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Mauritsboompje op Usseler Es,  
rustplek voor Staatse verspieders

Als tiener maakte ik begin jaren vijftig van de vorige eeuw met mijn moeder en mijn 

jongere zus en nog jongere broer – mijn vader was enkele dagen voor het einde van 

de Tweede Wereldoorlog gestorven – vaak fietstochten door weiden en bouwlanden 

in de omgeving, naar Lonneker, naar Boekelo en dichterbij, naar Usselo, dat grensde 

aan het Stadsveld waar we woonden, aan het einde van de B.W. ter Kuilestraat. Op 

de Usseler Es wees Moeder ons het Mauritsboompje, genoemd naar prins Maurits, 

bekend uit de Tachtigjarige Oorlog, had ik thuis in een encyclopedie ontdekt. Het 

stelde eigenlijk weinig voor, die vlierboom aan de Boakenweg, een rustig, romantisch 

plekje voor verliefde stellen, zeker als het koren hoog op de omringende akkers 
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Is prins Maurits, die 
Enschede bevrijdde van 
de Spanjaarden, wel 
of niet op de Usseler 
Es geweest? Een vraag 
die nooit beantwoord 
zal worden.

stond. Zou het waar zijn dat prins Maurits hier had 
geslapen, zoals de mare ging, in 1597, in een herfst-
koude nacht, met zijn manschappen, om de volgende 
dag in alle vroegte de Spanjaarden te verrassen en 
uit onze stad te verjagen? Zou het waar zijn, wat we 
lazen in een wandelgids uit 1889:

Bij genoemden Vlierbosch, die een honderd meter 
van den Mac-Adam weg op de samenkomst van 
drie Eschwegen ligt, had Prins Maurits in 1597 
zijn hoofdkwartier opgeslagen, toen hij Enschede 
liet opeischen. Zijn legertenten strekten zich toen 
uit voorbij het erve Josink.1

Prins Maurits, zoon van de protestantse Willem 
van Oranje, de leider van de opstand tegen Spanje, 
groeide in de Tachtigjarige Oorlog uit tot een held. 
De stugge vechtersbaas verloste vele steden in de  
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar-
onder Enschede, van de dwingelandij der Spanjaar-
den, die tegen de Staatsen van Maurits vochten om 
het katholieke geloof te beschermen en het protes-
tantisme buiten de stadswallen te houden.2 Een le-
ger dat overnachtte rondom een vlierbos op de Usse-

ler Es? Je kon het je nauwelijks voorstellen, zo’n smal 
weggetje, zo’n klein boompje, omgeven door krijgs-
haftige Spanjolen, die hier hun kampement hadden 
opgetrokken. 

Later zou blijken dat het verhaal over het Maurits-
boompje waarschijnlijk een ingesleten volksfabeltje 
was, van generatie op generatie doorverteld. Het 
was niet waar......! Of toch wel........? Dinsdag 14 ok-
tober 1597 rukte de prins met zijn leger op naar  
Enschede, met achtduizend man infanterie, 1400 
soldaten te paard en twaalf kanonnen. Ds. I. de 
Wolff, gereformeerd predikant, publiceerde in 1948, 
bij zijn 12½-jarige ambtsjubileum in Enschede, een 
klein boekje waarin hij ook over de Tachtigjarige 
Oorlog schreef:

Jonker Pieter van der Does werd met een sterke 
afdeeling ruiterij vooruit gezonden naar Usselo, 
zuidelijk van de stad, om er een oogje in ’t zeil te 
houden en den opmarsch van de hoofdmacht te 
dekken. Het kamp werd opgeslagen op den hoog-
liggenden Usseler-Esch bij het daar toen staande 
Vlierbosch, vanwaar men een goed uitzicht had.

Van der Does moet tot de slotsom zijn gekomen, dat 
de Staatse troepen niet vanuit Haaksbergen moes-
ten oprukken naar Enschede, omdat de wegen daar 
te slecht waren. Veiliger en sneller was het, advi-
seerde hij Maurits, de route via Gronau te kiezen. 
Zo marcheerden de troepen verder, noordwaarts, 
begunstigd door een schraal herfstzonnetje, langs 
Ahaus en Epe naar Gronau. Zaterdag trok het leger 
voort in de richting van Enschede en in de late mid-
daguren kwam het stadje in zicht.3 Op 18 oktober 
1597 gaf de stad zich over, Enschede was bevrijd van 
de Spaanse overheersers. 

