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Steenwijks Ontzet 2017
Elk jaar vieren Alkmaar en Leiden hun Ontzet. Steenwijk hoort
in dit rijtje thuis, als derde stad die stand wist te houden
tegen de Spaanse bezetting in 1581. In het verleden is dit
alleen gevierd in 1881, 1931 en 1981.
In de geschiedenis van onze Olde Veste is het Ontzet en de
rol van Johan van den Kornput een hoogtepunt, waard om
jaarlijks te vieren. Daarom hebben de Vereniging Bewoners
Centrum Steenwijk, de Historische Vereniging Steenwijk
e.o., het Stadsmuseum in 2017 het inititatief genomen tot
een jaarlijkse viering in de Kleine Kerk. Gevolgd door een
fakkeloptocht over de wallen, een toespraak van Johan van
den Kornput, en afsluitend vuurwerk met een broodje
en een drankje. In de weken voor de feitelijke
viering besteedde de Opregte Steenwijker Courant en Steenwijker Expres in zeven columns
aandacht aan het Ontzet. Deze teksten zijn
integraal opgenomen.
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Graaf Rennenberg en
Johan van den Kornput
Het beleg van Steenwijk duurde van 18 oktober 1580 tot 23
februari 1581. In die tijd werd Nederland bezet door de Koning van Spanje. De strijd tegen de katholieke Spanjaarden
werd geleid door de protestante Willem van Oranje, de vader
des Vaderlands. De verschillende provincies werden bestuurd
door een stadhouder. Die van de provincie Groningen heette
Rennenberg of Graaf van Rennenberg. Hij koos uiteindelijk
partij voor de katholieke Spanjaarden en probeerde meer steden
voor de Spanjaarden te winnen (Het Verraad van Rennenberg).
Wilde een stad zich niet overgeven aan de Spaanse Koning dan
probeerde Graaf van Rennenberg die stad in te nemen om ze
te dwingen voor Spanje te kiezen. Zo ook in Steenwijk. Toen
duidelijk werd dat Rennenberg met 6000 soldaten en 1200 ruiters onderweg was naar Steenwijk, ging kapitein Johan van den
Kornput begin oktober met zijn compagnie van Coevorden naar
Steenwijk om de stad te verdedigen. Johan van den Kornput was
een militair strateeg. Hij had in 1578 Graaf van Rennenberg
nog geholpen om de Spanjaarden te verdrijven uit Deventer.
Maar nu kwamen ze tegenover elkaar te staan. De 6000
soldaten van de Graaf van Rennenberg groeven zich in in
tenten en schansen rondom de stad. Van daaruit begonnen
ze de stad te beschieten. De 600 soldaten onder leiding
van Van den Kornput, bevonden zich in de stad en werden
ondergebracht bij de burgers van Steenwijk. Zij moesten
er voor zorgen dat de soldaten te eten kregen en ergens
konden slapen. Dat ging niet altijd van harte.
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De kogelregen
Op 18 oktober 1580 verschijnt het Spaanse huurleger van graaf
Rennenberg voor de poorten van Steenwijk. Hij eist de overgave, maar vindt Johan van den Kornput tegenover zich, die
de leiding overneemt van de bange magistraat. Na een maand
wachten is het geduld van Rennenberg op en hij besluit de
stad met kogels te beschieten. Op 18 november 1580 worden
allereerst de torens en het bovenstuk van de Gasthuispoort
kapotgeschoten zodat de Spanjaarden beter zicht krijgen op
de situatie binnen de wallen. Daarna volgt een regen van
gloeiende kogels op de met riet bedekte houten huizen. Zo’n
zeventig woningen gaan in vlammen op, ongeveer de helft van
de huizen in de Gasthuisstraat, de Neerwoldstraat en de Woldstraat. Een groot deel van de nieuwe oogst, die op de zolders
is opgeslagen, gaat in de vuurzee ook verloren. Dat is een
zware klap voor de Steenwijker bevolking. De volgende nacht
vervolgt graaf Rennenberg de beschietingen. Maar nu zijn de
burgers voorbereid. Zij pakken de gloeiende kogels met ijzeren tangen en natte doeken op en gooien ze op straat, zodat
ze geen verdere brand kunnen veroorzaken. Anderen proberen
beginnende branden direct te blussen. Ook vrouwen en kinderen
helpen hierbij mee. Na dit hevige bombardement eist graaf
Rennenberg weer de overgave van de stad. En ondanks dat de
vesting zwaar gehavend is, geven de Steenwijkers zich niet gewonnen: de
burgers hebben geleerd zich
te verweren en geven niet
toe aan het brute geweld
van de Spanjaard.
