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Jopenkerk
Gedempte Voldersgracht 2
T: 023 - 533 41 14
www.jopenkerk.nl

Routekaart

Je passeert de Grote Kerk aan de rechterkant (Riviervismarkt) en komt uit op de
Grote Markt (18). De Grote Markt vormt al honderden jaren het decor voor handel en
bedrijvigheid, maar ook voor demonstraties.

KENAU

MOEDER. STRIJDER. HELDIN.
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GROTE MARKT
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Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62
T: 023 - 511 57 75
www.franshalsmuseum.nl

De slachting onder de soldaten van Haarlem na het beleg begon op 15 juli. De dag
ervoor had een Amsterdammer in zijn dagboek genoteerd dat hij drie karren vol koorden
en stroppen naar Haarlem had zien vertrekken. Op de ochtend van 15 juli werden
driehonderd Walen, die als huurling voor Haarlem gevochten hadden, op de markt
onthoofd of opgehangen, al naar gelang zij voor hun dood hadden gebiecht of niet.
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Steek de Grote Markt over en kom uit bij het stadhuis van Haarlem (19).

STADHUIS
Bon
Golden Tulip Lion d’Or
Kruisweg 34-36
T: 023 - 532 17 50
www.hotelliondor.nl

Als zelfstandige zakenvrouw vocht Kenau in de loop van haar leven heel wat conflicten
uit. Regelmatig zocht ze haar gelijk bij de rechter. Dat deed ze ook in 1587, toen er
geruchten gingen dat zij en haar dochters zich schuldig maakten aan toverij. Zo’n
aantijging pikte Kenau natuurlijk evenmin. De zaak liep hoog op, want op de trappen
van het stadhuis, zo staat in een document, schold de advocaat van de tegenpartij haar
opnieuw uit voor ‘tovenaarster’.
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Historisch Museum Haarlem
Groot Heiligland 47
T: 023 - 542 24 27
www.historischmuseumhaarlem.nl

Bon
Landgoed Duin en Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60
(Santpoort)
T: 023 - 512 18 00
www.duin-kruidberg.nl

Na de overgave van de stad ontvluchtte Kenau Haarlem, zoals veel anderen.
In de jaren na 1573 duikt haar naam als zakenvrouw op in Delft, Leiden en als
waagmeester en collecteur van de belasting op turf in Arnemuiden. Later keert zij terug
naar Haarlem en zet haar bedrijf voort.
Hoe en wanneer Kenau uiteindelijk overleden is, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is ze op
zee gestorven toen ze onderweg was naar Noorwegen om daar hout te kopen.
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WANDELING ‘KENAU, HELDIN VAN HAARLEM’
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In de Vierschaar van het stadhuis, de uitbouw waar bovenop het beeld van Vrouwe
Justitia prijkt, is VVV Haarlem gevestigd. Daar waar ooit terechtstellingen plaatsvonden,
wordt nu informatie over Haarlem verstrekt. Dit is het eindpunt van de wandeling.
Voor degenen die nog naar het station lopen, is er een aanvulling op deze
wandeling gemaakt. Als je uit VVV Haarlem komt, ga je naar links en loopt de
Barteljorisstraat in (20). Je passeert aan je linkerhand Hofje van Oirschot. Je gaat
verder rechtdoor en komt in de Kruisstraat. Je ziet hier ter hoogte van Albert Heijn een
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Geldig bij alle verkooppunten
van Kenau & Magdalena
of bestel bij Uitgeverij Vantilt
bestel@vantilt.nl | www.vantilt.nl
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markering in het wegdek, waar ooit de Kruispoort (21) gestaan heeft. Om deze poort en
de St. Janspoort (22) verderop is er tijdens het beleg het hardst gevochten. Volgens velen
heeft Kenau juist aan de verdediging van deze poort haar heldenstatus te danken.
Vervolg je weg rechtdoor. Uiteindelijk kom je uit op het Stationsplein, waar een meer
dan levensgroot beeld van Kenau staat in gezelschap van Ripperda (gouverneur van
Prins Willem van Oranje in Haarlem ten tijde van het beleg).
Je kunt hier nog even naar links gaan de Kenaustraat in, deze straat komt uit in het
park dat ook naar Kenau vernoemd is (Kenaupark) en waar het beeld van een andere
Haarlemse heldin, Hannie Schaft, staat.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Kenau Simonsdochter Hasselaer is een naam die bij veel mensen bekend
is. Kenau staat vooral bekend als een eigenwijze, koppige vrouw met wie
geen land te bezeilen was, maar misschien is dat beeld niet helemaal
eerlijk. Strijdbaar was ze in ieder geval. Dat ze niet voor een kleintje
vervaard was, blijkt uit het feit dat ze verzet bood tegen de Spanjaarden
tijdens het beleg van Haarlem in 1572 / 1573. Ze zou twee vendels
(vendel = 150) vrouwen bijeen gebracht hebben en daarmee de strijd
tegen de Spanjaarden zijn aangegaan.
Wat is er tijdens het beleg van Haarlem zoal gebeurd en wie was Kenau?
Ontdek dat tijdens deze historische wandeling door het centrum van Haarlem.

