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Samenvatting van het leven van Thomas Sleijster en Captain Henry Treffry
van 1620 tot 1653
In 1620 hebben Thomas Sleyster en Henry Treffry zich aangemeld om dienst te nemen in het
regiment van Sir Horace Vere.
Het doel was om in de Palts tegen de Spaanse troepen (en die van andere Rooms-Katholieke
Vorsten) te vechten. Vooral omdat de Bohemen en de Palts bedreigd werden en daar was Frederik
V de keurvorst getrouwd met Elizabeth Stuart, de dochter van Jacobus I koning van Engeland en
Ierland. Maar vooral omdat het een Engelse prinses betrof.
Het regiment van General Horace Vere telde 2200 man en heeft van 1620 tot 1623 in de Palts
gevochten. Zij moesten capituleren vanwege het gebrek aan steun van de plaatselijke troepen en
vanuit Engeland. In de loop van 1622 en 1623 trokken zij zich terug naar de Nederlanden.
Vooral omdat koning Jacobus I weigerde om de troepen naar Engeland te laten terugkeren
moesten zij in de Nederlanden blijven.
Daar bleven zij het enige regiment onder het bevel van General Horace Vere, zodat zij via hem te
volgen zijn.
In 1624 nam het regiment deel aan een poging om de belegering van Breda op te heffen, maar
deze poging mislukte.
Op 30 oktober 1625 wordt het (eerste) huwelijk van Thomas Sleijster afgekondigd en vervolgens
op 16 november 1625 voltrokken.
Omdat de compagnie van Captain Henry Treffry, tussen de veldtochten door, in Zutphen
ingekwartierd was, blijft het mogelijk om een idee te krijgen van het leven van Thomas Sleijster.
Niet alleen zijn huwelijken en de geboorten van zijn kinderen.
Maar ook, hij was immers militair, de militaire acties waaraan hij heeft deelgenomen.
Het valt in de trouwboeken van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente in Zutphen op dat bij
huwelijken van militairen ook hun commandant, in dit geval Captain Treffry, genoemd wordt.
Het valt in die trouwboeken op dat er naast perioden dat er door soldaten en onderofficieren
getrouwd wordt er ook perioden zijn dat er niet getrouwd wordt.
Als dat ook het geval is bij compagnieën van andere officieren, dan is de kans groot dat dat komt
door het feit dat er troepen de stad uitgetrokken zijn om deel te nemen aan een veldtocht of een
beleg van een stad.
Het overgrote deel van deze hiaten zijn te koppelen aan een militaire actie en veel daarvan aan
een actie waaraan ook General Vere heeft deelgenomen.
Het is dan ook aannemelijk dat Captain Treffry en Thomas Sleijster aan alle of het grootste deel
van de acties heeft deelgenomen. Bij de aanval op Maastricht is dit wel haast zeker omdat Captain
Treffry in dat verslag bij naam wordt genoemd.

Zo heeft Thomas Sleijster deelgenomen aan (het overgrote deel van de) acties bij Oldenzaal,
Groenlo, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Tienen, Diest, Herentals, Aarschot, Breda, Hulst, Sas van
Gent, Antwerpen en Venlo.
De vrede van Munster bracht eindelijk wat rust in zijn turbulente leven.
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Het leven van Thomas Sleijster en zijn commandant Captain Henry Treffry
De rust in Europa was, gedurende de zeventiende eeuw, nooit van lange duur.
De strijd over godsdienst en vrijheid brak constant uit in delen van het continent van Europa en de
buurstaten raakten betrokken in het conflict.
De Rooms-Katholieken plaatsten zichzelf aan de kant van de monarchie, de Protestanten kozen
de kant van de vrijheid en als er een scheuring optrad bracht religieus enthousiasme een menigte
van strijders op de been.
In 1618 rebelleerde het protestantse Bohemen tegen de Rooms-katholieke keizer van Oostenrijk,
Ferdinand II. Op 26 augustus 1619 koos het Frederik V als koning van Bohemen. Kort na zijn
kroning lieten zijn bondgenoten in de unie hem in de steek. Hij regeerde slechts enkele maanden
en werd verbannen nadat hij op 8 november 1620 de Slag op de Witte Berg verloren had. (Dit was
het begin van de 30-jarige oorlog) Hij kreeg de bijnaam Winterkoning, omdat hij slechts één
volledige winter koning was geweest.
Hij vluchtte met zijn gezin naar Nederland en leefde voor de rest van zijn leven in ballingschap in
Den Haag.
Frederik V was in 1618 ook keurvorst van de Palts. Hij was de zoon van Frederik IV van de Palts
en Louise Juliana van Nassau, de oudste dochter van Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon.
Frederik was dus een neef van prins Maurits en prins Frederik Hendrik.
Hij was in 1613 getrouwd met Elizabeth
Stuart. Zij was de dochter van Jacobus I
van Engeland en Anna van Denemarken
en de zuster van Karel I van Engeland. Zij
werd vanwege haar schoonheid en
populariteit ook wel bekend als de Parel
van Brittannië, Roos van Engeland,
Hartenkoningin en ook als de
Winterkoningin, omdat ze slechts
gedurende de winter van 1620 koningin
van Bohemen was.
Er waren dus nauwe banden tussen
enerzijds de Republiek der Nederlanden
en anderzijds Engeland.
Na de herovering van Bohemen richtte de
Spaanse aanval zich op De Palts.
Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk
veroverde de Opper-Palts terwijl het
Spaanse Leger van Vlaanderen de
Paltische gebieden aan de linker
Rijnoever bezette.

