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Weer naar school .....
}

.

> Willem Cartigny en
Dennis Janssen

Voor dit artikel
hebben we onszelf
de beperking opgelegd alleen te
schrijven over
gebouwen die als
onderwijsinstituut gebouwd
zijn, in hun geheel
of ten dele; er
kwamen namelijk
ook combinaties
voor van klooster
met school
en! of pensionaat.
Daarnaast vonden
we het van belang
of er nog iets te
zien is van de
gebouwen zodat er
voor de liefhebbers
nog wat te genieten
valt.
lle gebouwen en woonhuizen
beschrijven die in de loop der
eeuwen gebruikt zijn voor onder. wijsdoeleinden is te veel van het
goede. Ook het aardige 'wee~e' , dat
de oudste mededeling in de annalen
over onderwijs in Roermond vertelt
dat de rector, de onderwijzers en de
leerlingen van de Stadsschool in de
Kerstnacht van 1343 op de burcht
van Montfort een zanghulde brach-
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De 75-jarige
St. Alphonsus school aan de
Herkenbosscherweg
tegenover de
Oude Begraafplaats. Met een
uitstraling zoals
menige school die
kende: robuust en
streng, met hoge
ramen, lange
gangen en een
immens school plein met een hek
ervoor.

ten aan hertog Reinoud, kon bij de
redactie niet door de beugel. Dat is
iets voor Ach, lieve tijd ... , mompelde een kunstbroeder. Maar waarom
heet de Schoolstraat al eeuwenlang
Schoolstraat? Moet dat er niet in, dat
is toch concreet? Een tastbare herinnering, een straatnaambord .. .
Vooruit, dan ook het antwoord maar.
Aan de Schoolstraat heeft vanaf 1425
een klein klooster gestaan waar zusters leefden volgens de regels van
Augustinus. Ze verpleegden zieken
en hebben mogelijk ook onderwijs
gegeven. Het klooster werd Gods
bongerd (of Broodbongerd) genoemd en is opgeheven in 1785.

Redactioneel
Een jaar geleden hebben we op Open
Monumentendag het eerste kwartaalbulletin van Ruimtelijk verspreid.
En ook dit jaar zijn we weer present.
Een groot deel van dit vijfde bulletin is
gewijd aan het landelijke thema van
1997: 'School en schoolgebouwen'.
En net zoals vorig jaar toen het thema
'Het industriële erfgoed' was, moeten
we bij 'School als monument, momtment als school', zoals het thema .
officieel geformuleerd is, constateren

Behalve deze straatnaam zijn er nóg
vier monumentale gebouwen in
Roermond die ons hertimeren aan
een lange en rijke onderwijstraditie
al voor de Franse Revolutie (1789)
en de daaropvolgende bezettingsperiade van ons land van 1794 tot
1814. Daarom zijn we zo vrij geweest om deze periode als een soort
waterscheiding te zien tussen de aflopende oude feodale tijd en de door
ideeën van de Verlichting bezwangerde nieuwe tijd. Vandaar de splitsing van het verhaal in twee artikelen. Het derde artikel tenslotte gaat
over scholen in de omgeving van de
stad.
>

Suggesties
dat Roermond daarin heel wat bijzonders te bieden heeft.
Maar helaas ook heel wat te verliezen.
We hopen er met deze uitgave toe bij te
dragen dat de alertheid op mooie en
aardige situaties wat betreft schoolgebouwen, toeneemt. Maar ook de wil
om ze te behouden voor het nageslacht.
Roermond heeft een rijke historie als
onderwijsstad. En wie heeft er niet op
school gezeten? En kan daarover uit de
school klappen?

Wie mi f 15, - stort op Postbanknummer 7625876 tnv penningmeester
Stichting Ruimte te Utrecht, ontvangt
dit blad tot aan 1999! Meer storten
mag ook, zegt de penningmeester, èn ...
het is fiscaal aftrekbaar. Heeft u er
trouwens al eens aan gedacht om dit
blad aan iemand cadeau te geven? Kan
natuurlijk ook. Schrijf dat dan als
mededeling op de overschrijvingskr;wrt.
Wij zorgen voor de rest.
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Onderwüs(gebouwen) tot de Franse Tüd (1794- 1814)
LatUnse School - Grote Kerkstraat

m de oudste school van Roermond te
kunnen bewonderen moeten we naar de
Grote Kerkstraat lb en naar Kraanpoort 6.
Tegenover het zuidportaal van de kathedraal
staa t de 'La tijnse Sc/wol' uit 1591 . De voorganger van dit schoolgebouw was bij de eerste
stadsbrand van 1554 verloren gegaan.
Het gebouw ligt er nu wat verloren bij, maar
een zorgvuldige restauratie van het achtkantige
torentje inclusief tandfries en booglijst en de
rijkelijk met hardsteen geblokte ingang zou in
deze hoek voor een klein mirakel kunnen
zorgen. Zeker als ook de spits en de twee houten
leeuwen terugkomen, ·die er volgens het bouwbestek (gemeentelijk archief) op hebben gezeten.
Wellicht een idee om 'mee te nemen' bij de
herinrichting van de Markt.
Het is een vergelijkbare situatie met Nijmegen,
hoewel bescheidener van schoonheid, waar
tegenover het zuidportaal van ·de Stevenskerk
een Latijnse School staat te pronken uit 1544.
Maar toch ...

