogelijk was hij 
al naar familie in Duitsland gestuurd voor een opleiding.  
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De weduwe kreeg blijken van medeleven van de keizer zelf (op 13-2-1540) en van landvoogdes 
Maria van Hongarije (op 14-2-1540). Johanna zelf stierf kort daarna, in augustus 1541 werd 
ze begraven. 

Georg Schenck had al in 1527 zijn oudste zoon Frederik afgekocht. Frederik had in 1527 in 
verband met zijn voornemen in de geestelijke stand te treden al zijn rechten op de 
nalatenschap van zijn moeder Anna de Vos van Steenwijk aan zijn vader overgedaan. Georg 
had bij testament vier voogden voor Carel aangewezen. Zoon Johan werd kennelijk opgevoed 
in adellijke kringen in de zuidelijke Nederlanden, onder 'Spaanse' invloed. De kinderen uit 
diens tweede huwelijk zullen later aanspraken doen gelden op de Toutenburg. Van zoon 
Jurriaan / Georg wordt niets meer vernomen, ook niet na het overlijden van zijn broer Carel 
in 1571. Het zou deze Georg kunnen zijn, die in 1583 als pastor Georg Taute te Königsee 
voorkomt in de archieven van de Lutherse kerk na zijn opleiding, gestart in 1555. Diens 
kleinzoon Simon claimt dat namelijk later. Nadat Georg overleed ging het kasteel Toutenburg 
dus naar zijn zoon Carel Schenck, maar zijn gierige halfbroer Frederik Schenck nam daar 
geen genoegen mee en probeerde alsnog aan de bezittingen te komen door de voogdij over 
Carel op te eisen. Een eerste poging daartoe mislukte in augustus 1541, maar later probeerde 
hij met familielid bisschop Georgius van Egmond een viertal personen voor te stellen waarvan 
dan de keizer er één als voogd zou moeten aanwijzen.  

Naast de Toutenburg en andere nieuwe bezittingen in de Nederlanden had Schenck nog zijn 
eigen bezittingen in de Duitse landen, zoals de heerlijkheid Windisch Eschenbach in de 
Oberpfalz.  
 
Het kasteel werd beheerd door ene Jan van Hensburgh. Toen op zekere dag Frederik met een 
groot gevolg voor de poort verscheen sloot Jan gewoon de poort van de Toutenburg en droop 
de halfbroer Frederik af. De Toutenburg was dus gered, maar de beide heren konden wel de 
overige goederen plunderen, zo bleek uit een klacht van Bartholomeus Twenbergen, ex-
secretaris van Georg Schenck en later griffier van de staten van Overijssel, aan de keizer. 
Resultaat was dat hij als voogd werd benoemd. 

Halfbroer Frederik en halfzuster Maria lieten het er echter niet bij zitten, en maakten het de 
voogd erg moeilijk tot in 1545 een schikking werd bereikt via bemiddeling van bisschop 
Georgius. Zij kregen een lijfrente. Carel behield de onroerende goederen zoals Toutenburg en 
het kasteel te Wedde, zoals bleek uit de verklaring van de keizer opgemaakt te Deventer op 
13-6-1548 door Johan van Ittersum, drost van IJsselmuiden. 

Carel Schenck leefde een eenzaam, teruggetrokken leven, in tegenstelling tot de meeste 
adellijke jongeren van zijn tijd. Hij ontving niemand, en werd somber en depressief. Op zeker 
moment ging het gerucht dat hij zijn eigen knecht Wijnand Grietensz met een degen had 
vermoord. Hij kreeg gratie van de gouvernante. Hij was zelf niet eens in staat zijn bezittingen 
te beheren: dat bleef in handen van eerdergenoemde B.C. van Twenbergen. 

Hij stierf in 1571 zonder wettige kinderen, hij had alleen een bastaardzoon die als jonker 
Lodewijk bekend stond. Deze Lodewijk Schenk overleed in 1637. 

Ondertussen was halfbroer Frederik op 13-11-1561 (de eerste!) aartsbisschop van Utrecht 
geworden. Hij droeg aan pastoor Vuyst te Vollenhove op om zijn broer zonder pracht en 
praal te begraven in het graf van hun vader, in de Grote Kerk. Tevens moest pastoor Johan 
Vuyst het kasteel en de inboedel voor hem veilig stellen. 

Op 1573 werd hij door de adel op de Overijsselse landdag officieel met de Overijsselse 
goederen waaronder de Toutenburg beleend. Vanaf toen gebruikte hij het kasteel zo nu en 
dan. Hij verzamelde door de tijd heen zoveel geld, dat de staten van Utrecht - die wel wat 
konden gebruiken - een greep in zijn kas deden, er 40.000 gulden voor eigen gebruik 
uithaalden. Hij was gierig, maar toch ook wel geleerd, en ook hypocriet. Zo schreef hij 
allerlei maatregelen voor op het gebied van kuisheid, maar hield er zelf wel twee minaressen 
op na: Ida Claessen en Anna Jansen, zoals bleek in 1583 uit een traktement. Hij overleed 
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op 25-8-1580 in Wijk bij Duurstede, 67 jaar oud. Hij werd begraven temidden van het 
tumult van de reformatie, die ook de Dom van Utrecht niet onberoerd liet. 

 

Ruine van kasteel De Toutenburg 

Bisschop Frederik Schenck was zonder testament overleden, dus beschouwden de 
kerkelijke autoriteiten in Utrecht zich als erfgenaam en eisten de huur op van de beheerder, 
Jan van Wilp. Deze stelde dat de bisschop had verklaard de wereldlijke goederen na te 
laten aan de kinderen  van Willem, broer van George Schenck, te weten Christoffel Schenck 
en de zonen van Willems dochter Anna, Joachim en Steven van den Boetselaer. Dit werd 
bevestigd door het gerechtshof van Utrecht op 27-6-1581. 
Willem Schenck de jongere was vrijheer van Tautenburgh, heer te Korteplan, overste 
commandant van Steenwijk in dienst van de Bourgondische regering. Zijn dochter Anna 
Schenck kreeg met haar man Rutger van den Boetselaer, een rechter, drie zonen: Joachim, 
Steven en Oswald. 

De Utrechtse geestelijken hadden zich weinig van het gerechtelijke vonnis aangetrokken. 
Verder bleken ook twee onwettige kinderen zich een deel van de nalatenschap hadden 
toegeëigend: Frederik Schenck en zijn zuster (getrouwd met Jacob Tymanszoon). Op 31-7-
1585 werd een ieder gelast te ontruimen en over te drage wat niet van hen was. 
Ook anderen lieten zich niet snel wegjagen, zoals allerlei pachters in Friesland, Drenthe en 
Overijssel, waaronder Johan van den Clooster die het huis Batingen van 1580 tot 1601 in 
beslag hield tot het werd ontruimd door het leger van Graaf Willem Lodewijk. 
Christoffel Schenck werd pandheer op Schuilenburgh, en trof een schikking met de drie 
broers Joachim, Steven en Oswald van den Boetselaer. 

In 1615, tijdens het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog dook vanuit de 
(vijandelijke) Zuidelijke Nederlanden een kleinzoon van Georg op: Joost Schenck, zoon van 
Georgs jongste zoon Johan en diens tweede vrouw Pasquina Dekens van Gent. 

Hij reisde naar Overijssel voor een schikking met de toenmalige officiële eigenaren / 
beheerders, de drie broers Van den Boetselaer, mede namens zijn zusters Francina en 
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Levina. De ochtend na zijn vertrek vanaf de Toutenburg vond men hem vermoord, niet ver 
van het kasteel, en de papieren van de overeenkomst verscheurd. 

Zijn zuster Levina de Mangelaere-Schenck toog vervolgens in 1630 naar Vollenhove, en 
procedeerde tegen de Boetselaers uit naam van haar kinderen Adriaen, Johan en Jurriaan, 
en haar zuster Van Acke-Schenck. Het proces sudderde voort tot 1669, toen het 
fulmineerde in modder gooien naar elkaar, en de Mangelaers aan het kortste eind 
begonnen te trekken omdat eenvoudigweg hun geld om te procederen op was. 

In 1531 werd Georg Schenck in Tournai ridder in de Orde van het Gulden Vlies, temidden 
van een illuster gezelschap hoge heren: 

Jean III, roi de Portugal (1502-1557). 
Jacques V, roi d'Ecosse (1512-1542). 
Ferdinando d'Aragon, duc de Calabre (d. 1551). 
Inigo Fernandez de Velasco, 3me duc de Frias (d. 1554-59 ?). 
Philippe, duc de Bavière (1503-1548). 
Georges, duc de Saxe (1471-1539). 
Beltran II de la Cueva y Toledo, 3me duc d'Albuquerque (vers 1477-1560). 
André Doria, 1er prince de Melfi (1466-1560). 
Philippe d'Autriche, depuis Philippe II (1527-1598). 
Renaud III, seigneur de Brederode (1492-1556). 
Ferrante Gonzaga, duc d'Ariano (1507-1557). 
Nicolas, comte de Salm (1503-1550). 
Claude de la Baume, sgr. de Mont-Saint-Sorlin (d. vers 1541). 
Antoine, marquis de Berghes, comte de Walhain (1503-1567). 
Jean de Hennin, 1er comte de Boussu (1480-1562). 
Charles, 2me comte de Lalaing (1506-1558). 
Louis de Flandres, sgr. de Praet (d. 1555). 
Georges Schenck, sgr. de Tautenburg (d. 1540). 
Philippe de Lannoy, vicomte de Sebourg (1460-1535). 
Philippe de Lannoy, sgr. de Molembaix (1487-1543). 
Alfonso d'Avalos d'Aquino, marquis del Vasto (1502-1546). 
Francisco de Zuniga, 3me comte de Miranda (d. 1536). 
Maximilien d'Egmont, comt de Bueren (1509-1548). 
René de Châlons, prince d'Orange (1518-1544).   
 
bron: http://www.antiquesatoz.com/sgfleece/knights2.htm. 

George Schenk van Toutenburg was een zoon van de Duitse edelman Johann Schenk von 
Toutenburg en zijn vrouw Ludomitia von Schleinitz. Hij was overste in het leger van Keizer 
Karel V en werd in 1521 tot stadhouder van Friesland benoemd. Hij trouwde eerst met 
jonkvrouw Anna de Vos van Steenwijk en na haar dood met Johanna gravin van Egmond. 
George stichtte omstreeks 1525 de buitenplaats Toutenburg tussen de dorpen Rijperkerk 
en Tietjerk. Om gemakkelijk en snel te kunnen reizen tussen zijn landhuis en Leeuwarden, 
de zetel van zijn regering, liet hij tussen 1528 en 1531 een weg aanleggen, de ‘Zwarte Weg’ 
genoemd. Daardoor wordt dit kruispunt nog steeds "Zwartewegsend" genoemd. 

Bij zijn dood in 1540 laat George het slot Toutenburg na aan zijn zoon Carel Schenk van 
Toutenburg. In een missieve van 1564 met betrekking tot de tolheffing op de Zwarteweg, 
wordt melding gemaakt van het feit dat de bewoner van "Hove Toutenburg", joncker Carel 
Schenk en diens huisgenoten en dienstbaren, van die tolheffing worden vrijgesteld. 
Van wat er de volgende eeuw met Toutenburg gebeurde is weinig of niets bekend. 
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Deze buitenplaats lag bij Tietjerk, gemeente Tytsjerksteradiel in de hoek van de huidige 
Rijksstraatweg, Zwartewegsend en Toutenburgleane. Het huis werd rond 1525 gebouwd 
door Georg Schenk van Toutenburg. 

In 1640 is het slot eigendom van een heer Marssum, "één der Burgemeesteren" van 
Leeuwarden, die het huis verhuurde aan de weduwe Trijn Jacobs.  

In 1698 wordt Reiner Gijsbert Fontein als eigenaar vermeld. Waarschijnlijk liet hij op het 
landgoed Toutenburg aan het begin van de 18e eeuw een tweede huis laten bouwen, 
Vijversburg genaamd. Uit 1721 en 1722 dateren twee tekeningen, de ene met "Vijversburg" 
en de andere met "’t slot Toutenburg". 

In 1748 is het landgoed eigendom van jonkvrouw Jaycke van Wyckel, weduwe Kuffelaar 
en tien jaar later, in 1758, Blijkt Eelco van Haersma de eigenaar te zijn. Nog eens tien jaar 
later, in 1768, is eigenaar mr. H. van Steeken, "Old Raad-Ordinaris in den Hove van 
Friesland". In 1820 woont hier jonkvrouw Titia van Sminia uit de Bergumer tak van deze 
familie. Tien jaar later verkopen de erven Van Sminia het buiten aan Salomon Nathan 
Leeuwenstein, die het overdroeg aan de douairière Van Sytzama. 
 
In 1842 wordt de State verkocht voor de sloop voor 6300 gulden. Toch is het huis niet 
direct afgebroken, want in 1850 wordt de bouwvallige state door dr. Nicolaas Ypeij 
aangekocht voor elf duizend gulden. Door deze familie wordt vrij spoedig daarna opdracht 
gegeven de state af te breken. Deze familie was eigenaar van het naastgelegen Vijversburg. 
 
De zoon van Nicolaas Ypey, Age Looxma Ypey was een kunstliefhebber en verzamelaar. Hij 
bracht grote collecties munten en porselein bijeen, die hij later samen met een legaat van 
50.000 gulden aan het Fries Museum naliet. Age was ongeneeslijk ziek en toen zijn moeder 
in 1890 op 84-jarige leeftijd stierf, trof hij testamentaire beschikkingen, waaraan o.a. de 
‘Stichting op Toutenburg’ te danken is. Op de plaats waar Toutenburg heeft gestaan werd 
een gasthuis gebouwd naar een ontwerp van de Leeuwarder architect H.H. Kramer, dat de 
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oude naam "Toutenburg" nog steeds draagt. Age overleed op 8 augustus 1892 in de 
ouderdom van 59 jaar. 

Ten zuiden van de oude stadskern van Vollenhove liggen in het park van het landgoed 
Oldruitenborgh op een eilandje de laatste resten van het eens zo omvangrijke kasteel 
Toutenburg, omspoeld door de brede vierhoekige slotgracht.  De Toutenburg werd gesticht 
door Georg (of Jurjen) Schenck, die als edelman van Frederik van Baden, bisschop van 
Utrecht, in 1496 in ons land kwam en begiftigd werd met het drostambt van Vollenhove en 
later met het stadhouderschap van de noordelijke Nederlanden. 

Het kasteel is bij gedeelten verrezen, waarvan elk deel afzonderlijk bewoonbaar was. In 
1524 ving men aan met het "getimmer", in 1531 werd met een deel begonnen, wat bleek 
uit een opschrift boven een poort en in 1552 was men er nog mee doende. 

De bouwtijd geeft reeds aan, dat hier niet van een kasteel in de eigenlijke zin van het woord 
sprake kan zijn geweest. Sterkten met stenen muren van nog geen meter dik konden 
immers aan het geschut van de zestiende eeuw geen weerstand van betekenis meer bieden. 
Maar niettemin kreeg het coulissenkasteel, zoals wij het dan maar zullen noemen, het 
uiterlijk van een geduchte sterkte, gebouwd als het werd als waterburcht met een smalle 
houten brug naar het indrukwekkende poortgebouw. 

Het gebouw had een bijna vierkante grondslag. Aan de westzijde, tussen twee torens, was 
de ingang gesitueerd. Twee torens met uivormige bekroning bevonden zich op de hoeken 
van de oostelijke muur. Het gehele gebouw was onderkelderd, waarboven zich slechts één 
verdieping verhief. De vertrekken waren geconcentreerd bij de oostelijke torens, het 
zogenoemde zuider- en noorderhuis, terwijl op het binnenplein zich het 1-vormig 
hoofdgebouw - het middelhuis – bevond. 

Een zeventiende-eeuwse gravure en een schilderij uit dezelfde tijd, vervaardigd door F. 
Camerlinck, lichten ons in over de omvang en het exterieur van de Toutenburg. Wij zien 
dan een naar het westen gekeerde ingangspartij, bestaande uit een van een trapgevel 
voorzien poortgebouw tussen twee ronde torens, die met een spits dak zijn gedekt. Op deze 
torens sluiten aan beide zijden vleugels aan, met een zadeldak gedekt en voorzien van een 
trapgevel aan de beëindiging. Op het dak zijn verschillen de dakkapellen aangebracht, 
terwijl de muren in spaarnissen aangebrachte raamopeningen vertonen van verschillende 
grootte. 

Op de zuidelijke vleugel sluit een muur aan, waarin ook weer openingen zichtbaar zijn van 
kruisvensters. Ook is hier een erkerachtig uitbouwsel op consoles te zien. De zuidoostelijke 
hoektoren, rond van vorm, is gedekt met een achtzijdige spits die uitloopt in een ui, een in 
deze streek ongebruikelijke maar niettemin zeer sierlijke bekroning van een toren. Op de 
eerder genoemde gravure is ook een noordoostelijke hoektoren te zien, identiek aan de 
zuidoostelijke, waartussen een muur. De noordmuur tenslotte sluit weer aan op de eerder 
vermelde noordelijke vleugel terzijde van de ingangspartij. Hoe de bebouwing van het door 
deze muren omsloten binnenterrein is geweest laat zich moeilijk uit de afbeeldingen 
aflezen. In ieder geval is er sprake geweest van een hoog, door zadeldaken gedekt 
hoofdgebouw waarvan de topgevels de veelvuldig in dit complex voorkomende getrapte 
bouwwijze vertonen. Bij de noordoostelijke en zuidoostelijke hoektorens staan ook 
gebouwen, die vermoedelijk in de vorm van een L zijn gebouwd. 

Georg Schenck overleed (op de Toutenburg, net zoals zijn beide vrouwen) aan de gevolgen 
van een kwetsuur door een musketschot opgedaan bij de belegering van Genemuiden op 
21 februari 1540 en hij werd op het koor in de Grote Kerk te Vollenhove begraven. 

Direct na het overlijden in 1571 van zijn halfbroer Karel, de tweede eigenaar van de 
Toutenburg, gaf  aartsbisschop Frederik Schenck van Toutenburg als  erfgenaam opdracht 
een gerechtelijke inventarisatie van de boedel in het sterfhuis Toutenburg op te maken. 
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Die is bewaard gebleven en daaruit is op te maken wat er op een dergelijk kasteel in die 
tijd aanwezig was. 

Het kasteel omvatte de grote 'steinen' zaal, het oude salet met onder meer een beeld van 
Maria Magdalena uit 1528 met het wapen van Georg Schenck, de garderobe met twee 
vertrekken en de 'stove'. In de kamer bij de 'stove' bevond zich 'ein tafreili van ein schoen 
Marienbelde mit de figuer van zalige Jurgen Schenck ende sin gemahelin vrouw Joanna 
van Eggemondt'. Tevens was er een harnaskamer, de secreetkamer, Steenrichskamer, 
bisschopskamer, de bottelarije of de kelder, de bierkelder, de wijnkelder, de keuken, de 
sniderkamer, de poortkamer, de meidenkamer, mr. Arentzkamer en nog verschillende 
andere kamers. In de secreetkamer werden de meest kostbare goederen aangetroffen, 
waaronder vergulde bekers waarmee de stad Groningen Jurjen Schenck had vereerd, 
alsmede lijfssieraden. Ook bevonden zich hier de kisten met archiefstukken. Opvallend zijn 
de vele schilderijen die overal in het huis hingen, meestal met voorstellingen van heiligen. 
In 'de kamer boven 't nye sallet' hing een portret van Georg Schenck, dat in het Provinciaal 
Overijssels Museum te Zwolle wordt bewaard. 

In 1581 werd de stad Vollenhove door staatsgezinde soldaten uit het leger van Sonoy, onder 
bevel van de Engelse veldheer John Norrits, ingenomen. Deze legde garnizoenen op het 
Oldehuis en de Toutenburg, die aan de huizen veel schade berokkenden. 
Bij het bezetten van Hasselt 26 oktober 1582 door de Staatsgezinde partij werd o.a. bij Jan 
van Wilp, die rentmeester en pachter van enige Toutenburgse goederen was, te zijnen huize 
vele goederen, de huize Toutenburg toebehorende en bij van Wilp in bewaring, geroofd. 

Door de schade, aangericht bij de bezetting door de Staatse troepen in 1581 bleek 
deToutenburg, evenals het Oldehuis, geen geschikt verdedigbaar bouwwerk meer te zijn. 
De Overijsselse Staten wilde beide huizen dan maar ontmantelen. De nieuwe eigenaren 
wisten dit te voorkomen door de bezettingstroepen uit te kopen en zo hun bezit veilig te 
stellen. Tevens beloofden zij de Staten dat zij het huis goed zouden bewaren en geen andere 
bezettingen zouden toelaten. 

In de zomer van 1615 werd nabij de Toutenburg het lijk gevonden van een door messteken 
om het leven gebrachte man. Volgens getuigen was dit het lijk van een bedelaar of 
landloper. Maar vanaf 1638 werd dit feit anders geïnterpreteerd, toen Adriaan van 
Mangelaar tegen de erven een proces begon over de nalatenschap van Georg Schenck. Van 
Mangelaars vrouw Levina Schenck zei de zuster te zijn van de vermoorde man, Joost 
Schenck. 

Toutenburg bleef in het geslacht Haersolte totdat Douairière van Heerdt, geboren Anna 
Lucia van Haersolte als beneficiaire erfgename van Rutger van Haersolte op 11 april 1787 
de Toutenburg voor f 3200 verkocht aan Jan Arend de Vos van Steenwijk tot Nijerwal. 
In 1787 is er al sprake van verkoop van stenen van de Toutenburg, blijkbaar afbraak, die 
werd gebruikt voor reparaties aan de Grote Kerk teVollenhove. 

Daarna werd eigenaar Arend Sloet tot Tweenijenhuizen. Arend Baron Sloet tot 
Tweenijenhuizen die in 1748 bij zijn oom Ph. G. van Echten op Oldruitenborgh inwoonde, 
huwde in 1766 met zijn tweede vrouw Johanna Philippina Barones van Dedem tot den 
Gelder. Zij was erg vermogend, en stelde Arend in staat een compleet landgoed samen te 
stellen rond zijn havezate Oldruitenborg. Ze overleed 12 mei 1815 op de havezate Ter Heyl, 
gemeente Roden, na in 1789 hertrouwd te zijn met Mr. Willem de Lille. 

Deze Mr. W. de Lille, hertrouwd met Sloets weduwe, bracht dit oude huis, Ter Heijl, weer 
in bewoonbare staat. Prof. Dr. Jac. de Rhoer, een tijdgenoot, schrijft in zijn geschiedenis 
van Drenthe dat van de afbraak van Toutenburg ook is gebouwd een "nieuw Toutenburg" 
aan de weg van Roden naar Nietap, in de buurt van Ter Heijl. Wat er toen nog stond van 
de Toutenburg liet hij verder afbreken en van de materialen het tegenwoordige 
Oldruitenborgh verbouwen. 
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In 1790 werden de Toutenburgse goederen in hun geheel toegescheiden aan Arends tweede 
zoon Anthony, die ook Oldruitenborgh kreeg. De restanten van de Toutenburg werden door 
de nieuwe eigenaar niet geheel en al afgebroken, maar juist welbewust als bouwval 
behouden. Het was in die tijd modern om tuinen te voorzien van romantische stofferingen, 
bijvoorbeeld in de vorm van kapellen of ruines. De ruïne vormde zo een 'follie' in het nieuwe 
landgoed Oldruitenborgh, ingericht in Engelse stijl. Bij de afbraak vond men drie nissen in 
een muur, waarin sporen van menselijke geraamten. 