Frederik V keurvorst van Palts
Het Engelse volk was om twee redenen zeer begaan met de verdediging van De Palts tegen de
Rooms Katholieke dreiging van de Spanjaarden. Ten eerste omdat dat een protestants land was
en ten tweede omdat de rechten van een Engelse prinses hen zeer ter harte ging.
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Maar koning Jacobus I van
Engeland (Engels: James I King of
England and Ireland) voelde er
weinig voor om zijn schoonzoons en
dochters rechten te verdedigen. Hij
hoopte een grote bruidsschat
binnen te halen door een
verbintenis met het Spaanse hof
aan te gaan.
Het vooruitzicht van een Spaanse
bruidsschat bij een huwelijk tussen
Charles, Prins van Wales, en de
“Infanta” Maria Anna van Spanje
was een potentiële bron van
inkomsten voor James I, die naar
manieren zocht om te kunnen
regeren zonder afhankelijk te zijn
van het Lagerhuis voor subsidies.
De wil van het volk om de
Protestanten in De Palts en “hun
prinses” Elizabeth Stuart te helpen
was zo sterk dat zij door koning
Jacobus I niet genegeerd kon
worden.
Hij deed een kleine concessie door
Graaf Dohna toe te staan om een
groep Engelse vrijwilligers te
verzamelen die De Palts zouden
moeten gaan verdedigen.
Het enthousiasme was groot in het
hele land toen het nieuws van zelfs
deze kleine concessie zich door het
gehele land verspreidde.
Koning Jacobus I van Engeland
Er kon geen twijfel over bestaan wie het commando van dit leger zou krijgen: Sir Horace Vere was,
sinds de dood van zijn broer Sir Francis Vere de meest bekwame Engelse militair die toen in leven
was.
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Sir Horace Vere accepteerde de benoeming op 11 juni 1620 en kreeg toestemming om slechts één
regiment van 2200 man te formeren.
Horace Vere (1565 - 1635)
was een zeer kundig en
succesvol Engels militair
en was actief in de Dertigen Tachtigjarige Oorlog.
Hij was de zoon van
Geoffrey Vere en de broer
van Francis Vere.
In de Tachtigjarige Oorlog
nam hij onder meer deel
aan de Slag bij Nieuwpoort
(1600), het Beleg van
Groenlo (1627) en het
Beleg van Maastricht
(1632), waar hij een deel
van de infanterie onder zijn
hoedde had.
Hij werd benoemd tot
Baron Vere of Tilbury.

Sir Horace Vere
Nooit was het in dienst gaan populairder.
De bloem van de jonge adel drong naar voren vanwege de eer om onder Sir Horace Vere te
mogen dienen, en vrijwilligers dromden samen rond de standaard (een smalle en spits toelopende
vlag, van aanzienlijke lengte) die in de stad Londen wapperde gelijktijdig met het slaan van de
trom.
In de lente van 1620 werden bovendien balladen gemaakt en gezongen om vooral mannen die niet
konden lezen of schrijven te werven, teneinde als soldaat of sergeant te dienen in het Britse leger.
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Een van deze balladen die gezongen werd was getiteld: “Gallants to Bohemia”

Gallants, to Bohemia.
Or, let us to the Warres againe: Shewing the forwardnesse of
our English Souldiers, both in times past, and at this present.
To a pleasant new Warlike tune.

Stanza 7:

In faire Bohemia now is sprung,
a Service which we lookt for long:
Where Souldiers may their valour trie,
when cowards from the field will flye:
It never shall of us be said,
that English Captaines stood afraide:
Or such adventures would refraine,
Then let us to the warres againe.

Dit is het zevende couplet van de muzikale ballade, bestaande uit 16 coupletten, en dit diende
gezongen te worden "in een aangename oorlogszuchtige melodie" tijdens de lente maanden van
1620, toen "edele Britten" ertoe werden aangezet om zich aan te sluiten bij het regiment dat vanuit
Engeland naar Bohemen zou worden gestuurd.
Vrijwilligers werden verzamelde door heel Engeland en Schotland, niet alleen "voor het recht van
de ware religie", "voor God en zijn evangelie”, maar ook voor "goud prijzen" en Lady Elizabeth, hun
koninklijke prinses, tegen die tijd de vrouw van Frederik van de Palts en Koningin van Bohemen.

Op 10 juli 1620 nam Sir Horace Vere afscheid van de koning.
Op 22 juli 1620 vertrok de goed uitgeruste expeditie vanuit Gravesend, gelegen aan de monding
van de Theems.
“When James sent 4,000 English troops in September 1620, those were armed and transported by
the Dutch, and their advance covered by a Dutch cavalry column.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Eighty_Years'_War

‐‐ 6 ‐‐

Onder de manschappen Thomas Sleijster en Captain Henry Treffry, zijn commandant.
Sir Horace Vere had de rang van General en was de bevelhebber over een regiment van 2200
militairen. Het regiment van General Horace Vere was verdeeld in 14 compagnieën va elk
ongeveer 150 man.
Sir Horace Vere heeft voor zover is na te gaan tot 1630 alleen over dit regiment het commando
gevoerd. Er zijn tussen 1620 en 1630 wel andere Engelse regimenten naar de Nederlanden
getransporteerd, maar deze regimenten hadden altijd een andere bevelvoerend officier.
Later zullen we zien dat de commandant van Thomas Sleijster, Captain Henry Treffry,
aantoonbaar in het regiment van General Sir Horace Veere heeft gediend.
Daarmee is het zeer
waarschijnlijk dat zowel Captain
Henry Treffry als ook Thomas
Sleijster al in 1620 samen met
General Sir Horace Vere naar
de Palts zijn getrokken.
Henry Treffry, geboren op 3006-1583 in Fowey, Cornwall,
England.
Zijn ouders zijn: Sir John Treffry
(1537 - 1590) en Emilyn
Tresithny (1536 - 1604), beiden geboren en getrouwd in Fowey, Cornwall, England, getrouwd
±1558. Wonend in Place House Fowey
Thomas Sleijster: mogelijk zijn onderstaande gegevens van hem en zijn familie.
Dit zijn transcripties uit doopboeken van de Anglicaanse kerk.
Name:

Thomas Sleyter

Mary Sleyter

Gender:

Male

Female

Christening date:

12 Jul 1594

02 Feb 1598

Christening place:

Baston,Lincoln,England

Baston,Lincoln,England

Father’s name:

John Sleyter

John Sleyter

Bovendien is er een transcriptie uit een
trouwboek.
Mogelijk de ouders van Thomas en zijn
zuster Mary.
Groom’s name: John Slayter
Brides name:

Jhon Henninglye

Marriage date:

