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Schansen in Alkemade 1573-1840
          Alfred Bakker

In Alkemade hebben vier schansen gelegen. In Oude Wetering wijzen twee straatnamen op de globale ligging van 
de Noord- en de Zuidschans.  Een derde schans lag ten noorden van Kaag-dorp. De vierde lag op het eiland Faljeril 
bij de Kaag. Wat is een schans eigenlijk en waarom werden ze in Alkemade aangelegd? In dit artikel beantwoorden 
we deze vragen en gaan we in op de betekenis van de schansen.

Schans
Een schans is een uit aarde opgeworpen 
versterking waarvan de plattegrond kan 
variëren. De hoofdvorm van de schan-
sen in Alkemade was vierkant, met op de 
hoeken bastions. In de bastions en langs 
de borstweringen stonden kanonnen op-
gesteld. De soldaten in de schans waren 
bewapend met snaphanen (geweren). De 
aarde van de schans kwam uit de gracht 
die er omheen gegraven werd. Aanvul-
lende aarde werd verkregen uit het om-
liggende bouw- of weiland.

  
Principe van een plattegrond van een 
schans.
  
Over de gracht was een ophaalbrug ge-
bouwd, die toegang gaf tot de achterzijde 
van de schans. Binnen de schans stonden 
houten gebouwen voor de commandant, 
de manschappen en de opslag van voed-
sel en munitie in de vorm van kogels, lon-
ten en kruit. 

Datering en functie
Twee schansen in Alkemade zijn aange-
legd tijdens het beleg van Haarlem, dat 
plaatsvond van 11 december 1572 tot 12 
juli 1573. De Noordschans kan op begin 
april 1573 gedateerd worden. Bekend 

is dat kolonel Charles de Trello het be-
vel voerde over een vendel soldaten in 
Aals meer. Willem van Oranje gaf hem 
in maart 1573 bevel om naar Oude We-
tering te gaan en daar een versterking op 
te werpen en te verdedigen. Gelijktijdig is 
toen een schans ten noorden van Kaag-
dorp op het Kagereiland aangelegd.
Ze waren een uitvalsbasis voor de bevoor-
rading van de belegerde stad en moesten 
voorkomen dat Spaanse schepen de Hol-
landse binnenwateren invoeren. Toen de 
geuzen de slag op het Haarlemmermeer 
eind mei 1573 verloren, vluchtten ze met 
hun schepen naar de schansen.
De eerste Spanjaarden kwamen begin 
augustus 1573 in Alkemade. Na het op 8 
oktober 1573 opgegeven beleg van Alk-
maar verschenen zij in grotere getale in 
oktober 1573 voor de muren van Leiden. 
Zij hadden toen al een nieuwe schans op 
Faljeril gebouwd en de twee schansen in 
Oude Wetering bezet. 
De schansen in Alkemade werden op-
genomen in verdedigingslinies rondom 
Leiden die ontzet door de troepen van 
Willem van Oranje moesten verhinderen. 
Nadat Zuid-Holland onder water gezet 
was, waardoor de Spanjaarden het beleg 
moesten opgeven, kwamen de schansen 
weer in handen van Oranje. De zuidelijke 
oever van het Haarlemmermeer bleef in 
de frontlinie liggen tot de Spanjaarden in 
1577 wegtrokken uit Haarlem.

Tijdgenoten
We beschikken over verslagen van Span-
jaarden, van een Engelsman én Holland-
se documenten die licht werpen op de 
schansen tijdens de oorlog die van 1572-
1577 in en rond Alkemade woedde. Als 
eerste een rekening van 13 maart 1573, 
opgemaakt door Sijmon Jansz., schout 
van Alkemade, met als secretaris Jacob 
Meijnertsz. Zij woonden in Oude Wete-
ring. In de rekening zijn allerlei uitgaven 
verantwoord. Het ging om reiskosten en 
verteringen door soldaten, schippers en 

pioniers. Er was munitie, proviand en 
turf vervoerd per paard, schip of slee naar 
Sassenheim, waar Oranje een groot leger-
kamp had tijdens het beleg van Haarlem. 
De declaraties van de pioniers betroffen 
het graven van schansen. De Kaag en 
Oude Wetering worden niet genoemd, 
wel Aalsmeer en Sassenheim.

