
De fontein van Dr. J. W. Schuijt aan het Moensplein 
 
Dokter Jan Willem Schuit werd geboren te Hoorn op 19 oktober 1840 en promoveerde in 
1864 te Leiden in de genees- en verloskunde. In hetzelfde jaar vestigde hij zich als arts te 
Beverwijk. Zijn woonhuis en praktijk was aan de Breestraat, tegenover de Bloksteeg. Op 31 
december 1904 legde hij zijn praktijk neer. Hij overleed op 6 juni 1905. Na zijn dood werd 
een gedenkteken in de vorm van een fontein voor hem opgericht.  
Hij werd terecht 'de dokter van de wijk' genoemd. Een kundig man die zelfs een 
professoraat kreeg aangeboden, dit echter weigerde, hij bleef liever een eenvoudige 
dokter. Hij had veel patiënten en een uitgestrekte praktijk. Hij ging langs zijn patiënten 
met paard en koets. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd er een straat naar hem 
vernoemd en dat was voor een nog levend persoon een unicum. Hij werd bovendien 
koninklijk onderscheiden.  
Na zijn dood op 6 juni 1905, hij werd 64 jaar oud, vormde zich een commissie uit zijn 
patiënten met het doel zijn nagedachtenis te eren door de oprichting van een 
drinkfontein. Het duurde enige jaren voordat deze fontein er kwam, maar op 10 september 
1912 werd de fontein door zijn dochter J.Lamme-Schuijt onthuld en aangeboden aan het 
gemeentebestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fontein          Portret van dr. Jan Willem Schuit  
              (*19-10-1840 / +6-6-1905)  
 
De dokter Schuitfontein werd oorspronkelijk geplaatst aan het Beverwijkse stationsplein, 
nabij het toenmalige Hotel ter Burg. De fontein werd op 24 april 1926 verplaatst naar een 
klein pleintje in de naar de dokter genoemde dokter Schuitstraat. In 1953 werd de fontein 
weer verplaatst en wel naar het Moensplein. De fontein is er niet beter op geworden. 
Koperen ornamenten zijn verdwenen en er zijn allerlei beschadigingen. De fontein was 
oorspronkelijk behalve een kunstwerk ook een drinkbak voor paarden (bovenrand) en voor 
honden (onderaan). De tekstplaat is inmiddels erg slecht leesbaar. 
 
Op de Beeldbank van museum Kennemerland www.museumbeverwijk.nl is er een slideshow 
te bekijken over Dr. Schuijt via de knop Slideshow. 

http://www.museumbeverwijk.nl/