De plek waar Toutenburg eertijds stond bleef in het bezit van de eigenaren van 
Oldruitenborgh, totdat deze bezitting bij raadsbesluit van 17 februari en notariële akte van 
30 september 1947 eigendom werd van de gemeente. 

Ten noordoosten van de ruïne van Toutenburg ligt de (oude) Molenberg. Op de gravure van 
de Toutenburg uit 1617 door Visscher is ook de molen te zien. De molen, reeds sedert 1465 
eigendom van de stad, stond op een verhoging tussen de Landpoort en de gracht van de 
Toutenburg. Omstreeks 1647 schijnt de molen gesloopt te zijn. Mogelijk zijn onderdelen 
gebruikt voor de bouw van de nieuwe stadsmolen op het noorderbastion van de stad. De 
verhoging maakt nu deel uit als 'berg' van het park en landgoed Oldruitenborgh. In 1759 
werd door L. A. Sloet tot Plattenburg aangekocht een gedeelte van een stukje weiland, 
waaraan ten oosten de oude Molenberg, ten westen de havezate Nijerwal, ten zuiden de 
gracht van Toutenburg en ten noorden de Achtersteeg (Groenestraat). 
 
In oktober 1953 werd bij wijze van werkverschaffing de slotgracht uitgebaggerd en aan de 
zuidkant van het eiland is een gedeelte muur voor de dag gekomen. Onbekend is of toen 
ook foto's zijn gemaakt of opmetingen gedaan. De grachten rondom de ruïne werden in 
1977 opnieuw uitgebaggerd en nu van een beschoeiing voorzien.Tijdens de 
werkzaamheden stuitte men op de resten van de houten ophaalbrug van het slot. Bij het 
uitbaggeren van de gracht werd de windvaan van de Toutenburg gevonden, met het wapen 
van Van Haersolte. Deze windvaan hangt nu in de Oudheidkamer. De ruïne, na zijn tweede 
leven als 'follie', doet nu dienst als decor: er voor ligt een plankier dat onderdeel vormt van 
een openluchttheater. Van het gehele indrukwekkende complex zijn nog slechts de 
armzalige resten van de twee het poortgebouw flankerende torens overgebleven. De 
noordelijke toren heeft nog een gemetseld koepelgewelfje, twee open en een gedicht 
schietgat. Ook in de zuidelijke toren is zo'n gewelfje aanwezig geweest, getuige de 
overblijfselen van de aanzetten hiervan. In de twee ronde bakstenen gedeelten van torens 
bevinden zich kanonkelders. Overblijfselen van dergelijke kelders, die vooral wat het 
systeem van rookafvoer betreft met deze overeenkomen, zijn te vinden in Elburg. 
De muurdikte blijkt slechts 0,90 m te zijn, een belangrijke aanwijzing dat hier inderdaad 
van een coulissenkasteel sprake is geweest. De torens hebben zandstenen waterlijsten. Het 
steenformaat is opmerkelijk klein: 22 x 10 x 6 cm. Tussen deze torens is in de jongste tijd 
een boogje gemetseld met het oog op de functie, die de resten nog hebben als achtergrond 
van openluchtspelen. 

Voor het maken van een overgang van de ruïne naar het houten plankier is op korte afstand 
van de noordelijke poorttoren een ontgraving verricht, waarbij een gemetselde waterput 
tevoorschijn is gekomen, die een doorsnede heeft van 3,90 m. Ook hier hetzelfde 
steenformaat als bij de torens. Op de bodem van deze put bevindt zich turf. Verder zijn er 
nog een gedeelte van de buitenmuur en een overwelfde gang met het poortje, dat vroeger 
op de gracht uitkwam, ontdekt. Het nog volledig bestaande, omgrachte vierkante 
burchtterrein is bezaaid met van het slot afkomstige stenen, dakpannen en brokken 
metselwerk. 

Er ging een verhaal, dat men indertijd in een onderaardse gang bij of in de ruïne een 
brandende kaars aan een touw had laten zakken, die door de opstijgende lucht was 
uitgegaan. De familie Sloet had de kelders waar die gang in uitkwam begin van de 
twintigste eeuw in gebruik voor het bewaren van ijs. Maar toen de boterfabriek ijs op andere 
wijze ging maken werd de kelder waar de gang in uitkwam, dichtgegooid. In 1944, tijdens 
de oorlog, kwam er een mevrouw Klein Sprokkelhorst op Toutenburg om te zien of er ook 
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onderaardse gewelven waren, om als schuilkelders voor de bevolking van Vollenhove te 
worden ingericht. Zij wees met de wichelroede een gang aan naar de Bagijnekamp waar 
het klooster Clarenberg heeft gestaan en beweerde dat er ook gangen liepen naar St. 
Jansklooster en de Kleine Kerk in de stad. Daarvan is tot dusver niets gebleken. Bij de 
opgravingen op de Bagijnekamp, voor de bouw van Nieuw Clarenberg, kon deze legende 
definitief naar het rijk der fabelen worden verwezen. 

Het gemeentehuis van Vollenhove was eertijds gevestigd in Old Ruitenborgh, een groot gebouw 
dat in de 19e eeuw werd gebouwd. Achter het voormalige raadhuis loopt een oprijlaan in de 
richting van een gracht. Aan de overzijde van die gracht zien we de overblijfselen van een groot 
kasteel. Deze overblijfselen zijn op de foto hiernaast te zien. Tussen het water en de resten 
van het kasteel is een houten plankier te zien, waar in het verleden in de zomermaanden 
openlucht spelen werden opgevoerd. Het kasteel werd gesticht door George Schenck, heer van 
Toutenberg in Thuringen, die in 1496 naar Nederland was gekomen. De bisschop van Utrecht 
benoemde hem in 1502 tot schout en later tot Drost van Vollenhove. In 1522 werd met de 
bouw van het kasteel begonnen. Nog in 1552 was men met verbouwingen en uitbreidingen 
bezig. Het kasteel was meer bedoeld als praal-slot dan als een effectieve verdediging tegen 
aanvallers van buiten. De muren waren waarschijnlijk nog geen meter dik en zij konden dus 
geen weerstand bieden aan de zware wapens die in de zestiende eeuw al in gebruik waren.  
 
Een schilderij uit de zeventiende eeuw van F. Camerlinck geeft een indruk van het kasteel. 
Het schilderij hangt in het Overijssels Museum in Zwolle. Ondanks het feit, dat het nauwelijks 
als verdedigingswerk kon dienen zag het er toch indrukwekkend uit. De kleine resten op de 
foto boven is het enige dat van het kasteel is overgebleven. Het zijn de resten van de twee 
torens, die het poortgebouw flankeerden. Tussen de resten van de twee torens zijn nog de 
resten te zien van een koepelgewelfje. De resten van het slot staan op het nog volledig 
aanwezige, omgrachte vierkante burchtterrein. 
 
Het eens zo trotse kasteel de Toutenburg in Vollenhove, is als zovele andere Nederlandse 
kastelen, nog slechts een ruïne. Het kasteel werd pas laat in de middeleeuwen gebouwd. 
George (of Jurjen) Schenk, een legeraanvoerder van Karel V, bouwde het kasteel omstreeks 
het jaar 1530. Hij was naar Nederland gekomen in het gevolg van zijn broer Frederik van 
Baden, die in 1496 bisschop van Utrecht was geworden. George sloot een rijk huwelijk met 
Anna de Vos van Steenwijk. Na haar dood in 1526 trouwde George opnieuw, nu met Johanna, 
gravin van Egmond. De landsheer benoemde hem daarop tot drost van Vollenhove. Karel V 
benoemde hem tot stadhouder van Friesland. George Schenk wist in de strijd tegen de 
Geldersen veel roem te oogsten. Later benoemde Karel V hem tot stadhouder van Overijssel. 
 
Aanvankelijk woonde George in het stadje, maar hij was door zijn persoonlijke successen al 
snel in staat een aantal gronden buiten het stadje te verwerven, waarop hij het slot de 
Toutenburg bouwde. Volgens een gedenksteen zou het slot in 1531 gereed gekomen zijn. De 
naam van zijn burcht ontleende hij aan zijn vroegere bezitting bij Jena, de baronie 
Tautenburg. Toen George overleed, kwam het kasteel aan zijn zoon Frederik, die 
aartsbisschop van Utrecht was. Deze overleed in 1580 zonder kroost na te laten, waarna er 
problemen ontstonden over de erfenis. Er werd vele tientallen jaren lang geprocedeerd. Ten 
slotte kwam het kasteel Vollenhove definitief in het bezit van leden van de familie Van 
Boetzelaer, die achterneven van de bisschop waren. 
 
Intussen was in 1581 een geuzenleger de stad Vollenhove binnengevallen, dat de beide 
kastelen het Olde Huys en de Toutenburg bezetten; de kastelen liepen beide daardoor veel 
schade op. De Overijsselse staten stelden voor beide kastelen te ontmantelen, omdat ze 
bewezen hadden geen goede verdedigbare functie meer te hebben, maar de Boetzelaars 
kochten de bezetters af en stelde zo hun bezit veilig. 
 
Door huwelijk van Ernestina van den Boetzelaer met Anthony van Haersolte in 1639, kwam 
de Toutenburg in het bezit van de familie van Haersolte. In 1675 bleek de Toutenburg het 
grootste huis te zijn in het Ambt Vollenhove, want het kasteel bleek de meeste vuursteden te 
bevatten. Dit aantal vuursteden was in die tijd een maat voor het heffen van belastingen. Maar 
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het verval van de Toutenburg schreed niettemin voort, want het trotse kasteel bleek weinige 
jaren later nog maar zeven haardsteden te hebben. Op topografische tekeningen uit deze tijd 
bleken de gebouwen al behoorlijk aangetast te zijn.  Tegen het eind van de achttiende eeuw 
konden de restanten van het slot voor een zacht prijsje door Arend Sloet worden gekocht, die 
eigenaar was van de naastgelegen havezate Oldruitenborgh. Door deze aankopen kwam het 
gehele gebied ten zuiden van het stadje Vollenhove in één hand. 
 
George Schenck diende niet alleen de bisschop van Utrecht; hij werd in 1521 door Karel V tot 
stadhouder van Friesland benoemd en tevens werd hij stadhouder van Overijssel. Later werd 
hij ook stadhouder van Drente en Groningen. Karel V voerde een berbeten strijd tegen de 
hertog van Gelre en Schenck hielp hem daarbij. Bij het beleg van de vesting Genemuiden, dat 
in handen was van de Gelderse hertog, werd hij gewond. Hij overleed op 2 februari 1540 op 
Toutenburg aan de gevolgen van de verwondingen. Het kasteel is daarna vele jaren het 
middelpunt geweest van twisten tussen (potentiele) erfgenamen. Omstreeks 1780 werd het 
slot verkocht aan Arend Sloet tot Tweenijenhuizen. Het kasteel verkeerde toen al in een 
vervallen toestand De weduwe van Arend heeft daarom aan het begin van de negentiende 
eeuw opdracht gegeven het slot af te breken. Het afbraakmateriaal werd gebruikt om het nu 
nog bestaande Old Ruitenborg te bouwen. Zo is er een einde gekomen aan de geschiedenis 
van een roemrucht kasteel.  
 
Het kasteel de Toutenburg werd definitief gesloopt. De afkomende materialen werden 
voornamelijk gebruikt om het jachtslotje Oldruitenborgh, in het huidige centrum van 
Vollenhove, te vergroten. Wat nu nog rest van de Toutenburg zijn twee torenresten, waaronder 
zich nog keldergewelven bevinden, die vroeger deel uitmaakten van de poorttoren. De ruïne 
ligt in een park en wordt nog al eens gebruikt bij openlucht-toneelvoorstellingen of concerten; 
de ruïne vormt dan over het water van de gracht gezien, een romantisch decor. De resten van 
het eens zo trotse kasteel de Toutenburgh, bevinden zich in het park van Oldruitenborgh aan 
de zuidzijde van het stadje Vollenhove. Het park is vrij toegankelijk voor het publiek. Bronnen: 
A.J. Mensema en Js. Mooiweer, Havezaten van Vollenhove, Marxveld, Oldenhof en 
Oldruitenborgh, Zwolle, 1989. Jhr. A.J. Gevers, A.J. Mensema en Js. Mooiweer, De havezaten 
in het land van Vollenhove en hun bewoners, Alphen aan den Rijn, 2004. 
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De canon van de steden 
 
 
Ontzet van Steenwijk  1581   De Nederlandse Opstand 
 
"Kerkdieven, rebellen, ketters!", klonk het van buiten de stad. "Zwijg, landverraders, 
bekvechters, papenknechten!", scholden  de verdedigers terug  vanaf de stadswallen. Vanaf 
oktober 1580 belegerde de Spaansgezinde stadhouder George van Lalaing, graaf van 
Rennenberg (1536-1581), met 6.000 soldaten en 1.200 ruiters de stad Steenwijk, die werd 
verdedigd door een Staats garnizoen van 600 man onder leiding van Johan van den Kornput 
(1542-1611). De vesting Steenwijk, gelegen aan een belangrijke route naar Noord-Nederland, 
was van groot strategisch belang. Rennenberg slaagde er bijna in de belegerden uit te roken 
door met gloeiende ijzeren kogels de stad in brand te schieten. Maar de verdedigers hielden 
stand, "voor vaderland en godsdienst", aldus het ooggetuigenverslag van Van den Kornput. In 
februari 1581 kwam een Staatse legermacht hen ontzetten. Steenwijk vierde feest. 

Opstand   

Tegen wil en dank was Overijssel betrokken geraakt bij de Opstand van de Nederlandse 
gewesten tegen hun Spaanse koning Filips II (1527-1598). De inwoners van Overijssel deelden 
weliswaar de bezwaren tegen zijn hervormingen van bestuur, rechtspraak en belastingen, 
"nieuwigheden" die rechtstreeks indruisten tegen hun aloude privileges. Maar tegelijkertijd 
hielden ze vast aan hun eeuwenoude staatsrechtelijke verbondenheid met het Heilige Duitse 
Roomse Rijk. Bovendien hadden de protestanten, die waren uitgegroeid tot drijvende kracht 
achter de Opstand, maar beperkte aanhang in Overijssel. Toch moesten de Staten op den 
duur kleur bekennen. Bovenal wilde men af van de gehate Spaanse garnizoenen. In 1578 
kozen de Staten van Overijssel de kant van de opstandelingen. 

Verschrikkelijke jaren 

De aarzelende keuze voor de opstandelingen bracht allerminst de gewenste rust met zich mee. 
Integendeel, de jaren tachtig van de 16de eeuw vormen een inktzwarte bladzijde uit de 
geschiedenis van Overijssel. De provincie kwam pal in de frontlinie te liggen. Spaanse en 
Staatse huurlingen stroopten om beurten het platteland af. De ene boerderij na de andere 
ging in vlammen op. Zo wanhopig waren de boeren uit Twente, Salland en Mastenbroek dat 
ze zelf een legermacht vormden en begin 1580 de Staatse bevelhebber Filips van Hohenlohe 
(1550-1606) met zijn troepen verdreven. Maar Hohenlohe sloeg terug en doodde in twee 
veldslagen, onder meer bij Raalte, vele honderden boeren. In 1584 gaven de Staten-Generaal 
de opdracht de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen om de Spanjaarden van hun 
rantsoen te beroven, waarbij onder meer Goor, Delden en Diepenheim in de as werden gelegd. 
De gewapende strijd concentreerde zich op de versterkte steden. Oldenzaal wisselde vanaf 
1572 maar liefst zeven maal van bezetter. In 1626 maakte een Staats offensief ook aan dit 
laatste Spaanse bolwerk in Overijssel een einde. 

"Olde veste" 

Steenwijk was het intussen slecht vergaan. Na het ontzet van 1581 brak als gevolg van de vele 
lijken en kadavers een verschrikkelijke pestepidemie uit, die honderden mensen het leven 
kostte. Van de 2.500 inwoners bleven er niet meer dan 200 over. In 1582 viel Steenwijk door 
een verassingaanval alsnog in Spaanse handen. Tien jaar later heroverde Maurits van Oranje 
de vesting voorgoed na een zeer gewelddadig beleg. Van de oorspronkelijke bevolking kon bijna 
niemand de gebeurtenissen navertellen. Aanzienlijke delen van de vestingwerken rondom 
Steenwijk zijn recentelijk hersteld als blijvende herinnering aan de "Olde veste". 
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Strijd om de sleutel naar het noorden  1572   De vesting Steenwijk 
 
Toen in 1566 de Beeldenstorm uitbrak, sloeg die ook over naar Overijssel. Uit angst voor 
plundering richtten de Staten van Overijssel zich tot landvoogdes Margaretha van Parma met 
het verzoek kerken in te ruimen voor de calvinisten. De stadhouder van Overijssel, Jean de 
Ligne, graaf van Aremberg, deed alle moeite om de rust te bewaren en uitte daarbij zware 
dreigementen. Er werd besloten geen godsdienstige vernieuwingen toe te staan. 
 
Oorlogsschulden 

 
In 1568 begon met de Tachtigjarige Oorlog voor Overijssel een periode van kommer en kwel. 
Door de klappen die het vooral in de eerste helft van de oorlog kreeg te verduren, zakte het af 
tot één van de armste landgewesten van de Republiek in wording. Zo moest bijvoorbeeld 
Steenwijk meebetalen aan het onderhoud van de troepen van de Spaanse legeroverste, de 
hertog van Alva, die naar Groningen onderweg waren. In 1572 werd Steenwijk veroverd door 
Willem van den Bergh, een zwager van Willem van Oranje, en was de stad genoodzaakt Geuzen 
toelaten. Een half jaar later werd de stad door de Spanjaarden heroverd, maar de Geuzen 
lieten Steenwijk wel met een grote schuldenlast achter.  

Oorlogsgeweld 

Na de Pacificatie van Gent in 1576 braken voor het noordwesten van Overijssel nog slechtere 
tijden aan. Voor de eigen oorlogvoering eisten de Staten-Generaal steeds hogere bijdragen. 
Ondertussen  maakte het Staatse leger zich schuldig aan grof militair geweld, zodanig dat 
boeren met steun van de Overijsselse Staten eigen benden gingen vormden om de Staatse 
troepen te bestrijden. Na het verraad van de graaf van Rennenberg, op 3 maart 1580, werd 
geheel Overijssel blootgesteld aan een guerrilla die ook deze regio niet onberoerd liet. Het 
gebied was, samen met Zuidoost-Friesland en Drenthe, front- en bevoorradingsgebied van alle 
strijdende partijen, met Steenwijk, de sleutel tot het Noorden, als inzet. Het verraad van 
Rennenberg had een sterke anti-katholieke houding veroorzaakt en gaf de calvinisten nieuwe 
hoop. Zij hadden zich reeds in de loop van 1578 en 1579 in Steenwijk meester gemaakt van 
de Gasthuiskerk en Onze-Lieve-Vrouwekerk en deze in een verlate Beeldenstorm van de 
"Roomse santenkraam" gezuiverd. In de zomer van 1580 breidde de guerrilla van Rennenberg 
zich van Groningen en Drenthe uit naar Overijssel. 

Beleg van Steenwijk 

Ernstig was het beleg van Steenwijk van 15 oktober 1580 tot 23 februari 1581. Voordien had 
de zeer wreed optredende Diederick Sonoy, met een legertje uit het Noorderkwartier van 
Holland, zich in Blokzijl verschanst, om van daaruit Steenwijk hulp te bieden. De stad wist 
zich tegen de Spanjaarden te handhaven door het krachtige optreden van Johan van den 
Kornput en de hulp van ontzettingstroepen in de buurt onder John Norris. Maar al een jaar 
later (1582) werd Steenwijk, bij afwezigheid van het Staatse garnizoen, dat op plundertocht 
was, en door verraad vrij gemakkelijk door de Spaanse bevelhebber Jean Baptista de Taxis 
heroverd. 

Contributie 

De herovering was een ramp voor de streek. Herhaaldelijk werden vanuit Steenwijk roof- en 
plundertochten in de omgeving ondernomen.  Zo betaalden vele dorpen tussen 1582 en 1592 
contributie aan de Spaanse stadhouder Verdugo. Contributie was een vorm van belasting om 
de plundering of het platbranden van hele dorpen af te kopen. De verwoestingen in dit gebied 
kunnen overigens niet geheel toegeschreven worden aan de Spaanse troepen. Op en aan de 
kusten van de Zuiderzee hielden Geuzentroepen huis met piraterij en afpersingen. Bovendien 
hadden de Staten-Generaal besloten de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen om 
de Spanjaarden te beletten strooptochten te ondernemen. Hoewel verwoesting van het 
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platteland een beproefde krijgsmethode was, zwichtten de Staten-Generaal voor de scherpe 
protesten uit Overijssel daartegen. Maar onder de graaf van Leicester, die van 1585 tot 1587 
landvoogd was, werd de order tot het verwoesten van het platteland opnieuw ingevoerd. Na 
diens vertrek werd de buurschap Scheerwolde "geheel ledich" bevonden. Herstel kon pas 
intreden nadat stadhouder Maurits als kapiteingeneraal van het Staatse leger in 1592 de 
vesting Steenwijk had ingenomen. Dat gebeurde op aandrang van de Friese stadhouder 
Willem Lodewijk, hoewel ook bij die gelegenheid de bevolking van het omliggende gebied 
buitensporige schade leed.  
 
Vanaf dat moment was heel het Land van Vollenhove in Staatse handen. De zeegewesten was 
er veel aan gelegen om deze regio, militair-strategisch van belang als verbinding met het 
Noorden en economisch van betekenis door zijn turfuitvoer naar Holland, voor de Opstand te 
behouden.  
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Slag om Blokzijl   1572    Betrokken bij de Opstand 
 
Blokzijl raakte al in een vroeg stadium betrokken bij de Opstand van de Nederlandse gewesten 
tegen het Spaanse gezag. De strijd ging zowel om de onderdrukking van het protestantse 
geloof als om de vanuit Brussel opgelegde belastingen en maatregelen die de zelfstandigheid 
beknotten. Blokzijl viel al in handen van de opstandelingen, gesteund door een groep geuzen 
afkomstig uit Noord-Holland. In 1572 slaagde Caspar de Robles, de stadhouder van Filips II 
in de noordelijke provincies, erin de opstand in Friesland en Overijsel, inclusief Blokzijl, neer 
te slaan.  

De Robles atlassen 

Een unieke kijk op de gebeurtenissen wordt geboden in de zogenoemde De Robles atlassen, 
een verzameling handgetekende kaarten uit 1572 of kort daarna. De kaarten werden 
waarschijnlijk in opdracht van Caspar de Robles vervaardigd. Op de kaarten wordt verslag 
gedaan van de veldtocht tegen de opstandige plaatsen, waarover ook vestingbouwkundige 
informatie wordt gegeven. Ook Blokzijl is vertegenwoordigd in de atlassen, met een verslag 
van twee gebeurtenissen in juli 1572, waarbij de opstandelingen beide keren door de troepen 
van Caspar de Robles werden verdreven. De originele kaarten werden begin jaren 1990 in een 
archief in Dresden en in de universiteitsbibliotheek van Austin (Texas) teruggevonden. Eind 
1998 werden de atlassen door het Rijksarchief in Friesland fotografisch gereproduceerd en 
daarmee toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.  