Een tweede - onmiskenbare - aanwijzing 
voor schansen in Alkemade komt uit een 
brief van Alva’s zoon Don Frederik. Hij 
voerde het bevel over het beleg van Haar-
lem. Kort na de Spaanse overwinning op 
het Haarlemmermeer stuurde Don Fre-
derik een brief naar zijn vader. Hij schreef 
dat de Spaanse aanvoerder en stadhouder 
van Holland Maximiliaan van Hénin, 
graaf van Bossu, een deel van de Holland-
se rebellen de waterweg in joeg “die naar 
Gouda voert; een ander deel vluchtte een 
waterweg in die naar Leiden voert. Bossu 
had hen nog achterna willen gaan, maar 
hij werd tegengehouden door de ver-
schansingen die de vijand bij de monding 
van deze wateren had aangelegd om de 
toegang te bewaken”.
Ten slotte is er een ooggetuigenverslag 
van de Engelse huursoldaat Roger Wil-
liams. Hij was in dienst van Oranje en 
in mei 1573 gelegerd in de Kaag, van 
waaruit hij deelnam aan de slag op het 
Haarlemmermeer. Williams verhaalt 
hoe zijn onbekwame bevelhebbers “es-
caped to the Cage, a place of ours, where 
we kept garrison”. Anderen zochten hun 
toevlucht in Oude Wetering. De passages 
maken duidelijk dat er bij de Kaag en bij 
de mond van de Oude Wetering schan-
sen lagen. Die laatste schans kan niet an-
ders dan de Noordschans zijn geweest.  
In de aanloop naar het beleg van Leiden 
arriveerde Francisco de Valdés begin 
augustus 1573 in Oude Wetering. Hij 
schreef vanuit die plaats drie brieven naar 
Alva en zijn secretaris Juan Albornoz, 
waardoor we de aanleg van de Zuidschans 
kunnen dateren. In een vierde brief uit 
Sassenheim beschreef hij zijn plan om 
een nieuwe schans te bouwen op Faljeril.

Straatnaambord van de Zuidschans. 
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Valdés over de schansen
in Alkemade
Op 3 augustus 1573, om precies te zijn 
om vier uur ’s middags, schreef Francisco 
de Valdés een brief aan zijn opperbevel-
hebber Alva die begint met de woorden: 
“En llegando esta mañana a este village de 
oudevaterin”. In vertaling: “Bij aankomst 
deze morgen in dit dorp van Oude Wa-
tering.”

Hij vervolgt met de constatering dat de 
plaats beschikt over een fort dat de vij-
anden hebben gemaakt bij de mond van 
het kanaal in het Haarlemmermeer. De 
locatie ervan is strategisch door het vele 
water rondom. Omdat Valdés zich te 
weer moest stellen tegen het kanon van 
de rebellen, zag hij zich gedwongen om 
“een ander fort te maken bij de andere 
uitmonding van het kanaal”. Valdés dacht 
de klus in twee dagen te kunnen klaren.  
 
Op 6 augustus 1573 schreef Valdés aan 
Albornoz dat hij de twee schansen in 
Oude Wetering bezet had met Duitse 

huursoldaten en dat de weg via Ouder-
kerk naar Amsterdam nu veilig was. Aan 
Alva beschreef Valdés dezelfde dag vanuit 
Sassenheim de strategische situatie bij de 
Kaag. Hij legde hem het plan voor om te-
genover het “oude fort” (aangelegd op be-
vel van Oranje) ten noorden van het dorp 
een nieuw fort te bouwen op het eiland 
met aan weerszijden een “klein kanaal” 
en een “groot kanaal van Leiden”. Uit 
het kaartje dat de brief vergezelde blijkt 
onmiskenbaar dat het om de schans op 
Faljeril ging. Zoals bekend is Valdés’ plan 
daadwerkelijk uitgevoerd. 

