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Noorder Art

Noorder Art is een groep professioneel geschoolde kunstenaars - uit
Friesland, Drenthe en Groningen - die in 2014 zijn afgestudeerd aan de
Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Noorder Art bestaat
uit (van links naar rechts) Marja Hens, Jan de Boer, Sieuwke Ronner en
Mineke Gravers. Voor deze expositie ging Noorder Art een samenwerking
aan met videokunstenaar Ewout van Roon. Hij verrijkt de expositie met een
film in een kijkdoos en op een beeldscherm.
De vier kunstenaars gingen - elk met een eigen visie en materiaalgebruik de uitdaging aan om een vierluik over de Tachtigjarige Oorlog te maken. Ze
zijn geïnspireerd door de geschiedenis van het mooie Gelderse stadje
Bredevoort.
Hoe verging het de inwoners van Bredevoort tijdens de Tachtigjarige Oorlog?
Eigenlijk kun je het heel kort samenvatten: bar en bar slecht. Noorder Art
schildert over de Tachtigjarige Oorlog, omdat de worsteling van de mens
universeel is. Omdat wij mensen, net als toen, hunkeren naar liefde, vrijheid,
acceptatie, erkenning en vrede.
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Vierluik
Jan de Boer, Mineke Gravers, Marja Hens en Sieuwke Ronner creëerden
gezamenlijk dit vierluik over Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog.
1. Het kruis
In het midden van het vierluik is een kruis te
zien. De Tachtigjarige Oorlog was immers
een godsdienstoorlog.

2. Pandheer Diederik van
Bronckhorst-Batenburg
Rechtsboven op het vierluik ziet men
Pandheer Diederik van BronckhorstBatenburg (1504-1586). In 1572 wordt
Bredevoort
ingenomen
door
een
Geuzenleger onder leiding van Willem van
den Bergh.
Op 9 juni verschijnt een trompetter voor de
Aalterpoort die de stad opeist voor Willem
van Oranje. De keuze is de eed afleggen
voor de prins, of strijd. Er wordt harde taal
aan de eis toegevoegd. Als er strijd komt zal
de stad een bestorming te wachten staan
waarbij niets en niemand gespaard zal
worden.
Pandheer Diederik van BronckhorstBatenburg weet dat Bredevoort niet in staat
is zich te verdedigen tegen de overmacht.
Op 19 juni 1572 wordt er een verdrag
gesloten, waarbij huis, stad en Heerlijkheid
aan de prins worden overgeleverd, maar de
pandheer in zijn rechten gehandhaafd blijft.
Op 20 juni wordt Bredevoort bezet. Diederik
is in zijn hart Spaans georiënteerd, hoewel
hij dit altijd diplomatiek heeft weten te

verbergen. Intussen is de Spaanse Don
Frederik met een groot leger in aantocht
voor een strafcampagne. Voordat Van den
Bergh en de Geuzen op de vlucht slaan
wordt in Bredevoort de St. Joriskerk en het
kasteel geplunderd. Ook het klooster Schaer
en de Jacobskerk in Winterswijk worden
daarbij niet overgeslagen. Pandheer
Diederik van Bronckhorst-Batenburg komt
nu openlijk uit voor zijn Spaansgezindheid.
Bredevoort blijft onder Spaanse vlag tot het
beleg van 1597 door Prins Maurits van
Nassau.