Het Mauritsboompje staat er nog steeds, een kost-
baar monumentje in het weidse platteland, dat ons 
herinnert aan de wrede Tachtigjarige Oorlog.4 Maar 
of Maurits zelf bij de vlierboom is geweest? Dominee 
Wolff hechtte geloof aan de overlevering dat de prins 
op de Usseler Es was geweest. Het argument dat Mau-
rits geen tijd had omdat hij op stel en sprong naar  
Oldenzaal moest om dat stadje ook te bevrijden, 
overtuigde hem niet. Het was toch maar een klein 
uurtje, te paard van de Gronause kant van de stad 
naar de vlierbos aan de zuidkant.  De predikant nam 
aan dat het leger aan de oostkant van de stad was 
gebleven en dat Maurits ‘naar den Vlierbosch is ge-
trokken’.5 

Overigens is de vlierboom op de es niet de enige 
herinnering aan prins Maurits die de Spanjaarden 
verdreef uit Enschede. Het Rijksmuseum Twenthe 
bezit een portret van Nicolas Smelsinc, kolonel van 
de cavalerie van het Staatse leger onder de stadhou-
ders Maurits en Frederik Hendrik. Het is niet al te 
groot, ongeveer 65 bij 60 centimeter, en gevat in een 
eikenhouten lijst.6 Een stevige man, met snor en sik, 
een goudkleurige band over de schouder. Waarom 
behoort dat schilderij, vervaardigd in het atelier van 
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Nicolaas Smelsinc 
werd in Oostenrijk 
geboren, in 1560 of 
1561, en overleed op 
8 mei 1629 in Vught. 
Hij was kolonel van 
de cavalerie van het 
Staatse leger onder de 
stadhouders Maurits 
en Frederik Hendrik. 
Sedert 1622 was hij 
luitenant-gouverneur 
van Overijssel. Kort 
voor zijn overlijden 
was hij één van de 
leidende figuren bij 
de voorbereiding 
van het beleg van 
’s-Hertogenbosch  
(30 april-30 septem- 
ber 1629).

de beroemde zeventiende-eeuwse portretschilder 
Jan Anthonisz. van Ravesteyn, tot de collectie van 
dit museum?7 Textielfabrikant Jan Herman van 
Heek, die vanaf 1930 een kwart eeuw honorair di-
recteur was van het Rijksmuseum Twenthe, heeft 
het gekocht. Van Heek, vermaard kunstverzame-
laar  met grote belangstelling voor de geschiedenis 
van Twente en historie in het algemeen, vond dit 
schilderij ‘van belang voor het gewest’, doelend op 
de inname van Enschede door het leger van Maurits. 
Daarom kocht hij het portret van Smelsinc voor de 
verzameling van het Rijksmuseum, het kostte vier-
honderd gulden. Van Heek had in zijn eigen verza-
meling in zijn kasteel Huis Bergh in ’s Heerenberg 
ook een schilderij hangen van prins Maurits, afge-
beeld in zijn befaamde gouden harnas, dat hij in 
1912 verfomfaaid en verwaarloosd had aangetrof-
fen in een kast van de kasteelkapel.8

Spanjaarden in hinderlaag
Maurits was in 1590 stadhouder van Overijssel, 
Gelderland en Utrecht geworden. Een jaar later bele-
gerde hij Deventer, dat de Staatsen in 1579 al hadden 
veroverd en acht jaar later weer in Spaanse handen 
was gekomen. De stad werd tegen de heftige aanval-
len van het leger van Maurits verdedigd door een 
garnizoen van twaalfhonderd man, onder leiding 
van de stadhouder in Spaanse dienst Herman van 
den Bergh, bewoner van het kasteel Huis Bergh in 
’s Heerenberg, dat in 1912 eigendom zou worden van 
Jan van Heek. Maar Herman verloor de strijd, na 
tien dagen, op 30 mei 1591, moest hij Deventer over-
geven.9 Prins Maurits had ....

