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Bij het boekje van maart 1998 ..... 
1568- 1648 tachtig jarige oorlog! 

Zo hebben wij dat geleerd vroeger op school. Er kwam nog een 12-jarig 
bestand tussen - even uitrusten van al dat vechten -en in 1648 werd de vrede 
van Munster getekend. 
En dat is nu 350 jaar geleden, een heel eind weg, dat praat gemakkelijk, dat 
wel. Toch moet ook de geestelijke verwarring in die tijd heel groot geweest 
zijn: niet voor iedereen was het alleen maar een politieke krachtmeting; ook 
de hegemonie van godsdiensten was in het geding en dat raakte mensen heel 
diep. Op economisch gebied was er iets heel wonderlijks aan de hand.  
Een grote tegenstrijdigheid tussen welvaart en armoede in zo'n klein landje 
als het onze. Terwijl westelijk Nederland, de randstad van die dagen, volop 
de Gouden Eeuw viert, met Amsterdam als glorieus middelpunt van de 
wereld en van de wereld handel, gaat het oosten, onze regio dus, gebukt 
onder oorlogsgeweld, ontreddering en grote armoede. In oude documenten 
worden veel boerenerven in die tijd aangemerkt als 'woest', onbeheerd, 
onbewoond en - onbewerkt. Er moeten grote concentraties van legers 
geweest zijn, ook in onze contreien en we kunnen ons best het ongerief 
voorstellen, dat daarmee gepaard ging, zeker ook voor de boerenbevolking: 
legering van troepen op het erf, gedwongen verzorging en levering van 
voedsel voor mensen en paarden en alles wat er zo bijkomt in de omgang 
met het niet meest fijn besnaarde deel der mensheid. En dat er grote 
troepenverplaatsingen geweest moeten zijn, zeker ook in deze contreien, 
blijkt uit het verhaal van Thea Evers, dat hier voor u ligt. Zij laat ons iets zien 
en proeven van wat de 80-jarige (en de 30-jarige) oorlog inhield, hoe het er 
aan toe kon gaan, hier vlak bij ons.  

In ons volgende boekje hopen we een vredelievender tafereel voor uw ogen 
te mogen ontrollen.  

De redactie 
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Een brief .... UW brief? 
 
Van het "Nederlands Centrum voor Volkscultuur" kregen wij onderstaande 
brief, die wij ook graag aan onze leden zouden willen voorleggen. Misschien 
spreekt u de inhoud wel aan en wilt u aan de oproep om mee te doen wel 
gehoor geven. Als U er iets in ziet moet u zeker mee doen en de * vrijdag 15 
mei * zoals u die meegemaakt hebt opsturen aan: 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
Lucas Bolwerk 11 
3512 EH Utrecht. 

Hier volgt de brief: 

Heeft u ook zoveel vragen over het dagelijks leven van uw voorouders? Wat 
voor kleding droegen zij? Hoe hadden zij hun huis ingericht? Wat aten ze? 
Met wie hadden ze allemaal contact? Hoe stonden zij in het leven? 
Geloofden zij in God? Wat voor werk deden zij eigenlijk? 

Het antwoord op deze vragen is vaak maar heel lastig te vinden. Juist over die 
gewone en vanzelfsprekende zaken is vaak maar heel weinig bronnen 
materiaal overgeleverd. En we weten al helemaal weinig over hoe gewone 
mensen destijds hun dagelijkse ervaringen beleefd hebben. 
Wanneer toekomstige onderzoekers het dagelijkse leven anno 1998 willen 
beschrijven, dan zullen zij met vergelijkbare problemen te stellen krijgen. 
Behalve als wij daar nu iets aan doen. 
Daarom zal op * vrijdag 15 mei 1998 * aan álle Nederlanders gevraagd 
worden een brief te schrijven aan de toekomst. "Brieven aan de toekomst" is 
een project zoals dat in Nederland nog nooit is vertoond. Vergelijkbare 
projecten in Zweden en Denemarken leverden vele duizenden brieven op. In 
hun Brief aan de toekomst zullen zoveel mogelijk Nederlanders hun 
dagelijkse bezigheden beschrijven, al hun belevenissen die zij hebben 
meegemaakt op * vrijdag 15 mei 1998 *. Hoe hebben zij deze gewone - maar 
voor de toekomst zo bijzondere - dag beleefd en doorgebracht?  
Om deze dag tot een succes te maken vragen wij ook om uw medewerking. 
Het is namelijk heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen reageren. Mensen 
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uit alle hoeken van de samenleving, van alle gezindte, geloofsrichting en 
huidskleur. Zo krijgen toekomstige onderzoekers een getrouw beeld van het 
dagelijks leven anno 1998. Met uw hulp willen wij * vrijdag 15 mei 1998 * tot 
de best gedocumenteerde dag uit de Nederlandse geschiedenis maken. Als 
eerste resultaat van het project zal een boek verschijnen met een selectie uit 
de ingezonden brieven en ook zal (in het Nederlands Openluchtmuseum) een 
tentoonstelling worden ingericht.  
De brieven en de tentoonstelling zullen ons een spiegel voorhouden van wie 
wij zijn, wat wij doen en hoe wij leven. Wij rekenen op uw medewerking en 
creativiteit. Ook het dagelijks leven in uw gemeente verdient het om 
vastgelegd te worden voor de toekomst! En .... u schrijft toch ook een brief? 

