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Het verhaal van
de kogel in de kerk
Hoe meer dan vierhonderd jaar geleden
Ootmarsum bevrijd werd door Prins Maurits.
van de Spaanse overheersing
Rob Meijer
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Je loopt er zo ongemerkt aan voorbij ……
De zuidkant van de grote kerk in Ootmarsum is niet de plek waar
direct je oog op valt als bezoeker van het Kerkplein in dit
middeleeuwse stadje.

Grote kerk Ootmarsum

Deze kerk die rond 1200 werd gebouwd, heeft een bijzonder
bewogen geschiedenis en het is de moeite waard de geschiedenis te
volgen aan de hand van dit Gotisch-Westfaalse gebouw. In dit
boekwerkje gaan we het niet hebben over de bouwperiodes vanaf
1200, niet over de bouwstijl of over het interieur, niet over het
bezoek van de eerste Koning van Holland, Lodewijk Napoleon die de
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kerk na 140 jaar teruggaf aan de katholieken, niet over de afbraak
van de historische massieve zandstenen toren en de bouw van het
huidige houten torentje, nee, dit boekje gaat over een bijzonder
overblijfsel uit het verleden dat in de buitenmuur van de kerk is
ingemetseld .

Zuidzijde R.K.Kerk
Het wandelpad aan de zuidzijde van de kerk volgend brengt deze ons
bij dit historisch unieke relict. Eigenlijk zit hij toch wel wat

weggestopt. ingemetseld in de zandstenen muur, naast een
groot glas in loodraam onder de eikenbomen. Die kogel is een
symbool voor een heel bijzonder stukje historie van ons land.
Wanneer je wat beter omhoog kijkt zie je dat er onder de
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kogel een jaartal is in gebeiteld. Het jaartal 1597 staat er. Het
is een kogel van dus al meer dan vierhonderd jaar oud. Die
kogel van massief ijzer, afgeschoten door een zwaar kanon,
vertelt een spannend verhaal. In dit boekje lees je er meer
over.

Massief gietijzeren kogel van rond de 10 kilo

De kogel in de kerk

De kogel aan de Grotestraat
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Het verhaal van de kogel in de kerk
verdeeld in 7 onderdelen :
1. Vierhonderd jaar geleden : een andere wereld
2. Altijd maar oorlog
3. Maurits tegen de Spanjaarden
4. De legers in Twente
5. De ontzetting van Ootmarsum

Glas in lood raam in het voormalige stadhuis van Ootmarsum
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De indeling van Nederland 400 jaar geleden.
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1. VIERHONDERD JAAR GELEDEN ;
EEN HELE ANDERE WERELD.
Nederland was toen bezit van de Spaanse koning
Philips II die een schrikbewind voerde. Er was toen
door een economische crisis bijna geen handel en grote
werkloosheid. Nog groter probleem was de godsdienst.
Nederland was een erfstuk van zijn bourgondische
voorouders : Karel de vijfde. Hij legde het katholieke
geloof dwingend op en stelde ook steeds hogere
belastingen in. Het Calvinistische Holland werd
uitgebuit. Het werd oorlog : de Nederlandse leeuw
tegen de Spaanse stier …….

Spanje tegen Nederland
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Er kwam een tegenbeweging in Nederland op gang
door de calvinisten, de volgers van Calvijn, een
theoloog die streed voor een hervorming van het
katholieke geloof. Er kwam in 1566 een beeldenstorm ;
uitzinnige protestanten vernielden vele interieurs van
katholieke kerken in Nederland. In 1568 begon de
tachtigjarige oorlog. Philips II stuurt de hertog van Alva
naar Nederland met duizenden soldaten. Prins Willem
van Oranje Nassau pleitte voor godsdienstvrijheid en
hiertoe bracht hij vanuit Duitsland een leger op de
been om het door de Spanjaarden overheerste
Nederland te veroveren. In die tijd wordt ook ons
nationale volkslied, het ‘Wilhelmus” geschreven, als
protestlied.