0

Jezuïtenschool - Jezuïtenstraat/Lindanusstraat

Het Jezuïtenklooster en -college aan de
fezuitenstraat en Lindanusstraat dateren zoals
ze er nu liggen grotendeels uit het derde kwart
van de 17e eeuw, na de tweede stadsbrand
van 1665. Met name aan de topgevel aan de kant
van de theaterzaal zijn nog sporen van de 16e
eeuwse bouw te zien.
Maa& eds in 1613 werd het hele kloostercomplex aan de Jezuïten aangeboden. Uniek is
het feit dat dit gebouw sindsdien haar onderwijsfunctie behouden heeft. Toen de Jezuïtenorde in 1773 door de paus werd opgeheven,
bleef het onder diverse namen een school:
Keizerlijk College aan het einde van het
Oostenrijkse bewind over Roermond en toen de
Fransen het overnamen; Koninklijk College
onder de koningen Willem I en II, en tenslotte
twaalf jaar Bisschoppelijk College.
In 1864 start een nieuwe vorm van onderwijs in het
gebouw: de Rijks Hoogere Burger School. Roermond en Groningen waren de steden waar voor
het eerst zo'n schooltype werd gevestigd. Een plaquette aan de gevel van het gebouw aan de Jezuïtenstraat herinnert daar aan.
De Rijks blijft er tot 1983. Daarna volgt de Limburgse Bestuursacademie, maar deze geste van het
Provinciaal Bestul.\! aan Roermond om er het
onderwijs op peil te houden bleek een lege dop .
Na een grondige ienovatie en een uitbreiding met
een theaterzaal door architect R. Uyttenhaak is
sinds 1995 in het gebouw het Centrum voor de
Kunsten gevestigd. Met dit herstel en door deze
vorm van gebruik is het een aanwinst voor de stad.
Qua uiterlijk blijft het een curieus gebouw:
de raamomlijstingen van hardsteen zijn classicistisch, in deze streek een zeldzame stijl; de poortjes
zijn in een sobere barokstijl. Eén poortje is trou-
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Hoofdingang Jezuïtenschooi/RUks HBS aan de Jezuïtenstraat

wens aan de zijkant van het pand H. Geeststraat 24- hoek
Dionisiusstraat terug te vinden.
Ursulinenklooster- Steegstraat

Aan de Steegstraat 3 -5 vinden we een flink restant van het
voormalige Ursulinenklooster, -pensionaat en -school.
Jonge dames uit betere kringen vonden hier onderdak, maar
er werd ook onderwijs verzorgd voor meisjes van gewone
komaf en bijvoorbeeld aan dienstboden.
·
Het gebouw is grotendeels laat in de 17e eeuw opgeknapt na
de tweede stadsbrand, maar de Ursulinen waren er al actief,
op verzoek van de stad, vanaf 1646.
Het herstel na de brand vond plaats in Maaslandse renaissancestijl met de typisch geblokte kruisvensters. Deze zijn
later naar beneden toe vergroot om er grotere vensters in te
kunnen plaatsen. De hardstenen kruisen verdwenen daarbij.
Slechts twee vensters aan de achterkant hebben de oorspronkelijke grootte en de kruisvensters behouden.
Dat minstens een deel van het gebouw in de 16e eeuw werd
gebouwd is goed te zien aan de rechterkant van de voorgevel
naast het 19e eeuwse aanbouwsel (de'preekstoel' met de
kantelen), waar de gevel een beetje terugligt Ook de rechterzijgevel en het linkerachtergedeelte hebben dubbele, bakstenen boogconstructies boven de hardstenen bovendorpels
van de ramen.
Wanneer de Ursulinen in 1798 door de Fransen worden ge-

d wongen om te vertrekken, gaat het complex in particuliere
handen over. Vanaf 1923 heeft het nog 43 jaar diverse vormen
van agrarisch onderw ijs gehuisvest totdat het in 1967 nagenoeg leeg kwam te staan . a jaren van teloorgang sloeg d e
toenmalige Werkgroep Ruimte in m aart 1978 alarm en kwam
d e redding op gang. In juni 1980 werd het gebouw, opgeknapt
en wel, opgeleverd als kantoorcomplex .