10 Oct 1592

Marriage place: Baston,Lincoln,England

Signpost in Baston, Lincolnshire, England, United Kingdom
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St John the Baptist Church, Baston, Lincolnshire, UK
In de Nederlanden aangekomen werden de troepen van Sir Horace Vere begeleid door
Nederlandse cavalerie onder het commando van Graaf Frederik Hendrik van Nassau.
Dit totdat de Engelse troepen contact hadden gemaakt met hun Duitse bondgenoten.
De troepen bereikten de plaats Wesel op 25 augustus 1620.
Daarna trok men naar Coblentz. Hier werden voorbereidingen getroffen om twee mijl ten zuiden
van de stad de Rijn over te steken. Dit deed men op 16 september 1620 in punters die voor dat
doel verzameld waren en trokken toen verder naar het dorp Hembach.
Vervolgens maakten zij een aantal lange
marsen over het heuvelachtige land van de
Taunus richting Frankfurt.
Daar leidden Sir Horace Vere en Graaf
Hendrik hun troepen op 24 september 1620
door de belangrijkste doorwaadbare plaats in
de buurt van Frankfurt.
De volgende dag was er een lange mars naar
Darmstadt. Omdat Sir Horace Vere nu dicht bij
de troepen van de Unie aangekomen was,
nam graaf Hendrik van Nassau afscheid, en
keerde met zijn cavalerie terug naar de
Nederlanden. De volgende dag werd Vere
vergezeld door 1.500 Duitse cavaleristen, die
door de markgraaf van Anspach naar hem
gezonden waren, en op 27 september bereikte
hij de stad Bensheim.
Hier rustten de Engelsen; de troepen trainen
elke dag per divisie in het exerceren en het
aannemen van gevechtshoudingen.
Sir Horace verdeelde zijn kleine leger in vier
divisies van 500 man elk.
De graven van Oxford en Essex leidden de eerste divisie.
De tweede divisie stond onder bevel van Sir Charles Rijk en Sir John Wentworth.
De derde stond onder bevel van kolonel Pointer, met Captains Greatorex en Fairfax.
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En de vierde werd geleid door Sir Gerard Herbert, Sir Stafford Wilmot, hij stierf kort daarna, en
Captain Buck.
Bij het verlaten van Bensheim marcheerde Sir Horace Vere over de vlakte van de Rijn, en door
Lorsch richting Worms.
In Worms voegden de Engelsen troepen en het leger van de protestantse Unie zich samen, en zij
staken de Rijn over door een brug van boten op 1 oktober, 1620.
De haakbus- of lontslotgeweer-schutter,
de voorloper van het musket
Jacob de Geyn II (1565-1629)
De protestantse Unie had de troepen van Vere met slechts 4.000 cavaleristen en 6.000 man
infanterie versterkt.
Ver ontdekte tot zijn grote teleurstelling dat Spinola na eerst Worms te hebben genaderd nu in
volle aftocht was.
Dit was de enige keer dat Spinola geen enkel neiging toonde om de strijd te leveren.
Hij begon een opeenvolging van marsen en tegen-marsen, met de schijnbare doel om zijn
tegenstander uit te dagen.
Uiteindelijk, tegen het midden van november 1620, werd het noodzakelijk om het winterkwartier op
te slaan en Vere besloot om de drie belangrijkste bolwerken van de Palts bezet te houden, en
verdeelde zijn Engelse troepen over hen.
Hij bezette Manheim zelf, Sir Herbert Gerard werd gouverneur van het kasteel van Heidelberg, en
de sergeant-majoor-generaal John Burrough nam het op zich om Frankenthal te verdedigen, een
belangrijke plaats in de buurt van de Rijn, gelegen tussen Worms en Speyer.
Maar de hoop op succes bleek meer kleiner dan ooit, zijn leger en dat van de protestantse Unie
was te klein om de Palts te kunnen verdedigen.
Vere zond de Graven van Essex en Oxford terug, om er bij de Engels regering op aan te dringen
dat het noodzakelijk was om hulp te verlenen, als hij zijn positie vast diende te houden, en om de
stand van zaken uit te leggen.
Maar hun verklaringen waren nutteloos.
De Spanjaarden bezetten het open land, terwijl het Engels de laatste drie bolwerken van Frederik
beschermden, en in het voorjaar van 1621 waren de dappere volgelingen van Sir Horace Vere
geheel verlaten door hun bondgenoten. De Protestantse Unie werd op 2 april 1621 ontbonden, en
de Engelse verdedigers werden aan hun lot overgelaten.
Vere zijn mannen werden nu slecht betaald en slecht voorzien van materiaal, omdat het fonds,
waarmee hij Engeland verliet was uitgeput.
Spinola verliet de Palts in 1621, want in dat jaar kwam er een einde aan het twaalf jarig bestand
met de Staten-Generaal, en het was nodig dat hij het bevel te voerde over het leger dat in de
Nederlanden was om tegenstand te bieden tegen de prins van Oranje.
Maar hij liet een Spaanse leger onder het bevel van Gonzales de Cordova en Verdugo achter om
samen te werken met de imperialistische generaal, graaf Tilly, tegen Sir Horace Vere.
Ondertussen oefende Cordova druk op Sir Horace uit door de bevoorrading af te afsnijden en in
september 1621 begon hij met de belegering van Frankenthal.
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Op 15 oktober 1621
vertrok Sir Horace Vere
uit Manheim naar
Frankenthal, en Cordoba
werd gedwongen om het
beleg van Frankenthal te
op te geven.
De kleine Engels groep
van helden werd nu
inderdaad aan zijn lot
overgelaten. Zij was
verdeeld over de drie
bolwerken, die van
Manheim, Heidelberg en
Frankenthal, onder drie
glorieuze leiders, Sir
Horace Vere, Sir Gerard
Herbert, en sergeantmajoor-generaal
Burrough.
Beleg van Frankenthal door de Spanjaarden onder Gonzalvo van
Cordova, vanaf 21 september tot 14 oktober 1621
Ze werden omringd door een overweldigende kracht van de imperialisten en Spanjaarden, onder
generaals als Tilly, Cordova, en Verdugo.
Vere wist dat zijn militaire positie hopeloos was, maar de drie trouwe leiders besloten om tot het
laatst vol te houden.
Graaf Tilly bezette de
Heiligenberg, een
hoogte aan de
rechteroever van de
Neckar en bedreigde
Heidelberg op 20 juni
1622, en op 15
augustus 1622 begon
hij de belegering pas
echt.
Sir Horace Vere had
de verdediging van de
stad Heidelberg aan
een Nederlandse
officier genaamd Van
der Merven
toevertrouwd, terwijl
Herbert het bevel over
het kasteel had.
Op 15 augustus begon
Graaf Tilly pas echt
met het beleg, het
betrof zowel het
kasteel als de stad.
Beleg van Heidelberg door Beierse troepen,
van 21 juni tot 6 september 1622
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Op de 22 augustus werd met een zware kanonnade begonnen, dit hield twintig dagen aan.
Een poging om de stad op 5 september 1622 te bestormen werd afgeslagen.
Een zware vuur van de artillerie werd vervolgens voor meerdere dagen gehandhaafd, de poorten
werden opgeblazen, en op 16 september 1622 werd de stad stormenderhand ingenomen.
Van der MerVen en de soldaten trokken zich terug in het kasteel.
Sir Herbert Gerard verdedigde het kasteel een aantal dagen langer, totdat deze dappere held viel,
dodelijk gewond.
Van der MerVen gaf het kasteel op de 19e september 1622 over, waarbij de troepen werd
toegestaan om uit te marcheren met al de eer van de oorlog.