De dijk, sluizen en haven als decor van gevechtshandeling 

Op de kaart van Blokzijl, aangeduid als "Blochesil", staat een gevechtshandeling afgebeeld. 
De tekenaar weet met heel eenvoudige middelen de sfeer te treffen van een schermutseling op 
de dijk buiten en binnen Blokzijl. In vogelvluchtperspectief worden de dijken richting Kuinre 
("il Cunder") en Genemuiden ("Gelmua") geduid. De tekenaar noemt de haven "Porto" en de 
Zuiderzee heet "Mare". Hij tekende binnen Blokzijl twee sluizen, aangeduid als "Schluse". De 
ene sluis is getekend op de plek waar nu het Oude Verlaat is, de andere bevindt zich dichtbij 
de huidige schutsluis. Een kerk was er nog niet in Blokzijl en er waren ook nog geen 
vestingwerken aangelegd. Wel stond er al een molen in de Rietvink en waren er huizen aan de 
Zuiderzeedijk en rond de sluis. Op de dijk zijn op twee plaatsen borstweringen te zien, 
waarmee de opstandige "nemicho" (dat is de protestantse vijand) vergeefs probeerde Blokzijl 
te behouden. De vluchtende geuzen trekken zich terug op zeilsloepen. Op de kaart staat zelfs 
de naam van de commandant van het regiment van Caspar de Robles vermeld. Het was 
kapitein Ganto en hij voerde het bevel over zo'n 250 soldaten. De versterking Kuinre werd 
door dit regiment bezet gehouden, en van daaruit werden pogingen ondernomen om de 
opstandige plaatsen weer aan het wettig gezag te onderwerpen. 

Opstand in Blokzijl voortgezet 

Dat de opstandige troepen in 1572 verdreven werden uit Blokzijl betekende niet dat deze 
belangrijke havenplaats aan de oostkust van de Zuiderzee zonder verdere inspanning 
overgegeven werd. Prins Willem van Oranje zou in 1581 het belang van het bezit van Blokzijl 
inzien. Hij zond Diederik van Sonoy naar Blokzijl met de opdracht de plaats te versterken en 
vanuit Blokzijl de strijd voort te zetten. 
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Diederik van Sonoy  1581   Noordhollandse enclave op Overijsselse bodem 
 
In 1572, de begintijd van de Tachtigjarige Oorlog, benoemde Willem van Oranje Diederik van 
Sonoy (1529-1597) tot zijn vertegenwoordiger in het noorderkwartier van Noord-Holland. Hij 
werd ook aangesteld als bevelhebber van de opstandige troepen. In de jaren daarvoor werkte 
Diederik al als geheim agent voor de Prins van Oranje. Van Sonoy was fel anti-rooms en wordt 
een harde geuzenleider genoemd. Een gevelsteen in de Kerkstraat herinnert nog altijd aan de 
geuzenleider als stichter van de schans Blokzijl.  
 
De verschansing van Blokzijl 
 
Op 28 januari 1581 kwam Diederik van Sonoy in opdracht van Willem van Oranje naar 
Blokzijl, om de kleine plaats te versterken. Vanuit Noord-Holland voeren de schepen met 
soldaten naar de oostkant van de Zuiderzee. Het doel was een uitvalsbasis te creëren om de 
Spaanse troepen op de Zuiderzee te bestrijden, ter bescherming van de steden aan de 
Hollandse kust. Bovendien zou vanuit Blokzijl de waterweg naar Steenwijk kunnen worden 
gecontroleerd. De schippers van Blokzijl werden vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
ingehuurd voor troepen- en materialentransport. Ze waren dus al bekend met de strijd die 
gevoerd werd. Het garnizoen in Blokzijl had als eerste taak een schans aan te leggen. Deze 
schans van Sonoy vormt nog steeds het hart van Blokzijl. Zelfs op Google Earth zijn de 
contouren te herkennen. Globaal wordt de schans gevormd door de Kerkstraat, 
Brouwerstraat, Breestraat, Domineeswal, het Oude Verlaat en de Zeedijk. In het midden staat 
de Grote Kerk, die vanaf 1609 werd gebouwd. De havenkolk vormde een beschutte wijkplaats 
voor schepen van de Staatse vloot. Blokzijl was over alleen over een smalle, bochtige dijk 
vanuit het zuiden en noorden bereikbaar. Het achterland richting Steenwijk was moerassig 
en daardoor slecht begaanbaar. 

Blokzijl, een steeds belangrijker plaats 

 
De aanwezigheid van het garnizoen gaf veel bedrijvigheid in Blokzijl. De schepen moesten 
onderhouden worden, de soldaten moesten worden gehuisvest en gevoed, een periode van 
bloei brak aan. Door al die activiteiten werd het voor veel mensen aantrekkelijk zich in Blokzijl 
te vestigen. Een migrantenstroom uit Noord-Holland kwam op gang. De schans was in die 
eerste tijd een Staatse enclave in een gebied dat verder nog beheerst werd door de 
Spanjaarden. Mensen die elders vervolgd werden wegens hun geloof, met name 
doopsgezinden, vonden hier een nieuwe bestaansmogelijkheid. Blokzijl bleef in die tijd heel 
belangrijk als bevoorradingsplaats. 
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Het beleg van Maurits  1591 

De Tachtigjarige Oorlog is een begrip in onze vaderlandse geschiedenis. Door de strategische 
ligging van de stad was Deventer zeer nauw bij deze oorlog betrokken. Het is niet verwonderlijk 
dat toen de oorlog zich in 1566 aandiende er in de stad een garnizoen gelegerd werd. Tot de 
Tweede Wereldoorlog is Deventer vrijwel ononderbroken garnizoensstad gebleven. In 1849 
werd de kazerne aan de Houtmarkt in gebruik genomen. Dit gebouw kreeg in 1934 de naam 
Boreelkazerne, vernoemd naar de oprichter van het regiment huzaren, W.F. Boreel. 

Deventer bezet  Deventer diende vanaf 1528 rekening te houden met de centrale regering in 
Brussel. Toen in 1566 het stadsbestuur de Mariakerk ter beschikking stelde aan de 
protestanten, kreeg de stad als straf een garnizoen binnen de muren. Op Eerste Pinksterdag 
trok Jan Barner met zijn ruiters de stad binnen. 10 jaar lang wisselden de bezettingen elkaar 
af. Deventer had er enorm onder te lijden en ook de kosten drukten zwaar op de stad. Men 
was niet alleen verplicht de soldij van de soldaten te betalen, maar ook de kosten van de 
verdedigingswerken en het levensonderhoud van de legerleiding. De soldaten werden 
ingekwartierd bij burgers, wat veel overlast veroorzaakte. 

Het beleg van Rennenberg 

Deventer bleef tot 1578 in Spaanse handen. Een eerdere poging van Willem van Oranje de 
stad te veroveren was in 1570 mislukt door hevige sneeuwval, hoog water en gebrek aan durf. 
De wreedheid van de Spaanse troepen leidde tot de Pacificatie van Gent in 1576. Ook de 
Overijsselse ridderschap sloot zich hierbij aan. Deventer bleef door de bezetting echter aan 
Spaanse zijde. Daarop werd de stad tot "'s lands vijand" verklaard. Onder leiding van de graaf 
van Rennenberg werd de stad door troepen omsingeld. Na een beleg van 3 maanden en zware 
beschietingen, waarbij het puntdak van de Noordenbergtoren werd afgeschoten, viel de stad 
in staatse handen. De verovering bracht grote vreugde bij de hervormingsgezinden. Toch was 
het niet zo dat de staatse troepen zich beter gedroegen dan de voormalige bezetters. Ook zij 
plunderden, verwoestten onder meer het klooster in Diepenveen en terroriseerden het 
platteland omdat ze zo slecht betaald werden. In 1580 liep Rennenberg over naar de 
Spanjaarden, waardoor grote delen van Overijssel weer in Spaanse handen kwamen. Deventer 
niet, maar de stad lag nu wel midden in vijandelijk gebied.  

Het verraad van Stanley in 1587 

In 1586 besloot Leicester als nieuwe landvoogd van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden opnieuw troepen in Deventer te legeren. Onder leiding van overste Stanley 
trokken 1.200 Engelsen en Ieren de stad binnen. Volgens de bevolking het 
"alleronghereghelste wilt barbarisch volck datter oyt ghesien was". Al in januari 1587 verried 
hij Deventer aan de Spanjaarden. De volgende 4 jaar moest de stad een Spaans garnizoen 
verdragen van Walen en Duitsers. 

Verovering door Maurits in 1591 

Deventer viel dus vanaf 1587 opnieuw onder Spaans bestuur. Dat duurde vier jaar, want in 
mei 1591 nam prins Maurits de stad in met 9.000 man voetvolk en 1.600 ruiters na een beleg 
van 5 dagen. De overgave van de stad bracht Deventer nu definitief aan de zijde van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanwege de strategische ligging kreeg Deventer 
in 1591 opnieuw een garnizoen binnen de muren. Maurits legde zijn soldaten een strenge 
discipline op, waarna de klachten over misdragingen vrijwel ophielden. De Deventenaren 
raakten op den duur gewend aan de langdurige aanwezigheid van militairen in het straatbeeld 
van de garnizoensstad.  
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Wapengekletter bij Venebrugge  1580   Slag op de Hardenbergerheide 

Heemse en Hardenberg werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen 1578 en 
1600 enkele keren compleet verwoest in de strijd tussen Spanjaarden en Staatsen. Telkens 
weer trokken er plunderende legertjes of groepen soldaten door de streek, die een ware plaag 
vormden voor de boeren. De bevolking koesterde weinig sympathie voor welke strijdmacht dan 
ook. Op die bewuste 17de juni 1580 kwam de oorlog weer erg dichtbij: op enkele kilometers 
afstand van Hardenberg openden Staatse troepen onder bevel van Philip van Hohenlohe die 
dag de aanval op het Spaansgezinde leger van Maarten Schenk. 

Drie hete dagen in juni 

Na het verraad van stadhouder Rennenberg (maart 1580), werd deze door de Staatse troepen 
van Oranje ingesloten in de stad Groningen. Van Hohenlohe (1550-1606), bekend vanwege 
zijn "guerrillatactiek" (snel toeslaan met zijn geduchte ruiters en dan wegwezen), kreeg bericht 
dat hij moest assisteren bij de belegering. Op 15 juni vertrok hij met honderden huursoldaten 
vanuit Oldenzaal en de volgende dag bereikte hij Coevorden. Daar hoorde hij dat vijandelijke 
troepen vanuit Lingen onderweg waren naar Zwolle. Na een korte rust verliet hij om elf uur 's 
avonds de stad en trok hij richting Hardenberg. Op die dag bevond zijn tegenstander, Maarten 
Schenk (1549-1589), zich met zijn troepen ("ses hondert peerden ende drie duysent te voete 
zonder geschut") in Veldhausen. De morgen erop braken ze hun bivak op en bereikten tegen 
de middag Hardenberg. Ze zouden zich daar zelfs nog even opgefrist hebben onder het genot 
van 14 tonnen bier. Toen hij hoorde dat Hohenlohe naderde, had Schenk nog alle tijd voor 
een tactische opstelling van zijn troepen op de Hardenbergerheide bij Veenebrugge: hij zorgde 
ervoor dat zijn soldaten de zon in de rug hadden en stelde reserves op achter een paar heuvels. 
Hohenlohe had dan wel een enorm leger bij zich ("omtrent veertienhondert peerden ende 
achthien hondert te voete en vijf stucken geschuts"), maar de geforceerde marsen in de 
moordende hitte hadden zijn mannen uitgeput. Daarom adviseerden zijn officieren hem geen 
slag te leveren, maar "dat dolle Hohenlohese hoofd" wilde zijn vijanden verrassen. 

Ommekeer 

Aanvankelijk, mede door toedoen van hun kanonnen, leken de Staatsen aan de winnende 
hand: een groep speerruiters werd uitgeschakeld, een andere formatie sloeg op de vlucht. 
Maar toen Hohenlohe met zijn ruiters de achtervolging inzette, vielen de reserves van Schenk 
diens voetvolk aan, dat op de vlucht sloeg. De soldaten van Hohenlohe's verslagen leger 
vluchtten richting Gramsbergen, Radewijk en De Velde, maar kregen nu te maken met een 
andere tegenstander: de boeren, jarenlang uitgeplunderd, maakten jacht op de vluchtenden 
en met elke gevangen soldaat werd korte metten gemaakt. Het Staatse leger verloor die dag 
zo'n 1500 man. De verliezen bij Schenks troepen zouden minder dan 100 doden hebben 
bedragen.  

Hohenlohe wist met veel moeite Oldenzaal te bereiken. Van daaruit bleef hij nog jaren Twente 
onveilig maken. De weg over Coevorden ("een poorte van de Landtschap Drenthe, een sleutel 
van Groningen en Omlanden, een deur van Vrieslandt") lag nu open en het beleg van 
Groningen moest worden afgebroken. De Spanjaarden veroverden Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Pas bij de veldtocht van prins Maurits in 1597 werden deze gebieden weer heroverd. 

 

 
 



134 

 

Boerenverzetsleider Jan van Dalfsen  1583   

In Overijssel, dat vroeger ook wel Oversticht genoemd werd, was tot 1528 de bisschop van 
Utrecht de baas. Hij was niet alleen de baas in kerkelijke zaken, maar ook in wereldlijke 
aangelegenheden. Na 1528 nam keizer Karel V het landsbestuur over. In 1555 droeg hij zijn 
bestuurlijke taken over aan zijn zoon koning Philips II. In 1568 kwamen de bewoners van de 
Lage Landen in opstand tegen de koning van Spanje. Onder leiding van prins Willem van 
Oranje werd geprobeerd de koning van Spanje te verdrijven en vrijheid van godsdienst te 
krijgen. Deze oorlog duurde 80 jaar ‒ van 1568 tot de Vrede van Münster in 1648 ‒ en wordt 
daarom de Tachtigjarige Oorlog genoemd. 

Geuzen en Spaanse soldaten terroriseren burgers en boeren    

Op het platteland van Salland vonden tijdens de Tachtigjarige Oorlog geen grote veldslagen 
tussen het Staatse en Spaanse leger plaats, maar het gebied was in de jaren tachtig van de 
16de eeuw wel het toneel van veel rondtrekkende kleine groepen soldaten. Aangezet door een 
haperende voedselbevoorrading en slechte soldijbetaling stroopten beide partijen al rovend, 
plunderend en brandstichtend het platteland af. Dat gebeurde in nog heviger mate toen 
kasteel Rechteren van 1584 tot 1590 door de Spanjaarden bezet was. De bevolking in een 
wijde omgeving kreeg het zwaar te verduren. Velen verloren huis en haard. 

Jan van Dalfsen, leider van de "Desperaten" 

 Om have en goed te beschermen tegen de rovende soldatenbendes vormden de boeren kleine 
legertjes. Zij noemden zich "Desperaten" (Wanhopigen). Ook in Dalfsen werd onder leiding van 
ene Jan van Dalfsen, een eigengeërfde boer uit Ankum, een dergelijk legertje gevormd. Zodra 
rondtrekkende soldaten gesignaleerd werden, kwamen alle boeren in het geweer. Ze voerden 
een soort van guerilla-oorlog met hun tegenstanders. In 1580 waren ze al eens samen met 
boeren uit Heino, Raalte, Holten en Twente met succes bij Raalte in actie gekomen tegen een 
plunderend Staats leger onder aanvoering van Graaf van Hohenlohe, maar deze wist hen 
uiteindelijk in een bloedige veldslag te verslaan. In 1583 kwamen ze in actie toen de hof van 
Lenthe werd overvallen door enkele Spaanse soldaten. Ze kwamen te laat. De hofmeijer was 
opgehangen en de overvallers waren al met hun buit op gestolen wagens met paarden 
vertrokken. De boeren gingen er achter aan en achterhaalden de soldaten. Er volgde een flinke 
vechtpartij, waarbij slechts twee Spaanse soldaten ontkwamen. Dit vroeg om een krachtdadige 
reactie vanuit het Spaanse garnizoen in Lochem. Overste Hegeman werd met 30 manschappen 
op pad gestuurd met de opdracht Dalfsen plat te branden. Maar Jan van Dalfsen en zijn 
boeren zaten ook niet stil. Zij brachten hun voorraden rogge in veiligheid in Zwolle en kochten 
in ruil voor Dalfser boter wapens, kruit, lood en verzekerden zich van de diensten van een 
aanvoerder met ruime legerervaring. Op de Lenther heide werd een hinderlaag gelegd. En met 
succes: de Spanjaarden werden verslagen. Toch was er een tegenvaller: Jan van Dalfsen werd 
gevangengenomen. De Dalfser aanvoerder en Simon de Graaf, de beurtschipper, beraamden 
een plan om als ruilobject overste Hegeman gevangen te nemen. Hun plan lukte en Jan van 
Dalfsen kwam weer vrij. 

Rampzalige toestanden    
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 Omdat in de rest van Overijssel vrijwel geen voedsel meer te vinden was, namen de 
strooptochten van de Spanjaarden toe. Alle buurschappen werden leeggeplunderd. De 
Spanjaarden pasten de tactiek van de verschroeide aarde toe. Om Dalfsen van de Spaanse 
plunderaars te bevrijden, stuurden de Staten "bevrijders" onder aanvoering van de graaf van 
Hohenlohe. Deze bivakkeerden in Rechteren. Dit vergrootte de problemen alleen maar. Van 
Hohenlohe eiste ook voedsel voor zijn manschappen; zo niet, dan zou hij Dalfsen platbranden. 
Als reactie lieten Jan van Dalfsen en zijn aanvoerder van de boeren geschut uit Zwolle komen, 
dat werd opgesteld langs de Vechtkade. De buurschappen ten zuiden van de Vecht bleven een 
makkelijke prooi voor de rovende soldaten. Het was een rampzalige situatie. In de provinciale 
archieven staat vermeld: "in het kerspel Dalfsen zijn vele buurschappen geheel verlopen en 
die andere zijn merendeel ledig en de inwoneren vertrokken". De periode 1580-1590 is een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van Dalfsen. 
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Verwoesting van erf en goed  1583   

 

De Spaanse koning Filips II was in 1555 heer der Nederlanden geworden. Vanuit de gevestigde 
orde ontstond groot verzet tegen zijn pogingen een centraal bestuur te vestigen. Overijssel 
deed maar mondjesmaat aan deze Opstand mee. De protestanten, die een drijvende kracht 
achter het verzet waren, kregen hier aanvankelijk niet veel voet aan de grond. In 1578 kozen 
de Staten van Overijssel echter toch de kant van de opstandelingen en werd ook Hellendoorn 
meegezogen de Tachtigjarige Oorlog in. Onze omgeving kwam daarmee pal in de frontlinie te 
liggen. 

Bezetting van Schuilenburg 

De havezate Schuilenburg was inzet van de strijd. Het lag strategisch op het knooppunt van 
de Regge met de Twentseweg. Wie Schuilenburg in handen had, was heer en meester over de 
omgeving. De inwoners van de omliggende buurschappen moesten het op Schuilenburg 
ingekwartierde garnizoen onderhouden, of het nu Staatse of Spaanse soldaten waren. De 
boeren moesten zowel voedsel, drank, geld, koeien als paarden afstaan. Desondanks gingen 
de onderbetaalde krijgslieden zich alsnog te buiten aan plunderingen en gijzeling van boeren, 
die pas na de betaling van een grote som losgeld weer vrijkwamen. 
5000 wanhopige boeren leverden in 1580 bij Raalte een zware veldslag tegen de Staatse graaf 
Philips van Hohenlohe, waarbij ongeveer 700 boeren het leven lieten. Willem van Oranje 
schreef hierover aan zijn broer Jan: "Wij en hebben niet ghaerne vernomen 't gene den boeren 
in Overijssel is overcomen". Hij legde de schuld bij de boeren. Nog datzelfde jaar viel 
Hellendoorn in Spaanse handen. 

Erbarmelijke situatie 

Op verzoek van Filips II vond in 1583 een belastinginspectie op het Sallandse platteland 
plaats. Daarbij werd vastgesteld of de pacht en de belasting wel afgedragen waren. De situatie 
was erbarmelijk. Vele boeren waren hun boerderijen ontvlucht. Er was sprake van 
ingekwartierde troepen. Pachters en keuters waren verarmd, weggelopen of gestorven en vele 
akkers lagen braak. Ook waarden besmettelijke ziektes rond. In 1585 werd aan het 
schoutambt Hellendoorn een belasting van f. 400,- opgelegd, als bijdrage aan de onkosten 
van de Staatse garnizoenen in onder meer Deventer. Aangezien het schoutambt grotendeels 
verwoest was, kon er niets afgedragen worden. Rond 1600 bleken de meeste boeren hun 
landbouwgrond weer in gebruik te hebben en konden de belastingen weer worden afgedragen. 
Toch lag nog altijd zo'n 20% van het oorspronkelijke bouwland braak. 

In de frontlinie 

De bevolking van Hellendoorn zal zich in deze jaren een speelbal van de oorlogvoerende 
partijen hebben gevoeld. De relatief machtige steden waren minder weerloos dan de bewoners 
van het platteland. Daar was men overgeleverd aan diegene die op dat moment langskwam. 
Hellendoorn stond jarenlang onder zowel Staatse als Spaanse invloed. Het schoutambt 
betaalde sommige jaren dan ook aan beide partijen belasting. Na de verovering van Oldenzaal 
op de Spanjaarden in 1626 brak eindelijk een periode van  rust aan. Het diaconieboek van 
Hellendoorn uit die periode laat zien dat die rust slechts relatief was. Er kwamen veel 
oorlogsslachtoffers langs uit met name de Duitse gebieden. Deze kregen allemaal wat geld 
toegestopt.  
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De stad veroverd namens Oranje  1572   

Kampen was van oudsher een gezagsgetrouwe stad, trots op zijn kerken en kloosters. Maar 
de politieke en religieuze landkaart was in de 16de eeuw aan het veranderen en daar kreeg 
ook Kampen mee te maken. Er was alom sprake van verzet tegen de pogingen van de 
toenmalige landsheer Philips 11 om een sterk centraal geleide regering ingang te doen 
vinden en zogenaamde ketterse stromingen hard aan te pakken. 

Protesten 

Kampen protesteerde samen met Zwolle tegen het centralisme vanuit het Brusselse 
bestuurscentrum. Burgemeester Arent toe Boecop reisde stad en land af om dit protest te 
laten horen. Vóór alles kwam hij op voor de rechten en belangen van zijn geliefde stad. Hij 
bleef een aanhanger van het katholieke geloof en het koninklijk gezag, maar neigde wel tot 
enige lankmoedigheid ten aanzien van Lutheranen en later Calvinisten. Het is tekenend dat 
er in het jaar 1566 geen Beeldenstorm plaatsvond in Kampen en andere Overijsselse steden. 
Het stadsbestuur heeft mogelijk zelfs overwogen om de Calvinisten een eigen kerkgebouw te 
gunnen.  

