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Het tegendeel blijkt het geval. Dankzij een bewaard 
gebleven statutenboek, dat zich tegenwoordig in de 
collectie van het Keble College in Oxford bevindt, 
krijgen we een beeld van de organisatie van het 
klooster. Bethlehem neemt een bijzondere positie 
binnen het laatmiddeleeuwse kloosterlandschap in 
en geeft ons een kijk op het kloosterleven in die 
tijd. De geschiedenis en archeologie van Bethlehem 
staan uitgebreid beschreven in het boek 'Bethlehem 
in de Bangert' dat deze maand is verschenen.3 In 
dit artikel wordt niet de volledige inhoud van dit 
boek samengevat, maar wordt Bethlehem in de 
kloostergeschiedenis van Hoorn geplaatst.

De Moderne Devotie in Hoorn

Klooster Bethlehem is een opvallend late stichting 
in vergelijking met de kloosters die in de binnenstad 
van Hoorn hebben bestaan. Aan de geschiedenis 
van deze stadskloosters is in diverse publicaties 
aandacht besteed, maar dankzij recent onderzoek 
naar de laatmiddeleeuwse kloosterbeweging in het 
toenmalige bisdom Utrecht kan toch een nieuw 
beeld van deze gemeenschappen worden geschetst. 
Binnen de huidige landsgrenzen bestonden tot 
in de 14de eeuw weinig kloosters. Deze werden 
bevolkt door personen uit de adel of het 
patriciaat, aangezien kennis van de Latijnse taal en 
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Inleiding

Het verdwenen klooster Bethlehem (1475-1572) 
aan de Bangert in Westerblokker spreekt tot de 
verbeelding. Het wordt genoemd in de diverse 
kronieken van de stad Hoorn, maar er staat 
geen steen meer van overeind. Tot voor kort 
stonden ter plekke tuinbouwkassen en herinnerde 
niets meer aan het klooster dat hier ooit moet 
hebben gestaan. Sinds 2003 is daar dankzij 
archeologisch onderzoek verandering in gekomen. 

Vanwege de geplande nieuwbouwwijk Bangert-
Oosterpolder is een groot deel van het voormalige 
kloosterterrein opgegraven.1 De resultaten waren 
boven verwachting: kloostergebouwen, een 
ommuring, bruggen, waterputten en zelfs een 
kerkhof kwamen tevoorschijn. Na afloop van het 
laatste archeologische onderzoek in 2008 is door 
de kloosterwerkgroep in Blokker een monument 
voor het klooster aan de Bangert gerealiseerd.2 
Tevens zijn de gevonden menselijke skeletten in 
een graftombe bij de Nederlands-hervormde Kerk 
van Blokker herbegraven. Op de tombe is een 
fraai beeld van een knielende zuster geplaatst. Het 
klooster is uit de vergetelheid gehaald en maakt 
voor altijd onderdeel uit van de historie van dit 
dorp.
De archeologische resultaten vormden de aanleiding 
voor een onderzoek naar de geschiedenis van 
dit klooster. De spaarzame vermeldingen in de 
kronieken en de weinige archiefstukken waarin 
Bethlehem wordt genoemd, deden vermoeden dat 
niet veel meer over dit klooster viel te achterhalen. 
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'medegaven' in de vorm van geld bij intrede in het 
klooster noodzakelijk waren. De oorspronkelijke 
kloosteridealen, vooral op het vlak van de armoede, 
werden in veel gevallen verzaakt. Dit leidde tot een 
breed gevoeld hervormingsbesef in Europa. 
Eind 14de eeuw kwam in Nederland een religieuze 
beweging van de grond die de Moderne Devotie 
wordt genoemd en die zeer succesvol zou zijn. 
De grondlegger was Geert Grote (1340-1384), die 
in zijn ouderlijk huis in Deventer een zusterhuis 
oprichtte. Samen met Florens Radewijns, een van 
de vroege moderne-devoten, stichtte hij bovendien 
een broederhuis. Centraal in het gedachtegoed van 
Geert Grote stonden nederigheid en soberheid. Hij 
maakte mystieke geschriften toegankelijk voor een 
breed publiek en zorgde voor een vertaling van het 
Latijnse getijdengebed in de volkstaal. Hierdoor 
stelde hij personen van lage komaf in staat een 
religieus leven te leiden.
Geïnspireerd door Geert Grote kwamen in 
diverse steden broeder- en zusterhuizen tot 
stand. Kenmerkend voor deze huizen was dat 
de ingezetenen een gemeenschappelijk religieus 
leven leidden en afstand van hun privébezit deden 
ten gunste van de gemeenschap. De broeders en 
zusters van het gemene leven, zoals de leden van 
deze gemeenschappen werden genoemd, legden 