... die Stadt van Deventer met acht ende 
twintich groeve stucken ofte murenbreeckers 
continueelicken zonder opholden twintich 
uyren lanck doen beschieten ende eene bresche 
gemaeckt hebbende den vijandt gedwongen die 
Stad te verlaeten.10

In Enschede lag in dat jaar een Spaanse bezetting, 
onder leiding van de Spaanse ritmeester Alonso 
Mendo, die tegen prins Maurits bij Deventer aan-
vallen moest ondernemen. Eén van de mannen 
van prins Maurits die Deventer had bevrijd, was de 
Staatse aanvoerder Joachim Hendrikszoon, bijge-
naamd de Swartenhondt, een naam ontleend aan 
een gelijknamig huis aan de Zeedijk in Amsterdam, 
waar hij zou zijn geboren. Als onderofficier bij de 
troepen van kapitein Jonker Van den Ende vroeg hij 
verlof de omgeving van Enschede te verkennen, een 
vrij sterke vesting toen. 

Onder leiding van Mendo hielden Spaanse be-
zettingstroepen in die dagen door geheel Twente 
strooptochten. Ze kwamen zelfs tot Bathmen in 
het westen en het Duitse kasteelstadje Bentheim in 
het oosten. Ze roofden, plunderden en moordden 
wanneer mensen hen belemmerden. Daaraan wilde 
Swartenhondt een einde maken. Enkele weken was 
hij op pad, zwierf door bossen en moerassen en langs 
eenzame hoeven van boeren, ’s nachts slapend on-
der de bewolkte hemel, in de onaangename herfst-
maanden. Op 13 december 1591 was hij terug in  
Deventer, met veel kennis van de situatie in het oos-
ten van de Nederlanden. Hij wist hoeveel manschap-
pen gewoon waren hun verguisde strooptochten te 
houden, of ze te paard gingen, hoe de conditie van 
de paarden was, of er kanonnen mee gingen, welke 
wegen ze gewoonlijk namen.

Swartenhondts superieuren waren enthousiast 
en wezen honderd ruiters en 260 voetknechten aan 
voor een geheime expeditie naar Enschede. Swarten-
hondt had al op die medewerking gerekend en met 
mensen in Usselo afgesproken, dat hij er in de nacht 
van 16 december 1591 zou zijn. Die avond laat kwa-
men ruiters en voetknechten aan bij de hoeve van 
Egbert van den Boesscha. De boer en zijn zoons 

De Staatse aanvoerder 
Joachim Hendrikszoon, 
bijgenaamd de 
Swartenhondt, 
bedacht een list, om 
een einde te maken 
aan de strooptochten 
die de Spaanse 
bezetters door heel 
Twente ondernamen. 
In Usselo lokte hij de 
Spanjaarden in een 
hinderlaag.
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speelden het spel enthousiast mee, alles leek te wij-
zen op een brute inbraak. Egbert en zijn zoon Jacob 
werden vastgebonden op stoelen en in de woonka-
mer was een grote ravage aangericht. Een armelijk 
geklede knaap vertelde enkele uren later aan de 
Spaanse schildwacht met veel verve en met tranen in 
de ogen het verhaal over roof en plundering door de 
Staatsen bij de arme boer Van den Boesscha en zijn 
gezin. Mendo was verontwaardigd en kwaad, want 
het was te gek dat Staatse krijgers roofden en plun-
derden in zijn werkgebied. 

Korte tijd later trokken kwade Spanjaarden naar 
Usselo, om de Staatsen mores te leren. Maar ze lie-
pen in de val, een vuur in het bos lokte hen in een 
hinderlaag. Toen de Staatse ruiters in zicht kwamen, 
konden de Spanjaarden maar één kant op, langs een 
weg die door een moerassig gebied leidde, waar het 
ijslaagje nog te dun was om paard en ruiter te kun-
nen dragen. Van de tweehonderd Spaanse ruiters 
bleven er veertig in leven, door zich over te geven. 
Het was in elk geval met de Spaanse strooptochten 
door de omgeving afgelopen. En door die nederlaag 
was de bezetting in Enschede zo verzwakt, dat de 
Spanjaarden een wapenstilstand met de Staatsen 
moesten sluiten.11 Maar het zou nog wel enkele jaren 
duren eer Enschede verlost zou zijn van de Spaanse 
heerschappij.

