
De Hauwertstraat in Medemblik
Een straatnaam in relatie tot de familie Houwert/Hauwert

In 2014 is het zestig jaar geleden dat in Medem
blik op feestelijke wijze de Hauwertstraat werd 
onthuld. De straat ligt in de wijk Plan West en 
vormt een verbinding tussen de Graaf Florislaan 
en de Uiverstraat. De naam Hauwertstraat os 
uniek. Voor zover bekend is in Nederland geen 
tweede straat met deze naam te vinden. Maar 
waarom is in Medemblik eigenlijk een straat 
naar Hauwert vernoemd?

Straatnamen in Plan West

Plan West is de oudste nieuwbouwwijk van Medem
blik. De aanleg ervan startte in 1927, het jaar waarin 
ook de inpoldering van de Wieringermeer een aan
vang nam. De wijk ligt ten westen van het oude 
stadscentrum en is grotendeels begrensd door het 
Overlekerkanaal dat de haven van Medemblik met 
de Wieringermeerpolder verbindt. De bouwkavels in 
Plan West werden door een speciaal hiervoor opge
richt gemeentelijk grondbedrijf uitgegeven. Er verre
zen woonhuizen, een school, een kerk en een hotel. 
De grond langs het kanaal was voor handel en in
dustrie bestemd. Vijfjaar na de eerste gronduitgifte 
stokte de ontwikkeling en bleef tot in de jaren vijftig 
een aanzienlijk oppervlakte onbebouwd.

Voor de straten in de nieuwe wijk moesten uiteraard 
namen worden bedacht. De namen van de eerste 
straten kwamen tamelijk spontaan tot stand.

De hoofdstraat richting de Wieringermeer gaf men 
de naam Meerlaan, de straat langs het Overlekerka
naal heet de Kanaalstraat en de Uiverstraat dankt 
haar naam aan het roemruchte vliegtuig dat in 1934 
aan de luchtrace naar Melbourne deelnam.

In 1940 besloot de gemeenteraad om straten in 
Plan West in het vervolg naar personen uit de ge
schiedenis van Medemblik te vernoemen. De eerste 
persoon die deze eer te beurt viel, was Floris V. 
graaf van Holland, die Medemblik stadsrechten 
schonk. Na de Graaf Florislaan volgde de So- 
noystraat. De vernoeming van een straat naar geu
zenleider Diederik Sonoy was omstreden. Vooral 
katholieke gemeenteraadsleden hadden met deze 
straatnaam moeite. Volgens ‘De Katholieke Ency- 
clopaedie’ maakte Sonoy zich in 1575 berucht ‘door 
ongehoorde gruweldaden tegen de katholieken’.1

Hauwertstraat

In de gemeenteraadsvergadering van 17 september 
1954 stelde burgemeester Peters voor een nieuwe 
straat in Plan West de Hauwertstraat te noemen. Op 
dat moment waren aan deze straat acht woningen 
in aanbouw.2

Verder was een jaar eerder gestart met de bouw 
van de ULO-school, op de hoek van de Graaf Flo
rislaan en de Hauwertstraat. In de aanbesteding 
van de bouw wordt de locatie nog aangeduid als ‘het 
terrein ten westen van de Sonoystraat’.3

Afb. 1: De Hauwertstraat omstreeks 1965 met links 
de ULO-school.

De burgemeester hield de gemeenteraad voor dat 
de naam Hauwertstraat een eerbetoon is aan de 
vroegere en tegenwoordige leden van de familie 
Hauwert. Zo was er in de zeventiende eeuw een 
dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen met de naam 
Hauwert en kende de stad Medemblik een thesau
rier en burgemeester Hauwert. Maar in hoeverre 
deze familie zich onderscheidde van andere Me- 
demblikker regentenfamilies is moeilijk vast te stel
len. Leden van de families Brouwer, Schellinger, 
Van der Wolff, Verwer en De Zee speelden een min
stens zo belangrijke rol in Medemblik. Waarom dan 
een Hauwertstraat?

