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ACTIVITEITEN ZATERDAG 12
Het coronavirus hoeft u niet te beletten om ook dit jaar tijdens de openmonumentendagen extra te genieten van de vele monumenten die onze gemeente rijk is. Met de
hulp van vele vrijwilligers heeft het comité Open Monumentendag Sittard-Geleen
een aantal activiteiten georganiseerd. Met de inachtneming van de anderhalve meter
regel en andere richtlijnen van het RIVM kunt u onderstaande plekken bezichtigen
en/of bezoeken.
Bezichtig onderwijsmonumenten
Maak een wandel- of fietstocht langs de verschillende onderwijsmonumenten die in dit
boekje zijn opgenomen. Door de oude foto’s, ansichtkaarten en bouwtekeningen van de
panden in dit boekje te vergelijken met de huidige situatie krijgt u een beter zicht op de
bouwgeschiedenis van vele bijzondere locaties binnen onze gemeente. Op de webpagina
www.vvvsittard-geleen.nl/omd vindt u welke monumenten zijn opengesteld, een fietsroute
langs deze monumenten en een historisch stadswandeling door Sittard.
Bezoek de monumentale kerken in de binnenstad van Sittard
De kerken in de binnenstad van Sittard zijn, onder voorbehoud van begrafenis- of andere
diensten, op de volgende tijdstippen te bezichtigen
- Michielskerk Markt Sittard
Geopend: 12 september, 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur; 13 september, 10.30-12.30 en
14.00-16.00 uur.
- Petruskerk Kerkplein Sittard
Geopend: 12 september, 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur; 13 september, 14.00-16.00 uur
- Basiliek Oude Markt Sittard
Geopend: 12 september, 9.30-12.00 uur en 14.00-16.00 uur; 13 september, 9.30-12.00 en
14.00-16.00 uur.
Bezoek de voormalige Augustinusschool/de Heemkundevereniging Geleen
In dit schoolgebouw uit 1915 is de tentoonstelling ‘Kolen en granaten, 1940-1944' te zien.
Geopend: 12 september, 12.00-15.00 uur; 13 september, 12.00-15.00 uur.
Bezoek de voormalige mavo’s in Sittard
De twee voormalige mavo’s openen tijdens de openmomentendagen hun deuren.
- Mavo Nic. Beckers. Waarschijnlijk de laatste gelegenheid om dit onderwijsgebouw
(nog eens) te bekijken, want het pand zal worden afgebroken. De ingang is aan de
Swentiboldstraat, het schoolplein biedt parkeergelegenheid.
Geopend: 12 september, 10.45-16.15 uur; 13 september, 10.45-16.15 uur. Gastheer is de
oud-leerling en oud-docent Bert Poïesz.
Op zaterdag is er tussen 12.30 en 17.00 uur tevens een rommelmarkt, zijn er leuke
activiteiten voor kinderen, muziek en wat lekkers te eten en drinken. De entree is gratis.
Kinderen kunnen voor € 1 gebruik maken van alle binnenactiviteiten. Een en ander is
georganiseerd door de Zaterdag Middag Club.
- Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 25 Sittard.
Geopend: 12 september, 11.00-16.00 uur; 13 september, 13.00-16.00 uur. Gastvrouwen zijn
de oud-leerlingen Mia Collombon-Könings en Marian Salvino-van Hulten. In de zaal van
podium Babel, waar u iets tegen een kleine vergoeding kunt drinken, is doorlopend de
film ‘Meisjes van toen’ te zien te zien.
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EN ZONDAG 13 SEPTEMBER
Bezoek het geboortehuis van de historicus professor Schrijnemakers in Oud-Geleen
Het echtpaar Schenk-Hermans, de eigenaren van het geboortehuis van de bekende
streekhistoricus professor Arthur Schrijnemakers (1917-2015) stelt een deel van het
monumentale pand Marcellienstraat 20 ter bezichtiging open.
Geopend 12 september, 12.00-15.00 uur.
De rondleidingen, met telkens maximaal 5 personen, duren een klein half uur en starten om
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 en 14.30 uur.
Bezoek het heropende Fort Sanderbout van Sittard aan de Fort Sanderboutwal
Op 12 september gaat Fort Sanderbout opnieuw open voor bezoek, na enkele jaren
gesloten te zijn geweest. In het fort staan drie verhalen centraal: de vesting Sittard, joodse
geschiedenis en wijnbouw. Alle drie de zaken worden in objecten getoond, maar ze worden
ook gevisualiseerd op een scherm. In de komende tijd zullen de presentaties nog wat uitgebreid worden, maar een goede indruk kan reeds gegeven worden.
Geopend: 12 september, 13.00-18.00 uur; 13 september, 11.00-17.00 uur.
Bezoek het Salviuskerkje in Limbricht
In dit tophonderdmonument van Nederland zal tijdens het openmonumentendagen
aandacht zijn voor de rol van de Limbrichtse pastoor Page bij de verbetering van het
onderwijs in onze regio.
Geopend: 12 september, 11.00-17.00 uur; 13 september, 11.00-17.00 uur.
Bezoek een tuinfeest bij de Agnetenberg te Sittard
Zondagmiddag zal tussen 14.00 en 17.00 uur een feest plaatsvinden in de tuin van de
bijzondere (en normaal gesloten) tuin van de Agnetenberg, een oude onderwijslocatie en
voormalig klooster in de Sittardse binnenstad. De tuin is te bereiken via de Rosmolenstraat.
U kunt er 'coronaproof' genieten van de sfeervolle muziek van de populaire Limburgse
dialectfolkgroep Baroesjko en historische verhalen van drie vertellers.
Er zullen ook plattegronden beschikbaar zijn waarmee u op eigen gelegenheid langs en
door andere 'geheime tuinen' kunt wandelen. Een en ander is georganiseerd door de
werkgroep Geheime tuinen van vereniging Sittards Verleden. Zij heten u Welkom!

Afhaaladressen Open Monumentendag boekje Sittard-Geleen
Tijdens de openingsuren is het Open Monumentendag boekje bij de navolgende
panden/instellingen gratis af te halen.
Born:
Geleen:

Kassa Kasteelpark Born; Hafenstube Meerveldweg 35 Papenhoven.
Leeswinkel De Domijnen in de Salmstraat; boekhandel Bruna, Markt 108;
Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35; Marcellienstraat 18a.
Limbricht:
Oude Salviuskerk.
Munstergeleen: Pater Karel Museum.
Sittard:
Kerken binnenstad; Visit Zuid-Limburg Shop Sittard, Rosmolenstraat;
Erfgoedcentrum De Domijnen, Kapittelstraat; Bibliotheek De Domijnen,
de Ligne; de voormalige mavo’s Nic. Beckers en Land van Gulick.
Het informatieboekje is tevens te downloaden via: www.vvvsittard-geleen.nl/omd
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INHOUD
Pagina
5.

Voorwoord

6.

Inleiding: Het genot van onderwijs

Monumentale onderwijspanden
12. De Kapittelschool van Sittard, 1299-1802
13. Onderwijs in het ‘dominicanen-complex’ te Sittard, 1658-2002
14. De thuisbasis van de Limbrichtse onderwijs man pastoor Page, 1797-1834
15. De oudste school van Geleen, hoek Jodenstraat-Eindstraat, 1828-1979
16. Onderwijs in voormalige Dominicanessenklooster van Sittard, 1830-1966
17. De ursulinenschool aan de Oude Markt te Sittard, 1843
18. De oude school, later patronaat, van Buchten, 1853
19. De oude (jongens)school van Grevenbicht, 1856-1964
20. De Stadsschool aan de Kapittelstraat te Sittard, 1862
21. De oude school van Holtum, 1863-1931
22. Onderwijspand aan Kloosterplein van Sittard, 1875
23. Watersley, onderwijsinstelling van Duitse franciscanen, 1876-1882 en 1895-1967
24. Priesteropleiding van het H. Hart van Jezus te Leyenbroek, vanaf circa 1890
25. Onderwijs in het Kritzraedthuis van Sittard, 1896-1935
26. De lagere school aan de Dorpstraat in Broeksittard, 1902
27. De ‘Teekenschool’ aan de Rijksweg-Zuid te Sittard, 1907
28. Het bisschoppelijk college aan de Parklaan van Sittard 1908
29. Onderwijzerswoning aan de Kloosterstraat van Holtum, 1913
30. Lagere jongensschool Augustinus Lutterade-Krawinkel in Geleen, 1915-1973
31. De Ambachtsschool aan de Rijksweg-Zuid te Sittard, 1918
32. De lagere jongensschool en (m)ulo aan de Odastraat te Sittard, 1918
33. Rosa-, Maria- en Petrusschool aan de Deken Tijssenstraat Sittard, 1921-2014
34. Meisjesschool en meisjes (m)ulo/mavo aan de Engelenkampstraat Sittard, 1921
35. ‘School van Snel’ aan de Parklaan van Sittard, 1923
36. De meisjesschool van Overhoven in Sittard, 1925
37. RK lagere school St.-Jozef in Lindeheuvel Geleen, 1928-1980
38. Bewaarschool aan de Oude Kerkstraat van Papenhoven, 1929-1965
39. De nijverheids-/huishoudschool van Geleen, 1929-1978
40. De Ondergrondse Vakschool van de Staatsmijn Maurits in Geleen, 1930-1967
41. Theresia College en Albert Schweitzer Atheneum in Geleen, 1932-1998
42. School voor Maatschappelijk Werk / Sociale Academie te Sittard, 1935-1984
43. Scholen bij de Augustinuskerk van Geleen, 1940 tot heden
44. De Technische School voor de Chemische Industrie in Geleen, 1949-1968
45. St.-Jozefpensionaat voor schipperskinderen bij Schipperskerk, 1957-1973
46. De Gustav Hoeferschool aan de Kleine Steeg in Sittard, 1957-2020
47. Nutsschool/ De Daalhoek/De Duizendpoot in Geleen, 1957-heden
48. Basisschool St. Joseph/De Kluis in Geleen, 1959-heden
49. Mulo-mavo St.-Jacobus/DaCapo Born, 1962-2019
50. De Beckers mulo/mavo van Sittard, 1965-1998
51. ZWOK-school bij Abshoven Munstergeleen, 1973-1994
52.

Literatuurlijst voor meer over onderwijs in Sittard-Geleen

- 4 -

SITTARD - GELEEN - BORN

VOORWOORD
Bij gelegenheid van de openmonumentendagen heeft de plaatselijke werkgroep
traditiegetrouw, ook in dit ‘coronajaar’, een monumentenboekje samengesteld rondom
het landelijke thema, dit jaar ‘Leermonumenten’. Liefst veertig onderwijspanden/
instellingen binnen de gemeente worden in dit boekje beschreven en geïllustreerd met
oude en soms unieke prentbriefkaarten, foto’s en bouwtekeningen. Wellicht heeft u
ook een van deze onderwijsinstellingen bezocht. De werkgroep Open Monumentendag
Sittard-Geleen hoopt dat vele inwoners op pad gaan om de oude situatie, weergegeven
in het boekje, te vergelijken met de huidige situatie.
Het hierdoor verkregen betere zicht op de bouwkundige ontwikkeling leidt ‘naar
verwachting’ tot een grotere waardering voor de plaatselijke monumenten. Dit is een
van de doelstellingen van de werkgroep.
Voor een verdere verdieping in dit thema heeft de in Geleen geboren historicus Frank
Hovens voor dit boekje een algemene inleiding geschreven over de onderwijs-geschiedenis van Sittard-Geleen onder de titel ‘Het genot van onderwijs’. Voor wie nog meer
wil weten over de geschiedenis van het onderwijs in Sittard-Geleen is achteraan in het
boekje een literatuurlijst opgenomen.
Een aantal bijzondere monumenten en panden is op 12 en 13 september te bezoeken,
zoals de voormalige mavo’s Nic. Beckers en het Land van Gulick in Sittard. In Sittard
kunt u ook de monumentale kerken van de binnenstad bezoeken, het pas heropende
fort Sanderbout en een tuinfeest bijwonen bij Agnetenberg. Traditiegetrouw opent ook
het oude Salviuskerkje in Limbricht zijn deuren op zaterdag en zondag. In het kerkje is
speciale aandacht voor de grote Limbrichtse onderwijsman pastoor Page. In Geleen
kunt u in de oude Augustinusschool aan de Jupiterstraat, het verenigingsgebouw van
de heemkundevereniging, de tentoonstelling ‘Kolen en granaten 1940-1944’ bezoeken.
En in Oud-Geleen stelt het echtpaar Schenk-Hermans u in de gelegenheid een kijkje te
nemen in het monumentale geboortehuis van de bekende streekhistoricus professor
Schrijnemakers (1917-2015).
Dit alles is mogelijk gemaakt door ondersteuning van de gemeente Sittard-Geleen en
Archief De Domijnen en bovenal de inzet van de werkgroep Open Monumentendag
Sittard-Geleen, gespecialiseerde onderzoekers van heemkundige en historische verenigingen en tientallen andere vrijwilligers.

