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theologisch perspectief, Leiden 1989, 5-21)

Er was eens, heel lang geleden, een burggraaf van Leiden, genaamd Lem, of
misschien ook Wil-lem. Deze Lem of Wil-lem was de stamvader van de heren van
Wassenaar, die nog in de zestiende en zeventiende eeuw burggraven van Leiden
waren. Toen stelde het burggraafschap niet meer zo heel veel voor, maar voorheen
hadden zij grote macht bezeten. Burggraaf Lem was sterk, dapper en wijs. De Wilten
kozen hem tot hun koning. Hij had een reuzin als vrouw, die hem een zoon baarde,
Dibbalt. Deze zoon bezat vele uitstekende kwaliteiten en werd koning van de Friezen.
Ook Dibbalt trouwde een reuzin. Zijn zoon, Lem, groeide op tot een sterk en dapper
ridder. Deze heer Lem nu stichtte, omstreeks het jaar 400, in Kennemerland een
kasteel. Het kasteel kreeg de naam Heer Lem's Stede. Dit kasteel gaf zijn naam aan de
stad Haarlem, die op die plaats ontstond.1

Met deze stichtingslegende begint de Haarlemse predikant Samuel Ampzing zijn
Beschryvinghe ende lof der stad Haerlem in Holland. Het boek verscheen in 1628.
Het was een bewerking van een lofdicht, dat in 1616 onder diezelfde naam was
verschenen. Het lijvige werk is een collage van stukken verhalend proza van Ampzing
zelf, afschriften van belangrijke documenten, citaten en lijsten met namen, waartussen
gedeelten uit het oorspronkelijke lofdicht als verbindingstekst fungeren. Het geheel
biedt geen chronologisch vertelde geschiedenis, maar is, zoals de titel al aangeeft, een
beschrijving en lofprijzing van de stad, in de eerste plaats van de stad zoals ze in
Ampzings eigen tijd was. Het is interessant om te zien hoe hij het verleden gebruikt
om Haarlems roem te bezingen. Ampzings gebruik van historisch materiaal draagt de
kenmerken van wat in de moderne geschiedschrijving heet ‘invention of tradition’.
Hiermee wordt aangeduid de uitvinding, of grondige herinterpretatie, van een
verleden dat als fundament kan dienen voor een verklaring of legitimatie van een
toestand in het heden.2

Ampzing had zijn studietijd doorgebracht aan deze universiteit (=Leiden). Hij
behandelt het verhaal van de stichting van Haarlem door de mythische Heer Lem dus
op goed humanistische, literair-historische wijze. Hij citeert de Divisiekroniek, een

                                                

1 Samuel Ampzing. Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland, Haarlem 1618, fotomech. repr.
1974, 2-4.

2 Invention of tradition . ed. Eric Hobsbawm en Terence Ranger, Cambridge 1983. De term wordt
doorgaans gereserveerd voor de negentiende eeuw, de bedoelde techniek is echter ook in andere tijden
aan te treffen.
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vroeg-zestiende eeuws compilatiewerk over de geschiedenis van Holland, en vermeldt
zijn bron. Hij geeft ook aanvullingen, zoals dat sommigen beweren dat het Haarlemse
marktveld, ook wel, naar zijn bodemgesteldheid, Het Zand genaamd, nog de plaats
aangeeft waar de gedempte slotgracht van Lem's kasteel geweest moet zijn.

De geschiedenis van Heer Lem voert de oorsprong van Haarlem terug tot omstreeks
het jaar 400, wat nog net late oudheid mag heten. Her en der vermeldt Ampzing
theorieën dat de monding van de Rijn vroeger noordelijker gelegen zou hebben.
Haarlem zou dan aan de grens van het Romeinse Rijk gelegen hebben. Ook het
verhaal dat in de onmiddellijke nabijheid van Haarlem vroeger een bos, beplant met
wijngaarden en olmen, gewijd aan Bacchus lag, suggereert Romeinse bewoning. Die
Bacchusdienst zou de naam van Bakenes verklaren, een stadswijk in de
noordwesthoek van het zeventiende-eeuwse Haarlem, gelegen op een in het Spaarne
uitstekende landtong en door een gracht van de rest van Haarlem gescheiden. Volgens
sommigen was dit stadsgedeelte het oudste bewoonde gedeelte van Haarlem. Bij
graafwerkzaamheden kon men daar in de bodem nog altijd de wortels van
wijnstokken aantreffen.

Humanistische geschiedvorsers als Hadrianus Junius en Petrus Scriverius hadden een
deel van deze verhalen naar het rijk der fabelen verwezen. Zij verklaarden de ligging
van Haarlem uit de geografische aantrekkelijkheid van de plaats en voerden de naam
van de stad terug op het gelijknamig adellijk geslacht. De streek waarin Haarlem ligt
was vanouds beroemd om zijn liefelijkheid en goede jacht. Vele adellijke families
hadden er hun kastelen. Ook de graven van Holland hadden er een hof. De
consequentie van hun historische akribie was, dat de oorsprong van de stad niet
terugging tot de Romeinen, maar ergens in de donkere Middeleeuwen gezocht moest
worden.

Ampzing nam de visie van deze humanistische geschiedvorsers over. De
stichtingslegende rond Heer Lem en de etymologische bespiegelingen rond de naam
Bakenes worden met een knipoog verteld. Het feit dat de nederzetting geen Romeinse
oorsprong had hoefde Haarlems roem niet te verminderen. De koppeling van de
oorsprong van de stad aan een vooraanstaand adellijk geslacht, en de benadrukking
van de band die Haarlem vanouds met de Hollandse graven had, plaatste de stad
stevig in een Hollandse ‘nationale’ traditie.3 Dit gewestelijk nationalisme vormt de
achtergrond van Ampzings boek. Zoals hij in de titel aankondigt beschrijft en looft hij
de stad Haarlem in Holland.