AchterzUde van het Ursulinenkloost er, thans kantoorgebouw
Bissch oppelij k Semina rie - Ve ld straat

Aai). de Veldstraat 3 - 5 ligt het laatste pand van voor d e
Franse Tijd . Dit 18e eeuws 'haakvormige' gebou w herinnert
aan het feit dat d aar bijna twee eeu wen lang, van 1599 tot

1790, een seminarie gehuisvest was. H tis volgens
dr. I. Pey in haar p roefschrift 'Herstel in nieuwe
lu ister' uit 1993 het eerste Bisschoppelijk Seminarie
in de ed erlanden.
Bisschop Reginald Cools, een Dominicaan, heeft d e
school vanaf 1690 tot grote bloei gebracht. Van
heinde en ver kwamen studenten op het goed e
onderwijs af, en niet alleen priesterstudenten . Een
poging in 1698 om d e school tot universiteit uit te
bou wen mislukte, onder meer door tegen werking
van d e universiteit van de stad Leuven!
In en na de Franse tijd heeft het gebouw allerlei
andere functies gehad : van militair hospitaal tot
kantoor voor d e gemeentelijke Sociale Dienst.
Het huidige res tant van het 18e eeuwse gebou w
heeft een lijstgevel aan de straa tzijde d ie bij een
vorige restauratie ernstig verminkt is (vensterpartijen) en een fraaie rondboogpoort die naar een
binnenplaats leidt. Daar vinden we een achterbouw (helaas niet van de straa t af te zien ), haaks op
het pand gebouwd , met een gezwenkte Gelderse
(barok) gevel.
Zowel cultuurhistorisch als architectonisch is het
gehele complex van groot belang. In d eze hoek van
de binnenstad is het uniek w at betreft ouderd om en bouwstijl. Hopelijk bitu1enkort ook weer
wat betreft uitstraling. Het wordt notabene al tien
jaar opgevoerd op het restauratie meerjaren
progra mma van Rij ksmon umenten.

Onderwüsgebouwen na de Fra nse Tüd en tot 1940

N

a de Franse Tijd neemt d e centrale overheid steeds meer
verantwoordelijkheid voor onderwijs en scholen bouw.
Maar omdat d e middelen vooralsnog ontbreken, blijft het bij
marginale verbeteringen . De gangbare praktijk werd voortgezet, dat onderwijs gegeven werd in d aarvoor geschikt geachte
ruimten, zoals huiskamers of in niet ii1 gebruik zijnde gebouwen of gedeelten d aarvan. Wel kwam en er 'opzieners' die
enig toezicht hielden op het onderwijs. De tweed e Wet op het
Lager Onderw ijs uit 1857 (d e eerste was uit 1801) gaf d eze
schoolopzieners het recht om scholen te verbied en die schadelijk waren voor de gezondheid en / of te klein.
Het is dan ook niet zo bijzond er d at mgr. Paredis aan het eind
van de de rtiger jaren van de vorige eeuw zijn oog liet vallen
op het leegstaande Karthuizerkloos ter aan de Swalmerstaat
om er zijn Groot Seminarie te vestigen. Wel bijzonder kan het
genoemd word en dat het hem lukt om nieuwbou w te plegen
in die karige tijd. Dat was vanaf 1841.
Het werd een sober gebou w van twee verdiepii1gen waarvan
d e lijstgevel tweemaal onderbroken werd d oor een gep leisterd e neo-classicistische pui met d riehoekig fronton . Typisch
Waterstaa tsstijl. .Waarom we hier een ogenschijnlijk verdwenen gebouw toch even beschreven, zal uit d e loop van het
verhaal blijken.
Verdwen en en gebleven

Als in 1853 d e kerkelijke hiërarchie hersteld wordt in dit land,
begint de R.K. Kerk en het katholieke volksdeel aan een
emancipatorische inhaalslag. Dit gegeven, gecombineerd met
groeiende aantallen leerlingen, stijgende behoefte aan divers
onderwijs, uitdijende wetgeving en d e almaar grotere vraag
naar geschoolde arbeidskrachten, zorgt voor een explosieve
>
scholenbouw en vooral van af 1880 gaat het hard.

In de dichtbundel 'Tösse vreug- en naojaor '

van Paul C.H. van der Goor is onderstaand
gedicht te vinden over het verdwenen
Bisschoppelijk College.
Noe is de e;jool ein verhaol
(Bie) den aafbraok van 't Keleezje op 't
Munsterplein)
Toen de sjoo/ d·r nog sjtóng.
In de klasse bezaarlevenheers
en ein moerplaat: Imperium Romanurn