Willem van Oranje ‘Vader des Vaderlands’ wilde vrijheid van godsdienst
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Kaart van De Nederlanden van 1570 : Holland-België en Luxemburg
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Nederland was vierhonderd jaar geleden belangrijk in
de wereld. We waren toen “De republiek der verenigde
Nederlanden”. Gemeenschappelijk overleg was er in de
‘Staten Generaal’ in Den Haag in de Ridderzaal.

Aan het hoofd van dit overleg stond de stadhouder die
landsheer was. Dit was meestal een lid van het geslacht
Oranje Nassau. Nederland had toen maar 2,5 miljoen
inwoners ( nu 17 miljoen) . De Nederlandse Verenigde
Oost Indische Compagnie, de VOC, dreef koophandel
in alle delen van de wereld en had een vloot van meer
dan 2000 schepen : meer dan Engeland en Frankrijk
samen. Het was de tijd van welvaart, kunst en cultuur
en opkomst van de techniek. Deze tijd wordt ook de
‘Gouden eeuw’ genoemd.
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Overijssel heette toen Het Oversticht, waartoe ook de
huidige provincie Drenthe behoorde. Twente was een
deel van het Oversticht en in Twente was Ootmarsum
een belangrijke plaats. Er bevonden zich rechtbanken
en de Drost van Twente had er zijn zetel.
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2. ALTIJD MAAR OORLOG
Vierhonderd jaar geleden kenden we een lange periode
dat er in Europa oorlog werd gevoerd. De tachtigjarige
oorlog duurde van 1568 tot 1648. In dat laatste jaar
werd ‘De Westfaalse Vrede’, getekend, een overeen komst van alle bestuurders in midden Europa waardoor
er eindelijk vrede kwam.

Einde van de oorlogen door de Westfaalse Vrede die in Münster en Osnabrück
ondertekend werd.

Bij het begin van die oorlogen was een deel van
Nederland Spaans bezit onder Koning Filips II die de
Hertog Alvarez naar De Nederlanden stuurde om er de
macht te handhaven.
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Philips II

Hertog van Alva

Die Hertog Alva was de meest heldhaftige generaal van
de koning. Vanuit Italië bracht hij een leger van
tienduizend soldaten op de been waarmee hij naar
Nederland oprukte. Hij stelde hier onmiddellijk een
rechtbank in, de z.g. “Raad van beroerten” ook wel ‘De
Bloedraad’ genoemd, waarvan hij de rechter was en
sleepte meer dan 12.000 opstandelingen voor het
gerecht waarvan hij er meer dan duizend ter dood liet
brengen. In het hele land werd strijd gevoerd tussen de
Staatse troepen en de Spanjaarden

De Nederlandse provincies sloten een overeenkomst
onder de naam ‘Unie van Utrecht’ waarmee
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afgesproken werd Nederland te bevrijden van de
Spanjaarden. Willem van Oranje als stadhouder,
leverde vele veldslagen met zijn leger van meer dan
3000 soldaten, vele kanonnen en 300 ruiters. Hij wordt
op dinsdag 10 juli 1584 in Delft vermoord door de
katholieke extremist Balthasar Gerards. De zoon van
Willem, Maurits van Oranje, toen 18 jaar, volgde hem
op als stadhouder en legeraanvoerder en hij zet de
strijd voort.

