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Historisch Genootschap Midden Kennemerland
Eerder datjaar hadden B en
!V en de gemeenteraad van
Beverwijk gesproken over
het verzoek van de dokter om een fontein te mo-

dijk gesloopt. Het Moensplein werd toen opnieuw
ingericht en de plèk van
de muziektent weid anderrnaal ingenomen door de Dr.

gen schenken, uit de gelden Schuitfontein!
waarÍnee hij door zijn wien- De fontein was intussen
den en patiënten bij zijn
nogal onttakeld. Alle metabileum was vereerd. Het te- len versieringen waren er in
rughoudende,antwoord van de loop derïiid afgesloopq
het gemeentebestuur -de ge- zoals de leetwebekjes die
meente wilde niet opdraai- aanvankelijk water hadden

ju-

I

Sinds 1953 staat de fontein

op

(foto Aríe van Dongen).

Op het moment dat

u dit

leest zijn de Open Monumentendagen van dit jaar

net achter de rug. Maar

sommige monumenten zijn
het hele jaar door te bezichtigen. Een daarvan is de Dr.
Schuitfontein op het Moensplein in Beverwijk. Over de-

ze fontein is in de afgelopen tijd heel wat geschreven en overgeschreven. Enkele misverstanden worden
zo steeds hardnekkiger. We
proberea de zaken eens op

en voor de kosten van het gespoten in het grote baswater- had tot deze reactie iin Oot de omaàenten op
van dr. Schuit aanleiding de zuil en de koperen waigegeven. Het zou niet voor tervogel, die oorspronkelijk
het laatst zijn dat een welge- bovenop de zuil het watèr
het Moensplein meend burgerinitiatief dóor
door uit zijn bek spoot, hebben
het Beverwijks gemeente- de verhuizing naar de nieubestuur niet zonder meer in we locatie niet gehaald. De

dat tot opichtingleidde, èn de
hqar b er eidwilIigheÍd, om de verdere verzor-

geme ente v o or

ging op zích te nemeru
Een groote scharc woonde de

plechrtgheidbij.'
Het heeft dus nogal geduurd
voordat het initiatief van de
commissje van burgers kon
resulteren in de daadwerkelijke onthulling. Het 40-jarig jubileum van Dr. Schuit
was immers al in 1904. Er
was dan ook het nodige om

te doen

rij§e te zetten.

geweest, want in
het Haarlems Dagblad van
In het Haarlems Dagblad 29 november 1904 vonden
vaa 11 séptember 1912 le- we een berichtje uit de omeen

zen we:

'Ditudsgrnindag

2 uw is de

nietru opgriclxe fontein nab$ het sntion alhier ffici-

eel door de gemeente overgenamenvqt de Commissie, die

hqs in awuien riq

tot een

antdenken asn de 4A-joríge practijk van wíjlen dokter
khuit De fontein heeft een
bak vqn SL Arvts-marmer en
Siberisch mqrmer, terwijl aan dmvoorkant
mzt vergtLde letters de woorden njn gegrift Doctor Jan
Willetn Schuit, 1864-1904.
Deheer C. Sepp droeg de fontei4 onder hertmering aan de
voorgeschiedmís namens de
Corunissie oyer aen den bwgemeester, Jltr. Stick v an Linschoten, die hsar met dank
netnens de gemeente aanvaardde. De dochter van wUlen den bekenden Beverwijkschen dokter, mwroul) Lamme-Schuit, opende den wqÍertoevoer en de heer C. Schuit,
.'ttwt Utecht, dqnkte ols oad'

em anil vst

'ste zoonnsmew de familie èn
'
de Commissievoor haar werlg
i

wordt...

7972 totl926.stond

de fonteín op het Stationsplein, tegenover Hotel Ter
Burg. Ansichtkaart uít de
coltéctie Jan van der Lin-

is den.
op altijd bij het Historisch Genoótschàp Midden Kennebijgetekend. merland'terecht om daarmee een leuk verhaal voor
in het HGMK-Ledenbulletin te

dank aanvaard
vergulde tekst o[ de voet
De commissie heeft het initi- volgens mij nooit goed leesatief,.na_diens dood in 1905, baar geweést, wanl die is
van dr. scluit overgenomen vrijwel alle bekende afbeeien is er 7 jaar en 'veel en ve- dingen
lerlei besprekingen later'
Dezè ontweemdingen hebgeslaagd de fontein te laten ben niet plaatsgevónden
bouwen door de fabriek van de Eerste wereldoorlog, zo-