Op weg naar Enschede
De militaire carrière van prins Maurits telde vele 
hoogtepunten. Zo bevrijdde hij in 1594 Groningen, 
de grootste stad van de Nederlanden. De Spaanse 
bezetters gaven zich na een heftig beleg van twee 
maanden over. Overijssel wilde graag dat Maurits 
met zijn leger na Groningen nu ook Twente van de 
Spaanse garnizoenen zou verlossen. Er scheen nog 
genoeg tijd te zijn, maar op 1 augustus moest de 
stadhouder het leger al ontbinden. Er viel in Twente 
niets uit te richten, ‘omdat tersoe veel waeters int 
land was ende dat volck veelal seer sieck waren ende 
storven’.12 In natte kleren in doorweekte tenten bi-
vakkeren, een nieuwe belegering, het was niet ver-
antwoord. Twente moest nog drie jaar wachten. 

De Staten van Overijssel bleven bij prins Mau-
rits aandringen om ook Twente te bevrijden van de 
Spanjaarden, waardoor het grondgebied van de Re-
publiek zou zijn gesloten. In 1597 leek het tij gun-
stig, Spanje was bankroet, waardoor slagkracht en 
strijdvaardigheid van de Spanjaarden afnamen en 
de Staatsen nieuwe kansen kregen. Maurits had een 
leger van zevenduizend soldaten en twaalfhonderd 
ruiters tot zijn beschikking. Strategisch gezien was 
het wijs het sterke steunpunt van de Spanjaarden, 
de vesting Rijnberk, aan de Rijn, het tegenwoordige 
Rheinberg, ten zuiden van Wezel, in handen te krij-
gen. Rijnberk was een Spaanse enclave, sinds 1590 
in handen van de Spanjaarden.

Op 4 augustus 1597 vertrokken Maurits en zijn 
mannen uit Arnhem naar Schenkenschans, een 
klein dorp bij Kleve, aan de Rijn, waar schepen be-
laden met veertig stuks geschut, kurkbruggen en 
krijgsbehoeften, de slagkracht van het leger ver-
grootten. Na tien dagen van beschietingen gaf het 
Spaanse garnizoen in Rijnberk zich over. Nu de toe-
gangspoort tot de Nederlanden was veroverd, kon-
den de Spaansgezinde steden in het graafschap Zut-
phen en in Twente niet langer worden bevoorraad. 
Maurits was ervan overtuigd dat het veroveren van 
de steden in het oosten van het land niet al te las-
tig hoefde te worden. De volgende hindernis lag wat 
zuidelijker, de stad Meurs, met een vesting en een 
kasteel, waar de Spaanse troepen kortgeleden wa-
ren versterkt, toen bekend werd dat prins Maurits 
oprukte. Aangekomen bij Meurs sloot Maurits de 
stad van twee kanten af en vanaf zijn kampen liet 
hij loopgraven naar de stadsgracht graven, zodat hij 
een bestorming kon plannen. De Spaanse bezetters, 
die wel inzagen dat ze geen schijn van kans hadden, 
gaven zich op 3 september 1597 over, nog vóór het 
Staatse leger tot een bestorming overging. 

Het volgende doel was de vestingstad Grolle 
(Groenlo), die strategisch gezien in een moeilijk be-
reikbare regio lag. De strijd duurde lang, zeventien 
dagen, en op 28 september 1597 gaf de gehavende 
stad zich over. Nadat Bredevoort na een zeer bloe-
dige strijd ook was ingenomen, stond Maurits de sol-
daten enkele dagen ‘wat rust en ververschingh’ toe, 
alvorens ze op 14 oktober vertrokken naar Enschede, 
via de Duitse grensplaatsen Stadtlohn, Ahaus, Epe 
en Gronau.13 Enschede was zijn doel, als eerste van 
de Twentse steden. De jurist Hugo de Groot schreef 
over deze barre tocht: 

Hoe vuyl het weeder en de weeghen ook waeren, 
nogh stondt hen af te leggen den togt door 
Overijssel, strenger dan den oorlog welkers schrik 
het meerendeel had weghgenoomen, ook waren 
er geen steeden bij de voorgaende te gelijken 
overigh.14

Dagenlang had het in Enschede pijpenstelen gere-
gend, het gure herfstweer leek een voorbode van de 
aangekondigde aanval van de stad, waar slechts twee 