3. Filips II
Links in het midden op het vierluik ziet men
de Spaanse koning Filips II (1527-1598). Hij
heerste over een rijk waar de zon nooit
onderging. Hij was heerser over Castilië en
Aragón (deze landen vormden samen
Spanje), Napels, Sicilië, de Spaanse
Nederlanden en Portugal. Hij was heerser
van het grootste koloniale rijk in de 16e
eeuw: het Spaanse Rijk.
Een puberale ruzie met torenhoge gevolgen:
zo komt het conflict tussen Filips II en
Willem van Oranje in 1580 over. Met
wijzende vinger slingerden de vorsten
elkaar in twee traktaten de meest valse
verwensingen naar het hoofd. In het
Banedict verklaarde Filips II de prins Van

Oranje vogelvrij. Hij mocht dus vermoord
worden en de moordenaar kreeg zelfs een
beloning.
Willem van Oranje en Filips II hebben niet
altijd ruzie gehad. In 1555 was de jonge Prins
Van Oranje aanwezig op de ceremonie waar
Karel V de troon overdroeg aan zijn zoon
Filips. Maar naarmate de onvrede in de
Nederlanden over het Spaanse bewind
groeide en Willem van Oranje zich steeds
opstandiger ging gedragen, bekoelde de
relatie. Na de eerste veldtocht in 1568, die
uitmondde in de Slag bij Heiligerlee, was
het duidelijk: Filips II en Willem van Oranje
stonden lijnrecht tegenover elkaar in de
Tachtigjarige Oorlog.

4. Calvijn
Onderaan figureert Johannes Calvijn (15091564), geboren als Jehan Cauvin, een
belangrijke Frans-Zwitserse christelijke
theoloog tijdens de reformatie. Een nieuwe
protestants-christelijke stroming is naar
hem genoemd: het calvinisme. Als
reformator wordt Calvijn vaak in één adem
genoemd met Maarten Luther, die in 1517
zijn 95 stellingen poneerde. Calvijn was
toen acht jaar oud. Het geloof was één van
de centrale splijtzwammen van de
Tachtigjarige Oorlog.

5. Maurits van Nassau
Midden rechts op het vierluik ziet men
Maurits van Nassau (1567-1625), prins van
Oranje en graaf van Nassau. Hij was
stadhouder en legeraanvoerder van de
Republiek
der
Zeven
Verenigde

Nederlanden. In 1618 erfde hij de titel prins
van Oranje van zijn halfbroer Filips Willem.
Opgevoed werd hij door zijn oom Jan van
Nassau op slot Dillenburg. Na studies in
Heidelberg en Leiden werd Maurits op zijn
achttiende stadhouder van Holland en
Zeeland. Na twee jaar in het Staatse leger
kreeg hij het opperbevel. Maurits werd in
1590 stadhouder over de provincies
Gelderland, Overijssel en Utrecht.
De Tien Jaren was de periode van 1588 tot
1598 in de Tachtigjarige Oorlog. In deze
periode wist Maurits van Nassau samen
met zijn neef Willem Lodewijk het tij in deze
oorlog te keren. Hij behaalde vele
overwinningen op de Spaanse troepen,
waardoor grote gebieden in het noorden en
oosten van de Spaanse Nederlanden aan de
Republiek werden toegevoegd. Voor
Maurits waren de succesvolste jaren 1591 en
1597, waarin hij veldtochten ondernam.
Tijdens de ‘Tien Jaren’ veroverde hij enkele
vestingen,
zoals
Bredevoort,
die
onneembaar werden geacht. Hij verwierf
met zijn vernieuwende krijgstechnieken
faam onder buitenlandse vorsten.

6. De munt
Op de munt linksonder op het vierluik staat
GERT VULLINC DOMICEL en de Geldersche
leeuw. Op het vierluik is de zijde afgebeeld
met het ankerkruis van Sint-Joris (houvast).
De munt werd omstreeks 1350 op eigen
naam ‘kwart groten’ geslagen naar het
voorbeeld van de munten van Reinald II van
Gelre (1326 – 1343). In 1350 kreeg Bredevoort
muntrecht. De muntheer was Gerard

Vierluik
Vullinc, kastelein van Bredevoort.