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS
Niet voor de school, maar voor het leven
leren wij Erasmus, naar het voorbeeld
van Seneca
Gevelsteen Latijnse school Deventer

Comité Open Monumentendag
Sittard-Geleen-Born
september 2020
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INLEIDING: Het genot van onderwijs
In de moderne
samenleving is
iemand die niet kan
lezen en schrijven of
die moeite heeft met
rekenen sterk afhankelijk van de hulp
van anderen.
Dankzij het onderwijs dat we hebben
mogen genieten
beschikken gelukkig
de meeste mensen
over deze basale
intellectuele vaardigIn 1863 pleitte de Geleense hoofdonderwijzer Jan Laurens Willems
heden. In vroeger
voor het naar school sturen van kinderen.
eeuwen waren lezen, Eén voordeel daarvan was dat ze later als volwassene zelf een brief
schrijven en rekenen
zouden kunnen lezen of schrijven. Hun persoonlijke zaken hoefden
geen levensnoodze dan niet te delen met een vreemde die wel de kunst van het lezen
zaak. Voor het
en schrijven beheerste.
uitoefenen van de
meeste beroepen of het bestieren van een huishouden was kunnen tellen (van geld bijvoorbeeld) voldoende. En voor het functioneren van de maatschappij als geheel was
algemene geletterdheid ook niet noodzakelijk. Let wel: dit betekent niet dat mensen
die moeite hadden met lezen, schrijven en rekenen per definitie dom waren!
In de loop van de tijd heeft het onderwijs een steeds hogere vlucht genomen. Een
belangrijke datum was 1 januari 1901. Toen werd de Leerplichtwet van kracht: alle
kinderen, jongens en meisjes, tussen vijf en twaalf jaar moesten voortaan naar school.
De geschiedenis van het onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen laat een duidelijk
verschil zien tussen stad (Sittard) en platteland. In Sittard, hoe klein ook, concentreerden
zich stedelijke functies. Handel, nijverheid, bestuur, rechtspraak, cultuur en religieuze
instellingen kwamen er tot bloei. Er vormde zich een burgerij, een zelfbewuste elite
van bestuurders, fabrikanten en handelaren, met een ruimere blik dan die van de doorsnee-dorpeling. Binnen het stedelijk milieu van Sittard nam onderwijs een voorname
plek in. Het onderwijs in Sittard trok ook leerlingen van buiten aan.
De oudste school was de Kapittelschool aan het huidige Kerkplein in Sittard. Deze
‘Latijnse school’ werd al in 1299 gesticht. Het onderwijs aan jongens (maar ook een
enkel meisje) werd gegeven door een scholaster, een kanunnik van het kapittel van
Sint-Petrus. Het stadsbestuur hechtte groot belang aan de school en kreeg er meer
invloed op. Zeker vanaf 1574 werd niet alleen in het Latijn maar ook in het ‘Teutsch’
[Duits] lesgegeven. Met de komst van de dominicanen naar Sittard in 1626 kwam er
een tweede Latijnse school, voor oudere leerlingen. Al op hun eerste adres, in de
Plakstraat, werd onderwijs gegeven, en vanaf 1632 ook op de nieuwe locatie aan de
Oude Markt. De voertalen waren Latijn en Nederduits (Nederlands). In 1659 werd aan
de Oude Markt een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Dit instituut, Collegium
Albertinum geheten, trok zelfs leerlingen uit het Rijnland en Vlaanderen. Ook deze
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school was geen strikte priesteropleiding, maar veeleer gericht op een brede vorming
(tot en met toneelspel). Met de komst van de revolutionaire, antiklerikale Fransen aan
het einde van de achttiende eeuw kwam aan beide Latijnse scholen een einde.

Van voorrecht naar plicht
Vóór de invoering van de Leerplichtwet was het volgen van onderwijs vrijwillig. Als
een kind bijvoorbeeld nodig was voor het werk op de boerderij ging het niet naar
school. ‘Doorleren’ was nog lang een zeldzaamheid. Voor een dorpsjongen die goed
kon leren was nog wel eens een carrière weggelegd binnen de Kerk. Een enkeling ging
naar een universiteit. Vooral die van Keulen (opgericht in 1388) en in mindere mate
Leuven (1425), en later ook Luik (1817), werden vanuit onze omgeving bezocht. De
kans dat een (gewoon) meisje zich door onderwijs verder intellectueel kon ontwikkelen
was vrijwel nihil, en dan nog alleen binnen een kloosterorde.
Tot ver in de achttiende eeuw zaten kinderen van alle leeftijden in één ruimte bijeen.
In het gunstigste geval werd lesgegeven door een schoolmeester (soms een onderwijzeres) met didactische vaardigheden, maar vaak betrof het de koster of zelfs een
herbergier die zelf vaak weinig onderwijs had gevolgd. In 1697 stelde de Vrouwe van
Limbricht, Elisabeth Cecilia van Breyll, Petrus Wentraecken aan als koster en onderwijzer. Bij het godsdienstonderricht moest hij ervoor zorgen dat de kinderen zich
‘stilhouden van spelen, vegten en lachen’.
In de Franse Tijd (1794-1814) werd er volgens het principe van gelijke kansen voor
iedereen (‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’) een aanzet gegeven tot beter onderwijs, maar er kwam weinig van terecht. De inlijving van de huidige gemeente SittardGeleen bij het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden in 1815 zette een verbetering in
gang. In 1818 richtte pastoor Page van Limbricht, benoemd tot ‘schoolopziener’, een
‘Onderwijsgezelschap’ op, dat met de stichting van de Stadsschool een jaar later naar
Sittard verhuisde. De leerkrachten werden in alle vakken flink bijgespijkerd, met name
in de Nederlandse taal, die in onze omgeving destijds feitelijk een vreemde taal was.
De kwaliteit van het onderwijs en de plekken waar
lesgegeven werd (meestal
ergens bij de leerkracht
thuis) stemden Page weinig
vrolijk. Deze situatie verbeterde toen overal scholen
werden gebouwd (met vaak
een onderwijzerswoning),
die aan bepaalde eisen,
bijvoorbeeld voor het
meubilair, moesten voldoen.
Klassikaal onderwijs naar
leeftijdsgroep werd verplicht.
En om les te mogen geven
moesten kandidaat-onderwijzers met goed gevolg een
of meer examens afleggen.
In 1883 ging de gemeenteraad van Sittard akkoord met dit
plan voor het maken van nieuw schoolmeubilair.
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De scholen in Sittard en omgeving waren vaak openbaar. Dat had ermee te maken dat
de landelijke overheid alleen subsidie gaf aan openbare scholen en niet aan katholieke
of andere bijzondere scholen. Maar aangezien in Limburg bijna iedereen katholiek
was, waren de openbare scholen in de praktijk toch quasi-katholiek. Toen in 1920 ook
bijzondere lagere scholen subsidie kregen (‘financiële gelijkstelling’), veranderden veel
openbare scholen bij ons in katholieke scholen.
Tot ver in de vorige eeuw drukte de katholieke kerk een zwaar stempel op het onderwijs in Sittard-Geleen. Nog lange tijd werd een deel van het docentenkorps gevormd
door geestelijken. Net als in andere maatschappelijke beroepen, zoals de medische en
sociale zorg, werd hun rol allengs geringer.
Behalve in Sittard waren er ook protestantse scholen in Urmond en Grevenbicht, die
altijd een grote hervormde gemeenschap hebben gekend. Joodse kinderen kregen in
een klasje van de rabbijn Hebreeuws en godsdienstonderwijs. Het reguliere onderwijs
volgden ze op een openbare, protestantse of katholieke school. In september 1941
werd het reguliere onderwijs verboden voor joden en werd een klasje ingericht in de
woning van de rabbijn, waar drie joodse jongvolwassenen hun zo goed en kwaad als
het ging lesgaven. Dit schooltje bestond hooguit anderhalf jaar. Halverwege 1943
waren alle joodse kinderen gedeporteerd of zaten ondergedoken.

Jaques Sassen (1931-1942) was een joodse jongen. In november 1942 werd het gezin Sassen
gedeporteerd. Ze woonden in de Pastoor Jacobsstraat. Wellicht zat Jaques op de
Gustav Hoeferschool vlakbij (foto: Joods Digitaal Monument, circa 1940).
Op de drempel van de twintigste eeuw werd niet alleen het lager onderwijs verplicht
gesteld, ook nam vanaf toen de mogelijkheid om door te leren toe. Voor het eerst gingen
kinderen van eenvoudige komaf op grotere schaal middelbaar en hoger onderwijs
volgen. Een grote groep van hen werd zelf onderwijzer of leraar. Even belangrijk als
een behoorlijk salaris was voor een leerkracht het maatschappelijk aanzien dat hij of zij
genoot. Maar pas na de Tweede Wereldoorlog, en zeker vanaf de jaren zestig, was er
nauwelijks meer een institutionele barrière voor kinderen uit lagere milieus om een
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hogere opleiding te volgen. In 1968 zorgde de Mammoetwet voor een betere doorstroommogelijkheid naar een hoger niveau. Deze betere toegang betekende niet alleen
een emancipatie van de lagere klassen en in het bijzonder van meisjes, maar hield ook
in dat het intellectuele potentieel van een samenleving veel beter werd benut. Vroeger
kwamen bijna alle intellectuelen uit de niche van de afgesloten hogere sociale klasse.

