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Het administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis is een opvallend mooi en
historisch pand, gesitueerd aan de Kleine Kerkstraat in het centrum van Sneek.
Dit rijksmonument is in 1904 gebouwd naar een ontwerp van de befaamde architect
Nicolaas Molenaar. De buitenkant van het rijk gedecoreerde pand is bij velen bekend.
Dat er ook een bijzonder fraai interieur achter de mooie gevel schuil gaat, weten maar
weinig mensen.
De aanleiding voor de totstandkoming van dit boekje is dat het OBW-bestuur in 2019
besloten heeft om meer naar buiten te treden en onze rijke geschiedenis en missie te
delen. Het OBW wil de vensters meer openen, te beginnen bij die van ons prachtige
administratiegebouw.
Onze intentie was in eerste instantie een folder te maken om tijdens Open Monumentendag uit te kunnen delen. Echter, er bleek zoveel geschiedenis, zowel cultuurhistorisch als ook architectonisch, dat we besloten om opdracht te geven ons administratiegebouw uitgebreider in woord en beeld te beschrijven en te laten zien.
Met veel inzet en enthousiasme hebben Alice Booij, Jeroen Deen en Paul de Bruin dit
verzoek van ons bestuur uitgewerkt tot het boekje dan u nu in handen heeft. Wij zijn
hen onuitsprekelijke dank verschuldigd voor dit prachtige resultaat. We wensen u veel
lees- en kijkplezier en hopen u bij Open Monumentendagen en/of andere gelegenheden van harte welkom te kunnen heten.
Het bestuur van het Old Burger Weeshuis,
Sneek, maart 2020.
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E e n bij z on der ge b ouw
Op een onbebouwd terrein, waar eerder
een kloosterkapel had gestaan, verrees
in 1904 het Administratiegebouw van
het Old Burger Weeshuis (OBW).
Om verschillende redenen is het een bijzonder
gebouw. Het had een dubbele functie, doordat
op de bovenverdieping de eerste telefooncentrale
van Sneek werd ondergebracht. Het is een van de
mooiste niet-kerkelijke ontwerpen van Nicolaas
Molenaar, die een bekende en landelijk werkende
architect was en in Sneek werd geboren. Zowel het
exterieur als het interieur hebben een monumentale status én er is een interessante geschiedenis
aan verbonden.
Het administratiegebouw bood – en biedt nog
steeds – op de begane grond ruimte aan een
kantoor met archiefkamer en twee bestuursvertrekken van het Old Burger Weeshuis. Dit zijn de
vergaderkamers voor voogden en voogdessen. De
overige vertrekken zijn ten behoeve van de administratie. Op de verdieping werd de gemeentelijke
telefooncentrale ondergebracht.
Naast het administratiegebouw werd in 1919 op
de hoek van de Kruizebroederstraat en de Kleine
Kerkstraat een dubbele woning gebouwd voor de
conciërge en voor de secretaris-boekhouder van
het OBW. Het ontwerp hiervan was eveneens van
Nicolaas Molenaar.
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Ne o gotis c h ho o gstandje
In de elleboogbocht van de Kleine Kerkstraat pronkt het
administratiegebouw van het OBW als een van de fraaiste
profane, neogotische gebouwen van Nederland. Het
bouwwerk heeft twee hoofdgevels, die het een grote plasticiteit
geven. De zuidgevel geeft toegang tot de bovenverdieping
waar de telefooncentrale voor de in Sneek opgerichte
Coöperatieve Telefoonvereniging was ondergebracht. In de
westgevel is de entree naar de benedenverdieping, waar de
vertrekken van het OBW zich bevinden.