7. Verdrag van Münster
Op 15 mei 1648 sloten Spanje en de
Republiek der Verenigde Provinciën na vier
jaar onderhandelen een vredesverdrag: de
Vrede van Münster. Hiermee was de
Tachtigjarige Oorlog ten einde en werd de
Republiek internationaal als soevereine
staat erkend.
Tegelijkertijd kwam er ook een eind aan de
Dertigjarige Oorlog, waar veel andere
Europese landen in verwikkeld waren
geraakt. Het had aardig wat voeten in de
aarde voor de Vrede van Münster
ondertekend kon worden. In 1644 was in
Münster een vredescongres gestart, gericht
op de Dertigjarige Oorlog waaraan de
Republiek niet deelnam. Omdat de
Republiek vanwege de oorlog met Spanje
indirect toch betrokken was, mochten
afgezanten vanaf 1646 toch deelnemen aan
de onderhandelingen.
De vrede was dan wel getekend maar de
overlast voor Bredevoort was nog niet ten
einde. Doortrekkende troepen en Bommen
Berend in 1672 maakten dat men zich in het
stadje nog lang niet veilig en vrij voelde.

8. De plattegrond van Bredevoort
Wie Bredevoort na 1606 ruim zeventien jaar
niet meer had gezien, was volkomen verrast
door de verandering die het stadje had
ondergaan. Bij de nieuwe Aalterpoort lagen
nu twee bruggen, die de vijftig meter brede
stadsgracht overspanden richting de poort.

Vanuit de verte kon men de stervorm al
goed onderscheiden. De gracht maakte al
indruk, maar vanaf het ravelijn tussen de
bruggen zag de stadswal er niet minder
imposant uit. Met links het bastion
Vreesniet en rechts Ossenkop, er bovenop
een aantal kanonnen, werd het meteen
duidelijk dat het stadje eindelijk weer een
goed verdedigbare veste was geworden.
Ging je het stadje binnen door de
poorttunnel onder de acht meter hoge
stadswal dan zag je direct het verschil. Er
was meer ruimte gekomen tussen wal en
oude bebouwing. De eeuwenoude aftandse
stadsmuren waren verdwenen en het
kasteel, nog steeds omgeven door de
kasteelgracht, lag nu binnen de wallen, één
geheel vormend met de oorspronkelijke
voorburcht. De werkzaamheden waren nog
niet afgerond, maar dat Bredevoort weer
tegenstand kon bieden mocht duidelijk zijn.
Het kale zanderige terrein van de gedempte
stadsgracht tussen kasteelgracht en
voorburcht werd vanaf 1620 ‘t Zand
genoemd.

9. Het kasteel
Rechtsonder op het vierluik ziet men het
kasteel, gezien van de linkerzijde omgeven
door de gracht. De prent van Jacobus
Craandijk uit 1870 uit het Gelders Archief
vormt het uitgangspunt. Of het kasteel er
daadwerkelijk zo heeft uitgezien is niet
bekend.

Jacob van Deventer - Brevoirt en omgeving (detail). Bron: Gelders Archief 0963 - 2

Bredevoort in de
Tachtigjarige Oorlog
De Achterhoek heeft zwaar geleden onder de Tachtigjarige Oorlog.
Bredevoort speelde als vestingstad een belangrijke rol in de strijd. De
vestingstad was strategisch gelegen: met zijn brede ‘voorde’ (doorwaadbare
plaats) was het een centrale doorgang door het moeras op de weg tussen
Münster en Zutphen. Bredevoort werd meermaals belegerd en veroverd.
De bewoners van het platteland wisten nauwelijks waar de strijd over ging.
Ze ondervonden wel volop de keerzijde van de oorlog. In de eerste plaats
waren er geen kazernes en moesten de soldaten bij de mensen worden
ondergebracht. Daarnaast moesten de burgers hoge oorlogsbelastingen
betalen. Tot slot werden hun eigendommen geplunderd en vernield door
rondtrekkende soldaten.
De Tachtigjarige Oorlog begon voor Bredevoort met de inname in 1572 door
de Geuzen, onder leiding van Willem van den Bergh. Het Geuzenleger
vluchtte naar Duitsland toen de Spaanse veldheer Don Frederik naderde.
Bredevoort werd daarna bezet door een Spaans garnizoen. Bredevoort zou
onder Spaanse vlag blijven tot het beleg van 1597 door Maurits van Nassau.