Een familielid uit de twintigste eeuw gaf de door
slag. Zijn naam is Folmer Jacob Houwert, directeur 
van de Billiton Maatschappij en geboren in Medem
blik. Burgemeester Peters maakte kennis met hem 
tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis in Medem
blik (1940-1942), een prestigieus en kostbaar bouw
werk naar ontwerp van architect A.J. Kropholler.

Toen voor twee gebeeldhouwde schepen op het 
bordes de financiële middelen ontbraken, trok bur
gemeester Peters de stoute schoenen aan en deed 
een persoonlijk beroep op de oud-Medemblikker. 
En niet tevergeefs. Folmer Jacob Houwert schonk 
1.000 gulden.

Bij de officiële ingebruikname van het stadhuis in 
1947 bedankte burgemeester Peters hem voor 
deze schenking en sprak de vleiende woorden: ‘dat 
alle oudere Medemblikkers met enige trots spreken 
over de zoon uit het oude Medemblikker geslacht’.4
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Kritiek op de nieuwe straatnaam was er ook. Vol
gens één gemeenteraadslid viel de naam uit de 
toon omdat de Hauwertstraat niet naar een histori
sche figuur verwijst. Feitelijk was de naamgeving in 
strijd met het gemeenteraadsbesluit van 1940. Als 
verweer voerde burgemeester Peters aan dat het 
college van B en W geen historische figuur uit de 
geschiedenis van Medemblik had kunnen vinden. 
Een ander gemeenteraadslid toonde weinig bewon
dering voor de naam en stelde dat de verdiensten 
van de in leven zijnde familieleden geen vernoe
ming rechtvaardigen. Maar ondanks deze kritische 
noten werd het voorstel van burgemeester Peters 
met acht tegen twee stemmen aangenomen. De 
Hauwertstraat in Medemblik was een feit.

Afb.2: Eén van de twee gebeeldhouwde schepen op 
het bordes van het stadhuis. Ze zijn gemaakt door 
John Radecker, een kunstenaar waarmee architect 
Kropholler vaker samenwerkte. Radecker is vooral 
bekend om zijn werk aan het Nationaal Monument 
op de Dam in Amsterdam. Het beeldhouwwerk in 
Medemblik is financieel mogelijk gemaakt door 
Folmer Jacob Houwert.

Folmer Jacob Houwert en Billiton

Folmer Jacob Houwert was jarenlang de hoogste 
baas van de Billiton Maatschappij, een wereldwijd 
opererend mijnbouwbedrijf.5 Hij werd geboren in 
Medemblik op 9 mei 1877, als tweede zoon van Jo- 
han Coenraad Houwert en Regina Dorothea Folp- 
mers. De jonge Folmer Jacob doorliep de lagere 
school in zijn geboortestad en bezocht verschil
lende kostscholen elders in het land.

In 1893 werd hij toegelaten tot het Koninklijk Insti
tuut voor de Marine te Willemsoord om tot marine
officier te worden opgeleid. Na voltooiing van de op
leiding en benoeming tot luitenant-ter-zee tweede 
klasse, maakte hij zijn eerste reis naar Nederlands- 
Indië. Bij een militaire expeditie op Atjeh, onder lei
ding van generaal Van Heutsz, commandeerde hij 
een landingsdivisie met twee snelvuurkanonnen. 
Voor zijn krijgsverrichtingen kreeg Folmer Jacob 
Houwert een eervolle vermelding.

In 1907, toen hij voor een tweede keer in Neder- 
lands-lndië verbleef, nam hij afscheid van de marine 
en trad in dienst van de Billiton Maatschappij. Dit 
bedrijf hield zich bezig met tinwinning op het eiland 
Billiton, waarvoor het sinds het midden van de ne
gentiende eeuw een concessie van de Nederlandse 
staat had. De oud-Medemblikker bracht bijna 20 
jaar van zijn leven op het eiland door. Hij trouwde er 
in 1909 met Pauline Begemann, kreeg met haar kin
deren en doorliep verschillende rangen en functies. 
Vanaf 1921 was hij als hoofdadministrateur eindver
antwoordelijk voor de activiteiten van Billiton op het 
gelijknamige eiland.