Na het ontzet van Leiden 
Nadat Leiden op 3 oktober 1574 was ont-
zet, bezocht Oranje de stad. Op 8 okto-
ber 1574 stelde hij zich op de hoogte van 
de schans bij de Kaag, de “sleutel van het 
Haarlemmermeer”. De schans kreeg een 
flinke bezetting. Op weg naar de schans bij 
Alphen aan den Rijn passeerde Oranje de 
Noord- en Zuidschans in Oude Wetering. 
Hij stelde Leidse magistraten zoals bur-
gemeester Van der Werff en Jan van der 
Does verantwoordelijk voor de voedsel-
voorziening en bewapening van de solda-
ten die de schansen bemanden.
In dezelfde oktobermaand gaf de “ma-
gistraat van Leiden” opdracht aan Hans 

Liefrinck om een kaart van de omgeving 
te maken. Specifiek moesten “de schan-
sen op de Oude Weteringhe ende de Kae-
ghe” getekend worden. Men wilde zich 
op de hoogte stellen van de ‘state of the 
art’ van de ingenieurs uit Spanje en Italië 
waar de vestingbouwkunde op een hoog 
peil stond.

Rust aan het front
Een jaar lang was het rustig aan het front bij 
het Haarlemmermeer. Vanuit de schansen 
langs de zuidoever van het meer voeren 
de schepen van Oranje naar de westoe-
ver, waar ze lokale boeren beroofden van 
hun scheepslading, zoals hooi. Maar ook 
was er een wapenstilstand in augustus 
1575, opdat de dorpen tussen Haarlem en 
Leiden turf konden kopen in Aalsmeer. 

Francisco de Valdés (1649) door Cornelis 
de Visscher. 

De eerste zin uit de brief van Valdés aan Alva van 3 augustus 1573 en de datum met zijn 
ondertekening. 

Noord- en Zuidschans. De schans bij de Kaag. Beide kaarten zijn 
details uit de ingekleurde kaart van Braun en 
Hogenberg (1575) gebaseerd op die van Hans 
Liefrinck (1574).

Nicolaas Ruychaver als kolonel van Oranje 
(Prent door Jacob Houbraken (1698-1780), 
Rijksmuseum Amsterdam.
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Het Staatse garnizoen in Oude Wetering 
stond in de eerste helft van 1575 on-
der bevel van Nicolaas Ruychaver. Zijn 
manschappen verrichten grondwerk aan 
voetpaden en kades, wat tot klachten in 
Hoogmade en Rijpwetering leidde.
Oranje wees Van der Werff in augustus 
1575 op de gebrekkige proviandering 
van de schans bij Alphen aan den Rijn. 
De manschappen moesten genoeg bier, 
brood en haring hebben. Een jaar later 
moest Van der Does de munitievoor-
raad in Alphen en Oude Wetering op peil 
brengen. 

Aanval op de Noordschans
Vanuit Amsterdam vertoonde zich regel-
matig een vloot op het Haarlemmermeer. 
Op 9 oktober 1575 verschenen tien sche-
pen bij de monding van de Oude Wete-
ring. De Noordschans werd toen bemand 
door troepen onder bevel van hopman 
Joan (of Joachim) Schetter. Zijn naam 
wijst op een Duitse huurling. Schetter be-
mande vijf schepen met een vendel solda-
ten waarmee hij de Amsterdamse schepen 
aanviel. Nadat de Amsterdamse kapitein 
en de meeste bemanningsleden gesneu-
veld waren, wist hij “het beste van de 
tien” schepen te bemachtigen. Toen vier 
Haarlemse boeiers de Amsterdammers 
te hulp kwamen, trokken Schetter en zijn 
soldaten zich terug in de Noordschans.  
Het vendel van Schetter was in 1577 

nog in deze regio. Een soldaat die on-
der hopman Schetter diende, ging 
dat jaar in ondertrouw in Leiden.  
Na hopman Joan Schetter voerde kapitein 
Dorp in 1580-1581 het bevel over de sol-
daten in Alkemade. Ze leefden deels op 
kosten van het ambacht. Alkemade kreeg 
in 1581 belastingverlichting à ƒ 46-13-0 
voor wat Dorps soldaten hadden gegeten 
en gedronken. 