SPAARNE

AMSTERDAMSE POORT

BAKENESSER SPAARNE (NU: DONKERE SPAARNE 26)

25% korting op aankoop van een fles

Tijdens en na het beleg werden regelmatig mensen gevangen genomen. Soms werden
gevangenen doelbewust aan hun lot overgelaten, zodat ze stierven van honger en
dorst. Hun leven was helemaal niets waard. Na het beleg was het voor de Spanjaarden
tijd om de soldaten die Haarlem verdedigden te ‘straffen’. Meestal waren dit
huurlingen zoals Schotten Duitsers en Walen.

Het huis van Kenau en Nanning lag op een steenworp afstand van de
Spaarnwouderpoort (8) (nu Amsterdamse Poort). Deze stadspoort was de entree
voor mensen die vanuit Amsterdam naar Haarlem kwamen en gaf toegang
tot de Spaarnwouderstraat.

Kenau werd geboren als tweede dochter van Guerte Coenendochter Hasselaer en
Simon Gerrits Brouwer. Vooral haar moeder was van goede huize. Haar vader was
eigenaar van een brouwerij. De familie woonde in een pand dat waarschijnlijk
woonhuis én brouwerij was, aan het Bakenesser Spaarne, het tegenwoordige Donkere
Spaarne. Dit pand lag dus min of meer recht tegenover de scheepswerf van Nanning.

Kenau eau-de-vie de bière

8

Aanvankelijk werden de gevangenen onthoofd en opgehangen door de Spanjaarden.
Later gingen ze ertoe over om de veroordeelden twee aan twee vastgebonden in het
Spaarne (6) te verdrinken.

Je loopt weer terug en gaat de Bakenessergracht (12) op, neem de linkerkant van
het water. De Bakenessergracht is een van de mooiste grachten van Haarlem en er
bevinden zich veel monumentale panden. Vroeger waren ook hier veel bierbrouwerijen
gevestigd. Een enkele gevelsteen herinnert ons hier nog aan. Zoals op nummer 84 (13),
brouwerij de Passer en de Valk met drie gevelstenen.
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De wandeling start bij het Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62 (1).
Je verlaat het Frans Hals Museum (rug naar museum), loopt naar rechts en gaat
vervolgens aan het eind van de straat linksaf de Gasthuisvest op. Je gaat hier
rechtdoor, waarbij de Gasthuisvest overgaat in de Kampervest (2). Je loopt nu op de
stadswallen (hoger) van toen, als je goed kijkt zie je dat de straat aan de overzijde
van het water (vest) lager ligt.

Neem de eerste zijstraat links, de Nauwe Appelaersteeg, vervolgens de eerste
straat rechts de Wijde Appelaersteeg in. Hier bevindt zich de ingang van het
oudste hofje van Haarlem, het Bakenesserhofje (14), dat dateert uit 1395.
Veel hofjes werden in die tijd gesticht door de rijken om een woonplaats te bieden
aan o.a. brouwersmeiden op leeftijd.

Tijdens het beleg lag Haarlem onder vuur. Binnen de stadsmuren werd hard gewerkt
aan de verdediging van de stad. De stadswallen, vooral aan de noordkant van de
stad, moesten na beschietingen door de vijand verstevigd worden met aarde. Hieraan
werkten alle inwoners mee.

Voor de Amsterdamse Poort ga je linksaf de Koralensteeg in en vervolgens
linksaf de Houtmarkt (9) op. In de tijd van Kenau was het hier langs het Spaarne
een en al bedrijvigheid met scheepswerven en timmerbedrijven. Hier was ook
de scheepstimmerwerf van Kenau en haar man gevestigd.

SCHEEPSTIMMERWERF

Als je even je ogen dicht doet, kun je je misschien voorstellen dat de vijand buiten de
stadsgrenzen klaar lag voor een aanval. Je loopt verder rechtdoor en gaat de Lange
Brug (Verfroller) (3), die over het Spaarne loopt, over.

Tijdens het beleg moet de scheepswerf van Kenau stil zijn komen te liggen.
Maar Kenau zat niet stil. Begin 1573 leverde Kenau hout aan de stad voor het
maken van een galeischip dat tegen de Spanjaarden kon worden in gezet.
De stad beloofde haar hiervoor een vergoeding. Het liep anders: na de overgave
aan de Spanjaarden was er natuurlijk geen sprake van dat Kenau die vergoeding
zou krijgen. We weten dit omdat Kenau gerechtelijke stappen ondernam om alsnog
de waarde van het door haar geleverde hout terug te krijgen.