Sir Horace Vere werd nu in Manheim belegerd, met zijn garnizoen van 1.400 man, met de
opdracht om de zeer uitgebreide vestingwerken te verdedigen.
Hij had geen geld en geen voorraden.

Toen hij tot het uiterste was
teruggedrongen trok hij zich
terug in de citadel, en
capituleerde daarna op eervolle
voorwaarden aan het eind van
september 1622.

Hij en zijn dappere garnizoen
marcheerden met alle eer van
de oorlog de poort uit.
Sir Horace ging eerst naar
Frankfurt, en vandaar naar Den
Haag.
De dappere Burrough hield bij
Frankenthal nog steeds stand.
Manheim 1601-1647
De verdedigingswerken waren verouderd en zwak, zijn voorraden uitgeput.
Toch behield hij de plaats tegen Tilly, en daarna tegen Verdugo en de Spanjaarden de hele winter
door.
Hij gaf zich pas over op 14 april 1623, en toen deed hij dat alleen op grond van orders van thuis.
Burrough werd later geridderd voor zijn verdediging van Frankenthal.
Zowel Generaal Vere, de heer Fransen, de predikant van de generaal en Dr Wells, zijn arts,
verklaarden later dat:
De dag voordat ze het Kasteel van Mannheim overgaven, hadden ze twee heftige aanvallen te
verduren gehad, had de vijand versterking van 3.000 nieuwe man aan verse troepen gekregen,
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hadden zijzelf niet voldoende kruit overgehouden om nog twee aanvallen meer te weerstaan,
hadden ze dat kruit bij hun vertrek allemaal met zich mee gedragen en ook nog meer van de vijand
gekregen dat om het deel dat werd afgesproken te kunnen bezitten, ze hadden water tekort,
hadden niet genoeg mensen om het kasteel op zijn muren te verdedigen, (de citadel had in totaal
een hoogte zo groot als de Tower of London), elke man stond alleen en een piketlengte uit elkaar
en er was geen hoop op enig succes, en als wij ons niet binnen drie dagen hadden overgegeven
en het kasteel was daarna bij een aanval ingenomen dan zou bij iedereen zijn keel worden
doorgesneden.
In het laatste kwartaal van 1622 was Sir Horace Vere bezig om het Engelse regiment dat hem in
1620 naar Duitsland had vergezeld te ontbinden. Veel van de mannen werden op bevel van de
koning overgebracht naar het regiment van Generaal Cecil.
Maar Captain Knollys en Captain Thornen (Thornhurst) die met hun compagnieën over zee terug
naar Engeland waren gestuurd, voordat de order van de koning was uitgevaardigd en waren
aangekomen in Gravesend, kregen geen toestemming om aan land te gaan, maar moesten, zodra
de wind dat toeliet terugkeren naar de Nederlanden om de Staten te dienen..
Sir Horace Vere keerde in 25 januari 1623 terug naar Gravesend in Engeland.
Op zaterdag 28 januari 1623 arriveerde Lord General Verte in Londen en werd op zondag door
koning James ontvangen die zo dankbaar en gelukkig was dat hij zichzelf vergat; zijne Majesteit
stond met ontbloot hoofd voor zijn illustere gast.
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Van Thomas Sleijster (en zijn commandant Captain Henry Treffry) zijn in de periode van 1620 tot
1625 (de datum van zijn eerste huwelijk in Zutphen) geen gegevens bekend.
Zo weten wij niet in welke plaats in Duitsland zij waren gelegerd: Heidelberg, Mannheim of
Frankenthal. Dit omdat bijna alleen de namen van de hogere officieren in de verslagen worden
genoemd.
Dat ze na capitulatie in de Palts naar de Nederlanden zijn gekomen is wel zeker. Dat moet dus in
1622 of 1623 zijn gebeurd.
Voor zover bekend, zijn er vanuit Engeland in de periode 1620-1625 geen troepen, die onder het
commando van General Horace Vere moesten dienen, naar de Nederlanden gestuurd. Thomas
Sleijster en Captain Treffry moeten dus met de troepen in 1620 zijn meegekomen.
Ook zaten ze niet bij de compagnieën die naar Gravesend (Engeland) waren verscheept en die
teruggestuurd werden.
Deze troepen onder het bevel van General Horace Vere zijn nooit, in tegenstelling tot andere
troepen, naar Engeland teruggehaald. Tot in 1932 (de bevrijding van Maastricht) hebben zij onder
het commando van General Vere (die zelf met tussenpozen in Engeland verbleef) gediend. Daarna
zijn zij langzamerhand met Nederlandse vrouwen getrouwd en in de Nederlandse samenleving
(het Staatse leger) opgegaan.
Waar Thomas Sleijster en Captain Henry Treffry na hun terugkeer uit de Palts in de Nederlanden
ingekwartierd waren is niet bekend. Het is echter wel bijna zeker dat zij in 1624 aan de bestrijding
van de belegering van Breda hebben deelgenomen.
-----------------------------------------------------------------In 1624 trof Spinola uitgebreid voorbereidingen voor het beleg van Breda en Sir Horace Vere
vertrok vanuit Engelands naar Den Haag om zich bij het leger van prins Maurits te voegen, hij trof
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor haar verdediging.
In 1624 richtten de graven van Oxford, Southampton en Essex, en Lord Willoughby, vier
regimenten op en vertrokken ook naar de Nederlanden.
Met de belegering van Breda werd door Spinola in augustus 1624 begonnen.
De stad was van groot belang, zowel voor wat betreft de sterkte van de plaats en de waarde die
daarmee verbonden was, als met betrekking tot de grote voorbereidingen die werden getroffen om
haar tot overgave te dwingen.
De ogen van heel Europa keerden zich naar de historische Brabantse stad.
De twee toegangswegen naar Breda werden door Spinola gebarricadeerd.
De Prins van Oranje besloot om Sir Horace Vere een wanhopige poging te laten ondernemen om
de verhoogde toegangswegen open te breken. De dijken waren twintig of dertig meter breed. Vere
had de beschikking over 6.000 man, waaronder 300 piekeniers die door zijn jonge neef, de graaf
van Oxford, werden geleid. Een uur voor zonsopgang marcheerden de Engelsen over de dijken,
gooide met vuur-ballen, en veroverden zij de schans en een “halve maan” (vesting). Spinola
stuurde toen grote versterkingen, en, na een lange en meest dappere strijd, werden de Engelsen
gedwongen zich terug te trekken, velen werden gedood en gewond. Sir Horace Vere verrichtte de
terugtocht onder het oog van de Prins van Oranje in perfecte orde.
Vanaf die tijd was alle hoop op de opheffing van de belegering verloren.
De capitulatie, tegen gunstige voorwaarden, werd ondertekend op 2 juni 1625.
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De overgave van Breda op 2 juni 1625 geschilderd door Velazquez
Breda bleef niet lang in handen van de Spanjaarden. Het werd op 10 oktober 1637 heroverd.
Bij zijn terugkeer uit Nederland, na de dappere actie bij Breda, ontdekte Sir Horace Vere dat King
Charles I zijn vader was opgevolgd, en er dat een nieuwe regering was aangetreden.
De grote generaal was op de top van zijn roem, en was zonder twijfel de meest vooraanstaande
militaire officier van de levende Engelsen.
Sir Horace werd op de 25 juli 1625 tot Baron Vere van Tilbury benoemd.
Lord en Lady Vere verbleven in een aangenaam huis in Clapton, in de buurt Hackney, waar ze met
hun vijf jonge dochters woonden, in de perioden waarin het mogelijk was dat de generaal afstand
kon nemen van zijn plichten in de Nederlanden.
Toch was hij verplicht om het grootste deel van de jaren 1627 en 1628 bij zijn leger te zijn.
-----------------------------------------------------------------Het is zeer waarschijnlijk dat Thomas Sleijster en Captain Henry Treffry na de mislukking van de
bestrijding van de belegering, gevolgd door de overgave, van Breda ingekwartierd werden in
Zutphen en daar na elke expeditie weer terugkeerden.
Thomas Sleijster trouwde daar op 16 november 1625 met Marrije Loon, weduwe van Vespasianus
Loon.