Maurits van Oranje 18 jaar oud.
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3. MAURITS TEGEN DE SPANJAARDEN

Maurits Prins van Oranje Nassau

Het was niet eenvoudig voor Maurits om gebieden te
veroveren en over te nemen van de Spanjaarden.
De Spanjaarden hadden ons land al in begin 1600 bezet
met de legers van de Koning Philips II, en was de hertog
van Alva landvoogd. Legeraanvoerder Mendoza moest
helpen de orde te handhaven toen de Nederlanden aan
het eind van 1600 in opstand kwamen en de Staatse
troepen van Maurits van Oranje op veldtocht gingen.
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Het leger van Maurits

Toen mobiliseerde Mendoza ook geweldige legers. De
legers bestonden voornamelijk uit infanteristen en
cavaleristen. Soldaten lopend of te paard. Duizenden
soldaten werden persoonlijk uitgerust met zwaard ,
hellebaard en geweer. Legereenheden werden
uitgerust met kanonnen en op honderden wagens
getrokken door paarden, werden de munitie en
oorlogsvoorraden meegevoerd.
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Op de plek van een aanval werd al dat materiaal
strategisch opgesteld en werd door de generaal
ingezet. De strijd werd gevoerd met musketgeweren.
Met zo’n geweer werden kogels afgeschoten met kruit.
Aan de gordel van elke soldaat hing een kruitbuidel : dit
werd in de loop gestrooid, met de peilstok aan
gestampt, de kogel er in en dan de trekker overhalen
waardoor een vuursteentje een vonk gaf die het kruit
liet ontploffen en de kogel uit de loop schoot.

Een Spaanse soldaat

Een Staatse soldaat
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Kanon op een ‘Afuit’

Een kanon was het ultieme oorlogsmiddel maar was
natuurlijk erg primitief. Zo’n kanon werkte net als een
groot musketgeweer. Het is een grote zware gietijzeren
koker op houten wielen. De achterkant van de koker
zat dicht en voorin werd kruit in de loop gedaan en met
een lange stok voorzichtig aangestampt. Achter in de
loop zat een gaatje waardoor een brandbare lont naar
binnen werd gestoken. De grote kogel werd en de loop
gerold en lag dus tegen het kruit aan. Wanneer de lont
werd aangestoken, ontplofte het kruit en schoot de
kogel met geweldig veel kracht uit de loop.
De gietijzeren loop werd gemonteerd op een onderstel
-een afuit-. De legers waren vroeger uitgerust met
honderden van deze kanonnen die meegenomen
werden naar de oorlogsplek. Ze werden door soldaten
voortgetrokken en de zwaardere kanonnen kreeg men
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op de plek met paardenkracht. Er waren kanonnen in
vier kalibers, ook wel ‘Kartouwen’ genoemd. De
zwaarste schoot kogels van 24 kilo, de kleinste kogels
- van een veldkanon- hadden het gewicht van 3 kilo.
De kogels waren niet altijd van ijzer maar ook soms van
steen. In de volksmond heetten toen deze kogels
‘Clooten”. Misschien is het klootschieten hier wel zo
populair geworden omdat de kogels hier her en der in
het veld te vinden waren want er zijn er honderden
afgevuurd in die tijd.

Kanonskogels ofwel ‘Clooten’
De legers van Maurits werden ingedeeld in “Vendels”
groepen van 113 man. Tegenwoordig noemen we dat
Compagnie. Maurits had 22 vendels, dus rond de 2500
soldaten, rond de 20 kanonnen, 6 Preamen,-boten- om
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de rivieren over te steken, 18 ‘Vaenen’ cavalerieeenheden van elk 100 ruiters en 400 wagens beladen
met munitie en voorraden.
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De veldtocht van Maurits
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4. DE GEVECHTEN IN TWENTE
Vierhonderd jaar geleden kende Nederland geen goeie
wegen : op het platteland waren het voornamelijk
zandwegen. Lopend de afstanden afleggen ging nog ,
maar met honderden wagens en zware kanonnen bij
regenachtig weer was het verplaatsen van de troepen
een geweldige opgave. De Spaanse troepen die
Maurits moesten verdrijven en tegenhouden stonden
onder leiding van de Spaanse stadhouder Verdugo
(Spaans voor beul). In 1597, het jaar van onze
kanonskogel, maakte het leger van Maurits vele
veldtochten. De troepen veroverden op hun tocht van
Bredevoort naar Lingen verschillende plaatsen. Een
overwinning waarvoor zelfs een herdenkingspenning
werd geslagen.
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De Spaanse veldheer Verdugo