Onderwijsexplosie
Een belangrijke stap in het onderwijsbestel was de invoering in 1863 van de Hogere
Burgerschool, de HBS. Het traditionele gymnasium was een ‘talige’ opleiding. Binnen
de HBS, die de leerlingen voorbereidde op de hogere functies binnen handel en industrie, was veel meer aandacht voor vakken als handelskennis en wis-, natuur- en scheikunde. Moderne talen waren er belangrijker dan Grieks en Latijn. In Sittard kende het
in 1851 opgerichte Aloysiuscollege (‘Saint Louis’) van de paters jezuïeten aan de Oude
Markt, vanaf 1853 een handelsafdeling. Net als Saint Louis had ook de school van de
in 1843 naar Sittard gekomen zusters ursulinen aan de Oude Markt een goede naam.
Op school en in het pensionaat op de Dominicanenwal was Frans de voertaal. De
ursulinen begonnen in 1891 ook een bewaarschool (kleuterschool). Ze stonden bovendien aan de basis van het middelbaar onderwijs voor meisjes. In 1949 stichtten ze een
gymnasium. In 1959 fuseerden de middelbare meisjesschool (mms) en het gymnasium
tot scholengemeenschap Serviam, gelegen aan de Deken Haenraetsstraat.
Het Bisschoppelijk College in Sittard aan de Parklaan mogen we beschouwen als de
moeder van het hogere middelbaar onderwijs in Sittard-Geleen. In 1905 gesticht als
gymnasium en als school ter voorbereiding van het seminarie, bood het college vanaf
1916 ook onderdak aan een handelsschool en vanaf 1923 een HBS. In 1944 kwam er in
het Hubertushuis in Oud-Geleen een dependance van de HBS. In 1953 werden hier
ook meisjes toegelaten en met de komst in 1959 van een gymnasium ontstond er het
Sint-Michiellyceum, dat een jaar later naar de nieuwbouw aan de Jos Klijnenlaan
verhuisde. In 1966 kwam er een dependance van Sint-Michiel in het voormalige
Theresia College van de karmelieten aan de Rijksweg. Dit werd het Albert Schweitzer
Atheneum (ASA).
Geleen, dat tot aan de komst van Staatsmijn Maurits in 1926 uit een aantal kernen
bestond die pas nadien aaneen zijn gegroeid, kende geen scholen van bovenlokale
betekenis, maar de komst van Duitse zusters in 1875 naar de Geenstraat in Lutterade
gaf het plaatsje toch een zeker cachet op onderwijsvlak. In de jaren 1870 werden
vrijwel alle kloosterorden door rijkskanselier Bismarck uit Duitsland verdreven.
De congregatie ‘Arme Dienstmägde Jesu Christi’ vestigden zich vanwege deze
‘Kulturkampf’ in Limburg. In Lutterade zetten ze een kweekschool met pensionaat op.
Een bijhorende huishoudschool werd in 1920 omgezet in een meisjes-ulo (uitgebreid
lager onderwijs). Eveneens in 1875 vestigden zich vanuit Duitsland aan de Rijksweg in
Geleen de paters karmelieten. Zij begonnen er in 1932 met een juvenaat (voorbereidende priesteropleiding), het Theresia College.
In 1895 begonnen Duitse franciscanen in Watersley een gymnasium. En toen in 1900 de
Sittardse jezuïeten naar Nijmegen vertrokken, zetten Duitse collega’s het gymnasium
aan de Oude Markt voort. Drie jaar na hun vertrek in 1920 kwam er een missiecollege
van de franciscanen (het Seminarie Franciscus Solanus). Van 1967 tot 1996 waren op
deze plek de Katholieke Leergangen gevestigd, en daarna, tot 2002, Fontys Hogeschool.
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Een andere belangrijke ontwikkeling in de twintigste eeuw was de opkomst van
speciaal onderwijs. Er kwamen scholen voor moeilijk lerende kinderen (iets wat
vroeger volslagen ondenkbaar was), zoals tussen 1966 en 1994 in Abshoven. Bijzonder
was ook de in 1936 opgerichte Schippersschool in Papenhoven, temeer daar het een
interconfessionele school betrof (met zowel katholieke als protestantse schipperskinderen). De school sloot in 1973 haar deuren.
Binnen het middelbaar onderwijs werden, naast instellingen voor hoger onderwijs
(gymnasium, HBS, later atheneum), scholen in het leven geroepen voor het leren van
een administratief of commercieel beroep (ulo, mulo, later mavo, havo; bijvoorbeeld de
Sint-Jacobus mavo in Born) of een technisch vak. Sittard kreeg in 1906 een
‘Teekenschool’ en twaalf jaar later een ambachtsschool, ‘tot verheffing van den arbeidsstand’ volgens initiatiefnemer pastoor Jacobs. Geleen kreeg in 1957 een technische
school voor de chemische industrie, gelegen aan de Dr. Nolenslaan. Staatsmijn Maurits
zette een Ondergrondse Vakschool (OVS) op.

De zusters van het Frans Klooster in Sittard gaven onder andere naailes, foto omstreeks 1910.
Met uitzondering van het technisch onderwijs bezochten meisjes alle schooltypen. Er
waren ook (semi-)scholen voor ‘typische meisjesberoepen’, zoals een (particuliere)
modevakschool of het confectieatelier van het Fonds van Sociale Instellingen in
Lindenheuvel. De huishoudschool was vooral gericht op het vervullen van het toekomstige moederschap. Een opleiding die ook door veel jonge vrouwen gevolgd werd,
was de in 1920 gestichte School voor Maatschappelijk Werk in Sittard, de latere Sociale
Academie. Deze opleiding trok veel leerlingen van buiten Sittard-Geleen. Hetzelfde
gold voor beroepsopleidingen als de Zuidlimburgse Laboratoriumschool, de meao en
heao (middelbaar / hoger economische en administratief onderwijs), de mts (middelbaar technische school) en het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Deze
beroepsopleidingen vormen sinds 2019 het VISTA college (met vestingen in Sittard,
Heerlen en Maastricht).
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Schaalvergroting
Parallel aan de professionalisering van het onderwijs vanaf de jaren vijftig deed zich
een toenemende bureaucratisering voor. Steeds meer handelingen werden vastgelegd
in regels en protocollen. Tegelijk voltrok zich door fusies de laatste veertig jaar een
proces van schaalvergroting. Zo fuseerde in 1998 het (Bisschoppelijk) College met
Serviam tot Trevianum Scholengroep. In 2002 werd het nieuwe schoolcomplex aan de
Bradleystraat geopend. En de veranderende maatschappij (denk aan digitalisering,
de opkomst van internet en sociale media) heeft haar weerslag op de vormgeving en
uitvoering van onderwijstaken (anno 2020: de mogelijkheid van afstandsonderwijs).
Al met al is de belasting voor de docenten sterk toegenomen. Gek genoeg is de status
van het vak lange tijd aan erosie onderhevig geweest, wat zich vertaalde in een relatief
slechte beloning. Maar tijden veranderen …

Sittard-Geleen is een gemeente met een rijke geschiedenis, ook op het vlak van
onderwijs. Er zijn gelukkig nog veel gebouwen die deze geschiedenis als het ware
vasthouden. Deze ‘lieux de mémoire’ vertellen hoe onze voorouders zich dankzij het
onderwijs hebben kunnen ontwikkelen en emanciperen.
Frank Hovens

Leerlingen van de praktische opleiding tot operator kregen les bij een complete chemische
fabriek op kleine schaal, 1962/63.
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De Kapittelschool van Sittard, 1299

In de plaats Sittard, die vanaf 1243 stadsrechten genoot, stichtte de bisschop van Luik
op verzoek van de plaatselijke heer Walram de Rosse in 1299 het Sint-Petruskapittel
met twaalf kanunniken. De scholaster en de schoolmeester (ludimagister) waren verantwoordelijk voor de bij het kapittel horende Latijnse school. Het gebouw waarin
deze school in de zeventiende en achttiende eeuw gehuisvest was ligt nu nog aan het
Kerkplein (zie bovenstaande foto). In 1574 werd vastgelegd, dat vanaf dat jaar de stad
mede verantwoordelijk was voor de kosten van dit instituut. Bij die gelegenheid werd
een reglement opgesteld, waarin te lezen valt dat de school zowel Latijn als Duits als
voertaal had en dat onderwijs gegeven werd aan jongens en meisjes, die overigens wel
in gescheiden groepen zaten. Het kapittel en
dus ook de school werden door de Fransen
opgeheven in 1802. Het schoolgebouw werd
zwaar beschadigd door de Franse plunderingen in 1677 en daarna hersteld in de huidige
vorm.
GJ
In de zijgevel van de voormalige Petrusschool
aan het kloosterplein in Sittard is nevenstaande
gevelsteen ingemetseld uit de woning van
scholaster (schoolmeester van de kapittelschool) Herman Clerckx, die op deze plaats
heeft gestaan. De steen bevat een chronogram
met het bouwjaar 1680 in Romeinse cijfers
‘herMannVs CLerCX sChoLastICVs CapItVLI
In sIttert’.
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Onderwijs in het ‘dominicanen-complex’ te Sittard, 1658-2002

Bovenstaand een prentbriefkaart van het Sint-Aloysiuscollege, ofwel Gymnase Saint
Louis, dat door paters jezuïeten in 1851 aan de Oude Markt in Sittard werd geopend.
In het witte gebouw rechtsboven, tussen de basiliek uit 1876 en de kapel uit 1892,
hadden van 1658 tot 1797 dominicanen gymnasiaal onderwijs verzorgd aan hun
Collegium Albertinum. De bouw van het kloostercomplex vond plaats tussen 1653 en
circa 1675. Vooral de priors Campo en Mauritius drukten hun stempel op dit bouwproject.
Nadat het Franse bewind in 1797 een einde had gemaakt aan de activiteiten van de
dominicanen in Sittard, kreeg het complex verschillende bestemmingen. Van 1819 tot
1830 werd een deel bestemd voor het lager onderwijs van de stadsschool. Het ‘College
Kallen’ verzorgde hier gedurende de jaren 1831-1841 en het ‘College Henssen’ van
1842 tot 1850 middelbaar onderwijs. Voor de huisvesting van hun vele interne
leerlingen bouwden de jezuïeten in 1872/73 haaks op de noordvleugel een nieuwe
vleugel (zie prentbriefkaart, rechtsonder), naar een ontwerp van de jezuïetenbroeder
Albertus Slootmakers. Nadat in 1900 de Nederlandse paters jezuïeten Sittard hadden
verlaten, werd het college overgenomen en tot 1920 geleid door Duitse jezuïeten. Na
hun vertrek hadden franciscanen hier van 1923 tot 1938 hun missiecollege St.-Franciscus
Solanus. Gedurende de jaren 1962-1971 maakte het CIOS, Centraal Instituut Opleiding
Sportleiders, en van 1968 tot 1980 de Zuidlimburgse Laboratoriumschool gebruik van
delen van het gebouwencomplex. Ook de Limburgse Bestuursacademie en de
Katholieke Leergangen vonden hier tijdelijk onderdak. De Katholieke Lerarenopleiding
Sittard en haar rechtsopvolgers maakten van 1979 tot 2002 gebruik van dit gebouwencomplex en het aangrenzende voormalige ursulinen-complex aan de Oude Markt.
PS
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De thuisbasis van de Limbrichtse onderwijsman pastoor Page,
1797-1834

Foto, G.Th. Delemarie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 101.169
Het woonhuis met het ankerjaartal 1634, goed te zien onder de dakgoot op bovenstaande foto, kreeg in de negentiende eeuw de huidige vorm. Het was de pastorie,
waar in en na de Franse Tijd (1794-1814) Franciscus Josephus Page (1771-1834) woonde. Van 1797 tot 1834 was hij pastoor van het nabijgelegen St.-Salviuskerkje. Page
maakte zich sterk voor de verlichte onderwijsopvattingen onder koning Willem I. Van
1817 tot 1821 was hij lid van de jury voor het middelbaar en lager onderwijs in Limburg
en van 1821 tot 1830 schoolopziener van het tweede district (van Herten tot Brunssum).
Op het schilderij van de
Doodsstrijdbroederschap
in het kerkje is
hij mogelijk als
pastoor afgebeeld door de
plaatselijke
schilder
J. Gouverne.
GJ
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De oudste school van Geleen, hoek Jodenstraat-Eindstraat,
1828-1979

In 1828 werd in Oud-Geleen een gebouw opgetrokken dat niet alleen als school maar
ook als gemeentehuis dienst zou doen. Het pand lag met de korte zijde naar de
Jodenstraat. De ingang was aan de lange zijde. In het voorste gedeelte, dat uit twee
verdiepingen bestond, was de gemeentekamer (administratie) gevestigd, met onder de
trap een hok voor arrestanten. Boven was de raadskamer. De beide klaslokalen van de
gemeenteschool lagen links van de ingang gelijkvloers (zie bovenstaande foto). In 1888
werd de school aan de noordzijde met een derde klaslokaal uitgebreid en na bijna een
eeuw van een verdieping voorzien.
Op 1 april 1925 werd de openbare gemeenteschool een katholieke school: de parochiële
St.-Antoniusschool. In eerste instantie werd de school door de gemeente aan het
kerkbestuur van Oud-Geleen in bruikleen afgestaan. Op 8 oktober 1929 besloot het
gemeentebestuur de school aan het kerkbestuur in eigendom over te dragen. Het
gebouw zou in de loop der jaren nog enkele keren worden gerenoveerd en uitgebreid.
In 1979 werd het afgebroken. De Antoniusschool, waar voornamelijk jongens onderwijs
kregen, fuseerde met de Mariaschool, waar voornamelijk meisjes les kregen. Onder de
naam De Driesprong verzorgt deze nieuwe school, aan de Haesselderstraat, het basisonderwijs in Oud-Geleen.
LB

De gedenksteen die in 1828 in de zijgevel van
het schoolgebouw aan de Jodenstraat werd
geplaatst. Uit het chronogram DoCtrInae
reCtIsqVe MorIbVs eXstrVCta (Ter lering en
ter bevordering van de goede zeden opgericht) is het jaartal 1828 te destilleren.
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Onderwijs in het voormalige dominicanessenklooster van Sittard,
1830-1966
Het klooster Sint-Agnetenberg aan de Plakstraat, dat de zusters dominicanessen op
bevel van de Franse overheid in 1802 moesten verlaten (Sittard was toen ‘Frans’), heeft
in de negentiende en twintigste eeuw onderdak geboden aan vele onderwijsinstellingen.
In 1830 werd hier de stadsschool (met onderwijzerswoning) ondergebracht. De school
had haar onderkomen in het voormalige dominicanenklooster aan de Oude Markt
moeten afstaan aan een college voor middelbaar onderwijs, opgestart door priester
Andreas Kallen. De lokalen van de stadsschool kwamen op de benedenverdieping aan
de tuinzijde van het voormalige dominicanessenklooster.