niet de kloostergeloftes af en volgden geen kerkelijk 
erkende kloosterregel. In 1385 kwam in Hoorn 
zowel een broeder- als een zusterhuis tot stand, 
waarmee Hoorn een van de eerste steden was van 
de nieuwe religieuze beweging. De stichting van 
het broederhuis is uit de historische bronnen goed 
bekend. Twee leken schonken een huis aan de Gouw 
(nu Nieuwstraat) aan vijf personen, onder wie Paulus 
Albertsz. uit Medemblik, die het bestuurscollege 
van de nieuwe stichting vormden. De stichting 
van het zusterhuis is minder goed bekend uit de 
bronnen. In een kroniek is eenvoudig sprake van 
de oprichting van een 'nieuwe vergadering' in 
1385 in een huis achter de parochiekerk. Het gaat 
om het latere Agnesconvent (Agnietenklooster). 
Uit een akte uit 1399 blijkt dat het broeder- 
en het zusterhuis dezelfde bestuurders hadden. 
Op basis hiervan kunnen we veronderstellen dat 
beide gemeenschappen door dezelfde personen 
zijn gesticht. Enkele jaren later kwam nog een 
tweede zusterhuis tot stand, namelijk het latere 
Ceciliaconvent. De oudste vermelding dateert uit 
1396 en het kan eigenlijk geen toeval zijn dat de 
zusters een huis betrokken naast het broederhuis 
aan de Gouw. 

Onder de derde regel van Franciscus

Eind 14de eeuw heerste binnen de Kerk een 
repressieve sfeer ten aanzien van ideeën die niet 
strookten met de officiële kerkelijk leer. Vanwege 
deze dreiging kwam in 1399 een aantal moderne-
devoten, onder wie de hiervoor genoemde Paulus 
Albertsz., in Amersfoort bijeen. Zij besloten dat 
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kapittelbesluiten uit om het religieuze leven van 
de aangesloten conventen op uniforme wijze te 
regelen. In kloosters werd het volledige Latijnse 
koorgebed gebeden en dat nam een groot deel van 
de dag in beslag. In de conventen hielden de zusters 
zich aan de verkorte Nederlandstalige getijden, 
waardoor ze tijd over hadden voor werkzaamheden 
waarmee ze geld konden verdienen. De meeste 
conventen participeerden in de textielnijverheid, 
waarbij we vooral aan spinnen en weven moeten 
denken. De vijf conventen in Hoorn groeiden 
uit tot grote gebouwencomplexen en verwierven 
dankzij schenkingen veel land in de omliggende 
dorpen en diverse huizen in de stad. Van sommige 
gemeenschappen is bekend dat zij wel 50 zusters 
huisvestten.

Verkloostering

Hoewel we in strikte zin dus niet van kloosters 
kunnen spreken, leidden de tertiarissen wel 
degelijk een kloosterlijk leven. De derde regel bood 
aanvankelijk geen mogelijkheid tot het oprichten 
van eigen kapellen met begraafplaatsen. Nadat 
hier in 1430 toestemming toe was verleend en 
dit in West-Friesland in 1431 door de proost was 
bekrachtigd, konden de tertiarissen zelfstandig hun 
religie uitoefenen net zoals in een echt klooster. 
Ieder convent stond onder leiding van een priester 
als biechtvader.
Aanvankelijk legden de tertiarissen slechts de 
gelofte van kuisheid af en niet de drie monastieke 
geloften. In de praktijk deden ze echter wel afstand 
van hun privébezit en was gehoorzaamheid aan de 
biechtvader en het kapittel een vanzelfsprekendheid. 
In 1464 verbood het kapittel privébezit en in 
1487 werden de drie monastieke geloften 
alsnog ingevoerd. Vrouwenkloosters kenden een 
kloosterslot (clausuur), wat inhield dat de zusters 
niet zonder toestemming het klooster mochten 
verlaten en bezoekers het klooster niet in mochten. 
Deze strenge levenswijze was bij de tertiarissen niet 