Een belangrijk wapenfeit van Folmer Jacob Hou
wert was het reorganiseren van de werving van Chi
nese contractarbeiders. Met de werving waren 
enorme geldbedragen gemoeid en de beschikbaar
heid van voldoende arbeiders was van cruciaal be
lang voor het mijnbouwbedrijf. Rond 1916 werkten 
meer dan 20.000 arbeiders op het eiland.6 Over hun 
leef- en werkomstandigheden hoeft men zich weinig 
illusies te maken. In de jaren die volgden, nam het 
aantal arbeiders af door inzet van baggermolens.

Op 1 januari 1929 maakte Folmer Jacob Houwert 
zijn grootste promotie: hij werd directeur van de Bil
liton Maatschappij. Als gevolg van deze benoeming 
vestigde hij zich in Den Haag alwaar het hoofdkan
toor van Billiton stond. Onder leiding van de nieuwe 
directeur werden de activiteiten van het mijnbouw
bedrijf verbreed en uitgebreid. Zo ging de Billiton 
Maatschappij zich ook toeleggen op de winning van 
bauxiet en zette zij nieuwe ondernemingen op in 
Afrika en Amerika.

Feestelijke opening met cadeau

Terug naar de Hauwertstraat in Medemblik. Zater
dagmiddag 20 november 1954 werd de Hau
wertstraat op feestelijke wijze geopend. Folmer Ja
cob Houwert en zijn tweede vrouw Violet Egerts 
vormden het middelpunt van het programma.7 De 
77-jarige Houwert diende nog altijd de Billiton Maat
schappij; niet als directeur maar als president-com- 
missaris. Ook een broer van Folmer Jacob was bij 
de opening van de straat aanwezig. De gasten wer
den door de burgemeester, wethouders en ge
meenteraadsleden op het stadhuis ontvangen. Net 
als bij de officiële ingebruikname van het stadhuis 
in 1947 werden over en weer vriendelijke woorden 
uitgesproken.
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Burgemeester Peters hield de toehoorders voor 
welke betekenis de familie Hauwert voor Medemblik 
had en heeft. En de topman van Billiton dankte voor 
het grote eerbewijs en bood de gemeente Medem
blik een nieuwe zilveren ambtsketen aan. De 
ambtsketen werd aanvaard en direct door de burge
meester in gebruik genomen.

Vervolgens vertrok het gezelschap onder muzikale 
begeleiding van de harmonie Crescendo en de 
DVO-drumband naar de nieuwe straat in Plan West. 
Daar werd de symbolische opening door mevrouw 
Houwert-Egerts verricht. Zij onthulde het straat
naambordje door het wegtrekken van de Medem- 
blikker vlag. Het was zeker niet haar eerste ceremo
niële handeling. Zeven jaar eerder doopte zij als di- 
recteursvrouw de nieuwe baggermolen ‘Roosevelt’. 
Dit paradepaardje van de Billiton Maatschappij, ’s 
werelds grootsten tinbaggermolen’, werd op een 
scheepswerf in de Verenigde Staten gebouwd.8

Na de onthulling van het naambordje bezichtigde 
het gezelschap één van de nieuwe woningen en de 
ULO-school. Uitgestoken vlaggen in de straat zorg
den voor een feestelijke aanblik. Het programma 
eindigde in het Wapen van Medemblik, waar het ge
meentebestuur en de familie Houwert gezamenlijk 
een diner nuttigden.

Als dank voor hun optreden werden de twee Me- 
demblikker muziekverenigingen elk door Folmer Ja- 
cob Houwert verrast met een gift van 50 gulden.9 
Het was voor het gemeentebestuur en de familie 
Houwert een gedenkwaardige dag.

Verwarring

In 1957 vierde Folmer Jacob Houwert zijn 50-jarig 
jubileum bij de Billiton Maatschappij, een bijzondere 
gebeurtenis die aandacht van de landelijke pers 
kreeg. De Telegraaf kopte: ‘F.J. Houwert stond aan 
het Roer van Zeilschip en Wereldconcern’, verwij
zend naar zijn marineverleden en positie bij de Billi
ton Maatschappij.10

Zes jaar later overleed de oud-Medemblikker in zijn 
woonplaats Den Haag.11 De rouwadvertentie van 
Folmer Jacob Houwert bleef in Medemblik niet on
opgemerkt. Een bewoonster van het Vooreiland 
klom na het lezen van het overlijdensbericht direct 
in de pen en richtte zich tot de burgemeester met de 
woorden: ‘Als ik wandelende door Medemblik of 
soms in de krant de naam Hauwertstraat zag staan, 
had ik dikwijls de neiging om eens naar u toe te 
gaan’.