‐‐ 14 ‐‐

Daarvoor had Marrije Loon, als weduwe van Vespasianus Loon al trouwplannen gehad.
De huwelijksafkondiging vond plaats in Zutphen op 18-01-1624 met George Bond, soldaat onder
Captain Broun (waarschijnlijk een fonetische notatie van Brown)
Hetr huwelijk is echter nooit voltrokken.

Van het huwelijk van Marrije met Vespasianus Loon is verder niets te vinden.
n.W. suggereert dat zij niet uit Zutphen afkomstig is.
De voornaam Vespasianus kan op een Rooms Katholieke afkomst duiden.
n.W. betekent: nagelaten Weduwe
in tegenstelling tot g.b.a.n.W: geloofs burger alhier nagelaten Weduwe
b = burger

a = alhier

s = soon

d = dochter

n = nagelaten

W = weduwe (Weduwnaar?)

J = jongeman of Jongedochter
ond = (dienend) onder

C. = Capiteyn

-----------------------------------------------------------------Bronnen:
Historie of Verhael van Saken van Staet en Oorlogh Deel 1 1618 – 1626
Historie of Verhael van Saken van Staet en Oorlogh Tweede deel 1626-1630
Historie of Verhael van Saken van Staet en oorlogh Derde deel 1630 1635
Korte beschryving ofte Journael van de optreckinge des doorluchtigen prince van Orangien 1632
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Maurits werd opgevolgd door zijn broer Frederik Hendrik.
Vanaf 1626 begon Frederik Hendrik samen met Ernst Casimir met een veldtocht, waarin hij
verschillende successen boekte.
Zo werden de inmiddels door de katholieke Contrareformatie stevig beïnvloede steden Oldenzaal
(1626) en Groenlo (1627) heroverd.

Het beleg en de inname van Oldenzaal door het Staatse leger onder graaf Ernst Casimir, 1
augustus 1626. Kaart van de versterkte stad en omgeving met de legerkampen van de
belegeraars. Op de voorgrond enkele soldaten, linksonder verlaten de bezetters de stad.
Rechtsboven een inzet met het verwoesten van het Huis ter Laak.
Mogelijk heeft Captain Treffry met zijn compagnie hier ook aan deelgenomen.
Dit kan afgeleid worden uit de huwelijksafkondigingen en het afsluiten van de huwelijken van
soldaten uit de compagnie van Captain Treffry. Een hiaat kan duiden op de onmogelijkheid om dan
een huwelijk af te sluiten. Dit kan veroorzaakt zijn doordat de compagnie uitgerukt was naar een
belegering van een stad of een andere expeditie.
In de periode van november1625 tot augustus 1642 zijn er in het totaal 86 huwelijksafkondigingen
gedaan waarvan er 80 huwelijken zijn afgesloten.
In 1637 zien wij ook Nederlandse namen verschijnen. Dit duit er op dat er een Nederlanders
worden opgenomen in de compagnie van Captain Treffry. Deze compagnie is dan waarschijnlijk in
Nederlandse dienst.
In de periode tussen 14-06-1626 (huwelijk) en 24-09-1626 (de daarop volgende
huwelijksafkondiging) zijn er geen activiteiten op dit terrein. Dit kan op een militaire activiteit buiten
Zutphen wijzen. Mogelijk Oldenzaal.
Op 22 april 1627 trouwde Captain Henry Treffry met Walborg van den Brouck.
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Het Beleg van Groenlo
(ook wel: het Belegh van Grol)
in 1627 was een door Frederik Hendrik
opgezette belegering van de door de
Spanjaarden bezette veste Grol
(tegenwoordig Groenlo geheten),
ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
Het beleg duurde van 20 juli 1627 tot en
met 19 augustus m1627, waarna Grol zich
moest overgeven aan de belegeraars.
Drie gegraven 'approches' richting Grol.
██ Engelse approche
██ Franse approche
██ Approche van Ernst Casimirs soldaten
De rechthoekige uitbouwen zijn 'corps de
garde'. De twee paarse elementen zijn
batterijen.
Ook in deze periode geen activiteiten op het huwelijksfront binnen de compagnie van Captain
Treffry. In de periode tussen 15-04-1627 (huwelijk) en 17-02-1628 (de daarop volgende
huwelijksafkondiging) zijn er geen activiteiten op dit terrein. Beleg van Groenlo.
----------------------------------------In 1628 behaalde de Nederlandse vloot een beroemde overwinning op zee:
Piet Hein veroverde de Spaanse zilvervloot.
Plotseling was er geld in overvloed.
Frederik Hendrik was hierna vastbesloten om een
aantal belangrijke acties te ondernemen.
Lord Vere ging naar Den Haag om te deelnemen aan
het overleg dat heeft plaatsgevonden en er werd
besloten dat de volgende campagne de belegering en
verovering van de stad Boisle-Duc (of ‘sHertogenbosch) moest worden.
Toen de Prins van Oranje had besloten om het gebied
in te nemen, wees hij het rendez-vous punt aan:
Schenken Schans, op 26 april 1629.
Op dinsdag 24 april 1629 vertrok generaal Lord Vere
uit Den Haag, verbleef die nacht te Utrecht, en de
volgende dag sloot hij zich in Arnhem met zijn regiment
bij de prins aan.
Frederik Hendrik (1584-1647)
prins van Oranje
In het eigen regiment van Lord Vere zaten zijn neef Simon Harcourt, zijn schoonzoon Lord
Haughton, zijn neef de graaf van Oxford, jonge Thomas Fairfax, de dappere Philip Skippon, en met
hen komen de namen van Luttrell, Byron, Hotham, Cave.
Een tweede Engels regiment stond onder bevel van Edward Cecil.
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Een derde regiment van Generaal Morgan. Een vierde van kolonel Harwood.
Een vijfde van Sir Edward Vere.
Vandaar marcheerde het leger langs de lijn van de Maas richting van Bois-le-Duc, tot, op 30 april
1629 Prins Frederik in een huis in het dorpje Vucht verbleef, met de Heer Generaal Vere in een
huis naast hem.
In augustus begonnen de belegeraars op te trekken; de dienst in de loopgraven was zwaar en
gevaarlijk.