w.g. Ineke Schouten , dir. Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
 
Beste leden,  
Iedereen kan dus meedoen. U hoeft niet uitgebreid geletterd te zijn, er hoeft 
die 15e mei niets bijzonders te gebeuren, een doodgewone dag, koffie met 
de buurvrouw, goot schoon maken, met Henkie naar de dokter, grasmaaien, 
televisie kapot, draagbare telefoon verloren, lekke band, geslaagd voor uw 
rijbewijs, opa jarig ... u ziet het * 15 mei 1998 * is haast ingevuld.  
U moet wel meedoen, vindt uw bestuur. Vindt u toch ook. 
Dank u! 

350 JAAR VREDE VAN MUNSTER, 1648- 1998 
Thea Evers 

Het jaar 1648, dus 350 jaar geleden, was een belangrijk jaar in de 
Nederlandse en Europese geschiedenis. In dat jaar kwam namelijk de Vrede 
van Münster tot stand. 
Met de akkoorden van deze Vrede van Münster kwam een einde aan de 
jarenlange strijd tussen de Nederlanden en Spanje, onze welbekende 
Tachtigjarige Oorlog. De Nederlandse onafhankelijkheid van Spanje werd 
daarmee officieel bevestigd. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
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kreeg internationale erkenning en verwierf zich een plaats in het Europese 
stelsel van nationale staten. 

De Vrede van Münster beëindigde bovendien een lange periode van oorlog in 
Noord-, West-, en Midden Europa, de zogenoemde Dertigjarige Oorlog. 
Deze Dertigjarige Oorlog was een Europese oorlog, die van 1618-1648, 
voornamelijk in Duitsland werd gevoerd en die dus samen viel met de laatste 
periode van onze Tachtigjarige Oorlog. 
De Dertigjarige Oorlog begon n.a.v. de opstand in Bohemen, als een strijd van 
de Katholieke Duitse vorsten (Liga) en Keizer Ferdinand II met enige 
Protestantse vorsten (Unie) om de troon van Bohemen en om de 
zelfstandigheid van de Duitse territoria; daarbij verloren de Protestanten. 
In 1625 kwam Chrishaan IV van Denemarken de Protestanten te hulp, in de 
hoop om zo zijn macht in Noord-Duitsland uit te breiden. Hij werd verslagen 
(Vrede van Lübeck, 1629). 

Toen nu de keizer zijn macht op de Oostzee wilde vestigen en maatregelen 
tegen de Protestanten nam (Restitutie-edict), greep Gustaaf II Adolf van 
Zweden in, gesteund door Frankrijk (slagen bij Breitenfeld, de Lech en 
Lützen). Daarmee werd deze oorlog dus een echte Europese oorlog: van de 
Nederlandse Republiek, Zweden en Frankrijk (verbond van 1635) tegen de 
Spaanse en Duitse Habsburgers (slagen bij Nordlingen en Roccroy, Zweedse 
aanval op Bohemen, strijd aan de Rijn). Met recht dus een internationaal 
conflict. 

Deze Europese oorlog eindigde na lange onderhandelingen (men begon al in 
1641) met de Westfaalse Vrede, gesloten te Osnabrück en Münster, bekend 
als de Vrede van Münster, hoewel Westfaalse Vrede eigenlijk een betere 
benaming is. Bij onze oosterburen wordt dit jaar dan ook gesproken over 
"Der Westfälische Friede ein Europäisches Ereignis in Westfalen".  

In 1641 kwamen keizer Ferdinand III, Frankrijk en Zweden overeen, dat er 
vredesonderhandelingen moesten komen in het Katholieke Münster en het 
Protestantse Osnabrück. Daar zou o.a. een oplossing gevonden moeten 
worden voor de verhouding tussen de Katholieken en Protestanten, de 
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interne problemen in het Duitse Rijk en ook het totale politieke evenwicht in 
Europa moest opnieuw worden vastgelegd. 

Vijf jaar lang werd er onderhandeld, zowel in Münster als in Osnabrück en 
toen was het eindelijk zover. Per vlugschrift ging de blijde boodschap de 
wereld in:  
"Ich komm von Münster her gleich Spornstreich geritten / und hab nun das 
meist dess Weges überschritten / Ich bring gute Post und neue Friedenszeit / 
der Frieden ist gemacht / gewendet alles Leid ... (fragment).  

Het probleem van de terugtrekking van de troepen werd daarna opgelost 
door het verdrag van Nürnberg uit 1650 en eerst op 13 mei 1654 trokken de 
laatste Zweedse troepen zich terug uit het Duitse Rijk.  
Toen pas was deze grote oorlog echt beëindigd. 

