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Inleiding
Aan de westzijde van het Achterom gelegen voormalige KATHOLIEKE LAGERE SCHOOL 
voor jongens genaamd “Sint Jozefschool” met bijbehorende ERFSCHEIDING aan het Achterom 
en de Geldersesteeg. De achtklassige jongensschool werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van de 
Zaanse architect S.B. van Santé in een door rationalisme, art déco en Amsterdamse School 
beïnvloede bouwtrant. Opdrachtgever was het RK Parochiaal Kerkbestuur van de H.H. Cyriacus 
en Franciscus te Hoorn. Flet kerkbestuur koos Van Santé vermoedelijk vanwege zijn ruime 
ervaring met de bouw van scholen.' Opzichter bij de bouw was de Hoomse bouwkundig opzichter 
Sjoerd Wopke Langius (1890-1957) die later als architect nog diverse opdrachten van het 
kerkbestuur zou krijgen (o.a. de bouw van de Mariaschool aan de Eikstraat). De door een ruim 
voorplein van het Achterom gescheiden school is gesitueerd op een binnenterrein dat begrensd 
wordt door de achtererven van de huizen aan het Achterom, de Geldersesteeg en de Westerdijk. 
Ten behoeve van de aanleg van het voorplein, waardoor de
voorgevel vanaf het Achterom in het zicht kwam te liggen, werden in 1922 de woningen 
Achterom 17 en 19 gesloopt. Van 1 november 1942 tot 17 september 1944 was de school in 
gebruik bij de Duitse Weermacht.2

i AWG, Gemeentearchief Hoorn, dossier 1922-56. brief d.d. 32-1-1922: ' Onze architect, die door het groote aantal scholen, hetwelk hij bouwde, 
van ondervinding mag spreken, is van meening (en deze mcening wordt door sommige Inspecteurs L.O. gedeeld), dat het niet in het nadeel der 
schoolkinderen is. wanneer de hoogte der schoollokalen hooger is dan de nieuwe MINIMUM maal van 4. Meter en de hoogte van 4.5 M. wordt 
toegepast/’
2 Hoorn. Huizen, straten, mensen. Momenten uit de geschiedenis van monumenten. Hoorn. 1982. p. 5.
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In 1951 werd de school aan de westzijde uilgebreid met een door Langius ontworpen 
dwarsvolume, waarin onder meer een gymnastiekzaal. Deze aanbouw is opgetrokken in een 
sobere, aan de Delftse School verwante architectuur.

Omschrijving
Schoolgebouw van twee bouwlagen bestaande uit een rechthoekig hoofdvolume met schilddak en 
tegen de kopse oostzijde hiervan een enigszins lager en smaller volume onder een insnijdend 
schilddak. De tamelijk flauw hellende dakvlakken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse 
pannen en voorzien van terracotta pirons op de nokeinden. Het buitenmuurwerk is uitgevoerd in 
rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg (het trasraam is uitgevoerd in een 
enigszins donkerder waalklinker). Om vochtdoorslag tegen te gaan zijn de zuid- en westgevel 
uitgevoerd als spouwmuur. Bovenaan worden de gevels afgesloten door een bakgoot op klossen 
waaronder, bovenaan de voor- (O) en rechterzijgevel (N), twee getrapt uitkragende lagen 
bakstenen op hun plat. In het trasraam zijn gietijzeren ventilalieroosters aangebracht (in de 
linkerzijgevel eveneens ter hoogte van de verdiepingsvloer). Boven en onder het merendeel van de 
vensters bevindt zich verticaal metselwerk.
De voorgevel (O) wordt in het midden bekroond door een fronton waarin een meerkleurig 
tegeltableau in de vorm van een liggende ruit, voorstellend een Latijns kruis met een stralenkrans 
en het opschrifl “R.K. PAR. JONGENSSCHOOL”. Rechts op de hoek bevindt zich een portiek 
waarboven een serie van vijf smalle tweeruits bovenlichten rustend op een granieten latei. Recht 
hierboven op de eerste verdieping een serie van vijf smalle glas-in-loodramen. De linker 
gevelheltt telt twee venslerassen met op beide bouwlagen een hoog venster waarin een door een 
verticale middenroede gedeeld onderraam (het onderraam linksboven is uitgevoerd als stolpraam) 
en in de bovenramen een zesruits roedenverdeling in de vorm van een dubbel ladderraam (invloed 
Amsterdamse School). De portiek heeft een vloer van paarsrode klinkers waarin een “loper” van 
graniet die leidt naar de voordeur. De laatste is uitgevoerd als een dubbele paneeldeur met in elke 
deurhelft een smal en door verticale sierlijsten geflankeerd raampje waaronder potdekselwerk. De 
zijwanden van de portiek hebben halverwege een granieten band waarop “gekarteld” gemetselde 
hoekpijlers rusten met granieten kapitelen. De laatste dragen de granieten lateien rond het met 
twee achthoekige panelen verfraaide stucplafond van de portiek. Tussen de twee rechter pijlers 
opent de portiek naar de rechterzijgevel. Links van de portiek is een eerste steen ingemetseld van 
grijsgroen graniet met het opschrift “DE EERSTE STEEN IS GELEGD DOOR DEN 
ZEEREERWAARDEN HEER J H. SMEELE DEKEN EN PASTOOR TE HOORN 10 MEI 
1922”.
In de rechterzijgevel (N) bevinden zich op beide bouwlagen overwegend smalle tweeruits (wc- 