Ampzings boek telt elf hoofdstukken. Het eerste en het laatste hoofdstuk bieden een
korte inleiding en een even kort besluit. Het tweede hoofdstuk bevat allerlei
wetenswaardigs over de stichting van de stad en de stambomen van adellijke
geslachten die rond Haarlem hun kastelen hadden. Het derde gaat over de plaats waar
de oudste kern van de stad gezocht moet worden, het verloop van latere uitbreiding en
de privileges die de stad van de graven ontving. Ook worden hier de rampen vermeld
die de stad tijdens haar ontwikkeling getroffen hebben. Kort gaat het in op haar

                                                

3 Voor het naast elkaar bestaan van groepsgebonden, plaatselijk, gewestelijk en landelijk nalionalisme,
S. Groenveld, 'Natie en nationaal gevoel in de zestiende-eeuwse Nederlanden', Nederlands
Archievenblad 84 (1980) 372-387.
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huidige welstand. Het vierde beschrijft de belangrijkste straten en gebouwen en de
activiteiten die zich rond het Spaarne afspeelden. Hoofdstuk vijf behandelt de
plezante omgeving van Haarlem en hoofdstuk zes de geleerden die de stad heeft
voortgebracht. Hoofdstuk zeven gaat over de dappere daden van de Haarlemmers,
hoofdstuk acht over economie en kunsten, hoofdstuk negen over de inrichting van het
stadsbestuur en de stedelijke ambten. Het tiende hoofdstuk tenslotte behandelt de
religie. Met zijn 520 bladzijden geeft het werk een bonte mengeling aan oude en
nieuwe gegevens over Haarlem, maar geen overzicht van de stadsgeschiedenis.

Vooral in hoofdstuk zeven, over de dappere daden van de Haarlemmers, en in
hoofdstuk tien, over de religie, gebruikt Ampzing middeleeuws materiaal voor de
‘invention of tradition’. Hoofdstuk zeven beslaat twee-vijfde van het hele boek. Ook
een zeventiende-eeuws gereformeerd predikant was van mening dat de roem van een
stad voornamelijk in militaire verrichtingen gelegen was. Het grootste deel van het
hoofdstuk is gewijd aan de belegering door de koninklijke troepen, die Haarlem had
doorstaan in 1572-1573. Dat is niet verwonderlijk. De Opstand lag ieder nog vers in
het geheugen. Hij had grote veranderingen tot gevolg gehad. De Noordelijke
provincies hadden zich onafhankelijk gemaakt van hun landsheer, de koning van
Spanje. De gewesten waren voortaan soeverein, de steden hadden daarbinnen een
grote mate van zeggenschap gekregen. In Haarlem waren aanzienlijke politieke
verschuivingen binnen het stadsbestuur opgetreden, en was, last but not least, de
katholieke eredienst verboden en de gereformeerde kerk publieke kerk geworden.
Vooral deze laatste verandering vervulde onze auteur met dankbaarheid.

Het hoofdstuk over de dappere daden van de Haarlemmers begint echter niet met het
beleg, maar met het verhaal van de verovering van Damiate. Deze Egyptische
havenstad werd tijdens de kruistocht in 1218-1219 onder leiding van graaf Willem I
van Holland op de Saracenen veroverd. De kruisvaarders vielen de stad vanuit zee
aan, en stuitten daarbij op formidabele versterkingen. Aan weerszijden van de
havenmond stonden torens, vanwaaraf de verdedigers elke naderende vijand konden
bestoken. Bovendien was tussen deze torens een ijzeren ketting gespannen, die een
verrassingsaanval onmogelijk maakte. De Kennemers in het gevolg van de graaf
bevestigden echter ijzeren zaagtanden onder aan de kiel van hun schepen, en voeren
de ketting daarmee stuk. Haarlem trok, als hoofdstad van Kennemerland, de eer van
deze geslaagde krijgslist naar zich toe. Het stadswapen van Haarlem toont op een rood
veld vier sterren, een zwaard en een kruis. Zwaard en kruis zouden door resp. de
keizer en de patriarch van het Heilig Land uit dankbaarheid aan de stad geschonken
zijn.4

Direct op de Damiategeschiedenis volgt de beschrijving van het beleg van Haarlem in
1572-1573. Daarna keert Ampzing echter weer naar de Middeleeuwen terug. Het
hoofdstuk besluit met een waslijst van oude wapenfeiten, in een willekeurige
volgorde. Zo bericht Ampzing zijn lezers dat de Hollanders, waaronder Haarlemmers,
in 1304, onder leiding van graaf Jan II van Holland een invasie van Vlamingen
afsloegen. In 1268 belegerden de Kennemers de stad, maar één ridder wist met zijn
gevolg uit de stad te komen. Hij richtte in Kennemerland verwoestingen aan, waarop
de belegeraars schielijk aftrokken. In 1436 belegerde Jacoba van Beieren de stad
                                                

4 Ampzing, Beschryvinge ende lof, 151-159
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tevergeefs. In 1018 hielpen de Haarlemmers graaf Diederik III van Holland in een
wraakactie tegen de Westfriezen. In 1155 versloegen enkele Haarlemse ridders een
inval van Friezen in Holland. In 1297 versloegen de Haarlemmers en de Waterlanders
gezamenlijk een Oostfriese legermacht, die op verzoek van de bisschop van Utrecht
naar Holland was overgestoken. In 1402 waren onder anderen de Haarlemmers en
Kennemers present toen onder leiding van de Hollandse graaf een strafexpeditie werd
ondernomen tegen heer Jan van Arkel, die in de Krimpenerwaard had huisgehouden.
In 1482 overmeesterden de Haarlemmers een gewapende bende die, na in Hoorn
geplunderd te hebben, ook Haarlem probeerde te verrassen. In 1482 hadden Vlaamse
troepen Rotterdam overmeesterd, en probeerden ook Schiedam, waar Hollandse
verdedigingstroepen gelegerd waren, met list in te nemen. De list werd ontdekt en
verijdeld. De Haarlemmers leden daarbij de grootste verliezen, waaruit Ampzing
afleidt dat zij zich meer dan de anderen hadden ingespannen. In1477 overmeesterden
Haarlemmers, Leidenaren en Amsterdammers een groot Frans oorlogsschip, dat de
kusten van Holland en Zeeland bestookte. De hooghartige kapitein had, na zijn
smadelijke nederlaag en gevangenneming, met verbazing en bewondering de
dapperheid van de Hollanders geroemd, die met hun veel kleinere schepen een
dergelijke actie durfden te beginnen en tot een goed einde wisten te brengen. Gezien
de leeuwenmoed van de Haarlemmers beschouwde Ampzing het als zeer passend dat,
omstreeks de tijd van deze laatstvermelde heldendaad, een jonge leeuw uit Spanje aan
Haarlem ten geschenke werd toegezonden. Het beest kon echter in Haarlem niet
aarden, en stierf na vier jaar.5