de gemeenschappen waarbij ze betrokken waren, 
de derde regel van Franciscus zouden aannemen 
en gezamenlijk een kapittel zouden vormen, 
namelijk het Kapittel van Utrecht. De derde regel 
was in 1289 per pauselijke bul erkend als regel 
voor personen die een individueel religieus leven 
wilden leiden. De aanname van deze regel gaf 
de gemeenschappen een plaats binnen de Kerk. 
In 1401 werd pauselijke toestemming verkregen 
tot het houden van een jaarlijks generaal kapittel 
(vergadering) met wetgevende bevoegdheden. De 
oprichting van het nieuwe kapittel was daarmee 
een feit.
Het Agnesconvent in Hoorn en het Mariaconvent 
in Medemblik namen waarschijnlijk direct in 1399 
de derde regel van Franciscus aan. In 1400 wordt 

Paulus Albertsz. namelijk minister (bestuurder) van 
de zusters in Hoorn en Medemblik genoemd. In 
1401 volgde het Ceciliaconvent en niet lang daarna 
ook het Catharinaconvent en het Gertrudisconvent 
(Geertenklooster), die in 1400 respectievelijk 1404 
waren gesticht. Als laatste in de rij van conventen 
in Hoorn volgde het Mariaconvent (gesticht in 
1408) in 1413. Het aantal vrouwelijke derde-
ordeconventen in Hoorn kwam hiermee op vijf. Al 
deze gemeenschappen waren aangesloten bij het 
overkoepelende orgaan het Kapittel van Utrecht.
De tertiarissen, zoals de zusters van de derde regel 
worden genoemd, namen een geheel eigen positie 
binnen het monastieke landschap in. De derde 
regel was geen kerkelijk erkende kloosterregel. 
Aanvankelijk legden de zusters ook niet de drie 
monastieke geloften (kuisheid, armoede en 
gehoorzaamheid) af en vormden zij geen besloten 
gemeenschappen. Om die reden waren hun 
religieuze huizen kerkrechtelijk geen kloosters. 
We spreken van conventen, zoals ook gebruikelijk 
was in die tijd. De derde regel was niet bestemd 
voor een gemeenschappelijk leven. Het Kapittel 
van Utrecht stelde daarom statuten op en vaardigde 
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verplicht. Toch werden veel conventen in de 15de 
eeuw vrijwillig besloten. In Hoorn is dit bekend 
van het Ceciliaconvent in 1429. 
Bovenstaande maakt duidelijk dat het onderscheid 
tussen een echt klooster en een convent minder 
strikt is dan de definities doen veronderstellen. 
In de literatuur worden de tertiarissen vaak als 
semi-religieuzen aangeduid. Op basis van recent 
onderzoek naar de derde orde wordt deze 
aanduiding tegenwoordig afgewezen en worden de 
tertiarissen als volwaardige religieuzen beschouwd.

De minderbroeders

De gemeenschappen die de derde regel van 
Franciscus volgden (op basis van de pauselijke bul 
van 1289) vóór de oprichting van het Kapittel van 