Je komt nu uit op de plek waar de Schalkwijkerpoort (4) stond en de Fuikvaart
(nu Burgwal) begon. Dat was de enige verbinding met de buitenwereld. Hier kwam
de bevoorrading per slede aan. Dit was de belangrijkste plek van Haarlem tijdens
het beleg.
Na de brug ga je de eerste straat links, de Antoniestraat (5), in.
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Je loopt de Antoniestraat helemaal uit, na de bocht gaat deze over in de
Spaarnwouderstraat. In deze straat, die vroeger bewoond werd door brouwers,
scheepsbouwers en andere ambachtslieden, stond het woonhuis van Kenau en haar
man Nanning ter hoogte van Spaarnwouderstraat 57 (7).
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geldig t/m 31 december 2014

Bon

Boekje Haarlem 1600 - 1700

voor e 1,- (i.p.v. e 2,50) bij inlevering van deze bon.
Zolang de voorraad strekt

Gratis 2e consumptie

Bon

van gelijke aard. (max. 2 personen per bon) of

eenmalige reductie

à e 5,- op de kamerprijs bij een overnachting.
Geldig t/m 31 december 2014.

GROTE KERK (SINT BAVO)

Gratis ansichtkaart of poster

Bon

bij bezoek aan de tentoonstelling
‘Vrouwen met Lef – Kenau en andere Haarlemse heldinnen’
en tegen inlevering van deze bon
Geldig t/m 3 augustus 2014
Reserveer nu het

Bon

‘Kenau arrangement’

voor e 105,- per persoon (i.p.v. e 125,-)
Arrangement bestaat uit: overnachting in een Patiokamer inclusief ontbijt,
Kenau wandelfolder, 3-gangendiner in Brasserie DenK, treinkaartje naar Haarlem
Geldig t/m 30 december 2014, op basis van beschikbaarheid
2 euro korting bij inlevering van deze bon op het boek
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Kenau & Magdalena.
Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog

In 1544 trouwde Kenau - ongeveer achttien jaar oud - met Nanning Gerbrantsz.
Borst, telg uit een Haarlems scheepsbouwergeslacht. Het ouderlijk huis van Nanning
stond in de Spaarnwouderstraat (nu nummer 57) en het perceel liep door tot aan het
Spaarne, de tegenwoordige Houtmarkt, waar de scheepstimmerwerf lag. Toen Nanning
het bedrijf van zijn vader overnam, is het echtpaar hier komen wonen. Ver voor het
beleg overleed Nanning en Kenau nam de zaken over.
Als je de Spaarnwouderstraat helemaal uitloopt, zie je de enig overgebleven
stadspoort, de Amsterdamse Poort (8). Hier staat ook een klein bronzen beeld
ter nagedachtenis aan Kenau en de vrouwen van Haarlem. Dit beeld is in 1973,
400 jaar na het beleg, gemaakt door Theo Mulder.

in de Jopenkerk tegen inlevering van deze bon

Loop de Wijde Appelaersteeg uit en ga linksaf de Begijnestraat in. Loop deze uit en
dan zie je meteen de achterzijde van de Grote of St. Bavokerk opdoemen.

Op 13 juli 1573 om 9 uur werd het overgave akkoord met de Spanjaarden buiten
de Zijlpoort bekrachtigd en hiermee gaf Haarlem zich volledig over. Het beleg was ten
einde. Die middag trokken Spaanse soldaten de stad binnen. Alle wapens moesten bij het
stadhuis worden ingeleverd, de burgers moesten zich verzamelen in de Zijlkerk (15),
de vrouwen in de Grote Kerk (16) en de soldaten in de Bakenesserkerk (17).
Alles verliep ordelijk. De volgende dag deed Don Frederik, de Spaanse commandant
en zoon van Alva, plechtig zijn intrede in Haarlem.
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van Els Kloek.

Geldig van 6 maart 2014 t/m 1 juni 2014 (Actienummer: 902-08324)

Loop verder langs het Spaarne (Vissersbocht) in de bocht ga je over het bruggetje,
vervolgens rechts aanhouden langs de rivier (Korte Spaarne). Daarna steek je de eerste
brug aan de rechterkant, de Gravestenenbrug (10), over. Maak na de brug eerst een
uitstapje naar rechts richting Donkere Spaarne ongeveer ter hoogte van nr. 26 (11).

Voorwaarden waardebon
• Alleen geldig in combinatie met een ticket bij Pathé Haarlem
voor de film Kenau.
• Niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden geretourneerd.
Kijk voor aanvangstijden op www.pathe.nl/haarlem.
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