De schildering van het beleg van Haarlem in 1572-1573 staat zo ingeklemd in een
reeks van middeleeuwse militaire successen. Het staat daar eigenlijk wat vreemd. Al
deze middeleeuwse geschiedenissen zijn succesverhalen. De opgesomde
oorlogshandelingen, offensief en defensief, eindigden in een overwinning, waaraan de
Haarlemmers deel hadden — soms meer, soms minder prominent. Vijanden werden
verslagen, belegeraars afgeschud. In een dergelijke reeks hoort het beleg van Haarlem
niet thuis. Het beleg van Haarlem eindigde allerminst in een overwinning. Na zeven
maanden van beleg was de stad door honger gedwongen geweest zich over te geven.
Zo gezien hoort het beleg van Haarlem thuis in de rij van rampen die de stad in de
loop van haar geschiedenis zijn overkomen, aan het einde van het derde hoofdstuk.
Het beleg is inderdaad ook in deze reeks kort vermeld, tussen de stadsbranden, waar
alle middeleeuwse steden periodiek van te lijden hadden, en ander onheil.6 De meeste
Haarlemmers van Ampzings generatie zagen het beleg en de periode direct daarna
waaarschijnlijkvoornamelijk als een opeenvolgingvan rampzalige gebeurtenissen. En
daar had den zij ook alle reden toe.

Het beleg van Haarlem

In het begin van december 1572 trok een Spaans leger, onder leiding van don
Fadrique, de zoon van de hertog van Alva, op naar Haarlem. De stad had in juli van
dat jaar na lange aarzeling de zijde van de prins van Oranje gekozen. Dat had toen een
verstandige beslissing geleken, met geuzentroepen buiten de stad en sympathisanten

                                                

5 Ampzing, Beschryvinge ende lof, 312-326.

6 Ampzing, Beschryvinge ende lof, 29-37.
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van de Opstand binnen haar muren. Nu had men echter alle reden om spijt te hebben.
Don Fadrique was voor een strafexpeditie uit de Zuidelijke Nederlanden gekomen, via
Mechelen, Zutphen en Naarden. De rokende puinhopen die hij in Naarden had
achtergelaten, waren vanaf de toren van de St. Bavo te zien. Nu eiste hij de overgave
van Haarlem op genade of ongenade. Weerstand bieden aan het koninklijke leger was
hachelijk. Haarlem had nog haar middeleeuwse muren, en die waren in de moderne
oorlogvoering niet zo heel veel waard. Men durfde bij overgave echter ook niet op de
genade van don Fadrique te vertrouwen. Het stadsbestuur wikte en woog. Aan een
beslissing kwam het niet toe. Het initiatief werd hem uit handen genomen door
Ripperda, uit naam van Oranje gouverneur van Haarlem en aanvoerder van het
geuzengarnizoen dat in de stad gelegerd was.

Militair bracht Haarlem het er beter vanaf dan verwacht. Aanvankelijk lukte het don
Fadrique niet de stad geheel in te sluiten. Over het Haarlemmermeer bleef
bevoorrading mogelijk. Maar het lukte Oranje niet Haarlem te ontzetten. Uiteindelijk
werden de geuzen op het Haarlemmermeer verslagen. De stad kon niet meer van
buitenaf bevoorraad worden. Voedsel werd snel schaars. Na zeven maanden van beleg
was de stad uiteindelijk door de honger gedwongen te capituleren. Dat het zo lang
geduurd had om de slecht versterkte stad op de knieën te dwingen had de reputatie
van de Spaanse troepen geen goed gedaan. Mede uit taktische overwegingen betoonde
don Fadrique zich tegenover Haarlem genadig. Nu de opstandige steden gezien
hadden dat het koninklijke leger militair niet oppermachtig was, leek amnestie een
overtuigender middel om hen met hun landsheer te verzoenen dan dwang. De
Haarlemse burgerij werd begenadigd en zij kon plundering afkopen voor het niet
geringe bedrag van tweehonderdveertigduizend gulden. Een aantal burgers werd in
gijzeling gehouden totdat deze som bijeengebracht was. Het garnizoen werd echter
voor een groot deel over de kling gejaagd  of, nadat de beulen lamme armen gekregen
hadden, in het Haarlemmermeer verdronken.

Pijnlijker was de herinnering aan de stedelijke politiek voor, tijdens en na het beleg.
Twee facties hadden in Haarlem tegenover elkaar gestaan. Sympathisanten van de
Opstand, Oranje en het toelaten van de gereformeerde kerk hadden stadgenoten
tegenover zich gevonden die trouw wensten te blijven aan de koning en de oude kerk.
De beide groepen waren aan elkaar gewaagd geweest. Wanneer er in de ene of de
andere richting een beslissing genomen moest worden, had de druk der
omstandigheden meestal de doorslag gegeven, zoals ook hierboven beschreven werd
bij de beslissing weerstand te bieden aan don Fadrique.

Tijdens het beleg kwamen deze tegenstellingen dramatisch tot uiting. Voordat de
belegeraars voor de stad verschenen, waren een aan tal koningsgetrouwe
Haarlemmers hun stad ontvlucht. Vanuit Amsterdam poogden zij hun stadgenoten in
de eerste dagen van het beleg tot overgave te bewegen. Ripperda en de zijnen stelden
een aantal burgers, van wiens politieke betrouwbaarheid zij niet overtuigd waren,
onder huisarrest. Onder hen waren twee oud-burgemeesters, Talesius en Roosveld. Zij
waren beiden op leeftijd en hadden al tientallen jaren onafgebroken de hoogste
functies in het Haarlemse stadsbestuur bekleed. Zij bleken door middel van
koeriersters contacten te onderhouden met de belegeraars buiten de stad. Enkele
maanden later onderschepten de belegeraars een koerier van de opstandelingen. Om
de verdedigers van de stad te tarten hingen zij hem in het zicht van de wallen op. De
belegerden betaalden met gelijke munt. Bovenop de verdedigingswerken hingen zij de
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beide oud-burgemeesters Roosveld en Talesius op, met nog een aantal andere
personen die van verraad verdacht werden.