Eigenlijk is de Vrede van Münster dus te beschouwen als een vroeg voorbeeld 
van een internationale vredesconferentie. De akkoorden die hier toen 
gesloten werden, betekenden het officiële ontstaan van de Nederlandse 
Staat. Maar ook het kleine Zwitserland werd erkend als zelfstandige staat. 
Zeer belangrijk was echter dat ook het probleem van de godsdienst, dat 
Europa honderd jaar lang had verdeeld, werd opgelost. 
Protestanten en Katholieken werden voortaan als gelijkberechtigd erkend. 

Met deze internationale vrede kwam dus een einde aan een zeer 
ingewikkelde oorlog, waarin zo ongeveer iedereen tegen iedereen vocht, en 
waarbij met name het gewone volk het zeer zwaar te verduren had, vele 
malen zwaarder dan bij vorige conflicten. De bezette gebieden werden 
gebrandschat en geplunderd en de economische verbindingen werden 
verbroken. De bevolking leed onder honger en epidemieën en Duitsland 
raakte ernstig in verval. 
Grote delen van het land werden zo sterk verwoest, dat het tientallen jaren 
duurde voordat zowel het inwonertal als ook de economie weer het 
vooroorlogse peil bereikt had. 



 
9 

Zowel in Münster als ook in Osnabrück bevindt zich in het oude Raadhuis de 
zogenoemde Friedenssaal, de voormalige Raadskamer, waar de 
onderhandelingen werden gevoerd en de verdragen ondertekend. En in 
Münster staan op het haardscherm in deze zaal de tijdloze woorden "Pax 
Optima Rerum" (de vrede is het hoogste goed). 

 
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, Johan van Mathenesse en Barthold van Gent. 
 
In 1998 is dit alles dus 350 jaar geleden, reden voor een groot aantal 
herdenkingsactiviteiten. 
Om bij een breed publiek aandacht te vragen voor deze herdenking, heeft de 
Nederlandse regering een Nationaal Comité Vrede van Münster ingesteld, 
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met Prins Willem-Alexander als erevoorzitter. Dit comité coördineert de 
herdenkingsactiviteiten. 
En er gebeurt heel wat dit jaar: er zijn tentoonstellingen, culturele 
manifestaties en congressen en er worden een postzegel en een 
herdenkingsmunt in omloop gebracht. 
Het officiële hoogtepunt van het herdenkingsjaar is op 5 juni: een plechtige 
gezamenlijke zitting van de beide Kamers van de Staten Generaal en de 
Regering en genodigden in de Ridderzaal. Aansluitend vindt een groot feest 
plaats op het Binnenhof, waar de provincies zich presenteren onder het 
motto "Brood ende spelen". 
Er zijn het hele jaar door diverse tentoonstellingen, een kleine selectie: 
- 14 maart t/m 7 juni: Centraal Museum Utrecht: Tegen de Vrede! Utrecht 

en de vredesonderhandelingen in Münster. 
- 14 maart t/m 26 juli: Rijksmuseum Catharijne Convent Utrecht: Geloven in 

verdraagzaamheid. De religieuze ontwikkelingen die aan de vrede 
voorafgingen. 

- 14 maart t/m 14 juni: Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft: Beelden 
van een strijd. Oorlog en kunst voor de Vrede van Münster, 1621 - 1648. 

- 15 maart t/m 3 januari 1999: Legermuseum, Delft: Van Maurits naar 
Münster. Tactiek en triomf van het Staatse leger. 

- 4 juni t/m 4 september: Paleis op de Dam, Amsterdam: Een 
vredesmonument na tachtig jaar oorlog. 

- 13 juni t/m 27 september: Kasteel Huis Bergh, 'sHeerenberg: Tussen 
Spanje en Oranje. 

- 3 juli t/m 11 oktober: Mauritshuis, Den Haag: Gerard ter Borch en de 
Vrede van Münster: portretten van politici. 

- november t/m april 1999: De Nieuwe Kerk, Amsterdam: Spaanse 
cultuurschatten uit de periode 1598 -1648. 

Verder zijn er in ons land ook nog diverse culturele manifestaties, die in het 
teken van deze vrede staan. Zo heeft de schilder Rob Scholte (dit is de man 
die indertijd bij een bomaanslag op zijn auto beide benen verloor), de 
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opdracht gekregen om een schilderstuk te vervaardigen rond de Vrede van 
Münster.  
Zijn werk zal in de Prinsenhof in Delft tentoongesteld worden. 

 
 
Ook bij onze oosterburen, met name in Münster zelf, wordt natuurlijk veel 
werk gemaakt van de herdenking van deze historische gebeurtenis. 
Hoogtepunt is ongetwijfeld de grote tentoonstelling, die wordt gehouden in 
het Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kultur-geschichte op de 
Domplatz. Deze expositie heeft het predicaat "Tentoonstelling van de 
Europese Raad 1998" gekregen en er zullen belangrijke kunstwerken te zien 
zijn uit de grote Europese musea, van onder meer Rubens, Velasquez en Ter 
Borch. De pers zal u ongetwijfeld tegen die tijd nader informeren over dit 
alles.  
Verder is er het hele jaar door aandacht voor deze historische vrede op 
diverse plaatsen in de stad, zoals in de Burgerzaal van het stadhuis, het 
Stadtmuseum aan de Salzstrasse en in het oudste huis van Münster, het 
Krameramtshaus, Alter Steinweg 6-7 (bij de Lambertikerk). Hier wordt met 
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name een tentoonstelling gehouden "Bäuerliche Familienstammbäume seit 
dem Dreissigjährigen Krieg" (7 september- 10 oktober 1998).  

