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Het Beleg van Haarlem (1572-1573)
Het Beleg van Haarlem is een ramp die eeuwenlang
tot de verbeelding heeft gesproken. Ook in de tijd van
het beleg zelf werd het elders in het land en in Europa 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 plekken
waar de vijand zich kon verschansen. Ook de nieuwe
strijdmethodes 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. Een nietig Hollands stadje strijdt tegen
het grote, machtige Spaanse Rijk, hoe zou dat zou aflopen?
De Spanjaarden beschoten de eerste paar dagen met
maar liefst veertien kanonnen de Haarlemse stadsmuren en poorten. Restanten van dit bombardement
en de latere beschietingen zijn overal in de binnenstad
teruggevonden. Zo zijn overal in de stad tientallen kanonskogels opgegraven.
Het beleg verliep voor de Haarlemmers redelijk zolang 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. Amster-

damse schepen sloten het Haarlemmermeer waardoor Haarlem onbereikbaar was voor de aanvoer van
voedsel, geschut en ander materiaal.
De Haarlemmers wisten het uiteindelijk zeven maanden vol te houden, maar door hongersnood en tekort
aan munitie moesten zij zich overgeven, al vreesde
iedereen wat dat zou betekenen. Andere opstandige
steden waren namelijk genadeloos geplunderd, uitgemoord en plat gebrand.
Op 13 juli gaf Haarlem zich over na een stevige onderhandeling over de voorwaarden voor capitulatie.
Plundering van de stad en uitmoorden van de burgerij
werd afgekocht: 240.000 gulden losgeld, een astronomisch bedrag in die tijd.

Haarlems beleg bezongen
Over het beleg deden al snel de grootste verhalen de
ronde. Bijvoorbeeld over de dappere Haarlemmers,
die zich kranig weerden. Niet alleen de aanwezige soldaten en de sterke mannelijke bewoners van de stad
vochten, maar ook de vrouwen deden volop mee! In
een geuzenlied uit 1573 wordt dit uitvoerig bezongen:
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

Emanuel van Meteren, de eerste geschiedschrijver van
de Tachtigjarige Oorlog, zegt in zijn ‘Belgische ofte
Nederlantsche historie van onsen tijden’ uit 1599 het
volgende over Kenau: ´Die van binnen [Haarlem] hadden ooc een cloecke vrouwe ende eerbaer weduwe,
omtrent XLVI jaren out, Kennau genoemt, die dander
vrouwen in allen noot aenvoerde ende met eenighe
andere veel manlycke daden boven vrouwen aert bedreef op ten vijant, met spiessen, bussen ende sweert,
als een man haer behelpende in vrouwelycke habijt´.
Beide heren schreven over Kenau dat ze een vrouw
van middelbare was en redelijk welgesteld was. Ze
had met materieel, arbeid en wapens het algemeen
belang gediend en de vijand gekweld en getergd. Ze
had altijd al meer dan andere vrouwen een mannelijk
hart in haar lijf gehad.

Kenau Simonsdochter Hasselaer
Een voorbeeld van die stoere, dappere vrouwen die
in het lied bezongen worden, is Kenau Simonsdr.
Hasselaer (1526-1588). Volgens de mythevorming
zou zij een legertje van driehonderd Haarlemse vrouwen hebben geleid dat meestreed op de stadsmuren.
Er zijn talloze afbeeldingen van Kenau als strijdbare
vrouw tijdens het beleg. Haar naam is onlosmakelijk
verbonden met Haarlem en met de uitdrukking ‘een
echte Kenau’, waarmee een kranige vrouw wordt bedoeld.
Haarlemmer en bierbrouwer
Willem Janszoon Verwer heeft
een dagboek bijgehouden en
gebeurtenissen in Haarlem in
de jaren voorafgaand, tijdens
en na het beleg beschreven.
In het dagboek schrijft hij over
Kenau het volgende:
“Daer was een zeer manlijcke
vrou die met recht een manninne genompt mocht worden, met name Kenu. Want zij
met wapenen ende gewer alle
daghen ginch achter die straeten ende heeft altoes boven
alle ander vrouwen ende mannen een mannelickx haert int
lijff ghehadt ende heeft oock
zulxs wel gethoont hoewel zij
was een vrou op haer daghen.”