In 1857 betrokken de uit Maastricht afkomstige Liefdezusters van de Heilige Carolus
Borromeus grote delen van het kloostercomplex. Omdat de schoollokalen te klein
waren om de bijna 400 leerlingen goed les te kunnen geven, liet het gemeentebestuur
een nieuwe stadsschool aan de Kapittelstraat bouwen. Dit pand werd in 1862 betrokken. Dat jaar kregen de Liefdezusters in Sittard bisschoppelijke goedkeuring om een
eigen congregatie te vormen, onder de nieuwe benaming Liefdezusters van het
Kostbaar Bloed. De Liefdezusters stichtten meteen een bewaarschool in het pand.
Vanaf 1890 begonnen ze ook lager onderwijs te verzorgen aan weesmeisjes en meisjes
afkomstig uit arme gezinnen, voor wie bij de zusters ursulinen geen plaats was. De
zusters gingen ook vervolgonderwijs verzorgen. In 1916 ging in het pand een meisjesulo van start. Er kwam ook een huishoudschool, Sint Rosa geheten. In 1944 werd er
een kweekschool voor meisjes geopend, die in 1962 een gemengde school werd. In
1966 verhuisde de kweekschool naar het ulo-gebouw aan de Odasingel. Het onderwijs
van de Liefdezusters waaide uit over heel Sittard. In totaal had de congregatie in 1960
vijf kleuterscholen, vier lagere scholen, een uloschool en een kweekschool in Sittard, met
in totaal 2250 leerlingen. In de loop der jaren nam hun onderwijsactiviteit af. In 2015 vertrokken de laatste Liefdezusters naar een klooster op de Windraak. Sindsdien wacht het
complex aan de Plakstraat op een koper, liefst een met respect voor de cultuurhistorische
waarde van dit waardevol stukje binnenstad van Sittard.
PS
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De ursulinenschool aan de Oude Markt te Sittard, 1843

De orde van de ursulinen is van enorme betekenis geweest voor het meisjesonderwijs
in Sittard. Ook stonden de religieuzen aan de basis van het kleuteronderwijs in de
stad. De zusters vestigden zich in 1843 in het ‘Huys op de Berg’ aan de Oude Markt.
Ze kwamen vanuit Tildonk bij Leuven, op uitnodiging van pastoor-deken Vrancken.
Het aantal leerlingen groeide gestaag. Een groot deel was extern. In 1860 werd ten
zuiden van het ‘Huys op de Berg’ een pensionaat gebouwd met een verbindend
trappenhuis. In 1871 kwam, langs de dominicanenwal, een nieuwe internaatvleugel tot
stand (zie onderstaande foto), die na een brand in 1915 werd herbouwd en uitgebreid.
Het ‘Huys op de Berg’ werd in 1906 ingrijpend verbouwd door de Venlose architect
Henri Seelen, wiens dochters interne leerlingen waren. De bovenste bouwlaag werd
afgebroken en vervangen door twee nieuwe lagen en een zolderverdieping. De combinatie van baksteen, hardsteen en mergel ademt de sfeer van de Maaslandse
Renaissance.
De door de ursulinen opgezette middelbare meisjesschool (mms) en gymnasium
stonden aan de
basis van het
Serviam-Lyceum.
Deze onderwijsinstelling bouwde in de boomgaard van het
klooster een
nieuwe school
(Deken
Haenraetsstraat), die in
1959 werd
geopend.
De ursulinen zijn
in 1977 uit Sittard
vertrokken.
FH
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De oude school, later patronaat, van Buchten, 1853

In 1850 stelde de architect J.L. Lemmens een bestek en voorwaarden op voor het
bouwen van een nieuwe school en het herstellen van een oud gebouw tot woning in
het gehucht Buchten. Een bestaand gebouw moest hiertoe ‘tot den laatsten steen der
fundering’ worden afgebroken. De aanbesteding werd in 1853 gegund aan de lokale
timmersmansbaas A. Steutelings. In 1873 stelde Lemmens een nieuw bestek op voor
de verbouwing van de school en de bouw van een onderwijzerswoning; van die
datum is bovenstaande bouwtekening. Nadat in 1884 een nieuwe school was
gerealiseerd, kreeg het gebouw aan de Kirkesteeg/Kerkvonderen de functie van
patronaat, gemeenschapshuis.

Aan de zijde van de kerk is een kapel aangebouwd en voorzien van een missiekruis,
dat dateerde van een volksmissie in 1851. Het oorspronkelijke Christusbeeld werd in
1977 als triomfkruis in de kerk van Buchten geplaatst.
GJ en PS
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De oude (jongens)school van Grevenbicht, 1856-1964

In 1856 werd een lagere school aan de Kerkstraat (thans Aan de Greune Paol) van
Grevenbicht gebouwd, en er tegenover een onderwijzerswoning. De school en bijbehorende onderwijzerswoning werden in 1884 verbouwd en er werden toen twee
schoollokalen bijgebouwd. Aannemer Jan Martinus Meijs uit Puth voerde de werkzaamheden uit.
In 1930 werden vier lokale van de openbare gemengde school overgedragen aan het
kerkbestuur. Hierin werd nu bijzonder rooms-katholiek lager onderwijs gegeven aan
jongens. Voor katholiek lager onderwijs aan meisjes werd een nieuwe school gebouwd.
In 1964 verloor de jongensschool haar zijn oorspronkelijke functie toen elders een
nieuw schoolgebouw werd gerealiseerd. Op bovenstaande prentbriefkaart zien we
tegenover de school, rechts naast de in 1907 gebouwde St.-Catharinakerk, het voormalige woonhuis van het hoofd van de lagere school, meester Spee. Nadien was in dit
pand de dameskapsalon
Reijnen gevestigd.
In het oude gebouw werden een gymnastiekzaal en
de Pieter Ecrevisse-bibliotheek ondergebracht.
Nadien zijn op deze plaats
appartementen gebouwd,
waarbij men de structuur
van het vroegere gebouw
aan de straatzijde ter inspiratie heeft gebruikt.
GJ en PS
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De Stadsschool aan de Kapittelstraat te Sittard, 1862
In 1862 verhuisde de in 1819 gestichte Stadsschool van het voormalige dominicanessenklooster Agnetenberg in de Plakstraat naar de Kapittelstraat. Het nieuwe schoolgebouw en de bijbehorende onderwijzerswoning waren ontworpen door architect
Carl Weber (Keulen, 1820 − Roermond, 1908), een pionier van de neogotiek.
De oorspronkelijke plattegrond van de school was L-vormig. De ingang van de school
was op plek waar nu de entree van Erfgoedcentrum De Domijnen is. Op de hoek met
de Kapittelstraat bevond zich de aangrenzende onderwijzerswoning. In 1882 werd,
naar een ontwerp van Johannes Kayser (Harlingen, 1842 – Den Bosch, 1917), richting
Begijnhofstraat (langs de huidige Deken Tijssenstraat) een vleugel bijgebouwd.
Door deze uitbreiding kreeg de school een T-vormige plattegrond en ontstond er aan
de Begijnhofstraat een speelplaats. Voor dit plein tekende stadsarchitect Jos Wielders in
1911 een houten overkapping. Deze bijzondere constructie is te zien vanaf de
Begijnhofstraat.
Het pand is gebouwd
van baksteen. Plinten en
vensterbanken zijn van
Naamse steen.
Versieringen zijn spaarzaam. Dak- en gevellijsten
en een paar rozetten zijn
uitgevoerd in mergel.
Onder de daklijsten zijn
rijen ‘muizentanden’ aangebracht. Het gebouw is
nog herkenbaar als school
aan de grote rondboogvensters, die veel licht
toelaten. Tussen 1923 en
1935 was er een katholieke
jongensschool gevestigd.
In 1935 keerde de openbare school, die twaalf
jaar in het Kritzraedthuis
(hoek Plakstraat /
Rosmolenstraat) was
gehuisvest, nog voor
enkele jaren terug. Tussen
1977 en 1987 bood het
pand onderdak aan
jongerencentrum / poptempel Donkiesjot.
Sinds 1993 is er een
museum en vanaf 2012
ook de gemeentelijke
archiefdienst ondergebracht.
FH
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De oude school van Holtum, 1863-1931

Aan de ingang van het dorp Holtum vanuit het oosten ligt tegenwoordig een gemeenschapshuis. Vroeger was in dit pand de plaatselijke lagere school ondergebracht. In
1862 werd door het provinciebestuur bij het gemeentebestuur van Born aangedrongen
over te gaan tot het bouwen van een nieuwe school met onderwijzerswoning en een
hoofdonderwijzer aan te stellen. Ingezetenen van Holtum hadden bij het provinciebestuur geklaagd dat al twee jaar in hun gehucht geen onderwijs meer werd gegeven.
De school die werd gebouwd bood aan de noordzijde ruimte voor de handbrandspuit
en een arrestantenhok. In 1901 kreeg Holtum een nieuwe school bij het Eugeniaklooster. De oude school werd vervolgens als noodvoorziening gebruikt, tot 1931.
Het gebouw
was noodkerk
tijdens de verbouwing van
de parochiekerk
en in de
Tweede
Wereldoorlog
zelfs gymnastieklokaal.
Na de oorlog
was het een
particuliere
woning en
vanaf 1959 een
gemeenschapshuis annex
woning voor de
beheerder.
GJ, PS en JC
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Onderwijspand aan Kloosterplein van Sittard, 1875

Het huidige Jochem Erenshoes werd in 1875 in traditionalistische stijl gebouwd op de
plek waar voorheen een kapittelhuis had gestaan. Oorspronkelijk had dit pand geen
verdieping en was er het onderkomen van de broederschap ‘Franciscus Xaverius’,
opgericht door een jezuïet van het ‘Collége Saint Louis’. Deze broederschap zag toe op
de belangen van de arbeiders. Toen in 1900 de paters hun college verplaatsten naar
Nijmegen, werd het pand overgenomen door de ursulinen. Eerst was het een externaat
(zie het opschrift boven de ingang op bovenstaande prentbriefkaart). In 1901 werd het
gebouw met een verdieping verhoogd. Nadat links van dit gebouw de nieuwe meisjesschool in de Deken Tijssenstraat in gebruik was genomen, werd het pand de bewaarschool van de ursulinen (zie opschrift boven raampartij op onderstaande prentbriefkaart). Een tijdje waren er ook mulo-klassen ondergebracht.Van 1953 tot 1955 was op
de bovenverdieping de Sittardse muziekschool. Na restauratie in 1992-1993 werd hier
het Jochem Erenshoes gevestigd, waar enkele verenigingen een repetitielokaal kregen.
Jo(chem) Erens (1928-1955) was een bekende Sittardse troubadour.
JJD
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Watersley, onderwijsinstelling van Duitse franciscanen, 1876-1882
en 1895-1967

