Het jaar 1606: Lochem speelt een rol
in de nationale geschiedenis
Leeskring Paleografie1

Lochem is, zoals we wel weten, herhaaldelijk bezet en belegerd. Maar zelden zo enthousiast als
in 1606. Daar had onze werkgroep Paleografie geen oog voor gehad als we niet van de heer Letwory uit Zwolle een handschrift toegezonden hadden gekregen uit 1612, omdat daarin het woord
Lochem voorkomt.

Fragment van het getranscribeerde document: hoocheiden Drost van Zallandt, hoe dat hem
noch seer wall indachtig en bewust ijs dat die Grave van Solre in Anno 1606 omtrent den xx
julij, aleer dat Lochem ende Groll belegert worden van Graef Maurits...
In dit geval getuigt iemand over de graaf van Solre,
telg uit een oude familie uit de Belgische Nederlanden, die in Spaanse dienst is getreden. Deze Spaansgezinde graaf stuurt in juli van het jaar 1606 wagens
met voedsel en wapens naar Lochem en Groenlo om
deze steden te versterken voordat prins Maurits ze
kan belegeren. En daarmee zitten we midden in de
Tachtigjarige Oorlog.

1 Met dank aan Maran Olthoff, Focko de Zee en Frans Steijnen

Een modern leger
De uitvoering bleek een lastig verhaal. Alleen de
logistiek al was indrukwekkend. Met niet minder dan
vijftienduizend man en een tiental kanonnen had
Spinola een voor die tijd enorm leger, dat vooral over
de weg bevoorraad moest worden, waarvoor volgens
de Hollandse geschiedschrijver Van Meeteren tweeduizend wagens nodig waren. Daarvan waren er een
stuk of twintig ontworpen door de Italiaanse ingenieur Pompeo Taragone, met ovens, brouwketels en de
beroemde meelwagens, mobiele graanmolens, zodat
het leger in hoge mate zelfvoorzienend was.
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Even herinneringen ophalen
Spinola heeft Lochem ingenomen, en Maurits dreigt
de stad te heroveren. Hier zien we een kant van de
Tachtigjarige Oorlog die je anders nooit te zien krijgt:
wagens met kruit, lood en proviand die driftig heen
en weer rijden over de hobbelige en modderige wegen van de Achterhoek.
De eerste vraag is natuurlijk wat die Spanjaarden in
de Achterhoek deden? Hadden ze niet meer in België
te zoeken, of desnoods Zeeland? Er was toch zo´n
Slag bij Nieuwpoort? Wanneer was dat ook alweer?
O ja. Maurits was op aandringen van Van Oldenbarnevelt begonnen de Duinkerker Kapers te bestrijden,
maar dat was geen succes geworden, al hadden we
bij Nieuwpoort aardig van ons af gebeten. Toen werd
Ambrogio Spinola (1569-1630) met een leger naar de
Nederlanden gestuurd, om orde op zaken te stellen.
Hij veroverde na een beleg van jaren Oostende, in

1604. Daarmee werden de Verenigde Provinciën in het
defensief gedrongen, en kon Spinola zelfs een nieuw
offensief openen. In de Achterhoek…
In 1606 was Spinola dus bezig Gelderland binnen
te vallen. Het plan was om vanuit Keulen, waar zijn
winterkwartier was, op te rukken door de Achterhoek naar Zwolle. Daarmee zou de landverbinding
naar Friesland en Groningen afgesneden worden: de
Verenigde Provinciën dreigden uiteengescheurd te
worden. Prins Maurits had al in 1591 gewezen op deze
zwakke plek in de verdediging van de Nederlanden
en Simon Stevin opgedragen plannen te maken voor
schansen bij Zwolle. Maar die waren er nooit gekomen. Een schrander plan dus van Spinola!
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Velen hebben in de Veldmaat het model van zo’n
meelwagen gezien, gemaakt door Gerrit Swart. Volgens de Hollandse geschiedschrijver Van Meeteren
werkten die ovens en molen overigens maar beperkt
omdat ze snel vervuilden.
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Verder nam Spinola zijn eigen pontonbruggen mee.
En houten vierkante ramen waarover canvas gespannen werd, die dienden om over modderige bodem
heen te komen. Ook hadden ze wagens vol bouwmateriaal. Een voor die tijd heel modern leger dus! Vaak
wordt de vergelijking gemaakt met het Amerikaanse
leger in Vietnam: technisch ongekend veel beter, maar
veel minder gemotiveerd.
Het probleem voor Spinola was, zoals een Franse vestingbouwer, Vauban (1633-1707), later zou toelichten,
dat de Nederlanden relatief dichtbevolkt waren: je
kon wel een veldslag winnen, maar dan trok de vijand
zich een paar kilometer verder terug in een vestingstadje of een kasteel, en dan zat je weer met een
lastige belegering. Een definitieve overwinning was
alleen maar te bereiken als je alle vestingen beheerste, en daarvoor had je nooit genoeg soldaten.