Mineke Gravers - Het moeras rondom Bredevoort I

Brevordia: Brevoort verovert (detail). Bron: Hans Piek

Bredevoort in de
Tachtigjarige Oorlog
De zwaarste belegering was het Beleg van Bredevoort in 1597 door het
Staatse leger, onder leiding van Prins Maurits. Nadat Bredevoort was
ingenomen werd er twee dagen lang geplunderd door de soldaten en brak
er een brand uit, waarbij ook de Sint Joriskerk afbrandde. Slechts twintig
huizen bleven staan. Na de inname werd een sterk Staats garnizoen in de
stad gelegerd.
Tijdens de Vastenavond in 1606 werd Bredevoort heroverd door een list.
Guielmo Verdugo en Louis de Comboursier (Du Terrail) beslopen met 1.900
man Spaanse troepen in stilte de stad. De Staatse soldaten trokken zich
terug op het kasteel en hielden daar acht dagen lang stand tot Frederik
Hendrik door onderhandelingen de vijand tot overgave wist te bewegen. De
Spanjaarden verlieten de stad; Bredevoort werd ontzet.
In 1646 werd Bredevoort opnieuw door een ramp getroffen. De kruittoren
van het kasteel werd getroffen door de bliksem waardoor 320 vaten buskruit
ontploften. Het kasteel verviel tot een ruïne en werd daarna nooit meer
herbouwd.

Mineke Gravers - Brand kasteel Bredevoort (1646)

Jan de Boer - Beeldenstorm I

De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648
In 1555 werd Filips II koning van Spanje en erfde alle graafschappen en
hertogdommen in het tegenwoordige Nederland. Hij eiste dat iedereen
katholiek moest zijn. Andersgelovigen werden vervolgd als ketters. In de
Nederlanden vonden de stadhouders, met Willem van Oranje voorop, dat
eenieder moest kunnen leven naar eigen eer en geweten.
In diezelfde eeuw bekritiseerden Luther en Calvijn de beeldenverering en de
decadentie van de katholieke kerk. Het gewone volk leed ernstig onder de
pracht en praal van de kerk en de adel: zij werden geteisterd door hoge
belastingen, hongersnood, ernstige ziektes als de pest en door plunderingen
van huursoldaten. De nieuwe leer van Luther en Calvijn sloeg aan in de Lage
Landen. De volgelingen noemden zichzelf Lutheranen en Calvinisten, of één
woord: protestanten.
Door de gruwelijke kettervervolgingen en de economische malaise liepen de
spanningen nog verder op. Via hagenpreken mondde deze onvrede uit in
een volksopstand in de vorm van de beeldenstorm in 1566. Kerken en
kloosters werden geplunderd en beelden vernield. Lokale bestuurders keken
machteloos toe.
Filips II zond de ‘ijzeren’ Hertog van Alva om orde op zaken te stellen in de
Nederlanden. De hertog was erg impopulair. Hij vervreemdde Nederlanders
van Filips II door o.a. de oprichting van de Raad van Beroerten (‘Bloedraad’)
en de invoering van een extra belasting (de Tiende Penning). De belangrijkste
edelen - Oranje, Horne en Egmont - werden ter dood veroordeeld wegens
hoogverraad. Horne en Egmont werden onthoofd; Oranje was al eerder
gevlucht naar Dillenburg (D).