In 1876 nam een groep franciscanen zijn intrek in Huize Watersley, gelegen aan de voet
van de Kollenberg, richting Windraak. De minderbroeders waren afkomstig uit Silezië
(destijds deel van het in 1871 gestichte Duitse keizerrijk), vanwaar ze door rijkskanselier Bismarck verdreven waren. De minderbroeders vervolgden hun priesteropleiding
in Watersley. In 1882 vetrokken ze weer (opgevolgd door de Priesters van het Heilig
Hart) om in 1895 terug te keren. In 1896 begonnen de franciscanen een gymnasium /
kleinseminarie op Watersley. Dit ging gepaard met een uitbreiding van het in 1752
gebouwde jachtslot.
Voor het ontwerp tekende de architect Johannes Kayser, die we in Sittard kennen van
de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek. Het pand werd met een bouwlaag verhoogd en aan
beide kanten met acht meter verlengd. Dwarsvleugels van zo’n vijftig meter sloten
hierop aan. Zo ontstond een H-vormige plattegrond. De uitbreiding was conform de
neoklassieke stijl van het in 1752 gebouwde jachtslot (gekenmerkt door een strakke
gevel en een uitbundige ingangspartij). Alleen het oostelijk deel van de noordelijke
dwarsvleugel, gebruikt voor de nieuwe kapel, is in neogotische stijl opgetrokken. In
1967 vertrokken de franciscanen en werd
Watersley bestemd voor de verzorging van
geestelijk gehandicapten (Paulusstichting,
sinds 2003 Stichting Pergamijn). Begin jaren
zeventig is Watersley nog verder uitgebouwd. Thans vinden professionele sporters
(wielrenners en voetballers) onderdak in het
gebouwencomplex.
FH
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Priesteropleiding van het H. Hart van Jezus te Leyenbroek,
vanaf circa 1890

De zogeheten ‘Kulturkampf’ van rijkskanselier Bismarck joeg in de jaren 1871-1887
menige kloosterorde de Duitse grens over. Een groot aantal congregaties streek neer in
Limburg. Minder bekend is dat ook in Frankrijk, onder president Jules Grévy
(1879-1887), een antiklerikale (onderwijs)politiek werd gevoerd. Diverse congregaties
zochten hun heil in het buitenland. Limburg bleek een geliefd toevluchtsoord.
Zo vestigde de in 1878 door Léon Dehon gestichte congregatie Priesters van het
Heilig Hart van Jezus in 1883 een communiteit in Huize Watersley. Ze begonnen er een
noviciaat (basis-priesteropleiding). Vanaf 1886 stond de Sittardse communiteit onder
de bezielende leiding van Andreas Prévot. Hij startte ook een juvenaat (gymnasium
voor jongens met een priesterroeping). De voertaal was Frans. Omdat ze Huize
Watersley niet konden verwerven, kochten de paters in 1888 de boerderij Damoiseaux
in Leyenbroek. Hier bouwden ze hun nieuwe huis. In 1897 richtte het juvenaat zich op
Duitse leerlingen. Voorbereiding op de missie vormde het speerpunt van de opleiding.
Door opeenvolgende uitbreidingen, waaronder in 1928 de expressieve kloosterkerk
van Jos Wielders langs de Leyenbroekerweg, ontstond een immens complex.
In 1942 sloot de school haar deuren en vertrokken de paters. In het grote schoolgebouw uit 1912 kwam een school voor kinderen van NSB’ers en Rijksduitsers. Van 1967
tot 1989 had de heao Sittard onderdak in een groot deel van het gebouwencomplex. De
kapel is, uit respect voor Andreas Prévot, opgedragen aan de H. Andreas.
FH
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Onderwijs in het Kritzraedthuis van Sittard, 1896-1935
Het monumentale
pand uit 1620 op de
hoek van de Plakstraat en de
Rosmolenstraat
heeft zijn naam te
danken aan de
geleerde Jacob
Kritzraedt (16021672) uit Gangelt.
Vanuit dit pand ontplooide hij, samen
met enkele andere
jezuïeten, vanaf 1636
activiteiten om het
katholiek geloof in
de stad en regio te
versterken en het
protestantisme terug
te dingen. Na het
vertrek van de
jezuïeten in 1646
heeft het gebouw
vele andere bewoners en vele bestemmingen gekend.
Tweemaal vond een
onderwijsinstelling
onderdak in het
pand.
Van 1896 tot 1923
was het pand in
gebruik als
Rijkslandbouwwinterschool.
Op de benedenverdieping werden twee grote leslokalen ingericht voor volwassenenonderwijs in vakken als grondverbetering, plantenteelt, bemestingsleer en dergelijke.
Voor het benodigde licht werden de hardstenen kruiskozijnen, typisch voor de stijl van
de Maaslandse Renaissance, aan de voor- en achtergevel verwijderd, zodat grotere
ramen konden worden ingezet. In de koetspoort aan de Plakstraat werd een deur
geplaatst, die toegang gaf tot de gang waaraan de klaslokalen lagen. Op de foto zijn
de aanpassingen te zien.
Omdat we weten dat de jezuïet die deze foto maakte in 1900 Sittard heeft verlaten is
de opname te dateren tussen 1896 en 1900.
Na het vertrek van de landbouwschool vond van 1923 tot 1935 de openbare school
onderdak in het Kritzraedthuis.
PS
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De lagere school aan de Dorpstraat in Broeksittard, 1902
We weten dat in het jaar
1800 in Broeksittard koster
Jan Willem Breidenrath
lesgaf. Tussen de vijftig en
zestig leerlingen kregen in
de maanden novembermei bij hem thuis onderricht. In 1828 was er een
goede onderwijzer in de
persoon van Antoon
Janssen. Ook hij gaf thuis
les, maar de ruimte in zijn
woning (Achter de Kerk)
werd in 1858 te slecht
bevonden. Op basis van de
Onderwijswet uit 1857
moest het openbaar onderwijs in schoolgebouwen worden gegeven, die aan bepaalde
onderwijs- en gezondheidskundige eisen voldeden. Een ‘echte’ school, met onderwijzerswoning, kwam er ook in Broeksittard. Die school, ontworpen door architect
Joannes Lambertus Lemmens (1821-1884) uit Beek, lag ook Achter de Kerk. Theodoor
Christiaan Rutten was destijds de hoofdonderwijzer. In 1902 werd aan de Dorpsstraat
een nieuwe school opgeleverd, naar een ontwerp van architect Frederik Josefus
Schrage (Harlingen, 1848 – Sittard, 1910). De oude school werd in 1913 verbouwd tot
gemeentehuis (Broeksittard was tot 1942 een zelfstandige gemeente), dat in 1948 werd
gesplitst in twee, nog bestaande, woningen. In 1929 veranderde de openbare school in
een katholieke school; het bestuur kwam in handen van het kerkbestuur. In 1962 werd
in de Burgemeester Corbeystraat weer een nieuwe school geopend, genaamd Johannes
de Doper. De school aan de Dorpsstraat werd verbouwd tot een kleuterschool, die tot
1970 heeft bestaan. Het pand werd in 1996 verbouwd tot gemeenschapshuis.
FH
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De Teekenschool aan de Rijksweg-Zuid te Sittard, 1907

Vanaf 1899 werkte men aan de totstandkoming van een zelfstandige tekenschool,
bestemd voor vaktekenen. Architect Molkenboer uit Amsterdam was hierbij adviseur.
In 1907 kon de nieuwe Teekenschool, in historiserend traditionalistische stijl ontworpen door de Sittardse architect Nic. Ramakers (1879-1954), geopend worden. Duidelijk
zijn invloeden van de Roermondse tekenschool te herkennen. In het timpaan boven de
entree bevindt zich het Sittardse stadszegel: St.-Petrus met sleutel en boek boven het
krulkruis. Verder staat er de tekst: ‘ingenium superat vires’: talent overwint kracht.
Boven de ingang staat met grote letters: ‘Teekenschool’. Op de lisenen is het ankerjaartal 1907 aangebracht. Rechts van de school ligt het erbij horende woonhuis.
De school werd overbodig door de opening van de Ambachtschool in 1919. Van 1921
tot 1935 was er de School voor Maatschappelijk Werk gevestigd. In 1939 kwam er de
Lagere Landbouwschool, tot in de jaren vijftig. Na de sluiting van de Lagere
Landbouwschool bood het gebouw onderdak aan het GAK, het Rode Kruis, de
Marottekapel en de verkenners. Begin jaren
zestig kwam er de soos
van de Studentenclub
Sanctus Petrus, die in de
jaren zeventig en tachtig
bekend werd als ’t
Kelderke en Gimmix. Na
leegstand in 1994 kwam
er onder meer het interieurarchitectenbureau
Pennings & Van de Wal.
JJD
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Het bisschoppelijk college aan de Parklaan van Sittard, 1908

Het vertrek in 1900 van de paters jezuïeten uit Sittard betekende een verlies voor het
middelbaar onderwijs alhier. Weliswaar werd het Aloysiuscollege overgenomen door
Duitse jezuïeten, maar voor de Nederlandse leerlingen was dit geen ideale situatie. In
de behoefte aan een degelijke opleiding kon in 1905 worden voorzien door de stichting
van een bisschoppelijk college. Op 18 oktober van dat jaar ging in een huis aan de
Oude Markt het gymnasium van start. Er waren 27 leerlingen. De omstandigheden om
les te geven verbeterden aanmerkelijk toen in 1909 de nieuwbouw aan d’n diek langs
de Geleenbeek, de huidige Parklaan, kon worden betrokken. Het onderwijskundig
aanbod verbreedde in 1916 met de komst van een handelsdagschool. Het Koninklijk
Besluit in 1915 tot de bouw van de Staatsmijn Maurits schetste een toekomstbeeld van
een moderne maatschappij, een samenleving waarin landbouw plaatsmaakte voor
mijnbouw en industrie (maar waarbinnen de katholieke kerk de sociale cohesie bleef
vormgeven). Hierin pasten ook nieuwe onderwijsvormen, zoals een HBS (Hogere
Burgerschool), met ‘moderne’ vakken als handelskennis en natuur- en scheikunde. De
HBS opende in 1923. Het oorspronkelijke gebouw was ontworpen door Nic. Ramakers
(Munstergeleen, 1879 − Sittard, 1954). Jean Laudy was de aannemer. Latere uitbreidingen door Jos Wielders (Sittard, 1883 −1949) betroffen onder meer een extra bouwlaag aan de voorzijde (aula en internaat) en een kapel. Het werk werd aangenomen
door de broers P. en N.
Tummers uit Sittard.
Na vertrek van het
college in 1987 werd het
gebouw gedeeltelijk
gesloopt.
Anno 2020 wordt het
complex verbouwd tot
hotel.
FH

- 28 -

SITTARD - GELEEN - BORN

Onderwijzerswoning aan de Kloosterstraat van Holtum, 1913

In opdracht van het kerkbestuur van Holtum werd in 1914, nabij de bijzondere roomskatholieke school en het Eugenia-klooster, een woning gebouwd voor het hoofd der
lagere school. Bouwkundige
J. Cleven uit Nieuwstadt
tekende (zie bovenstaand ontwerp). Op de foto rechts is
goed te zien dat het gebouw
een geheel vormde met het in
1901 gebouwde (en in 1975
gesloopte) Eugenia-klooster.
Sinds 1975 is het een particuliere woning. Boven het portiek bevindt zich een door de
vroegere bewoner Jan Duijkers
in 1985 van klei vervaardigde
plaquette met gekrulde randen in de vorm van Franse
lelies. Dit motief keert terug in
het hekwerk. Midden onder
het linker bovenraam aan de
straatzijde bevindt zich een
gedenktegeltje met een Mariaafbeelding dat na de oorlog te
koop was. Waarschijnlijk is het
aangebracht om een oorlogsbeschadiging weg te werken
of als blijk van dank dat het
huis en de bewoners gespaard
gebleven zijn.
GJ, PS en JC
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Lagere jongensschool Augustinus Lutterade-Krawinkel in Geleen,
1915-1973