Hartelijk ontvangst 

De hertog van Alva volgde in 1567 Margaretha van Parma op als landvoogd namens Filips II. 
Hij was vast van plan het centrale bestuur in te voeren en bovendien volgens de orders van 
Madrid de protestanten het vuur na aan de schenen te leggen. Kampen was loyaal jegens Alva 
en ontving hem en zijn gevolg na de overwinning bij Jemgun (1568) op Lodewijk van Nassau 
op hartelijke wijze. Desondanks kwam er toch een klein Spaans garnizoen in de stad. Met veel 
moeite en de nodige penningen wist het stadsbestuur deze Spaanse ruiters weg te krijgen.  

Veroverd 

In 1572 sloeg Willem van den Berg, een zwager van Willem van Oranje, met zijn geuzenleger 
het beleg voor de "maagdelijke" (nooit ingenomen) stad. Dit was onderdeel van het strategisch 
offensief van Willem van Oranje om Alva en zijn leger definitief te verslaan. Arent toe Boecop 
organiseerde de verdediging en was overal als drijvende kracht aanwezig, maar de bevolking 
van Kampen stond niet meer als één man achter hem. De afkeer van de Spanjaarden als 
bezetters en de sympathie voor de geuzen waren gegroeid. Willem van den Berg leek ook 
nauwelijks voorwaarden te stellen aan de overgave. Alle rechten en privileges van de stad 
zouden gerespecteerd worden. Met dit vooruitzicht gaf de stad zich op 11 augustus 1572 
gewonnen. Maar al spoedig gedroegen de prinselijke troepen zich even schandalig als eerder 
de Spaanse bezetters. Ook roofden zij kerkelijke kostbaarheden. Van de Berg verving diverse 
magistraats- en raadsleden. Hij gijzelde een aantal aanzienlijke bestuurders van de stad, 
onder wie burgemeester Arent toe Boecop. Een paar maanden werd hij vastgezet in het 
blokhuis te Genemuiden. 

Spaanse bezettingsmacht 
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De Spanjaarden lieten niet met zich spotten. Don Frederik, de zoon van Alva, organiseerde 
een grote strafexpeditie en kwam richting Kampen. Nu werd Willem van den Berg 
zenuwachtig, vooral toen hij gehoord had wat er in Zutphen was gebeurd: als gruwelijk 
voorbeeld had Don Frederik de bevolking laten uitmoorden. Uiteindelijk verlieten Van den 
Berg en zijn troepen de stad. Sommige soldaten waren zo wanhopig dat ze hun 
wapenrusting in de IJssel wierpen. Arent wachtte tot hij "met ere" terug kon komen in zijn 
stad: de burgers zouden hem met een officieel verzoek hiertoe moeten uitnodigen. Eenmaal 
teruggekeerd in Kampen wilde hij niet samenwerken met de nieuwe, deels door Willem van 
den Berg benoemde raadsleden. Hij kreeg gedaan dat de oude raad van Kampen weer in ere 
werd hersteld. Samen met zijn vriend en schepen Coenraad van der Vecht ging hij meteen 
weer de belangen van zijn stad bepleiten bij de stadhouder en de bisschop in Deventer. Het 
was deels zijn verdienste dat Kampen niet werd bestraft, al moest het wel drie ingehuurde 
Duitse vendels huisvesten. Door de onzekerheid van bezetting en dreiging van een beleg in 
deze jaren stagneerde de handel en werd de stad in grote armoede gedompeld. In 1578 
bracht de verovering door stadhouder Rennenberg Kampen weer aan de kant van Oranje. 
Schoorvoetend koos de stad evenals de rest van Overijssel voor de opstandige gewesten. De 
politieke rol van de diplomatiek begaafde burgemeester toe Boecop was hiermee uitgespeeld.  
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Beleg van Boxbergen  1586   Een querillaoorlog op het Sallandse platteland 

Het platteland van Salland lag tijdens de Tachtigjarige Oorlog doorgaans niet in de frontlinie. 
Er werden geen belangrijke veldslagen tussen het Staatse en Spaanse leger geleverd, maar 
het gebied was in de jaren tachtig van de 16de eeuw wel het toneel van allerlei paramilitaire 
groepen, die dorpen en landgoederen bezetten en van daaruit onderlinge strijd leverden. Ze 
stroopten dikwijls muitend, plunderend en brand stichtend het platteland af. Daarbij kreeg 
de bevolking het zwaar te verduren. 

Guerilla-oorlog van soldaten en boeren 

De wijze van oorlogvoeren in deze periode is te vergelijken met een guerrilla: er waren 
voortdurend kleinschalige gevechten tussen kleine groepen soldaten en soms ook boeren, die 
hun tegenstanders probeerden te verdrijven om zodoende have en goed te beschermen of 
heroveren. Omstreeks 1579-1580 vormden boeren geregelde benden om de rondzwervende 
soldaten te bestrijden. Ze leverden zelfs met succes strijd tegen de plunderende bevelhebber 
van het Staatse leger, graaf Philips van Hohenlohe, maar deze wist hen uiteindelijk in bloedige 
veldslagen bij Raalte te verslaan. In april 1580 kwam het tot een overeenkomst waarbij de 
graaf beloofde zich met zijn soldaten terug te trekken tegen betaling van 6.400 daalders. 

De dood van Eggerik Ripperda 

Maar er zou geen vrede komen. De toestand werd er niet beter op toen stadhouder graaf van 
Rennenberg in 1580 naar de Spaanse zijde overliep. Prins Willem van Oranje benoemde de 
drost van Salland, Eggerik Ripperda, heer van Weldam en eigenaar-bewoner van huize 
Boxbergen, tot voorlopige plaatsvervanger van Rennenberg. Eggerik moest de strijd met de 
Spanjaarden in Overijssel aanbinden. Hij leed echter in 1581 een smadelijke nederlaag bij 
Goor en gaf zich over, samen met een groot aantal van zijn soldaten. Eggerik werd vervolgens 
door de Spanjaarden naar de Staten van Overijssel in Deventer gestuurd om losgeld te vragen 
voor het vrijlaten van zichzelf en anderen gevangenen. Het losgeld werd geweigerd en Eggerik 
werd als verrader opgepakt. Hij stierf in 1584 in gevangenschap. Boxbergen belegerd en 
verwoestDe bevolking van Salland bleef betrokken bij de vijandelijkheden tussen de Spaanse 
en Staatse partij. Zo viel op 6 februari 1585 het versterkte huis Boxbergen in Spaanse handen. 
De nieuwe bezetters hielden Deventernaren gegijzeld en terroriseerden de verre omgeving 
zodanig dat burgers uit Deventer, Zwolle, Kampen en zelfs uit Hasselt en Hattem optrokken 
om Boxbergen op 7 september 1586 na een kort beleg in te nemen. Het huis ging in vlammen 
op. De broer van de overleden kasteelheer Eggerik Ripperda, Herman Ripperda, en diens 
vrouw Margareta van Heyden lieten het huis in 1599 weer opbouwen. 

"Olst is verwuestet" 

Hoe slecht Olst en andere dorpen op het Sallandse platteland eraan toe waren, blijkt uit de 
omslag van de onderhoudskosten van de garnizoenen in Deventer in het jaar 1585. We lezen 
bijvoorbeeld:"Colmeschate plach te geven ten 48 dagen f. 597,16 ½ st., is nu verwuestet, ergo 
alhier nihil. Olst plach te geven te 48 dagen f. 597,16 ½ st., is nu verwuestet, ergo nihil." Ook 
Wijhe, Raalte en Heino werden door het oorlogsgeweld in de jaren tachtig geheel of gedeeltelijk 
verwoest. De bewoners van Olst hadden vermoedelijk hun toevlucht gezocht in veiliger oorden, 
zoals binnen de muren van de steden Deventer en Zwolle. 
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Alva in aanbidding  1568    
 

Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn toen in het voorjaar van 1568 een Spaans 
expeditieleger van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva, met duizenden soldaten de 
stadsbrug van Ommen overtrok. De legermacht was op weg naar Groningen om het 
rebellenleger van Willem van Oranje te bestrijden, dat even tevoren bij Heiligerlee zijn eerste 
overwinning had geboekt. De hertog van Alva verbleef enige tijd in Ommen, waarbij hij zijn 
soldaten buiten de Varsenerpoort legerde. Er bleef volgens een ooggetuige van de tuinen 
rondom de poort weinig over. De hertog en zijn gevolg gedroegen zich in de stad een stuk 
hoffelijker. Alva liet in de kerk zelfs een mis opdragen, die hij samen met de grootprior van 
Castillië bezocht. Op 21 juli versloeg hij het rebellenleger onder leiding van graaf Lodewijk in 
de slag bij Jemmingen.  

Opstand tegen het Spaanse gezag   Het strijdgewoel van 1568 markeert het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog, die uiteindelijk in 1648 in het voordeel van de opstandige Nederlandse 
gewesten beslecht zou worden. De opstand tegen de Spaanse koning Filips II kwam voort uit 
onvrede over zijn vernieuwingen van bestuur en rechtspraak en de bestrijding van 
protestantse groepen die een hervorming van kerk en geloof nastreefden. In 1556 hadden de 
Ridderschap en Steden van Overijssel bij Nieuwebrug vergaderd over de huldiging van Filips 
II als landsheer. Bij die gelegenheid lieten ze zijn stadhouder Aremberg weten ernstige 
bezwaren te hebben tegen het nieuwe hoge rechtscollege Hof van Kanselier en Raden. Van 
dergelijke "nijigheit" wilden ze in Overijssel niets weten, want het hof zou hun eigen macht 
beperken. Lange tijd weigerden de Staten van Overijssel openlijk partij te kiezen. Pas in 1578 
schaarde men zich schoorvoetend aan de kant van de opstandelingen. Vanaf dat moment 
kwam Overijssel midden in de frontlinie van de vechtende partijen te liggen. 

Belegering van de kerk     Het strategisch gelegen Ommen was geregeld het toneel van heftige 
schermutselingen. Spaanse en Staatse huurlingen stroopten om beurten het platteland af. 
Wanhopige boeren uit de wijde regio kwamen in 1580 zelfs in opstand tegen de Staatse 
troepen, waarbij ze onder een vaandel vochten met daarop een zwaard en een halve eierdop 
als symbool voor het weinige waar ze nog voor streden. Diverse buurschappen raakten geheel 
verlaten. De stad zelf moest diverse keren brandschattingen betalen om plundering te 
voorkomen. Niettemin plunderden Spaanse troepen in 1594 Ommen, mishandelden 
verschillende burgers en staken delen van de stad nadien in brand. Ook de kerk werd niet 
gespaard. In 1622 overviel een groep Spanjaarden de stad. Ze waren vanuit Twente op 
rooftocht geweest naar Friesland. Op de terugtocht zouden ze Ommen ook nog even kaal 
plukken. Prins Maurits stuurde inderhaast een troepenmacht. Een deel van de overvallen 
Spanjaarden verschanste zich in de kerk, maar werden spoedig tot overgave gedwongen. 

Muntschat  Ommen kwam uiteindelijk zwaar berooid uit de oorlog tevoorschijn. Hoe onzeker 
deze tijd was voor de inwoners van Ommen bleek uit een toevallige vondst in 1959. Bij 
graafwerkzaamheden kwamen maar liefst 57 zilveren en bronzen munten uit deze periode aan 
het licht. Blijkbaar had een bewoner zijn spaargeld veilig willen stellen door het op de 
Hamsgoren, wellicht in zijn eigen groentetuin, ongemerkt te verstoppen. Om onbekende 
redenen heeft hij zijn geld niet meer kunnen opgraven toen het gevaar geweken was. De 
muntschat is als bewijs van deze woelige tijden te bewonderen in het Streekmuseum in 
Ommen. 
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De slag bij Raalte  1580   

De Tachtigjarige Oorlog staat in de vaderlandse geschiedenis vermeld als een gewelddadige 
periode, die duurde van 1568 tot 1648. Bij het eerste jaartal 1568 hoort de legendarische Slag 
bij Heiligerlee, bij 1648 de Vrede van Munster. En in 1600 natuurlijk de Slag bij Nieuwpoort, 
die veel bekender is dan de Slag bij Raalte die 20 jaar eerder werd uitgevochten. De 
Tachtigjarige Oorlog was de strijd tegen het Spaanse gezag van koning Filips II tegen de 
Staatse troepen van de prins van Oranje, Wilhelmus van Nassau(we). Overijssel bleef 
aanvankelijk Spaansgezind, totdat in 1578 de vestingstad Deventer werd ingenomen door de 
Staatse legers onder aanvoering van graaf Philips van Hohenlohe. Overijssel sloot zich 
schoorvoetend aan bij de staat der Nederlanden in oprichting. Maar de Staatse troepen kregen 
amper soldij en moesten zelf maar in hun levensonderhoud voorzien. Dat deden ze door het 
platteland af te stropen en te plunderen. Ze pakten het vee af van de boeren, hun boerderijen 
werden in brand gestoken. Soms werden boeren zelfs gegijzeld, en pas weer vrijgelaten als ze 
een losgeld betaalden. 

Boerenopstand  De Overijsselse boeren waren het na een paar jaar helemaal zat, en besloten 
ten einde raad te gaan vechten tegen de Staatse troepen. In Salland en Twente vormden zo'n 
5.000 wanhopige boeren een leger, dat met toestemming van het provinciebestuur 
(vertegenwoordigers van de Ridderschap en Steden van Overijssel) vanaf januari 1580 ging 
vechten tegen de troepen van Van Hohenlohe. In de vaandels van de boeren stond een zwaard 
met een leeggelopen halve eierdop, als symbool dat ze nog maar nauwelijks iets te verdedigen 
hadden. Ze noemden zich de "desperate factie", ofwel de "wanhopige groep". In de eerste slag 
was het boerenleger zó verrassend sterk dat Van Hohenlohe zich haastig moest terugtrekken. 
Maar in de daaropvolgende Slag bij Raalte werden de Overijsselse boeren afgeslacht. Er wordt 
in de bronnen gemeld dat bij Raalte 700 boeren "op de plaats dood bleven". Ze vochten als 
leeuwen, maar waren met hun stokken, zeisen en pieken niet opgewassen tegen de met 
geweren bewapende huurlingen van Van Hohenlohe. In juni 1580 volgde een revanche in de 
Slag op de Hardenbergerheide, waar de Spanjaarden en boeren zo'n 1.600 manschappen van 
Von Hohenlohe doodden die op weg waren om Groningen te gaan veroveren. 

Leed en smaad  In de jaren die volgden, bleven de Staatse troepen plunderend, verkrachtend 
en brandstichtend rondtrekken. Ook de kerken bleven niet gespaard: in Raalte, maar ook in 
Wijhe, Olst en Heino worden rond 1580 "autaren (altaren) gebroken, kerckplonderingh en 
beeldstormerie gepleeght, de pastoors uit hunne weêmen (pastorieën) ende huysen gezet ende 
hun allerley leet, spijt en versmaetheyd aengedaen", zo schreef de Zwolse priester Arnold 
Waeijer enkele tientallen jaren later. Dat geweld leidde tot zoveel weerzin, dat grote delen van 
het Overijsselse platteland katholiek bleven en niet overstapten op het hervormde geloof dat 
de Oranjes als bevoorrechte religie voorstonden. Als gevolg daarvan bleef ook een groot gebied 
rond Raalte een katholieke enclave. De rust in Raalte en omstreken keerde pas weer vanaf 
1597, toen prins Maurits erin slaagde geheel Overijssel in handen te krijgen en het Spaanse 
gezag verdreef. 

Locatie?  Het is niet zeker waar de Slag bij Raalte precies is uitgevochten. De Raalter amateur-
historicus Herman Hannink meent dat dit in de buurt van de Hogeweg is geweest, iets ten 
westen van Raalte richting Wijhe. De Raalter amateur-archeoloog Bert Terlouw denkt aan een 
plek in de buurt van rijksweg N35. Daar liep vroeger een belangrijke middeleeuwse weg van 
Raalte naar Hardenberg, via Luttenberg. Vlakbij een oude voorde (doorwaadbaar deel van een 
waterweg) in de Linderter Vloedgraven (wetering) heeft in de jaren zestig van de 20ste eeuw 
een boer in langwerpige greppels ijzeren lanspunten en botten gevonden die vermoedelijk 
dateren uit het eind van de 16de eeuw. De vinder heeft de voorwerpen afgestaan aan iemand 
uit Zwolle, maar zijn vooralsnog spoorloos. Mogelijk kan onderzoek op die plek aan de 
Nijverdalseweg (N35) in de toekomst duidelijkheid scheppen.  
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Wisseling van de wacht 1572   Hasselt kiest partij 

In Hasselt zijn in vergelijking met Genemuiden en Zwartsluis de meest zichtbare sporen van 
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) overgebleven. Van de oorspronkelijk zeven bolwerken uit 
die tijd is nog een aantal goed herkenbaar, zoals het Bolwerk. Op deze plaats is in latere jaren 
de Joodse Begraafplaats aangelegd. Ook de Gemeentelijke Begraafplaats en de RK 
Begraafplaats zijn op voormalige bastions uit de Tachtigjarige Oorlog aangelegd.  

Trouw blijven aan de koning van Spanje of kiezen voor de opstandelingen van Willem van 
Oranje, dat was de vraag. Het was een keuze die Hasselt tot 1572 zou uitstellen. Toch was de 
stad al vroeg bij de oorlog betrokken. Als wraak voor de door hem verloren Slag bij Heiligerlee 
(1568) was de Spaanse hertog van Alva met zijn leger op pad geweest voor een strafexpeditie. 
Hasselt kreeg van de Spanjaarden opdracht schepen klaar te leggen om het terugkerende leger 
over het Zwarte Water te zetten. Dat vonden de Hasselter bestuurders een uitgelezen kans om 
de voordelen van een brug onder de aandacht van de Spanjaarden te brengen. De 
onderhandelingen bleven zonder resultaat: Hasselt zou nog 250 jaar moeten wachten voor de 
brug er kwam. 

Opportunisme is troef 

Het bewind van koning Filips 11 van Spanje stond voor een centralistisch georganiseerd 
bestuur en voor het onverkort vasthouden aan het rooms-katholieke geloof. De staatsgezinden 
waren voorstander van zoveel mogelijk autonomie voor de gewesten en voor 
godsdienstvrijheid, maar met een voorkeur voor het calvinistische geloof. De opportunistische 
houding van Hasselt aan het begin van de oorlog was kenmerkend voor de meeste andere 
steden in Overijssel. Ze hielden hun eigen (economische) belangen goed in de gaten. De keuze 
van het stadsbestuur voor Oranje in 1572 was ingegeven door eigenbelang. Aanleiding was de 
verovering van Kampen en Zutphen door Oranjeaanhanger graaf Willem van den Berg. Uit 
angst voor een militaire belegering koos Hasselt dat jaar partij voor de staatse opstandelingen. 
Maar een paar maanden later keerde de stad weer op zijn schreden terug, toen Alva Zutphen 
heroverde en zijn troepen daar vreselijk huishielden. De net aangestelde predikant van Hasselt 
werd ontslagen en het vertrouwen in de oude katholieke kerk hersteld. Het gevolg was dat de 
bevolking 4 jaar lang werd opgezadeld met de inkwartiering van Spaanse soldaten. Ook na 
het vertrek van het Spaanse garnizoen in 1576 bleef Hasselt een definitieve keus ontlopen. 
Wel stonden steeds meer Hasseltenaren sympathiek tegenover de idealen van Willem van 
Oranje, inclusief die van het nieuwe geloof. De bestuurders waren tolerant ten opzichte van 
de rooms-katholieken in de stad, waaronder een groeiend aantal vluchtelingen uit de 
nabijgelegen kloosters, dorpen en steden. Hasselt kreeg het stempel opgedrukt van een 
bolwerk van het oude geloof. In 1582 was het geduld van de staatsen op. Bij verrassing werd 
Hasselt op 26 oktober door een groep soldaten uit Steenwijk bezet. De Grote of Sint 
Stephanuskerk werd geplunderd, een beeldenstorm die in 1588 nog eens grondig werd 
overgedaan. Niet lang daarna werden de katholieke erediensten verboden en vervangen door 
die van de protestanten. 

Een rampjaar voor Genemuiden 

Ook Genemuiden was tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelbal van de elkaar bestrijdende 
partijen. De strijd werd uiteindelijk in 1580 in het voordeel van de staatsgezinden beslecht. 
Maar Genemuiden moest er een hoge prijs voor betalen. Aanleiding was het overlopen van de 
aanvankelijk prinsgezinde bevelhebber Rennenberg naar de Spanjaarden. De Prins van 
Oranje kreeg de stad weer in handen, maar stuurde na de val van kasteel Blokhuis Franse en 
Engelse troepen naar de stad, vanwege de grote onrust in de regio. Een deel van de bevolking 
vluchtte, terwijl de overgeblevenen werden geconfronteerd met brandstichting, diefstal en 
mishandeling. Eind 1580 was Genemuiden een verwoeste en grotendeels verlaten stad.  
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Fortresse Zwartsluis 1580  Verschanst binnen de veste 

In het Zwartsluis van tegenwoordig is alleen met behulp van oude kaarten en veel fantasie het 
beeld op te roepen van de tijd van de roemruchte Fortresse Zwartsluis. Het eenvoudigst is dat 
misschien nog staande op de Handelskade, vroeger Achter de Wal geheten. Hier stonden 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog en nog lang daarna de wallen van de in 1580 aangelegde 
schans. 

De eerste militaire versterkingen in Zwartsluis werden aangelegd in de tijd van de Gelderse 
oorlogen. De hertog van Gelre wilde in 1527 Zwartsluis gebruiken als uitvalsbasis voor 
aanvallen op de Sallandse steden. Het aanleggen van de verdedigingswerken kostte hem nogal 
wat moeite, want de drost van Vollenhove gaf de Sluzigers geen toestemming bij de bouw mee 
te helpen. Een jaar later waren de troepen van de hertog alweer vertrokken. Een legertje 
Kampenaren slaagde er na een korte belegering in het Gelderse krijgsvolk uit Zwartsluis te 
verdrijven. 

Om Zwartsluis kan niemand heen 

Het belang van de verdedigingswerken kwam voort uit de strategische ligging van 
Zwartsluis. Wie naar het noorden of zuiden wilde reizen, kon letterlijk niet om het dorp 
heen. Dat was over het water niet anders dan over de weg. Er waren maar enkele 
begaanbare wegen door de uitgestrekte moerassen en veengronden rondom Zwartsluis. Nog 
in de 19de eeuw meldde een ooggetuige dat "geen menschelijk wezen de vlakte bezocht dan 
de jager, en daar, waar de grond niet te moerassig was om het weiden van schapen te 
veroorloven, de herder." Geen wonder dat legeraanvoerders, van welke partij ook, Zwartsluis 
als een cruciale plaats beschouwden. Wie Zwartsluis in handen had, kon de doorgaande 
zand- en waterwegen onder controle houden en zo de hele omgeving beheersen.  