De koningsgezinde burgers, die voor het beleg de stad ontvlucht waren, speelden een
bemiddelende rol toen Haarlem moest capituleren. Zij bezetten in de jaren daarna ook
de belangrijkste posten in het stadsbestuur. De stad werd geregeerd door de
magistraatsfactie, waartoe ook Talesius en Roosveld behoord hadden. Na de overgang
in 1577 verloor deze katholieke en koningsgetrouwe factie definitief haar
machtspositie. De diepe verdeeldheid binnen de stedelijke elite — en waarschijnlijk
ook onder de bevolking, hoewel daarover weinig bekend is — vormde allerminst een
basis voor patriottische oorlogsherinneringen.

Bovendien had de stad door het beleg grote schade geleden. Beschietingen van
buitenaf, afbraak van huizen om ruimte en materiaal vrij te maken voor de versterking
van muren en poorten hadden in de stad veel vernield. De burgerij was verarmd,
doordat zij zeven maanden lang het garnizoen had moeten onderhouden.
Daarbovenop moest de stad ruim tweehonderdduizend gulden opbrengen om de
plundering af te kopen. Vervolgens kreeg de stad een nieuw garnizoen, nu om haar
voor de koning te bewaren. Ook deze soldaten waren de bevolking tot last. Tot
overmaat van ramp brandde in 1576 een groot deel van de stad af. Het herstel kwam
langzaam op gang. Zolang de stad nog een Spaanse gouverneur had, handhaafde het
omringende Holland, dat, met uitzondering van Haarlem en Arnsterdam, in handen
was van de geuzen, een handelsblokkade. Ramp op ramp had, als een onafwendbaar
noodlot, de stad en haar bevolking getroffen. Zij hadden weinig anders kunnen doen
dan hun ziel in lijdzaamheid te bezitten en zich er zo goed mogelijk doorheen te slaan.

Het beleg als noodlot

Hoe men in de eerste generatie na het beleg binnen Haarlem over het eigen verleden
dacht kan worden afgeleid uit de manier waarop rederijkers en schoolmeesters tijdens
toneelopvoeringen de geschiedenis van het beleg verbeeldden. In een ontwerp voor
een serie tableaux vivants in 1593 en in een toneelspel in 1596 gaven de Haarlemse
rederijkers een schematische voorstelling van Haarlems wederwaardigheden. De stad
had geleden onder tirannie en geweld. Zij had dit alles moedig doorstaan, en was
uiteindelijk verlost door Oranje. Sindsdien was de welvaart weergekeerd.7

Een vergelijkbaar schema ligt ten grondslag aan het toneelstuk Harlemias, dat in 1605
geschreven werd door de Haarlemse schoolmeester Nicolas à Wassenaer. Het stuk is
in het Grieks geschreven, met een parallelle Latijnse vertaling, zodat het ook kon
dienen als vertaaloefening voor de leerlingen van de Latijnse school. Het vertelt het
verhaal van het beleg in de termen van de klassieke mythologie. Zeus ziet vanaf de
Olympus hoe de boze Spanjaard oprukt naar Haarlem. Hij zendt Iris, zijn bode, om
Ripperda op te roepen de burgers te leiden in hun verzet. De dappere daden van de
Haarlemmers worden geschilderd in fel contrast met het vruchteloos tieren van don
Fadrique. Niet door zijn wapengekletter, maar door de honger capituleert de stad.

                                                

7 Stadsarchief (nieuwe inventarisatie), inv. nr. (rood) 461, 1593; S. Koster, Van schavot tot
schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem, Haarlem 1970, 63-65.
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Deze afloop is een voorbeschikt noodlot, waaraan ook de goden niets kunnen
veranderen. Het stuk eindigt met een beschrijving van de teruggekeerde welvaart.8

Een dergelijke voorstelling van de Haarlemse geschiedenis is volkomen a-politiek.
Noodlot en voorspoed wisselen elkaar af, als gevolg van de wentelingen van
Fortuna’s rad. Dapperheid blijkt hieruit, dat men tegenslagen manhaftig draagt. Voor
de eigen voorspoed past dankbaarheid. In de rederijkersspelen straalt deze
dankbaarheid ook af op de figuur van de prins van Oranje. Ampzing waardeert het
beleg eigenlijk op dezelfde manier. Het hele boek, dat de welvaartvan Haarlem in de
eigen tijd roemt, is een oproep tot dankbaarheid. Ook voor hem bestaat de deugd van
de Haarlemmers hierin, dat zij zich in alle benauwdheid standvastig gedragen hebben.
Deze stoïcijns aandoende opvatting over deugd en dapperheid sloot echter niet aan bij
het inmiddels gangbaar geworden beeld van de Opstand tegen Spanje. De Opstand
was een voorwerp van nationale trots geworden voor de jonge en succesvolle
Republiek. Het was geen noodlot dat haar getroffen had. De vrijheidslievende
bevolking had het juk van de tirannie afgeworpen, zoals eens de Bataven onder
Claudius Civilis in opstand waren gekomen tegen Romeinse overheersing.9 Haarlem,
in anciënniteit de tweede stad van Holland, had reden zich een beetje te schamen over
haar wat passieve rol in deze gebeurtenissen.

Het beleg als patriottisch verleden

Ampzing moest, om het verhaal van het beleg te kunnen gebruiken als voorbeeld van
Haarlems roem, dus enkele kunstgrepen toepassen. Hij stelde om te beginnen de
houding van de Haarlemmers iets mooier voor dan zij in werkelijkheid was. Volgens
het toen vigerende krijgsrecht mocht een stad, wanneer een beleg eenmaal geslagen
was, niet meer op genade rekenen wanneer zij zich alsnog overgaf. Alleen bij
nadering van een vijandig leger kon men bij overgave voorwaarden proberen te
bedingen. Toen Ripperda en de zijnen eenmaal de poorten voor don Fadrique gesloten
hadden, nadat zij de schutterij hadden overtuigd van de noodzaak daartoe, hadden de
Haarlemmers verder geen keus meer. Dat vermeldt Ampzing niet, evenmin als de
interne verdeeldheid.

