Hier vind je ook meer informatie over de interactieve speurtocht door Steenwijk en kan men
zich aanmelden voor de stadswandelingen met
gids door Vollenhove, Blokzijl en Steenwijk.
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Kijk voor het hele programma rondom dit themajaar
op www.steenwijkerland.nl/1572
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Deze fietskaart is een speciale uitgave in dit jubileumjaar, samengesteld door de
musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland.
Tekst: Jolanda de Kruyf | Illustraties & vormgeving: PrimaPrent
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Daarom wordt 1572 gezien als het begin van ‘de geboorte van Nederland’.
De waarden vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid
die 450 jaar geleden werden bevochten, zijn het ook in onze tijd waard om
te bewaken.
Het jaar 1572 is een keerpunt in deze oorlog. Met de inname van
Den Briel door de Watergeuzen lijdt de Spaanse hertog Alva een
gevoelig verlies en barst de strijd om de onafhankelijkheid los: overal in
Nederland probeert men het Spaanse juk af te schudden; steden
en landstreken worden veroverd en weer heroverd.
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De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) markeert een
heftige strijd in onze vaderlandse geschiedenis. Sommige
steden zweren trouw aan Koning Filips van Spanje, andere
steunen de opstand van de Staatse troepen onder leiding van
Willem van Oranje.
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Op de fiets langs ‘Spaanse sporen’

Marknesse

47
59

Nederlagen en triomftochten wisselden elkaar af tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Een periode van krijgsgeweld die haar stempel
drukte op het landschap van de huidige gemeente Steenwijkerland.
De getuigen van die felle strijd tussen
Spaanse en Staatse troepen zijn in onze
21ste eeuw nog op veel plaatsen zichtbaar
óf voelbaar, als je weet wat zich in de streek
heeft afgespeeld. Veel van die verhalen worden aan de hand van deze fietskaart verteld. ‘Spaanse sporen’ slingeren zo als rode
draad door diverse dorps- en stadskernen.
Stel zelf je route samen langs de ‘Spaanse
sporen’ via het fietsnetwerk. Noteer de nummers van de knooppunten waar je langs wilt
fietsen en volg de wit-groene bewegwijzering
van knooppunt naar knooppunt.
Veel fietsplezier!
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Op zoek naar verdieping?
Ga langs bij een van de musea onderweg
of boek een rondleiding met gids.
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Pontje; actuele vaartijden
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Steenwijk

Markt
Het gebulder van kanonnen was amper verstomd en de kruitdampen hingen nog boven
de stad, toen de krijgsraad op 20 februari 1581 bijeen kwam op de Markt. De slotfase van
Steenwijks Beleg, dat vier bange maanden had geduurd, was eindelijk in zicht…

Dapper Steenwijk, poort naar het Noorden
Vooral in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog was het kommer en kwel in
het huidige Steenwijkerland. Deze streek, met Steenwijk als strategische poort
naar het Noorden, werd afwisselend veroverd door Spaanse en Staatse troepen
die zich beide schuldig maakten aan plunderingen en verwoestingen. Veel burgers
verweerden zich tegen het militaire geweld en toonden hun veerkracht.

Dit plein is al eeuwenlang hét epicentrum van de stad. Ook in oorlogstijd. Veldheer Johan
van den Kornput sprak hier het volk toe. Mededelingen van publiek belang
– zoals prijslijsten van het schaarse voedsel – werden op de deur van het
gemeentehuis (nu restaurant De Heren van De Rechter) gehangen.
*Wapenfeit: onder dit statige pand gaat nog een vluchtroute uit
de Tachtigjarige Oorlog schuil. Werklieden stuitten er vorige eeuw
tijdens rioleringswerkzaamheden op een onderaardse gang met
gewelven. Hoe ver het stelsel door de stad loopt weten we niet.
De gang is uit oogpunt van veiligheid afgesloten.

Na het verraad van Graaf van Rennenberg – hij viel Willem van Oranje af en heulde met de Spanjaarden – brak een ware guerrillaoorlog uit in dit gebied. Dieptepunt: het Beleg van Steenwijk, dat van 15 oktober 1580 tot 23 februari 1581 duurde.
De dappere vesting volhardde, met hulp van geuzenleider Diederick van Sonoy
(verschanst in Blokzijl), krijgsman John Norris en zijn troepen (gelegerd op de
flanken van de Woldberg) én krachtig optreden binnen de poorten van Johan
van den Kornput.