Permanente bezetting 

Zwartsluis werd omgebouwd tot een Fortresse in 1580 op initiatief van de staatsgezinde 
gewesten Holland en Friesland. De naam Fortresse wil zeggen dat het ging om een 
verdedigingswerk met een permanente militaire bezetting. Bij het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog was de aanleg van een schans voor deze gewesten niet alleen van militair belang, maar 
ook om de aanvoer van turf te kunnen waarborgen, toen de belangrijkste brandstof. 
De schans werd aangelegd door de gouverneur van Noord-Holland, Diederik Sonoy, een 
beruchte geuzenleider. Toen het karwei af was, deed hij hetzelfde in Blokzijl en Kuinre, zodat 
Zwartsluis vanaf die tijd deel uitmaakte van een verdedigingslinie in noordelijke richting. De 
schans bestond uit vijf bolwerken en drie eenvoudige poorten. Om ruimte te maken moest een 
bedehuis worden afgebroken. De aanleg van de schans kon op weinig steun van de plaatselijke 
bevolking rekenen.  Dat werd er niet beter op toen drie vaandels van het staatse leger 
Zwartsluis binnenkwamen om de gloednieuwe schans te verdedigen tegen de Spanjaarden. 
De ongedisciplineerde soldaten vielen keer op keer de woningen van de Sluzigers binnen. 
Kregen ze niet wat ze wensten dan werden de inwoners soms in hun eigen huis 
doodgeschoten. Er waren er die het zo zwaar te verduren hadden dat ze "van herdtseer" 
stierven. Dat speelde zich allemaal af in 1580, een rampjaar voor Zwartsluis (en Genemuiden), 
zeker toen de staatse troepen de schans in oktober tijdelijk moesten verlaten en voor hun 
vertrek het dorp in brand staken. 

De Fortresse in verval 
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Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 bleef Zwartsluis de status van Fortresse nog 
lang behouden. De onderhoudskosten werden gedragen door de Staten van Overijssel. Maar 
door het ontbreken van vijanden had het onderhoud geen hoge prioriteit meer. In het begin 
van de 18de eeuw werd de militaire functie van de schans daarom geruisloos opgeheven. De 
Fortresse was toen al in vervallen staat. In de daarop volgende jaren zijn de vroegere 
verdedigingswerken geleidelijk afgebroken, om plaats te maken voor het nieuwe Zwartsluis. 
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De Tachtigjarige Oorlog  1568-1648   De vestingwerken 

(Prins Willem van Oranje, de leider van de opstand tegen de Spanjaarden komt op 14 oktober 
1572 te middernacht in Zwolle aan]. Geen comité van ontvangst stond hier voor hem gereed. 't 

Getal zijner aanhangers was hier gering; 't volk kende de Prins niet. 't Is zelfs de vraag of het 

wel tot het volk is doorgedrongen wie hier in hun midden vertoefde; geen heugenis is aan dit 

prinselijk bezoek bewaard. Reisde hij incognito? [Vries, Th.J. de, Geschiedenis van Zwolle 
(Zwolle 1954)].   In die eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog was het enthousiasme van de 
Zwollenaren voor het eerste en laatste bezoek van de Vader des Vaderlands aan de stad 
klaarblijkelijk niet erg groot. En enthousiasme voor de opstand tegen de Spaanse landsheer 
viel ook in de daaropvolgende jaren nauwelijks te bespeuren. De houding van het 
stadsbestuur in deze jaren kenmerkte zich door opportunisme en verdraagzaamheid. Het was 
opportunistisch door politieke keuzes te laten afhangen van het economisch belang voor de 
stad. Het was verdraagzaam door oplopende spanningen tussen de aanhangers van het oude 
katholieke geloof en die van het nieuwe protestantse geloof in toom te houden. 

Zwolle was de oorlog met grote tegenzin ingegaan. Het liefste wilde het stadsbestuur alles bij 
het oude laten. De stad wilde zich wel onderwerpen aan het centralistische bestuur van de 
landsheer, de Spaanse koning Filips II, maar ook waar het maar even mogelijk was 
vasthouden aan haar eeuwenoude privileges. Elke verstoring van de oude rechten en 
gebruiken kon de economische belangen van de stad immers schade toebrengen. 
Door druk van binnenuit en van buitenaf waren keuzes door het stadsbestuur echter 
onontkoombaar. In Zwolle zelf roerden de prinsgezinde protestanten zich. Eerst hielden ze 
hun bijeenkomsten nog in besloten kring, maar gaandeweg kwamen ze openlijk voor hun 
religieus-politieke voorkeur uit. Al in december 1566 braken ze de Onze Lieve Vrouwekerk 
open om daar de eerste openbare protestantse diensten te houden. Dit werd vrij snel daarna 
door het stadsbestuur weer verboden, maar vanaf die tijd gaven ze de protestanten in de stad 
volop gelegenheid zich verder te organiseren. Met name na 1600 namen binnen het 
stadsbestuur steeds meer protestanten de plaats in van de katholieke leden. Maar ook 
gebeurtenissen buiten Zwolle dwongen het stadsbestuur stelling te nemen. Toen in 1571 
rondzwervende geuzen de kerk van Mastenbroek plunderden, leek het stadsbestuur ervan 
overtuigd dat de prinsgezinde opstandelingen weinig goeds konden brengen. Maar toen 1 jaar 
later diezelfde prinsgezinden Zutphen, Kampen en andere nabije plaatsen veroverden, opende 
het nerveus geworden stadsbestuur zonder slag of stoot de poorten voor hen. Nauwelijks 1 
jaar later veranderde het stadsbestuur weer van politieke kleur toen de Spanjaarden Zutphen 
terugveroverden en de staatse troepen Zwolle in allerijl hadden verlaten. De Zwollenaren 
smeekten daarop de Spaanse aanvoerder om vergiffenis.  Deze wankelmoedige houding hield 
het stadsbestuur zelfs nog even vol na de Beeldenstorm die op 15 juni 1580 in Zwolle plaats 
vond. Het prachtige interieur van de St. Michaëlskerk werd vernield en leeggeroofd door 
prinsgezinden. De niet uit Zwolle afkomstige geuzen staken vuren aan op de Grote Markt en 
verbrandden daar tal van katholieke attributen. Toen in 1581 de noordelijke Nederlanden de 
Acte van Verlatinghe (de afzwering van Filips II als landsheer) opstelden, schitterden de 
Zwollenaren door afwezigheid en ondertekenden dus niet. Het stadsbestuur beweerde dat 
Zwolle zonder toestemming van de Hanze en het Duitse Rijk de eed van trouw aan de koning 
van Spanje niet kon opzeggen. Pas toen rond 1587 de kansen op een verzoening met Filips 11 
vervlogen waren, koos Zwolle definitief voor de jonge Republiek.  Schoorvoetend trok Zwolle 
de banden aan met de Staten-Generaal in Den Haag. Pas aan het eind van de 16de eeuw was 
het stadsbestuur door de dreigende oorlogssituatie bereid iets van zijn gezag in te leveren. In 
1606 ging Zwolle akkoord met het tijdelijk stopzetten van de stedelijke munt, om ruimte te 
maken voor een landelijke heffing op goederen ten bate van het staatse leger. In ruil daarvoor 
kreeg Zwolle een subsidie van 6.000 gulden voor de fortificatie van de stad. In de 
daaropvolgende jaren wemelde het in Zwolle van de ingenieurs, landmeters, ambachtslieden 
en grondwerkers. Ze legden de twaalf bastions rond de stad aan en zorgden voor de verbetering 
van de verdedigingswerken aan de IJssel. Rond 1619 was dit karwei geklaard.    
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Voor de doorsnee Zwollenaar was de Tachtigjarige Oorlog een moeilijke periode. Er was 
voortdurend veel krijgsvolk binnen de stad en dat kostte ook de bevolking handenvol geld. 
Buiten de stad was het ronduit gevaarlijk door de moordende en rovende soldaten van de 
elkaar afwisselende staatse en Spaanse legers. Met name in de jaren tachtig van de 16de eeuw 
ging het er heet aan toe. De uit Deventer overgekomen beul maakte bijvoorbeeld op 30 april 
1583 op de Grote Markt tien soldaten een kopje kleiner. Om een voorbeeld te stellen werden 
hun hoofden met ijzeren pinnen op een galg buiten de muren gespijkerd. Door de slechte 
levensomstandigheden braken regelmatig besmettelijke ziekten uit. Berucht was een 
pestepidemie tijdens de zomer van 1602, toen de kerkhoven op het Grote Kerkplein, het 
Bethlehemskerkplein en bij het Broerenklooster uitpuilden. 

Maar ondanks alle ellende ging het sociale, economische en culturele leven in Zwolle tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog wanneer het maar even mogelijk was gewoon door. Er werd handel 
gedreven, er werden schepen gelost en geladen, boeren brachten hun waren naar de markt 
en er waren bijeenkomsten van de schutterij en de stratenbroederschappen. De beroemde 
Zwolse schilder Gerard ter Borch groeide in deze tijd op en speelde zelfs nog een rol tijdens 
het laatste bedrijf van de oorlog. Hij was aanwezig bij de Vrede van Münster op 15 mei 1648 
en legde daar de plechtigheden bij de ondertekening van de vrede op een groot schilderij vast.  
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Prinsendijk en Mauritslaan  1597   Herinneringen aan een roerige tijd 

Het moet geen groot genoegen zijn geweest om in de 16de eeuw in Diepenheim of in de 
onmiddellijke omgeving te wonen. In de eerste helft van de eeuw was er de voortdurende strijd 
tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre. En na het uitbreken van de 
Tachtigjarige Oorlog in 1568 kwam er opnieuw een lange periode van plundering en 
verwoesting. Terwijl in het bevrijde westen de economie opbloeide, speelde de strijd tussen de 
Spaanse en de Staatse troepen zich vooral af in het zuiden en het oosten van de Nederlanden. 
In het begin waren het vooral de huurlingen van de Staatse troepen die, vanwege de slechte 
betaling, bezittingen van de plaatselijke bevolking plunderden. In 1580 was het grootste deel 
van Overijssel weer in handen van de Spanjaarden gevallen. Vanuit Oldenzaal overheersten 
zij de hele streek, ook aangrenzende gebieden in Salland en Gelderland. 

Tactiek van de verschroeide aarde 

Zowel de belegering van Goor in 1581 door Staatse troepen, als de belegering van Lochem 
door Spaanse troepen in 1582, had voor Diepenheim noodlottige gevolgen. Bij de belegering 
van Goor kreeg het daar in moeilijkheden geraakte Spaanse garnizoen hulp vanuit het Zuiden. 
Van dit Spaanse leger, onder aanvoering van Maarten Schenck, zou een 80-tal soldaten ook 
Diepenheim hebben bezet. In 1582 werd Lochem, dat toen in handen van de Staatsen was, 
door de Spaanse veldheer Verdugo belegerd. De Spanjaarden voerden over Haaksbergen via 
Diepenheim en Markelo versterking aan. Er moet ook toen weer vreselijk zijn huisgehouden. 
De ontvanger der Confiscatiën in Salland en Twente, Derick van Thil, meldt dat hij over 1582 
van de erven Kagelink, Varenbrink, Kamphuis en Ensink geen tienden heeft ontvangen. 
Bovendien was van veel boeren het vee afgenomen en moesten ze hun erf verlaten. Het erve 
de Boanter, bewoond door een zekere Albert, was geheel verlaten en het gewas vernield. Maar 
1584 zou een nog moeilijker jaar worden. De Staten Generaal hadden besloten dat alle 
gebieden rondom een Spaans garnizoen verwoest moesten worden. Dorpen, boerderijen en 
landerijen werden verwoest om te voorkomen dat de vijand aan eten kwam. De tactiek van de 
verschroeide aarde. In september 1584 werd Diepenheim nagenoeg met de grond gelijk 
gemaakt! Het erve Morshuis was door brand en plundering geheel verarmd. Veel boeren 
sloegen op de vlucht naar Deventer en Zwolle, plaatsen die in Staatse handen waren. 

Prins Maurits keert het tij 

Met de benoeming van Maurits tot stadhouder van Overijssel in 1589 begon het tij te keren. 
Deze uitstekende veldheer slaagde er tijdens zijn eerste veldtocht in 1591 in om Zutphen en 
Deventer op de vijand terug te winnen. In 1597 viel Maurits met een groot leger Twente binnen. 
Het leger, dat bestond uit 1.420 ruiters en 6.000 mannen te voet, had na een zeer bloedige 
strijd Grol bevrijd. Tijdens het beleg van Grol liet Maurits een deel van het leger naar Goor 
trekken om ook deze plaats in te nemen. Nog vóór het leger in Goor aankwam, waren de 
Spanjaarden echter al vertrokken. Vanuit Grol trok Maurits naar Bredevoort en vervolgens 
door naar Enschede, Ootmarsum en Oldenzaal. De veldtocht eindigde op 12 november in 
Lingen, waarna de troepen zich terug konden trekken naar de winterkwartieren. 

Oranjemuseum Het Nieuwe Haghuis 
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Tijdens deze veldtocht in Twente, waarschijnlijk bij de herovering van Goor, maar mogelijk 
ook bij de terugtocht in de maand november, heeft het Staatse leger een aantal dagen 
gebivakkeerd rondom het erve Haghuis in Diepenheim. De weg waaraan het Haghuis ligt heeft 
later de naam Prinsendijk gekregen, de zandweg in het verlengde hiervan draagt de naam 
Mauritslaan. Een herinnering aan de succesvolle veldtocht van prins Maurits in 1597. Deze 
gebeurtenissen zullen ertoe hebben bijgedragen dat de bewoners van erve Het Haghuis al 
eeuwenlang sympathie hebben voor het Oranjehuis. En reeds vanaf het moment dat ons land 
in 1813 met Willem I een koninkrijk onder de Oranjes is geworden, hebben de bewoners van 
erve Het Haghuis allerlei artikelen over de Oranjes verzameld. Tientallen borden, tegels, 
bekers, lepeltjes, platen en schilderijen werden hun eigendom. Dat heeft ertoe geleid dat de 
familie Veltkamp, bewoners van het nabijgelegen erve Het Nieuwe Haghuis, in 2006 het 
initiatief heeft genomen tot de oprichting van Oranjemuseum Het Nieuwe Haghuis. Na paleis 
het Loo en de musea in Buren en 's Gravendeel het vierde Oranjemuseum in Nederland.  
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Veroverd door prins Maurits  1591   

Filips 11 volgde in 1555 zijn vader Karel V op als heer van de Nederlanden. Hij bestuurde het 
gebied vanuit zijn koninkrijk Spanje. Rond 1565 kwamen de Nederlanden in opstand tegen 
het Spaanse gezag, onder meer wegens de onderdrukking van de vrijheid van geweten en 
geloof: de Tachtigjarige Oorlog begon. Pas in 1578 betuigden de Staten van Overijssel adhesie 
met de Unie: ze schaarden zich dus voorzichtig aan de kant van de opstandelingen. 
Stadhouder Rennenberg koos echter in 1580 weer voor Philips 11. De provincie was jarenlang 
het toneel van hevige strijd tussen Staatse en Spaanse legers. 

Bolwerken 

De Spaanse landvoogden Alva en Parma probeerden in de loop van de jaren met wisselend 
succes de steden en gewesten die in handen van de opstandelingen waren overgegaan 
opnieuw te bezetten. Enschede werd in 1583 door stropende Staatse troepen overmeesterd, 
maar nog in hetzelfde jaar heroverd door de Spanjaarden onder leiding van graaf Mario de 
Martinengo. In 1587 dreigde opnieuw een aanval van de Staatsen. De stad kreeg toen een 
Spaans (Waals) garnizoen. Die troepen versterkten de verdedigingswerken door de aanleg van 
zeven bolwerken "flankerende op malkander, doch so enghe, dat sy niet veel gheweldts 
mochten teghenstaen". Eén van de bolwerken lag ter plaatse van de huidige Bolwerkstraat. 

Swartenhondt 

 

Enschede is in die jaren ook de uitvalsbasis voor plundertochten van het Spaanse garnizoen 
in heel Twente en ver daarbuiten. De aanvoerder was de Italiaanse ritmeester Mendo. Tijdens 
zijn veldtocht in het oosten veroverde de Staatse legeraanvoerder Prins Maurits in 1591 onder 
meer de steden Deventer en Zutphen. Dat bood de mogelijkheid op te treden tegen de guerrilla 
van Spanjaarden op het platteland. De Staatse krijgsman Joachim Hendriks, beter bekend 
als Swartenhondt, bedacht een list. Hij ensceneerde een overval op een boerderij vlak bij de 
stad, waarna een "ontsnapte" knecht de Spaanse bezetting van Enschede waarschuwde. De 
Spanjaarden stormden met 220 ruiters de stad uit achter de overvallers aan. Bij Beckum, aan 
de grens met Usselo, lagen de Staatsen in hinderlaag. De Spanjaarden werden in meerderheid 
gedood of in het moeras gedreven. Slechts 40 man wisten te ontkomen. 

"De kop breken" 

Prins Maurits wist in 1597 met een veldtocht in het oosten "de Nederlandse tuin", de 
omheining, te sluiten. Op 8 oktober bivakkeerden ruiters uit de voorhoede van zijn leger op 
de Usseleres (bij het "Mauritsbeumke"). De toestand van de wegen was slecht. Zij adviseerden 
de veldheer daarom het leger niet via Haaksbergen naar Enschede te laten gaan, maar via Epe 
in Duitsland. Op 18 oktober was het leger er en verscheen er een trompetter van Maurits voor 
de Espoort. Hij dreigde de bezetting met de woorden: "Gedenk het lot van Bredevoort en 
Groenlo. Als Zijne Excellentie ook maar één schot moet lossen, zal hij U de kop breken." De 
bevelhebbers in de stad vroegen nu de kanonnen met eigen ogen te mogen zien. Daarna werd 
Enschede zonder slag of stoot overgegeven. De stadswallen waren immers vrij dun en er stond 
maar één enkel stuk geschut met weinig munitie. Het garnizoen vertrok vervolgens met 
vliegende vaandels en slaande trom en "met de lonten brandende in de musketten". Op bevel 
van Prins Maurits werd de buitenste gracht "toegeworpen" met de grond van de wallen. 
Enschede was een open stad geworden. De ondiepe, smalle binnengracht bleef nog wel 
bestaan. 

Einde van de strijd 
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Opnieuw keerden de kansen. In 1605 wist de Spaanse bevelhebber Ambrosio Spinola de 
vesting Groenlo en ook Enschede en Oldenzaal te heroveren. Geldgebrek ‒ Spinola betaalde 
zijn leger hoofdzakelijk uit eigen middelen ‒ leidde er vervolgens toe, dat verdere Spaanse 
veroveringen achterwege bleven. Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) stond 
Twente zowel onder Staats bestuur als onder Spaans bewind (vanuit Oldenzaal). Het 
stadsbestuur van Enschede sprak in deze periode tegenover de Staten van Overijssel uit het 
liefst onder Spaans bestuur te willen blijven. In 1626 kwam met de verovering van Oldenzaal 
Twente niettemin definitief onder Staats bewind.  
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Harrevelderschans  1581   Overblijfsel uit de Tachtigjarige Oorlog 

In het heidegebied van Haaksbergen bevindt zich een schans uit de Tachtigjarige Oorlog. Het 
is een eenvoudige veldschans met vaste afmetingen, ook wel Duitse schans genoemd. In de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kwamen de Nederlanden in opstand tegen de katholieke 
Spaanse overheersers. Het was een vestingenoorlog, waarin schansen een belangrijke rol 
speelden. 
De Haaksberger schans is aangelegd aan de toenmalige handelsweg naar Duitsland, langs de 
Buurserbeek. Strategisch was dat een goede plek. De schans maakte geen onderdeel uit van 
een verdedigingslinie met meerdere schansen. Verscheidene namen doen de ronde: 
Warvelderschans, Statenschans, Tilly-schans (naar de veldheer Tilly, die slag leverde net over 
de grens). Dat het Harrevelderschans is geworden, komt waarschijnlijk door een foute 
vermelding op een landkaart. 

Vreedzaam verloop 

Uit de Tachtigjarige Oorlog zijn er geen meldingen van oorlogshandelingen bij de schans. 
Mogelijk heeft een rol gespeeld dat Haaksbergen geen vestingstad was. In deze oorlog draaide 
het vooral om het innemen en verdedigen van vestingen, bijvoorbeeld Groenlo. Er is een 
verslag uit 1581 over gevechten in Goor, waarbij de Spaanse troepen onder leiding van 
Maarten Schenk vanuit Haaksbergen kwamen om een schans in Goor te heroveren. De weg 
langs Haaksbergen wordt ook genoemd in het verslag dat prins Maurits maakte van zijn 
veldtocht in 1597. Daarin beklaagde hij zich over de slechte staat waarin de weg verkeerde. 
Voor hem was dat reden om een andere route te kiezen, over Vreden. Bij de schans bij 
Haaksbergen kwam hij dus niet. 

Bastions 

De grondvorm van de Harrevelderschans is vierkant. Het is een eenvoudige schans uit het 
boekje, een veldschans, ook wel Duitse schans genoemd, met op elke hoek een halfbastion. 
Deze bastions waren uitbouwen om te voorkomen dat vijandige soldaten bij een aanval 
dekking konden zoeken tegen de wal van de schans. Vanuit de bastions kon de buitenzijde 
van de wal worden overzien en beschoten. 

Oude glorie 

Bij bodemonderzoek zijn diverse vondsten gedaan: musketkogels, oude munten van 
landvoogd Albrecht van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella, dakpanresten en ook resten uit de 
Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers hier luchtafweergeschut hadden geplaatst. De laatste 
"oorlogshandelingen" vonden plaats tijdens de Open Monumentendag van 2009, toen leden 
van de Grolsche Compagnie de Tachtigjarige Oorlog naspeelden. Thans is de 
Harrevelderschans eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. In 1976 is dit 
natuurmonument gedeeltelijk in oude glorie hersteld. De gracht is toen uitgediept en op de 
binnenplaats zijn bomen gekapt om de vorm beter in beeld te kunnen brengen. Het is een 
toeristisch punt in het fraaie natuurgebied aan een zijweg van de Buurserstraat, iets buiten 
de bebouwde kom van Haaksbergen. Die zijstraat is naar de schans genoemd: Schansweg.  
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Slag om Goor  1581    

De eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is aan Twente praktisch ongemerkt 
voorbij gegaan, omdat de strijd tegen de Spanjaarden zich voornamelijk in het westen van het 
land afspeelde (Den Briel, Leiden, Naarden, Alkmaar). De stad Deventer evenwel was rond 
1580 al in Staatse handen; het achterliggende land nog allerminst. Eggerik van Ripperda, 
drost van Twente en tevens bewoner van kasteel Weldam, wist in 1581 overste IJsselstein uit 
Deventer over te halen een verrassingsaanval uit te voeren op de vesting Goor om Twente op 
de Spanjaarden te veroveren.  

De slag 

Midden juli 1581 trok IJsselstein met ongeveer duizend soldaten en vier kanonnen Goor 
binnen en veroverde al snel de Spaanse schans bij de huidige Hofkerk. Hij sloeg het beleg op 
voor de vesting "het Schildt". De aanval liep spaak toen Spaanse ruiters onder aanvoering van 
Maarten Schenck de vesting ontzetten en de Staatse soldaten met achterlating van enkele 
kanonnen over de Bandijk werden teruggedreven. Via een windmolen (op de plaats waar nu 
de ABN-AMRO-bank staat) trokken de Staatse soldaten zich terug op de grote schans bij de 
Hofkerk om daar "tot haeren bescherminge enn beter dierectie van zaeken de kercke metten 
thoeren gansch enn teneenemael affgebrandt enn nedergestortet te werden". De Spanjaarden 
waren er totaal niet van onder de indruk en joegen de overgebleven Staatse soldaten naar de 
laatste schans bij Huize Scharpenzele, waar ze nog 12 dagen stand hebben weten te houden. 
Waarschijnlijk zal het voor de Staatse soldaten toen slecht zijn afgelopen, want het verhaal 
gaat dat alle verslagen soldaten door de Spanjaarden zijn gewurgd. Het zou tot 1589 duren 
voordat de Staatsen onder aanvoering van prins Maurits weer een aanval op Goor zouden 
wagen.  