of Vinset Fromages de France.
In de geng haas gein daagleech of zón;
sóms de sjtank van sjummel en vóch.
De Ierare heette perfessers.
Veer hadde nog poefbókse-n -aan
en wölle gesjtrikde sjlibbovers
in de kieure broen en voelgries.
A/daag goof 't ein Mes
of sjtraofsjtudie, keze-n-of dei ie,
en ins in 't jaor kwame paters
ós temptere mit hel en mit doodzuunj.
Noe is de sjool ein verhaal.
Nog get moere sjtaon euverinj
en auch al riep veur de sjloop.
Op 't plein nog dezeliefde buim, 't kiosk,
mer al jaore gein hermen ie.
'nen lnke/e keer kump t ·r nog
eine perfesser veurbiej.
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Zo kan het gebeuren dat het Roermondse aanzien
niet langer alleen bepaald wordt door kerken en
kloosters, maar ook door onderwijsgebouwen, en
dat tientallen jaren lang.
Eigenlijk heeft dat geduurd tot het eind van de
jaren 60, begin jaren 70 van onze eeuw. Toen
verdwenen de opleidingen (en de meeste) gebouwen uit de binnenstad omdat ze naar de stadsuitleg verhuisden, naar elders vertrokken of omdat
ze opgeheven werden. Een lijstje van verdwenen
gebouwen:
het Bisschoppelijk College (Munsterplein/
Christoffelstraat), de Ursulinenschool (Begijnhofstraat), de Salvatorschool (Zwartbroekstraat),
School van de Zusters van Liefde (Kloosterwand)
en de St. Jozefschool (Dionisiusstraat).
"Het werd rustig in de stad", zei mijn vader (DJ) over
die tijd, daarmee doelend op het verdwijnen van
de gezellige drukte van scholieren op en rond het
Munsterplein in de middagpauzes.
Wat is er toch nog aan gebouwen overgebleven?
Kwantitatief niet veel. Kwalitatief is er absoluut
sprake van panden die monumentale en cultuurhistorische waarde hebben.
Klein College- Munsterstraat

Het vermaarde Klein College aan de Munsterstraat
is uit 1890 van architect J. Jorna. Het is uitgevoerd
in Hollandse neo-renaissancestijl met een grote
poort en een woonhuis voor het schoolhoofd rechts
daarvan. Enkele jaren geleden is het op geslaagde
wijze opgeknapt en heringericht (als residence!)
met appartementen. Aan de achterzijde vinden
we contrasterende nieuwbouw. Architect was
M. Engelman.

Het fameuze trappenhuis in de Teekenschool

Protestantse School - Minderbroedersstraat

Ambachtsschool - Godsweerderstaat

In 1898 opende het eerste echte protestantse

De Ambachtsschool die samen met de Teekenschool een vijfhoek vormde, is duidelijk traditioneler en eenvoudiger van
opzet en dateert uit 1908. Ondanks de twee 'doorbraken'
vormt ze nog steeds een mooi geheel met de TeekenschooL
Er zijn plannen voor appartementen in de Ambachtsschool en
nieuwbouw daar tegenover, waar nu nog de werkplaats staat
van natuursteenatelier Stienon. Wanneer kunnen we van de
uitvoering van die plannen genieten? De bouwaanvraag
dateert al van meer dan twee jaar geleden.

schoolgebouw bij de Minderbroederskerk haar
deuren. Het betrof een drie-lokalen-schooltje, dat
volgens een gemeentelijk verslag volledig voldeed
aan de eisen van de tijd. De schoolingang lag aan
de Minderbroedersstraat het ijzeren poortje naast
het grote kruisbeeld. Tot 1957 is het gebouw als
zodanig in functie geweest, daarna heeft de Willem
de Zwijgerschool in het Vrijveld het overgenomen.
Nu functioneert het pand nog als ontmoetingsruimte van de protestantse gemeente in deze regio.

Openbare lagere school- Minderbroederssingel

In 1910 werd aan de Minderbroederssingel het tweede
Teekenschool - Godsweerdersingel

Het mooiste wat Roermond uit deze periode te
bieden heeft is de unieke Teekenschool aan de
Godsweerdersingel. Ze dateert uit 1905 en is onder
het toeziend oog, maar niet onder de formele
leiding, van architect P. Cuypers als een 'Gesamtkunstwerk' opgericht. Aangezien er na de recente
restauratie o.l.v. architect F. van Dun al veel over
dit bijzondere gebouw is geschreven, houden wij
het kort.
Wie had kunnen denken dat na 15 jaar leegstand en
verloedering, duiven- en rattenplagen, het pand zo
magnifiek kon herrijzen. Gelukkig hebben enkele
'fervente' Roermondenaren hun zin niet gekregen
toen ze riepen dat 'dae aaje kraom' maar beter kon
verdwijnen. Ga kijken en oordeel zelf.

openbare lagere schoolgebouw van Roermond geopend. Dit
zelfde gebouw heeft na de tweede wereldoorlog ook nog
huisvesting geboden aan de U.T.S. (later M.T.S.).
Op dit moment functioneert het gebouw als brandweerkazerne, maar de vraag is hoe lang nog?
In de top van de gevel bevindt zich een fraaie gevelsteen met
het stadswapen, ter herinnering aan de oprichting van het
gebouw. Maar d e verminking van de ramen van de eerste
verdieping en het wegslaan van de totale begane-grond-pui
hebben het aanzien van dit schoolgebouw danig aangetast.
Ook het smeedijzeren hekwerk dat het ervoor liggende
schoolplein aan de singelkant afsloot is helaas verdwenen.
Niettemin heeft het nog steeds de karakteristiek van een
schoolgebouw.
Groot Seminarie- Swalmerstraat

In 1921 nemen de gebroeders Franssen (architecten) het Groot

Seminarie gebouw van 1887 onder handen. Zij zetten er een
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haakvormig triomfantelijk rooms
gebouw neer dat een verdieping
hoger uitvalt dan zijn 19e eeuwse
voorganger. Aan de straatkant volgen ze de gevelindeling van het
oude gebouw: een lijstgevel onderbroken door twee frontons. Het lijkt
er ook op dat de vierkante natuurstenen lijst van de poort en de lijsten
aan de voordeuren die ook geblokt
zijn, daarbij gehandhaafd zijn.
De vleugel van het gebouw aan de
rechterhand komend door de poort
naar de Caroluskapel, completeert
de U-vorm van de voorbouw en is
zo te zien overgebleven van de 19e
eeuwse bouw, uit de tijd van mgr.
Paredis.