Wat was het geval? Volgens de briefschrijfster werd 
Hauwertstraat verkeerd geschreven! De straat was 
immers vernoemd naar de 'zeer geachte heer Hou
wert’, geschreven met een ‘o’.

Burgemeester Letschert, de opvolger van Peters, 
toonde begrip voor de briefschrijfster. Bij hem had 
de schrijfwijze al eerder tot verwarring geleid 
waarna hij zelfs een onderzoekje had ingesteld. In 
zijn reactie legt hij uit hoe de straatnaam tot stand 
was gekomen. De Hauwertstraat dankt weliswaar 
zijn naam naar aanleiding van contact met de heer 
Houwert. maar is niet ‘onmiddellijk naar hem ver
noemd’.

Afb.3: Onthulling van het straatnaambord in de Hauwerstraat door mevrouw Houwert-Egerts.
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Afb.4: De heer Houwert (links) en mevrouw Houwert-Egerts (rechts). In het midden burgemeester Peters 
met zijn nieuwe ambtsketen. De foto is genomen in het Wapen van Medemblik, na de opening van de 
Hauwertstraat.

De naam verwijst naar de Medemblikker regenten
familie Houwert/Hauwert, waarvan Folmer Jacob 
Houwert een nazaat is. Bij de naamgeving van de 
straat was gekozen voor de oude, klassieke schrijf
wijze van de familienaam. En dat is met een ‘a’.12

De familie Hauwert in de zeventiende eeuw

In de zeventiende eeuw leefden in Medemblik 
meerdere personen met de familienaam Hauwert. 
Het ligt voor de hand dat zij, of hun voorouders, uit 
het naburige Hauwert afkomstig waren. Albert Pie- 
tersz Hauwert, Adriaan Albertsz Hauwert en Jan 
Cornelisz Hauwert waren de meest prominente dra
gers van deze familienaam. Alle drie hebben ze als 
vroedschap en burgemeester in het Medemblikker 
stadsbestuur zitting gehad.13

Albert Pietersz Hauwert was van 1610 tot aan zijn 
dood in 1625 dijkgraaf van de Vier Noorder Koggen. 
Vrijwel zeker gaf hij opdracht voor de bouw van 
Nieuwstraat 26, het huis dat tegenwoordig onder de 
naam Koggehuis bekend staat.14 Tot omstreeks 
1700 was dit huis eigendom van zijn nazaten.15

Adriaan Albertsz Hauwert, de zoon van dijkgraaf Al
bert Pietersz, werd eind 1639 tot vroedschap verko
zen. Hij was grootgrondbezitter en had landerijen in 
de omgeving van Medemblik, in Friesland en zelfs 
in het Noord-Duitse Holstein.

De kinderen van Adriaan Albertsz Hauwert zorgden 
niet voor voortzetting van de familienaam. Zoon Pie- 
ter ging door het leven als Pieter Adriaansz Graaf 
en overleed kinderloos.16

Er bleef één dochter over; Pietertje Adriaans Hau
wert. Zij trouwde met Johan Saab van Davilaar en 
verbleef hoofdzakelijk in Alkmaar, haar eerste domi
cilie, waar zij in 1699 werd begraven.

De derde prominente Hauwert is Jan Cornelisz 
Hauwert. In het midden van de zeventiende eeuw 
waren hij en Adriaan Albertsz Hauwert gelijktijdig lid 
van de vroedschap. Aangezien bloedverwantschap 
tussen vroedschapsleden niet was toegestaan, is 
het onwaarschijnlijk dat de heren familie van elkaar 
waren.
Behalve vroedschap en burgemeester was Jan Cor
nelisz Hauwert ook bewaarder van de stedelijke 
schatkist en bestuurder van de West-Friese admira
liteit. Hij trouwde met Diewer Cornelis Keetman en 
kreeg met haar ten minste zeven kinderen.17