Nu waren de meeste vestingmuren nog middeleeuws
en niet bestand tegen kanonnen en buskruit, maar
het vervoer van artillerie was heel lastig. Vandaar ook
dat de Spanjaarden erop gebrand waren steden met
allerlei listen in te nemen, zoals het hooiplukkersincident in Lochem in 1590, of de inname van Bredevoort door de zoon van Verdugo met zijn lansiers,
op 14 maart 1606. Maar ook steden, die nog niet met
schansen versterkt waren, of onvoldoende bemand,
waren relatief eenvoudig in te nemen, zoals Lingen en
Oldenzaal in het voorjaar van 1606.
Die Tachtigjarige Oorlog blijkt dus een steekspel van
schijnbewegingen, bluffen, onderhandelen en overvallen, van haastig bevoorraden, en even snel weer
wegwezen, maar soms ook van zware gevechten
tegen de verdrukking in. Het woord guerrilla ontstaat
in deze tijd, al wordt het pas in de negentiende eeuw
gemeengoed.
Maurits in actie
Maurits had de plannen van Spinola om Nederland te
doorsnijden dus wel voorzien en bouwde in de winter
van 1605-06 haastig een serie schansen langs de
IJssel, onder andere bij Zutphen en Deventer om de
IJssel te kunnen controleren. Dit is ook het moment
dat de schans bij Bourtange gebouwd werd.
Toen de Spanjaarden de Achterhoek binnenvielen
vertrok Maurits dan ook spoorslags naar Zutphen,
waar hij 21 juli aankwam en meteen belaagd werd
door afgezanten van omliggende steden die om garnizoenen vroegen, zo blijkt uit zijn brief aan de Staten-Generaal. Maurits is zo door zijn troepen heen…
Spinola deed daarop alsof hij het plan had Deventer
te belegeren. Maurits moest iets doen en halveerde
het garnizoen van Lochem om daarmee Deventer te
versterken, en, bingo! Op 21 juli 1606 nam Spinola het
onderbemande Lochem in!

kanonschoten hadden afgevuurd, hebben de staatsen
om “verdrag” gevraagd, dus zijn gaan onderhandelen:
ze kregen vrije aftocht als ze de stad verlieten. De
volgende dag trokken ze uit met vliegend vaandel en
wat belangrijker was, met brandende lont; zodat ze
ook in staat waren zich te verdedigen bij een onverhoedse aanval (musketiers ontstaken hun wapens
met de brandende lont die ze altijd bij zich hadden.
Soldaten werden zo ook ontdekt, omdat de vijand
“lont rook”3. Borgia was zo gretig om de stad in te
nemen, dat hij dat toestond en zelfs nog veertig wagens uitleende om de vijand naar Zutphen te krijgen.
Lochem was ingenomen!

Beleg van Lochem op 21 juli 1606 door Spinola. Zie
Focko de Zee, Wout Klein, Over Lochem, deel 3, p. 40.

Maurits beschrijft dat eerste beleg van Lochem in een
brief aan de Staten-Generaal van 23 juli 1606:
“Wij hebben U. Ed. bij onze leste brieven geschreven,
dat de vijand het stedeken van Lochem was komen
belegeren en zijne approchen begonnen had te maken. Daarna heeft de vijand het voorz. stedeken met
8 stukken geschuts beschoten, en gekomen wezende
met zijne approchen tot op den kant van de gracht,
hebben die van binnen dezen morgen met hem
beginnen te parlementeren, en zijn uitgetrokken met
wapenen en bagage, en dezen avond binnen deze
stede gekomen. Wij kunnen voor alsnog niet weten,
wat weg de vijand op zijn vertrek van daar zal mogen
nemen:”