Generaal van Duivenvoorde

De gevechten verliepen traag omdat er immers geen
communicatie was en de dagmarsen van de
legereenheden vaak niet langer dan 40 tot 50 kilometer
waren. In 1597 vinden de belangrijkste gevechten in
het najaar plaats.
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5. DE ONTZETTING VAN OOTMARSUM
Voor Ootmarsum weren twee pogingen gedaan het stadje in
te nemen. De eerste keer vond plaats in juli 1597 waarbij
grote weerstand werd geboden en de troepen de aftocht
bliezen. De tweede keer op 21 oktober werden de Spaanse
soldaten voorgoed verjaagd. De 25e juli 1697 trok het leger
richting Lingen. Van Duivenvoorde hoorde dat Verdugo op
weg was naar Ootmarsum met 6 ‘Vaenen’ ruiters . Generaal
van Duivenvoorde ging hem met een regiment tegemoet en
bij een schermutseling onderweg had hij er “12 dootgeslagen
en 8 gevangen’.
“Het regende die dag geweldig en het water in de Vecht was
‘één voet’ (30 cm) gestegen. s’ Avonds kwam men aan in
Ootmarsum en de poorten waren gesloten.

De houten poort ten zuiden van de stad
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Ze zagen de grachten en wilden die oversteken om het stadje
te verkennen. Met stokken werd het waterpeil in de grachten
gepeild om te zien of men er doorheen kon lopen. Een
kampement werd opgeslagen.

De andere dag werd het beleg van Ootmarsum voortgezet en
werd er op de stad geschoten. Huizen werden beschadigd en
ook het dak van de toren van de commanderie werd vernield.
Op 30 juli wilde een deel van het leger van Maurits onder
leiding van generaal Famars, Charles de Levin, de stad
definitief innemen. Er werden die morgen in alle vroegte
kanonnen geplaatst bij de poort aan de zuidzijde en er
werden met de kanonnen salvo’s afgegeven. De wallen van
de dubbele grachten waren begroeid met meidoornstruiken
waardoor het zicht op de binnenstad slecht was.
Generaal Famars wilde gaan zien was het effect was van de
beschieting, stak de gracht over en liep vooruit door de
doornenhaag maar lette niet op een kanon dat gereed stond
afgevuurd te worden. Hij werd getroffen aan zijn hoofd
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waardoor hij “Terstont doot bleef”. Een geweldige tegenslag
voor het leger van Maurits want Famars was verbannen door
Alva als Spaanse overloper naar Maurits, hij was gouverneur
van Meghelen en het voornaamste legerhoofd in het staatse
leger. Het is zeer goed mogelijk dat de kogel in het pand aan
de Grotestraat, precies op de plek waar de poort stond en
waar geschoten is, de ongelukskogel blijkt te zijn waarmee
het Staatse leger haar eigen generaal heeft doodgeschoten.

Brigade generaal van Maurits Charles de Levin

Na dit ongeluksschot trokken de soldaten zich terug en
namen het lichaam van de dode generaal mee.
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Het leger van Maurits was met zoveel manschappen naar
Ootmarsum gekomen omdat ze dachten dat er wel 500 tot
600 Spaanse soldaten gelegerd waren. Dat bleek niet zo te
zijn. Op 19 oktober vond een nieuwe opmars plaats. Maurits
verbleef met zijn leger in Oldenzaal. Hij zond twee
compagnies onder leiding van Duivenvoorde en Solms naar
Ootmarsum. De compagnies bestonden uit Engelse, Schotse
soldaten en troepen van Brederode.
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Zoals gebruikelijk bij een inname van een stad werd een
trompettist naar de stadspoort gezonden om overgave te
eisen. De generaals eisten dat de Spaanse troepen en
aanhangers de stad moesten verlaten met medeneming van
vaandels, wapens en proviand. Gedreigd werd de stad te
vernietigen zoals met Bredevoort en Groenlo was gebeurd.
Vanaf dat moment liepen alle soldaten en burgers met hun
kinderen de stadswal op en vertelden dat ze wegens de eer
van de stad niet konden capituleren. Hierop begonnen ze
onophoudelijk te schieten met musketten en geschut dat de
hele nacht voortduurde.