In 1915 werd in Geleen begonnen met het uitdiepen van de schachten van de
Staatsmijn Maurits. Gelijktijdig werd aan de Groenseykerstraat een nieuwe openbare
jongensschool gebouwd, inclusief onderwijzerswoning voor
het schoolhoofd Jan Beaumont en zijn gezin. Het ontwerp was van de Maastrichtse
architect Egide Meijers-Croute. Het langwerpige gebouw met vier leslokalen verving
de oude school, gelegen op het toekomstige mijnterrein. De school werd voorzien van
een uiterst moderne cv/ventilatie-inrichting en kreeg, vooruitlopend op de schoolwet
van 1920, als een der eerste in Limburg een gymzaal. Vijf jaar later werden drie klaslokalen aangebouwd.
Het gebouw heeft nog diverse authentieke kenmerken, zoals trapgeveltjes boven de
ingangen, houten dakgootconsoles, de gevelsteen uit 1915, voorgevelplinten van
kunradersteen, geëmailleerde wandtegels tegen de gangwanden en -bogen, en originele stalen dakwindvanen. De oorspronkelijke boogvensters zijn indertijd door eisen ten
aanzien van lichttoetreding en energiebesparing vervangen door moderne ramen.
In 1928 werd de openbare school een bijzondere rooms-katholieke lagere school
van de Augustinusparochie. Dit bleef zo
tot 1973. In 1974 vielen de Maurits-schachten onder de slopershamer, waarmee het
bestaan van het mijnbedrijf en het gebouw
als school vrijwel gelijk eindigden. Hierna
werd de school het onderkomen voor de
Volksuniversiteit Geleen, later voor de
Heemkundevereniging Geleen en toneelgroep Theater Karroussel. Een van de
klaslokalen is ingericht als ‘kaffeeke’, met
de originele café-inrichting van Café
Waereldsjtad van ‘opperflaris’Jean
Janssen.
Het gebouw is het oudste nog bestaande
schoolgebouw in Geleen.
PV
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De Ambachtsschool aan de Rijksweg-Zuid te Sittard, 1918

Het oudste deel van de Ambachtsschool aan de Rijksweg-Zuid te Sittard dateert uit
1918. Het gebouw is ontworpen door Jac. Beurskens, de directeur van de voormalige
tekenschool. De hoofdingang bevond zich in het afgeschuinde segment tussen de twee
vleugels. Onder het hardstenen fronton van de ingang staat tussen de deurlijsten het
opschrift ‘Ambachtsschool’ te lezen. Met het oog op de komst van de Staatsmijn
Maurits in Geleen en de opkomende industrialisatie nam pastoor Jacobs in 1916 het
initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Ambachtsschool voor Sittard en Omstreken.
Jacobs werd de eerste voorzitter. Onder invloed van economische en maatschappelijke
ontwikkelingen veranderde in de loop der jaren de invulling van het onderwijs en ook
de naam van het onderwijsinstituut. Op 14 januari 1955 veranderde de naam in: R.K.
Dag- en Avondschool Pastoor Jacobs, een eerbetoon aan de scheidende voorzitter.
Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de ambachtsschool een Lagere
Technische School en kreeg de naam Technische School Pastoor Jacobs. Na een volgende
onderwijsvernieuwing werd de naam veranderd in VBO Pastoor Jacobs. Deze naam
werd in 1994 gewijzigd in VMBO Pastoor Jacobs.
Na een fusie met verschillende scholen ging de Pastoor Jacobsschool op in een scholencluster dat de naam Mercator College
kreeg. In 2000 ging dit college op in
één scholencluster voor VMBO en speciaal onderwijs, dat tot op de dag van
vandaag de naam DaCapo College
draagt. Na de realisatie van de nieuwbouw aan de Havikstraat werd het
pand aan de Rijksweg Zuid verlaten.
Het gemeentelijke monument wacht
op een herbestemming.
PS
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De lagere jongensschool en -(m)ulo aan de Odastraat te Sittard, 1918

Het pand aan de Odasingel waar het poppodium Volt thans onderdak heeft, is gebouwd als school en werd op 16 september 1918 officieel in gebruik genomen. In het
u-vormig gebouw was in het rechtergedeelte de mulo (school voor meer uitgebreid
lager onderwijs) ondergebracht. Deze mulo-vleugel kreeg in 1938 een tweede bouwlaag. De andere twee vleugels werden gebruikt door de lagere school De Baandert,
die met zo’n 350 leerlingen in korte tijd uitgroeide tot de grootste lagere school van
Sittard. Nadat in 1931 een lagere school in Overhoven van start was gegaan, werd
De Baandert wat kleiner, maar ze groeide weer na de sluiting van de lagere school
aan de Begijnenhofstraat in 1935. Op 1 augustus 1959 is de lagere school De Baandert
voorgezet als de St.-Petrusschool in een nieuwbouw aan de Overhovenerstraat.
De mulo bleef tot het schooljaar 1965/66 in het pand gehuisvest. Bij aanvang van dat
schooljaar betrok de mulo een nieuw schoolgebouw aan de Kennedysingel.
Gedurende de jaren 1966-1972 was het pand aan de Odasingel in gebruik als kweekschool (voor onderwijzers). Ook was in het pand enkele jaren de kleuterschool De
Baandert ondergebracht.
Eind vorige eeuw werd een deel van het pand in gebruik genomen door de Stichting
Welzijnswerk Sittard (SWES). Ook was enkele jaren hier het jongerencentrum Fenix
actief en vervolgens het poppodium Volt. Het pand is een gemeentelijk monument,
evenals de aangrenzende, in 1924 door architect Wielders ontworpen onderwijzerswoning (zie onderstaande foto).
PS
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Rosa-, Maria- en Petrusschool aan de Deken Tijssenstraat Sittard,
1921-2014

Op de plek waar eens het huis van de scholaster van het kapittel (zie de gevelsteen
aan het Kloosterplein) heeft gestaan, openden in 1921 de zusters ursulinen twee lagere
scholen voor meisjes, de Rosa- en de Maria-school. Ze werden ontworpen als één
schoolgebouw met twee aparte ingangen in het midden. De scholen werden in 1922
ingezegend door deken Tijssen. Hiernaar verwijst het jaartal in de topgevel van de
symmetrische façade. Architect was Jac. Beurskens. Tien jaar later werd van het pand
bovenstaande foto gemaakt.
Van 1945 tot 1952 bevond zich hier de meisjes-ulo. Daarna waren hier weer twee lagere
scholen van de zusters ursulinen gevestigd. Toen in 1979 de zusters Sittard verlieten,
was de school al
gesloten. Na een
verbouwing werd
in 1978 hier de
lagere St.-Petrusschool geopend.
Daarbij werden de
twee ingangen, die
we nog zien op
nevenstaande
foto uit 1974,
verwijderd.
Op 1 augustus 2014
sloot de Petrusschool haar deuren.
JJD
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Meisjesschool en meisjes-(m)ulo/mavo aan de Engelenkampstraat
Sittard, 1921
In 1921 ontwierp
architect Jac.
Beurskens nevenstaand ‘Plan voor
het bouwen eener
openbare meisjesschool voor lager
en mulo-onderwijs
ten behoeve der
eerwaarde zusters
van het Kostbaar
Bloed op een
terrein aan de
Slachthuisstraat te Sittard’. Beurskens had de opdracht gekregen nadat lokalen van de
negenklassige meisjesschool (zes klassen lager onderwijs en drie klassen uitgebreid
lager onderwijs) van de zusters in de Plakstraat door het Rijksschooltoezicht waren
afgekeurd. De bouw van een geheel nieuwe school werd gezien als de beste oplossing
voor dit probleem. Op 1 juni 1922 werd de nieuwe school, aan de huidige Engelenkampstraat, plechtig ingezegend door deken Tijssen.
De elf beschikbare lokalen boden in de jaren vijftig onvoldoende ruimte om de groeiende behoefte aan mulo-onderwijs voor meisjes op te vangen. Daarom bouwden de
zusters een nieuwe lagere school, de Agnesschool, nabij de binnenstad aan de
Leyenbroekerweg. Zo kwamen meer lokalen beschikbaar voor het middelbaar onderwijs. Het leerlingenaantal groeide naar zo’n 500.
Als gevolg van de Mammoetwet werd de school per ingang van 1 augustus 1968
omgevormd tot een meisjes-mavo (middelbaar algemeen vormend onderwijs). Nadat
in 1976 was besloten ook jongens toe te laten, kreeg de school de naam Mavo Land van
Gulick. Na een fusie met de mavo St.-Jacobus Born en de Lager Beroeps Opleiding
Pastoor Jacobs ging de school op in het Mercator College, een van de voorlopers van het
huidige DaCapo College.
PS

- 34 -

SITTARD - GELEEN - BORN

‘School van Snel’ aan de Parklaan van Sittard, 1923

De aanvankelijke parochiële jongensschool, die onderdak had gevonden in het
Bisschoppelijk College, werd in 1917 overgedragen aan de in 1916 gestichte Katholieke
Schoolvereniging. Deze wilde in 1921 een nieuw schoolgebouw en gaf architect
Jos Wielders de opdracht voor het ontwerp. Wielders was sterk beïnvloed door de
Amsterdams School, zoals het ontwerp ook laat zien. Wielders ging in eerste instantie
uit van twee bouwlagen. Uiteindelijk werd het een soberdere uitvoering van één laag,
gerealiseerd in 1923. Karakteristiek is de hoofdingang, opgenomen in de afgeronde
hoekoplossing. De aan de school vastgebouwde onderwijzerswoning werd na het
eerste ontwerp geheel gewijzigd en aangepast. Ze kreeg uiteindelijk een asymmetrisch
zadeldak. In de volksmond heette de St.-Jozefschool ‘de school van Snel’. De in Den
Helder geboren Simon Snel was hoofdonderwijzer van 1921 tot 1951.
Deze school sloot in 1968 haar deuren, waarna haar een lange periode van leegstand
en verwaarlozing te wachten stond. In de 21e eeuw werd door architect Fred Humblé
een appartementenblok op de éénlagige langgevel gebouwd en zo kon de school met
onderwijzerswoning van de ondergang gered worden.
JJD
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De meisjesschool van Overhoven in Sittard, 1925
In 1925 werd de
RK lagere meisjesschool officieel
geopend op initiatief van de
Zusters van
Liefde uit de
Plakstraat. Het is
een ontwerp van
de architect Jos
Wielders, uitgevoerd in traditionalistische stijl
met invloed van de Amsterdamse School. De school maakt deel uit van een maatschappelijk en religieus complex. Alle onderdelen van dit complex zijn van de hand
van de architect Wielders.
Opmerkelijk en typerend voor Wielders is het portaal van het schoolgebouw met de
afgeronde hoeken. Markant is ook de lantaarn op het dak boven de ingang, die nog
niet op bovenstaande bouwtekening uit 1924 is te zien. Op 1 augustus 1988 fuseerde
de St.-Jozefschool met de ook aan de Gelderstraat gelegen H. Hartschool, de voormalige jongensschool. De Katholieke Basisschool Overhoven concentreerde haar onderwijs
in de in 1981 gerealiseerde nieuwbouw van de voormalige H. Hartschool. Na verlies
van zijn onderwijsfunctie werden in het gebouw van de voormalige meisjesschool
gemeentelijke diensten ondergebracht. Na het vertrek van deze diensten verpauperde
het gebouw en wacht het gemeentelijk monument op een herbestemming.
Onderstaand een klassefoto van de meisjesschool St.-Jozef uit 1935.
JJD
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RK lagere school St.-Jozef in Lindeheuvel Geleen, 1928-1980