Over de vrouwen van Haarlem met wie Kenau streed,
die ook in het geuzenlied hierboven worden bezongen, schrijft Verwer:
‘Die maechden die an die vesten ghingen hebben
zoe gewillicken ende sonder vreese gearbeijt, dat
ze boven opt wallen ghingen singen psalmen ende
andere loffsangen, dat een mensch mochten lusten
die daer bij ofte omtrent quam. Ja zoe stoudt, dat zij
oover sagen ende dooer die gaeten+ende daer worder deel alsoe gescooten. Met luijder stemmen, als
sotheijt, ende daermede haer spoot hilden, singhende op sottelijcke wijse: ‘Die meijskens van Haerlem
, Zij zijn so mal, Sij draghen die eerde al op die wal ,
Dirridom deijne etc.’ , ende rijepen met luijder stemmen papau, papau etc. Het Coenyncx volck rijepen
ghij hooren, hooren ende ghij kelck dijven, wij sullen
u noch hangen.”

De maagden stonden op de vesten zonder vrees gewerkt en stonden psalmen en andere lofzangenen
spotliederen te zingen, heel dapper, terwijl er om hen
heen geschoten werd en de Spanjaarden hen toe riepen en dreigden hen te zullen ophangen.
Maar er is meer bekend over Kenaus leven dan haar
strijd tegen de belegeraars alleen. Ze was een handelsvrouw, gaf leiding aan een scheepswerf en voerde
na het beleg talloze processen tegen de stad en de
staat. Ze was een dochter van Guerte Coenendochter
Hasselaer en Simon Gerrits Brouwer, beide afkomstig
uit oude, vooraanstaande Haarlemse families. Vader
Simon was eigenaar van een brouwerij, zijn woning
lag aan het Bakenesser Spaarne (Donkere Spaarne).
Kenau was getrouwd met Nanning Gerbrantsz. Borst,
die een scheepsmakersbedrijf had tussen het Spaarne
en de Spaarnwouderstraat. Na de dood van Nanning
in 1562 zette zij de zaken voort en liet zich aantekenen als ‘scheepsmaekster’, zeer ongebruikelijk voor
een vrouw in die tijd. Er zijn uit die periode zestien
scheepsbrieven, overeenkomsten van aanbesteding,
op haar naam bewaard gebleven. De schepen die in
haar werf gebouwd werden, waren van het type karveelschip, een schip met drie masten.
Kenau woonde bij haar bedrijf in de Spaarnwouderstraat, waar tot nu toe negen archeologisch onderzoeken zijn uitgevoerd. Er zijn nog geen restanten gevonden die kunnen worden toegeschreven aan haar
scheepswerf. Op het perceel waar ooit Kenau’s huis
en bedrijf waren, is nooit onderzoek verricht. Maar de
opgegraven 16e- eeuwse gebruiksvoorwerpen uit haar
straat geven een goede indruk van bewoners uit haar
directe omgeving. Wie weet heeft zij een van de opgegraven voorwerpen ooit wel in haar handen gehad?
Direct na het beleg ging Kenau naar Zeeland. Daar
werd ze in 1574 benoemd tot beëdigd waagmeester
en collecteur van de ‘impost’ (belasting) op turf van
Arnemuiden. Kenau keerde in 1579 terug en zette de
werkzaamheden van haar scheepswerf voort.
Ze had geschillen met verschillende partijen die zij
voor de rechter en het Hof van Holland uitvocht. In

de archieven van Haarlem en Arnemuiden zijn verschillende processtukken daarvan terug te vinden. Zo
daagde ze ‘de burgemeesteren en regeerders der Stad
Haerlem’ in 1579 voor de rechter. De stadsbestuurders
weigerden een rekening van tweehonderdvijftig gulden te voldoen voor hout dat Kenau tijdens het beleg
had geleverd voor de bouw van een galeischip.
In juni 1588 voer Kenau uit naar Noorwegen om hout
te kopen en keerde niet meer terug. Haar kinderen
vermoedden dat ze op de terugreis door zeerovers
werd overvallen en gedood. Kenau, de welgestelde
weduwe die naam had gemaakt als moedige ‘mannin’
van Haarlem, werd 62 jaar oud.