Sieuwke Ronner - Hendrickje Stoffels

De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648
Door de dood van Egmont en Horne was Oranje de onbetwiste leider van de
opstand geworden. Oranje wilde in gewapend verzet komen voor
godsdienstvrijheid, en op persoonlijk vlak omdat zijn eer als hoge edelman
was aangetast. Met hulp van andere edellieden viel hij in 1568 vanuit drie
kanten binnen. In het noorden werd Alva verslagen bij Heiligerlee, wat
traditioneel geldt als het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
Er volgden veel verliezen voor Oranje. De gewenste volksopstand bleef uit.
De doorbraak kwam uit onverwachte hoek. De watergeuzen waren een
verzameling geradicaliseerde ballingen bestaande uit lage edelen, zeelieden,
vissers, koopmannen en ambachtslieden, die in 1567 gevlucht waren voor
Alva. Vanuit Engeland en West-Duitsland kaapten zij schepen om in hun
onderhoud te voorzien en Spanje schade aan te richten. Daarbij gingen zij
geregeld hun boekje te buiten met piraterij door ook neutrale schepen aan
te vallen. Bovendien hielden ze strooptochten op de Nederlandse kust.
Pas bij de verovering van Den Briel door de watergeuzen in 1572 begon er
iets te veranderen. De watergeuzen claimden de stad voor de prins Van
Oranje te hebben ingenomen. Toen andere steden dit hoorden, keerden zij
zich ook tegen de Spanjaarden en kozen de kant van Willem van Oranje.
Filips II was woedend en loofde een beloning uit voor het vermoorden van
Willem van Oranje.
Dit riep weer de verontwaardiging op van de Nederlandse gewesten. Vooral
van die zeven gewesten die elkaar trouw beloofd haddden in de strijd tegen
Spanje: Friesland, Groningen, Overijssel, Gelre (Gelderland), Utrecht, Holland
en Zeeland. In een gezamenlijke vergadering, de Staten-Generaal, spraken
deze gewesten af, dat zij met een dergelijke koning niets meer te maken
wilden hebben. Ze schreven dit plechtig op in ’s werelds eerste
onafhankelijkheidsverklaring: ‘Het Plakkaat van Verlatinghe’ (1581). De zeven
gewesten erkenden Filips II niet meer als hun koning.

Plakkaat van Verlatinghe (1581). Bron: Universiteit Utrecht

De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648
In 1584 werd Willem van Oranje in Delft doodgeschoten door Balthasar
Gerards. Willems zoon, Maurits, werd door de Staten-Generaal benoemd als
opvolger van zijn vader. Prins Maurits speelt een belangrijke in het lot van
Bredevoort in de Tachtigjarige Oorlog: hij zal de stad opeisen voor de
‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’.
Intussen hadden de mensen op het platteland veel te lijden van de strijd
tussen Spanje en de opstandige gewesten. Het vee werd weggevoerd en het
graan gestolen. De akkers lagen er verwaarloosd bij. In 1597 veroverde Prins
Maurits Bredevoort, Groenlo, Oldenzaal en Enschede. Geschiedschrijvers
schreven: ‘De tuin der Zeven Provinciën wordt in het oosten gesloten.’ Het
welvarende Holland moest worden beschermd door een oostelijke buffer.
De strijd ging verder: nu eens boekten de Spanjaarden succes, dan weer de
Staatse troepen. Met het voortduren van de oorlog kreeg Spanje ernstig
geldgebrek. In 1588 stuurde koning Filips II een reusachtige vloot aar
Engeland: de Armada. Deze enorme oorlogsvloot moest Engeland
onderwerpen. Ook de opstandige gewesten in de Nederlanden moesten
daarbij op de knieën gedwongen worden. Het liep slecht af voor de
Spanjaarden. Van de sterke, trotse vloot keerde maar een handjevol schepen
terug. De logge schepen waren niet opgewassen tegen de snelle wendbare
oorlogsschepen uit Engeland en de Nederlanden.
In de Spaanse legers was geen geld meer om de soldaten te betalen. Zij
plunderden het land. Velen verlangden naar vrede. Er werden
vredesonderhandelingen gevoerd, maar die mislukten. Er kwam wel een
wapenstilstand: Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).
In 1621 ging de strijd tegen Spanje verder. Prins Maurits overleed in 1625 en
werd opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik. Op spectaculaire wijze

