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Hovy financierde de aankoop van dagblad ‘De Standaard’, zodat Kuyper
een spreekbuis had, en samen forceerden ze in 1886 een scheuring in de
Hervormde Kerk. Daaruit ontstond de Gereformeerde Kerk

Gezondheidselixer
Nadat Van Vollenhoven Extra Stout tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1889) was uitgeroepen tot
‘eersteklas herstelmiddel’, zette Hovy vol in op de gezondheidsclaims van zijn bier. Het zou een gezondheidselixer zijn
voor zwakken, herstellenden, maaglijders, mensen met
bloedarmoede en zwangere vrouwen. Hovy wist zelfs 748
artsen zover te krijgen dat te onderschrijven. Jenever was
in deze tijd de grote boosdoener en bier een onschuldige
volksdrank. Rond 1900 begonnen geheelonthouders ook
bier te bekritiseren, maar tot minstens 1909 bleven
advertenties over bier als gezondheidselixer verschijnen.

Primeur 1945

Communistische wethouder
→ In 1967 zit
Leen Seegers
veertig jaar in
de raad. Burgemeester Ivo
Samkalden (r)
geeft hem
de gouden
medaille van
de stad. FOTO
STADSARCHIEF

→ De bierketels van De Gekroonde Valk aan de
Hoogte Kadijk. Geheel links een getekend
portret van Willem Hovy.

Als compromiszoeker was
hij een goed bemiddelaar
in de vele conflicten tussen
werkgevers en vakbonden

de eerste directeur en betaalde regelmatig de
salarissen van hoogleraren uit eigen zak.
Zelf was Hovy ook politiek actief. Over een
periode van 34 jaar zat hij in de Amsterdamse
gemeenteraad, de Provinciale Staten en de
Eerste Kamer. Hij had een reputatie als moraalridder, die zich verzette tegen subsidie voor de
schouwburg en hamerde op zedelijkheid en
zondagsrust, maar hij spande zich ook in voor
de inpoldering van de Zuiderzee.
Zijn steile geloofsovertuiging weerhield Hovy
ervan om via de politiek de leef- en werkomstandigheden van de armen te verbeteren.
Sociale rechtvaardigheid moest je niet reguleren met wetten, maar die moest uit de christelijke inborst komen, vond hij. Zelf richtte hij kofﬁehuizen op, waar arbeiders goedkoop konden
eten, drinken en slapen. Hij was erevoorzitter
van werkliedenvereniging Patrimonium, die
zich later ontwikkelde tot woningbouwcoöperatie Rochdale. En hij was zeer begaan met het
zielenheil en welvaren van de werknemers van
De Gekroonde Valk.
Hovy was een sociaal ondernemer avant la
lettre, maar de toon van zijn maatschappelijk
engagement was bevoogdend. Hij beschouwde
zijn medewerkers als kinderen en zichzelf als
patroon. Dat Kuyper de ARP tot een brede
democratische volkspartij wilde maken, beviel
hem dan ook matig. Hovy was en bleef een
ouderwetse regent.

Knellend keurslijf
lair. Tegenwoordig herinnert op de Hoogte
Kadijk alleen nog een bronzen valk op een pilaar
aan de omvangrijke brouwerij die hier ooit
stond.
Niet ondernemen was Hovy’s grote passie,
maar ﬁlantropie. Hij werd daarin geïnspireerd
door de Evangelische Broedergemeente en zijn
oom Carl Schwartz, die zendingswerk deed. Het
jaar 1867 was een keerpunt in Hovy’s leven.
Toen ontmoette hij Abraham Kuyper, predikant
en begenadigd redenaar, die zich hard maakte
voor een terugkeer naar de calvinistische orthodoxie uit de 17de eeuw. Hovy ﬁnancierde de
aankoop van dagblad De Standaard, zodat Kuyper een spreekbuis had en samen forceerden ze
in 1886 een scheuring in de Hervormde Kerk,
waardoor de Gereformeerde Kerk ontstond.

