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13 juli 1573
Deze week is het 447 jaar geleden dat Haarlem een 

absoluut dieptepunt bereikte toen de Spanjaarden, na 

een langdurige belegering van zeven maanden, de 

stad konden overmeesteren. De Haarlemmers moes-

ten, gedwongen door grote hongersnood, hun strijd 

staken en gaven zich op 13 juli 1573 over aan de vij-

and.

Alkmaar en Leiden vieren ieder jaar opnieuw het heu-

gelijke feit dat zij, belegerd door de Spanjaarden, met 

hulp van buiten konden worden ontzet (8 oktober 

1573 en 3 oktober 1574). Helaas viel en valt er in Haar-

lem niet veel te feestelijks te vieren, want de Span-

jaarden hebben na de overgave Haarlem nog jaren-

lang bezet. Er stad lag in puin en er volgden jaren van 

armoede, hongersnood en pest. Maar de strijd om 

Haarlem had de troepen van de vijand wel dusdanig 

verzwakt dat dit het begin van het einde betekende 

voor de Spaanse bezetting van een deel van de ste-

den in de Nederlanden.

Politieke en religieuze onrust
Het alledaagse leven in de 16e eeuw was door de po-

litieke onrust, veraf en dichtbij, erg onzeker. De stag-

nerende economie en de toenemende financiële ei-

sen van de landsheren maakten het de Haarlemmers 
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steeds moeilijker om rond te komen. De landsheren 

die in deze periode over de Nederlanden heersten 

waren de Spaanse koning Karel V en zijn zoon Filips I, 

afkomstig uit het Habsburgse huis. 

In deze financieel onzekere tijd speelde iets dat voor 

veel onrust zou gaan zorgen: religieuze hervorming. 

De eerste tekenen daarvan waren in Haarlem al een 

eeuw eerder te herkennen. In 1458 bijvoorbeeld werd 

een proces gevoerd tegen kleermaker Epo wegens 

ketterij. Men verweet Epo dat hij de bijbel in de ei-

gen taal las, dat hij als prediker optrad en naar eigen 

overtuiging leefde. Men vond het aanstootgevend dat 

hij beweerde dat alleen God aanbeden moest wor-

den en niet Maria en allerlei heiligen. Verder noemde 

hij de hostie niet meer dan een stukje gewijd brood. 

Deze opvattingen vond men ketterij, een dwaalleer 

die niet geaccepteerd kon worden. Epo werd opge-

pakt en moest op het Sandt in het openbaar belijden 

dat hij berouw had. Hij stierf kort daarna aan de pest.

De religieuze onrust begon inmiddels samen te vallen 

met de onvrede op bestuurlijk vlak. Veel stadbesturen 

en edelen in de Nederlanden vonden de maatregelen 

die de Spaanse koning hiertegen nam, onuitvoerbaar. 

Zij zagen het als een grote bedreiging van hun eigen 

rol in het bestuur en voor de maatschappelijke rust 

en de kwetsbare economie. Ze verzochten de koning 

om verzachting van de plakkaten tegen de ketters en 

afschaffing van de inquisitie. 

Filips II stuurde vervolgens een zekere Fernando Al-

varez de Toledo, hertog van Alva, naar de Neder-

landen om toe te zien op een strenge naleving van 

godsdienstige zaken. Alva stelde in 1569 een belas-

ting in van tien procent op de verkoop van roerende 

goederen. De meeste Hollande steden vonden deze 

zogenaamde ‘tiende penning’ te ver gaan. Toen Den 

Briel op 1 april 1572 door opstandelingen, watergeu-

zen genoemd, werd ingenomen, sloten veel steden in 

Holland zich aan bij deze opstand. Willem van Oran-

je was een van de voortrekkers van de Opstand. Hij 

was opgevoed aan het Spaanse Hof in Brussel en een 

voormalige vertrouweling van de Spaanse koning. Op 

zijn verzoek kwamen op 19 juli 1572 vertegenwoor-

digers van twaalf Hollandse steden, waaronder Haar-

lem, bij elkaar in Dordrecht. Oranje wilde meer steun 

en geld voor zijn vrijheidsstrijd krijgen van de steden. 