Nu was het beleg van Haarlem voor het verloop van de Opstand niet ongunstig
geweest. Vijf maanden lang had men vanuit het zuiden de stad kunnen bevoorraden,
omdat de geuzen het Haarlemmermeer beheersten. Het beleg had daardoor veel langer
geduurd dan iemand ook maar had voorzien. De zeven maanden die don Fadrique
noodgedwongen voor Haarlem doorbracht, gaven Oranje en de geuzen de kans hun
positie in de rest van Holland, die ook nog maar enkele maanden in hun handen was,
te consolideren.

Het was met name dit onverwacht gunstige effect van het beleg, dat Ampzing
benadrukte. Leiden was als eerste ontzet. De stad was daar trots op en vierde dit
heugelijke feit jaarlijks met dankdiensten in de St. Pieterskerk. Zij had er bovendien,
                                                

8 N.J. à Wassenaer, Harlemias, sive enarratio obsidionis urbis Harlemi, quae acc. anno 1572, Graeco
carmine conscripta (cum vers. Latina), Leiden 1605.

9 Cf. I. Schöffer, ‘The Batavian myth during the sixteenth and seventeenth centuries’, in: Veelvormig
verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis, Amsterdam1987,63-77.
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als blijvende herinnering aan haar bewezen trouw aan Oranje, een mooie universiteit
aan overgehouden. Van Alkmaar, vanwaar de Spanjaarden hadden moeten opbreken,
was, naar men zei, de victorie begonnen. Maar, stelde Ampzing daartegenover, men
kon met recht zeggen dat Haarlem de moeder van de Hollandse vrijheid was. Want
voor Haarlem had don Fadrique voor het eerst het hoofd gestoten. Daar was zijn
kracht gebroken, terwijl de rest van Holland de tijd had zich te versterken. Haarlem
kon zich met opgeheven hoofd onder de Hollandse steden scharen.

De middeleeuwse heldendaden, die het verslag van het beleg omlijsten, geven deze
interpretatie extra gewicht. Zowel voor Damiate als in de andere aangehaalde militaire
acties bevonden de Haarlemmers zich in het gevolg van de Hollandse graven, of
traden in zijn belang op tegen Friezen, Vlamingen, Utrechters of opstandige lieden
binnen het eigen gewest. De bewezen trouw aan de Hollandse graven had tijdens de
Opstand een parallel gehad in de trouw aan de prins. Zoals de graven nooit tevergeefs
een beroep gedaan hadden op Haarlems dapperen, zo had de stad het hare bijgedragen
aan het succes van de Opstand — althans in Ampzings interpretatie van de
geschiedenis. Zoals in alle geschiedschrijving tijdens de Republiek werd natuurlijk in
alle talen gezwegen over het feit dat de Republiek ontstaan was uit een opstand tegen
de wettige landsheer, Philips II, koning van Spanje, graafvan Holland etc.

Toch bleef het een moeizame operatie om van het beleg werkelijk een voorbeeld van
voorvaderlijke vaderlandslievendheid te maken. De verheerlijking van het
middeleeuws verleden zou dan ook in Haarlem in de zeventiende eeuw een hoge
vlucht nemen. Daarbij raakten de Hollandse graven, en de binnenlandse expedities die
de Haarlemmers in hun gevolg hadden meegemaakt, enigszins op de achtergrond.10

De verovering van Damiate bleef echter in de uitbeeldingen van stedelijke trots een
prominente rol spelen. De schepen met de getande kiel werden in de zeventiende
eeuw hèt handelsmerk van de stad. Het thema werd op talloze wijzen uitgebeeld.
Tijdens feestelijkheden werd een wandtapijt met de voorstelling van de verovering
van Damiate van het balkon van het stadhuis uitgehangen. De burgemeesters
bestelden schilderijen van de schenking van het stadswapen door keizer en patriarch
voor de raadszaal. Op alle gebrandschilderde glazen die Haarlem aan andere steden
ten geschenke gaf komen de Damiateschepen voor. Op nieuwjaarsdag trok de
Haarlemse jeugd in optocht door de stad met zelfgemaakte Damiatescheepjes. Het
mooiste scheepje won een prijs. Damasten tafellakens met Damiatevoorstellingen
werden aan hooggeplaatste bezoekers cadeau gedaan.

Behalve de onbetwijfelbare glansrol van de Haarlemmers in het Damiate-verhaal,
pleitte ook een religieuze reden voor de populariteit ervan. In godsdienstig opzicht
bleef de stad verdeeld. Doopsgezinden van verschillende signatuur waren er talrijk en
ook de Haarlemse katholieke gemeenschap was groot, en goed georganiseerd. Door
een tolerant beleid wist het Haarlemse stadsbestuur onaangenaamheden tussen de
verschillende geloven tot een minimum beperkt te houden. Het nadrukkelijke gebruik
van het Damiate-thema als stedelijk handelsmerk kan in het licht van deze politiek
beschouwd worden. In Damiate hadden de Haarlemmers een gemeenschappelijke,

                                                

10 De Hollandse graven kregen in de historiografie vanaf het midden van de zeventiende eeuw een
steeds minder gunstige beschrijving, cf. H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandse
geschiedenis  bij de Hollandse historici der XVIe en XVIIe eeuw, Den Haag 1917, 161-170.
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islamitische tegenstander verslagen. Elke verwijzing naar de rol van Haarlem tijdens
de Opstand was verbonden met de voor katholieke onaangename herinnering aan de
vernedering van hun kerk en het verlies van openbare godsdienstoefening. Het
Damiate-thema benadrukte integendeel de eenheid in de christenheid. Dat die
inmiddels verbroken was, mocht geen belemmering vormen voor christenen van
verschillend geloof om zich samen tegen een vijand van buitenaf te weer te stellen.
Patriottisme erkende geen geloofsverschillen.11

Het zou enige tijd duren voordat het beleg van Haarlem onderdeel van de nationale
mythe over de Opstand werd. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd de
geschiedenis van het beleg slechts eenmaal afgeschilderd als een episode uit de
heroïsche strijd van de vrijheidslievende Hollanders tegen de tirannieke Spanjaarden.
Een tijdgenoot van Ampzing, Govert van der Eembd, schoolmeester aan de
Haarlemse Latijnse school, schreef in 1619 het toneelstuk Haarlemse belegeringhs
treur-bly-eynde-spel. Het werd op 26 juli 1619 opgevoerd voor de nieuwbenoemde
magistraat. Dit toneelspel is niet, zoals het voorgaande, gespeend van politiek. Het
benadrukt juist de gevaren van innerlijke verdeeldheid wanneer een eendrachtig
verzet tegen vijanden van buitenaf geboden is. Het spel van Van der Eembd is dan
ook een commentaar op de zojuist beëindigde bestandstwisten in Haarlem.