Lochem gold wel niet als een sterke vesting, maar de
inname was toch een klap voor het Staatse moreel. Nu
was het zaak de stad te houden. Dat is het moment
waarop ons stuk betrekking heeft: de graaf van Solre
stuurt voedsel, bier, kruit en lood naar Lochem, per
paard en wagen, soms gehinderd door de regen. Hij
geeft daartoe opdracht aan de drost van Salland, Otto
van Egmond, die al eerder, op 17 juli, een groot aantal
wagens van Lingen via Oldenzaal naar Goor had
gestuurd.
Het is een moeizame en dure grap, waarvoor steeds
minder geld uit Spanje komt. Dat is ook de achtergrond van ons archiefstuk: kennelijk zijn die wagens
voor Lochem nooit betaald en in 1612 wordt er nog
steeds over het geld gezeurd.
Spinola verlaat eind juli Borculo, verenigt zich met zijn
troepen bij Lochem en rukt op naar Zutphen. Daar
peilt hij de diepte van de IJssel en verkent het vijandelijke kamp. Schijnbaar onverrichterzake keert hij
terug naar Lochem, steekt met zijn troepen de Berkel
over bij Almen en beweegt zich voorzichtig richting
Deventer. Wat hij daarmee bereikt is dat Maurits niet
naar Zwolle kan, omdat anders Spinola de IJssel oversteekt.
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Inname van Lochem
Ook de geschiedschrijver Van Meeteren beschrijft
hoe dat gegaan is: Spinola’s troepen stormden op
Lochem af en begonnen direct approchen, een soort
loopgraven aan te leggen en artillerie in stelling te
brengen. Van een Franse tijdgenoot, Jacques-Auguste
de Thou1, weten we dat de aanval geleid werd door
Inigo de Borgia, die de twee loopgraven liet graven
waarbij hij gebruikmaakte van de nationale naijver
tussen de Italianen en de Spanjaarden. De Spanjaarden wonnen, al werd hun commandant, de bedenker
van de meelwagens, Pompeo Taragone daarbij wel
gewond. Ze bereikten als eersten de ravelijn bij de
Smeepoort. In Lochem waren nog wel wat troepen
achtergebleven, te weten twee vaandels voetvolk en
een vaandel waardgelders (een soort oproerpolitie),
maar die konden weinig uitrichten. Ze moesten de
ravelijn bij de Smeepoort wel opgeven2. Die ravelijn
was een pijlpuntvormige schans tussen de beide
Lochemse grachten in, die de poort beschermde. Toen
de Spanjaarden die hadden ingenomen en een paar

De ravelijn voor de Smeepoort.
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De kaart waarover Gerrit Perfors het had. 5 Zie ook Focko de Zee, Wout Klein, Over Lochem, deel 3, p. 40. Let op de groepen marcherende
soldaten.
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Dankzij de kaart die onze voorganger Gerrit Perfors in
Het Land van Lochem heeft gepubliceerd en vertaald,
kunnen we zien wat Spinola’s route was.4
Bij Goor (Ghoer) had Spinola zijn leger gesplitst. Terwijl Spinola rondhangt bij Deventer gaat het grootste
deel van zijn troepen onder de graaf van Solre naar
Zwolle. Perfors denkt dat Spinola snapte dat hij tegen
de versterkte steden Zutphen en Deventer geen kans
maakte, maar dat is dus niet noodzakelijkerwijs het
geval: door te dralen bij Dorth houdt Spinola Maurits
bij Zutphen en kan Solre oprukken naar Zwolle.
De graaf van Solre vaart met het gros van de Spanjaarden over de Regge en de Vecht naar Zwolle. Maar die

van Zwolle weten de Spanjaarden bij de monding van
de Vecht in het Zwarte Water te stuiten: op 2 augustus
1606 vindt daar de slag bij de Berkumerbrug plaats.
Die slag hadden de Spanjaarden makkelijk moeten
winnen, maar door een speling van het lot blijkt dat
ze het verkeerde kaliber kogels meegenomen hebben. Zonder artillerie leggen ze het af. Ze trekken
terug naar de Achterhoek…
Spinola, die op 3 augustus nog steeds bij Dorth zit,
hoort van de nederlaag bij Zwolle. Daarmee is zijn
opzet mislukt. Hij moet van plan veranderen. Daarbij
komt dat het geld opraakt. De zilvervloten van 1605
en 1606 hebben de Spaanse havens nog steeds niet

bereikt. Het geld is op en de Spaanse soldaten beginnen te muiten. Een inval van de Veluwe zit er niet
meer in. Zijn positie in de Graafschap wordt steeds
hachelijker, omdat hij vanuit Groenlo kan worden
afgesneden van zijn terugweg naar Keulen. Grol is een
sterke vesting, die anders dan Lochem een behoorlijk garnizoen kan huisvesten. Lochem is daarvoor te
klein. Spinola geeft zijn grootse dromen op en besluit
om Groenlo aan te vallen. Vanuit Grol kan hij binnen
enkele uren bij de IJssel zijn, zonder het contact met
zijn achterland te verliezen, zo schrijft hij vergoelijkend aan de graaf van Bucquoy die vanuit Brabant
naar het noorden is opgerukt en nu Nijmegen bedreigt.
Daarmee zijn we terug bij af: het plan van Spinola
om Nederland te doorsnijden is mislukt. De staatsen
hebben hun les geleerd: onmiddellijk na de slag bij
de Berkumerbrug worden de schansen van Stevin bij
Zwolle aangelegd. Maar de Spanjaarden hebben wel
een tweede front geopend in de Graafschap. Groenlo