Bij het Mauritsbeumke 
op de Usseler Es, 
hierbij op een foto 
uit de zwart-wit-tijd, 
zou prins Maurits een 
rustpauze hebben 
ingelast voor zijn 
manschappen. Dat 
verhaal is zeker niet 
waar, want het Staatse 
leger benaderde 
Enschede vanuit 
Glanerbrug.
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vendels, totaal zo’n driehonderd man, het Spaanse 
bezettingslegertje vormden. Op 8 oktober 1597, ter-
wijl Maurits nog druk in de weer was Bredevoort in 
de pan te hakken, stuurde hij zijn commandant van 
de ‘treckpeerden’ Jan Aertss. de Roy op verkenning 
uit naar Enschede. De Roy werd volgens Anthonius 
Duyck, die een verslag van de zegetocht van prins 
Maurits en zijn mannen schreef, ........

..... met eenige ruyteren gesonden om den wech 
naer Oldenzeell en Enschede te besien, ende waer 
men best mettet geschut soude konnen heen 
commen, omdat men staet maeckte terstond naer 
t veroveren van dese plaetse derwaerts te gaen.

Onderweg ontmoette het handjevol ruiters een 
groep Spaanse bezetters, die in de omgeving van 

Enschede op rooftocht was. Er ontstond een stevig 
gevecht, waarbij tien Spanjaarden omkwamen en 
36 man werden gevangen genomen, van wie er 27 
naar het leger van Maurits werden overgebracht, de 
overigen mochten in Enschede vertellen wat ze had-
den beleefd. De Roy had intussen wel de conclusie 
getrokken, dat Maurits Enschede het beste zou kun-
nen benaderen vanuit Gronau, omdat de lager gele-
gen route van Haaksbergen naar Enschede in deze 
natte dagen zompig en moeilijk begaanbaar was, ze-
ker niet voor een leger op volle sterkte. 

Staatsen te sterk
Op 14 oktober 1597 was het vreselijk slecht weer, on-
afgebroken gutste de regen op het Twentse land. De 
paarden konden het geschut nauwelijks meetrekken, 

De oudste kaart van Enschede is in 1560 getekend door Jacob van 
Deventer, die stadsplattegronden maakte in opdracht van keizer 
Karel V en Philips II. De tekening bewijst dat Enschede na de stads-
brand op 7 mei 1862 is herbouwd volgens het oude stratenpatroon 
dat Van Deventer schetste. Van de Veldpoort tot de Eschpoort lie-
pen de huidige Marktstraat en de Langestraat, met een knik langs 
de oude kerk en het stadhuis. Buiten de stadspoort begonnen de 
doorgaande wegen. De huidige Walstraat, die vroeger de Labbe-

diek heette, en ook de Noorderhagen en de Zuiderhagen liepen 
in een ovale vorm langs de stadsgrachten.22 De tekenaar plaatste 
bij de toenmalige splitsing van de Hengelosestraat en de vroegere 
Beckumerstraaat een aantal galgen. Er werd in vroeger tijden in 
de openlucht rechtgesproken. Zware misdrijven konden worden 
bestraft door ophanging in het openbaar. De galgen stonden aan 
de gemeentegrens, ten teken dat Enschede boeven en misdadigers 
zwaar strafte.23
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de wegen waren nat en glibberig. Anthonius Duyck 
beschreef de volgende dag in zijn journaal hoe bar 
het was:

’t Was een verdriet te sien tvoetvolck marcheren 
over so quade waterige wegen den heelen dach in 
de reegen die daerom veel sullen cranck worden.

Vrijdagavond 17 oktober 1597 sloegen Maurits en 
het voetvolk hun kamp op in het Duitse Epe en Gro-
nau. De volgende dag vertrokken de mannen in alle 
vroegte, op weg naar Enschede, het regende niet 
meer, de zon scheen zelfs volop. In de loop van de 
dag naderden ze Enschede. De journaalschrijver ver-
telt het ons:

..... ende quam omtrent den middach voor 
Enschede, alweer hij alle tvolck in slachorde dede 
stellen, ende terstont daernaer sondt hij sijne 
trompetter aen stadt om dselve te sommeren, de 
exempelen van Brevoort ende Grol te verthoinen 
ende te dreygen, dat hij se alles den cop soude 
doen breecken, indien hij mettet geschut eene 
schoote moeste doen, ende so se t geschut wilden 
sien, mochten sij yemant daartoe uytsenden.15

