Persbericht: Lezing in Zaal Balk doet Slag
bij Noordhorn herleven!
Op 23 april organiseerde de Historische Kring Zuidhorn samen met de Molen Fortuna een
speciale lezing in Zaal Balk in Zuidhorn over de in 1581 gevoerde Slag bij Noordhorn. Deze
slag vormde een onderdeel van de zogenaamde “Schansenkrijg” een onderdeel van de 80jarige oorlog, die met name in het Westerkwartier woedde van 1580 tot 1594. Dit jaar viert de
Molen Fortuna haar 125-jarig bestaan en dat wordt gevierd met vele activiteiten tot en met het
naspelen van de Slag in augustus 2015. Eén van de activiteiten is het historisch en
archeologisch onderzoek rondom deze Slag, en daar werd tijdens de lezing op in gegaan. De
belangstelling was groot; de stoelen waren niet aan te slepen!
Dhr. dr. Olaf van Nimwegen, militair historicus, maakte de historie levend door een
beschrijving te geven van de context in die tijd, de politieke en dagelijkste omstandigheden,
en de betekenis van deze Slag voor het ontstaan van de republiek de Zeven Provinciën.
Daarna volgde een levendige toelichting op de gevechtshandelingen die toen moeten hebben
plaatsgevonden, onder andere met gedetailleerde schets van de slagorders van J.W. Wijn.
Ook de wapenuitrusting kwam aan de orde, inclusief het wapentuig dat de soldaten in die tijd
gebruiken.
Isabel van der Velde, freelance archeoloog en voorzitter van de AWN-vereniging van
Vrijwilligers in de archeologie, afdeling Noord-Nederland. vertelde het door haar geleide
archeologisch onderzoek op het terrein waar de Slag heeft plaatsgevonden. Noordhorn wordt
nu als pilot ingezet voor een nieuwe methode van slagveldonderzoek zoals de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed dat wil uitvoeren. Met vele vrijwilligers van AWN, en ook van de
vrijwilligers van De Detector Amateur (DDA).
Op 27 maart is er veldonderzoek gedaan in de directe omgeving van Noordhorn, waarbij,
ondanks vervuiling van de toplaag door terpaarde, veel materiaal uit verschillende tijdperken
is gevonden, waaronder musketkogels. Na verder onderzoek zal dit ook input geven aan de
tentoonstelling die momenteel wordt voorbereid in de Molen Fortuna
Al met al komt er steeds meer historische én tastbare informatie bij elkaar, die tezamen een
realistisch beeld geven van dit verstilde moment in de tijd, waarvan de contouren langzaam
uit de mist der geschiedenis naar voren komen….