Utrecht, stonden automatisch onder toezicht van de 
franciscaner minderbroeders, die leefden volgens 
de eerste regel van Franciscus. Deze kloosterorde 
was in de 13de eeuw door St. Franciscus in Assisi 
gegrondvest en breidde zich sindsdien over Europa 
uit. Het Kapittel van Utrecht wilde nadrukkelijk 
geen inmenging van de minderbroeders, die in 
de 14de eeuw nog niet als hervormingsgezind 
te boek stonden. Net als andere kloosterorden 
hielden ook de minderbroeders zich niet meer 
strikt aan het oorspronkelijke armoede-ideaal. In 
de 15de eeuw kwam hier verandering in. Een 
groep kloosters binnen de orde richtte zich weer 
naar de oorspronkelijke kloosterregels, een proces 
dat observantie wordt genoemd. In 1443 kregen 
de observanten toestemming tot het stichten van 
nieuwe kloosters, wat onder andere leidde tot een 
vestiging in Alkmaar in 1445.
De observante minderbroeders kregen dus vanaf 
de jaren veertig van de 15de eeuw voet aan de 
grond in de Noordelijke Nederlanden. Vanuit 
religieuze idealen en ook om hun eigen positie te 
versterken, richtten zij zich ook op de vorming van 
vrouwenkloosters onder hun hoede. Het hoogste 

ideaal was een clarissenklooster, een orde die 
de tweede regel van Franciscus volgde en sterk 
verwant was aan de minderbroeders. Ook bij de 
clarissen had een observantiestreven doorgezet. 
Tot dan waren er in de Nederlanden uitsluitend 
kloosters van 'rijke claren', die geen volledige 
bezitsloosheid nastreefden. Tussen 1461 en 
1513 kwamen in de Noordelijke Nederlanden 
diverse nieuwe clarissenkloosters tot stand die de 
oorspronkelijke 'regula prima' van St. Clara volgden 
en als 'arme claren' worden aangeduid. Zij kenden 
onder andere vestigingen in Amsterdam, Haarlem 
en Alkmaar. De minderbroeders verzorgden het 
biechtvaderschap en de visitatie (inspectie). Het 
aantal clarissenkloosters was zeer beperkt, zeker 
als we dit vergelijken met de conventen van 
tertiarissen. Voor een clarissenklooster was een 
stevige financiële basis noodzakelijk, aangezien 
de zusters een contemplatief leven leidden en dus 
geen inkomsten uit grond, huizen of nijverheid 
verwierven. De zusters leefden van begunstigingen 
van de burgers. Omdat de stichting van een 
clarissenklooster economisch niet altijd een haalbare 
optie was en omdat het de minderbroeders niet 
lukte hun invloed binnen het Kapittel van Utrecht 
uit te oefenen, gingen zij over tot de oprichting van 
eigen tertiarissenconventen. Deze gemeenschappen 
volgden dus de derde regel, maar streefden net als de 
'arme claren' naar bezitsloosheid. De zusters waren 
waarschijnlijk minder contemplatief ingesteld dan 
de clarissen en sloten in hun leefwijze meer aan bij 
de minderbroeders. Ze worden in de bronnen als 
grauwzusters, barrevoetzusters of observantinnen 
aangeduid. Het barrevoets (op blote voeten) lopen 
is een typisch kenmerk van religieuzen die een 
leven van armoede en boetedoening nastreven.
Twee van deze nieuwe gemeenschappen lagen in 
West-Friesland, namelijk het Claraconvent (1468) 
aan het Kleine Noord in Hoorn en het Claraconvent 
in Enkhuizen.4 In beide steden hadden de 
minderbroeders van Alkmaar een termijnhuis, waar 
ze verbleven als ze hun recht op preken en bedelen 
in die steden uitoefenden.5 Beide gemeenschappen 
waren gewijd aan St. Clara, wat de verwantschap 
met de clarissen aangeeft, en zijn geen lid geweest 
van het Kapittel van Utrecht. Ze waren vrijgesteld 
van belasting omdat ze tot de biddende orden 
werden gerekend en vielen kennelijk onder de 
vrijstelling van de minderbroeders.

