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Samenvatting
De leerlingen gaan aan de hand van de canontekst 
en het bekijken van een serie onderzoeken wat er 
gebeurd is tijdens de slag bij Ane. Kunnen ze het 
verhaal op een korte manier naspelen in de klas? 
Als extra optie wordt het bezoeken van het 
monument en het streekmuseum in Hardenberg 
waar een uitstalling over de slag bij Ane aanwezig is 
sterk aangeraden.
Ook in het tinnenfiguren museum in Ommen is een 
opstelling aanwezig over de slag bij Ane.
De leerlingen kunnen ook gaan naar Museum 
Gramsbergen voor een les over de Slag bij Ane. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat het een veel grotere 
slag is geweest dan dat we dachten! 

Doel van de les:
De leerlingen weten wanneer de slag bij Ane is 
geweest en wat daar werd bevochten.
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
beantwoorden van vragen over de canontekst en 
een bezoek aan een museum drie kenmerken van de 
slag bij Ane noemen.

Werkvorm

Stap 1
Introduceer de les klassikaal aan de hand van een 
aantal beelden op het digibord. 
•  Weet iemand wat er op deze beelden te zien is? 
•  Waar denk je dat dit is gebeurd?
•  Hoe lang is het geleden en hoe weten we precies 

wat er is gebeurd? 
•  Is er ergens een monument voor deze 

gebeurtenis?

Stap 2
De leerlingen gebruiken de tekst uit de canon om 
erachter te komen wat er tijdens de slag bij Ane is 
gebeurd. 
Vervolgens kunnen de leerlingen naar een van de 
geopperde musea gaan om zich verder in de slag bij 
Ane te verdiepen. 

Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: kunnen 
de leerlingen drie kenmerken van de slag bij Ane 
noemen.
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Tijdsduur 
Introductie thema van de les in de klas 1 lesuur  
(45 min)
Bij museumbezoek circa 1 dagdeel.

Lesbenodigdheden
Digibord met internetaansluiting
Geprinte opdrachtenformulieren

Voorbereidende werkzaamheden 
Lees informatie over Slag bij Ane.
Maak een afspraak bij één van de musea: 

Streekmuseum Hardenberg
De Historische Vereniging Hardenberg e.o. heeft 
Museum ‘t Stadhuus onder haar beheer. 

Contactgegevens:
Museum ‘t Stadhuus
Voorstraat 34
7772 AD Hardenberg
Openingstijden 2018:
14 april t/m 27 oktober
ma. t/m za. 13:30 tot 16:30 uur
groepen s.v.p. op afspraak. Check altijd even op de 
website voor wijzigingen in openingstijden. 
Mail voor contact naar: info@hvhardenberg.nl

Nationaal Tinnen Figuren Museum 
Dit museum heeft ook een permanente opstelling 
waarin de slag bij Ane prachtig is verbeeld.  

Contactgegevens:
Markt 1 
7731 DB Ommen 
Telefoonnummer: 0529-454500 
E-mail: welkom@tinnenfigurenmuseum.nl

Info Centrum Vechtdal 
In dit museum in Gramsbergen is een speciale 
zaal ingericht waar de geschiedenis tentoon 
wordt gesteld. Alle vondsten die in de bodem 
van het slagveld gevonden zijn, zijn in de zaal te 
bewonderen. Contactgegevens

Contactgegevens:
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
Tel: +31 (0) 524 56 1639
Fax: +31 (0) 524 56 3351
E-mail: info@infocentrumvechtdal.nl
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Onderstaande tekst komt een canon. Dat is een moeilijk woord voor een lijst van hoogtepunten (hele 
belangrijke gebeurtenissen) uit de Nederlandse geschiedenis. Voor de provincie Overijssel is ook zo’n canon 
geschreven. De slag bij Ane wordt dus gezien als heel belangrijk voor de geschiedenis van Overijssel. Lees 
de tekst even goed door.
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Ruzie
In de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht, met de mooie naam Otto van der Lippe of 
Otto II, de baas van Overijssel, Drenthe en de stad Groningen. Maar de steden, de ridders en de 
bisschop van Utrecht hadden vaak ruzie met elkaar. Ze wilden allemaal meer te zeggen hebben 
dan de ander. En ze wilden het land dat de ander had.

Rudolf en de bisschop
Graaf Rudolf II (de tweede) van Coevorden (Drenthe) wilde meer vrijheid om zijn eigen 
beslissingen te nemen. Hierdoor kreeg hij ruzie met bisschop Otto van der Lippe. De bisschop 
verzamelde een groot leger met beroemde ridders om de ongehoorzame graaf eens een lesje te 
leren. Maar de bisschop had niet gerekend op de slimheid van de graaf en zijn legertje, gevormd 
door boeren uit de omgeving.

Moeras
Vlakbij Ane lag een moerasachtig gebied. Dat werd ‘De Mommeriete’ genoemd. Rudolf en zijn 
boeren slaagden er op 28 juli 1227 in om het leger van de bisschop het moeras in te lokken. De 
ridders, gekleed in zware harnassen, zakten op hun paarden in het moeras weg. Met pijlen, speren 
en hooivorken sloegen de boeren op ze in. Die dag werden er rond de 400 ridders gedood, onder 
wie de bisschop en zijn broer. Rudolf en zijn boeren hadden gewonnen!