Een korte genealogie

Aangenomen wordt dat Jan Cornelisz Hauwert een 
directe voorvader van Folmer Jacob Houwert is. De 
grootvader van Folmer Jacob heet Klaas Houwert. 
Hij werd op 21 augustus 1788 in Medemblik ge
doopt als zoon van Pieter Hauwert en Neletta Jo- 
hanna de Boer.
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Afb.5: Het zogeheten Koggehuis in Medemblik, in 
het midden van de zeventiende eeuw woonhuis 
van Adriaan Albertsz Hauwert. Zijn vader Albert 
Pietersz was dijkgraaf van de Vier Hoorder 
Koggen. Het is zeer aannemelijk dat hij het huis in 
1613 liet bouwen.

Klaas Hauwert was grutter en metselaar/aannemer, 
zijn vader Pieter oefende het beroep van timmer
man uit. In het doopboek van de gereformeerde 
kerk staat Pieter meerdere keren als vader inge
schreven. Daarbij wordt zijn familienaam de ene 
keer als Houwert en de andere keer als Hauwert ge
schreven. Overgrootvader Pieter is de oudste zoon 
van Claas Jansz Hauwert en Dieuwertje Pieters van 
de Wegh. Als ‘jongman’ en ‘jongedogter’, afkomstig 
uit Medemblik, gingen Claas en Dieuwertje op 24 
augustus 1743 in ondertrouw.18

Via Claas en diens vader Jan Claasz Hauwert be
reiken we de zeventiende-eeuwse voorvaderen van 
Folmer Jacob Houwert. Jan Claasz Hauwert kwam 
hoogstwaarschijnlijk in 1686 ter wereld. Bij de in
schrijving in het doopboek staan alleen de voorna
men en patroniemen van zijn ouders aangetekend: 
Claas Jansz en Aeltje Theunis.19 Maar in het onder
trouwregister staat Claas Jansz als ‘Claes Jansz 
van Hauwert’ ingeschreven.20

Deze Claas zou een zoon van burgemeester Jan 
Cornelisz Hauwert kunnen zijn. Echter, het doop
boek laat ons hier in de steek. Want geen van de 
zeven ingeschreven kinderen van Jan Cornelisz 
Hauwert draagt de voornaam Claas ...

Afb.6: Eén van de twee grafstenen van Jan 
Cornelisz Hauwert in de Bonifaciuskerk te 
Medemblik. Onder deze steen rustten ooit hijzelf, 
zijn vrouw Diewer Cornelis Keetman, zijn dochter 
Risjen en een kleinkind.

Een ‘Hauwertstraat’ in Amsterdam

Hoewel er geen tweede Hauwertstraat bestaat, 
vindt men in Amsterdam wel een straatnaam die 
eveneens aan de familie Houwert/Hauwert is gere
lateerd. Het gaat om de Van Hanxleden Hou- 
wertstraat in Amsterdam-West, nabij NS-station 
Sloterdijk. In tegenstelling tot de straat in Medemblik 
is deze straat wel naar een specifieke telg van de 
familie vernoemd. Zijn naam is Johan Coenraad He- 
riold Folmer, roepnaam Jan, van Hanxleden Hou
wert. Hij werd geboren in Medemblik op 8 april 1906 
als zoon van Nicolaas Christiaan Houwert en Louisa 
van Silfhout. Vader Nico was de oudere broer van 
Folmer Jacob Houwert. Terwijl Folmer Jacob in Ne- 
derlands-lndië bij de Billiton Maatschappij werk
zaam was, had broer Nico Hauwert in Medemblik 
een exporthandel in zaden, bonen en erwten. Voor 
de opslag van zijn handelswaar beschikte hij over 
meerdere pakhuizen waaronder Oosterhaven 3.