De aanwezige steden erkenden hem als stadhouder 

van Holland, tekenden voor vrijheid van godsdienst 

en maakten afspraken met geuzenleider Lumey. Alva 

trad hard op tegen de opstandige steden. Hij verover-

de Mechelen en Amersfoort en plunderde Zutphen 

en Naarden, waarbij hij de inwoners liet afslachten.

Het Haarlemse stadsbestuur was, net als dat van Am-

sterdam, lange tijd Spaansgezind. Maar toen de leden 

van de schutterij, die overwegend aanhangers van de 

Willem van Oranje waren, het bestuur onder druk zet-

ten koos Haarlem stelling tegen de Spaanse koning. 

Amsterdam probeerde Haarlem nog te overtuigen dat 

een goed gesprek met Don Frederik, legeraanvoerder 

en zoon van Alva, zou kunnen leiden tot een vreed-

zame oplossing. Daarop trok een Haarlemse dele-

gatie voor overleg naar Amsterdam. Na het vertrek 

van de delegatie lukte het Wigbold Ripperda, leider 

van de aanwezige troepen van Willem van Oranje, 

om de achterblijvers te overtuigen voor de opstand 

te kiezen. Daarbij deed hij de belofte dat het zittende 

stadsbestuur mocht aanblijven en een ieder zijn eigen 

religie mocht behouden. Haarlem opende vervolgens 

de stadspoorten voor geuzenleider Lumey en drie-

duizend soldaten uit de opstandige gewesten en Wal-

lonië, Engeland, Schotland, Duitsland de stad binnen.

Een confrontatie met de Spanjaarden was onver-

mijdelijk; op 11 december 1572 verschenen Spaanse 

troepen bij Haarlem. De soldaten werden onderge-

bracht in het Regulierenklooster, dat ter hoogte van 

de huidige Kloosterstraat stond, en in het Leprooshuis, 

het huidige museum Dolhuys. De legerleiding trok in 

kasteel Huis ter Kleef, dat het hoofdkwartier werd.

Het Beleg van Haarlem (1572-1573)
Het Beleg van Haarlem is een ramp die eeuwenlang 

tot de verbeelding heeft gesproken. Maar ook in de 

tijd van het beleg werd het elders in het land en in Eu-

ropa met grote belangstelling gevolgd. Haarlem werd 

in de 16e eeuw gezien als een militair zwakke stad. 

De stadsomwallingen waren verouderd en slecht 

onderhouden, het land rond de stad kon niet onder 

water worden gezet en overal waren beschutte plek-

ken waar de vijand zich kon verschansen. Het beleg 

vergeleek men met het bijbelverhaal over de kleine 

David en de reusachtige Goliath. Een nietig Hollands 

stadje strijdt tegen het grote, machtige Spaanse Rijk. 

Men was reuze nieuwsgierig hoe dat zou aflopen.



Ook de nieuwe strijd-

methodes werden met 

grote interesse gevolgd. 

De verdedigers voerden 

een soort guerrilla en de 

Spanjaarden probeerden 

de Haarlemse vestingen 

te ondermijnen door 

tunnels te graven en op 

te blazen met buskruit. 

Op deze manier werd 

bijvoorbeeld de Kruis-

poort in februari 1573 

met succes ondermijnd. 

Achter de opgeblazen 

Kruispoort bouwden de 

Haarlemmers in kor-

te tijd een aarden wal in 

de vorm van een halve 

maan. Een stuk of dertig 

huizen moest daarvoor 

worden afgebroken. 

De eerste militaire actie van de Spanjaarden was het 

verjagen van de geuzen die probeerden de Haarlem-

merhout te bezetten. Vervolgens beschoten zij met 

veertien kanonnen twee dagen lang de Haarlemse 

stadsmuren en poorten. Bij de beschieting richtten 

zijn hun aandacht op de noordkant van de stad. De 

Kruispoort en de Janspoort stonden namelijk bekend 

als de zwakste verdedigingspunten. Restanten van dit 

bombardement en de latere beschietingen zijn overal 

in de binnenstad teruggevonden. Vooral op locaties 

aan de noordkant van de stad zijn tientallen kanons-

kogels opgegraven. 

