windmolens legt hij het Berger
meer droog.

Een prent van de ophanging van
de vijf Minderbroeders uit
Alkmaar.

Oude prent met Egmondermeer.
Voor het droogmalen werd
gebruik gemaakt van de uit de
standerdmolen ontwikkelde
Wipmolen. De totale oppervlakte
van de doorgemalen meren
bedroeg liefst ca. 800 hectare.
Voor die tijd een geweldige
prestatie.

Allerlei steden sloten zich bij de
opstand aan. Helaas bleef de
steun uit Frankrijk uit; daar had
zich de Bartholomeusnacht
voorgedaan, waarbij duizenden
Hugenoten over de kling werden
gejaagd. Deze aanhangers van
Johannes Calvijn waren in Parijs
om er de bruiloft bij te wonen
van hun Protestantse Hendrik
van Navarra met de katholieke
koningsdochter Margaretha de

In 1572 begint Willem van
Oranje een veldtocht die inhield
dat hij van verschillende kanten
De Nederlanden aanviel. Hij
hoopte steun te krijgen uit
Frankrijk.
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Medici. Vooral de Koninginmoeder Catharina de Medici zag
dit huwelijk niet zitten en nadat
er eerst een aanslag was
gepleegd op de leider van de
Hugenoten Caspard de Coligny
gaf Catharina het bevel om in de
nacht van 23 op 24 augustus
1572 zoveel mogelijk Hugenoten
te vermoorden.
Hendrik van Navarra.

Begin van de Bartholomeusnacht
vastgelegd door Francois Dubois.

Margaretha van Valois – de
echtgenote van Hendrik van
Navarra.
Drijvende en sturende kracht
achter de massa slachting was
Catharina de Medici. Die was fel
gekant tegen de groeiende macht
van de Hugenoten binnen het
Franse Koningshuis maar ook
tegen het betrokken worden bij
de strijd tegen het katholieke

Gaspard de Coligny-leider van de
Hugenoten.
6

Spanje en tegen de mogelijkheid
dat de protestantse Hendrik
koning van Frankrijk zou worden.

nadat ze de sluizen bij
Spaarndam hadden ingenomen
sloegen de troepen o.l.v. Don
Frederik het beleg en al op 21
december voerde hij een eerste
bestorming uit, die op een fiasco
uitliep. 150 Spaanse soldaten
kwam om het leven. Binnen de
muren van Haarlem was een
legermacht van ca. 3000
soldaten o.l.v. Ripperda
aanwezig.

Koningin moeder Catharina de
Medici.

Fabrique Alvarez de Toledo.

Catharina bekijkt de slachting.

Het beleg van Haarlem duurde
ongeveer zeven maanden; de
verdedigingswerken van deze
stad kende geen bastions, dus
besloot men binnen de bestaande
verdedigingswerken een nieuw
bolwerk aan te leggen. 11
december 1572 twee dagen
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Niet alleen deze soldaten, maar
ook de burgers vochten mee
waaronder de vrouwen. Een van
de bekendste was Kenau
Simonsdochter Hasselaar.

binnengesmokkeld konden
worden. Maar toen de dooi intrad
en nadat een vloot van de
Watergeuzen een zware
nederlaag leed tegen een
koningsgezinde vloot, werd de
stad aan alle kanten ingesloten.
9 juli probeerde men van
buitenaf de stad te ontzetten,
maar dat liep uit op een zware
nederlaag en 14 juli gaf de stad
zich over. Om plundering te
voorkomen werd het enorme
bedrag van 250.000 gulden aan
de Spanjaarden overhandigd.

Executie van gevangenen door de
Spanjaarden na de overgave van
Haarlem.

Deze dame dreef een houthandel
in Haarlem.

Ook de Haarlemmers lieten zich
qua wreedheid niet onbetuigd; zo
rolden ze een ton met de hoofden
van elf Spaans gezinde
Haarlemmers in een ton over de
muur.

Dat jaar kende een zeer strenge
winter en het Haarlemmermeer
was dichtgevroren, waardoor
extra voorraden en extra troepen
8

