De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands
militaire historie belicht.
Dit jaar viert de Molen Fortuna in Noordhorn haar 125-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum
organiseert de Stichting Koren- en pelmolen Fortuna een culturele avond over de Veldslag bij
Noordhorn in 1581, in samenwerking met de Historische Kring Zuidhorn en de verenigingen van
Dorpsbelangen te Noordhorn, Niezijl en Kommerzijl.
Deze culturele avond zal worden gehouden op donderdag 23 april 2015 in Zalencentrum Balk
aan De Gast 39 te Zuidhorn.

Dhr. Olaf van Nimwegen
van de Universiteit van
Utrecht zal ingaan op de
militaire aspecten van deze
veldslag en de betekenis
hiervan voor het ontstaan
van de Republiek der Zeven
Provinciën. Hierover kan in
het kort het volgende
worden gezegd:
‘Op 30 september 1581
vochten bij Noordhorn 3.500
Nederlanders, Engelsen en
Duitsers onder aanvoering van
John Norreys tegen 5.000 à
6.000 Duitsers, Walen en
Albanezen of Grieken onder aanvoering van Francisco Verdugo. De samenstelling van de beide legers maakt
nog eens duidelijk dat het lange tijd gangbare beeld van de Nederlandse Opstand van een nationale
vrijheidsstrijd tussen gewapende burgers en geuzen enerzijds en Spanjaarden anderzijds niet met de
werkelijkheid overeenkomt. Behalve Verdugo zelf was er geen Spanjaard op het slagveld bij Noordhorn te
bekennen. De slag bij Noordhorn laat er geen twijfel over bestaan dat de Nederlandse Opstand een oorlog
was tussen huurlegers dat samengesteld was uit beroepssoldaten.
De 16-eeuwse huursoldaat staat centraal in deze lezing. Huurlingen riepen hevige gevoelens op bij boeren
en stedelingen: tegelijkertijd vreesden, minachtten en bewonderden zij dit krijgsvolk.
Naast de aanleiding en het verloop van de slag zelf en de politiek-militaire context van de oorlog in de drie
noordelijke provincies, zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de plaats van de soldaat in de
zestiende-eeuwse samenleving
De slag bij Noordhorn levert een fascinerend voorbeeld op van de militaire problemen waarmee de
Nederlandse opstandelingen tot ongeveer 1590 worstelden’.

Verder zal freelance archeoloog mw. Isabel van der Velde op deze avond iets vertellen over het
archeologisch onderzoek dat onlangs bij Noordhorn is verricht..

U bent vanaf 20:00 uur welkom in zaal Balk te Zuidhorn. Kosten voor entree inclusief koffie of
thee € 3,50. Wij rekenen op een grote opkomst.