Een dagboek vol kanonskogels
Met het blote oog is er soms nog iets van het bom-

bardement te zien, bijvoorbeeld op de zolders van 

de Grote- of St. Bavokerk. Op de noordelijke zolders 

hebben kogelinslagen duidelijk hun sporen nagelaten 

in de balken en muren. Door de diepe, ronde gaten in 

de metersdikke muren en de ingeschuurde banen op 

de houten balken kunnen we de kanonskogels haast 

nog zien vliegen.

Daarnaast zijn er kleine kogels van allerhande hand-

vuurwapens, zoals een van ṕistolet́  of een árqué . 

Bij Huis ter Kleef, waar het Spaanse hoofdkwartier 

was, zijn veel van dit soort kogels gevonden. Een 

aantal daarvan is duidelijk gebruikt in de strijd: ze zijn 

platgedrukt, waarschijnlijk omdat ze tegen een muur 

zijn afgeketst. 

Een bijzondere vondst is een Spaanse helm die tijdens 

het beleg of vlak daarna in het Spaarne is terechtge-

komen. De helm is gemaakt van een koperlegering 

en bestaat uit twee delen die aan de bovenzijde van 

de kam door een omgeslagen rand aan elkaar beves-

tigd zijn. Ook de randen zijn omgeslagen en voorzien 

van een ribbelmotief. Op de helm zijn ter versiering 

meerdere bloemvormige nietjes van koperlegering 

aangebracht.

De meest voorkomende getuigen van het beleg van 

Haarlem zijn kanonskogels. Ze zijn als stille getuigen 

ingemetseld in gevels en muren van gebouwen, zoals 

in een binnenmuur van de St. Bavo of in de gevel van 

een juwelierswinkel in de Spekstraat. Voor een bena-

dering van het daadwerkelijke aantal is er een unieke 

bron: het dagboek van Haarlemmer Willem Janszoon 

Verwer. Hij heeft een dagboek bijgehouden en ge-

beurtenissen in Haarlem in de jaren voorafgaand, tij-

dens en na het beleg beschreven. Tijdens het beleg 

heeft hij bijgehouden hoeveel kogels er iedere dag 

op de stad werden afgevuurd. Volgens zijn telling zijn 

er in totaal 10.402 kanonskogels over de stadsmuren 

gekomen.

Zeven maanden ellende
Na het tweedaagse bombardement bestormde het 

Spaanse leger de stadsmuren. De Haarlemmers en 

hun hulptroepen wisten deze aanval af te slaan, waar-

bij tien verdedigers stierven en honderden aanvallers 

sneuvelden. De Spanjaarden werden gedwongen om 

hun geplande tactiek van een snelle overrompeling 

aan te passen naar een belegering. De belegering zou 

zeven maanden, of nog preciezer, 214 dagen duren. 

Het beleg verliep voor de Haarlemmers redelijk zo-

lang de bevoorrading van de stad kon doorgaan. 

Maar het verlies van de slag op de Haarlemmermeer 

op 29 maart 1573 was het begin van het einde. Am-

sterdamse schepen sloten het Haarlemmermeer 

waardoor Haarlem onbereikbaar was voor de aanvoer 

van voedsel, geschut en ander materiaal. 



Op 8 mei werd de laatste voedselvoorraad verdeeld. 

Er heerste grote hongersnood, mensen moesten eten 

wat er nog voorhanden was: ratten, muizen, blade-

ren en gras. De Haarlemmers wisten het nog twee 

maanden vol te houden. Begin juli stuurde Willem van 

Oranje vierduizend man naar Haarlem om de stad te 

bevrijden. Maar de duiven, die aan hun poten de be-

richten droegen over deze poging, werden door de 

Spanjaarden onderschept. De hulptroepen werden in 

de Haarlemmerhout in een hinderlaag gelokt en in de 

pan gehakt.