Maar ook het toerisme wil de vruchten plukken van al deze belangstelling. Zo 
zijn er fietsroutes en georganiseerde tochten in en vanuit Münster, met 
aandacht voor de historische locaties. Daarover zal de VVV u alle informatie 
kunnen geven.  

In Euregioverband trekken in de maand mei (vermoedelijk de 12de) 
postkoetsen van kasteel Twickel naar Münster, om de tocht over te doen, die 
de Nederlandse gezanten in die tijd moesten maken, om aan de 
ondertekening van het verdrag deel te nemen. Oorspronkelijk vertrok de 
stoet, met o.a. Adriaan Pauw, de onderhandelaar voor Holland en West- 
Friesland, die met de Spanjaarden overeenstemming had weten te bereiken, 
vanaf het toenmalige Huys Hengelo. Maar omdat dit kasteel niet meer 
bestaat, is er nu voor gekozen om kasteel Twickel in Delden als uitvalsbasis 
voor deze historische koetsentocht te nemen; een prachtige entourage. De 
rijtuigen worden o.a. bemand met diverse hoge functionarissen en het kan 
zijn dat ook Prins Willem-Alexander en premier Kok aan deze tocht 
deelnemen. U leest er tegen die tijd ongetwijfeld meer over in de krant.  
Ook in onze streek hebben in de periode van de Tachtigjarige Oorlog 
belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Vorig jaar is in de pers al 
uitvoerig stilgestaan bij het feit, dat het in dat najaar 400 jaar geleden was, 
dat Prins Maurits zijn beroemde veldtocht door Twente maakte. Dat speelde 
zich af van begin september tot eind oktober 1597. Hij veroverde toen 
achtereenvolgens Groenlo, Bredevoort Enschede, Ootmarsum en Oldenzaal. 
Deze laatste stad viel in zijn handen in de nacht van 23 op 24 oktober. 

De bijlage Stad en Land van het Twentsch Dagblad Tubantia stond indertijd 
geheel in het teken van deze historische belegering en ook de heer D. Taat 
heeft hierover geschreven in het Inschrien en De Sliepsteen. 
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DE SLAG BIJ STADTLOHN 
 
Maar ook bij onze oosterburen heeft zich in de Dertigjarige Oorlog heel wat 
afgespeeld, waarbij West-falen zeker niet verschoond is gebleven van het 
krijgsgewoel, integendeel. 
Vlak over de grens, bij het plaatsje Stadtlohn ten zuidwesten van Ahaus, vond 
zelfs één van de bloedigste veldslagen uit die periode plaats, op zo'n afstand 
dus, dat men hier "zonder twijfel het gebulder van het geschut heeft kunnen 
horen"(aldus Van Deinse).  
Deze slag, die plaats vond op6 augustus 1623, is in de geschiedenis bekend 
als de slag bij Stadtlohn.  
Een Katholiek leger en een Protestants leger stonden daar tegenover elkaar, 
met aan het hoofd twee bekende figuren uit die tijd.  
De Katholieken werden aangevoerd door de keizerlijke veldheer Johan 
Tserklaes graaf van Tilly, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij wordt 
alom beschreven als een wreed man, maar wel een zeer bekwaam veldheer, 
overwinnaar in 36 veldslagen. De Westfaalse schrijfster Annette von Droste-
Hülshoff dichte over hem in "Die Schlacht in der Loener Bruch"(1838): "Wo 
sich dein buschig Auge wendet, ein Kirchhof wird das weite Land".(Hij had 
blijkbaar nogal borstelige wenkbrauwen deze graaf Tilly).  

 
 



 
14 

 Het Protestantse leger stond onder 
leiding van hertog Christian von 
Braunschweig, een jongeman van 24 
jaar, maar ondanks zijn jonge 
leeftijd toen al een zeer kleurrijk 
figuur. Hij wordt beschreven als een 
onbekwame, doldrieste man, een 
avonturier, en hij werd dan ook de 
dolle hertog of de dolle Christian 
genoemd.  
Hij was eerst administrateur van het 
Stift Halberstadt, een oude stad 
gelegen oostelijk van het 
Harzgebergte in de tegenwoordige 
deelstaat Sachsen- Anhalt, niet ver 

van de Lutherstad Eisleben. Deze 
Christian ging echter in de eerste periode van de Dertigjarige oorlog over tot 
het Protestantse geloof en trad als generaal in dienst van de Pfalzgraaf 
Friedrich V. Deze was door de opstandige Bohemers tot hun koning 
benoemd, maar zijn heerschappij duurde zo kort, slechts één winter, dat hij 
de bijnaam Winterkoning kreeg.  