De twee Spaanse officieren, die op 18 oktober met 
jonker Pieter van der Does op verkenningstocht gin-
gen, zagen al snel in, dat vechten tegen Maurits en 
zijn mannen niets zou uithalen, de Staatsen waren 
veel te sterk. ’s Avonds al gaven de Spanjaarden zich 
over.16 Maurits stelde als voorwaarde, dat ze direct 
de stad moesten verlaten, met vaandels, wapens 
en bagage, naar de overkant van de Maas. Verder 
mochten ‘de geestelycke ende alle andere personen, 
die souden willen, met huer Uyttrecken’. Ze kregen 

uitstel tot de volgende morgen.17 Diezelfde avond 
schreef Maurits aan de Staten-Generaal zijn verslag 
van de overgave en liet weten dat ze de volgende mor-
gen vroeg zouden vertrekken op weg naar hun vol-
gende doelen, Oldenzaal en Ootmarsum.18 De twee 
steden gaven zich al snel over.

Enschede moest na het vertrek van de Staatsen 
worden ontmanteld, wat inhield dat de buitengracht 
werd gedempt met het zand van de tussen de beide 
grachten gelegen wal.

Daer na wiert door goetvinden van Maurits en den 
raet van State vastgestelt, Enschede en Ootmaerse 
te demanteleren en van hare vesten te ontbloten, ’t 
welck korts daar nae in het werk wierd gestelt.

De binnenwal werd geslecht om de binnengracht 
voor een deel te dempen, zodat er huizen konden 
worden gebouwd langs de Noorderhagen en de Zui-
derhagen. Het stadje kreeg wel meer woonruimte, 
maar het was nu veel slechter te verdedigen dan 
voorheen. De binnengracht met de stadspoorten 
Eschpoort en Veldpoort bleef bestaan tot de stads-
brand in 1862.19 

Ruimte voor huizen 
Maar de Spanjaarden kwamen terug naar Twente, 
acht jaar later. Op 10 augustus 1605 heroverde de 
Spaanse bevelhebber Ambrosia Spinola na een beleg 
van twee dagen Oldenzaal en legerde in het stadje 
duizend man met elf stukken geschut. Spinola 
hoorde, toen hij met een leger van 15.000 man in 
Keulen was om proviand in te slaan, dat Oldenzaal 
onderbezet was. Via Dorsten en Coesfeld vertrok hij 
richting Twente. De Staatse troepen, die Spinola en 

Nadat prins Maurits 
Enschede had verlost 
van de Spanjaarden, 
trok hij met zijn 
Spaanse leger door 
naar Oldenzaal, 
overigens een veel 
sterkere vestiging, 
want daar waren 
vierhonderd man 
gelegerd. Op 22 
oktober 1597 gaven 
de Spaanse bezetters 
zich over.
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Gerard Terborch 
schilderde de 
beëdiging van het 
Verdrag van Munster, 
op 15 mei 1648, dat 
een einde maakte 
aan de Tachtigjarige 
Oorlog. De zes 
onderhandelaars 
zijn afgebeeld met 
een geheven vinger. 
De plechtigheid 
vond plaats in de 
Friedenssaal bij het 
Stadhuis in Münster.

zijn mannen volgden vanaf Rijnberk, konden wei-
nig uitrichten tegen deze overmacht. Op 8 augus-
tus kwam Spinola aan in Oldenzaal, dat was bezet 
door slechts drie compagnieën. Diezelfde nacht nog 
groeven de Spaanse soldaten approches (loopgraven 
in zigzagvorm) tot aan de gracht en stelden het ge-
schut op. Oldenzaal schrok van de militaire macht 
die rondom de stad lag en wilde nog diezelfde dag 
onderhandelen over overgave. Het gevolg was dat de 
Spanjaarden zich in heel Twente weer de baas waan-
den, en dat in feite ook waren, behalve in Enschede. 