Haarlem kon niets anders doen dan zich overgeven, 

al vreesde iedereen in de stad wat dat zou betekenen. 

Andere opstandige steden waren genadeloos ge-

plunderd, uitgemoord en plat gebrand. Op 13 juli gaf 

de stad zich over na een stevige onderhandeling over 

de voorwaarden voor capitulatie. Plundering van de 

stad en uitmoorden van de burgerij werd afgekocht. 

Haarlem moest 240.000 gulden losgeld betalen, een 

astronomisch bedrag in die tijd. De eerste honderd-

duizend gulden moest binnen twaalf dagen na de 

overgave worden betaald en het resterend bedrag 

binnen twee maal zes weken.

Op de dag van de overgave kreeg de Haarlemse bur-

gerij brood en wijn uitgedeeld. Twee dagen later be-

gon de executie van de overwonnen soldaten. Op de 

Grote Markt werden lange rijen galgen opgericht en 

vijf beulen voerden de terechtstellingen uit. Als een 

man biechtte dan kreeg hij een onthoofding met het 

zwaard in plaats van dood door de galg. Toen de beu-

len te moe werden en er geen voldoende touw meer 

was voor de galgen, bond men de mannen ruggelings 

aan elkaar voor een verdrinkingsdood in het Spaarne. 

In totaal werden vijftienhonderd à achttienhonderd 

mannen terechtgesteld. Een week later werden de le-

geraanvoerders van de stad onthoofd.



De Spanjaarden bliezen hun hoofdkwartier, Huis ter 

Kleef op met buskruit, vanaf dat moment is het kasteel 

een ruïne. De restanten dienden jarenlang als steen-

groeve voor bakstenen. Het gebouw van de voorma-

lige kaatsbaan stond nog wel overeind en werd tot 

het einde van de 19e eeuw bewoond en is nu een 

yoagstudio. De rest van het kasteelterrein, waar ook 

de ruïne ligt, is tegenwoordig in gebruik als de Haar-

lemmer Kweektuin. 

Na het beleg was Haarlem, met de permanente aan-

wezigheid van Spaanse militairen in de stad, noodge-

dwongen trouw aan de Spaanse koning net als Naar-

den, Muiden en Weesp. Amsterdam had zich nooit bij 

de opstand aangesloten en was trouw gebleven aan 

de Spaanse koning. De vijf steden vormden samen 

een katholieke strook, daarbuiten in Holland was de 

katholieke eredienst sinds 1573 verboden.

Haarlem had het beleg verloren, maar de Spanjaar-

den hadden inmiddels wel gemerkt dat hun leger niet 

onoverwinnelijk was. Het beleg had hen veel geld en 

mankracht gekost, maar liefst achtduizend man was 

omgekomen. Haarlem werd daarom ook wel het 

kerkhof van de Spanjaarden genoemd. De overge-

bleven soldaten waren na maanden van zware strijd 

ernstig verzwakt en gedemoraliseerd. Mede daardoor 

konden Alkmaar, Leiden en Woerden wel stand hou-

den en ontzet worden.

Men sach Haerlem bestormen
Met macht vielen de Spaengiaerts an
Daer laghen so veel int velt ghestorven,
Viermael sijnse gheslaghen daer van
Want de vrouwen quamen soo stoutelick an,
Met steenen, peckreepen, vier [vuur] ende vlam,
Wierpense de Spaingiaerts van de mueren
Sy kreten als leelicke dieren.
... 
Sestien Vaendel knechten ghetrouwen
Sijn te Haerlem binnen ghewent
En twee Vaendels ghemonsterde Vrouwen
Hebben so menighen Spaengiaert gheschent,
Int stormen doen zy grooten ghewelt
En draghen dat Vendlijn als een Heldt,
Soo lustelick in haer handen
Duc dalve [Alva] tot sijnder schanden

Geuzenlied uit 1573
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