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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 

de expositie om 14.00 uur en 

15.00 uur.

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.

Theater 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,-

Kunstlezing 22 mrt | 20 u
HENDRICKJE STOFFELS
In dit Rembrandt-jaar geeft kunsthisto-
rica Maria Driessen een lezing over deze 
belangrijke muze van Rembrandt en 
beroemde inwoner van Bredevoort.

€ 10,-

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

Re-enactment 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.  

gratiscentrum Bredevoort

Wandeling elke zondag | 15.30 u
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

NEVENPROGRAMMA
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Bredevoort
en 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. 

In 1646 werd Bredevoort opnieuw door een ramp 
getroff en. De kruittoren van het kasteel werd getroff en 
door de bliksem waardoor 320 vaten buskruit ontplofte. 
Het kasteel verviel tot een ruïne en werd daarna nooit 
meer herbouwd.

De Achterhoek heeft zwaar geleden onder de Tachtigjarige 
Oorlog. Bredevoort speelde als vestingstad een belangrij-
ke 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 Mün-
ster 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 onderge-
bracht. Daarnaast moesten de burgers hoge oorlogsbelas-
tingen betalen. Tot slot werden hun eigendommen geplun-
derd door rondtrekkende soldaten.

Van 15 maart tot en met 12 mei belicht kunstenaars-
collectief Noorder Art het lot van Bredevoort in de 
Tachtigjarige Oorlog in de Koppelkerk te Bredevoort. 
Het verhaal wordt - naast de schilderijen van Noorder 
Art - verteld aan de hand van historische bronnen 
uit het Gelders Archief, het Rijksmuseum, Haus der 
Niederlande (Münster), Wasserburg Anholt, Kult 
(Vreden) en diverse particuliere collecties.

Elisabeth Heuff  - Zonder titel

Noorder Art bestaat uit Jan de Boer, Marja Hens, Mi-
neke Gravers en Sieuwke Ronner. Allen genoten hun 
kunstopleiding aan de Klassieke Academie te Gronin-
gen. Voor deze expositie ging Noorder Art een samen-
werking aan met videokunstenaar Ewout van Roon.

Jan de Boer - Beeldenstorm

Mineke Gravers - Het moeras rondom Bredevoort Sieuwke Ronner - Hendrickje Stoff els