Zoektocht

Over het Groot Seminarie kunnen we ook
een gedicht uit dezelfde bundel van Paul
C.H. van der Goor publiceren.

Voor de speurders onder
de lezers hebben we nog
het volgende.
- Van het eertijds beeldbepalende BisschoppeS immenarie
lijk College aan het
Munsterplein zijn d e 6
De veurdeur is oet 't gehing gesjaove,
lindebomen van het
de bel guf einen haaien, doefe klank,
schoolplein overgeen de eikehoute trap nao baove
plant naar het Munsterhaet óm de anger traej ein losse plan,k.
plein. Ze staan nu bij
In de kepèl verklónke de kómplete,
het standbeeld van
den harmonium zjwieg es 't graaf;
architect P. Cuypers.
de luipers óm de altaar zeen versjlete,
In hun schooljaren
verf sjilfert langsaam van de moere-n-aaf
droegen deze bomen
regelmatig de opgeIn de refter is de sjtilte noe volmaak;
prikte examenuitslade muibeis zeen al jaore aafgesjreeve,
gen. Een van de zes
Paus Pius is zien glaasplaat kwietgeraak.
Het Groot Seminarie verhuisde in
heeft het afgelopen jaar
't geroesj van de rochette ging veurbiej,
1968 naar Rolduc. Sindsdien waren
helaas het loodje
en 't insigste waat is gebleve
er in dit gedeelte van het complex
gelegd.
is de lóch van sjproetemoos en balkebriej.
-Van de tweede Ursuladiverse rijksdiensten gehuisvest.
Die zijn nu elders ondergebracht en
school is de kloosterDe dichtbundel verscheen in 1977, jrg. 52-2
er zijn plannen gemaakt voor
kapel van architect
in de Veldeke-reeks.
appartementen in het gebouw.
J. Cuypers uit 1905
Met dank aan M. van der Goor - van Hees
In het Monumenten Inventarisatie
aan de Voogdijstraat
voor toestemming tot plaatsing.
Project heeft het gebouw het predibewaard gebleven. Op
kaat 'zeer waardevol' gekregen
de binnenplaats van
vanwege de zeldzaarnheidswaarde.
het nieuwe apparteZelfs d e Swalmerstraat, toch voor geen klein~e vervaart als
mentencomplex is een restant van de tuinmuur
'grijze eminentie van de stad', moet indertijd even geslikt
behouden gebleven, maar eigenlijk is dit het
hebben van zo'n joekel. Op het stadhuis heeft iemand enkele
laatste restant van het klooster Godsweerei dat
jaren geleden geroepen dat het gebouw "vanwege zijn grote
daar stond in de periode vóór de Ursulinen .
omvang het karakter van de straat omlaag hadll''.en "een ronduit
Op de hoek van de Godsweerderstraa t en de
saa i gebouw is". Het kon dus weg. Maar dat was vóórdat het
Voogdijstraat is het beeld van de H. Angela
(stichteres van de Ursulinen) teruggeplaatst in een
stadhuis zelf voor 25 miljoen op de troffel ging en diverse
nis van de nieuwbouw.
afzonderlijke gebouwen aan de Swalmerstraat tot een langgerekt, zo uniform mogelijke 'kantoorwand' werden omge-Van het pensionaat St. Louis (later tehuis St. Joep)
vormd c.q. misvormd. Sindsdien is er aan de 'saaie' Groot
is nog een deel van de oude gevelwand meegenoSeminariegevel toch meer te zien en te beleven dan aan de
men in de nieuwbouw van het kantorencomplex
stadhuiswand.
uit het begin van de jaren 70. Te vinden aan de
Lindanusstraat.
Paredisschool - BegOnhofstraat
En zo zijn er, al zoekend, nog wel meer tastbare
In 1932 opende op de Begijnhofstraat de Paredisschool (later
>
herinneringen te ontdekken.
het Mw1ster en Steenen Brug genoemd) haar poort. Dit gebouw met haar hekwerk en een woonhuis voor het schoolhoofd is een mooi
ensemble in Amsterdamse Schoolstijl
(zeldzaam in Roermond). (Zie ook het
juni-nummer van
Ruimtelijk.) Het pand
(arch. C. Franssen) is
voorgedragen om
rijksmonwnent te
worden. Afgelopen
Ze zUn er nog: de ·
zomer sloot de school
vrouwenhoofden die
voorgoed haar poort
de hoofdingang van
voor basis-onderwijs.
de Ursulaschool aan
De laatste basisschool
de BegUnhofstraat
van de oude binnensierden. Maar wie
stad (binnen de sinkan er ons meer over
gels) staat er nu alleen
vertellen?
nog maar als gebouw.
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... En dan de s choolgebouwen in de omgeving van de stad ...