Deze Winterkoning was getrouwd met Elisabeth, een dochter van Jacobus I 
van Engeland. Zij moet een van de mooiste en meest eerzuchtige vrouwen 
van haar tijd geweest zijn en de jonge Christian vereerde haar dan ook 
hartstochtelijk.  
Hij was in dat opzicht echt als een ridder uit de oude tijd, wiens riddergelofte 
de trouw aan een schone dame was. Aan zijn helm had hij dan ook haar 
handschoen bevestigd en op zijn vaandel prijkten de woorden "Tout pour 
Dieu et pour Elle"( alles voor God en voor Haar). Zijn aanbeden vrouwe moest 
weer als koningin op de troon en bovendien ook al haar bezittingen terug 
krijgen; dat was de dure eed die hij gezworen had.  

Hertog Christian von Braunschwei 
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Zonder veel middelen vormde hij een leger van radeloze en verachte 
mensen. Daar wemelde het van in die tijd en zij werden door de Protestantse 
Unie in dienst genomen. Hij ondernam, soms met veel geluk, de 
stoutmoedigste waagstukken, maar zijn leger werd door de grote overmacht 
langzamerhand sterk uitgedund. 

Hij onderhield zijn soldaten op kosten van de streken waar hij doorheen trok 
en daarbij moesten uiteraard ook de kerken en de kloosters het ontgelden. In 
het Stift Paderborn maakte hij nogal wat kerkelijke kunst buit en hij liet 
bijvoorbeeld de kostbare apostelbeelden omsmelten tot munten. 
Inmiddels had hij nog slechts één arm. In 1622 was hij aan zijn arm gewond 
geraakt en dit verergerde zodanig, dat een amputatie noodzakelijk was. En 
dat in die tijd! Van Deinse schrijft: "Dit geschiedde onder het geschetter der 
trompetten; geen kreet van pijn kwam over zijn lippen". Als prothese schijnt 
hij een kunstig bewerkte arm van kurk en zilver gehad te hebben, die zo goed 
gemaakt was, dat hij er van alles mee kon doen en pakken. Hij koketteerde er 
ook mee. Zo liet hij daalders slaan met aan de ene kant één arm met het 
onderschrift "Altera restat" (de ander blijft). Aan de ander zijde van de munt 
stond de tekst "Gottes Freund, der Pfaffen Feind. Verliere ich gleich Arm und 
Bein, will ich doch der Pfaffen Feind sein". 

Deze doldrieste, waaghalzige krijgsman bevond zich in juli van het jaar 1623 
met zijn troepen in Nedersachsen.  
Zijn leger bestond toen uit 16.000 man voetvolk en 5.900 ruiters met 16 
kanonnen, te weten 10 vierentwintig ponders, 4 twaalfponders en 2 halve 
kartouwen (een 15de-eeuws kanon, het eerste waarmee ijzeren kogels 
werden afgeschoten; men onderscheidde dubbele, versterkte, halve en hele 
kartouwen). 
Dat men in die streek niet blij was met zijn aanwezigheid is goed 
voorstelbaar, want al dat krijgsvolk moest ook te eten hebben. Hij werd enige 
tijd geduld door de vorsten uit Nedersachsen, ze konden hem trouwens ook 
niet aan, maar toen werd hem toch duidelijk gemaakt dat hij moest 
vertrekken.  
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Het terrein tussen Burgsteinfurt en Stadtlohn met de route van het 
leger. (Van Deinse)  
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Christian besloot om met zijn leger via Westfalen naar de Nederlanden te 
trekken, waar hij zich dan zou kunnen verenigen met het leger van Prins 
Maurits of met dat van graaf Ernst von Mansfeld in Oost-Friesland. Deze 
graaf Ernst was ook aanvoerder van een huurlingenleger en net zo'n 
avonturier als hertog Christian, misschien nog wel een graadje erger. Hij 
wordt beschreven als een man zonder enige scrupule, die zijn manschappen 
wierf met de belofte, dat ze na de slag ten eigen voordele vrij mochten 
plunderen. 
Hun tegenstander generaal Tilly, de aanvoerder van de keizerlijke troepen, 
zat Christian en zijn leger op deze tocht naar Westfalenechter zeer dicht op 
de hielen. Bij Iburg in het Teutoburgerwald had Christian namelijk drie dagen 
verloren, doordat hij tevergeefs had moeten wachten op de beloofde hulp 
van de Graaf von Mansfeld, en alle bruggen die hij sindsdien passeerde 
werden dan ook vernield om het treffen met het leger van Tilly zo lang 
mogelijk uit te stellen. 
Rovend bleef men in leven en wilde een dorp geen voedsel leveren, dan 
werden er gijzelaars meegenomen. 

Op 3 augustus 1623 trok het leger van Christian ten noorden van Münster 
over de rivier de Ems, waarna de volgende nacht werd doorgebracht in 
Horstmar. 
Een dag later was Tilly met zijn leger al in Greven gearriveerd, en verenigde 
zich daar met de troepen van Graaf Anholt, zodat een grote overmacht 
ontstond.  