Valstrik
Willebrand van Oldenburg werd de nieuwe bisschop van Utrecht. Hij stuurde Rudolf een 
uitnodiging om te komen praten over meer vrijheid op het kasteel in Hardenberg. Maar in plaats 
dat Rudolf het ontvangst kreeg dat bij een graaf paste, werd hij in de kerker gesmeten. De 
uitnodiging was een valstrik. Op 25 juli 1230 werd Rudolf vermoord. Zijn lichaam werd op een 
spies tentoongesteld als waarschuwing voor ieder die in opstand wilde komen tegen de bisschop.
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Opdracht 1
Lees de tekst onder het kopje van ‘Ruzie’ nog eens. 
Volgens de tekst was er vaak ruzie tussen de bewoners van de provincies Overijssel en Drenthe, de stad 
Groningen en de baas in hun gebied. Wie was die baas? En hoe heette hij?
En van welke provincie zou die man nog meer de baas zijn geweest?

Opdracht 2
Lees de tekst onder het kopje van ‘Rudolf’ en de bisschop nog eens.
Waaruit bestond het leger van de graaf Rudolf? En waaruit bestond het leger van Otto?
Wie verwachtte je dat gaat winnen?

Opdracht 3
Lees de tekst onder het kopje ‘Moeras’ nog eens. 
Het staat niet heel duidelijk omschreven in de tekst, maar wat denk je dat een moeras is?
En waarom waren de ridders, die een veel betere uitrusting hadden, toch in het nadeel?

Opdracht 4
Lees de tekst onder het kopje ‘Valstrik’ nog eens.
Er staat dat Willebrand van Oldenburg de opvolger is van Otto van der Lippe. Wat was er met Otto gebeurd?
Vind je het een gepaste straf die Rudolf heeft gekregen voor zijn opstand tegen bisschop Willebrand?
En waarom?
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antwoordenformulier
slag bij ane
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Antwoord 1
Bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe (of Otto II). Hij was ook de baas in Utrecht.

Antwoord 2
Het leger van graaf Rudolf bestond uit boeren en dat van Otto uit ridders. Verwachting dat leger met 
ridders wint.

Antwoord 3
Drassig, modderig land, waar je in wegzakt. De uitrusting van de ridders was wel goed, maar heel zwaar.

Antwoord 4
Otto was samen met de ridders omgekomen in het moeras. Alle antwoorden zijn goed mits 
beargumenteerd.
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Informatie uit canon voor volwassenen
Zelfverzekerd en vol bravoure leidde bisschop Otto 
van der Lippe in de zomer van 1227 zijn indrukwek-
kende riddermacht ten strijde tegen de opstandige 
Drenten, die zich onder leiding van Roelof van Coe-
vorden tegen de bisschop hadden gekeerd. Onder de 
bisschoppelijke legermacht bevonden zich de gra-
ven van Gelre, Kleef en Bentheim en Goor, evenals 
de illustere kruisridder Berend van Horstmar, die in 
1190 tijdens de derde kruistocht in de voorste linies 
had gestreden. Op 28 juli troffen zij het Drentse boe-
renleger, dat zich strategisch had opgesteld aan de 
rand van een moeras, vermoedelijk bij het gehucht 
Ane, even ten noorden van Gramsbergen.

Afgeslacht door boeren en vrouwen
De strijd liep uit op een bloedbad. “Als [de bisschop-
pelijke legers] tegen de vijand oprukken, zakken 
onze voorste gelederen meteen langzaam weg in 
het stinkende, dode moeras, waarin ze ten slotte 
door het gewicht van hun wapenrusting geheel 
wegzinken”, aldus een bisschoppelijke kroniekschrij-
ver. “Van verre met pijlen en speren en van dichtbij 
met het zwaard slachtten de Drentse onmensen hen 
af als vee.” Het bisschoppelijk leger sloeg in paniek 
op de vlucht. De geharnaste ridders raakten door 
de zomerhitte bevangen en vielen ten prooi aan hun 
achtervolgers. “De bisschop nemen ze gevangen, ze 
schudden hem uit en als kroon op hun wreedheid 
scheren ze met een zwaard zijn tonsuur [geschoren 
kruin] af, met huid en al; met messen snijden ze 
hem de keel af, ze hakken van alle kanten op hem 
in en maken hem af.” Ook Berend van Horstmar 
kwam om in de geweldsorgie, evenals tientallen van 
de machtigste ridders uit Overijssel. Slechts een 
restant van het verslagen leger wist via de Vecht te 
ontkomen. De partijdige kroniekschrijver: “O ramp-

zaligste van al onze dagen, waarop zoveel edele, 
voortreffelijke ridders en hooggeboren schildkna-
pen, in totaal wel vierhonderd, samen met hun heer 
en bisschop zoveel doden zijn gestorven: buiten 
adem op de vlucht, weggezakt in het moeras, afge-
slacht door boeren en vrouwen [die] als ze de kans 
kregen, in hun moordlust nog erger dan de mannen 
tekeer gingen tegen ons deerniswekkende leger.”