Scholen met de Bijbel
Hovy steunde Kuyper ook bij de oprichting van
de Anti-Revolutionaire Partij, de eerste politieke partij van Nederland, die in 1980 opging in
het CDA. Hun belangrijkste strijdpunt in de
beginjaren was het veiligstellen van overheidssteun voor bijzonder onderwijs. Zelf richtten ze
verschillende ‘scholen met de Bijbel’ op, maar
als snel drong het besef door dat als de calvinisten een politieke rol wilden spelen, ze ook hoogopgeleide voormannen moesten hebben. Daartoe richtten ze de Vrije Universiteit op, een
universiteit op gereformeerde grondslag. Hovy
fourneerde een deel van het startkapitaal, was

Ook op bedrijfseconomisch gebied werd hij ingehaald door de tijd. De Gekroonde Valk was
een van de laatste brouwerijen om over te schakelen op fris en helder ondergistend bier. Daar
waren investeringen voor nodig, onder meer
voor koelmachines. Concurrenten als Heineken
en Amstel hadden zich omgevormd tot naamloze vennootschap en haalden hun geld uit de
markt. De Gekroonde Valk was een familiebedrijf, dat veel dividend betaalde aan aandeelhouders, die het bedrijf eﬀectief leegmolken.
Wat eens een kracht was, de steun van de familie, werd nu een molensteen om de nek van het
bedrijf. De oplopende rentelasten voor leningen
deden de brouwerij uiteindelijk de das om.
Hovy was, zoals iedereen beaamde, ‘een man
zonder vijanden’, maar Brouwer naast God is
geen hagiograﬁe. Van der Woude plaatst ook
kritische kanttekeningen. Zo perste Hovy zijn
kinderen in een knellend keurslijf, waar een
paar alleen aan kon ontsnappen door te emigreren of zelfmoord te plegen en waar anderen een
levenslange depressie aan overhielden. Als
ondernemer ontbrak het hem aan visie en daadkracht, waardoor hij de moderne tijd niet kon
overleven. Hovy was een conﬂictmijder en compromiszoeker. Dat maakte hem wel weer succesvol als bemiddelaar in de talloze conﬂicten
tussen werkgevers en de eerste vakbonden. Hij
was dé pionier van het polderen.
Rolf van der Woude, ‘Brouwer naast God – Willem
Hovy (1840-1915), ondernemer en filantroop’,
Boom Uitgevers, 384 blz., €34,50.
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e ‘noodgemeenteraad’,
ingesteld na de bevrijding,
kwam op woensdag 21
november 1945 voor het
eerst bijeen. In die vergadering werd
Leen Seegers tot eerste communistische wethouder gekozen. De partijkrant van de Communistische Partij
Nederland (CPN) prees ‘de grijze nestor der communistische raadsfractie’
voor zijn jarenlange vooroorlogse

raadswerk. De CPN vond dat het deelname aan het stadsbestuur had afgedwongen door het verzetswerk. Seegers zat tijdens de oorlog in de concentratiekampen Amersfoort en
Buchenwald. In 1946 werd de CPN
met 32,2 procent van de stemmen de
grootste partij in Amsterdam. In 1948
wordt Leen Seegers afgezet als wethouder, als reactie op de communistische coup in Tsjechoslowakije.

Amsterdammer 1995

Ronald Jan Heijn en Oibibio

D

e hand- en auralezers en
andere spirituele healers
die praktijk houden in
het Amsterdamse
New Agecentrum Oibibio
aan de Prins Hendrikkade, krijgen op 24
november 1995 slecht
nieuws. Ze moeten van
directeur Ronald Jan
Heijn plaatsmaken
voor een medisch basisteam met een huisarts,
verloskundige (voor bevallingen onder water), internist,
manueel therapeut, natuurgenezer
en een tandarts. ‘Ook je gebit is een

afdruk van wie je bent,’ aldus Heijn in
Het Parool. Hij is niet van zijn holistisch geloof gevallen, maar wil
‘gewone artsen’ in contact
brengen met zijn ﬁlosoﬁe.
Een fulltime artsenpraktijk levert ook meer
huur op, maar dat is
volgens Heijn niet de
reden. ‘Therapie met
energiestromen is zo
zwaar, dat het onmogelijk is het vijf dagen achtereen vol te houden.’

→ Het café van Oibibio, ‘centrum voor
spirituele groei’. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten, maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week waren we in
de Van Eeghenstraat, en stonden we
even stil voor nummer 89. Hier
schreef Arnon Grunberg zijn debuutroman Blauwe Maandagen. Het huis
is ook het decor van zijn tweede boek
Tirza, enkele ﬁlms en aﬂeveringen
van verschillende tv-series. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Erik Schriever uit Uithoorn. Welke plek zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl
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