S

Na hevige gevechten om ‘de sleutel naar het Noorden’ viel na maanden vorst de
dooi in. De manschappen van Van Rennenberg konden geen kant meer op in de
drassige velden rond Steenwijk en bliezen de aftocht in de nacht van 23 februari
1581. De dag erop barstte een volksfeest los: Steenwijk was ontzet! Uit alle hoeken
en gaten van de stad kwamen verstopte levensmiddelen tevoorschijn en er werden flinke voorraden bier en wijn in de stad gebracht.
*Wapenfeit: een jaar later, in 1582, wordt Steenwijk alsnog heroverd. De Spaanse
bezetting zou tien jaar duren. Op 4 juli 1592 is de stad bevrijd door het Staatse
garnizoen, onder leiding van Prins Maurits.

De fontein in ‘t midden van de Markt verbeeldt de contouren van Steenwijks bolwerken. Hier
staat ook het Stadsmuseum, waar nog tientallen Spaanse kogels liggen bewaard. Het is een
populair vertrekpunt van stadsgidsen. Bezoek ook de tentoonstelling over deze periode.
Poorten en stadswallen
De stadsgracht en stoere, aarden wallen maakten van Steenwijk een bijna onneembare vesting. Vijandelijke invallen werden de kop ingeslagen met stenen, pek, kokende olie en dorsvlegels met spijkers erin. De stadswallen zijn vaak belegerd en beschoten met gloeiende
kogels. Maar ze hielden stand. De strakke contouren van het 16de-eeuwse verdedigingswerk
zijn ‘in onze tijd’ weer met liefde voor de historie gerestaureerd, en bepalend voor de looks
van Steenwijk Vestingstad.
Van de vier stadspoorten die Steenwijk telde (Oosterpoort, Onnapoort, Gasthuispoort,
Woldpoort) is in de 21ste eeuw weinig over. Delen van de wal bleven intact en de Onnapoort
is in oude glorie hersteld. Je kunt hier op 4,5 meter hoogte een eindje rond de stad lopen.
*Wapenfeit: achter de Onnapoort is - pas recent! - een middeleeuws keienpleintje blootgelegd, dat al van ver vóór het Spaanse Beleg en de aanleg van stadswallen dateert. Ga er ,es
rustig zitten en besef: op precies deze plek stonden honderden gespannen soldaten met hun
paarden paraat, toen de Spaanse vijand aan de poort morrelde.

Aan de Oosterpoort (nu een grote parkeerplaats) staat bevelhebber Johan van den Kornput op
een sokkel vol kogels. Onder zijn linkervoet rust een Spaanse soldatenhelm, rond zijn snor krult
triomf. De beroemde legeraanvoerder verdedigde deze vestingstad met succes tijdens het Beleg
in 1580-1581.

SJ

Sint Jansklooster

Kloostermuur (t.h.v. Kloosterweg 50)
Hier vóel je hoe hoog het is. Het Hoge Land van Vollenhove.
Land dat te vuur en te zwaard verdedigd is tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. Deze ruïne van kloostermoppen is alles wat resteert van
het Convent op de Sint Janskamp. Daaraan dankt het dorp z’n naam.
Het moet een behoorlijk complex van bouwsels zijn geweest, waar monniken vanaf 1399 bijna twee eeuwen lang in soberheid, eenvoud en kuisheid
leefden en werkten. Ze waren de Reformatie zonder kleerscheuren doorgekomen. De Beeldenstorm was aan hen voorbijgegaan. Maar de bloedige strijd
tussen Staatse en Spaanse troepen maakte een wreed einde aan het vrome leven
op de Sint Janskamp. Op 24 januari 1581 barstte een drie dagen durend gevecht los, waarbij
het bezette klooster van alle kanten met kanonnen werd beschoten. Ook het zusterconvent
Clarenberg bij Vollenhove raakte verwoest. Gelukkig hadden de broeders en zusters al een veilig
heenkomen gezocht.
*Wapenfeit: Wat ná het oorlogsgeweld nog overeind stond, was bruikbaar bouwmateriaal om
geleden schade te herstellen. Met puin werden wegen in de omgeving verhard en verwoeste huizen herbouwd, o.a. in Steenwijk. Wat niet was afgebroken ging alsnog verloren bij de rampzalige
dorpsbrand in Sint Jansklooster, in 1835.
Hoe lieflijk oogt dat hoge land nu. Daar beneden, aan de horizon, glinstert het water van de
Beulakerwijde in de zon. Alsof een hand lukraak met diamantjes heeft gestrooid. Het grootste
meer van de Kop van Overijssel beweegt met de seizoenen mee; nu eens de entourage
van een vloot plezierbootjes, dan weer van een peloton kromgebogen schaatsers.