De kruisbroeders

De verkloostering van de conventen leidde tot een 
laatste stap, namelijk de aanname van een echte 
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Dit gold niet alleen voor de minderbroeders, 
maar ook voor de kruisbroeders. De Orde van 
het Heilig Kruis was in 1248 door de Kerk 
erkend en net als bij de andere ordes was in 
de 14de eeuw de armoede en gehoorzaamheid 
verslapt. In 1410 keerde de orde terug naar de 
oorspronkelijke constituties en nam een reeks 
hervormingsmaatregelen. Vervolgens breidde de 
orde zich uit naar het noorden met vestigingen in 
onder andere Hoorn (1462) en Sneek (1464). In 
Hoorn werd een tertianenconvent dat was gesticht 
in 1457, omgevormd tot kruisbroedersklooster 
St. Pietersdal. Dit klooster stond aan het Dal op 
de plek waar nu het Pietershof is. De orde kende 
geen vrouwelijke tak en de kruisbroeders waren 
terughoudend in de zielzorg voor vrouwelijke 
gemeenschappen. De kruisbroeders namen op 
zeker moment wel de supervisie en visitatie van 
een aantal vrouwenconventen op zich. Een van 
deze was klooster Jerusalem in Venray, dat in 1467 
de regel van Augustinus aannam. Na Jerusalem 
volgden Bethlehem in Westerblokker en Nazareth 
in Idsega (Friesland). 
Uit de kronieken blijkt niet wie in 1475 het initiatief 
tot de stichting van Bethlehem heeft genomen, 
maar uit diverse andere historische bronnen valt af 
te leiden dat de kruisbroeders hierbij een centrale 
rol hebben gespeeld. Allereerst valt op dat de 
eerste zusters uit het Oegeklooster nabij Sneek 
kwamen, waar net als in Hoorn een vestiging van 
de kruisbroeders stond. Tussen de memories in 
de kalender van Bethlehem staat broeder Pieter 
Claesen als 'fondator (stichter) van dit convent'. 
In een grafelijke rekening (1474-1476) treedt 
namens Bethlehem broeder Gerit Geritsz. op. In 
beide gevallen is het aannemelijk dat het om een 
kruisbroeder gaat. Ten tijde van de stichting was 
Nicolaas van Haarlem magister-generaal van de 
orde en hij was daarvoor prior van Pietersdal 

kloosterregel. In de 15de eeuw maakten ongeveer 50 
conventen van het Kapittel van Utrecht de stap naar 
een andere orde. De meest gekozen kloosterregel 
was de regel van Augustinus. In West-Friesland 
is opmerkelijk genoeg geen enkele gemeenschap 
van regel veranderd. De enige uitzondering is 
Bethlehem, maar de regelverandering heeft een 
geheel andere achtergrond, zoals we hieronder 
zullen zien. Wel is in Hoorn nog een nieuw klooster 
gesticht, namelijk het Maria Magdalenaklooster aan 
het Grote Oost in 1464. Deze gemeenschap nam 
de regel van Augustinus aan, maar combineerde 
die toch met een lekenachtige leefwijze. De zusters 
worden conversinnen van Augustinus genoemd. 
De regel van Augustinus maakte een onderscheid 
tussen koorzusters en conversinnen (lekenzusters). 
Van die mogelijkheid werd gebruik gemaakt door 
gemeenschappen van uitsluitend conversinnen 
vorm te geven, die niet gehouden waren aan het 
bidden van het volledige Latijnse koorgebed. De 
leefwijze sloot dus aan bij die van de tertiarissen.
Religieuze motieven zullen bij het proces van 
verkloostering in de 15de eeuw zeker een grote 
rol hebben gespeeld. Maar het monastieke ideaal 
was ook ingegeven vanuit economische motieven. 
De religieuze gemeenschappen beconcurreerden 
elkaar in het verwerven van begunstigingen door de 
burgers. De belangrijkste rol die kloosters speelden, 
was het bidden voor het zielenheil van de omgeving. 
Burgers begunstigden de gemeenschappen door 
middel van schenkingen of legaten en in ruil baden 
de zusters voor hun ziel. Ze waren bemiddelaars 
tussen hemel en aarde. Echte kloosters stonden 
hoger in aanzien dan conventen en werden daarom 
ook meer door de burgers begunstigd.
Na het aanvankelijke grote succes van de Moderne 
Devotie en specifiek het Kapittel van Utrecht, 
veranderde het kloosterlandschap. Oude ordes 
hervormden en namen een nieuwe positie in. 
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is dat dit boek is overgeleverd en – zoals gezegd 
– tegenwoordig in Oxford ligt. Dankzij dit boek 
weten we aan welke regels de zusters zich onder 
de kruisbroeders moesten houden. De gang van 
zaken bij de mis, het bidden van de getijden, 
het regime van stilzwijgen, de regels omtrent 
vasten en aderlaten, het afleggen van de biecht en 
talloze andere voorschriften zijn hierdoor bekend. 
Daarnaast is in het boek een kalender opgenomen 
waarin de namen van zusters, biechtvaders en 
weldoeners staan genoteerd. We kunnen ons 