De verspringingen in de gevels en de gevarieerde bouwmaterialen - rode, Groninger
baksteen met speklagen van grijze kalkzandsteen en een hardstenen borstwering met
lijst - geven het een grote levendigheid.
Het hoog oprijzend gebouw is zeer verfijnd gedetailleerd. De vullingen onder de ontlastingsbogen boven de vensters zijn voorzien van versieringen en siermetselwerk. Op de
verdiepingen zijn hier ornamenten aangebracht die wezenzorg, ambacht en vervoer
symboliseren. De steile zadeldaken hebben nokken die evenwijdig aan de straat lopen
en afgesloten zijn met Vlaamse gevels in de vorm van trapgevels met pinakels. Aan de
westkant is een klein kajuitje in het dakvlak opgenomen. Al deze details maken het
gebouw tot een neogotisch hoogstandje.
Op het hoogste punt van het telefoongebouw staat een stenen
adelaar die de snelheid van het moderne telefoonverkeer
symboliseert. Boven de ingang is een erker met daar weer
boven een balkon met een gemetselde balustrade. Op een van
de hoeken houdt een gebeeldhouwde leeuw een schild in z’n
klauwen, waarop het “electrisch symbool” is uitgehouwen.
Eveneens een teken van moderniteit en snelheid.
6

7

Op het administratiegebouw stond een
fraaie, sierlijke telefoonmast, die op oude
foto’s nog te zien is. Hij werd afgebroken
nadat het Rijk in 1921 de telefooncentrale
overnam en de oorspronkelijke functie van
de bovenverdieping verviel.
Op een gevelsteen boven de ingang staat
de tekst “Urbi et Orbi” oftewel “Voor stad
en wereld”. Dit heeft betrekking op de
wezenzorg voor de stad Sneek en de telefoonverbinding tussen Sneek en de wereld.

Het gietijzeren hek
aan de zuidzijde is
ontworpen in Jugendstil. Het werd pas
aangebracht nadat
de telefooncentrale
verdwenen was.
Een ontwerptekening
van Nicolaas Molenaar, die in het Fries
Scheepvaart Museum
wordt bewaard,
bewijst dat het werd
uitgevoerd zoals de
architect het in 1904 al
bedoeld had.

Urbi et Orbi

Een anekdote: De bestuurs- en kantoorruimten in het Administratiegebouw van het OBW
waren, zo vonden de regenten, voor de stad en de telefooncentrale leverde de verbinding op
tussen Sneek en de wereld. Daarom kwamen ze op het merkwaardige idee om in de gevel
op een steen de naam van de pauselijke zegen “Urbi et Orbi” (voor stad en wereld) aan te
brengen.
De vreemde woorden intrigeerden de Snekers en dagelijkse bezoekers van een barbier
vroegen zich bij voortduring af wat de betekenis zou kunnen zijn. Tenslotte deelde één van
hen mee dat hij zich voor zijn onkunde niet langer zou schamen en van plan was architect
Nicolaas Molenaar, die tijdelijk in Sneek in de kost was bij fotograaf Obbema op het Grootzand, te vragen naar de betekenis.
Toen Molenaar de volgende morgen langs wandelde, aangeklampt werd en de vraag
kreeg voorgelegd, antwoordde hij: “Jou mutte der ferder nog mar niet over prate, maar
Urbi en Orbi dat binnen de beide meiskes die aansens de tillefoon annimme salle.”
(Sytse ten Hoeve, Sneeker Nieuwsblad 30 september 1990).
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Ni e uwe k u nst
Het interieur verrast vanwege de in die tijd moderne vormentaal van
de ‘nieuwe kunst’ in combinatie met neogotische elementen. Gestileerde
bloemmotieven en planten en gebogen lijnen verwerkt in de glas-inloodramen van de representatieve ruimtes op de begane grond zijn
volgens de nieuwste mode vormgegeven.
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De wand- en plafondschilderingen zijn versierd met neogotische ornamenten. In de
gang vallen de omlijsting van de deuren en de versiering van de troggewelfjes op. Hier
staat een vitrine met poppen in de wezenkostuums die de kinderen tot 1912 hebben
gedragen.
In de jaren ‘50 van de 20ste eeuw ondergaat het interieur een modernisering, waarbij
waardevolle glas-in-loodramen en gedecoreerde plafonds worden afgedekt. Onder
leiding van de Sneker restauratie-architect J.D. van der Molen worden deze in 1981
weer tevoorschijn gehaald en gerestaureerd.
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De belangrijkste ruimtes zijn de beide vergadervertrekken die met elkaar in verbinding staan: een kamer en suite. Vooraan bevindt zich de kamer van de voogdessen,
en achter, gescheiden door een glas-in-loodwand met schuifdeuren, de kamer van de
voogden. De plafonds zijn fraai gedecoreerd met sjabloonschilderingen en lelies. Beide
vertrekken hebben een zwartmarmeren haard en eikenhouten kastdeuren en dito
vergader-ameublement.
Aan de wanden hangen schilderijen van Friese kunstenaars als Ids Wiersma en Bouke
van der Sloot. In de kamer van de voogden staat een buffet met koperen kraantjeskannen en daarboven twee borden met de namen van de voogden. Het gaat niet alleen
om de inrichting van de bestuursvertrekken, maar ook om de kantoorinrichting met