S

cholenbouw, en wellagere schoolbouw, vond
in de 19e eeuw en begin 20e eeuw (tot 1940)
ook plaats in de uitleg van de stad en in de voormalige zelfstandige gemeenten Maasniet (1959 bij
Roermond) en Herten (1994 bij Roermond). Ze zijn
meestal bouwkundig een aardig of bijzonder accent
in de buurt of het dorp, zodat bewaren de moeite
loont. Ook in cultuurhistorisch opzicht zijn ze
waardevol. In menige herinnering aan 'vroeger'
zien ze er uit zoals we ze nu nog aantreffen.
In vogelvlucht pas eren de choolgebouwen uit
die periode hier de revue.
In de 'Uitleg'

In 't Veld ligt tegenover de H. Hartkerk de zeldza-

me combinatie van school en kapelanie: Basisschool de Zonnewijzer aan de mgr. Driessenstraat
Ze dateert uit 1929. Er zijn plannen om de gehele
straatwand tot aan het Laurentiusplein af te
breken.
Bij de Kapel in 't Zand, aan de Herkenbosschenueg,
ligt de St. Alphonsusschool al meer dan 75 jaar zeer
beeldbepalend te wezen. Dit typi che schoolgebouw ligt er nog gaaf bij en is een van de vele
bijzonderheden in deze buurt. og steeds in
gebruik trouwens.
Maasniel

In Maasniet treffen we een combinatie aan van

zusterklooster en school: de Schakel aan de
Dominicushof. Dit mooi gelegen complex dateert
uit het eerste kwart van deze eeuw.
Gevel van Het Oude Raadhuis in Herten

Herten

In Herten stuiten we in de Sclwolstraat (!) 8 en 7 op een

bijzondere situatie. Daarom maken we een uitzondering op
de beperking die we onszelf in de aanhef van deze artikelen
opgelegd hadden (n.l. om ni~t te chrijven over panden die
rtiet al school zijn opgerichtl Het pand dat bekend staat als
'Het Oude Raadhuis' stamt bor pronkel.ijk uit 1780. Het is in
1851 door de gemeente gekocht om er een Raadkamer en een
school te vestigen. In 1905 kreeg het een facelift. Het op chrift
in de top van de gevel SPQH staat voor Senatus Popu.lus Que
Hertensis.
In 1864 kwam er een echt schoolgebouw tegenover het zojuist
De Schakel in Maasniel

Verder wacht daar nog het hoofdgebouw van de
oude St. Laurentiusschool aan de Wilhelmina laan
op een nieuw leven als appartementengebouw.
Hopelijk blijft dan ook het hekwerk behouden en
kan het groenkoperen klokketorentje van de gymzaal (die gaat verdwijnen) overgeplaatst worden op
de nok van het dak van de topgevel in het midden.
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genoemde pand. Een laag, terugliggend gebouw, waarvan het
schoolplein inmiddels ge chikt i gemaakt voor parkeren en
groen. Momenteel nog in gebruik als bibliotheek.
Asenray

De St. J~sephschool in Aseruay aan de Dorpsstraat, uit 1903,
is een mooi voorbeeld van een kleinschalige dorpsschool. Tot
voor kort nog als zodanig in gebruik, nu helaa leeg taand,
maar in combinatie met kerk en pastorie zeer beeldbepalend
in dit dorp.

Na Wereldoorlog 11

De soms fraaie schoolgebouwen van
na 1945 zullen een andere keer ter
prake komen. Voorlopig zijn ze
vogelvrij want onbeschermd. Het
eer te fraaie schoolgebouw i al
weg: Huishoudschool St. Agnes aan
de Oranjelaan, nog geopend door
stadsgenoot minister Cals. Zo mooi
als dat gebouw was, zo lelijk is het
nieuwe ziekenhuis.
De Biologische School aan de Geuljanslaan tenslotte, is een beeldbepalend gebouw aan die weg, een
chool waaraan je aan de buitenkant
kunt zien welk onderwijs er gegeven werd! Ze is namelijk gebouwd
als boerderij van het kop-hals-romptype, een boerderijtype dat in Limburg niet voorkwam. Zou wonen in
een hofje hier niet een goede nieuwe
bestemming zijn?
•
Literatuurverwijzing

Over ondenvijs en Olldenvijsillstellillgen in
Roermond is onder meer geschreven in
dee/10 vm1 Ach, lieve tijd ... (uitg. Wan11ders
1989, Zwolle).
In de jaarboeken '94, '95 e11 '97 va11 de
Stichti11g Ru ra vi11dt 11 vijf artikelen over de
Roen11011dse ondenvijsgeschiedenis.
Si11ds kort is de halldeiseditie verkrijgbaar
van het proefschrift 'Arbeid e11 Bezieling' van
dr. B. va11 Hellenberg Hu bar, waarva11 een
deel ha11delt over de Teeke11schoo/.