Prins Frederik Hendrik bij de belegering van 's-Hertogenbosch 1629 (Pauwels van Hillegaert)
In een poging de Staatse troepen weg te lokken probeerden de Spaanse troepen onder leiding van
Ernesto Montecuccoli Amersfoort en de Veluwe in te nemen. Dit mislukte echter na een Staatse
aanval op een Spaans voedseldepot, waarna 's-Hertogenbosch zich overgaf.
Op 17 september 1629 capituleerden de bezetters en gaven Den Bosch over aan de Prins van
Oranje.
-----------------------------------------------------------------Ook in deze periode geen activiteiten op het huwelijksfront binnen de compagnie van Captain
Treffry.
In de periode tussen 15-04-1629 (huwelijk) en 19-09-1630 (de daarop volgende
huwelijksafkondiging) zijn er geen activiteiten op dit terrein
Wel wordt op 03-06-1629 de dochter Maria Walburch van Captain Treffry geboren.
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Lord Vere keerde terug naar Den Haag met de rest van de illustere gezelschap dat prins Frederik
Hendrik had omringd tijdens de uitvoering van deze grote militaire prestatie.
Hij bleef zijn tijd verdelen, als de plicht zijn aanwezigheid vereiste, tussen Londen en Nederland,
en in het jaar 1632 werd hij door de Prins van Oranje opgeroepen om mee te doen in een andere
zegevierende campagne.
Waar het om ging was de aanval op de stad Maastricht aan de Maas; men zou op 22 mei 1632 te
Nijmegen samenkomen.
Het leger van prins Frederik Hendrik bestond uit een Nederlandse, een Engels, en een Franse
brigade, bestaande uit 28 infanterie regimenten verdeeld in 381 compagnieën, 28 cavalerie
compagnieën, 83 stuks geschut, 12 boten voor bruggen gedragen door wagens, en 1.500 provisie
wagens met 100.000 kilo biscuit.
Lord Vere's regiment was verdeeld in 23 compagnieën, Howard’s regiment in 12,
Morgan's en Packenham's in elk 11, Graaf Brederode's in 12, Graaf Solms’s is in 11.
Op 1 juni 1632 stond het leger voor Venlo, de stad gaf zich op de 4e over.
Roermond volgde volgende dag het voorbeeld, en op de 7e verliet de Prins van Oranje die plaats
en trok naar Maastricht.
Om een belegering te kunnen doorstaan was Maastricht in 1632 goed bevoorraad en bezat een
sterk garnizoen onder bevel van de Comte La Motterie.
De vijand had ook troepen in het veld, gelegerd op beide oevers van de rivier.
De Prins van Oranje en Lord Vere vestigden het hoofdkwartier ten westen van Maastricht, met
uitzicht op de Brusselse Poort.
Op een dag, in het begin van augustus leek een aanval kans van slagen te hebben.
De graaf van Oxford, die het bevel voerde in de loopgraven, gaf het bevel, en een dappere aanval
werd gedaan.
Elke avond nam Lord Vere zelf het commando over de lijn die de Engelse vooruitgeschoven delen
beschermde.
De meest wanhopige gevechten waren op 17 augustus. Op die dag viel de vijand met grote kracht
de Engelse loopgraven aan.
Een neef van Generaal Horace Vere, de jonge luitenant Edward Vere, dienend onder Captain
Treffry, sneuvelde die avond.
Op de 20e augustus 1632 kreeg kolonel Heiligen, die met het regiment van Lord Vere in de
loopgraven zat, de opdracht voor de aanval.
Lord Vere zelf stond op de batterij, waar de kogels hem om de oren vlogen, om te zien hoe de bres
werd aangevallen.
Toen hij waarnam dat het verlies ernstig was geworden, beval hij een terugtrekking tot in de
loopgraven.
De volgende dag werd Maastricht overgegeven aan de Prins van Oranje, voorwaarden van
overgave te werden opgesteld en ondertekend op 21 augustus 1632.
De verliezen waren zwaar. In het totaal sneuvelden 909 manschappen.
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De diameter van de vesting Maastricht is minder dan 2 kilometer en die van de schans van
Frederik Hendrik is ongeveer 5 kilometer. De lengte van de schans is dan ongeveer 15 kilometer.
Een gracht van drie meter breed en twee meter diep is niet ongewoon. De grond werd opgeworpen
tot een schans met dezelfde afmetingen.
Nauwelijks was Frederik Hendrik voor de stad aangekomen of hij liet versterkingen aanleggen om
zich tegen aanvallen te dekken. Deze forten werden onderling verbonden door een rondgaande
verschansing met gracht (de “omgravinge”) en door twee schipbruggen over de Maas. Zodoende
werd, evenals in 1629 bij 's Hertogenbosch, zowel de stad ingesloten als de belegeraar zelf
beveiligd tegen aanvallen van een leger, dat tot ontzet mocht komen opdagen. Het Spaanse leger
was voor zo iets te zwak, en de regering te Brussel riep daarom de hulp in van de Duitse Keizer,
die Pappenheim zond. Deze deed op 17 Augustus een hevige aanval, die echter met zulke grote
verliezen werd afgeslagen, dat hij zich spoedig naar den Rijn terugtrok. Het lot der vesting was nu
beslist! Door loopgraven - zie op het kaartje: “App(roches) van syne Exc.” - was men de stad al
zeer dicht genaderd. Van uit die punten maakt men onderaardse gangen, ook onder de drogen,
maar zeer diepe stadsgracht doorlopend, en kwam zo tot de stadsmuur. Door het laten springen
van een mijn ontstond een bres, waarop de stad zich overgaf uit vrees voor plundering.
De belegering van Maastricht was de laatste belangrijke militaire operatie waarbij Lord Vere
betrokken was.
Hij bleef met hulp van zijn kennis en jarenlange ervaring de Staten steunen, maar zijn actieve
dienst in het veld was ten einde gekomen.
Hij naderde het einde van een lang en welbesteed leven.
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-----------------------------------------------------------------Dat Captain Henry Treffry en Thomas Sleijster bij de opmars naar Maastricht, die van 22 mei 1632
te Nijmegen tot 21 augustus 1632de ondertekening van de voorwaarden van overgave van
Maastricht, hebben meegevochten blijkt uit het volgende:
In deze periode zijn er geen activiteiten op het huwelijksfront binnen de compagnie van Captain
Treffry.
In de periode tussen 06-05-1632 (huwelijksafkondiging) en 28-11-1632 (het daarop volgend
huwelijk) zijn er geen activiteiten op dit terrein.