dankzij dit boek een heel goed beeld vormen van 
het religieuze leven in het klooster.

Het einde van de kloosters

In dezelfde tijd dat Bethlehem zich ontwikkelde 
tot een echt klooster binnen een kloosterorde, 
kreeg het protestantisme voet aan de grond. De 
houding van de burgers veranderde, wat zich onder 
meer uitte in een afname van de begunstigingen. 
De kloosters teerden steeds meer op verworven 
bezit. Voor het eerst vernemen we in de bronnen 
van gewelddadigheden tegen kloosterlingen. In 
1529 viel een aantal onruststokers de zusters 
van Bethlehem herhaaldelijk lastig. Ze braken 

geweest. Wellicht heeft hij een belangrijke rol bij 
het besluit tot de stichting gespeeld. Tot slot kan 
de naam Bethlehem geen toeval zijn als onderdeel 
van de rij Jerusalem, Bethlehem en Nazareth, de 
belangrijkste Bijbelse plaatsen.
De eerste jaren volgden de zusters de derde regel 
van Franciscus, maar al snel (in 1479) namen 
zij de regel van Augustinus aan. Dit was een 
vooropgezet plan. De eerste jaren bestond de nieuwe 
gemeenschap uit maar enkele zusters, afkomstig 
uit een tertiarissenconvent. De regelverandering 
vond plaats op een moment dat het klooster als 
organisatie was vormgegeven en voldoende zusters 
aanwezig waren voor het verdelen van alle taken. 
Belangrijk waren de agrarische werkzaamheden. 
Het klooster hield in Westerblokker en Zwaag 
koeien voor de zuivelproductie. Inkomsten uit 
melk, boter en kaas waren zeer belangrijk voor 
dit plattelandsklooster. Deze economische basis 
waarmee Bethlehem zich onderscheidde van de 
stadskloosters, zal een aantrekkingskracht hebben 
gehad op de plattelandsdochters uit de dorpen in 
de omgeving die een religieus leven wilden leiden.

Het succes van een nieuwe formule

De neiging bestaat de kloosterbeweging als een 
typisch 15de-eeuws fenomeen te zien. Na de grote 
stichtingsgolf kon niet anders dan een adempauze 
intreden. Dat wil niet zeggen dat in de late 15de en 
vroege 16de eeuw niet een bloeiend kloosterleven 
kon bestaan. Bethlehem maakte geen kwijnend 
bestaan door, maar was in de eerste helft van de 16de 
eeuw een succesvol klooster. Na het overlijden van 
de tweede biechtvader Gerardus Symonis in 1530 
namen de kruisbroeders het biechtvaderschap op 
zich. Hetzelfde deden zij in Jerusalem en Nazareth. 
Vanaf dat moment vormden deze drie kloosters een 
vrouwelijke tak onder de orde. De kruisbroeders 
kozen zeker niet de minsten uit hun midden uit 
om invulling aan dit ambt te geven. Bij Bethlehem 
is achtereenvolgens een aantal ex-prioren van 
kruisbroederskloosters als biechtvader aangesteld. 
De meest opmerkelijke is Franciscus Vaes van 
Tongeren, de grote kloosterhervormer van klooster 
Mariënlof in Kolen nabij Borgloon (België).
De laatste stap van opname van Bethlehem 
bij de Orde van het Heilig Kruis vormde een 
nieuw statutenboek, gebaseerd op dat van de 
kruisbroeders. Een Nederlandstalig statutenboek 
voor een vrouwenklooster was bij de kruisbroeders 
nog niet voor handen. In 1537 kreeg kruisbroeder 
Herman van Doesborch de opdracht om dit boek 
in klooster Pietersdal te maken. Zeer bijzonder 
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van Oranje koos, kwam het kloosterleven ten 
einde. Niet lang daarna is Bethlehem gesloopt, met 
uitzondering van één gebouw dat in gebruik werd 
genomen als boerenwoning. Ook alle religieuze 
gemeenschappen in de stad werden opgeheven 
en de gebouwen brak men af of gaf men nieuwe 
functies. Tegenwoordig zijn in het stadsbeeld nog 
een aantal gebouwen herkenbaar, waaronder de 
kapellen van het Ceciliaconvent, Mariaconvent en 
Claraconvent.