)raampjes, merendeels in groepen van drie geplaatst. Boven elk van de vier groepen van drie 
parterreraampjes is een zesruits liggend venster aangebracht met een roedenverdeling als in de 
bovenlichten van de vensters in de voorgevel. In het midden van de eerste verdieping bevinden 
zich twee groepen van vier smalle glas-in-loodramen die zich vanwege de achterliggende twee 
trappen naar het midden toe in neerwaartse richting verlengen
De linkerzijgevel (Z) kent een regelmatige opzet met op beide bouwlagen vier keer drie zesruits 
vensters (achter elke drie vensters bevindt zich een klaslokaal).
De achtergevel (W) wordt door de dwarsbouw uit 1951 grotendeels aan het oog onttrokken. Deze 
in rode waalsteen opgetrokken aanbouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee 
bouwlagen onder een tussen tuitgevels gevat zadeldak gedekt met rode opnieuw verbeterde 
Hollandse pannen Bovenaan de langsgevels bevindt zich een bakgoot op klossen. De kopse 
tuitgevels hebben schouders ter hoogte van de dakvoet. Grote meerruits verdiepingsvensters in de 
westgevel en de beide kopgevels verlichten de voormalige gymzaal. De begane grond is voorzien 
van achtruits liggende vensters. Het zichtbare rechter gedeelte van de oostgevel heeft ter hoogte 
van de eerste verdieping twee vierruits stolpramen en op de begane grond een uitbouw met plat 
dak waarin een paneeldeur met vierruits raam en tweeruits bovenlicht.
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Het interieur van liet schoolgebouw verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en bevat 
onder meer ruime gangen met tegelvloeren (grijze, beige, witte en zwarte vlakken), plafonds met 
een indeling in vakken, tegellambriseringen (een blauwgroene boven- en onderrand waartussen 
een lichtgeel fond met een vlakindeling door middel van zwarte lijnen), en 'deels door een 
blauwgroene tegelrand oingeven paneeldeuren. De meerruits ramen tussen de gangen en de 
klaslokalen worden eveneens omlijst door een blauwgroene tegelrand. In de tegellambriseringen 
zijn meerkleurige tegeltableaus opgenomen met als onderwerp zowel Hoornse stadsgezichten (o.a. 
met de Hoofdtoren en de Rode Steen) als vergelijkingen tussen beroepen en leefomstandigheden 
in de 20sle eeuw met die in de middeleeuwen (vb. “VELDARBEID ONDER DE MONNIKEN Xe 
EEUW/ XXe DE MOTORPLOEG”; “EAALDORP IN DE GERMAANSCHE TIJD/ 
WONINGEN IN DE XXe EEUW”). Voorbij de vestibule is rechts boven de lambrisering een 
meerkleurig tegeltableau aangebracht met daarop binnen een Latijns kruis de namen van de leden 
van het toenmalige kerkbestuur en het bouwjaar 1922, en onderaan “S B. v. Santé. Architect”. De 
open ruimte boven de lage vestibule en boven de van de gangen afgescheiden toiletgroepen 
openen met een trapeziumvorm naar de gang. In het midden van het gebouw bevinden zich twee 
houten bordestrappen gescheiden door een dwarsmuur waarin een deur ter hoogte van het onderste 
trapbordes. Deze indeling doet vermoeden dat de jongere en oudere jongens oorspronkelijk van 
elkaar gescheiden waren. De in art-décoslijl vormgegeven traphekken bestaan uit blauwgroen 
geverfde vierkante trappalen met een rijk geprofileerde top, waartussen eveneens blauwgroene 
handlijsten rustend op een hekwerk van lichtgele verticale en horizontale latten rond getrapt 
geprofileerde rode planken. De tegellambriseringen zetten zich voort langs de trappen en zijn daar 
bovendien verfraaid met meerkleurige tegels die elk een motief uit de flora en fauna uitbeelden 
(o.a. een vis, een bloem, een paddenstoel, een vogel, enz ). De glas-in-loodramen ter hoogte van 
de trappenhuizen bestaan uit rechthoeken van diverse soorten ondoorzichtig en pastelkleurig glas. 
Onder beide bordestrappen bevindt zich tegen de wand een karakteristieke, omtegelde wastafel 
van grijs granito, waarboven een tegel met de tekst “REIN VAN BUITEN, REIN VAN 
BINNEN”.

De erfscheiding langs het Achterom bestaat uit een sober smeedijzeren hek in art-nouveautrant op 
een gemetselde plint van rode baksteen. Aan de Geldersesteeg, tussen de huisnummers 2 en 6, 
wordt het voormalige schoolterrein begrensd door een in de stijl van de Amsterdams School 
opgetrokken muur waarin twee ingangen. De ruim twee meter hoge muur is gemetseld in rode 
machinale waalsteen in Vlaams verband met snijvoeg en afgedekt met een getande ezelsrug. De 
twee verhoogde en horizontaal afgedekte poortjes hebben een door pijlers geflankeerde enkele 
(links) en dubbele deur (rechts) met opliggend paneel (bovenaan gekeperd en met verticale 
sierlatten). De poortjes zijn evenals de hoekpijlers van de muur bovenaan gemetseld in bakstenen 
op hun plat en afgedekt met donkergrijze tegeltjes.

Waardering
De voormalige Jozefschool met bijbehorende erfscheidingen is van algemeen belang wegens 
architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een katholieke 
jongensschool uit het eerste kwart van de 20sle eeuw en als karakteristiek werk uit het oeuvre van 
de Zaanse architect S B. van Santé. Tevens heeft de school zeldzaamheidswaarde vanwege het 
bijzondere en opvallend gave interieur waarin onder meer zeldzame tegeltableaus.
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