Vakantie Ruraemundensia
Grensstreken fascineren me. Het zijn
vaak interessante gebieden door de
wituurvermenging of -botsing die er
kan plaatsvinden.
Deze zomer was ik in Zuid-Limburg
en België, niet voor de eerste keer overigens. De cultuurbotsing in de Voerstreek is algemeen bekend; minder
bekend is de al decennia durende verfransillg in het ten oosten hiervan aangrenzende gebied. De (plaats- en
streek-)namen hier getuigen van de
aloude plat-dietse streektaal die langzamerhand dreigt te verdwijnen:
Beusda/, Sippena(e)kw, Botselaar,
Terstmten, etc.
Op het kleine kerkhof van Sippenakeli
dragen de meeste grafzerken Nederlandse namen, enkele zijn Duits.
Vrijwel alle grafopschriften zijn echter
in het Frans.
Bij de ouderen hier kan ik goed met
mijn Roermonds terecht, de jongeren
zijn merendeels verfranst. Nog langer
geleden kon je met het plat-diets
terecht tot aan E11pen toe.
De laatste jaren schijnt er weer sprake
te zijn van enige kentering. Door toerisme en vestiging van Nederlanders
in dit gebied krijgt het een wat internationaler karakter, iets wat past bij de
Europese eenwording en het vervagen
van landsgrenzen. Of dat overigens
ook een hernieuwde interesse inhoudt
voor de eigen streektaal en -geschiedenis moet worden afgewacht.
In deze vakantie was ik ook, en dat was
wél voor de eerste keer, in kasteel
Hoensbroek, qua geschiedenis en qua
omvang een eerbiedwaardig gebouw.
Voor wie ze nog niet kent hier de
Legende van de onderduik van de Roermondse bisschop Van Hoensbroeck.
Van Hoensbroeck, de enige bisschop
van Roermond die ook daar geboren is,
was ongetwijfeld in de stad verzeild
geraakt dankzij een van zijn voorvaders die lid was van het Soevereine Hof
van Gelder in de stad. Ook de vader
(?) van de bisschop, Johan Willem van
Hoensbroeck was lid van de ridderscflap van de Staten van het Overkwartier.

De St. Josephschool in Asenray

Toen de Fransen eind 18e eeuw Roermond belegerden, vluchtte de bisschop,
die vamvege zijn hoge adellijke afkomst
voor de Fransen een gewild object was,
naar zijn stamslot in het zuiden, alwaar hij zich verstopte in een geheime
kamer. Omdat de Fransen er al snel

achter kwamen dat de bisschop zich
daar moest ophouden en bedachten dat
ook een geheime kamer waarschijnlijk
wel een mam zou hebben, telden ze
alle ramen van binnenuit en van buitenaf Van buitenaf bleek er inderdaad
één meer te zijn . Ze besloten om voor
alle ramen een brandende kaars te
plaatsen om op die manier de geheime
kamer te achterhalen. De bisschop
kwam dit echter ter ore en plaatste zelf
een brandende kaars en werd, aldus de
legende, nooit gevonden.
Wat er ook van waar is, de geheime
kamer bestaat in elk geval wel.
Op mijn vorige vakantie verbleef ik in
de Belgische provincie Luxemburg,
rond Virton, aan de grens met Frankrijk, waar ik met mijn Hollandse fiets
met slechts 3 versnellingen (je moet
over enigfanatisme beseflikken om in
deze contreien te willen fietsen) de
streek verkende. Daarbij kwat/I ik op
een van mijn tochten, na een vermoeiende klim, bovenop een heuvel van
zo'n 400 m. Daar lag een rttïne en een
piepklein plaatsje: een kerkje, een
streekmuseumpje en een tiental huizen. Het had iets van een mini-citadel
en de ruïne was een overblijfsel van
het slot van de heren van Montquintin, waarnaar het plaatsje is vernoemd.
Op een plaquette op een punt vlakbij
het kerkje, met een schitterend vergezicht, stond in het kort de historie van
het gebied en van de heren van Montquintin beschreven. Wat bleek ... ?
Dit verre gebiedje had ooit (in de 18e
eeuw) geressorteerd onder Roermond
als hoofdstad van de Oostenrijkse
Nederlanden!
Een en ander onder enig voorbehoud,
want de plaquette was mijn en ige
informatiebron. Het museumpje was
vooral een streekmuseum zonder informatie over de geo-politieke geschiedenis en verder was het plaatsje zo
goed als verlaten.
In het mon11.mentale stadje Virton was
ook een Karmei (Cannelitessenklooster) die volgens een informatiebord in 1988 of 1989 was gesloten.
Op dat moment, zomer 1996, was de
Roermondse Karmei nog open, inmiddels zoals bekend, niet meer. Het kleine
kloostercomplex in Virto11 was overigens intact gebleven en had een niellwe bestemming gekregen. Wat daar
kan, zou in Roermond 11iteraard ook
moeten kunnen!
WiUem Cartigny
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Losse tegels

I

Een rubriek met allerlei vermeldenswaardige 'kleinigheden': actualiteit,
aankondiging, oproep of bericht.
Van ons of van de lezers. Dus ook u
kunt bij ons 'een tegel lichten'.