Op 5 augustus hadden in de buurt van Burgsteinfurt dan ook de eerste 
voorpostengevechten plaats. Een treffen zou niet lang meer kunnen 
uitblijven en daarom had Christian nog maar één doel, zo snel mogelijk de 
Nederlandse grens bereiken. 
Vanaf Burgsteinfurt wilde hij met zijn manschappen via Metelen en Nienborg 
naar Ahaus trekken, een route die zich uitstekend leende voor verdediging, 
met veel zogenoemde "passen", holle wegen en doorgangen door 
landweren. De nacht van 5 op 6 augustus was hij gevorderd tot het 
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zogenoemde Strönfeld, een uitgestrekt heideveld in de driehoek 
Schöppingen - Metelen- Nienborg. En daar ging het mis. Christian had het 
bevel gegeven, dat de wagens met bagage 's avonds om 11 uur zouden 
moeten opbreken, daarna om middernacht de artillerie en 2 uur later zou de 
rest van het leger in alle stilte volgen. Maar toen hij om 3 uur 's nachts 
wakker werd lag iedereen nog in diepe rust. De soldaten waren uitgeput door 
de lange voettochten en de officieren hadden zich nog tegoed gedaan aan 
een drinkgelag. De afmars werd dus behoorlijk vertraagd en zodoende kon de 
achterhoede van het leger pas 's morgens om 8 uur het Strönfeld verlaten. 
Een treffen met het leger van generaal Tilly kon dan ook niet uitblijven. 
Tussen Nienborg en Ahaus vond de eerste strijd al plaats, er vielen 1000 
doden. 
Na herhaalde gevechten bij Ahaus en de dorpjes Wessum en Wüllen kwam 
het uiteindelijk tot de grote slag bij Stadtlohn. 

Christian was er inmiddels in geslaagd om zijn leger in slagorde op te stellen 
op een ogenschijnlijk zeer gunstige plaats ten noorden van Stadtlohn, in de 
z.g. Lohnerbruch, een nog maar slechts ten dele ontgonnen heidevlakte. De 
linkerflank van de troepen werd gedekt door het ondoordringbare moeras, 
gelegen tussen Vreden en Ottenstein, de rechterflank door een bos, het 
Liesner Wald. Het was een snikhete augustusdag, maar er stond wel een hele 
harde wind en die hadden ze in de rug, zodat het stof en de rook de vijand in 
het gezicht waaide. En ook de zon hadden ze in de rug en achter hen lag 
bovendien het riviertje de Berkel. 
Maar zijn leger was veel kleiner dan dat van Tilly en bovendien bestond het 
uit veel nieuwelingen, die weinig getraind waren. Alleen de ruiters waren 
geoefende manschappen. 
De overmacht van het leger van graaf van Tilly was dan ook niet te weerstaan 
en het was een gebulder "alsof hemel en aarde zouden vergaan" . 
Christian zelf schijnt als een bezetene gevochten te hebben, maar dat mocht 
niet baten. Zijn troepen hielden geen stand en de officieren verlieten de 
manschappen om hun eigen hachje te redden. 



 
19 

Het moeras en ook de Berkel, die eerst zo gunstig leken, maakten het 
ontkomen zeer moeilijk en er volgde dan ook een verschrikkelijk bloedbad. 
Een Duitse beschrijving vermeldt: "Wie es aber zum Metzgen kommen, ist 
un-glaublich zu sagen, wie mancher ins gras gebissen, welches ein jammerlich 
Spektakel gewesen, darin die Krabaten (Kroaten) sich meisterlich brauchen 
lassen"; met hun kromme sabels "sabelten sie alles nieder was ihnen 
vorkommen". (Deze Kroaten vochten in het leger van Tilly).  
Zelfs deze wrede graaf Tilly vond dat er een einde aan de slachting moest 
komen en hij gaf het bevel om het resterende deel van het leger gevangen te 
nemen.  
De verliezen waren dus enorm. Aan de kant van Braunschweig 6000 doden 
en gewonden en aan de kant van Tilly bedroeg dat cijfer 1700. Het aantal 
gevangen bedroeg 9400 man, daaronder 2 hertogen, 5 graven en 6 oversten. 
Christian zelf lukte het om, samen met enkele officieren en twee eskadrons 
ruiterij, naar de Nederlanden te ontkomen. Via Bredevoort ging hij naar 
Arnhem en trad in dienst van de Republiek.  

Hij beschuldigde één van zijn bevelhebbers, graaf Knyphausen ervan, dat 
door zijn toedoen de slag verloren was. Deze Knyphausen had het bevel 
gekregen om van de kant van het bos uit een aanval te doen. Maar in plaats 
daarvan had hij zich teruggetrokken. Christian veroordeelde hem dan ook van 
zonder meer ter dood, zonder de zaak verder te onderzoeken. De 
terechtstelling was al voorbereid, toen door bemiddeling van prins Frederik 
Hendrik het Knyphausen werd toegestaan om zich te verdedigen. Zijn 
onschuld bleek toen zo duidelijk, dat hij niet alleen gespaard bleef, maar ook 
weer door Christian in dienst werd genomen. 