Andere sterke verhalen
Tijdens het beleg heeft Verwer ook 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. Hij vertelt in zijn dagboek ook verhalen over hóe de kogels
terecht kwamen in de stad. Niet alleen over de nare
dodelijke gevolgen van de kogels met afgerukte ledematen, uiteenspattende hoofden en rondvliegende
ingewanden, maar ook over kogels die als een wonder nét niet menselijk doel troffen.
Zo was er een dienstmeisje genaamd Claesen Gerritsdochter die werd beschoten met een grote kogel.
De kogel schoot al haar kleding, haar hemd van haar
billen tot beneden toe af, zonder haar te verwondden. Burgemeester Jan van Vliet die ter plaatse was,
bedekte haar blote bips met zijn mantel en heeft haar
naar huis gebracht.
Ergens anders in de stad lag een man met koorts op
bed. Een kogel schoot zijn nachtkleding aan stukken
en vloog daarna dwars door de muur. De man raakte
zelf niet gewond.
Toen een jonge vrouw haar soldaat te eten had gebracht liep ze met een leeg bord in haar handen terug.
Er kwam een kogel aangevlogen, precies tussen haar
armen door, zodat de vrouw en het bord ongeschon-

den bleven. Een ander die met zijn metgezel vlakbij liep
werd wel geraakt, terwijl de ander ongedeerd bleef.
De pastoor van Zandvoort verbleef bij Dirk Zeegersen,
goudsmit aan de Kwakelbrug bij de Bakenessergracht.
Hij zat met een klein kind op zijn knieën, had zijn benen wijd en zijn voeten rusten op een brandijzer. Opeens kwam er een kogel van 39 pond uit de lucht vallen die het ijzer in vier stukken brak. Niemand raakte
gewond, ook het kind op schoot niet.
Bij de Janspoort liep een vrouw liep door de poort
met een pot melk aan het oor in haar hand om haar
soldaat te drinken te geven. Een kogelbrak de pot in
stukken, de vrouw had alleen nog het oor van de pot
in haar hand en had zelf geen schrammetje.
Ergens in de stad zat een man buiten op een bankje
voor zijn huis toen een kogel precies tussen zijn benen vloog. Het bankje was aan flarden maar de man
zelf bleef ongedeerd.

Het leed is nog niet geleden
Na het beleg was de ellende nog niet afgelopen.
Haarlem ging gebukt onder de zware financiële lasten van de afkoopsom aan de Spanjaarden. De stad
lag in puin: veel gebouwen waren verwoest door de
beschietingen of gesloopt voor verdedigingswerken.
Het beleg had een groot aantal mensenlevens gekost,
maar er volgde nog meer dood en verderf. Zo stierf in
1574 twintig procent van de Haarlemse bevolking aan
de gevolgen van de pest en de aanhoudende honger
door de grote schaarste aan graan.
Twee jaar later volgde een nieuwe ramp: een hevige brand legde een groot deel van de stad in as. De
brand ontstond in een militaire wachtpost nabij het
Slepershoofd bij de Damstraat. De wind verspreidde
het vuur razendsnel in zuidwestelijke richting over de
stad. Circa vierhonderdvijftig huizen en verschillende
openbare gebouwen gingen in rook op. Het beleg en
de brand legden naar schatting zo’n 35 procent van de
stad in puin.
In 1577 trok de Spaanse bezetter zich definitief terug
uit Holland en Haarlem. Het stadsbestuur sloot samen
met andere Hollandse steden een verdrag met Willem
van Oranje, het begin van de Staten
van Holland. Vanaf die tijd kon Haarlem weer opkrabbelen uit de ellende
op weg naar betere tijden.

Geraadpleegde literatuur:
Anja van Zalinge, 2019: Zesduizend jaar
Haarlem. Een geschiedenis op grond van
archeologische vondsten. Hoofdstuk 4.
Willem Janszoon Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen
te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J.
Temminck). Schuyt, Haarlem 1973.
Afbeeldingen:
Noord-Hollands Archief en Bureau
Archeologie Haarlem