De Tachtigjarige Oorlog duurde tot 30 januari 
1648, toen Spaanse en Staatse onderhandelaars de 
Vrede van Münster tekenden, die op 15 mei 1648 
feestelijk werd bezegeld in de Friedenssaal van het 
gotische stadhuis in de universiteitsstad. Daar hangt 
ook een kopie van het schilderij van Gerard ter Borch, 
waarop alle deelnemers aan deze historische gebeur-
tenis zijn afgebeeld. In Enschede werd de vrede de 
volgende dag met gepaste uitbundigheid gevierd. 
Iedereen had in de voorbije jaren wel wat geproefd 
van de oorlog, de één meer dan de ander, de algemene 
sfeer was er dan ook één van opluchting, van blijheid 
ook dat het Spaanse gevaar was geweken. 

Dat de grachten moesten worden dichtgegooid, 
was aan de ene kant teleurstellend, want de veilig-

heid van de stad, de bescherming van have en goed, 
verminderde, maar er kwam nu ruimte voor het bou-
wen van huizen, al bleef Enschede een klein stadje, 
binnen de oude omwalling. Met de restauratie van 
de Grote Kerk werd direct in het vredesjaar een be-
gin gemaakt. In de jaren tussen 1610 en 1614 had 
Caspar van Loen het terrein van de Oude Burcht ver-
kocht, tussen Markt, Haverstraat en Langestraat, 
mooie bouwterreinen, waar de ‘Hofstrate’ werd aan-
gelegd. De nieuwgebouwde huizen waren niet langer 
de traditionele boerderijachtige onderkomens met 
veel hout en weinig steen, nee, er zouden nu wonin-
gen van steen worden gebouwd. Er werd zelfs een 
tichelwerk opgericht, ten noordoosten van de stad, 
de latere steenbakkerij van Schreurs aan de Mink-
maatsteeg.20 Enschede kreeg een moderner aanzien. 
Maar de oorlogen waren nog niet voorbij. 

Münsterse Oorlogen
Vorst-bisschop van Münster Bernard van Galen was 
niet tevreden met de besluiten die in het kader van 
de Vrede van Münster waren genomen. Daarom 
werd hij de aanstichter van twee oorlogen, in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en hij zou als 
Bommen Berend de geschiedenis ingaan. Zijn be-
langrijkste doelwit Enschede zou de zwaarst getrof-
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fen stad worden in de twee Münsterse Oorlogen, die 
in 1665 en 1672 uitbraken. Maar uiteindelijk verloor 
de strijdlustige geestelijke de strijd. In het voorjaar 
van 1674 moesten zijn troepen zich terugtrekken uit 
onze streken. De vechtersbazen konden hun teleur-
stelling niet verbergen. In alle dorpen en steden in 
Overijssel die op hun route lagen, lieten ze sporen 
van vernieling na, het platteland werd systematisch 
afgestroopt. In de steden joegen ze de inwoners grote 

schrik aan. Ze zochten inkwartiering om de nacht 
door te brengen, waarbij ze de mensen bezittingen 
en geld afpersten. In Enschede waren vooral plun-
deringen aan de orde van de dag, maar van systema-
tische vernielingen die streekgenoten elders kregen 
te verwerken, was in het stadje geen sprake. Dat is 
gebleken uit de inventarisatie van de schade die de 
lokale bestuurders hebben uitgevoerd op last van de 
Staten van Overijssel. 

De totale schade die de Münsterse troepen aan-
richtten, was zeer groot, zo bleek uit de opgaven van 
de plaatselijke autoriteiten in alle steden en dorpen, 
de absolute omvang kwam overeen met de belas-
tingopbrengst van meer dan twee jaar. Een geluk 
bij een ongeluk was dat de bisschoppelijke troepen 
zich in april en mei terugtrokken, toen de gewas-
sen al op het land stonden en het zaaigoed dus niet 
kon worden meegenomen. De oogst van het vorige 
jaar was verkocht of voor een deel al opgegeten. In  
Enschede, de zwaarst getroffen stad in Twente, be-
stond de schade vooral uit de kosten die moesten 
worden gemaakt om de ingekwartierde troepen te 
onderhouden. 

Enschede was in de twee Münsterse Oorlogen het belangrijkste 
doelwit van Bommen Berend en werd de zwaarst getroffen stad. 
Maar de bisschop won niet, in het voorjaar van 1674 kwam er een 
einde aan de strijd en trokken zijn troepen zich terug.

Twente en Enschede bleven bij het oude, vertrouwde geloof