St. Ludwig

,..

Op vrijdag 23 mei hield Ton Wolswijk voor de ledenvergadering van
de Heemkunde Vereniging Roerstreek in St. Odiliënberg een interessante lezing over St. Ludwig.
Het door de eigenaar, de Memorganisatie, met sloop bedreigde
complex, is wel degelijk van bijzondere waarde. Die grote waarde ligt
volgens Wolswijk met name in
aspecten als:
- cultuurhistorie: het is een van de
weinige gave restanten van de
zogenaamde 'Kulturkampf' (waarbij kloosters uit Duitsland vanaf
1870 uitweken naar o.a. Nederland)
-architectuur: het is een zeer gaaf
voorbeeld van de sobere neogothiek, met onder andere bijzondere glas-in-lood ramen en opmerkelijke bijgebouwen als observatorium, imkerij, begraafplaats met
kerk, e.d.
Het bijzondere van het complex is
ook dat het indertijd, vanaf de bouw
in het begin van deze eeuw, een
vrijwel autarkisch (volledig zelfvoorzienend) geheel betrof met een
eigen bakkerij, smidse, boerderij,
electra-voorziening, bibliotheek,
eigen aftakking van de IJzeren Rijn
t.b.v. kolenaanvoer en zo meer.
Bovendien ligt het complex erg fraai
in een uithoek van de Meinweg op
de Duits-Nederlandse grens temidden van prachtige natuur.
Ondanks de negatieve antwoorden
van de gemeente Roerdalen en de
Provincie op een verzoek tot plaatsing op de rijkslijst, zijn er toch kansen voor behoud, omdat ook de
gemeente Roerdalen en de Provincie
de monumentale waarden niet in
twijfel trekken. De Raad voor de
Cultuur die Staatssecretaris Nuis
moest adviseren over de eventuele
monumentenstatus zou met name
naar dit aspect kijken en op grond
daarvan adviseren.
In augustus heeft deze Raad positief
beschikt (het oude klooster is van
evident rijksbelang) en ze beveelt
daarom behoud aan.
WAC
®
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Voortuinen

De luisterrijke Kapelierlaan heeft
vele karakteristieken, die samen
deze laan bijzonder maken en in
sommige opzichten zelfs uniek.
Bovenstaande oude ansicht van een
verdwenen pand op de hoek van het
Schoolpad / Kapellerlaan herinnert
ons aan een zeer belangrijk aspect:
de voortuinen en de hekwerken van
smeedijzer.
Vanwege de bestratingswoede in de
tuinensector en om de auto's te
kunnen parkeren, verdwijnen steeds
meer van die voortuinen en hekwerker/Mt zou jammer zijn als die
tenderis zich voortzet. Want ook dit
aspect bepaalt mede het karakter
van deze laan!
DJ
®
Verkeere;'tegel'

Om de binnenstad leefbaar te houden wordt het gemotoriseerd verkeer in de stad geweerd of belemmerd. Dat is bijna 'klassiek' te noemen want ... "Behalve een enkel niet
minder bevoorrecht persoon was het
iedereen, burger of vreemdeling, verboden zich binnen de stadsmuren te
paard of met een wagen te verplaatsen;
dat zou een aantasting van de waardigheid van de stad betekenen. Over de
wagensporen die men in de straten van
Pompeji ziet, hebben slechts wagens die
bouwmaterialen of koopwaar vervoerden, gereden en soms de praalwagens
van een of andere processie."
Uit: 'Geschiedenis van het persoonlijk leven' onder reeactie van PhiHJK
lippe Ariès en Georges Duby.
®
Gekleurde 'tegel'

Eveneeens 'klassiek' is het verven
van gevels in de straten van onze
stad, want ... "de steden in de oudheid
zijn nooit wit geweest; in Pompeji waren de zuilen van de tempel geel en wit
geverfd en de kapitelen waren rood,
blauw en geel; het Parthenon was ge-

i

schilderd om de glans van het marmer
weg te n
en de Pont du Gard,
vlakbij Aign n, was rood geverfd. "
Uit:' se ·edenis van het persoonlijk leven' onder reeactie van
Philippe Ariès en Georges Duby.
Om binnen ons beschermd stadsgezicht kleur te bekennen, zou iedereen zich voor advies moeten
richten tot de Commissie voor de
Ruimtelijke kwaliteitszorg, opdat
het palet van kleuren op elkaar afgestemd kan zijn. De laatste tijd is er
veel studie verricht naar het kleurgebruik in het verleden; misschien
om te ontkomen aan de kaalslag en
de kleurloosheid van de zestiger en
zeventiger jaren of om meer kleur te
geven aan het jachtige 'grauwe'
bestaan.
HJK
®
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