bijbehorende voorwerpen. Opvallend in alle vertrekken is het relatief grote aantal
objecten waarop de letters ‘OBW’ zijn aangebracht. Naast tastbare zaken zijn er ook
gebruiken in ere gehouden. Bijvoorbeeld de jaarlijks roulerende tafelschikking van het
bestuur tijdens vergaderingen, gekoppeld aan het rooster van aftreden.
(Bernhard van Haersma Buma op www.monumentaleinterieurs.nl).

Schilderij van
Ids Wiersma
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In v l oed va n P i e rre C uype rs
De ontwerper van het administratiegebouw was de architect Nicolaas
Molenaar (1850-1930). Hij woonde in ’s-Gravenhage, maar was in
Sneek zeker geen onbekende. Hij werd er namelijk geboren, in het
gezin van Pieter Molenaar en Johanna Catharina van der Steele.
Veel leden van de familie Molenaar waren architect, timmerman of aannemer. Grootvader Nolke was timmerman, oom Meinse was architect en stadsarchitect van Sneek
en ook oom Rommert en vader Pieter oefenden het bouwvak uit. Nicolaas kreeg zijn
eerste tekenonderwijs vast van zijn vader.
Later kreeg hij vakkundig les van de Sneker architect Albert Breunissen Troost die veel
beeldbepalende panden in Sneek en wijde omgeving ontwierp. Troost was tevens directeur van de plaatselijke gasfabriek en regent van het OBW én leermeester van de latere
rijksbouwmeester Cornelis H. Peters.
In 1869 was de toen 19-jarige
Nicolaas Molenaar opzichter
bij de bouw van de R.K. Sint
Martinuskerk (foto links)
aan de Singel in Sneek. Hij
kwam daardoor in contact
met de ontwerper van de
kerk, de vermaarde architect Pierre J. H. Cuypers, de
architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station
van Amsterdam.
Molenaar werd een van Cuypers beste leerlingen en van 1870-1878 was hij zijn medewerker. Al lerend van de grote meester Cuypers was hij voor hem opzichter bij de bouw
van verschillende neogotische kerkgebouwen in Nederland. Dat hij op jonge leeftijd in
Sneek de rol van opzichter grotendeels op zich kon nemen had Molenaar te danken aan
Cornelis Peters. Peters was de eigenlijke opzichter voor Molenaar, maar liet het toezicht
op de uitvoering al snel aan de jonge Nicolaas over.
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Net als Troost was Peters tevens directeur van
een gasfabriek, maar dan in Bolsward. Hij liep
(!) twee keer in de week naar Sneek en terug
om met Nicolaas de voortgang te bespreken
en liet de zaak dan weer over aan zijn leerling.
Evenals Cuypers had Peters een voorliefde
voor de neo-gotische bouwstijl. Door hen
raakte Nicolaas Molenaar al jong in de ban
van deze stijl. Hij zou er zijn leven lang – hij
werd tachtig jaar en nieuwe bouwstijlen als
de Amsterdamse school en Art nouveau
deden rond 1900 hun intrede – aan blijven
vasthouden en er door worden begeesterd.
Bijzonder is daarom dat hij in het interieur
van het administratiegebouw Jugendstilelementen toepaste.
Van 1878 tot 1887 was Nicolaas Molenaar,
bouwkundig ambtenaar van de afdeling
Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarna
vestigde hij zich als zelfstandig architect. Hij
ontwierp belangwekkende gebouwen voor
plaatsen in het gehele land, waaronder 30
kerken, ook in de grote steden Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.
Niet-kerkelijke gebouwen, zoals rooms-katholieke scholen behoorden eveneens tot zijn
projecten. Het mooiste voorbeeld hiervan is
het enorme complex van het St. Canisiuscollege van de Jezuïeten in Nijmegen dat door
hem in 1898 werd ontworpen.
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Andere Molenaarpanden in Sneek