Van der Eembd stelt de tweestrijd in het Haarlemse stadsbestuur, of men de stad in
december 1572 al dan niet aan don Fadrique zou overgeven, voor als een poging tot
verraad van de katholieke en royalistische magistraatsfactie. Hij veroordeelt daarmee
impliciet de partij van Oldenbarnevelt, die geen voortzetting van de oorlog wenste na
afloop van het Twaalfjarig Bestand. De vier Haarlemse burgemeesters die tijdens het
beleg in functie waren, krijgen in dit spel een belangrijke rol toebedeeld. Zij worden
afgeschilderd als toonbeelden van Oranjegezinde vaderlandsliefde, en rechterhanden
van Ripperda.12 Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de burgemeesters in werkelijkheid
een dergelijke rol gespeeld of geambieerd hebben. Van der Eembd creëert in zijn
toneelspel een beeld van de Haarlemse bestuurders als voorvechters van de nationale
zaak en stelt hen vervolgens de magistraat van 1619 ten voorbeeld.

Het beleg als verdicht verleden

Op het thema van de patriottische burgemeesters hebben latere toneeldichters met
grote voortvarendheid en nog grotere fantasie voortgeborduurd. In 1660 verscheen het
toneelspel Herstelde Hongers-dwangh van Steven van der Lust. Deze voegt aan Van
der Eembds voorstelling de geschiedenis van Kenau Simonsdr. toe. Deze patriottische
heldin was oorspronkelijk gemodelleerd op een doortastende Haarlemse zakenvrouw
die werkelijk bestaan heeft. Ze heette alleen geen Kenau, en heeft ook niet op
Haarlems muren gevochten. Hoe dit spreekwoordelijke manwijf in de
geschiedschrijving is terechtgekomen laat ik hier even rusten.13 In de Herstelde
Hongers-dwangh spreekt Kenau voortdurend Ripperda en de burgemeesters de ware
                                                

11 Cf.J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620, Den Haag
1989,128-130.

12 Govert van der Eembd, Haarlemse belegeringhs  treur-bly-eynde-spel,Den Haag 1619.

13 G. Kurtz, Kenu Symonsdochter van Haarlem. Assen 1956; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 130.
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Bataafse heldenmoed in, onder verwijzing naar Haarlems heldendaden voor Damiate.
Wanneer de honger begint te nijpen wijst zij hen erop dat er meer dan genoeg vlees in
de stad is, van mannen, vrouwen en kinderen.14 We vinden hier een echo van de
legendarische woorden, die Van der Werff in Leiden gesproken zou hebben, toen hij
zijn linkerarm tot voedsel voor de bevolking aanbood. Het zat de Haarlemmers
duidelijk dwars dat Leiden zich op een zoveel heldhaftiger verleden kon beroepen.

Kenau was voor toneeldichters natuurlijk een nog veel smakelijker gegeven dan de
vaderlandslievende Haarlemse burgemeesters. Voor haar is dan ook in de achttiende
eeuw de absolute glansrol weggelegd. Haarlemse rederijkers laten haar in 1739,
gestoken in een harnas en aan het hoofd van een vendel van driehonderd vrouwen,
deelnemen aan de strijd. Bovendien onthoofdt zij in dit spel, tijdens een ommetje door
het vijandige legerkamp, eigenhandig een Spaanse kapitein, die zo onverstandig is
haar als krijgsvrouw niet serieus te nemen. Kenau werd zo gemodelleerd op de
krijgshaftige Amazonen en op de figuur van Judith, de welgestelde joodse weduwe,
die haar vaderstad Bethulia van een beleg door de Assyriers wist te verlossen door
hun aanvoerder het hoofd af te slaan.15

Juliana Cornelia de Lannoy liet haar toneelspel De Belegering van Haarlem van 1770
beginnen op het moment dat de onderhandelingen voor de capitulatie een aanvang
nemen. Door deze besprekingen heen loopt de treurige geschiedenis van Amelia, een
dochter van Kenau en getrouwd met Ripperda. Zij wordt krijgsgevangen gemaakt
door de Spanjaarden voordat de onderhandelingen geopend worden. Don Fadrique
probeert Kenau te chanteren, door haar het leven van haar dochter te beloven wanneer
zij de capitulatie weet te bewerkstelligen. Amelia is, volgens De Lannoy's voorwoord,
een geheel verzonnen figuur, bedoeld om Kenau in een heldhaftige en toch
vrouwelijke rol te kunnen tonen.16 Het kan echter nauwelijks toeval zijn dat in de
verdichtingen over het beleg van Leiden eveneens een Amelia voorkomt, als bijzit
van Valdes, de aanvoerder van de belegeraars. Zij zou haar minnaar overreed hebben
de stad niet te bestormen. De Haarlemse Amelia komt ook voor in het treurspel
Ripperda, of De inneming van Haarlem van J. Nomsz uit 1779. De romantische
verwikkelingen zijn hier nog ingewikkelder, en de historische werkelijkheid wordt
onherkenbaar vervormd. De auteur echter achtte zijn werk een bijdrage ‘tot een
voortdurende levendighouding van de liefde tot de vrijheid in godsdienst en de
burgerstaat’.17

Door al deze verdichtingen bleven vooral Kenau, Ripperda, en, in iets mindere mate,
de standvastige burgerij, in de herinnering voortleven als de exponenten van Haarlems

                                                

14 Steven van der Lust, Herstelde Hongers-dwangh, of Haerlems langh ende strenghe belegeringhe,
ende het overgaen der selver stadt door het scherpe swaerdt der ellende. Treurspel, Haarlem 1660
(datzelfde jaar op 29 juni opgevoerd te Haarlem).

15 Willem Hessen, Beleegering van Haarlem. Treurspel, Haarlem 1739, cf. Koster, Van schavot tot
schouwburg, 93; Voor het literaire genre rond sterke vrouwen cf. bv. Ian Maclean, Woman triumphant.
Feminism in French literature 1610-1652, Oxford 1977.