in

lVan

maken. Er moet genoeg te
marmerwerken G.J. cool, als in sommige teksten be- vinden ziin want ör. scïuii
destijds gevestigd aan de weerd wordtlwanr op al- *asechtïeiràti"i.rcuËPijpkade in B-everwijk. Er le plaatjes uit de Dr. schuit- noemd tot Ridder in de orde
-

be- straat die wij kennen zit al- van oranje-Nassau.
Èug:r_T 1.000_ gulden voor les er nog keurig op en aan. Het HGMK is wekelijks op
beschikbaar dat intussen Waarschijnlijkeiisàatditin de donderdasavond ie beïwas aanvankelijk- een
was- aangegroeid

qulden.
pl 24 april-1926

is
lm-

tot 1.300 de Tweede Wereldoorlog
gebeurd. Toen hebben

zoeken

tijdeis
"vanaf de

avonden,

inloop-

20.00 uàr

werd de merswelmeerkostbareme- in het ek«-gebouw aan de
fontein verplaatst naar een talen een duister lot onder- Groenelaan.ïid worden kan
betereplek; indeDr. Schuit- gaan_.
al vanaf 13 euró p"i ;à*.
straat, waar sinds 1922 een De fontein is als gemeen- Men krijgt daarvoor ieder

sÍeken:
'Door dr. J.W. Schuit alhier
is naar aanleiding van het
daarover in den Raad ver-

muziektent had gestaarl.

handelde, zijn aanbod aan
den gemeente tot het plaatsen van een fontein, ingetrokken.'

Dr. Schuitstraat konden we
tot nu toe slechts een af-

ze

De- telijk monument intussen jaar een"iedenbulletin,

muziektent verhuisde toch al meer dan

Moensplein..
van de muziektent in de

toen naar het

beelding vinden, op een

ge-

eeuw
bew-aard- gebleven. Het kànmerkende van het ontwerp,
waarbij bovenop de vogeÈ,
uit het grote baisin de paarden en-uit de nissen in het
een

drie

keer per iaar een NiÉuws-

Èii.f Ë, rrËi Ë.Ël;;;;;

toegang tot Museum Kenne-

meilanà.
Kijk daarvoor op:

*io*.ts*k.nt-'

kleurde ansichtkaart. veel basement de trekhonden Arie vin Dongen
I Dr. Jan Willem Schuit details kunnen we daar- vers water lona",
àri*."
(7840-rcA5) was van 7864 op helaas niet onderschei- is er nog altijd goed in te I Onder toeziend ooÉ! van
tot aan zijn dood een graag den. Als we het.plaatje van herkennen. Aàn d; goudvis- Jacob Koete, de o§zichgeziene hur'sarts in Bever- deze oude muziektent ver- sen die er nu omheei zwem- ter van openbare werken,
wijk. De Dr. Schuitstraat gelijken met de muziektent men was ira"rti;a nog ,iËt iorot ii juii iöss aà ià;:
en de Dr. Schuitfonteín zijn op het Moenspleirg zien we gedacht.
tein naar het Moensplein'
naar hem vernoemd (foto veel overeenkomsten maar wilt u meer weten over verplaatst (foto Museum
Museum Kennemerland).
ook verschillen. Wellicht de muziektent of över Dr. Kennemertand).
konden-bij_d! herbouw niet Schuit, kijk dan eens op
alle onderdelen hergebruikt de beeldbànk van Museum

dak

Kennemerland: wwl^í.muse-

uitvoe-

is daarop ook een slideshow

worden. Met name het

en de

fundering zouden umbeverwijk.nl. Sinds kort

daarom een andere

ring gekegen kunnen heb- over Dr-schuit te zien.
ben, maar overígens kun- Wie echt het naadje van

dat de kous wil weten Ëan het
het om dezelfde muziektent beste eens bij het Noordgaat, die bij de verplaatsing Hollands Archief in Haarimmers nog maar 4 jaar oud lem gaan speuren in de ouwas.
de krantenleggers of in de
In 1953 is- deze muziektent raadsverslageï van de gedoor de firma P. tangen- meente Bevèrwijk. Men lian
nen we ervan uitgaan