Regelmatig bezocht Nicolaas Molenaar zijn geboortestad Sneek om daar voor middenstanders winkelpanden te ontwerpen. Ook voor de kerkmeesters van de St. Martinusparochie voerde hij verschillende opdrachten uit, onder andere de bouw van scholen
en van het St. Antoniusziekenhuis. Verschillende ontwerpen van Nicolaas Molenaar in
Sneek zijn of waren:
Kruizebroederstraat 89-93 ~ Winkelmagazijn met twee bovenhuizen (1901-1902) voor
de firma Carl Stockmann, later C&A (gemeentelijk monument).
Dr. Boumaweg ~ Sint Antoniusziekenhuis (1901-1903) gesloopt in 1995.
Wijde Burgstraat 7 Hotel de Stad Munster (1904) voor A. Stockmann, later belastingkantoor. Gesloopt in 1986.
Grootzand 52 ~ Winkelmagazijnen (1906) firma H. Brenninkmeijer Zonen, nu Dorcas.
Grootzand 66 (tekening links) ~ Winkelhuis (19071910) voor de firma R.S. Visser & Zonen, later Douma’s
IJzerhandel, nu Zania keukens en badkamers (rijksmonument).
Hooiblokstraat 17 ~ Uitbreiding Thomas van Aquino
jongensschool (1907) nu Fries Scheepvaart Museum
(gemeentelijk monument).
Grootzand 2 ~ Winkelhuis voor Th. W. Doodkorte (1909)
nu kledingwinkel Sipke1890 (gemeentelijk monument).
Hoek Kleine Kerkstraat 8 en Kruizebroederstraat ~
Woonhuizen (1919) Voor het Old Burger Weeshuis, nu
particulier eigendom (rijksmonument).
Leeuwarderweg ~ R.K. St. Bonifaciusschool voor meisjes
en gymnastiekzaal (1922) De voorganger van de meisjesschool, stond in de Havenstraat en werd eveneens door
Molenaar ontworpen.
Leeuwarderweg ~ R.K. St. Bonifacius “Gesticht voor oude lieden” (1925) Met zusterhuis
en bidkapel, plus een bewaarschool. Zowel de scholen als het gesticht werden gebouwd op
grond die was gekocht van het Old Burger Weeshuis.
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D e ka pel va n een g ast h u i s
Het administratiegebouw van het Old Burger Weeshuis staat niet
toevallig in de bocht van de Kleine Kerkstraat. Het staat op grond die
al vanaf 1581 in bezit is van het OBW.
De geschiedenis van het administratiegebouw is nauw verbonden met een gasthuis aan
de Kruizebroederstraat, daar waar nu het gebouw Cruycebroedershof staat .
Bij het gasthuis hoorde een kapel, op de kaart hierboven rechts van het midden te zien.
Deze stond grotendeels op de plaats van het administratiegebouw en moet er in het
jaar 1393 al gestaan hebben. In dat jaar keert de Sneker hoofdeling (ridder) Rienck
Bockema terug van een kruistocht naar Litouwen. Hij heeft daar een Mariabeeld buitgemaakt en het is bekend dat hij het bij zijn terugkomst in de stad laat plaatsen in de
kapel van het Sint Antoniusgasthuis in Sneek.
Wanneer het gasthuis in 1464 wordt verplaatst van de Kruizebroederstraat naar de
Oude Koemarkt, worden de gebouwen, inclusief de kapel, overgedragen aan de Kruisheren. Zij nemen het gebouw aan de Kruizebroederstraat in gebruik als klooster.
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1581: Ontstaan Old Burger Weeshuis