16 Juliana Cornelia de Lannoy, De belegering van Haarlem. Treurspel, Amsterdam l770.

17  J. Nomsz, Ripperda, of de inneming van Haarlem. Treurspel, Amsterdam 1770.
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verzet tegen de Spaanse belegeraar. Achttiende-eeuwse toneeldichters romantiseerden
de geschiedenis van het beleg naar believen. Zij vlochten bekende incidenten uit het
beleg van Leiden door hun verhaal. Gaandeweg vond het beleg van Haarlem zo een
eervolle plaats binnen de nationale mythe van de Opstand.

Ampzing ging aanmerkelijk subtieler te werk. Hij liet alle geuzen-retoriek
achterwege. Hij benadrukte wel de trouw aan Oranje, en de dienst die de
Haarlemmers heel Holland bewezen hadden door de Spanjaard zo lang voor de stad
vast te houden. Deze trouw zette hij echter nadrukkelijk in een middeleeuwse traditie
van Haarlemse trouw aan de Hollandse graven. Daarmee verwees hij naar een
gemeenschappelijk verleden, de tijd van de nog ongedeelde christenheid, waarin alle
Haarlemmers, ongeacht hun godsdienstige overtuiging, zich konden herkennen. Het
begin van de Opstand was in Haarlem gekenmerkt geweest door scherpe
tegenstellingen tussen katholieke royalisten en met het protestantisme
sympathiserende prinsgezinden. De hervatting van de oorlog na het Twaalfjarig
Bestand was direct gevolgd op de bestandstwisten, die in Haarlem kerk en stad
verscheurd hadden. Ampzings interpretatie van Haarlems rol in de Opstand vermijdt
alle gevoeligheden, die deze oude factie-tegenstellingen in de Haarlemse collectieve
herinnering hadden nagelaten. Hij herschrijft de geschiedenis, en verschaft zijn
tijdgenoten een verleden, waarmee zij zich zonder problemen kunnen vereenzelvigen.

Een humanistische Haarlemse kerkgeschiedenis

In het laatste hoofdstuk van zijn boek behandelt Ampzing de kerkgeschiedenis van
zijnstad.18 Zijn eigen kerkelijke positie laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Herhaaldelijk uit hij, waar dat in de loop van zijn verhaal te pas komt, zijn
dankbaarheid over de zuivering van de godsdienst tijdens de Reformatie. Toch is zijn
behandeling van het katholieke verleden genuanceerd, en zelfs de bestandstwisten
worden heel terughoudend behandeld.

Ook in dit hoofdstuk blijkt Ampzings humanistische vorming. Hij hanteert de
humanistische periodisering in oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd. Het
christendom, zo betoogt hij, is al in de oudheid in deze landen verbreid. Hij keert zich
tegen de voorstelling, als zou Willibrord als eerste het evangelie in de Nederlanden
gepredikt hebben. Deze voorstelling werd met kracht gepropageerd in de Hollandse
Zending, het kader van de zich herstellende katholieke kerk. Deze stimuleerde de
verering van vaderlandse heiligen. Zo verdedigde zij zich tegen de hiërarchie in
Rome, die de Nederlandse kerk als weggevaagd, en de Republiek derhalve als
missiegebied beschouwde. Tegelijkertijd gaven zij de Noordnederlandse katholieken
een goed vaderlandse traditie.19

Ampzing zoekt de oorsprong van de kerk in de Nederlanden in een verder verleden.
De missionarissen die hier kwamen, waren de opvolgers van de apostelen. Zij waren
niet, zoals Willibrord, door de paus gezonden. De kerk was in de Nederlanden dus

                                                

18 Ampzing, Beschryvinge ende lof,  416-488.

19 LJ. Rogier, ‘De cultus van St. Willibrord bij de apostolische vicarissen der Hollandse Zending in de
zeventiende eeuw’, Historisch tijdschrift 18 (1939) 246-274.
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niet van Rome afhankelijk.20 Door de oudheid van de Nederlandse kerk terug te
voeren tot de tijd vóór Willibrord, kon Ampzing de gereformeerde kerk een
eerbiedwaardig nationaal verleden verschaffen. Ook hier verdedigt hij de status quo
met een beroep op het verleden.

Willibrord had hier te lande echter volgens Ampzing wel goed werk gedaan, door de
eerste kerkstichting te versterken. In tegenstelling tot andere zeventiende-eeuwse
auteurs verwierp hij Willibrord niet als de brenger van de katholieke dwaalleer.21 Het
christendom dat Willibrord bracht was waarschijnlijk niet meer helemaal zuiver, maar
de grote dwalingen waren pas later opgetreden. Ampzing geeft dan een hele lijst met
verwerpelijke katholieke opvattingen: over de transsubstantiatie, de opvattingen over
de mis, het gebruik van het Latijn in de liturgie, de sacramentenleer, de aflaten, het
priestercelibaat en de beeldendienst, met de vermelding wanneer die pas in de kerk
zijn binnengedrongen. De Middeleeuwen waren in de kerk een tijd van verval. Ook
hier lijkt hij af en toe een soort noodlot aan het werk te zien. Verval is onvermijdelijk,
wanneer de goede orde en tucht in de kerk niet onderhouden worden. Uiteraard heeft
de katholieke clerus hier schuld.

Over de katholieke instituties, die in de Middeleeuwen in Haarlem ontstaan zijn, is hij
echter mild.22 Natuurlijk, in de kloosters zaten allerlei nutteloze mensen. Maar een
bestrijding van het kloosterwezen laat hij achterwege. Hij beschrijft kort de kloosters
en geestelijke broederschappen die Haarlem bezeten had. Ook somt hij een aantal
wonderen op, die in Haarlem gebeurd zouden zijn. Het geloof aan wonderen op zich
weerlegt hij niet. Genoeg dat men de mensen met onnozelheden wist te verblinden.
Hij beschouwt kloosters en wondergeloof als zaken die de stad niet tot lof strekken,
en daarom het best kort afgedaan kunnen worden.