Giethoorn

De Botterkopers (Marktplein 7)
Het rijke handelsverleden van Oldemarkt zit in de plaatsnaam besloten. ‘De Botterkopers’ is een
hommage aan die koopmansgeest. Het dorp genoot al sinds 1438 marktrechten: een weekmarkt
en twee jaarmarkten. Maar de Tachtigjarige Oorlog brak met die privileges.
Willem van Oranje gaf de weekmarkt in 1581 ‘cadeau’ aan Steenwijk, de stad die het zo
zwaar te verduren kreeg tijdens het Spaanse Beleg. Nering en negotie moesten de economie
stimuleren en de vestingstad uit het slop trekken.
*Wapenfeit: Ondanks dit verlies bleef Oldemarkt nog lange tijd een belangrijke handelsplaats,
met florerende boter- en later ook biggenmarkten.
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Scheerwolde

Streekcentrum de Wielewaal (Scheerwolderweg 26)
Ook Scheerwolde – een voorloper van het huidige dorp – kreeg het zwaar voor de kiezen.
Tussen 1582 en 1592 betaalden bewoners contributie aan zowel Spaanse als Staatse legers;
belasting om plundering of het platbranden van hun dorp af te kopen. Maar geld bood
geen garantie: het platteland werd alsnog verwoest. De buurtschap Scheerwolde was “geheel
ledich”, toen de door de Staten-Generaal aangestelde landvoogd Graaf van Leicester deze
streek in 1587 verliet.

Oldemarkt

De Hand (Hoek Koningin Julianaweg-Ossenzijlerweg)
De grote granieten hand bij de dorpsentree verwijst naar het wapen van de oude gemeente Oldemarkt: een geopend gouden
handje in een groen schild. De betekenis blijft mysterieus. Is
het de gezegende linkerhand van een priester, die zijn rechter miste? De palmslag van een marktkoopman? Een van
de verklaringen houdt het op de Tachtigjarige Oorlog. Op
23 mei 1585 werd Oldemarkt ingenomen door het Staatse
leger. Die actie luidde voor dit gebied het begin in van de
bevrijding van de Spanjaarden. Misschien was de hand een
groet naar de ons goedgezinde legers. Wie zal het zeggen?

Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus (Binnenpad 52)
De cultuurhistorie van Giethoorn is hier samengebald. Wie zich verdiept in punterbouw, rietteelt, visserij en vervening bekijkt het beroemde waterdorp met andere
ogen. Een dorp dat zich goed laat ‘lezen’ aan z’n unieke vorm: de grachten lopen in
een waaier vanaf het Giethoornse Meer naar de huidige dorpsgracht. Patronen die
getuigen van grootschalige vervening.
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Willem van Oranje besefte het belang van de havenplaats en stuurde geuzenleider Diederick
van Sonoy in 1581 naar Blokzijl om een schans aan te leggen. Die contouren vormen tot op
de dag van vandaag het hart van Blokzijl met de straten Oude Verlaat, Zeedijk, Kerkstraat,
Brouwerstraat en Domineeswal. Als stichter van de vesting groeide Van Sonoy uit tot redder
van Blokzijl. Naast het museum (hoek hofje) hangt zijn plaquette.
In de gevel van Kerkstraat nummer 16 is de ‘kop’ van Prins Maurits gemetseld. Hij verleende
Blokzijl in 1590 “rechten gelijk een stad”, wat inhield dat men eigen vlag en wapen mocht voeren. Prins Willem de 3e gaf Blokzijl in 1672 echt stadsrechten, inclusief een eigen rechtspraak,
als dank omdat de bevolking zich zo dapper had geweerd in de strijd tegen Bommenberend.
*Wapenfeit: Al in 1675 werden die stadsrechten weer ingenomen, omdat de drost van Vollenhove bang was dat zijn macht werd ingeperkt. Maar de koopmanshuizen uit de Gouden
Eeuw die Blokzijl de koosnaam “Klein Amsterdam” bezorgden, geven deze plek toch een
stadse uitstraling.

In 1621 kreeg Blokzijl z’n huidige vorm. Wie
ter hoogte van het Sassluisje de wal oploopt,
bewandelt een stukje van het oude bastion.
Halverwege de Noorderkade staat nog een
oorlogskanon uit de Spaanse tijd.