Weeshuis aan Kruizebroederstraat

Het jaar 1580 is een veelbewogen jaar voor Friesland. Het is de

Het weeshuis is eeuwenlang gevestigd geweest in de oude kloostergebouwen, maar
halverwege de 19de eeuw voldeed het gebouw niet meer aan de eisen. Men besloot over
te gaan tot afbraak en een nieuw weeshuis te laten bouwen. Het aantal wezen dat er in
onderbracht moet kunnen worden is dan gegroeid naar honderd. De Amsterdamse
architect Israël Warnsinck krijgt opdracht het nieuwe weeshuis te ontwerpen. In 1855
wordt zijn ontwerp uitgevoerd onder leiding van zijn opzichter Albert Breunissen
Troost.

tijd van de Tachtigjarige Oorlog, tegenwoordig de Nederlandse
Opstand genoemd. Bij de Reformatie van 1580 verandert de officiële
godsdienst van rooms-katholiek in protestants. Het gevolg is dat
alle kloosters in de provincie worden opgeheven. Het landbezit
van de Sneker kloosters komt in bezit van de stad Sneek. De
kloostergebouwen buiten de stad worden gesloopt.
Het Kruizebroederklooster, dat ín de stad staat, blijft intact. In 1581 bestemt het
stadsbestuur van Sneek het kloostercomplex tot weeshuis en huisvest er 12 wezen.
Tevens wordt het Old Burger Weeshuis in het leven geroepen. De kloosterbezittingen
in en buiten de stad worden overgedragen aan het OBW, en het krijgt als taak van de
opbrengst de verzorging van de wezen te bekostigen.
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Het nieuwe weeshuisgebouw deed dienst tot 1915. Het werd te groot en voldeed niet
meer aan de toen geldende eisen. Aan Kruizebroederstraat 2 werd een nieuw en kleiner
weeshuis gebouwd naar ontwerp van G. Stapenséa. De weeshuisvoogden verhuurden
het oude weeshuisgebouw aan de gemeente, die het later kocht en gebruikte als
armhuis, later pensiontehuis. Sinds 1991 staan er winkels en woningen op deze plek.
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K e rk wordt gevangenis
De kerk van het Kruizebroederklooster wordt in 1580 ingericht als
protestantse kerk. Deze “kleine kerk” is dan de tegenhanger van de
“grote” of Martinikerk aan het Oud Kerkhof en de Grote Kerkstraat.
Deze situatie duurt tot het jaar 1811. Dan komt er een eind aan het gebruik als protestants kerkgebouw van de voormalige kapel. Dit is een gevolg van de inlijving van de
Nederlanden in het Franse Keizerrijk. Nederland werd toen op alle fronten gelijkgeschakeld met Frankrijk, met als gevolg dat er verscheidene hervormingen werden
doorgevoerd.

Kopergravure uit 1790 van C.F. Bensdorp naar tekeningen van J. Bulthuis.
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Een van die gevolgen was dat er een gebouw speciaal als Maison d’Arrest (gevangenis)
in orde moest worden gebracht. Dat werd de kleine kerk. Hoewel in 1813 de Nederlandse onafhankelijkheid terugkeerde, bleef de kerk tot het jaar 1841 in gebruik als
gevangenis. In dat jaar wordt een paar meter verderop in de Kleine Kerkstraat een
nieuwe gevangenis in gebruik genomen.
Daarmee verliest het danig in verval geraakte gebouw zijn laatste functie. In 1845 wordt
het gesloopt. Het terrein waarop het stond blijft braak liggen, totdat de voogden van het
OBW opdracht geven hier hun administratiegebouw te laten verrijzen.