In Nederland kreeg hertog Christian echter wel bittere verwijten naar zijn 
hoofd.  
Hij had namelijk een nieuw model geschut moeten achterlaten, dat in ons 
land was ontwikkeld, waarbij men met 4 pond kruit hetzelfde effect kon 
bereiken, als vroeger met 12 pond. Het verlies van dit geschut werd hem 
bepaald niet in dank afgenomen, want deze nieuwe uitvinding was nu in 
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handen van de vijand gekomen, die hiermee weer zijn voordeel kon doen. 
Langzamerhand wist hertog Christian toch weer 6000 man om zich heen te 
verzamelen, maar hij leefde echter niet lang meer.  
De "gesel van het Rijnland en Westfalen", zoals hij ook wordt genoemd, stierf 
in 1626 op 27-jarige leeftijd, "zowel van verdriet als ten gevolge van zijn 
verwondingen" (Droste-Hülshoff).  

De buit van Tilly was aanzienlijk: alle ammunitie (waaronder 2250 
kanonskogels, 400 vaten musketkogels, 75 centenaar kruit) en het geschut, 
(dus ook het nieuwe model, dat men nog niet kende), twee wagens met 
zilverwerk, geroofde kerkschatten en honderden wagens met proviand. En 
niet te vergeten de vaandels, 70-75 stuks. Ook die met de bekende spreuken 
had Christian achter moeten laten. 

De vaandels zijn trouwens een verhaal apart. Zij waren belangrijk als symbool 
voor de saamhorigheid en de eer van het korps en dienden als verzamelpunt 
voor de militaire eenheid. De vaandels waren in de regel geborduurd met 
allerlei krijgshaftige symbolen en spreuken. Geliefd waren voorstellingen van 
geharnaste maagden of Fortuna als godin van de vrije huursoldaat en 
spreuken als "Pro patria moridulce & decorum est" (mooi en eervol is het om 
voor het vaderland te sterven). 
De slag was dus weliswaar beëindigd, maar voor de bevolking was de ellende 
nog lang niet voorbij. Honderden wagens met proviand lijkt heel veel, maar 
met circa 34.000 man was dat natuurlijk zo op. Het enorme leger van Tilly 
moest weer verder onderhouden worden. Maar de streek was al zo 
geplunderd! De veldoogst was voor het grootste deel vernield; er waren al 
twee legers doorgetrokken. En was er nog ergens voorraad, dan had men 
geen paarden meer om die te vervoeren. Zo schijnt het brood, dat de stad 
Bocholt voor het leger had gebakken, te zijn bedorven, omdat er geen 
vervoer meer was. 
Tilly verklaarde echter dat zijn soldaten wel van het nodige moesten worden 
voorzien, omdat hij ze anders niet in de hand zou kunnen houden. Al het vee 
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moest ook worden geslacht en de bevolking had werkelijk niets meer. Een 
overlevering zegt "dat er zelfs geen hekpaal meer overeind stond". 

Toch kon Tilly in september zijn manschappen geen soldij meer betalen en 
tussen 13 en 19 september werd het Stift Gravenhorst (ten n.o. van Rheine), 
Langenhorst en Borghorst geplunderd. 
 
Tenslotte vertrok Graaf van Tilly met zijn troepen naar het Emsland, om in 
1626 deel te nemen aan de beslissende slag voor de poorten van Dessau. Bij 
deze veldslag om de strategisch zeer belangrijke brug over de Elbe, een 
treffen, dat onder leiding stond van de beroemde generaal Wallenstein, werd 
o.a. ook de Graaf von Mansfeld met zijn leger van 12000 man verslagen. 
Zevenduizend soldaten vonden hier de dood en 2000 werden gevangen 
genomen. 
Na het ontslag van de Wallenstein (1630) kreeg Tilly het opperbevel over de 
keizerlijke troepen en behaalde nog diverse overwinningen. In 1632 raakte hij 
echter dodelijk gewond en stierf op 73-jarige leeftijd. 

Na de dood van Tilly, deed keizer Ferdinand weer een beroep op generaal 
Wallenstein. Maar ook met hem liep het niet goed af. Hij verloor de slag bij 
Lützen van de Zweden. Het wekte argwaan bij de vorsten, dat hij daarna nog 
maar weinig energiek te werk ging en bovendien onderhandelingen voerde 
met de Protestanten en de Zweden. Wallenstein werd als een verrader 
afgezet en in 1634 vermoord. Het hele drama rond Wallenstein werd door 
Friedrich Schiller tot een toneelstuk verwerkt. 
De graaf von Mansfeld wist met behulp van de Fransen weer een nieuw leger 
te vormen, dat hij vanuit het zuiden wilde inzetten, maar ook hij stierf in 
1626. 