In 1914 verkeerde het handelsbedrijf van Nico Hou
wert in financiële problemen en werd het faillisse
ment uitgesproken. Dit had grote gevolgen voor het 
gezin. Zo ging op 3 april van dat jaar het woonhuis 
annex kantoor van de firma onder de hamer.21 Dit 
was het Koggehuis aan de Nieuwstraat, het huis dat 
dijkgraaf Albert Pietersz Hauwert in de zeventiende 
eeuw liet bouwen! Twee jaar na het faillissement 
verhuisden Nico Houwert en zijn gezin naar Amster
dam. Daar werden niet alleen de handelsactiviteiten 
nieuw leven ingeblazen, maar nam hij ook een 
nieuwe familienaam aan: Van Hanxleden Houwert.
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De naamsverandering werd bij Koninklijk Besluit 
van 7 januari 1919 goedgekeurd en was ook van 
toepassing op zijn minderjarige dochter en zoon 
Jan.22 De naam Van Hanxleden is ontleend aan de 
naam van grootvader Klaas Houwert’s eerste 
vrouw: Antje van Hanxleden.23

Jan van Hanxleden Houwert was beoogd opvolger 
in het handelsbedrijf van zijn vader. Vanaf 1940 had 
hij de leiding. In de meidagen van 1940 vocht hij als 
dienstplichtig onderofficier tegen de Duitsers nabij 
Rhenen. Na de overgave werd het verzet tegen de 
vijand ondergronds voortgezet. Jan van Hanxleden 
Houwert hielp onderduikers, verzamelde informatie 
over Duitse militaire installaties en begeleidde wa
pentransporten voor de Binnenlandse Strijdkrach
ten. Op 27 oktober 1944 werd hij in zijn bedrijf te 
Amsterdam gearresteerd. Als vergelding voor een 
aanslag op een Duitse militair werden Jan van 
Hanxleden Houwert en negen andere gevangenen 
op 7 januari 1945 in Limmen gefusilleerd. Op zijn 
grafsteen op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal 
staat het familiewapen met de woorden ‘Wacker en 
oprecht’.24 Hetzelfde devies staat op de zeven- 
tiende-eeuwse grafstenen van Jan Cornelisz Hau- 
wert in de Bonifaciuskerk. Na de oorlog kreeg Jan 
van Hanxleden Houwert postuum het Verzetskruis 
plus het Bronzen Kruis voor zijn moedige optreden 
in mei 1940.25

Tot slot

Burgemeester Peters stelde in 1954 dat de Hau- 
wertstraat in Medemblik een eerbetoon aan de 
vroegere en tegenwoordige leden van de familie 
Hauwert is. In dat opzicht kan de straatnaam ook 
worden gezien als een eerbetoon aan verzetsheld 
Jan van Hanxleden Houwert. de neef van Folmer 
Jacob Houwert.

De ambtsketen die Folmer Jacob Houwert bij de 
opening van de Hauwertstraat schonk, wordt tot op 
de dag van vandaag door de burgemeester van Me
demblik gebruikt. Het is een standaardmodel van de 
firma Van Kempen en Begeer. Aan de onderkant 
hangt de gebruikelijke penning met aan de ene kant 
het Rijkswapen en aan de andere kant het gegra
veerde wapen van de gemeente Medemblik.26

De ambtsketen bevat geen inscriptie of verwijzing 
naar de schenker. In 2011 had de keten bijna afge
daan. De nieuwe fusiegemeente Medemblik reser
veerde een flink bedrag voor de aanschaf van een 
nieuwe keten. Maar de uitgave werd in combinatie 
met de kosten voor een afscheidsreceptie en de be
ëdiging van de nieuwe burgemeester niet verant
woord geacht. Bij de afweging speelde de histori
sche betekenis geen rol. Want het verhaal achter de 
ambtsketen was in de vergetelheid geraakt.

Peter Swart 
Hoorn, juni 2014
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oude vrijer.

17 WFA, DTB Medemblik 1. De kinderen werden 
gedoopt in de periode 1620-1636.

18 WFA, DTB Medemblik 24.
19 DTB Medemblik 2 (21 augustus 1686).
20 DTB Medemblik 21 (5 januari 1675).
21 Het nieuws van den dag, 9 maart 1914.
22 Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 

Overgenomen Delen.
23 Zij traden in 1809 in het huwelijk. DTB Medem

blik 31 (29 april 1809).
24 Heere en Vernooij, 634.
25 Heere en Vernooij, 628.
26 Het rijkswapen wordt zichtbaar gedragen als de 

burgemeester optreedt als agent/vertegenwoor
diger van het Rijk.
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