On
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Zowel de Staatse als Spaanse eenheden lieten op hun veldtochten een spoor van ravage na
in Giethoorn. De militaire tactiek van de ‘verschroeide aarde’ werd hier toegepast: troepen
die zich uit een gebied terugtrokken vernielden alles wat de vijand zou kunnen gebruiken. Zo
enterden de goedgezinde sergeant John Norris en zijn leger Giethoorn in december 1580 op
hun route van Zwartsluis naar Steenwijk, en staken het huis voor huis in brand. De troepen
van zijn opponent Graaf van Rennenberg deden dat nog eens dunnetjes over en brandden
“voirt af tgene datter van tdorp Giethoren noch staende was bleven”.
*Wapenfeit: na de bevrijding van Steenwijk door het leger van Prins Maurits, in 1592, ondervond Giethoorn opnieuw “grote excessive lasten ende schaeden” van muitende soldaten.

Museum Het Gildenhuys (Kerkstraat 7)
Stel je deze hotspot voor rond de 16de eeuw: de handel in turf had Blokzijl welvaart gebracht
en de strategische ligging aan de Zuiderzee maakte inwoners zelfstandig én wereldwijs. Wie
hun vrijgevochten volksaard aantastte, kon rekenen op rebellie. De bevolking sprak zich dan
ook stevig uit vóór de Prins van Oranje, het protestantisme en de vrijheid van handel. Maar
toen stadhouder Caspar de Robles, handlanger van de Spanjaarden, in 1572 binnenviel, sloeg
hij de opstand neer.
*Wapenfeit: In het museum is op een, in opdracht van Caspar de Robles getekende kaart te
zien hoe in juli 1572 de opstandelingen uit Blokzijl werden verdreven.

Schans van Onna
Het wemelde van vijandige militaire versterkingen rondom Steenwijk. De schans van
Onna, iets ten zuidoosten van de stad, was een hele grote. Op de Steenwijker Kamp, ‘verschansten’ zich duizenden manschappen, er ontstond een compleet dorp.
Vanaf de huidige Schansweg kun je aan de Kampzoom nog een stukje schans in het weiland zien
liggen. Hier zijn ook kogels en Spaanse geldstukken (‘matten’) in de grond gevonden.

Blokzijl
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Steenwijkerwold

Sint Andreasparochie (Gelderingen 79)
Na de Reformatie en tijdens de Tachtigjarige Oorlog konden rooms-katholieken in deze regio alleen nog in zogenaamde schuilkerken terecht. In Steenwijkerwold, Vollenhove en Kuinre bijvoorbeeld. De ‘huiskerk’ van de familie Croeve in Steenwijkerwold was vermaard: de hoeve van Klaas
Croeve en Froukje Schulting was een veilige haven voor gelovigen en rondtrekkende priesters
die er geheime erediensten hielden. Toen de Spanjaarden in 1592 uit Steenwijk waren verjaagd,
vluchtten veel katholieken naar Steenwijkerwold dat uitgroeide tot rooms bolwerk. Maar pas in
1830 kreeg men toestemming hier een eigen kerk te stichten. Die werd gewijd aan Andreas, de
patroonheilige van Steenwijkerwold.

Toutenburg

nmolen

Monnike

V

Kuinre

Kuinderschans (Overhavendijk)
Stap in de driehoek Hopweg, provinciale N351 en het sportterrein en je staat in het midden van wat ooit de Kuinderschans was. Het robuuste verdedigingswerk dat een hoofdrol
speelde in de Spaanse strijd, toen Kuinre nog aan de Zuiderzee lag, is opgeslokt door de tijd.
De contouren liggen verborgen onder de woonwijk Overhavendijk.

Beleg van Steenwijk

Turfwinning leidde tot bodemdaling en wateroverlast. Daarom zochten de
Gietersen het om de zoveel jaar hogerop. Het dorp ‘verhuisde’ steeds verder
in oostelijke richting en was al vier keer verplaatst toen het ten prooi viel aan de legers
van de Tachtigjarige Oorlog.