Het bisdom Roermond gaf in 1919 aan pastoor J. H. Van Eijs van de St.-Augustinusparochie in Geleen de opdracht in Lindenheuvel een derde Geleense parochie op te
zetten. Het begon met de bouw van een hulpkerk van de St.-Augustinusparochie.
Nabij de wijk ‘Swentibold’, beter bekend als ‘De Auw Kolonie’, werd een keet voor
gemobiliseerde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) omgebouwd tot
noodkerk. In 1921 werd Frans Schoenmaeckers in de nieuwe wijk (en parochie)
Lindenheuvel benoemd tot bouwpastoor. Schoenmaeckers ging voortvarend te werk.
In 1922 vroeg hij architect Philip Donders uit Geleen een nieuwe noodkerk in de
Rozenlaan te ontwerpen. De tweede noodkerk werd zó ontworpen dat ze verbouwd
kon worden tot een school. In 1927 werd een lagere school voor jongens noodzakelijk
in Lindenheuvel. Na een verbouwing werd de noodkerk in de Rozenlaan in 1928 bestemd als onderkomen van RK lagere school St.-Jozef (zie bovenstaande afbeelding).
De basisscholen St.
Jozefschool, Barbaraschool en H. Hartschool
fuseerden in 1979. In het
schooljaar 1980-1981
vertrokken ze naar de
nieuwe basisschool ’t
Heuvelke aan de
Dahliastraat.
De voormalige
noodkerk/school
St.-Jozef werd verbouwd
tot een appartementencomplex voor senioren
(zie foto hiernaast).
HK
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Bewaarschool aan de Oude Kerkstraat van Papenhoven, 1929-1965

In 1903 werden in het voormalige huis van Anna Angelina Koten de uit Frankrijk
afkomstige zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ondergebracht. Nog in hetzelfde
jaar openden ze er een bewaarschool voor kleuters en een naai- en knipschool voor
meisjes. Nadat de zusters in 1920 uit de parochie Papenhoven-Grevenbicht waren
vertrokken deed het gebouw dienst als patronaat en als klaslokaal van de St.-Willibrordusschool te Obbicht. Met steun van het gemeentebestuur van Obbicht en
Papenhoven liet het kerkbestuur het pand verbouwen tot een zusterhuis met bewaarschool. Architectenbureau Van Aalst uit ’s-Hertogenbosch tekende voor het ontwerp.
In 1929 namen de Zusters van Liefde uit ’s-Hertogenbosch het zusterhuis en de
bewaarschool over. Nadat de Zusters van Liefde in 1965 de parochie PapenhovenGrevenbicht hadden verlaten kwam het complex in particuliere handen.
GJ en PS
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De nijverheids- / huishoudschool van Geleen, 1929-1978
In 1927 vroeg hoofdaalmoezenier van
sociale werken mgr. Henri Poels de
‘Vrouwen van Nazareth’, een roomskatholieke lekenbeweging, om in
Lindenheuvel een nijverheidsschool
(huishoudschool) voor mijnwerkersdochters op te richten. Op 2 juli 1928
vestigden de Vrouwen van Nazareth,
die de jeugdbeweging voor RK
meisjes ‘De Graal’ hadden opgericht,
zich aan de Hyacinthenlaan 37 in
Lindenheuvel (zie nevenstaande foto).
Het ‘Graalhuis’, ontworpen door
Alphons Boosten (Maastricht 1893 – Utrecht 1951), bestond uit een woning voor de
Vrouwen van Nazareth, een kapel en een huishoudschool. Op 16 september 1929 kon de
huishoudschool de eerste 28 leerlingen ontvangen. Het gebouw bleek al snel te klein.
Op 1 januari 1931 werd aan de
Tunnelstraat een nieuwe
‘Graalschool’ in gebruik genomen. De Sittardse bouwkundig
ingenieur J.E. Schoenmaekers
(1902-1978) was verantwoordelijk voor het ontwerp (zie
nevenstaande foto). Naast de
ingang van de nieuwe ‘Graalschool’ werd een gevelsteen
aangebracht. Niet veel later, in
1932 verlieten de Vrouwen van
Nazareth Limburg.
De Graalschool bleef tot 1956 in
gebruik als RK huishoudschool.
Tot 1978 hebben diverse onderwijsinstellingen (onder andere
ulo Don Bosco en de
Protestants-Christelijke
Huishoudschool) gebruik
gemaakt van het gebouw.
In 1988 werd de Graalschool
gesloopt. Op de hoek van de
Houtmanstraat staat nu het
gebouw van de welzijnsinstelling ‘Partners in Welzijn’
(PIW). De gevelsteen uit 1931
werd naast de ingang van het
PIW-gebouw herplaatst.
HK
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De Ondergrondse Vakschool van de Staatsmijn Maurits in Geleen,
1930-1967
In 1929 begonnen de
Staatsmijnen met de opleiding van toekomstige
mijnwerkers. Hiervoor
werden Ondergrondse
Vakscholen (OVS) opgericht. Voorheen leerden de
koempels het vak uitsluitend in de praktijk. De
OVS van de Maurits,
gebouwd in het Mauritspark, werd in 1930 geopend (zie foto hiernaast).
De leeftijd waarop de leerlingen begonnen varieerde van 14 tot 17 jaar. Voor de meeste
aspirant-mijnwerkers duurde de cursus drie jaar. Iedereen ging op 18-jarige leeftijd
ondergronds aan de slag als leerling-mijnwerker. De OVS combineerde individueel en
groepsonderwijs. Naast theorie
kregen de jongens praktijklessen.
In de steenberg van de Maurits
was een (leerling)mijn, waar de
jongens de eerste kneepjes van de
mijnbouw werden bijgebracht.
Naast de OVS kwam er op
1 januari 1940 ook een Bovengrondse Vakschool (BVS), een
tweejaarlijkse cursus. In hoofdzaak werden toekomstige bankwerkers en elektriciens opgeleid,
die bovengronds gingen werken.
Om toegelaten te worden tot de BVS moest de leerling in het bezit zijn van een einddiploma ambachtsschool. In 1953 veranderde de BVS in de Technische Vakschool
(TVS), omdat ook werd opgeleid voor ondergrondse functies.
Door het sluiten van de Maurits in 1967 werden beide opleidingen overbodig. De
schoolgebouwen in het Mauritspark zijn inmiddels afgebroken, met uitzondering van
de werplaats
van de OVS.
Deze wordt
nu gebruikt
door een
dakdekkersbedrijf
(zie foto
hiernaast).
HK
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Theresia College en Albert Schweitzer Atheneum in Geleen, 1932-1998
In 1875 kochten Duitse
ongeschoeide karmelieten
een huis met kapel langs
de Rijksweg in Geleen.
De Duitsers ontvluchtten
het Duitsland van
Bismarck tijdens de
Kulturkampf.
De eerste vier religieuzen
arriveerden een jaar later
en vanaf dat moment zou
de orde zich in Geleen
met een drietal zaken
bezighouden: bidden, bouwen en onderwijzen. Ze bouwden een kerk en klooster aan
de Rijksweg. Van 1898 tot 1931 verzorgden ze theologie- en filosofieonderwijs aan
priesterstudenten.
Op 1 juli 1931 ontving de prior een brief van de generaal-overste met de opdracht een
kleinseminarie, een priestergymnasium, te beginnen. De Geleense architect P.A. Schols
plaatste twee verdiepingen op het bestaande klooster. Op de onderste verdieping werd
lesgegeven, terwijl onder het dak de
slaapkamertjes voor de internen
waren (zie bovenstaande foto). Het
kleinseminarie kreeg de naam
Theresia College (vernoemd naar de
medestichtster van de orde Theresia
van Ávila). In 1954 werd tussen kerk
en klooster een nieuwbouw geopend,
(zie foto hiernaast) maar de jaren
zestig met zijn ontzuiling en ontkerkelijking maakte in 1967 het TheresiaCollege overbodig.
De paters karmelieten verkochten het schoolgebouw en de belendende terreinen aan de
Vereniging voor Middelbaar Onderwijs in Limburg (MOL). Het MOL openende op
deze locatie in 1968 het Albert Schweitzer Atheneum (ASA). De gebouwen van het
oude kloostercomplex werden snel gesloopt en er verrezen verschillende nieuwe
schoolgebouwen. In 1998 werd het ASA opgeheven.
In een bewaard
gebleven nieuwbouw
uit de jaren tachtig is
nu De Blinker, een
school voor speciaal
basisonderwijs (sbo)
gehuisvest.
De ingang ervan
bevindt zich aan de
Eloystraat.
HK
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School voor Maatschappelijk werk / Sociale Academie te Sittard, 1935-1984

In 1920 had het bestuur van het Limburgsche Groene Kruis een verzoek ingediend om
een school voor maatschappelijk werk op te richten. Vanaf 1921 was deze school
ondergebracht in de voormalige Teekenschool aan de Rijksweg-Zuid. In 1935 kwam
een nieuw gebouw tot stand aan de Gouverneur van Hövellstraat. Ontwerper van het
gebouw was architect Jos Wielders. Hij brak hier duidelijk met de traditionele neostijlen en de invloed vanuit het expressionisme en de Amsterdamse School.
Nu ontwierp hij een school in een door het functionalisme beïnvloede bouwtrant.
Op de foto’s zien we de voor- en achterzijde van het gebouw. De Katholieke Sociale
Academie en de Mikojel Academie waren hier gevestigd tot 1984. Nadien werden hier
de Gilde Opleidingen ondergebracht en tegenwoordig wonen in de voormalige school
mensen met verstandelijke en meervoudige beperkingen onder leiding van de
Stichting Pergamijn.
JJD
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Scholen bij de Augustinuskerk van Geleen, 1940 tot heden
In de wijk Lutterade-Krawinkel was de St.-Augustinusschool, aan de
Groenseykerstraat, de lagere jongensschool. De meisjes kregen onderwijs bij de
zusters in de Geenstraat.
In 1937 nam het kerkbestuur (tevens schoolbestuur) van de parochie LutteradeKrawinkel het initiatief tot de bouw van een nieuwe meisjes en een nieuwe jongensschool, bij de in 1934 opgeleverde Augustinuskerk. Op 27 maart 1939 werd aan de
Geleense aannemer
Jac. Baggen opdracht
verleend een door de
gemeentedienst
Publieke Werken ontworpen schoolgebouw
in de Molenstraat te
realiseren. Deze meisjesschool (Mariaschool) werd vanaf
het schooljaar 1940/41
in gebruik genomen.
Onderstaand in rood
de druk van het ontwerp van de voorgevel van de meisjesschool.
In 1949 werd een
tweede jongensschool, ook ontworpen door Publieke Werken, door P.J. Dukers &
Zonen uit Einighausen, aan de Hegstraat gebouwd. Onderstaand in zwart de druk van
het ontwerk van de voorgevel van de jongensschool. Deze school kreeg de naam
Aloysiusschool. Dit pand had acht lokalen. Twee lokalen hebben enige tijd dienst
gedaan als dependance voor de kleuterschool uit de Molenstraat, de Maurits mulo,
VGLO en de technische school voor de Chemische Industrie.
Op 1 augustus 1974 fuseerde de Aloysiusschool met de Mariaschool en de Sint Agnesschool, in de volksmond De Finse School, aan de Lieve Vrouwenstraat tot één school:
‘De Meulenhook’. In 1984 kwam op de plaats van de voormalige ‘St. Aloysiusschool’
een nieuw schoolgebouw. In 2012
veranderde de naam
van de basisschool
‘De Meulenhook’
in basisschool
Sterrenrijk.
Het gebouw van de
voormalige
Mariaschool is thans
een dependance van
Sterrenrijk.
HK en PS
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De Technische School voor de Chemische Industrie in Geleen,
1949-1968
In 1949 startte in Geleen de
Technische School voor de
Chemische Industrie.
Theorielessen werden
gegeven in twee gehuurde
lokalen van de lagere school
aan de Hegstraat. De vereiste
werkplaats werd gevonden in
het patronaatsgebouw (Reüniegebouw) aan de Groenseykerstraat. De school leidde vakbekwame medewerkers op voor de chemische industrie en
was daarmee uniek in Nederland. In het tweede schooljaar werden vijf noodlokalen
aan de Oude Maastrichterweg/Groenstraat in gebruik genomen. Op bovenstaande
foto is een van de noodlokalen te zien.
In 1956 werd een nieuwbouw aan de Dr. Nolenslaan in gebruik genomen (zie onderstaande foto). Het ontwerp was van de architecten Geenen en Oskamp uit Eindhoven.
In een van de werkplaatsen was een complete chemische fabriek op kleine schaal
ingericht, voor de praktische opleiding van toekomstige operators. Vanaf 1953 werd de
theoretische opleiding voor jonge werknemers verbonden aan de Technische Vakschool
(TVS) van de chemische bedrijven. Met de inwerkingtreding van Mammoetwet in 1968
werd de school aan de Dr. Nolenslaan een reguliere Lagere Technische School (LTS).
Uiteindelijk kreeg de school de naam Don Bosco.
In 1999 verhuisde de tot VMBO omgevormde Don Bosco-school naar het scholencomplex van het Graaf Huyn College (voorheen St.-Michiel) aan de Jos Klijnenlaan,
Het schoolgebouw aan de Dr. Nolenslaan werd in 2009 gesloopt om ruimte te maken
voor een bungalowpark.
HK
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St.-Jozefpensionaat voor schipperskinderen bij Schipperskerk,
1957-1973