wordt na een beestachtige belegering ingenomen en
blijft nog jaren Spaans, ondanks verwoede pogingen
van Maurits de stad te ontzetten. Maar dat is nationale
geschiedenis.
Terug naar Lochem
Wat onze stad betreft, Lochem wordt nog in 1606 terugveroverd op de Spanjaarden, door dezelfde tactiek
te gebruiken als Spinola: poorten beschieten vanaf de
Paasberg. De militaire betekenis van Lochem is vervlogen: in 1607 stelt Maurits voor Lochem te ontmantelen als vesting. Maar omdat Groenlo nog lang Spaans
blijft, ligt Lochem nog decennia in oorlogsgebied…
Zo worden we weer herinnerd aan het voor Lochem
lastige jaar 1606. Een kijkje achter de schermen van de
Tachtigjarige Oorlog dus, toen Lochem ineens een rol
speelde in de landsgeschiedenis. Daarvoor zijn we de
toezender, de heer Letwory uit Zwolle, heel dankbaar!
Zou hij nog meer stukken over Lochem gevonden
hebben?
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Ick Zacharias ter Haer in naemen ende
van wegen haere dorchluchtige hoocheiden Alberti
Artz hertogen van Oistenreich ende hertogen van Brabant ende mijnes aller genedichsten heren ende verwalter
des gerichtes tot Oldenzael, Doe kundt ende
certificere in ende vermidts dessen, hoe dat voer mij ende
mijne coernoeten nedden beschreven persoenlicken erschennen ende gecompareert ijs, die er[same] vrind discrete
Albert Steenhouwer, gerichts verwalter tot Oetmersum ende verclaerde ende sachte bij den ehedt soe
haere voors[chreven] hoocheiden als gerichts verwalter
tot Oetmersum gedaen :) ter instantien des woledelen gestrengen, erentfesten, manhaften
ende seer discreten heeren, Otto van Egmondt
ridder etc. ende van wegen haere voors[chreven] dorchl[uchtige]
hoocheiden Drost van Zallandt, hoe dat hem
noch seer wall indechtich ende bewust ijs, dat die
grave van Solre in anno C[hristi] 1606 omtrent
den xx julij, aleer dat Lochem ende Groll
belegert worden van Graef Maurits, die van
Sallandt ende Twenthe, dagh op dagh bevolen hadde
zecker getal van waegens te furnieren om Groll
ende Lochem van Proviande ende munitie van oerloch
te versien, alsoe dat het gerichte van
Oetmersum voer die van Zallandt alhir gehadt
hebben, den tijt van vier daegen lanck dree ende
dertich waegen, dewelcke eenen dagh stille omme
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2e blad
des regens willen musten blijven liggen ende des anderen
daeges met beer, broedt, ende andere munitie op Grolle
musten voeren item noch dree ende twintich waegens
voer die voors[chrevene] van Sallandt gehadt, so pulver, loedt,
ende andere munitie van Linge op Oldenzael, ende van
Oldenzael op Grolle musten voeren sint ses daegen
uthgewest, is ider waege alsoe des daeges gelaevet
twe gulden, unnd noch endtlich vijff waegens voer
die vorg[enoemde] van Zallandt gehadt, waervan die vier
des voors[chreven] heeren Graef van Solres bagagie
nae Lochum uth ende ingebracht hebben, sint vijff
daege uthgebleven, die eene waege sin genade Graef
Hindrick van den Berges haever, ende bijer gefoert nae
Lochum, van Lochum nae Borckeloe ende ijs alsoe
den tijttlanck van vijftien daegen uthgebleeven
Want dan sulcx alles wie voorgeschreven alsoe
voer mij Zacharia ter Haer, verwalter voorg[enoemd] und
mijnen coernoeten als Alb[ert] Helmichs ende Joe[hannes] ter
Linden gerichtlichen geshien unnd gepassiert is, des
in waerer oirkunde hebbe ick verwalter voors[chreven]
mijn gewoentlicke gerichtziegel benedden upt spatiu[m]
ductes doen drucken, unnd mit eigener handt under
geschreven, actum Oldenzael ann twelften
maij anno C[hristi] sestienhundert unnd twelffve
Sacharias ter Haer
verwalter vorg[emeld]
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