Dit huwelijk werd op 6 mei afgekondigd en pas op 28 november 1632 voltrokken.
Dus na de veldtocht naar Maastricht en de inname daarvan.
Van deze veldtocht is een verslag gemaakt door Henry Hexham (in het Engels) en in het
Nederlands vertaald in het boek “Korte beschrijvinge ofte Journael van de Optreckinge des
Doorluchtigen Prince van Orangien”.
Hierin komt de rol van Captain Henry Treffy naar voren. Ook dat hij gewond is geraakt.
(Treffry: ook geschreven als Treverey of Treffery)
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Uit de volgende lijst blijkt ook dat Capteyn Treffry gewond is geraakt, zijn luitenant Edward Vere
(een neef van Generaal Vere) gesneuveld is en een andere neef Captain Avry Vere ook gewond is
geraakt.

In het totaal zijn bij deze veldtocht 909 militairen overleden, waarvan 490 Engelsen.
Van de 4 Engelsen regimenten zijn 23 officieren gesneuveld (en 26 gewond).
Van regiment van generaal Vere zijn157 militairen gesneuveld waaronder 3 officieren (en 14
officieren zijn gewond).
-----------------------------------------------------------------Tussen 13-05-1635 en 10-01-1636 vonden er in de compagnie van Capiteyn Henry Treffry geen
huwelijken plaats.
Het is mogelijk dat de compagnie na de inname van Maastricht, toen Generaal Vere voorgoed
naar Engeland ging, over is gegaan in de Staatse dienst.
De compagnie is dan mogelijk betrokken geweest bij het beleg van Tienen (Belgie) van 8 t/m 10
juni 1635.
De prins had deze soldaten niet in de hand tijdens de inname van de stad. De stad werd op 10 juni
drie dagen lang geplunderd waarbij vrouwen, meisjes en nonnen werden verkracht door de
belegeraars.
De brand had een afschrikwekkende uitwerking opgeleverd, steden als Diest, Herentals en
Aarschot gaven zich onmiddellijk over.
Hierna trokken de verenigde legers naar Leuven waar het beleg opgebroken moest worden
vanwege groot gebrek aan voedsel.
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Dan trouwt Thomas Sleijster op 03-05-1637 voor de tweede maal.
Onbekend is wat er met zijn eerste vrouw Marrije Loon gebeurd is.
Er kan niet nagegaan worden of zij overleden is of simpelweg vertrokken is om welke reden dan
ook.
Nadat het huwelijk op 16-04-1637 is afgekondigd, trouwt Thomas Sleijster met Anneken Willems.

Anneke Sticke was weduwe, zij was eerder op 28-11-1634 getrouwd met Jan Willems (John
Williams) van Jorck. (waarschijnlijk York, Engeland.)
Gezien de toevoeging n.d. was zij voor haar huwelijk niet eerder getrouwd geweest.

Samen krijgen zij op 02-09-1636 een zoon Willem. Deze zoon wordt later dus een half-broer van
de kinderen van Thomas Sleijster en Anneke Sticke-Willems.

Jan moet tussen 28-11-1634 en 22-01-1637 overleden zijn, want op 22-01-1637 vindt er een
huwelijksafkondiging plaats tussen Hendrik Grimso (Henry Grimshaw) en Anneken Willems,
weduwe van Jan Willems.

Maar dat huwelijk kon niet voltrokken worden omdat de bruidegom voor de tweede proclamatie
overleed. (Sponsus obijt ante secundam proclamationem)
Dan op 16-04-1637 vindt er de huwelijksafkondiging plaats tussen Thomas Sleijster en Anneken
Willems en op 03-05-1637 trouwen zij.

Uit onderzoek is bekend dat soldaten meer voor hun collega’s vechten dan voor het vaderland. Het
is dan ook niet bijzonder dat, als iemand sneuvelde, iemand zorgde voor de achtergebleven
weduwe en haar kind(eren) door met haar te trouwen.
------------------------------------------------------------------
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Tussen 23-06-1637 en 05-11-1637 vonden er in de compagnie van Capiteyn Henry Treffry geen
huwelijken plaats.
In die tijd vond van 21 juli tot 11 oktober 1637 het beleg van Breda plaats.