Op het slagveld bij Stadtlohn zijn in latere jaren betrekkelijk weinig vondsten 
gedaan, hetgeen de conclusie rechtvaardigt, dat het zeer zorgvuldig 
opgeruimd moet zijn. 
Niet duidelijk is waar al die doden begraven zijn. Van Deinse vermeldt, dat in 
de kerk van Stadtlohn op 6 augustus, de dag van de veldslag, nog altijd een 
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mis werd gelezen ter herinnering aan de gevallen keizerlijke soldaten en hij 
gaat er vanuit dat de gesneuvelde officieren uit het leger van Tilly in de kerk 
begraven werden. 
De kerk werd trouwens, daags na de slag, zwaar beschadigd doordat er een 
kruitwagen ontplofte. 
Opmerkelijk is nog, dat in deze tijd vol van gruwel en ellende, de burgers van 
de stad Münster bij het voorbijtrekken van de gevangenen, de gewonden 
voor de poorten van de stad verpleegden. 
 
Er zijn op deze heide tussen Wüllen en Stadtlohn, het zogenoemde 
"Bloedveld", dus maar weinig voorwerpen gevonden, die aan deze slag 
herinneren. Twee mannen uit Ahaus zouden een ijzeren kist met geld 
opgegraven hebben, aldus Van Deinse. 
Verder is er sprake van een skelet, verscheidene kogels, een zegelring zonder 
steen, een sabel waarvan men een broodmes heeft gemaakt en een sabel die 
tot een zeis is omgesmeed.  

De vrede van Münster maakte dus ook een einde aan deze voor onze 
oosterburen zo bloedige Dertigjarige Oorlog. 
Er is wel eens getracht om een balans op te maken van alle verliezen in deze 
woelige periode in de Europese geschiedenis. Dit is slechts globaal mogelijk 
omdat niet alle bronnen en overleveringen even betrouwbaar zijn.  
Er zijn schattingen die uitgaan van 80 grote veldslagen en belegeringen, 
waarbij in totaal een kwart van de bevolking, circa 4 - 5 miljoen mensen, het 
leven liet. Ook de pest speelde hierbij een grote rol; in de dertiger jaren van 
de 17e eeuw, hield zij verschrikkelijk huis en er waren streken in Duitsland, 
waar meer dan de helft van de bevolking het slachtoffer werd van deze 
epidemie.  
En de materiële schade is helemaal niet meer te bevatten. Diplomaten van 
keizerlijke zijde gaven aan, dat enkel al het Zweedse leger 2000 kastelen, 
18000 dorpen en 1500 steden zou hebben verwoest of zwaar beschadigd. 
Dat alleen al was een derde gedeelte van wat er in Duitsland aan woningen 
voorhanden was. Nu waren deze onderkomens in die tijd nog vaak 
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vervaardigd uit hout en leem en betrekkelijk snel weer op te bouwen, 
desalniettemin, het zijn onvoorstelbare cijfers en het duurde dan ook nog 
een halve eeuw, voordat men alle schade weer enigszins te boven was 
gekomen.  

Mocht u de plek, het zogenoemde "Bloedveld" willen bezoeken, waar deze 
grote veldslag bij Stadtlohn zich heeft afgespeeld, dan rijdt u van Gronau naar 
Ahaus. U rijdt dan rechts om de stad heen, via de Adenauerring, richting 
Borken/Stadtlohn(B70). Na 2 km komt u in Wüllen en direkt bij het eerste 
stoplicht slaat u linksaf (bordje Windmühle). U volgt deze weg (links staat 
inderdaad een windmolen) en na een groen bordje "Wendfeld" met daarna 
een bocht met rechts van de weg een vangrail, ziet u links van de weg de 
gedenksteen staan, geplaatst in de schaduw van een forse eik. Wanneer u 
dan na cica 100 m rechtsaf slaat en deze smalle geasfalteerde weg volgt, 
komt u bij een kruising met rechts een overzichtsbord van het wandelgebied 
dat zich hier bevindt. U hebt hier een mooi gezicht op het stadje met op de 
achtergrond de toren van de kerk.  

Een tweede mogelijkheid is om de B70 te blijven volgen tot de noordelijk 
rand van Stadtlohn. In de bebouwde kom slaat u linksaf de Hessenweg in en 
daarna linksaf in de Lohnerbrook.  
Ook dan komt u bij het bord van het wandelgebied en als u de weg vervolgt 
komt u uit bij de gedenksteen, die hier ter herinnering aan de slag is 
geplaatst. 

Annette von Droste Hülshoff, die in de vorige eeuw het slagveld zelf in 
ogenschouw nam voor haar verhalende gedicht "Die Schlacht in der 
Loenerbruch", schreef over deze toenmalige heidevlakte: 

Wer kann viel tausend Menschen seh 'n 
In ihrer Vollkraft mutig steh'n 

Und denken nun, wie Mancher fand 
Den jähen Tod, eh Sonne schwand 

Dass ihn dann Schauer nicht beschlich! 
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So glänzend unter'm  Sonnenstich 
Die Waffe prahlt; der Loener Bruch, 

Mit Hirtenbuben nur bekannt, 
Barfüssig lagernd in dem Sand, 

Noch nie so Blank und schönes trug. 
 
En als u daar dan zelf staat op een mooie warme zondagmiddag, dan kunt u 
zich na dit verhaal misschien een beetje een voorstelling vormen van wat zich 
daar op die plek, hemelsbreed misschien 25 kilometer bij ons vandaan, op die 
mooie augustusdag in 1623 heeft afgespeeld. 
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