Op 20 oktober zond Maurits vanuit Oldenzaal versterking en
de vorm van 4 kanonnen. Bij aankomst werd weer de eis tot
overgave gesteld. Vanuit Ootmarsum werd door Otto van den
Sande vanaf de wal geroepen dat hij de opdracht had van
Filips II en Graaf Frederik stand te houden. De hele avond
vonden er gevechten plaats en werd er geschoten waarbij
doden en gewonden vielen.
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Uiteindelijk bevrijd

Op 21 oktober werden de gevechten hervat en Duivenvoorde
en Solms waren toch onder de indruk van het verzet. Als
laatste waarschuwing werden de gebruikelijke 3
sommeringsschoten gelost en werden de schriftelijke
voorwaarden van Maurits overhandigd aan Hopman
Vermeerten. Hierop werd onmiddellijk gecapituleerd. De
aftocht werd in gang gezet van 120 Spaanse soldaten. Ze
mochten 2 falconetten, 2 ijzeren stukken ( lichte kanonnen)
800 pond buskruit, 2000 lonten, 4 tonnen meel en proviand
meenemen. Ze werden begeleid richting de Rijn. Het leger
van Maurits werd voor de nacht ondergebracht in het stadje,
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De grote kerk 1597

De Commanderie 1597

onder andere in de kerk en de Commanderie.
Een andere tijd was aangebroken. Maurits van Oranje werd
de eerste stadhouder van Holland en het duurde nog tot
1648 voor er echt vrede in Europa kwam door het onder tekenen van de Westfaalse Vrede. We gingen verder als de
‘Republiek der 7 Nederlanden’ met een beheer door de
Staten generaal : afgevaardigden uit de provincies.
Tot in 1793. toen viel Frankrijk ons land binnen, maar dat is
weer een heel ander verhaal…..

Een kogel met een verhaal….
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Waar zijn nog meer zaken te zien van Maurits ?
* Naast de kogel in de kerk is er dus de kogel in het pand aan
de Grotestraat 21
* In Museum het Drostenhuis hangt het portret van de bij
Ootmarsum omgekomen Brigade Generaal Charles de Levin,
Heer van Famars. Ook is hier een origineel musket geweer
met kruitbuidel van een Staatse soldaat te zien.
* In het voormalige stadhuis is een fraai glas in loodraam te
zien waar de belangrijke gebeurtenis in 1597 staat afgebeeld.
* Maurits - pad en Mauritsbrug met kanon in Beuningen.
* Oldenzaal Glas in lood ramen oude stadhuis.
*Slag om Grolle. Documentatiecentrum Groenlo.

Museum Drostenhuis Ootmarsum
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Bronnen :
* ‘Journaal’ van Anthonis Duyck, Advocaat-generaal van de
Raad van State 1591-1602
* ‘Het Vaandel’. Veldtochten Prins Maurits door Lodewijk
Mulder, kapitein Infanterie 1869.
* ’Verovering van Steenwijk, Ootmarsum en Coevorden door
Prins Maurits’. Jeton van Dordrecht
* ‘Leven Willem den Eersten’ door K.Fuhri 1847
* https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-547
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje
* http://www.shsel.nl/canon/11-verovering-van-enschededoor-prins-maurits/
* https://historiek.net/hertog-van-alva-1507-1582/1075/
* http://www.marceltettero.nl/Spanje/Enschede/Maurits
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Inname_van_Ootmarsum
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