Beleg van Breda van 23-06-1637 tot 11-10-1637 door Frederik Hendrik (J.Blaeu)
Van deze troepen maakten onder andere Engelsen, Schotten en Fransen deel uit.
Vanuit Ginneken werden twee naderingsloopgraven gemaakt in de richting van de Ginnekenpoort.
De ene loopgraaf werd gegraven door de Engelsen, de andere door de Fransen. Verschillende
malen deed men uitvallen tegen de loopgraven en streed piek tegen piek en zwaard tegen zwaard.
Op 27 augustus bereikten de Fransen de kant van de gracht, de Engelsen een dag later. Ten
koste van veel doden en gewonden werden twee dammen in de grachten gegooid. Op 1
september werd het hoornwerk aan de Ginnekenpoort tegelijkertijd door de Fransen en de
Engelsen bestormd. Maar de belegerden stelden zich dapper te weer. Het was 6 oktober, 7 uur 's
morgens, toen een tamboer van de bezetting verscheen om te onderhandelen met de aanvallers.
Frederik Hendrik stond aan de belegerden een eervolle aftocht toe. Op 11 oktober, 's morgens om
11 uur, trok de bezetting met slaande trom, vliegende vaandels, brandende lont en een kogel in de
mond de Boschpoort uit in de richting van Mechelen.
-----------------------------------------------------------------Tussen 28-03-1638 en 21-10-1638 vonden er in de compagnie van Capiteyn Henry Treffry geen
huwelijken plaats.
Op 20 juni 1638 probeerde een leger onder leiding van Willem van Nassau Antwerpen te
veroveren: het leger werd echter door de Spanjaarden verpletterend verslagen in de slag bij Kallo
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of Calloo.
Mogelijk is de compagnie van Capiteyn Treffry hier ook actief geweest.
Op 30-09-1638 wordt Thomas de zoon van Thomas Sleijster en Anneken geboren

en op 08-12-1639 wordt Johannes geboren

-----------------------------------------------------------------Tussen 31-01-1640 en 18-10-1640 vonden er in de compagnie van Capiteyn Henry Treffry geen
huwelijken plaats.
Op 4 juli 1640 trachtte men het Zeeuws-Vlaamse Hulst alsnog te veroveren op de Spanjaarden
(slag bij Hulst). Hendrik Casimir I sneuvelde echter bij de slag en de Spanjaarden hielden stand.
Pas in 1645 werd Hulst door de Staatse troepen ingenomen. Hendrik Casimir werd door zijn broer
Willem Frederik opgevolgd als stadhouder van de noordelijke gewesten.
-----------------------------------------------------------------Tussen 06-04-1641 en 16-01-1642 vonden er in de compagnie van Capiteyn Henry Treffry geen
huwelijken plaats.
Het beleg van Gennip duurde van 28 juni tot en met 29 juli 1641 toen nam Frederik Hendrik
Gennep in.
Op 24-10-1641 wordt Walborg geboren

-----------------------------------------------------------------Capiteyn Henry Treffry, de compagniescommandant van Thomas Sleijster overlijdt in 1644 op 60of 61-jarige leeftijd.
Treffry, weduwe (Treveri); weduwe van Henry Treffry († 1644); kapitein in het Staatse leger: II 9
Uit: Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en
Drenthe, 1643-1649, 1651-1654 (1643-1654)
En uit het “Dagboek 1644” van Willem Frederik:
[9]
Aen de weduwe van captein Treveri een pension belooft van seuventich gulden, soolang sie leeft. De eedelen van Hollandt sijn mit haere stemmen gegaen tegens S.H. aengaende de person van
d'ontfanger-general, S.H. stemmende Berckel, de nobelen de commis Ketting.
Capiteyn Henry Treffry is al eerder teruggetreden.
Op 20-07-1642 wordt hij voor de laatste maal bij een huwelijk vermeld als de commandant van een
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soldaat/bruid.
Zijn opvolger Kapiteyn Nicolaas Heerhof Coek wordt voor het eerst op 09-10-1642 vermeld.
-----------------------------------------------------------------Tussen 29-01-1644 en 28-02-1647 vonden er in de compagnie van Capiteyn Nicolaas Heerhof
Cock geen huwelijken plaats.
Het Beleg van Sas van Gent was de belegering van Sas van Gent die plaatsvond tussen 28 juli en
5 september 1644 toen veroverde Frederik Hendrik Sas van Gent.
Het Beleg van Hulst van 04-10-1645 (inname Steneke) tot 04-11-1645 was het laatste grote beleg
in de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de zwaar versterkte stad Hulst werd veroverd door stadhouder
Frederik Hendrik van Oranje van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Op 12 juli 1646 sloeg Frederik Hendrik opnieuw (vergeefs) het beleg voor Antwerpen tot begin
september 1646.
Tijdens oktober 1646 trachtte men nog Venlo te belegeren, maar mede door de invallende winter
mislukte ook die aanval.
-----------------------------------------------------------------Frederik Hendrik overleed in 1647 nadat zijn gezondheid al geruime tijd achteruit was gegaan. Hij
werd opgevolgd door zijn zoon stadhouder Willem II.
De vrede van Münster; het einde van de 80-jarige oorlog.
Op 30 januari 1648 werd de vredestekst vastgesteld.
Deze werd ter ondertekening naar Den Haag en Madrid gestuurd.
Op 15 mei 1648 werd de vrede definitief getekend.
------------------------------------------------------------------
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Op 13-12-1650 wordt Lijsbetgen de dochter van Thomas Sleijster en Anneken geboren

Op 05-04-1653 verkrijgt Thomas Sleijster het burgerschap van de Stad Zutphen.

De kern van het burgerschap in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was dat je allerlei
publieke taken op je nam. Dat was goed voor je stad en voor je eigen status. Publieke diensten
waren toen nog vrijwel volledig het domein van de stad. De hele staatsinrichting was gebaseerd op
de steden. Heel veel taken zijn pas centrale overheidstaken geworden in de negentiende eeuw.
Toen werden bijvoorbeeld de schutterijen afgeschaft.
Het burgerschap in Zutphen.
Om burger te worden, moest je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moest je financieel vrij
zijn, mocht je niet ziek zijn en geen vijanden hebben. Daarnaast moest je ook nog de juiste
godsdienst (gereformeerd of katholiek) belijden.
Burger werd je automatisch als je ouders burgers waren, door te trouwen met een burger(es) of
door het burgerschap te kopen. Een gewild beroep of rijkdom waren voor de stad redenen om
mensen het burgerschap te geven. Ook uit dankbaarheid voor een geleverde dienst kon de stad
iemand het burgerrecht (gratis) verlenen.
De burgers in spé waren verplicht om een eed af te leggen waarin zij zworen trouw te zijn aan de
heerser en stad en voor een bepaalde periode in de stad te blijven wonen. Het burgerschap verviel
als een burger langer dan de vastgestelde periode uit de stad was. Tijdens de Republiek werden
de meeste mensen ontpoorterd, omdat ze gelogen hadden over hun geloof of weer katholiek
waren geworden.
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