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden (1597-1599). Bron: Rijksmuseum

De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648
veroverde hij Den Bosch en kreeg hierdoor de bijnaam ‘De Stedendwinger’.
Frederik Hendrik veroverde nog meer steden voor de Republiek, vooral in
het zuiden: Staats-Brabant, Staats-Limburg en Staat-Vlaanderen
(tegenwoordig: Zeeuws-Vlaanderen).
In 1628 kreeg Spanje weer een grote tegenslag te verwerken. In Zuid-Amerika
werd een Spaanse zilvervloot veroverd door Piet Hein, een admiraal in dienst
van de West-Indische Compagnie. De Republiek werd hierdoor 14 miljoen
gulden rijker. Dit geld werd geïnvesteerd in de strijd tegen Spanje. Toen in
1639 een tweede Spaanse Armada door admiraal Tromp verslagen werd, was
er voor Spanje weinig hoop meer om de opstandige Nederlandse gewesten
ooit terug te krijgen.
Uiteindelijk werd in 1648 in Münster vrede gesloten: de Vrede van Münster.
Spanje erkende de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook de
veroverde gebieden in Brabant, Limburg en Vlaanderen bleven in het bezit
van de Republiek. De zeven gewesten in het noorden en de veroverde
gebieden in het zuiden vormden de basis voor het latere Koninkrijk der
Nederlanden.

Marja Hens - Kragen

NEVENPROGRAMMA
Kunstlezing

22 mrt | 20 u

T 0543-216005

HENDRICKJE STOFFELS
In dit Rembrandt-jaar geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over deze
belangrijke muze van Rembrandt en
beroemde inwoner van Bredevoort.
€ 10,-

E info@koppelkerk.nl

Wandeling

I www.koppelkerk.nl

PRINS MAURITS WANDELING
Beleef Bredevoort vanuit de ogen van
Prins Maurits. Na een bezoek aan de
expositie neemt Maurits u om 15.30 uur
mee de straten in van ‘zijn’ Bredevoort.
€ 10,- incl. entree expositie

Koppelkerk
vrijplaats voor kunst & cultuur
Koppelstraat 35
7126 AG Bredevoort

Openingstijden
vrijdag t/m zondag 11 - 17 uur
Entree expositie
€ 5,- incl. kop koffie of thee
Rondleiding
Vanaf 16 maart wordt er elke
vrijdag, zaterdag en zondag een
rondleiding aangeboden door

Theater

elke zondag | 15.30 u

13 apr | 20 u

BREDEVOORT IN HET NAUW
Verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink
treedt op met een voorstelling over
Bredevoort en de Tachtigjarige Oorlog.
Hij wordt bijgestaan door muzikanten
van De Blauwe Schuyt.
€ 10,-

de expositie om 14.00 uur en
15.00 uur.

Workshop

4 mei | 13 u

GANZENVEER SCHRIJVEN
Leer ganzenveer schrijven en andere
vaardigheden uit de Tachtigjarige Oorlog
van Gerard van Huet.
€ 10,- incl. entree expositie
is een pittoresk vestingstadje
in het oosten van Nederland.
Het stadje staat in het teken
van historie, kunst en cultuur,
ambachten, boeken, natuur en
gastvrijheid.

11-12 mei

PIEKENPOETS WEEKEND
Stap terug in de tijd! Een weekend lang
leven Compagnies uit Nederland en
Duitsland een kampement na uit de tijd
van de Tachtigjarige Oorlog. Kom kijken
hoe ze hun pieken poetsen.
gratis
centrum Bredevoort

Marja Hens - De vlag

Re-enactment