Echt vinnig wordt Ampzing wanneer hij de vervolging van protestanten in de
zestiende eeuw beschrijft. Een aantal gereformeerde martelaren, en lieden die om hun
overtuiging verbannen werden, noemt hij bij name. Hoewel hij de vervolgingen die de
doopsgezinden hebben moeten lijden veroordeelt, weigert hij expliciet de
doopsgezinde martelaars die Haarlem gekend heeft in zijn werk op te nemen.
Doopsgezinden zijn tenslotte net zo goed vijanden van zijn kerk als de ‘papisten’.
Alleen Jan Matthijsz. van Haarlem, de beruchte anabaptistenleider tijdens het oproer
te Münster, krijgt een vermelding. Die dankt hij echter niet aan een status als
martelaar. Hij staat in een rijtje bedriegers, die de wereldlijke arm terecht bestraft
heeft. Met dankbaarheid verhaalt Ampzing tenslotte de geschiedenis van de invoering
van de gereformeerde kerk in Haarlem. Helaas wordt deze geschiedenis ontsierd door
de bestandstwisten. Omdat ook die niet tot eer van de stad strekken, en we bovendien

                                                

20 Ook de Engelse kerk claimde een oorsprong uit de prediking van de opvolgers van de apostelen,
zonder bemoeienis van Rome, cf. H. Trevor Roper, Catholics, Anglicans, and Puritans. 17th Century
Essays, Londen 1987, 128-129.

21 Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandse geschiedenis, 187-188.

22 Cf. ook Ampzing. Beschryvinge ende lof, 41-46, waar bij de beschrijving van de St. Bavokerk zonder
enig commentaar vermeld wordt, dat de bouw voor een deel gefinancierd werd door inkomsten uit een
door de paus verleende aflaat.
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dankbaar mogen zijn dat de problemen zijn opgelost, stipt Ampzing deze episode
slechts aan. Wie er meer van wil weten raadt hij aan zelf op anderzoek uit te gaan.

Zijn kerkhistorische visie is dus opgebouwd op het bekende protestants-humanistische
schema. In de oudheid was de kerk zuiver — in de Middeleeuwen is er verval
opgetreden — in de Reformatie is de zuivere godsdienst hersteld. Deze zuivere
godsdienst moet gekoesterd en beschermd worden, dan zal God meer zegen schenken.
Valse godsdienst moet geweerd. Ook die laatste mening is Ampzing toegedaan. In
zijn boek ontbreekt elke concrete verwijzing naar de talrijke doopsgezinden en de
goed-georganiseerde katholieken in zijn stad. Dat is niet omdat Ampzing een tolerant
mens was. Zijn geringschatting van de doopsgezinde martelaren werd al genoemd.
Naast zijn hier besproken hoofdwerk heeft hij onder andere een pamfletje op zijn
naam staan, dat de wraakzuchtige titel Suppressie van de vermeynde vergaderinge des
jesuwyteszen draagt. Hierin fulmineert hij uitgebreid en met kennis van zaken tegen
de missionaire aktiviteiten van de talrijke Haarlemse kloppen.23

Uit de Beschryvinge zou de lezer de indruk kunnen krijgen dat Haarlem in Ampzings
tijd nagenoeg geheel gereformeerd was. Dat was bepaald niet zo. Ongeveer twintig
procent van de bevolking behoorde tot de gereformeerde gemeente. De verschillende
doopsgezinde gemeenten en de katholieke kerk omvatten elk een kleine vijftien
procent van de Haarlemmers. De stad herbergde bovendien een Lutherse en een
Waals gereformeerde kerk, die beide slechts klein waren. De rest van de bevolking
was niet bij een kerk aangesloten. Het stadsbestuur steunde de publieke
gereformeerde kerk, maar liet de overige kerken in hoge mate vrij zich naar eigen
inzichten te organiseren. In het openbare leven streefde het naar neutraliteit.24 Als min
of meer officiële stadsgeschiedschrijver diende Ampzing zich hierbij aan te sluiten.
Zijn verknochtheid aan de publieke gereformeerde kerk mocht hij uiten, maar
polemiek tegen andersdenkenden paste niet in een officiële publicatie. Die moest hij
bewaren voor publicaties die hij schreef in zijn hoedanigheid van gereformeerd
predikant.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Middeleeuwen in Ampzings voorstelling
van de Haarlemse geschiedenis een belangrijke plaats innamen. Niet om hun zelfs wil.
Ampzing verwijst wel naar humanistische historici die het beschikbare
bronnenmateriaal aan een kritisch onderzoek onderwierpen, maar zijn eigen bedoeling
was een andere. De lof  van het Haarlem van zijn eigen tijd stond bij hem voorop. De
stad was in Ampzings tijd welvarend. Deze welvaart was het resultaat van de
Opstand, waarbij de wettige landsheer was afgezworen, en de oude kerk
omvergeworpen. Ampzing nam bij zijn lezers de twijfel over de rechtmatigheid van
deze omwentelingen weg, door te laten zien dat zij een logische voortzetting zijn van
het beste middeleeuwse verleden. Oranjetrouw kon zich spiegelen in de trouw aan de
Hollandse graven, de positie van de gereformeerde kerk was een herstel van het
christendom, zoals dat in de oudheid en de vroege Middeleeuwen in deze landen
verkondigd was.

                                                

23 S. Ampzing, Suppressie van de vermeynde vergaderinge des jesuwyteszen, Haarlem 1632.

24 Spaans, Haarlem na de Reformatie.
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De Middeleeuwen waren voor Ampzing geen duistere periode van de geschiedenis,
maar een gemeenschappelijk verleden. Hij romantiseerde dit verleden niet. Vooral op
kerkelijk terrein was er in zijn ogen veel misgegaan. Ook in het recente verleden
waren er fouten gemaakt. Dat alles mocht echter geen reden zijn voor verdeeldheid in
het heden. De fouten van het verleden werden veroorzaakt doordat de mens nu
eenmaal slecht is, en dom, en belaagd wordt door de duivel. Het is zijn noodlot dat er
nare dingen gebeuren. Wanneer het kwaad zich ten goede keert, is dit echter reden tot
bekering en dankbaarheid. Door deze overtuiging kon Ampzing, zonder dat de lezer
ook maar een moment aan diens standpunt hoeft te twijfelen, afzien van beschrijving
van interne verdeeldheid en van religieuze polemiek. Hij loofde en legitimeerde, op
basis van de Middeleeuwen, een status quo waarin Oranjetrouw en de gereformeerde
kerk gezichtsbepalend waren, maar waarin andersdenkenden niet bestreden werden.