In het pand dat op de kadasterkaart 1832 van Sneek is aangeduid met nummer 295,
bracht Nicolaas Molenaar zijn jeugd door. Hij kende het braakliggende terrein van de
Kleine Kerk dus goed toen hij in 1904 het Administratiegebouw ontwierp. Ook de hoek
Kleine Kerkstraat/Kruizebroederstraat was hem welbekend toen hij in 1919 in opdracht
van het OBW de nieuwbouw voor deze locatie tekende.
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Jaa rta llen
1206 Stichting van een gasthuis aan de tegenwoordige Kruizebroederstraat.
1393 Hoofdeling Rienck Bockema keert in het voorjaar van 1393 terug uit Litouwen.
Als krijgsbuit heeft hij een Mariabeeld meegenomen, dat hij in de bijbehorende
Sint Antoniuskapel laat plaatsen.
1464 Het gasthuis verhuist naar de Oude Koemarkt. De gebouwen van het Sint Antonius
gasthuis, de kapel inbegrepen, worden overgedragen aan de Kruisheren.
1580 Friesland wordt protestants. Alle kloosters worden opgeheven. Het landbezit van de
Sneker kloosters komt in bezit van de stad Sneek. De kloosters buiten de stad worden
gesloopt. Het Kruizebroederklooster blijft intact.
1581 Oprichting van het Old Burger Weeshuis.
1811 Er komt een eind aan het gebruik van de Kleine Kerk als kerk. Het gebouw aan de
Kleine Kerkstraat wordt in gebruik genomen als gevangenis.
1845 Sloop van het kerkgebouw/gevangenis. Het terrein blijft braak liggen tot 1904.
1855 Sloop van het oude klooster/weeshuis aan de Kruizebroederstraat en nieuwbouw van
een weeshuis. Ontwerp van I. Warnsinck.
1904 Bouw administratiegebouw OBW aan de Kleine Kerkstraat. Architect Nicolaas Molenaar
(Sneek 1850 - Den Haag 1920) krijgt opdracht een gebouw van twee verdiepingen te
ontwerpen. De benedenverdieping is bestemd voor het OBW en de bovenverdieping
werd de telefooncentrale voor de in Sneek opgerichte Coöperatieve Telefoonvereniging.
1915 Bouw van een nieuw, kleiner, weeshuis aan Kruizebroederstraat 2.
Ontwerp Geert Stapenséa.
1915 Het voormalige weeshuis aan Kruizebroederstraat 36 wordt gemeentelijk armhuis
en verzorgingshuis, later gemeentelijk bejaardenhuis. Vanaf 1948 wordt het Cruycebroedershof genoemd.
1973 Het Cruycebroedershof wordt pensiontehuis.
1968 Opgravingen brengen fundamenten van de Antoniuskapel tevoorschijn.
1980 Het Cruycebroedershof wordt gesloten. De bewoners verhuizen naar pensiontehuis
c.q. beschermende woonvorm Woldenhof aan de Maria Louisestraat. In het gebouw aan
de Kruizebroederstraat wordt onder andere ruimte geboden aan Ouderenwerk en
sociaal culturele instellingen.
1991 Winkels en woningen op de plaats van het Cruycebroedershof.
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De steen op deze foto zit in een van de gevels van de boerderij Pasveer aan Pasfeardyk 6 te
Loënga. Hij symboliseert treffend de basis en de doelstellingen van de Stichting het Old Burger
Weeshuis te Sneek. De basis wordt gevormd door de bezittingen die het OBW beheert sinds
1581, na de kerkelijke Hervorming die in 1580 in Friesland plaatsvond.
Het begon toen met het beheer over bezittingen van de kloosters Groendijk, Nazareth en het
Kruizebroederklooster. Momenteel verpacht het OBW landerijen bij negen boerderijen. De
opbrengsten van de verpachtingen werden aanvankelijk uitsluitend besteed aan het verzorgen
van Sneker stadswezen.
Met veranderende maatschappelijke omstandigheden, veranderde het OBW mee. Het beleid is
nu gericht op ondersteuning van de stad Sneek en haar inwoners op maatschappelijk, sociaal,
cultureel en recreatief gebied. Het accent ligt daarbij nog steeds op kansarme kinderen die
steun kunnen gebruiken. Meer informatie over subsidiemogelijkheden is te vinden op onze
website www.obwsneek.nl

