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GENNEP 
In de rubriek "Weten en
Zien" verzorgt historica
Olga van den Broek his-
torische schetsen over
het nog zichtbare verle-
den in onze regio. Deze
keer schrijft zij over 't
Genneperhuis.

Als je in Oeffelt door het
Doorkijkvenster naar de
ruïne van 't Genneperhuis

kijkt zie je een lieflijk bos-
je in een schitterend wei-
delandschap staan. Op
geen enkele manier voel je
nog iets van het belang van
die grootse vesting van
weleer. Maar belangrijk
was hij! 

Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648), nu
vaak de Nederlandse
Opstand genoemd, was
Gennep en vooral 't Gen-

neperhuis regelmatig het
middelpunt van de strijd.
't Genneperhuis en de
Schenkenschans bij Nij-
megen waren de wachters
van de belangrijkste ver-
keersaders uit die tijd, de
rivieren Maas en Rijn.Dan
weer waren het de Span-
jaarden dan het Oranjele-
ger die bezit namen van de
vestingen.Zij hieven er tol
en hielden militaire bewe-
gingen in de gaten.

Vanaf  1581 hadden de
Noord-Nederlandse pro-
vincies zich van hun heer,
de koning van Spanje,
afgescheiden en noemden
zich de Republiek der
Zeven Verenigde Neder-
landen. Maar de Spaanse
koningen wilden hun wel-
varende noordelijke
gebieden niet kwijt en
probeerden de Republiek
weer in bezit te krijgen.

Daarom stuurde de nieu-
we koning van Spanje,
Filips IV, in 1635 opnieuw
een leger van 12.000 man
naar het noorden. Deze
troepen legerden zich bij
Gennep en maakten 't
Genneperhuis, tot hun
hoofdkwartier. Voor de
stad en  de wijde omgeving
was dit een ramp.Rondom
het fort, vestigden zich
weliswaar handelaren,
werklui, wasvrouwen,
marketentsters en prosti-
tuees die de soldaten van
eten, goederen en andere
zaken voorzagen,maar dat
was bij lange na niet
genoeg. In de wijde omge-
ving werden materialen
gevorderd,paarden opgeë-
ist en mannen te werk
gesteld om bijvoorbeeld
veen te steken en hout te
kappen. Tekorten werden
aangevuld door roof en
brandschatting. Van

Mook tot Blitterswijk hiel-
den de soldaten huis aan
beide zijden van de Maas.
Bij tegenwerking werden
oren, neus en zelfs benen
afgehakt.Bovendien moet
in de wijde omgeving van
de vesting de stank vanwe-
ge het lozen van afval en
uitwerpselen in de grach-
ten ontstellend zijn
geweest. Ook brachten de
soldaten allerlei ziektes
mee zoals de pest,met dui-
zenden doden in de streek
tot gevolg.

Prins Frederik Hendrik,
de jongste zoon van Wil-
lem van Oranje, wilde 't
Genneperhuis terug om
weer vrije doorgang te
hebben op de Maas. In
1641 verbleven er onge-
veer 3000 vijandelijke sol-
daten in de vesting en Fre-
derik Hendrik belegerde,
met een leger van 19.500
man in een ring van 15 km
rond 't Genneperhuis, het
gebied.Zelf verbleef hij in
een legerkamp in Oeffelt.
Met veel zwaar geschut en
ondermijning via loop-
graven veroverde het
Oranjeleger eerst de
kroonwerken tot zij de ves-
ting zelf konden aanval-
len. Vanuit Venlo kwam
nog wel Spaanse verster-
king, maar die werd ver-
jaagd. Zwaarbewapende
oorlogsschepen van het
Oranjeleger op de Maas
controleerden aan en
afvoer via de rivier. Frede-
rik Hendrik was beroemd
om zijn moderne oorlogs-
technieken wat hoogge-
plaatste toeschouwers uit
binnen en buitenland aan-
trok. Zij logeerden in het

door de monniken verla-
ten klooster St. Agatha.

Na een beleg van twee
maanden werd de toe-
stand in 't Genneperhuis
onhoudbaar en capitu-
leerden de Spanjaarden.
Zij kregen een vrije
aftocht en mochten alles
en iedereen, zelfs hun
doden, meenemen. Met
190 paard en wagens en 20
schepen vertrokken zij
met slaande trom. Hoe
belangrijk de overwin-
ning voor de Republiek
was blijkt uit het feit dat
deze gevierd werd met het
luiden van alle kerkklok-
ken in het hele land.

Op dit moment wordt
er hard gewerkt om deze
geschiedenis van 't Genne-
perhuis weer tot leven te
wekken. Nadat het terrein
op explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog is

gecontroleerd en archeo-
logisch is onderzocht, is
men nu bezig de kroon-
werken en de grachten
rond de vesting herken-
baar te maken. Als dit
klaar is zal de ruïne ont-
daan worden van zijn
groene jas en worden er
wandel- en fietspaden aan-
gelegd. Waarschijnlijk al
in 2010 zult u hier kunnen
genieten van een nu vredig
en prachtig stukje cultuur-
historisch landschap.
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