Nare gevolgen voor Eggerik van Ripperda 

Dit Staatse fiasco betekende tevens het bestuurlijke einde van Eggerik van Ripperda. Hij werd 
namelijk door Maarten Schenck gevangen genomen en opgesloten in zijn kasteel in de 
omgeving van Wychen. Omstreeks 1600 probeerde Eggerik met een reis naar Deventer losgeld 
van het stadsbestuur van deze stad los te peuteren, maar in plaats van hem te helpen, werd 
hij door de Deventer magistraat (op bevel van Maurits) opgesloten in een Poorthuis, alwaar hij 
in 1603 overleed. Reden: Eggerik had zonder medeweten van Willem van Oranje en de Staten-
Generaal eigenmachtig gehandeld. 

Ontmanteling van "het Schildt" 

In 1589 lukte het prins Maurits met zijn leger Goor en zijn omgeving wel te veroveren, maar 
hij en zijn leger hadden hun hielen nog niet gelicht of de Spanjaarden kropen weer in de 
vesting "het Schildt", zodat de Prins en zijn soldaten in 1596 ten tweeden male de verovering 
van "het Schildt" moesten uitvoeren. Daarbij gaf hij aan zijn soldaten de opdracht de schop 
ter hand te nemen, de wallen af te graven, de grachten dicht te gooien en zo de vesting "het 
Schildt" te ontmantelen.  

Spaanse veldheer Spinola 

Toch waren de toenmalige bewoners nog niet van alle krijgsellende af, want in 1606 werd 
Twente heroverd door een groot leger onder leiding van Spinola. Dit leger bleef door de slechte 
weersomstandigheden meer dan een ½ jaar gelegerd in en om Goor, met hier en daar wat 
krijgshandelingen, zoals een schijnaanval op Deventer en de verovering van Lochem. 
Twente en zijn omgeving bleef tot 1611 in Spaanse handen. Door uitwisseling van gebieden, 
Lingen tegen een deel van Twente (met uitzondering van Oldenzaal), kwam de Hof van Twente 
uiteindelijk weer in Staatse handen. 
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Sluiting Staatse Tuin 

Toch was er nog steeds de Spaanse dreiging vanuit Oldenzaal, waar een Spaans bestuur was 
gevestigd. In 1626 marcheerden de ruiters van stadhouder Frederik Hendrik via Deventer en 
Delden naar het Oosten en samen met de regimenten van de Friese stadhouder Ernst Casimir 
werd Oldenzaal op de Spanjaarden heroverd. Daarmee was de Staatse Tuin aan de oostkant 
gesloten. Van echte krijgshandelingen was er nadien in dit gebied geen sprake meer, maar de 
bewoners van Goor en directe omgeving waren inmiddels zeker tot het einde van de oorlog 
(1648) veroordeeld tot de bedelstand.  
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Oldenzaal belegerd  1597  

In 1581 weigerden de Staten Generaal van Holland in het Plakkaat van Verlatinge de koning 
van Spanje, Philips 11, nog langer te gehoorzamen. Door het wegvallen van de landsheer werd 
ons land een zelfstandige republiek. De legers van Willem van Oranje, Maurits, Frederik 
Hendrik en hun nazaten vochten voor de vrijheid en zelfstandigheid van de nieuwe republiek. 
De koning van Spanje wilde zijn heerschappij niet opgeven en stuurde het Spaanse leger naar 
Nederland. De Tachtigjarige Oorlog was een strijd tussen de koning van Spanje en de Staten 
Generaal, bestaande uit afgezanten van de zeven gewesten; tussen de onderdanigheid aan de 
machtige, onaantastbare koning van Spanje en de drang naar zelfstandigheid van een klein 
land. Het was ook een godsdienststrijd tussen de katholieken en de protestanten, de 
aanhangers van de nieuwe leer van Luther en Calvijn.  

De katholieken 

In het midden van de 16de eeuw was het katholieke geloof ook in Oldenzaal onder druk komen 
te staan. Veel geestelijken leefden niet meer volgens de katholieke leer. De opkomst van de 
leer van Luther liet de nog grotendeels katholieke bevolking betrekkelijk onverschillig. Maar 
aanzienlijke burgers eisten gelden terug van renten en vaste eigendommen van de kerk. De 
bewijzen van vroegere beloftes hierover waren vanaf 1510 bij branden verloren gegaan. In 
1559 kwam er in ons land een nieuwe kerkelijke indeling. Nieuw was het bisdom Deventer. 
Dit bleef tot 1591 bestaan.  

Oldenzaal in Staatse handen  

In 1584 hadden de Staten Generaal het plan om geheel Twente plat te branden, zodat de 
Spanjaarden in de oorlog geen toevoer van allerlei zaken konden krijgen. Ook Oldenzaal zou 
van de landkaart verwijderd worden. Het plan werd slechts ten dele uitgevoerd; Oldenzaal 
bleef gespaard. In 1597 nam Maurits Oldenzaal in. Tot 1605 was Oldenzaal in Staatse handen. 
Tijdens die jaren werden de katholieken erg tegengewerkt in het praktiseren van hun geloof. 
De plechtigheden en de H. Missen werden verboden voor de priesters en de gelovigen. Wel 
werd een begin gemaakt met de wederopbouw van de huizen die in de 16de eeuw door brand 
verwoest waren. 

Oldenzaal in Spaanse handen 

Onder bevel van Spinola werd de stad in 1605 door de Spanjaarden terugveroverd. Van 1609 
tot 1621 was het Twaalfjarig Bestand van kracht. Dit was gunstig voor de katholieken in 
Oldenzaal. De protestantse predikanten moesten vertrekken. De kerk was weer voor de 
katholieken, ze kregen zelfs geld van de Spaanse koning om het dak te herstellen. Spinola liet 
een bezetting van 1.000 soldaten achter in Oldenzaal. 1626: verovering van Oldenzaal door 
Ernst Casimir In 1626 nam graaf Ernst Casimir van Nassau Oldenzaal definitief in voor de 
Staatsen met een leger van 12.000 man en achttien stukken geschut. Na 9 dagen 
onderhandelen gaf de stad zich over. De inname door Staatse troepen had voor Oldenzaal 
vergaande gevolgen. De katholieke godsdienst werd definitief verboden, de katholieken 
moesten de Plechemuskerk afstaan aan de protestanten. Het bestuur van het katholieke 
Oldenzaal kwam in protestantse handen. Het kapittel werd opgeheven nadat de laatste 
kapitteheer gestorven was, de bezittingen werden verbeurd verklaard. Het Interim van 

Roozendaal, een verdrag gesloten in 1628 tussen de Republiek en Spanje, bracht enkele jaren 
wat meer vrijheid voor de katholieken. Maar vanaf 1632 werden de verboden nog strenger dan 
voor die tijd gehandhaafd. 

Einde van de bloei van de middeleeuwse stad 
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De verdedigingswerken van de stad moesten radicaal ontmanteld worden. Dat werk werd 
opgedragen aan de bewoners van de stad tussen de 15 en 50 jaar. Er zouden zo'n 2.000 
personen aan het werk zijn geweest. Wallen, poorten en muren werden geslecht en de grachten 
gedempt. Oldenzaal verloor wat haar in de Middeleeuwen tot de belangrijkste stad in Twente 
had gemaakt, het bloeiend kerkelijk leven en haar verdedigingswerken. In 1644 werden de 
Bisschopspoort en de Deurningerpoort en enkele verdedigingswerken voor een deel hersteld. 
Maar de aanvallen, branden en belegeringen van de voorgaande 100 jaar is Oldenzaal niet 
meer te boven gekomen. De levendige, welvarende, middeleeuwse stad had haar hart verloren. 
Voor Oldenzaal was de bloei definitief voorbij.  
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Ootmarsum belegerd  1597  

In 1528 werd keizer Karel V, koning van Spanje, landsheer van Overijssel. Dit betekende het 
einde van de wereldlijke macht van de bisschop van Utrecht. Ook op religieus gebied waren 
er veranderingen ingezet, maar Filips II duldde geen andere godsdienst dan het rooms-
katholicisme in zijn rijk. In 1568 kwamen de Nederlandse rijksdelen onder leiding van Willem 
van Oranje in opstand tegen zijn regering, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De provincie 
Overijssel sloot zich pas rond 1580 aan bij de opstand tegen het Spaanse gezag. 

Onrustige tijd  

Ootmarsum viel in deze onrustige jaren beurteling in Staatse en Spaanse handen. In 1571 
werden de eerste Spaanse troepen in Ootmarsum gelegerd. Zij versterkten de vesting met 
kleine poortjes en bouwden wachthuisjes op de poorten en wallen. In die tijd was het gewoon 
dat legers zich inkwartierden bij welgestelde burgers. In 1573 moest de Commanderie een 
vendel Spaanse ruiters herbergen. In 1579 trokken Staatse troepen Twente binnen. Zij 
veroverden de Commanderie op de Spaanse troepen. Commandeur Bernhard de Bever 
klaagde dat zijn huis als gevolg van de oorlog bijna geheel verwoest was en zijn pachters hun 
hoeven ontvluchtten. Zelf verliet hij ook de Commanderie, want de gewapende overvallen en 
plunderingen maakten het huis te onveilig. In het voorjaar van 1580 kreeg "het Duitse Huis" 
inkwartiering van graaf Willem van Nassau met zijn troepen en werd de stad veroverd door de 
Staatsen. Nog in hetzelfde jaar volgde echter herovering door de Spanjaarden. Het was voor 
boeren en burgers een barre tijd, want in opdracht van de Staten Generaal werd in 1584 zelfs 
begonnen met het platbranden en verwoesten van delen van Twente, om het voor de 
Spanjaarden onbewoonbaar te maken. In dat jaar bezette de Spaanse veldheer Mendoza 
Ootmarsum; zijn hoofdkwartier was gevestigd in de Commanderie. Maar opnieuw keerde het 
tij. Ootmarsum werd op 30 juli 1592 ingenomen door prins Maurits, de opvolger van Willem 
van Oranje. De inname verliep zonder veel strijd, want commandant Mendoza was totaal 
onvoorbereid. De "bevrijding" was van korte duur. Al in 1593 werd Ootmarsum heroverd door 
de Spanjaarden. 

Het duurde nog tot 1597 voor de Spanjaarden definitief uit Ootmarsum verdreven werden. 
Samen met de Friese stadhouder graaf Willem Lodewijk begon prins Maurits een groot 
offensief tegen de vijand. De veldtocht werd een succes. Na de val van Groenlo en Enschede 
besloot Maurits de steden Oldenzaal en Ootmarsum tegelijkertijd aan te vallen. Hij verwachtte 
dat de verdediging in beide steden sterk verwaarloosd zou zijn. Zelf nam hij Oldenzaal voor 
zijn rekening. De verovering van Ootmarsum liet hij over aan de drost van Salland, Gerard 
van Warmelo. Twee regimenten stonden op 19 oktober 1597 voor de poorten van Ootmarsum. 
Uit het ooggetuigenverslag van Anthonie Duyck, secretaris van Maurits, kunnen we het 
verloop van de aanval op de voet volgen. De stad werd opgeëist, maar de Spanjaarden en de 
bevolking wilden zich niet zonder slag of stoot overgeven. Zij begonnen vanaf de wallen 
onophoudelijk met musketten en geschut te vuren, waarbij gewonden vielen. De Staatsen 
dreigden de wal rond de stadsgracht te doorgraven en brachten vier stuks geschut in stelling. 
Na het lossen van de gebruikelijke drie sommeringschoten was de stad op 21 oktober tot 
overgave bereid. Het Spaanse garnizoen van 120 man sterk marcheerde onder vrijgeleide af. 
Maurits eiste dat de vesting Ootmarsum ontmanteld zou worden. Nadat de stad van alle 
verdedigingswerken was ontdaan, verloor Ootmarsum hiermee aanzienlijk aan militair-
strategisch belang en daarmee aan stedelijk gevoel van eigenwaarde. Het lag voortaan net als 
het platteland open voor de vijand. Bij latere opgravingen en bebouwingen zijn verschillende 
ijzeren kogels teruggevonden in de buurt van de vroegere stadspoorten. Waarschijnlijk zijn 
deze bij de beschieting in de stadsgracht beland. Twee ervan zijn als blijvende herinnering 
aan de belegering ingemetseld in de zuidelijke muur van de rooms-katholieke kerk en in de 
buitenmuur van pand Grotestraat 21.  
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Plundering door Hendrick van Saltsburg  1522   Roerige tijden 

Het monument op het Schild ter gelegenheid van de viering Rijssen 750 jaar stad vermeldt 
dat in 1522 Hendrick van Saltsburgh "met zijn benden tot Rijsen in Twente" is gekomen. 
Zowel de late Middeleeuwen als het begin van de Nieuwe Tijd was voor heel West-Europa 
een woelige periode. Verschillende partijen bestreden elkaar onder steeds wisselende leiding 
en met steeds wisselend succes, met veel armoede, narigheid en verwoesting als gevolg. 

Plundering en brandschatting 

Aan het einde van de 15de eeuw vochten de Gelderse heren Van Wisch een conflict met de 
bisschop van Utrecht uit over de hoofden van de bevolking heen. Over 1497 vermeldt een 
kroniekschrijver: "De weerbare mannen van Rijssen vechten op hun schansen en wallen 
verwoed tegen de bende van Hendrik V van Wisch, doch kunnen niet verhinderen dat hun 
plaats geplunderd wordt door deze woestelingen." In 1515 viel de "Zwarte Hoop" ("hoop" = 
bende) het stadje binnen. In 1510 vereerde Karel van Egmond, hertog van Gelre, Rijssen met 
een bezoek. Zeven jaar later kocht het stadsbestuur een nieuwe plundertocht door de 
Geldersen met een zogeheten brandschatting af. Met deze gelden spekte de hertog van Gelre 
zijn kostbare oorlog tegen de Habsburgse vorst Karel V. In 1522 sloeg Hendrick van 
Saltsburgh zijn slag en plunderde Rijssen. Het einde van de ellende is dan nog lang niet in 
zicht. In 1548 en 1560 terroriseerden de "Moortbranders" het stadje. 

Tachtigjarige Oorlog 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam Rijssen precies in de vuurlinie tussen de strijdende 
partijen te liggen. Doordat Deventer in Staatse handen kwam en Oldenzaal Spaans bleef, 
ondervond men hier de gruwelen die met een oorlog gepaard gaan aan den lijve. In 1580 
moesten de inwoners zich verschansen in de toren van de Schildkerk bij een belegering door 
de Spanjaarden. Door het betalen van f 2.100 konden ze de aftocht bewerkstelligen. Door de 
veldtocht van prins Maurits in 1597 kwam heel Twente in Staatse handen, maar de Spaanse 
veldheer Spinola heroverde Oldenzaal in 1605. In 1606 verschenen de Spanjaarden onder 
bevel van Spinola weer voor de wallen en namen Rijssen in. In 1626 werd Rijssen nog door 
een bende stropers uit Oldenzaal platgebrand. Nadien keerde de rust in het geteisterde 
Rijssen eindelijk terug.  
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“Arme verdorvene”  1588   Boer- of markeschulden 

Nog in de 18de eeuw kampten de boeren in Twente met schulden die hun oorsprong vonden 
in de 16de eeuw. De hofmeijer van Borne schreef in 1588 over zijn hofhorige boeren hoe zij 
als "arme verdorvene en schemele meijerluiden" hun ouderlijke huizen jarenlang hadden 
moeten verlaten. Eindelijk was er hoop om de schamele kost voor hun "arme wijff unde 
kinderkens" weer te verdienen, maar andermaal waren ze door het krijgsvolk van zowel hun 
heer (Philips 11) als van de vijand (de Staatsen) meerdere keren van al hun vee beroofd. Het 
land konden ze niet bewerken daar ze "die meeste tidt under den blauwen hemmell, soe 
dach als nacht, yn busschen ende broecken uth freese des viandts liggen moeten". Dus 
kwam er ook geen pachtopbrengst binnen. Dit verhaal gold voor vele Twentse marken. 
Boerderijen waren verlaten of vernietigd, het land verwilderd, de bewoners waren op de 
vlucht geslagen, het vee was weggeroofd en zaaigoed was niet meer beschikbaar. Al in 1596 
werd bepaald dat leegstaande boerderijen alleen betrokken mochten worden met 
instemming van de eigenaar. Zij die al een erf bewoonden, mochten dat erf niet verlaten om 
een "belmundig" (leegstaand) erf te betrekken.  

Lening op lening 

De verarmde bevolking moest geld lenen voor aankoop van vee en zaaigoed, maar ook om 
allerlei troepen te onderhouden (brandschatting), die vooral rond Oldenzaal gelegerd waren. 
Juist die geldleningen achtervolgden de Twentse markebewoners generaties lang, vooral in 
de gerichten Oldenzaal en Ootmarsum. In 1596 werd tevens geadviseerd om alle leningen 
gerechtelijk te laten registreren, om volgens landrecht aanspraak op de rente te kunnen 
maken. Zij die "onbehoorlijke handtgelden genoemen hebben sal hen t selve aen 't capitael 
worden gedefalceert ende als woekenaars daervoer aengesien worden". Al in 1589 
bijvoorbeeld gingen de gezamenlijke Gammelker boeren twee leningen aan, van 55 en 80 
keizersgulden. Dit kreeg nog een vervolg in de 17de en ook nog de 18de eeuw. Dikwijls 
losten de boeren de ene lening af met het geld van een volgende. In 1718 betaalden ze drie 
leningen uit 1610, 1629 en 1647 af met geld dat ze toen weer leenden van juffrouw 
Margaretha Hommels uit Oldenzaal. Ze namen er bovendien nog twee extra bedragen bij, 
één om te gebruiken als aflossing van een lening uit 1693. Al deze leningen werden per erf 
in de marke naar gerechtigheid omgeslagen, zodat elk erf jaarlijks bijdroeg aan het betalen 
van de rente en de aflossing.  

Dreigend faillissement in de 18de eeuw 

In het begin van de 18de eeuw wilden of konden sommigen geen rente betalen of het was 
niet meer duidelijk wie wat betalen moest. Geldschieters trachtten daarom langs 
gerechtelijke weg de centen binnen te krijgen, wat nog grotere financiële moeilijkheden 
veroorzaakte vanwege de proceskosten. De Gammelker boeren namen in 1732 hun toevlucht 
tot het provinciebestuur voor een oplossing. De rentmeester van de Ridderschapserven 
schreef "dat de meijeren door de geduirige quellingen, so door de procureurs als gerigtelijke 
executien, op onlijdelijke kosten gebragt worden". Om het totale failliet van veel boeren te 
voorkomen, kregen de richters in de gerichten Oldenzaal en Ootmarsum de opdracht geen 
nieuwe procedures "voor hare gerighten te admitteren en die gene die reets voor hunne 
gerighten mochten wesen gebraght, te houden in statu quo tot nadere dispositie van 
Ridderschap en Steden".  

Afhandeling door de landdag 
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Afgevaardigden van de schuldeisers, de goedheren (erfbezitters) en "twee á drie van de 
bequaamste bourmannen" kwamen op 17 april 1736 op de landdag in Kampen bijeen om 
een oplossing voor het probleem rond deze boerrenten te zoeken. Dat leidde tot de bepaling 
dat rente en geleend kapitaal in vijftien jaar moesten zijn afgelost. Tevens kwam er een 
verbod om "in 't vervolg aan enige bourschappen, marckten of andere sociëteiten van 
boermannen enige penningen of capitalen te verstrekken". Voor Gammelke ging het om f 
1503,‒, 14 stuiver en 8 penningen, Deurningen f 983,‒  en 18 stuiver, Lemselo f 3079,‒ , 
Hasselo f 500,‒ , wat trouwens niet als boerschuld erkend werd. Nog in de jaren zeventig 
van de 18de eeuw waren er problemen met de aflossing van deze markeschulden.  
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Verlaten boerderijen  ca. 1600   Verwoesting en vernedering 

De 12de en 13de eeuw waren voor Twente een roerige tijd. In de 14de eeuw blijkt uit een 
verslag van de rentmeester van Twente dat van de 271 hofhorige erven van de bisschop van 
Utrecht er ruim 40% ongebruikt bij ligt. Armoede en ziektes bepaalden het leefklimaat. 
Vanwege een conflict met de bisschop viel in het begin van de 16de eeuw de hertog van 
Gelre meerdere keren Twente binnen en steeds maar werd er gemoord, vee gestolen en 
geroofd. En wat nog niet verwoest was, werd platgebrand. Bovenop deze ellende moesten de 
bewoners ook nog eens allerlei belastingen betalen. Oorlog voeren kost geld. Dit beeld was 
uiteraard ook van toepassing op de bewoners van de marken in en rondom Weerselo.  

Tachtigjarige Oorlog 

Nadat bisschop Hendrik van Beieren de wereldlijke macht had overgedragen aan Karel V in 
1528, was er hoop op een betere tijd. Maar tijd om te herstellen was er nauwelijks, want in 
1568 brak de opstand uit tegen het Spaanse gezag. Vooral de vestingstad Oldenzaal 
wisselde regelmatig van bezetter. En die beroofden elk op hun beurt de boeren in de 
omgeving. Die kregen er aan het begin van de 17de eeuw van de Staten van Overijssel ook 
nog bijzondere belastingen bij. Twente moest 21.000 herenponden opbrengen. Alle boeren 
dienden daarom op te geven hoe hun status was. Maar de bevolking werkte tegen. 