Blokzijl

Monnikenmolen (Molenstraat 1)
Een illustere, verre voorganger van deze achtkantige stellingmolen is door het convent Sint Janskamp gesticht. Het huidige pronkjuweel is een monument in bedrijf,
bouwjaar 1875. Vrijwilligers houden de trots van ’t Klooster draaiend. Prima pauzeplek dus voor een (pannen)koekje van eigen meel.
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Vollenhove

Stadsmuseum (Bisschopstraat 36)
Hier trap je af voor een tijdreis. Binnen zijn nog fragmenten te zien van wat buiten geheel of gedeeltelijk uit beeld verdween. Bodemvondsten van het in de Spaanse periode verwoeste klooster
Clarenberg bijvoorbeeld.
*Wapenfeit: Op de plek van het zusterconvent verrees in de jaren 90 van de vorige eeuw woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg (Groenestraat 38). Restanten van de originele kloostermuren
bleven onder dit fundament bewaard.
Ook een must see in het museum zijn de maquettes van twee kastelen, één aan de noordkant,
één aan de zuidzijde van Vollenhove. Ze speelden een hoofdrol in de Spaanse strijd: in beide
burchten waren vendels Staatse soldaten gelegerd. De ruïne van slot Toutenburg staat in de
etalage van een eilandje en stoffeert het fraaie park Oldruitenborgh. Het Oldehuis stond ook op
een eiland, in wat nu de intieme binnenhaven van Vollenhove is. Wie goed kijkt, kan zien dat dit
ooit een slotgracht was die later is uitgediept.
Pal naast de binnenhaven staat de Grote of Sint Nicolaaskerk (Kerkplein 4). In het indrukwekkende godshuis valt geen gebrandschilderd raam meer te bekennen dat aan de katholieke signatuur herinnert. Bij de ‘kleine beeldenstorm’ van 1578 werden altaarstukken kort en klein geslagen
en heiligenbeelden waren taboe. In 1572 al hadden Watergeuzen de kapelaan, de pastoor, het
torenuurwerk én kerkzilver van Vollenhove op strooptocht mee op hun schip genomen.
De geestelijken werden halverwege de reis overboord gezet.
*Wapenfeit: Kom kijken als de kerkdeur openstaat. Wat van de katholieke tijd bewaard bleef
is het wijwaterbakje bij de ingang, een nis (waar ooit heilige Nicolaas in stond) en delen van
muurfresco’s die bij de jongste renovatie aan het licht kwamen.
Het Stadsmuseum herbergt verder een serie kogels, een authentieke Spaanse geldkist én
een wandvullende stadskaart van Blaeu. Daarop zijn alle huizen, havezaten en kerken uit de
Tachtigjarige Oorlog te zien.

Al in 1572 wierpen de Spanjaarden een verdedigingswerk op buiten het dorp. Ze ‘verschansten’ daarbij de kerk. Slimme zet. Het bedehuis was toen het enige bakstenen gebouw in
de omtrek - huizen waren nog opgetrokken van hout, met rieten daken – en dat bood het
garnizoen beschutting tegen vijandelijk vuur.
Een logische locatie ook: Kuinre was tijdens de Tachtigjarige Oorlog van groot militair en
economisch belang, omdat het zo strategisch lag aan de enige doorgaande landweg én aan
de Zuiderzee, langs de vaarroute van de IJsselsteden naar de Oostzee.
De Spanjaarden werden na een kleine tien jaar uit hun bolwerk verjaagd door de Staatse
troepen. De Friese stadhouder Willem Lodewijk, broer van Willem van Oranje, gaf in 1581
opdracht de Kuinderschans opnieuw te versterken.
*Wapenfeit: de relatieve rust duurde tot het Rampjaar 1672, toen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden door buurlanden werd aangevallen. Op zijn roemruchte veldtocht
maakte de Bisschop van Münster (‘Bommen Berend’) korte metten met de Kuinderschans.
De verwoeste kerk werd later in het dorp herbouwd.
De schans verdween voorgoed uit het straatbeeld. Bulldozers gumden de resten weg van het
historische bolwerk. Archeologen wierpen er nog een laatste blik op: in 2004, vlak voor de
nieuwbouw, legden zij het fundament bloot van de noordelijke gracht van de Kuinderschans.
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Ronduite

Kruising Arembergergracht-Veneweg
Houd halt in Ronduite. De mini-buurtschap ligt als een soort schiereilandje tussen door
riet omzoomde meren: het Belterwijde en Beulakerwijde. Hier liep van oudsher een belangrijke verbinding door het veengebied, ook voor strijdende troepen. De naam is een verbastering van ‘redoute’, een kleine omsloten veldschans. Het waren de Spanjaarden die deze
militaire versterking bouwden, maar hij is ook gebruikt door de Staatsgezinde troepen van
John Norris, toen ze in 1581 oprukten naar Steenwijk.