Werken bij Halfweg
De inwoners van Alkemade werden niet 
alleen als pionier ingezet bij het graven 
van schansen, maar ook voor het her-
stellen van dijken en sluizen. Kapitein 
Gerrit Huijgen Harinck was op 23 maart 
1577 bij Halfweg. Via het door de Span-
jaarden gegraven gat hadden het IJ (en 
de Zuiderzee) vrij toegang tot het Haar-
lemmermeer, met alle gevolgen van dien 
voor het noordelijk deel van Rijnland. 
Harinck nam pioniers aan die de dijk met 
grond en riet moesten herstellen. Twee 
maanden later nam hij weer pioniers aan. 
Onder hen bevonden zich drie mannen 
uit Oude Wetering: Dirck Cornelisz., 
Cornelis Pauwelsz. en Cors Henricxz..   
Bij Halfweg was kennelijk ook een ver-
sterking aangelegd. In augustus 1577 liet 
de “Commissaris der Ammunitien” M. 
de Waal namelijk twee gotelingen van de 
Noordschans naar het Huis ter Hart over-
brengen. Een goteling was een relatief 

goedkoop en licht kanon. In tegenstelling 
tot bronzen geschut waren gotelingen van 
gietijzer. De kalibers van de kogels vari-
eerden van 2½ voor scheepsgeschut tot 
“seeventien ofte agtien ponden Ysers” 
voor gotelingen op schansen. 

Gevolgen van de oorlog
De oorlogssituatie had het handelsver-
keer sinds 1572 ontregeld. Ambachtsheer 
Johan van Duvenvoorde liet al in novem-
ber 1573 drie afgezonken schepen bij 
Oudshoorn lichten, zodat er weer sche-
pen konden varen door het “Canaal van 
de oude Wetering”. Het Hoogheemraad-
schap van Rijnland ging in 1578 verder 
met het ruimen van gezonken schepen en 
versperringen. 
Ook was de inning van belasting op 
grond en huizen bemoeilijkt. Hollandse 
taxateurs verschenen in 1579 in Alke-
made om de waarde van land en hui-
zen vast te stellen. Zij voerden eerst 
een algemene inspectie uit, waarbij ze 
zagen en hoorden dat het land minder 
opbracht dan voor de oorlog. Veel land 
was door het Haarlemmermeer over-
spoeld en in onbruik geraakt. Dat kwam 
ook omdat het te bewerken land bij de 
toegangspoorten en soms zelfs binnen 
de schansen gelegen had. Ondanks die 
complicaties probeerden de taxateurs de 
waarde zo eerlijk mogelijk te schatten.  
In Oude Wetering noteerden ze 43 na-
men, waaronder die van Dirc Cornelis-
zn., die ook als pionier bij Halfweg had 
gewerkt. Zijn land, circa vijf hectare, 
was er erg aan toe: “Al heel of gesteecken 
landt, gebrocht an de schansen, ende d’an-
der al heel dorre malandt (maailand).”  
Ten noorden van Dircs land lag het 
land van Marijtgen Jan Neel Arijssen bij 
de monding van de Oude Wetering. De 
taxateurs betitelden het als “Veel afge-
steecken landts ende liggende opte sleet 
van de Meer”. Ook vanuit haar land was 
veel grond naar de schansen gebracht. 
Bovendien was het onderhevig aan oe-
verafslag van het Haarlemmermeer. 