Veel erven "woest" of zelfs "desolaat" 

De overzichten, per marke, zijn bewaard gebleven en hieruit kunnen we lezen hoe het ervoor 
stond. Veel erven liggen voor een deel "woest" of hebben "middelmatige of lege drepsige 
landt" of krijgen zelfs de aanduiding "desolaat". Als voorbeeld het erve Wolbert in de marke 
Lemselo: "1601: Wolbert, 5½ mudde geseys, 1½ dach grossmeiens tobehorende dat 
gasthuys binnen Oldenzaal. 1602: Wolbert wort durch eene arme weduwe bewoont, heeft 
middelbaers landen, 1 mudde, 1 schepel an lege waterige landen, 1 mudde, 1 schepel an 
olthovige landen, 3 mudde, 1½ daechmaet gronlanden." Omdat uiteindelijk de opbrengst 
tegenviel, moesten getuigen in 1611 verklaringen afleggen over de werkelijke status. En die 
was niet rooskleurig. We lezen uit de verklaringen dat in alle acht marken erven al jaren 
onbewoond zijn. In Hasselo is Herman ten Mettinckhave in armoede gestorven, "nauwlicx so 
veel naelatende dat die plancken totter dootkiste konden bekostiget worden". Van het erve 
Wissink in Gammelke was niets te halen omdat "er wal een peerdt door die wanden te jagen 
sij unde dat in die spinde (broodkast) wal een muijs doot hongeren solde". Voor de marke 
Lemselo waren Johann Maetman en Lambert Oijnck uitgenodigd. Zij verklaren dat de 
boerderijen Hampsinck, het Buijrichterhuijs, het Berch, Lansinck, Dieterinck, Lambertinck, 
Dierkinck en Hilbertinck allemaal 6  of 7 jaren onbewoond en zonder eigenaar zijn.                                            
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Pas met de vrede van Munster in 1648 kwam een einde aan deze roerige periode. Het westen 
van het huidige Nederland beleefde toen de Gouden Eeuw. In het oosten was er armoede. De 
noodzakelijke rust om de boeren de kans te geven hun bedrijven weer op te bouwen en te 
exploiteren kwam er niet. De Munsterse bisschop Bernhard van Galen viel in 1665 en 1672 
Twente binnen. Weer kreeg de bevolking te maken met roof, moord, vernielingen en 
brandstichting. De Vrede van Keulen in 1674 bracht betere tijden. De richters van Twente 
stelden een lijst op van de schade die de boeren hadden geleden. De acht marken van Weerselo 
bleken voor f 14.949,‒ en 3 stuivers aan schade te hebben gedeclareerd. In deze schadelijst 
staat ook dat in de marke Deurningen bij veel boeren soldaten ingekwartierd waren. Ze namen 
"als dank" kleding, sieraden, etenswaren en huisraad mee. Bij Lansinck in Lemselo werden 
twee jonge beesten doodgeslagen. Schade 39 gulden en Marten Bartelinck meldt: "noch haer 
aan gelt gegeven omdat sij van plonderen souden opholderen". Maar het had geen effect, de 
soldaten stalen alles wat los en vast zat. Erve Wernick is koploper met een schadepost van f 
295,‒. De schadelijsten melden ook opmerkelijke zaken, zoals de onkosten van de chirurgijn 
Henrick Stürman. Op 2 juni 1666 hielp hij een soldaat van graaf Solms, die de tanden uit de 
mond waren geschoten en een stuk van zijn tong en gehele onderlip. 
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Vrede van Munster 

 
Hij staat meestal wat in de schaduw van de wereldberoemde op 24 oktober 1648 gesloten 
vrede: de "Vrede van Munster". Deze vrede, die reeds op 30 januari van dat jaar in het 
historische Krameramtshaus in Munster ondertekend was en op 15 mei in de Friedenssaal 
(vredeszaal) bezworen werd, kwam aan het begin van het jubileumsjaar "350 jaar Vrede van 
Westfalen" steeds meer in de algemene belangstelling. De feiten markeren de bereikte 
zelfstandigheid van het huidige Nederland: de bezette natie die 80 jaar voor de vrijheid had 
moeten vechten, had door de afzonderlijke Spaans-Nederlandse vrede, de Vrede van Munster, 
in Munster haar volledige soevereiniteit bereikt.  

In het middelpunt van de belangstelling staat - met een blik op de kalender - allereerst de 30e 
januari. Precies op deze datum vieren de Nederlanders in Utrecht de "Opening van het 
vredesjaar". De opening van het vredesjaar in Nederland begon met de uitgave van een 50-
gulden-munt, waarvan het eerste exemplaar door troonopvolger prins Willem Alexander 
geslagen zou worden.  

De stad Munster verleent op 30 januari 1998 haar prijs voor geschiedkundigen aan de 
historicus prof. dr Konrad Repgen uit Bonn voor zijn fundamentele werk voor het onderzoek 
van de Vrede van Westfalen. Gelijktijdig begint in het Stadtmuseum (Stedelijk museum) de 
grote tentoonstelling "30 jähriger Krieg, Münster und der Westfälische Friede" (Dertigjarige 
Oorlog, Münster en de Vrede van Westfalen) die op de daarop volgende zondag (1 februari 
1998) officieel geopend zal worden.  

Op 15 mei zal met een feestelijke plechtigheid in het bijzijn van kroonprins Willem Alexander 
in het slot te Munster de geboortedatum van het huidige Nederland worden herdacht. Niet 
lang daarna volgen zowel het Westfaalse muziekfeest van de stad Munster en de WDR (van 8 
tot 17 mei), als ook het open-air weekend met een liveprogramma van de WDR (op 6 en 7 
juni). Op 6 juni ontvangt de Tsjechische president Vaclav Havel de eerste Westfaalse 
Vredesprijs van de 'Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe e.V.'.  

In de Nederlandse geschiedenis speelt Munster een vooraanstaande rol. Tijdens de 
onderhandelingen over de vrede in Munster woonden de Nederlandse gezanten in het 
Krameramtshaus, het huidige 'Haus der Niederlande'. In hun onderkomen werd het Spaans-
Nederlandse verdrag ondertekend, dat daarna op 15 mei bezworen worden kon. De plechtige 
bezwering vond plaats in het raadhuis aan de Prinzipalmarkt, om precies te zijn in de 
raadskamer, die daarom later de naam "Friedenssaal" (Vredeszaal) kreeg. Spanje erkende de 
volledige soevereiniteit van de noorderlijke Nederlanden en zag af van Bergen op Zoom, Breda, 
Maastricht en 's-Hertogenbosch inclusief de monding van de Schelde.  

Het plechtige moment van de bezwering van de vrede heeft de toen aanwezige schilder Gerard 
ter Borch in zijn beroemde vredesschilderij - een meesterwerk van de Europese schilderkunst 
- tot in de details naukeurig historisch vastgelegd. Trompetblazers ojp de toren van de 
Lambertikerk verkondigden de afzonderlijke vrede; vijf compagnieën bestaande uit burgers en 
soldaten waren aangetreden op de Prinzipalmarkt en vuurden eresalvo's af bij aankomst en 
vertrek van de praalwagens.  

De volgende dag waren de Munsteraners getuige van een prachtig schouwspel. Voor het met 
vlaggen versierde raadhuis werd vanaf een podium de tekst van het vredesverdrag 
voorgelezen. Alle betrokken gezanten waren aanwezig en een groot publiek keek toe. De 
kerkklokken luidden en de Spanjaarden en de Nederlanders namen de gelukwensen van de 
bevriende legaties in ontvangst. Voor de 5e juni gaf de raad opdracht tot het versieren van de 
stad, een kanonnensaluut en vertoningen met vuurwerk. De Spanjaarden trakteerden op wijn 
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uit een wijnbron; de Nederlanders stelden op de trap van het Krameramtshaus een imitatie 
van "Manneken Pis" op, van waaruit de wijn in de bekers van de Munsteraners stroomde.  

De bevolking was zeer geïnteresseerd in de afzonderlijke Spaans-Nederlandse vrede van 1648 
want men had groot belang bij het sluiten van deze afzonderlijke vrede vanwege het 
ongestoorde handelsverkeer met de Nederlanders. In de herinnering van de burgerij zette dit 
verdrag in de daarop volgende tijd de uiteindelijke inhoud van de verdragen met Frankrijk en 
Zweden ver in de schaduw. 
De vrede van Munster (in Duitsland, net over de grens bij Enschede) betekent het einde van 
de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkende ‘ De Verenigde Nederlanden ‘ als vrije 
staat. In 1648 vond iedereen dat de oorlog lang genoeg geduurd had. Beide partijen waren de 
strijd zat. Het geld was op. De mensen leden honger. Iedereen wilde nu eindelijk wel eens rust. 
In de Duitse stad Munster werd in 1648 de vrede gesloten. De Republiek had uiteindelijk 
gewonnen. Het was geen deel meer van Spanje. Het werk van alle mannen van Oranje was 
niet voor niets geweest. 

Het gebied dat wij nu kennen als Nederland, heette toen de Republiek van de Zeven Verenigde 
Nederlanden. De regering werd gevormd door een groep belangrijke mensen (Staten-Generaal). 
Enkele gewesten (b.v. Brabant) kwamen niet in de Staten Generaal, omdat die door de 
belangrijke mensen niet belangrijk genoeg werden gevonden. Deze gewesten worden de 
Generaliteitslanden genoemd 

Munster is een internationaal ingestelde stad, die kan terugblikken op meer dan 1200 jaar 
stadsgeschiedenis. Als bisschopszetel, Hanzestad, hoofdstad van de Pruisische provincie 
Westfalen, universiteitsstad of modern hoofdcentrum – Munster heeft altijd al voor de regio 
en ook ver daarbuiten een belangrijke rol gespeeld. Maar met één ding in het bijzonder heeft 
Munster in de wereldgeschiedenis naam gemaakt: als stad van de Vrede van Munster. 

 

Vensterwand in de Friedenssaal 

Gedurende vijf jaren onderhandelden de Europese machten in Munster en Osnabrück, tot ze 
de Dertigjarige Oorlog in Europa konden beëindigen. 24 oktober 1648 was de officiële dag van 
de vredesluiting. Deze belangrijke gebeurtenis werd van de zomer 1648 tot in het voorjaar van 
1649 gevierd met talrijke officiële plechtigheden en feesten – en tot op de dag van vandaag is 
Münster als stad van de Vrede van Münster onafscheidelijk verbonden met deze gebeurtenis.  

De omstandigheden tijdens de onderhandelingen waren uiterst moeilijk: er was geen 
wapenstilstand, de oorlogshandelingen gingen ononderbroken verder en er bestonden geen 
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internationaal erkende en beproefde regels voor dergelijke onderhandelingen. De 
onderhandelingen voor de Vrede van Munster gelden daarom als belangrijke mijlpalen op de 
weg naar een Europese vrederegeling en naar de ontwikkeling van het huidige volkerenrecht. 

Met een jaarlijkse reeks aan evenementen denkt de stad Munster terug aan deze 
onderhandelingen. Daarbij huldigt de stad niet alleen de historische gebeurtenis en de 
gevolgen ervan. Onder het motto “Vrede van Munster – gisteren. vandaag. morgen.” staan 
vooral de gevolgen voor het heden en de toekomst van de Vrede van Munster in het 
middelpunt. 

Zo maakt Munster gebruik van de geschiedenis, om verantwoordelijkheid op te nemen voor 
het heden en de toekomst, wanneer het gaat om de ontwikkeling van nieuwe instrumentaria 
en procedures om conflicten te vermijden, op te lossen en de vrede te behouden in de 
crisisgebieden van de huidige tijd en tot een overeenkomst te komen door onderhandelingen. 

Een ander heikel punt was de verdeeldheid binnen de Republiek over de kwestie of de oorlog 
moest worden voortgezet of niet. De kwestie draaide om de vraag of de Republiek de oorlog 
moest voortzetten om alsnog de verloren Zuidelijke Nederlanden terug te veroveren, of dat 
genoegen zou worden genomen met de Noordelijke Nederlanden, inbegrepen Noord- Brabant 
en delen van Limburg.  

 

In werkelijkheid draaide deze interne strijd om de belangen van de verschillende politieke 
groeperingen en gewesten in de Republiek. De bloeiende Hollandse handel had zeer te lijden 
onder de druk op de financiën en Spaanse handelsembargo’s. De meeste Hollanders waren 
dus fervente voorstanders van een vredesverdrag. Een gewest als Utrecht of een textielstad 
als Leiden deelden deze belangen echter niet  en waren dus voor voortzetting van de oorlog, 
zeker in het licht van de militaire successen van de jaren 1630-1646.  
  
Spanje had al enkele keren een bankroet geleden als gevolgen van de oorlogsinspanningen in 
de Nederlanden en leed vele pijnlijke verliezen tijdens de laatste jaren van de oorlog. Binnen 
Spanje waren de stemmen voor vrede dus veel eenduidiger. 

De onderhandelaars kwamen overeen dat de Republiek als onafhankelijke en soevereine staat 
werd erkend, alsmede dat de Zuidelijke Nederlanden definitief aan de Spaanse koning 
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toebehoorden. De grens werd gelegd langs de frontlinie zoals die er lag in 1648 en is tot de 
dag van vandaag nagenoeg onveranderd gebleven. 

Nadat de Republiek als een samenraapsel van opstandige provincies rond 1568 de oorlog 
tegen het machtigste rijk ter wereld was aangegaan, was ze tegen 1648 zelf uitgegroeid tot een 
van de machtigste en rijkste staten. Het eens zo glorieuze Habsburgse Spanje was echter een 
schim van haar vroegere zelf en takelde in de decennia na de Vrede van Münster verder af tot 
een staat van relatief weinig betekenis. 

De Spaanse troepen begonnen steeds meer gebied te verliezen en ook in de Spaanse gelederen 
nam de spanning toe. In 1645 verloren de Spanjaarden enkele steden aan de Franse troepen. 
Frederik Hendrik kwam na een veldslag in bezit van het Vlaamse Hulst. In 1646 wilde Frederik 
Hendrik Antwerpen wederom aanvallen en hij sloeg opnieuw het beleg op rondom deze stad. 
De Nederlandse legerleiding kon echter niet op twee plaatsen tegelijk zijn.  
 
Nederland werd ondertussen in het zuiden aangevallen door de Fransen. De Franse troepen 
konden enkele steden in het zuiden van Nederland veroveren, waaronder de plaatsen 
Duinkerke en Kortrijk. In 1647 kwam de Nederlandse bevelhebber Frederik Hendrik te 
overlijden. Frederik Hendrik werd opgevolgd door de stadhouder Willem II. Ook Spanje stelde 
nieuwe leiding aan voor het zuiden van Nederland. Dit werd de aartshertog Leopold van 
Oostenrijk. Leopold was nu de nieuwe Spaanse landvoogd voor het Nederlandse gebied dat 
onder het bewind stond van Spanje. Hij had echter een moeilijke positie tussen de Fransen 
en Nederlanders. 

De Nederlandse troepen boekten steeds meer successen tegen de Spanjaarden. Dit was voor 
een groot deel te danken aan het feit dat de Fransen de Spanjaarden ook aanvielen. Ondanks 
de vele overwinningen wilde veel Nederlanders na 80 jaren oorlog wel eens vrede en rust 
hebben. De provincies Zeeland en Utrecht, en de stad Leiden, bleven tot het einde toe 
voorstander van een voortzetting van de 80 jarige oorlog. De rest van Nederland was het echter 
niet met hen eens. 

Frankrijk gaf de Nederlandse Republiek een uitnodiging om deel te nemen aan 
vredesonderhandelingen met de Spanjaarden. Deze uitnodiging werd aanvaard en de 
Nederlandse Republiek lukte het om als volwaardige staat aan de onderhandelingen mee doe. 
Ook Spanje stemde in om Nederland aan de onderhandelingstafel toe te laten. In januari van 
het 1646 werden 8 vertegenwoordigers van de Nederlandse Staten naar Münster gezonden om 
daar te onderhandelen met de Spanjaarden over een vredesverdrag. 
 
De onderhandelingen tussen de Nederlanders en de Spanjaarden vonden plaats in het Huis 
van het Kramersgilde. Dit huis wordt tegenwoordig het Haus der Niederlande genoemd. De 
Spaanse koning Filips 11 had zijn afgevaardigden uitgebreide volmachten meegegeven 
waarmee zij de mogelijkheid hadden om vrede te teken uit naam van de Spaanse regering. De 
tekst van het Twaalfjarig bestand werd als uitgangspunt genomen voor de onderhandelingen.  
De Nederlandse Republiek werd door Spanje als soevereine staat erkend. De vrede lag binnen 
handbereik. 
 
De Franse regering kwam echter met steeds nieuwe eisen aan de Spanjaarden. Hierdoor was 
een vredesverdrag tussen de drie parijen niet mogelijk. Daarop besloten de Nederlandse 
afgevaardigden buiten Frankrijk om met Spanje een vredesverdrag te sluiten. Op 30 januari 
1648 werd de tekst van het vredesverdrag vast gelegd. Deze werd ter ondertekening naar Den 
Haag en Madrid gestuurd. Op 15 mei 1648 was de vrede officieel getekend door de partijen en 
kwam er dus een einde aan de tachtigjarige oorlog. 

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen 
Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee aan de Tachtigjarige 
Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek 
als soevereine staat erkend werd. 
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De pagina van het vredesverdrag van Münster met daarop de ondertekeningen en persoonlijke 
zegels van de onderhandelaars. Het origineel bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag 
en beslaat in totaal zo'n veertig pagina's. 

De Vrede van Münster was onderdeel van de Vrede van Westfalen, die ook een einde maakte 
aan de Dertigjarige Oorlog. Zij moet niet worden verward met het Verdrag van Münster van 
24 oktober 1648 tussen het Heilige Roomse Rijk en Frankrijk, dat overigens een grote 
overlapping had met het Verdrag van Osnabrück van dezelfde datum tussen het Heilige 
Roomse Rijk en Zweden. Alle zijn onderdeel van de Vrede van Westfalen. 

Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd op 30 januari 1648 vastgelegd. Op 15 mei 
werd de vrede getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een eed bekrachtigd, 
onder grote belangstelling van het volk in Munster. 

De Franse inmenging in de oorlog tegen Spanje had het tij definitief in het voordeel van de 
Republiek gekeerd. Inmiddels was het oorlog in grote delen van Europa: de Dertigjarige Oorlog. 
In 1641 begonnen vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen in deze oorlog. 
Afgesproken werd dat in Münster en Osnabrück onderhandeld zou worden. Hoewel de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet meevocht in de Dertigjarige Oorlog, werd 
besloten de Republiek toch uit te nodigen bij de vredesonderhandelingen. Door de oorlog tegen 
Spanje was de Republiek te veel een partij geworden. Via Frankrijk werd een uitnodiging 
ontvangen. 

Hoewel er rond die tijd enorme militaire successen werden geboekt, was er binnen de 
Republiek steeds meer sprake van een vredesstemming. De langdurige oorlog kostte veel geld 
en mensenlevens. Alleen de provincies Zeeland, Utrecht en de stad Leiden bleven tot het einde 
toe voorstander van het voortzetten van de oorlog. 
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Kaart van de Zeventien Provinciën met in rood de lijn de van de scheiding tussen de 
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 1648 

De Republiek werd door geen enkel land erkend, behalve door zijn eigen soevereine gewesten, 
die op hun beurt ook door geen andere naties als een zelfstandige natie gezien werden. 
Desondanks lukt het de Republiek om zijn afgevaardigden bij de vredesbesprekingen te laten 
doorgaan voor ambassadeurs, die daarom - de Staten-Generaal stonden erop - met excellentie 
moesten worden aangesproken. Daarmee werd bereikt dat de Republiek via een omweg als 
een volwaardige staat aan de onderhandelingen meedeed; zelfs Spanje stemde in.[1] 

In januari 1646 kwamen acht vertegenwoordigers van de Republiek per koets in Münster aan 
om te onderhandelen. De Staatse delegatie bestond uit de Gelderse edelman Bartolt van Gent, 
heer van Mynerswijck, die vanwege zijn afkomst voorzitter was, Adriaen Pauw en Johan van 
Matenesse uit Holland, de Overijsselaar Willem Ripperda uit Hengelo, de Groninger Adriaen 
Clant van Stedum, de Utrechtse edelman Godart van Reede van Nederhorst, Frans van Donia 
uit Friesland en de Zeeuw Johan de Knuyt. 

 
 

"Friedenssaal" in het historische stadhuis van Munster 

De besprekingen vonden plaats in het Huis van het Kramersgilde, tegenwoordig het Haus der 
Niederlande. De Spaanse onderhandelaars hadden uitgebreide volmachten meegekregen van 
koning Filips IV, die al jaren vrede zocht. Tijdens het overleg werden de Republiek en Spanje 
het snel eens. De tekst van het Twaalfjarig Bestand werd als uitgangspunt genomen en de 
Republiek werd formeel door Spanje als soevereine staat erkend. De vrede leek nabij. 
Frankrijk, waarmee de Republiek had afgesproken om tot een gezamenlijk verdrag met Spanje 
te komen, gooide roet in het eten door steeds met nieuwe eisen te komen. De Staten besloten 
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hierop buiten Frankrijk om vrede te sluiten met Spanje. Op 30 januari 1648 werd de 
vredestekst vastgesteld. Deze werd ter ondertekening naar Den Haag en Madrid gestuurd. Op 
15 mei werd de vrede definitief getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een 
eed bekrachtigd, onder grote belangstelling van het volk. 

 

De beëdiging van het verdrag door de Spaanse en Nederlandse onderhandelaars (Gerard 
Terborch, 1648) De ondertekening van het vredesverdrag van Münster - de zes 
onderhandelaars met opgeheven vingers v.l.n.r. Willem Ripperda, Frans van Donia, Adriaen 
Clant tot Stedum, Adriaen Pauw, Jan van Mathenesse en Barthold van Gent. 

In Nederland bewaart het Nationaal Archief twee exemplaren van de Vrede van Münster, een 
Spaanse en een Franse versie. Beide versies zijn door koning Filips IV ondertekend en voorzien 
van zijn zegel in massief goud. Ze zijn beide te zien in De Verdieping van Nederland. 

Een belangrijk indirect gevolg van dit verdrag was dat het Nederduits-Gereformeerde geloof 
de staatskerk van de Republiek werd. Alle Rooms-katholieke Kerk goederen vervielen aan de 
overheid; kerken, kapellen, kloosters en andere bezittingen. De rooms-katholieken moesten 
tot 1795 gebruikmaken van 'schuilkerken': ze mochten kerkdiensten houden, maar niet in 
gebouwen die aan de buitenkant als kerk herkenbaar waren. 

Ook kwam er een grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. Die werd bepaald 
door de actuele frontsituatie tussen die van de Nederlandse opstandelingen en de 
Spanjaarden. De grens in Limburg werd pas in 1661 definitief vastgelegd met het 
partagetractaat. Het belangrijkste gevolg voor Antwerpen was dat de Schelde bijna twee 
eeuwen lang afgesloten bleef (tot in 1813). 

Het tweede kwart van de zeventiende eeuw gaf in de Nederlanden een erg verwarrend beeld 
van de politieke en economische situatie te zien. In de geschiedenisboeken staat die periode 
als het begin van de Gouden Eeuw bekend. Die term geeft echter een sterk vertekend beeld 
van de situatie in de verschillende gewesten. Holland, Zeeland en Friesland mochten 
aanspraak maken op stijgende welvaart en rijkdom als gevolg van hun ligging aan de zee, de 
handel en de concentratie van belangrijke steden. Overijssel en ook Drente deelden niet in 
gelijke mate in de stijgende welvaart. Verwey noemde niet voor niets het verschil tussen de 
rijke zeegewesten en de armoede in de landgewesten. Door de oorlog op het platteland die 
daar langer en vaak verwoestender had huisgehouden dan in de westelijke steden, ontstond 
daar een industrieel proletariaat. Daarvan maakten de westelijke linnenreders dankbaar 
gebruik om de opkomende huisindustrie in Twente voor zichzelf te benutten. Bovendien was 
Twente eeuwen lang afhankelijk gebleven van de IJsselsteden met hun kapitaalkrachtige 
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regenten en de daar vaak verblijvende edelen. Deze heren hadden hun zomerverblijven op het 
platteland, bezaten daar uitgestrekte landgoederen en traden vaak op als geldschieters en 
intriganten (konkelend, indringerig). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Twentse 
bevolking eeuwenlang met argwaan en terughoudendheid naar het westen heeft gekeken. 

