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De macht van de adel

Oud Haerlem belegerd
In Heemskerk komt het in 1351 tot een treffen. Kasteel Oud 

Haerlem van Jan van Polanen,  ook een Hoek, wordt belegerd en 

vernietigd. De edele Jan heeft vóór die tijd zijn hielen al gelicht. 

Voor het kleine dorp Heemskerk is het een gevaarlijke tijd. Het 

wordt overspoeld door gewapende lieden die op zoek zijn naar 

voedsel en onderdak. De bevolking maakt wel handig gebruik 

van vernietiging van Oud Haerlem: ze gebruiken de stenen voor 

de bouw van hun huizen.

Het is de 14de eeuw en de macht in 
Holland ligt helemaal in handen van 
de edelen. Maar de steden groeien en 
worden steeds belangrijker. Als in 1345 
graaf Willem IV kinderloos overlijdt, 
willen de edelen de dertienjarige 
Willem V als opvolger, zonder dat zijn 
moeder Margaretha -oudste zus van 
Willem IV- het regentschap krijgt.  
Veel steden zijn echter op de hand van 
Margaretha. 

De strijd zal 150 jaar gaan duren. Al in de 
eerste periode gaan de KABELJAUWEN 
(edelen) het gevecht aan met hun 
tegenstanders, ook binnen hun eigen 
stand. Een aantal edelen kiest namelijk 
partij voor de steden. Die tegenstanders 
(vele steden en edele sympathisanten) 
worden HOEKEN genoemd.

De legende 
van Oud 
Haerlem
Over Oud Haerlem wordt al eeuwenlang een legende verteld 

die bij andere kastelen ook opduikt, denk aan de ontsnapping 

van Hugo de Groot in een boekenkist uit Slot Loevesteijn.

De graven van Holland probeerden voortdurend de 

vrijheid van de boeren te beknotten. Dat ging vaak met 

harde, onrechtvaardige middelen. De boeren werden als 

horigen beschouwd. Geen wonder dat de Kennemers hun 

onderdrukkers fel haatten.

De legende vertelt dat in het jaar 1274 er een machtig, maar 

wreed heer in slot Oud Haerlem woonde. De boerenbevolking 

kwam in opstand en belegerde het kasteel. De boeren met hun 

primitieve wapens konden het niet bestormen, maar het lukte 

wel om de bewoners uit te hongeren. Uiteindelijk moesten die 

zich overgeven.

De vrouw van de kasteelheer werd wat minder gehaat en 

zij mocht met haar dierbaarste bezittingen het verwoeste 

kasteel verlaten. Zij stopte haar echtgenoot in een grote kist 

en sjouwde die samen met haar dienstmeid naar buiten. 

Waarheen de kist ging, is niet bekend. 

Het verhaal staat in het geschiedwerk ‘Batavia’, het eerste deel 

van wat een groots werk over de Nederlandse historie had 

moeten worden. De schrijver was Hadrianus Junius (Adriaen 

de Jonghe, 1511-1575), een veelzijdig geleerde, vele jaren arts in 

Haarlem.
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