Voor de schipperskinderen van de in de haven van Buchten voor anker liggende
schepen werd in 1936 een schippersschool gebouwd door aannemer Buckx. Van 1957
tot 1973 werd in dit gebouw continu-onderwijs gegeven aan de schippersleerlingen,
die in een pensionaat aan de overzijde waren gehuisvest. Het pensionaat werd ondergebracht in het pand waar vanaf 1933 eerst de familie Van Schijndel en daarna de
familie Zwarts een restaurant hadden geëxploiteerd. Het restaurant luisterde naar de
bij de haven passende naam ‘Du Commerce’. Na het verdwijnen van de school en het
sluiten van het pensionaat kreeg het gebouw weer een horeca-functie, tegenwoordig
de ‘Hafenstube’.
GJ
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De Gustav Hoeferschool aan de Kleine Steeg in Sittard, 1957-2020

In 1610 werd al melding gemaakt van protestants onderwijs in Sittard. Het onderricht
werd gegeven in de pastorie of de kerk, maar gebeurde niet op structurele basis. Dit
veranderde toen in 1857 op aansporing van dominee Gustav Hoefer (1805-1895) een
bijzondere school werd opgericht. In 1885 werd de school naar de oprichter vernoemd.
Ze ging van start met ongeveer 15 leerlingen, zowel jongens als meisjes. Veel protestanten woonden er destijds niet in Sittard. Dat veranderde in de twintigste eeuw, met
name na de Tweede Wereldoorlog. Uit ‘Holland’ kwamen veel protestanten naar
Sittard en de destijds Nederlandse Selfkantgemeenten. Het aantal protestantse gezinnen groeide van honderd naar zevenhonderd. De toenmalige school aan de Rijksweg
werd te klein. Een oplossing voor dit probleem werd gevonden in de bouw van een
nieuwe school aan de Kleine Steeg. Het werd een moderne school, naar ontwerp van
architect B.A. Schinkel, (zie bovenstaande tekening). De school paste
helemaal in het tijdsbeeld, met
grote ramen en veel glaswanden.
Toen de school in september 1957 in
gebruik werd genomen, vonden er
in de acht leslokalen maar liefst 369
kinderen een plek. In 1985 en 1999
werd de school ingrijpend verbouwd en steeg het leerlingaantal
weer even. Per schooljaar 2020-2021
is basisschool ‘De hoefer’, zoals
ze sinds een aantal jaren heet,
verhuisd naar de Berkenlaan, waar
ongeveer honderd leerlingen les
krijgen.
Het pand aan de Kleine Steeg staat
nu leeg. Er zijn concrete plannen
voor sloop van het pand.
PB
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Nutsschool / De Daalhoek / De Duizenpoot in Geleen, 1957-heden
Door de industrialisatie
en de mijnbouw in de
twintigste eeuw
kwamen veel nietkatholieke gezinnen
naar Limburg. Hiermee
groeide niet alleen de
behoefte aan ‘bijzonder
protestants’ onderwijs
maar ook die aan
‘bijzonder neutraal’
onderwijs. Aan deze
laatste vorm werd
onder andere invulling
gegeven door de zogenoemde Nutsscholen. Deze kwamen voort uit de doelstellingen van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen, een in 1784 opgerichte vereniging voor volksontwikkeling.
Nutsscholen waren ‘neutraal’ omdat er niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging les
werd gegeven, en ‘bijzonder’ omdat het onderwijs door een vereniging of stichting
werd georganiseerd. De Stichting Nutsschool Geleen probeerde vanaf 1954 zo’n neutrale lagere school in Geleen van de grond te krijgen. Op de hoek van de Frans
Halsstraat en de Daalstraat verrees de gewenste Nutsschool, ontworpen door het
architectenbureau B.H. van der Waals uit Amsterdam. In het schooljaar 1957-1958 werd
het schoolgebouw in gebruik genomen; de officiële opening was op 16 december 1957.
In 1980 veranderde de naam in Nutsschool de Daalhoek. Op 7 april 1982 werd
De Daalhoek een openbare school. Door de samenvoeging van kleuter- en lager
onderwijs ontstond per 1 augustus 1985 basisschool De Daalhoek. Door een fusie in
augustus 1997 met de protestants-christelijke Oleanderschool ontstond de huidige
openbare basisschool De Duizendpoot. Hiervoor werd het schoolgebouw uit 1957
uitgebreid.
HK en PS
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Basisschool St. Joseph/De Kluis in Geleen, 1959-heden
Op 31 augustus 1959 werd de
lagere school St.-Joseph in de
Meeuwenlaan met enige plechtigheid geopend. Het gebouw was
ontworpen door de architect
Harry Koene uit Maastricht en
gebouwd door het Geleense
aannemersbedrijf Fa. Savelkoul.
Het was de derde lagere school in
de wijk De Kluis. Om de sterke
toename van aanmeldingen te
kunnen opvangen werden in 1965
onder andere twee noodlokalen
bijgebouwd.
Door de Wet op het Basisonderwijs van 1985 werden het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs geïntegreerd. St.-Joseph werd een basisschool voor alle kinderen van 4 tot 12
jaar. In 1984-1985 werd het schoolgebouw gerenoveerd en uitgebreid naar een plan van
het Geleense bureau van de ‘architektenwerkgroep povše & partners bv’.

De lagere school fuseerde in 1986 met de andere twee lagere scholen (St. Janschool en
Mariaschool) tot basisschool De Kluis in de Meeuwenlaan.
De school had in de hal een
gebrandschilderd raam van
de H. Joseph van de hand
van kunstenaar Jos Hermans
uit Nuth. Tijdens de laatste
verbouwing in 2018-2019 is
het raam verwijderd en
geschonken aan de
Heemkundevereniging
Geleen, die in het
verenigingsgebouw voor een
passende plek zal zorgen.
HK
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Mulo-mavo St.-Jacobus / DaCapo Born, 1962-2019

Na een kortstondige huisvesting elders kreeg de nieuwe ulo in Born een eigen gebouw
in 1962 aan de Graaf van Loonstraat. Architect was B.H.F.L. Salemans en de school
werd naar St.-Jacobus genoemd als eerbetoon voor de deputé Jacques Lebens, die zich
sterk had ingezet voor de bouw ervan. Uitbreidingen vonden plaats in 1965 en 19711972. Inmiddels was de ulo via mulo een mavo-school geworden. De mavo St.-Jacobus
werd in 1998 onderdeel van het Mercator-college en in 2001 van het DaCapo-college.
Sinds de nieuwbouw van DaCapo op de unilocatie in Sittard is de vestiging in Born
opgeheven.
GJ
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De Beckers mulo/mavo van Sittard, 1965-1998
Omdat het schoolgebouw
van de jongens-mulo aan
de Odasingel niet meer aan
de eisen van de tijd voldeed, betrok de opleiding
aan het begin van het
schooljaar 1965/66 een
geheel nieuw schoolgebouw aan de President
Kennedysingel.
De school werd vernoemd
naar de een jaar eerder
overleden pionier van het
Sittards katholieke onderwijs, mr. Nic. Beckers. De
naam van de patroonheilige van de naamgever werd
door kunstenaar Charles
Eyck als uitgangspunt
genomen voor de gevelversiering (zie onderstaande
foto).
Op het bovenste mozaïek
was een anker te zien, dat
eraan herinnerde dat
St.-Nicolaas de beschermheilige van zeevaarders is.
In het middelste deel was
de heilige afgebeeld als de bisschop
van Myra. Op het onderste deel
stond de wonderlijke redding van
schipbreukelingen uitgebeeld.
Aan het door het architectenbureau
van Jac. van Groenendael ontworpen gebouw werd in 1976/77 een
nieuwe vleugel gebouwd.
Van 1998 tot 2000 droeg de school de
naam Toon Hermans college.
Vanaf 2000 ging de school met een
aantal andere scholen verder onder
de naam DaCapo College.
Sinds de nieuwbouw van DaCapo
op de unilocatie aan de Havikstraat
in Sittard is de vestiging aan de
Kennedysingel opgeheven.
PS
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ZWOK-school bij Abshoven Munstergeleen, 1973-1994
Op nevenstaande
luchtfoto van circa
1980 zien we het
complex Abshoven
te Munstergeleen,
met kapel, klooster,
abtshuis, hoeve,
gemeenschapshuis,
paviljoens, Engelse
tuin en, rechtsonder,
een schoolgebouw.
Thans resten alleen
nog de kapel en een
gedeelte van het
voormalige klooster,
waarin een brasserie en een assurantiekantoor zijn gevestigd.
Voor de stichting van het klooster had de Franse congregatie ‘De Dienaressen van het
H. Hart van Jezus’ in 1901 het huis Abshoven en de eromheen liggende terreinen
gekocht. De zusters bouwden hier onder andere een kinderhuis, waarin zij zich
ontfermden over weeskinderen. In 1960 werd voor het kinderhuis een aparte stichting
opgericht, die zich tot doel stelde ‘het opnemen, verzorgen en opvoeden van kinderen
die in hun jeugdopvoeding bijzondere problemen hebben’. In dit kader werd in 1966
een Z(eer) M(oeilijk) O(voedbare) K(inderschool) in het complex Abshoven ondergebracht. In 1971 kwam er een apart paviljoen voor de huisvesting van de kinderen en in
1973 werd een nieuwe school in gebruik genomen. In de nieuwe school (zie onderstaande foto) waren zes klaslokalen, met elk een toilet en garderobe. Er was een
handenarbeidlokaal, een lokaal voor motorische therapie en een aantal kamers voor
remedial teaching. Voor de 64 leerlingen waren er vijf leerkrachten en een parttimeleerkracht. Omdat de paviljoens niet meer geschikt waren voor de huisvesting van de
kinderen en men van oordeel was dat ze hier te geïsoleerd lagen, werden de gebouwen
in 1994 verlaten en verkocht. Waar ooit de ZWOK-school lag verrees in 2006 een
appartementen-complex.
PS
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COLOFON
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de Nationale Open Monumentendag op 12 en 13
september 2020 in de Charles Beltjens-reeks van de Stichting Monografieën in het Land van Sittard.
De uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente Sittard-Geleen.
Opdrachtgever is het comité Open Monumentendag Sittard-Geleen-Born, een werkgroep van de
Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.
Leden van het comité zijn in het jaar 2019-2020: Peer Boselie, Guus Janssen (secretaris),
Jolanda Janssen-Daniëls, Hub Kitzen, Jean Knoors, Sven Kools en Peter Schulpen (wnd. voorzitter).
Teksten:
De teksten werden verzorgd door: Peer Boselie, Luck Brouns, Jos Cramers, Guus Janssen, Jolanda
Janssen-Daniëls, Frank Hovens, Hub Kitzen, Peter Schulpen, Pierre Vossen en Ton Wolters.
Afbeeldingen:
De afbeeldingen werden, indien niet anders aangegeven, ter beschikking gesteld door
Archief De Domijnen, Heemkundevereniging Geleen, Jos Cramers, Guus Janssen, Jean Knoors
en Pierre Vossen.
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