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De heldendaad van
Aert van Groningen
Als de Spanjaarden in oktober 1580 voor de poorten van Steenwijk staan, eisen ze de overgave van de stad. De Steenwijkers
willen daar niets van weten. Zij besluiten de vier poorten
(Gasthuispoort, Onnapoort, Oosterpoort en Woldpoort) te blokkeren door er veel zand en stenen voor te leggen. Daardoor is
er geen beweging in de poortdeuren te krijgen. Dan besluiten
de Spanjaarden de Gasthuispoort in brand te schieten. Eerst
vliegt het hekwerk voor de poort in brand en dat vuur dreigt
ook de poortdeuren in lichte laaie te zetten. Er moet nu iets
gebeuren, anders raakt de Gasthuispoort te verzwakt en kunnen
de Spanjaarden alsnog naar binnen dringen. Een van de soldaten van Johan van den Kornput, genaamd Aert van Groningen,
aarzelt niet en hij springt met een leren emmer van de poort
in de gracht. Om te kunnen zwemmen klemt hij de emmer tussen
zijn tanden. Als hij de brand begint te blussen, vliegen de
kogels hem om de oren. Hij laat zich niet afleiden en weet
uiteindelijk het vuur te doven. De andere soldaten drijven
met geweerschoten de Spanjaaarden terug, zodat Aert van Groningen weer ongedeerd de wal op gehesen kan worden door middel van een toegeworpen touw. Zijn naam en heldendaad blijven
voor eeuwig aan het Steenwijks Ontzet verbonden.
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Het vlees van de slager
De burgers van Steenwijk voelen zich in de winter van 1581
opgesloten binnen de poorten van hun stad. Buiten de grachten
zien ze het grote leger van de Spaanse koning liggen. Meer
dan zesduizend soldaten wachten op hun overgave. Constant bestoken ze de vesting, een deel van de bevolking overleeft de
aanvallen niet. Anderen hebben geen onderdak meer, want veel
huizen zijn verbrand. Ook de voedselvoorraad is uitgedund.
De Hollandse hulp laat op zich wachten, Willem van Oranje
heeft veel tijd nodig om een leger te organiseren. Scheldend
lopen de oproerige burgers naar de Markt, waar zich steeds
meer mensen verzamelen.
Het Steenwijkse stadsbestuur weet ook niet hoe te handelen en
wil de stad eigenlijk net zo lief overgeven aan de katholieke
Spanjaarden en weer een normaal leven opbouwen.
Maar dat staat Johan van den Kornput niet toe. Voor het Stadhuis spreekt hij de mensen toe en pept ze op. “Er is nog voedsel genoeg! Ga naar huis, mijn soldaten zullen stand houden!”
Een dikke slager blijft staan en vraagt aan kapitein Van den
Kornput: “En wat gaat er gebeuren, als onze voorraad eten
op is?“
Bulderend antwoordt de kapitein: “Dat duurt nog heel lang en
als het zover is, dan eten we jóu het eerst op.
Overdonderd door zoveel vastberadenheid druipt de slager af.
Het beleg duurt voort....
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Het keerpunt
Het duurt tot half december 1580 als Willem van Oranje eindelijk een leger richting Steenwijk stuurt. Legeraanvoerder
Norrits komt met 1400 soldaten steeds dichterbij om de stad
te ontzetten van het Spaanse beleg. Van binnenuit voeren de
Steenwijkers telkens snelle aanvallen uit op de Spanjaarden,
bedoeld om hen te ontmoedigen. De onrust onder de soldaten van
Rennenberg neemt dan ook steeds meer toe. Het beleg duurt al
maanden, de huurlingen lijden bittere kou in hun simpele kampementen en bovendien krijgen ze hun soldij niet uitbetaald.