Drentse hang naar zelfstandigheid
De slag bij Ane was uitzonderlijk in zijn soort: het 
kwam zelden voor dat onderdanen een strijd tegen 
hun heer wonnen. Enkele jaren tevoren had dezelfde 
bisschop Otto II een opstand in Salland onder leiding 
van de heren van Voorst en Buckhorst hardhandig 
neergeslagen. Overal in Europa kwam de bevolking 
rond 1200 in verzet tegen centralisatie van de macht 
met bijbehorende belastingheffing en verlies van 
vrijheid. Maar de Drenten waren wel zeer vasthou-
dend in hun strijd tegen het bisschoppelijk gezag. 
Bisschop Harbert van Berum († 1150) had in 1139 
een verwant aangesteld als erfelijk slotvoogd van 
Coevorden met rechtsmacht over Drenthe. Deze 
heren van Coevorden voeren al spoedig een op 
autonomie gerichte koers. Dit legde de basis voor 
het Drentse streven naar zelfstandigheid. Ook de 
opvolgers van bisschop Otto II hielden de Drenten 
niet onder de duim. Noch de terechtstelling van 
Roelof van Coevorden, noch collectieve excommuni-
catie (kerkelijke buitensluiting) deed hen tot inkeer 
komen. Bisschop Wilbrand van Oldenburg (ca. 1180-
1233) liet in 1229 kasteel Hardenberg bouwen ter 
verdediging van Overijssel tegen de Drenten. Pas 
de verovering van burcht Coevorden in 1395 door 
Frederik van Blankenheim (ca. 1355-1423) bracht 
Drenthe min of meer terug onder het bisschoppe-
lijk gezag. Als gevolg van dit eeuwenlange conflict 
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ontstond er een breuk tussen de Overijsselse en 
Drentse gebieden binnen het Oversticht, waardoor 
het bisschopgezinde Overijssel steeds meer op 
zichzelf kwam te staan.

Een klooster ter nagedachtenis
Het indrukwekkende bloedbad bij Ane noopte ook 
tot bezinning. Bij een strafexpeditie van bisschop 
Wilbrand in 1228 zegden de Drenten toe een kloos-
ter te stichten ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van de slag bij Ane. Dit nonnenklooster Mariënkamp 
kwam enkele jaren later tot stand in de buurt van 
Coevorden, maar werd later die eeuw verplaatst 
naar de parochie Rolde, waarmee de basis voor de 
stad Assen werd gelegd. Bisschop Wilbrand zelf 
stichtte in 1233 langs het Zwartewater ten noorden 
van Hasselt het klooster Mariënberg, ook wel Zwar-
tewaterklooster genoemd. In deze omgeving lagen 
verscheidene “dappere mannen” begraven die bij 
Ane gesneuveld waren. De twintig nonnen moesten 
dagelijks bidden voor het zielenheil van alle omge-
komen ridders.
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/overijssel/
slag-bij-ane

Ruzie
In de Middeleeuwen was de bisschop van Utrecht 
de baas van Overijssel, Drenthe en de stad Gronin-
gen. Maar de steden, de ridders en de bisschop van 
Utrecht hadden vaak ruzie met elkaar. Ze wilden 
allemaal meer te zeggen hebben dan de ander. En 
ze wilden het land dat de ander had.

Rudolf en de bisschop
Graaf Rudolf II (de tweede) van Coevorden wilde 
meer vrijheid om zijn eigen beslissingen te nemen. 
Hierdoor kreeg hij ruzie met bisschop Otto II van der 

Lippe. De bisschop verzamelde een groot leger met 
beroemde ridders om de ongehoorzame graaf eens 
een lesje te leren. Maar de bisschop had niet gere-
kend op de slimheid van de graaf en zijn legertje, 
gevormd door boeren uit de omgeving.

Moeras
Vlakbij Ane lag een moerasachtig gebied. Dat werd 
de Mommeriete genoemd. Rudolf en zijn boeren 
slaagden er op 28 juli 1227 in om het leger van 
de bisschop het moeras in te lokken. De ridders, 
gekleed in zware harnassen, zakten op hun paarden 
in het moeras weg. Met pijlen, speren en hooivorken 
sloegen de boeren op ze in. Die dag werden er rond 
de 400 ridders gedood, onder wie de bisschop en 
zijn broer. Rudolf en zijn boeren hadden gewonnen!

Valstrik
Willebrand van Oldenburg werd de nieuwe bisschop 
van Utrecht. Hij stuurde Rudolf een uitnodiging om 
te komen praten over meer vrijheid op het kasteel in 
Hardenberg. Maar in plaats dat Rudolf het ontvangst 
kreeg dat bij een graaf paste, werd hij in de kerker 
gesmeten. De uitnodiging was een valstrik. Op 25 
juli 1230 werd Rudolf vermoord. Zijn lichaam werd 
op een spies tentoongesteld als waarschuwing voor 
ieder die in opstand wilde komen tegen de bisschop.
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