Naast de tegenstelling tussen de plattelandsbevolking en kooplieden in het westen waren er 
strijdige belangen tussen de verschillende machtsblokken in binnen- en buitenland. Holland, 
Zeeland, Utrecht en Friesland waren aanvankelijk tegen het sluiten van vrede met Spanje, 
gezien de grote voordelen die handel en kaapvaart opleverden. De andere gewesten zuchten 
al te lang onder de gevolgen van de oorlog. Ook buiten de binnenlandse verdeeldheid waren 
er in heel Europa grote tegenstellingen tussen de landen op politiek, godsdienstig en 
economisch gebied. Sinds het jaar 1635 waren er gelijktijdig verschillende landen met elkaar 
in oorlog. De Nederlanden waren in oorlog met Spanje. Spanje had oorlog met Frankrijk. 
Frankrijk en de Duitse staten hadden oorlog. En Zweden en Duitsland vochten de Dertigjarige 
oorlog uit. Daarnaast hadden Zweden en Denemarken een conflict over de Sont. De 
Nederlanders hadden grote belangen bij een goede doorvaart door de Sont in verband met de 
handel aan de Oostzee (Witte de With). Ook was er een vrijheidsoorlog gaande van Portugal 
tegen Spanje, terwijl Nederland en Portugal steggelden over de gebieden die de West Indische 
Compagnie had veroverd. Om de zaak nog ingewikkelder te maken steunde Frankrijk Portugal 
tegen Spanje, terwijl de belangen van Engeland en Nederland deels parallel, deels strijdig 
waren. Voeg daarbij het feit dat er familiebanden waren tussen de Nederlandse stadhouder 
Frederik Hendrik en de regerende vorsten van Engeland, Frankrijk en Brandenburg. De 
belangen van vorsten, landen, gewesten, steden en regenten waren op veel terreinen met 
elkaar in strijd, terwijl daar doorheen conflicten speelden op religieus gebied. De belangen van 
de plattelandsbevolking wogen nauwelijks mee in het krachtenspel. Het behoeft dan ook geen 
uitgebreid betoog dat vredesonderhandelingen op zoveel fronten een moeizaam verloop 
hadden. Daarbij speelde tevens een rol dat het voor bepaalde landen voordelig was om 
afzonderlijk vrede te sluiten, terwijl afspraken en allianties tussen de verschillende 
krijgsheren dat proces doorkruisten. Het was zaak om bestaande machtsconcentraties te 
doorbreken, verdeeldheid te zaaien waar voordeel te behalen viel en aanloop tot een algehele 
vrede in Europa. Met daarna lange en moeizame onderhandelingen die leidden tot vele jaren 
van diplomatiek overleg, zowel officieel als in het geheim, met uiteindelijk resultaat de 
Westfaalse Vrede van het jaar 1648. 

Tegen de geschetste achtergronden moeten we wat betreft de gebeurtenissen in de jaren 1644-
1648 de posities zien van de Nederlandse afgezanten tijdens de vredesonderhandelingen in 
Munster. Reeds in het jaar 1644 waren er verschillende vertegenwoordigers van Europese 
landen te Munster gearriveerd, waaronder De Penaranda en Brun uit Spanje. De Nederlandse 
afgevaardigden zouden pas in begin 1646 verschijnen. De standpunten van de gewesten 
waren verdeeld en Zeeland (Johan de Knuyt) en Utrecht (Godard van Reede) waren tegen 
vrede. De afgevaardigde van Twente kwam uit Hengelo, met name Wilhelm Ripperda; hij werd 
namens de Overijsselse Staten afgevaardigd als onderhandelaar naar Munster. Aanvankelijk 
zou dat Zweder van Haersolte zijn, die overleed echter in het jaar 1643. Erkend moet worden 
dat Ripperda, die sinds het jaar 1633 namens Overijssel was afgevaardigd naar de Staten 
Generaal te ’s Gravenhage, kans had gezien om sindsdien een aantal belangrijke missies in 
het buitenland uit te voeren. De Zweedse gezant schreef over Ripperda: ‘Il est affectionné tant 
à la France qu’à l’Espagne’ (hij is betrokken bij Frankrijk en Spanje). 

De vrede van Munster maakte in 1648 officieel een einde aan de Tachtigjarige oorlog. Bij deze 
vrede had de bisschop van Munster enige bezittingen in de Achterhoek moeten prijsgeven 
waarop hij aanspraak maakte. Daar was hij nogal verbolgen over. Reden om in 1665 met zijn 
troepen in Twente binnen te vallen. In korte tijd bezette hij grote delen van Overijssel, Drente 
en Groningen. Het duurde twee jaar, met behulp van anderen, om hem te verslaan. 

Zes jaar later, in het rampjaar 1672, weet de bisschop van Munster een verbond te sluiten 
met de bisschop van Keulen, Frankrijk en Engeland. Weer valt hij Twente binnen en bezet 
heel Overijssel. Deze keer duurt het langer om Bernard von Galen, ofwel Bommen-Berend te 
verslaan. In 1674 wordt er vrede gesloten en deze keer is het definitief. Er worden per dorp 
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lijsten opgesteld van de schade die is aangericht in deze oorlogen. Uit de lijsten van Enter 
blijkt onder andere dat boeren en schippers op grote schaal werden ingezet voor het vervoer 
van troepen en materieel van hier naar het Munsterland. De weduwe Exoo, die aan de Regge 
woont, klaagt ‘dewijl ik aan de riviere woon, is my door troepen, de stroom met de schepen 
opkomende alles ontnomen in huys en schoppen’. Zo zullen er meer zijn geweest. Vooral 
Enterse schippers moesten vele tochten maken van Zwolle, Zwartsluis en Hasselt naar de 
Oostenderdorperwatermolen bij Haaksbergen, waar de toch verder ging met wagens. 

In Den Haag was besloten om voor vertrek naar Munster te verzamelen te Deventer. Door 
omstandigheden kwam er een kink in de kabel, waardoor die samenkomst moest worden 
herzien. Het was in de winter 1645-1646 bijzonder koud, zodat het reizen geen pretje was. De 
wegen waren toen in zeer slechte staat, vaak niet meer dan landwegen en in het gunstigste 
geval bestaande uit knuppelwegen, zoals de Bandijk via Goor, over Delden en Hengelo. Van 
die knuppelwegen werden er enkele jaren geleden nog restanten gevonden bij Delden. In 
geschriften staat vermeld dat er ook knuppelwegen in de zeventiende eeuw in Hengelo waren. 
Als we bedenken dat de afgevaardigden reisden per koets, dan kon rekening worden gehouden  
met enkele dagen reistijd. Donia van Zutphen en Van Clant kwamen uit het noorden, De 
Knuyt uit Zeeland en Mathenesse uit Zuidholland. De vertegenwoordiger uit Noordholland, 
Adriaan Pauw (voormalig raadspensionaris) reisde rechtstreeks naar Munster. Godart Van 
Reede, de Utrechtse afgevaardigde, was al eerder vertrokken en verbleef eind 1645 bij familie 
op het kasteel Saasfeld. Dat kasteel was het oorspronkelijke stamslot van de Van Reedes en 
het kasteel bleef tot het jaar 1735 in handen van de familie Van Reede.  

Eind 1645 bleek de situatie waarin de gezanten zich bevonden verward want De Knuyt was 
ergens onderweg en niet bereikbaar. Donia van Zutphen bleek op 19 december te Deventer te 
zijn aangekomen. De Gelderse gezant Barthold van Gendt en Johan van Matenesse 
(Zuidholland) vonden Adriaan Clant uit het Ommeland te Deventer. Van Reede was al op 
kasteel Saasfeld, die net als Ripperda door het slechte weer en de barre koude als het ware 
gevangen zaten op hun havezathen. Om deze her en der verspreide personen te bereiken en 
samen te brengen was alert anticiperen op de situatie noodzakelijk. Ripperda bleek deze 
activiteit te ontwikkelen. 

Ripperda schreef op 30 december een brief aan de andere gezanten met het verzoek om te 
Hengelo te verzamelen.  

Om gesamentlijck te resolveren (besluiten) wat op het vervolch van onse reijse en incompste 
binnen Munster sal behooren. Daerbij weij sullen voechen dat nae gehouden communicatie voor 
beste hebben aengesien, nae het vertreck van hier (Hengelo) tot Steynfort een dach of twee to 
verblijven, affwachtende dat ondertusschen die camers en wat meer in huys nodich sal worden 
bestellt en gereet gemackt en alsdan des avonts onbekent en bedeckelijck binnen Munster in to 
comen, gelijck die Grave Peneranda en de Bisschop van Camerijck, Spaensche Ministers des 
avonts en bedeckelijcke binnen Munster sijn aengecomen.  

Op 31 december schreef Ripperda opnieuw en wel onder meer:   

Dat U.E. Heere Nederhorst (Van Reede) en mij gelieve te exuseren van de kouw terugge te doen 
van Deeventer, in consideratie nemende d’ ongelechentheijt van het tegenwoordige saisoen, 
hoepende nae dat de Heer Knuyt sal arriveert sijn (te Deventer), U.W. samentlijck alhier te 
ontfangen en alsdan mede te resolveren. Uw deinstwillighe W. Ripperda, Hengelo.  

In de verslagen kunnen we lezen dat Ripperda op 8 januari 1646 naar Steinfurt schreef met 
het verzoek om aldaar te kunnen overnachten, op weg naar Munster. Hij noteerde:  

Geschreven om te becoomen logemente tot Steynfort op ‘tkasteel en daechs daernae antwort 
gehad (dat) het casteel te sullen open sijn tot ons gerijsse. Des avonts tot Steynfort 
aengecoomen en ontfangen door de drost Van Teckelenburgh en op ’tkasteel gedefroyeert.  
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Het oponthoud te Hengelo zou geduurd hebben van 27 december tot 9 januari. Op 8 januari 
waren de gezanten nog in Hengelo omdat toen een brief werd verzonden aan de Franse 
ambassadeur. Die brief werd beëindigd met de formulering: ‘les très humbles serviteurs de 
Hengelo’.  

Na een kort verblijf te Steinfurt vertrokken de heren naar Munster, waar de inkomst 
plaatsvond op 11 januari 1646. Daar werd de residentie van de Nederlandse afgevaardigden 
gevestigd in het toenmalige Kramerambtshaus. Dat is een van de weinige panden die in het 
jaar 1945 gespaard bleven tijdens de bombardementen. Nu is er in dat pand een bibliotheek 
gevestigd, Alter Steunweg 7, gelegen vlakbij de oude Lamberti Kirche, de naamgenoot van de 
oorspronkelijke kapel bij het Huys Hengelo. Het verhaal van het oponthoud van de gezanten 
van de Verenigde Zeven Provincies te Hengelo maakte Hengelo kortstondig tot het 
diplomatieke centrum van ons land. We kunnen vaststellen dat in Hengelo de Overijsselse 
gezant Wilhelm Ripperda woonde en daar zijn medegezanten verzamelde. In Hengelo werden 
de laatste besprekingen gevoerd voordat de diplomaten naar Munster vertrokken. Daardoor 
neemt Hengelo (toen een dorpje) historisch gezien een unieke plaats in in de geschiedenis van 
het totstandkomen van de Vrede te Munster. Die plek, de ‘huysstee’ van het Huys Hengelo, 
verdient het om genoemd te worden.  

Over de reis per koets van Hengelo naar Munster zijn voor zover bekend geen gegevens 
bewaard gebleven. De manier van reizen en de juiste route kan slechts gereconstrueerd 
worden aan de hand van gegevens van bronnen anders dan de verslagen van de 
vredesbesprekingen. In de zeventiende eeuw waren er al verschillende postwegtrajecten 
waarover spaarzame gegevens bekend zijn uit stadsrekeningen of aantekeningen in 
reisjournalen. We nemen aan dat de afgevaardigden voor hun reis naar Munster gebruikt 
maakten van privé-koetsen want rechtstreekse verbindingen tussen bijvoorbeeld Middelburg 
en Twente of vanuit Leeuwarden lijken onwaarschijnlijk. Dat wordt wellicht nog bevestigd 
door de wetenschap dat De Knuyt, de afgevaardigde uit Zeeland (Tholen), geruime tijd 
onvindbaar was op weg naar Hengelo. Indien hij in een postkoets zou hebben gereisd dan zou 
zijn route te traceren zijn geweest. We moeten daarom aannemen dat de ambassadeurs 
gebruik maakten van eigen koetsen of van een daartoe beschikbaar gestelde koets van hun 
gewest.  

We krijgen een indruk van de koetsen die gebruikt werden op het schilderij van Gerard ter 
Borch (1617-1681), waar hij de inkomst van Adriaan Pauw (rechtstreeks vanuit Amsterdam) 
te Munster vastlegt. Het schilderij vertoont een open landauer, bespannen met vier paarden. 
Volgens de overlevering zou hij op 11 januari 1646 te Munster zijn aangekomen, dus in de 
winter. Het schilderij is ongetwijfeld achteraf geschilderd en toont duidelijk tekenen van een 
geromantiseerde tocht. Immers, het was bitter koud maar Ter Borch schilderde bladeren aan 
de bomen in een fraai landschap. Het afbeelden in een open rijtuig in aanwezigheid van 
echtgenote Anna van Ruytenburgh en nichtje Adriana, doet de werkelijkheid geweld aan als 
de koets al dagenlang onderweg zou zijn vanuit Amsterdam. Toch zal de afgebeelde koets wel 
ongeveer een toen gebruikelijk privé-rijtuig afbeelden. Dat zou kunnen betekenen dat ook de 
andere afgevaardigden in een vergelijkbaar vervoermiddel hebben gereisd. Aannemelijk is het 
echter dat gebruik werd gemaakt van gesloten koetsen, gezien de barre weersomstandigheden.  

De heren ambassadeurs die te Hengelo verzamelden, zullen daar geconfronteerd zijn met vrij 
eenvoudige plaatselijke toestanden. Het kasteel van Wilhelm Ripperda was weliswaar luxueus 
maar het dorp moet toen klein en onbeduidend zijn geweest. Het aantal inwoners bedroeg in 
het midden van de zeventiende eeuw vijfhonderd personen, die in de landbouw werkzaam 
waren of werkten als kleine middenstanders. Waarschijnlijk zullen de pachters van Ripperda 
hun stallen beschikbaar gesteld hebben voor de ongeveer dertig paarden. We moeten 
bedenken dat de paarden niet in een weide ondergebracht konden worden. Het huisarchief 
van Twickel geeft geen enkele aanwijzing dat ook daar gebruik is gemaakt van onderkomen of 
logies. Toch lijkt de mogelijkheid niet ondenkbaar dat nabuurhavezaten zijn ingeschakeld bij 
het onderbrengen van de hoge gasten. Het Huys Hengelo zal nauwelijks genoeg kamers 
hebben gehad om alle ambassadeurs een eigen vertrek aan te bieden. De wetenschap dat 
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Godard van Reede kort tevoren nog op kasteel Saasveld logeerde kan het aannemelijk maken 
dat ook daar (en elders) gasten werden ondergebracht.  

Toen de tocht naar Munster te Hengelo begon in januari 1646, zal dat in het dorp een kleurig 
schouwspel zijn geweest. De gehele bevolking zal zijn uitgelopen om het spektakel te zien dat 
bestond uit minstens zeven koetsen, waarop kleurige equipages (edelknapen) zaten en die 
verder bemand waren door de heren die niet schroomden om hun belangrijkheid aan het volk 
te laten zien. Dat betekent echter niet dat de tocht een plezierrit zal zijn geweest. De wegen 
waren in slechte staat, de temperatuur was allerminst behaaglijk en de rit zal lang hebben 
geduurd. De paarden zullen onderweg regelmatig dienen te rusten, mede omdat het wisselen 
van zo’n groot aantal paarden niet tot de mogelijkheden zal hebben behoord. De tocht ging 
over oude postwegen die nu nog deels bekend zijn maar ook deels verdwenen. Die wegen die 
eeuwen lang de verbinding tussen steden hebben onderhouden, zijn in en na de Franse tijd 
gewijzigd. Het aanleggen van onze snelwegen en de enorme expansie van wooncentra hebben 
nog meer bijgedragen dat die postwegen deels niet meer terug te vinden zijn. Bovendien zijn 
de oorspronkelijke postwegen in de loop van eeuwen van traject gewijzigd omdat bepaalde 
woonkernen belangrijker werden en anderen hun functie als pleisterplaats verloren.  

De tocht naar Munster leidde van Hengelo over Enschede, waar de grens bij Glanerbrug werd 
gepasseerd. Tot het jaar 1848 was dat de enige redelijk begaanbare grensovergang. Vaak werd 
een stop gemaakt te Enschede ter hoogte van de straatweg naar Gronau. Daar was een 
herberg, later De Klomp, buiten de poort. De reis door Gronau zal daar zeker ook opzien 
hebben gebaard. Via Ochtrup, langs de Wiener mark waar het stamslot lag van het geslacht 
Van Slade. Adolph van Slade was de bezitter van De Werninckhof en van hem is bekend dat 
hij geen vriend was van Ripperda. De koetsen bereikten nu het Alter Posthof Welbergen. Daar 
zullen de passagiers en paarden zich kunnen warmen, om na een maaltijd de tocht voort te 
zetten. Via de Sellener Esch wordt dan Steinfort bereikt. De vroegere route liep toen dwars 
door die oude stad via de Steinstrasse en Burgstrasse naar het kasteel Steinfurt. Deze route 
is nu voor het autoverkeer afgesloten en gaat nu via de Mühlenstrasse en de Wasserstrasse 
naar de markt. Daar herinneren nog verschillende gebouwen aan vroeger, in het oude 
raadhuis is nu de VVV gevestigd. Het oude Wasserschlosz was tijdens het bezoek van de 
Nederlandse gezanten ten dele een ruïne. Veel oude gebouwen uit de zeventiende eeuw zijn in 
oude luister hersteld.  

Een bezoek aan het kasteelarchief leverde een interessant resultaat op. Tijdens de 
inventarisatie van het archief door de Universiteit te Munster was niet gebleken van een 
bezoek van de Nederlandse heren. Het leek echter nauwelijks aanvaardbaar dat het verblijf 
van de Hollandse afgevaardigden nergens te bevestigen zou zijn. Die veronderstelling kon, na 
gericht zoeken in de rentmeesters-rekeningen, worden bevestigd. Helaas is de notulering niet 
erg uitvoerig maar wel duidelijk. Op 6 januari 1646 staat vermeld: ‘mr. Gerd Timmer (bezahlt) 
das er gegen der Herren Staten Ambassadeuren Ahnkünft hir ahm Schlosze den groszen eiser 
Ofen repariert (hat), 13 pfennig’. Hier blijkt duidelijk dat de grote ijzeren kachel gerepareerd 
werd voordat de afgevaardigden namens de Staten van de Zeven Provinciën arriveerden. 
Kennelijk dat de Fürst zu Steinfurt een behaaglijke temperatuur voor zijn gasten gewenst 
achtte. Op de datum van 7 januari staat een betaalde post vermeld van zestien rijksdaalders 
wegens ‘verzehrter Kösten’, het is onduidelijk of er relatie is met de voorgaande notitie. Het 
bedrag van zestien rijksdaalders voor normale verteringen is erg hoog, als we aannemen dat 
een dergelijk bedrag in onze tijd te vergelijken is met een bedrag van duizend euro. Die prijs 
zou dus betrekking kunnen hebben op meer luxe bestedingen voor hoge gasten dan voor 
eenvoudige maaltijden. De datum van 6 januari wijst wel op betaling maar niet op de dag dat 
de reparatie plaatsvond. Gezien de mededeling dat Ripperda volgens de gegevens te Den Haag 
op 8 januari naar de Steinfürter vorst schreef met het verzoek om logies voor twee dagen, 
komt hier de onnauwkeurigheid bij het achteraf noteren van de gebeurtenissen om de hoek 
kijken. In ieder geval mogen we hier de bevestiging zien dat de ambassadeurs te Steinfurt 
hebben gelogeerd. 

De tocht van Steinfurt werd vervolgd via de oude Postweg ten zuiden van het tegenwoordige 
Bagno, dat werd aangelegd in de achttiende eeuw. Het was een park met een badhuis, dat 
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later werd vervangen door een lustslot. De weg kronkelde toen voort door het landschap ten 
zuiden van Borghorst, in de richting van Alteberge. Daar loopt de oude Postweg (der Alten 
Munsterweg) dood in een nieuwbouwwijk, zodat de alternatieve route naar Munster moet 
worden genomen evenwijdig aan de oorspronkelijke route. 

In de notulen van de Vredeshandelingen wordt de eerste dag van de besprekingen met de 
Spaanse afgevaardigden 24 januari 1646 genoemd. Een opvallende notitie heeft betrekking 
op de kosten die de gezanten maakten. Het blijkt dat op 5 februari 1646 het bedrag van 
honderdduizend gulden dat de Staten Generaal beschikbaar had gesteld, toen reeds was 
uitgegeven. Dringend werd in Den Haag verzocht om nieuwe fondsen beschikbaar te stellen. 
De onafhankelijkheid werd uiteindelijk getekend op 15 mei 1648 te Munster, nadat op 30 
januari overeenstemming was bereikt. De ratificatie (bekrachtiging) van het verdrag werd 
getekend door Philips 111, bij de gratie van God, koning van Spanje (Deo Gratiae Hispaniarum 
Rex). De akte is gesierd met zegels en handtekeningen en een ‘flecht aen een coorde van 
goutdraet uyt hangende.’ Dit document wordt zorgvuldig bewaard in en speciale kluis, waar 
het perkament niet kan worden aangetast door licht, temperatuurs wisselingen, vochtigheid 
of andere nadelige invloeden. Op 6 juni 1648 werd te Den Haag de onafhankelijkheid per 
manifest afgekondigd, wat in het jaar 1998 werd herdacht tijdens een plechtige zitting van de 
Staten Generaal. 
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Nawoord  
 

Het Bestand werd gezien als een feitelijke erkenning van de Republiek. Nu moest men nog 
staatsrechtelijke erkenning zien te bereiken. Doorgaans wordt er dan ook gesproken van een 
'eindstrijd', om de erkenning van de onafhankelijkheid af te dwingen, wat uiteindelijk gebeurde 
met de Vrede van Munster. De nood was niet meer zo hoog als aan het begin van de oorlog nu 
veldslagen werden uitgevochten door beroepssoldaten aan de bestandsgrenzen, met minder 
burgerslachtoffers als gevolg. De Republiek ging met Frankrijk, Engeland en Portugal 
bondgenootschappen aan, maar een verdeling van de Zuidelijke Nederlanden tussen Frankrijk 
en de Republiek mislukte in 1635, omdat Frederik Hendrik zich terugtrok uit argwaan; de 
oorlog moest voortgezet worden. Frans-Spaanse gevechten maakten elkaars terreinwinsten 
steeds ongedaan, terwijl de staatsen en Spanjaarden vooral veel streden om Hulst en 
Antwerpen. Ook buiten Europa vonden er zeeslagen plaats; de laatste was bij Puerto de Cavite 
in 1647. Na een wapenstilstand werd in 1648 de oorlog beëindigd. 

Het politieke lot van Twente is in de zestiende eeuw bezegeld met de overwinning van de 
Habsburgers, die het als deel van Overijssel binnen de Nederlanden haalden. In de oorlogen is 
Twente volgend in de verwikkelingen. In Twente gebeurt wat elders ook plaatsvindt, maar met 
een eigen invulling. Een eigen universiteit in Enschede, dominee Anne van der Meiden die in 
de Twentse streektaal preekt in de kerk, de moeizame strijd tegen het bijgeloof. Het is 
uiteindelijk de wereldeconomie die de Twentse landbouwsamenleving eind negentiende eeuw 
in een crisis stort en tot ingrijpende hervormingen dwingt. Nederland kan van Twente leren 
dat het bij een verlies aan macht en status geen zin heeft om geforceerd te zoeken naar die 
dingen die het land onderscheiden van anderen. Het gaat er juist om de grensoverschrijdende 
veranderingen soepel op te vangen en te vertalen in de eigen  taal en cultuur, want die is daar 
rijk genoeg voor. 
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