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Kenau, beroemd en 
berucht  

  
Algemeen 
 

 
Tijdvak 5: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) 
Kenmerkende aspecten: 

• Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een 
Nederlandse staat. 

Niveau: onderbouw havo, vwo / bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Opdracht 1: 15 min 
• Opdracht 2: 20 min 
• Verdiepende opdracht: 10 min 

Leerdoel: 
• Je leert over de legende van verzetsheldin Kenau. 
• Je leert over de stereotypering van Kenau als mannelijke vrouw. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Kenau op F-site.nu of in dit 
opdrachtenblad. Beantwoord onderstaande vragen. 
 
 

      VRAAG 1 
 

a. Waarom was Kenau voor de Nederlandse Opstand al een bekend 
persoon in Haarlem? 

b. Bekijk afbeelding 1. Wat speelt zich op het schilderij af? 
c. Waar zie je Kenau staan? Leg uit waarom je denk dat zij het is. 
d. Kenau wordt ook wel gezien als een verzetsheldin. Denk je dat de 

schilder dit ook vond? Leg je antwoord uit. 
e. Dit schilderij is bijna 300 jaar na de Tachtigjarige Oorlog gemaakt. Vind 

je dit schilderij daarom een betrouwbare bron? Leg uit waarom wel of 
niet. 
 

 
  Bron 1:  Kenau Simonsdr. Hasselaer met haar vrouwenvendel op de wallen van Haarlem.  

Schilderij uit 1854 Johannes Egenberger en Barend Wijnveld. 
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VRAAG 2 
 
Tegenwoordig wordt het woord ‘kenau’ nog steeds gebruikt. Het betekent 
manwijf of bazige vrouw. Lees onderstaande bron en beantwoord 
onderstaande vragen. 
 
 

“Met name was daar een zeer mannelijke vrouw, die terecht een 
mannin genoemd wordt. Ze heet Kenau en is nu van middelbare 
leeftijd. Ze heeft met haar vermogen, want ze is redelijk 
welgesteld, en met haar arbeid, wapens en geweren tot het 
algemeen belang bijgedragen. Zonder ophouden heeft ze met 
schelden en schimpen de vijanden gekweld en getergd.”  
Bron: uit het dagboek van Johannes Arcerius, een inwoner van Haarlem (1573). 
 

a. Vind je dat de schrijver met dit stukje positief of negatief is over Kenau? 
Leg uit waarom. 
 

b. Kenau stond bekend als een ‘seer manlyke vrou’ en ‘mannin’. Waarom 
denk je dat dit zo vaak benoemd werd? Leg je   antwoord uit 
 

c. Volgens de legende heeft Kenau veel betekend voor de stad Haarlem. 
Toch is juist haar naam eerder een scheldwoord geworden. Iemand ‘een 
kenau’ noemen is zelden een compliment. Kan je bedenken waarom dit 
een scheldwoord is?  

d. Wat vind jij ervan dat dit een scheldwoord is geworden? Leg je antwoord 
uit.  

 
VERDIEPENDE ODPRACHT   

"Er stond geen enkele vrouw op Alva's lijst, en het zou de Spanjaarden ook hun eer 
te na zijn geweest: toegeven dat de beste soldaten van de wereld last hadden 
gehad van een vrouw, dat was ondenkbaar." 

Dit stelt historica Els Kloek. Zij spreekt de mannen tegen die Kenau's rol in de 
geschiedenis ontkrachten vanwege gebrek aan bewijs. Zij beschrijft hoe 
vrouwen bewust uit de geschiedenis zijn weggelaten.  
 
Probeer nu in eigen woorden uit te leggen waarom voor historische vrouwen 
als Kenau moeilijk betrouwbare bronnen zijn te vinden.  
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BIOGRAFIE   
 
Kenau Simonsdochter Hasselaer was een scheepsbouwer en houthandelaar 
die volgens de legende tijdens de Tachtigjarige Oorlog Haarlem verdedigde 
tegen de Spanjaarden.  
  
Na het overlijden van haar man erfde Kenau zijn scheepswerf. Ze werd een 
succesvolle zakenvrouw. Ze leverde hout en schepen aan de stad Haarlem en 
ondersteunde daarmee het verzet tegen de Spanjaarden. Ze handelde ook in 
panden en leende soms tegen rente geld uit. 
  
Kenau werd beroemd als hoofdrolspeelster in de legende over het vrouwelijk 
verzet tijdens het Beleg van Haarlem tijdens de Nederlandse Opstand. Een 
leger van 300 vrouwen zou onder Kenau’s gezag de Spaanse vijand hebben 
aangevallen met speren en hete pek.  
 
Zoals een echte legende betaamt, is er veel onduidelijk over Kenaus 
werkelijke rol bij het verzet. Wel zeker is dat waar Kenau’s moed werd 
geprezen, haar de  vrouwelijkheid werd ontnomen.  Ze werd bekend als een 
‘een seer manlycke vrou’ en ‘een moedighe mannin’.  
 
Kenau stierf op raadselachtige wijze. Ze vertrok in 1588 op haar schip naar 
Noorwegen om hout te halen, maar is nooit meer teruggekomen. Kenau’s 
dood is al even raadselachtig als haar leven. 
 
 

 