Dan sluipen vier Steenwijkers langs de Spaanse stellingen
voor een ontmoeting met Norrits. Ze informeren hem over waar
de troepen van Rennenberg zich bevinden. Norrits besluit tot
een verrassingsaanval op de Spaanse ruiterij bij Onna. De
Spanjaarden vluchten naar de Westwijk, Onna verwoest achterlatend.
De kansen lijken te keren. De Steenwijkers krijgen nieuwe
moed. Binnen de poorten van de stad zijn nog 350 koeien en
paarden aanwezig. Op veel zolders en in kelders is nog voldoende voedsel verstopt.
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De drie patrijzen: voorbode
van de overwinning
Op 3 februari 1581 vangen de soldaten van Johan van den Kornput drie patrijzen in de stad. Het is een opmerkelijk feit:
patrijzen die hun heil zoeken in een dichtbebouwde binnenstad
in oorlogstijd. Van den Kornput, die hoort van de vangst,
weet deze gebeurtenis te benutten voor het versterken van het
moreel in de stad: Dit is een teken van boven. God geeft door
middel van deze drie vogels aan dat het Ontzet van Steenwijk
aanstaande is. Het zal niet langer op zich laten wachten dan
drie weken. Met deze verklaring weet Van den Kornput zijn
soldaten en de bevolking opnieuw moed in te spreken. Nog even
volhouden en dan is alle ellende voorbij.
Ook is wel beweerd dat de drie patrijzen symbool staan voor de
heilige drieëenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Van den Kornput was een religieus man, maar of hier sprake
is van een Bijbelse verklaring of gewoon een legende vertelt
de geschiedenis niet. Feit is dat drie weken na de vangst van
de drie patrijzen Steenwijk is ontzet. Wie het weet, mag het
zeggen . . .
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Steenwijk is ontzet
Op 17 februari 1581 valt na maanden vorst de dooi in. De
troepen van Rennenberg kunnen zich nauwelijks verplaatsen
in de drassige velden ten noorden van Steenwijk. Het leger
van Norris ligt op de flanken van de hoger gelegen Woldberg
en zijn soldaten slaan gemakkelijk bressen in de linies van
Rennenberg. Deze ziet in dat zijn positie hopeloos is. In de
nacht van 23 februari verlaat hij met zijn troepen in stilte
het slagveld. Steenwijk is ontzet. Er heerst in de stad grote
opluchting en het feest van de herwonnen vrijheid barst los.
Nu, 436 jaar later, herdenken we dit feit met een zekere nationale trots, want zo blijkt achteraf: Steenwijk is de derde
stad in Nederland die de Spaanse overheersing heeft weerstaan.
Alkmaar en Leiden vieren jaarlijks hun Ontzet, dat kan in
Steenwijk ook. Op vrijdag 24 februari doen we dat als volgt:
19.00 uur Kort symposium in de Heren van de Rechter, opening
door burgemeester Bats en een inleiding over Johan
van den Kornput door Jan Postema.
20.30 uur Fakkeloptocht over de Vestingwerken- ook voor ouders en kinderen.
21.15 uur Proclamatie door Johan van den Kornput op de
Markt, met broodje worst en glühwein/chocolademelk en artistiek vuurwerk. Bij voldoende deelname
wordt deze viering jaarlijks herhaald.
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Restant schans
Harm Wichersweg Zuidveen

Wat gebeurde er in 2017?
– 250 bezoekers Kleine Kerk
– 500 deelnemers Fakkeloptocht
– Johan van den Kornput bezocht zes basisscholen en de
zorgcentra Nijenstede en Zonnekamp
– 200 inzendingen voor de kleurplatenwedstrijd in Stadsmuseum
Prijswinnaars:
Rosaleana Hong (9) Beatrixschool, Nena (9), Sint Clemensschool, Belle (8), Sint Clemenschool, Thom (10), Sint Clemensschool, Maddy Laanstra (11), Willem-Alexanderschool
en Madelon van der Meulen (12), Willem-Alexanderschool.
De Historische Vereniging kreeg op 2 januari 2018 de Zilveren Pluim van Stichting Stad en Streek voor het organiseren van Steenwijks Ontzet.
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Colofon:
Teksten: Wiebe Blauw en Liesbeth Hermans
Met dank aan: Opregte Steenwijker Courant
en Steenwijker Expres
Vormgeving en Druk: BijzonderDruk
Uitgave van dit boekje mogelijk gemaakt
door financiering van Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