Schans in het dagelijks 
taalgebruik
In het gepacificeerde Holland waren de 
schansen overbodig geworden. In sommi-
ge plaatsen werden ze weer met de grond 
gelijk gemaakt. De schansen in Alkemade 

De handtekening van Nicolaas Ruychaver. 

Deze ’gooteling’ is in 1574 buitgemaakt in de door de Spanjaarden verlaten 
Lammenschans. De figuur wordt toegeschreven aan de Leidse historicus Johannes le 
Francq van Berkhey, 1772-1774.   
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bleven nog lang bestaan. Dat blijkt uit ver-
meldingen op kaarten en in documenten.  
Dat in 1587 de Noordschans genoemd 
werd bij een landtransactie wekt geen 
verbazing, maar wel dat er een eeuw later 
nog sprake van is. In 1629 werden twee 
lijsten opgesteld voor militaire dienst en 
voor de inning van de henneptienden. 
Op de eerste kwam “Claes Claesz. In de 
Noortschans” voor. Op de tweede wordt 
ene “Claes Claesz. Schansman” genoemd. 
Het ging vrijwel zeker om dezelfde per-
soon. Zijn woonadres was achternaam 
geworden. 
Daniel Egbertsz. uit Aalsmeer had in 
1638 land gekocht bij de monding van de 
Oude Wetering. In een akte van transport 
uit 1686 droegen zijn erfgenamen een 
huis met erf, genaamd De Noordschans, 
over aan de stad Haarlem. Het archief 
van Alkemade bevat een document uit 
1698 waarin sprake is van de “Wooninge 
genaemt de Noortschans, gelegen op de 
Oude wateringe”. 
Op een kaart uit de achttiende eeuw is 
een grillige watergang te zien. We menen 
er de contouren in te herkennen van de in 
1573 gegraven gracht rondom de Noord-
schans. 

In het zuiden van Oude Wetering is de 
naam Zuidschans tot minimaal 1676 
gebruikt. In dat jaar waren een huis 

en erf met die naam het bezit van de 
houtkopers Jan en Pieter Lourensz.  
Het langst heeft de benaming ‘schans’ op 
Faljeril bestaan, tot 1840. Hij komt voor 
op diverse kaarten in de zeventiende en 
achttiende eeuw, waaronder een gedetail-
leerde kaart van Warmond die Johan Dou 
in 1667 maakte.

Op 8 april 1840 vond de aanbesteding 
plaats van het graven van het westelijk 
deel van de ringvaart rond het Haar-
lemmermeer “tot aan de Schans bij het 
dorp Kaag”. De noordpunt van Faljeril is 
toen vergraven. Daarbij is de plek van de 
Spaanse schans verdwenen. Ook de lo-
catie van de iets oudere Staatse schans is 
vergraven bij de aanleg van de Ringvaart.

Twintigste eeuw
In de jaren tachtig is in Oude Wetering 
op twee locaties nieuwbouw gerealiseerd. 
De woningen langs een zijstraat van de 
Weteringlaan kregen in 1984 de naam 
‘Zuidschans’. Bij de Bruggestraat werd de 
zijstraat die naar de nieuwe buurt leidde 
in 1989 ‘Noordschans’ gedoopt. 
In Hoogmade vermoedde de plaatselijke 
amateurhistoricus O.C. van Hemessen 
ook een schans. We zien “langs de Does 
een paar eilandjes liggen, die ‘de schans’ 

heeten. Waarschijnlijk ontleenen ze de-
zen naam aan de Spanjaarden, die aan de 
Dwarswetering achter Hoogmade inder-
daad een schans hadden en hier op de ei-
landjes misschien een post hadden.” He-
laas zijn er geen historische kaarten die 
Van Hemessens veronderstelling kunnen 
staven.

Met dank aan Raymond Fagel voor de ter 
beschikking gestelde brieven van Francisco 
de Valdés.

Kaart met vermoedelijke contouren van de Noordschans 
(BEELDBANK VAN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF).
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De schans op Faljeril in 1667.

Gevelsteen in een huisgevel langs de zuidoever van de Does.