Bethlehem in de Bangert

In het rijk geïllustreerde boek 'Bethlehem in de 
Bangert' wordt een zo compleet mogelijk beeld 
van deze religieuze gemeenschap geschetst. Aan 
de hand van het statutenboek wordt het religieuze 
leven gereconstrueerd. De resultaten van de 
opgravingen worden uitgebreid besproken. De 
kloostergebouwen lagen gegroepeerd rondom een 
kloosterhof. Aan de Bangert stond de kapel, zodat 
mensen die de mis wilden bijwonen vanaf de 
weg eenvoudig binnen konden komen. Binnen 
het kloosterhof lag een kerkhof, waar zusters en 
weldoeners werden begraven. Op het achterterrein 
stonden bijgebouwen en een brouwhuis. Het 
klooster had een boomgaard en een kruidentuin. 
Rond 1550 bouwde men een ommuring rondom 
het gehele complex, waarvan een poortgebouw 
met brug onderdeel uitmaakte. Op het terrein 
waren sloten voor de afwatering, latrines 
en afvalkuilen, waarin zeer veel vondsten zijn 
gedaan. Vele honderden kookpotten, bakpannen, 
eetkommen en drinkkannen zijn aangetroffen. 
Speciale aandacht gaat in het boek uit naar de 
aardewerken heiligenbeeldjes, waarvan er veel in dit 
klooster aanwezig waren. Het verdwenen klooster 
Bethlehem, waarover zo weinig bekend was, heeft 
een plek in de geschiedschrijving gekregen.

onder meer in bij het brouwhuis. Het waren de 
voorboden voor de Beeldenstorm. In 1566 raasde 
deze aan Hoorn en omgeving voorbij, maar in 
1567 werd Bethlehem alsnog geplunderd door een 
groepje geuzen. Het klooster bleef daarna bestaan 
en er deed zelfs nog een nieuwe zuster in 1571 haar 
professie. Toen Hoorn in 1572 de kant van Willem 

Noten

1. De opgravingen stonden onder leiding van archeoloog Guus van den Berg en de aangetroffen sporen zijn door hem uitgewerkt. 

Berg, G.T.C. van den, 2008: Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker. Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse 

klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn. Deel 1 Sporen en structuren. Hoornse Archeologische Rapporten 6.

2. Zie de website: www.cultuurhistorischerouteblokker.nl.

3. Schrickx, C., 2015: Bethlehem in de Bangert. Een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster 

onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572).

4. Volgens Brandt werd het Barrevoeten-klooster (het Claraconvent) in 1441 opgericht en was dit klooster in 1465 

'meest voltimmert'. Bij beide jaren noemt hij tevens het Ceciliaconvent. Hij lijkt hier een verkeerde interpretatie van ons 

onbekende bronnen te hebben gemaakt. De stichting van het Claraconvent in 1441 is eigenlijk niet mogelijk omdat toen het 

minderbroedersklooster in Alkmaar (1445) nog niet bestond. Mogelijk moet de stichting in 1465 worden geplaatst.

5. Het bestaan van het termijnhuis in Enkhuizen blijkt uit een conflict tussen de minderbroeders en de augustijner monniken in 

Enkhuizen in 1506. Het bestaan van een termijnhuis in Hoorn wordt verondersteld door Schoengen in het Monasticon Batavum.
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