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Geachte lezer,
Bij de uitreiking van de Brabantse Monumentenprijs 2009 in Breda werd het thema voor de
Monumentenprijs 2010 aangekondigd, kortweg: h i s to r i s c h e s c h o o l g e b o u we n .
Het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant wil de jury voor het jaar 2010
hartelijk danken voor de grote – vrijwillige – inzet die zij heeft betoond. Dankzij deze inzet zijn
wij ook dit jaar weer op een verantwoorde wijze tot de juiste keuze kunnen komen.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant danken wij voor de financiële ondersteuning,
die ons ook dit jaar weer in staat heeft gesteld een Brabantse Monumentenprijs te organiseren
en uit te reiken.
Hopelijk geeft het juryrapport U de inspiratie om nog eens stil te staan bij oude schoolgebouwen, vaak met veel liefde onderhouden en/of schitterend gerestaureerd en herbestemd.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant
dr. F.A. Petter, voorzitter
J.L.M. Groothuis, secretaris
B.C.M. van der Kaaij, penningmeester
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Tilburg lagere school

Inleiding op het thema
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Monumentale schoolgebouwen uit de periode tot circa 1965, die nog in gebruik zijn voor het onderwijs, dan wel herbestemd zijn.
Het gaat om gebouwen die bij verbouw, aanpassing of restauratie hun historische karakteristieken hebben behouden. De voorkeur gaat uit naar gebouwen die ook inwendig nog waardevolle kenmerken bezitten.
AANGEMELDE GEBOUWEN
Al m ke r k
B e rg e n o p Zo o m
B e rg e n o p Zo o m
B e rg e n o p Zo o m
B l ad e l
B ox te l
Demen
Den Dungen
Den Dungen
Ei nd h ove n
Ei n d h ove n
Ei nd h ove n
Ei n d h ove n
Fi j n a a r t
G e ld ro p
G e ld ro p
Gemert
Gemert
Gemert
Hapert
He eze
He eze
He l e n ave e n
He l m o n d
He l m o n d
He l vo i r t
Ho e ve n

D E V O LG E N D E V I J F E N V I J F T I G G E B O U W E N Z I J N V O O R D E M O N U M E N T E N P R I J S A A N G E M E L D :

wooncomplex De Oude School, voorm. Herv. school
Hotelschool ROC, voorm. St. Petrus Canisiusschool
Mollerlyceum
Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks, voorm. Rijks HBS
voorm. RK jongensschool
‘Levensschool’, MBO SintLucas
woonhuis, voorm. dorpsschool
Sociaal Cultureel Centrum ‘de Blauwe Scholk’, voorm. Mariaschool
Gemeenschapshuis Griensel(hof), voorm. Lagere Jongensschool
KdV architectuur, voorm. RK jongensschool Barrierweg
voorm. St. Joris en St. Catherinalyceum
Julianahof, voorm. Gemeentelijke HBS
voorm. huishoudschool St. Martha
Christelijke Basisschool Zwingelspaan
Basisschool De Windroos, voorm. Margaretha Sinclairschool
appartementencomplex, voorm. Openbare School
Praktijkschool Commanderij College
Gemeentearchief, voorm. Latijnse school
voorm. Nazarethschool
voorm. St. Aloysiusschool
VVV-bureau, voorm. OL School
Dirk Heziusschool
RK Basisschool de Peelparel, voorm. openbare jongensschool
Carolus Residentie, voorm. St. Carolus Borromeuscollege
Jan van Brabant College, voorm. Rijks HBS
voorm. R.K. jongensschool N.J.B. Landman
Conferentiecentrum Bovendonk, voorm. grootseminarie Bovendonk

Ho o g e Zwa l u we
Le e n d e
Middelbeers
Nuenen
Oirschot
Oirschot
O o s te l b e e r s
O o s te r h o u t
Oss
Oss
Oudenbosch
Reusel
R i e t h ove n
Rijen
R i j s b e rg e n
Roosendaal
Roosendaal
S i nt - O e d e n ro d e
S i nt - O e d e n ro d e
S o m e re n - He i d e
S p o o rd o n k
Ste e n b e rg e n
Ti l b u rg
Ti l b u rg
Ud e n
Ve n h o r s t
Ve s s e m
Wo u d r i c h e m

Verenigingsgebouw Concordia, voorm. school
Koninklijke Fanfare Philharmonie, voorm. Mariaschool
Brandweerkazerne, voorm. H. Willibrordusschool
Aloysiushof, voorm. St. Aloysiusschool
appartementencomplex, voorm. Latijnse School
appartementencomplex, voorm. H. Engelbewaarderschool
voorm. St. Josephschool
Huis voor Erfgoed, voorm. St. Vincentiusschool
Maaslandcollege, voorm. Middelbare meisjesschool Regina Mundi
Titus Brandsmalyceum, voorm. Carmelcollege
complex St. Louis
voorm. St. Josephschool
St. Willibrordusschool
St. Jozefschool
Cultuurhistorisch Centrum ‘de Weeghreyse’, voorm. openbare school
Norbertuscollege
Dependance Gertrudiscollege, voorm. St. Joan Berchmansschool
Basisschool Eerschot, voorm. St. Anthonius- en Maria Gorettischool
Odaschool
St. Jozefschool
St. Jozefschool
Maria Reginaschool
Basisschool De Zuidwester, voorm. St. Aloysiusschool
St. Odulphuslyceum
voorm. Kruisherencollege
St. Corneliusschool
Kinderdagverblijf Nummer Eén, voorm. RK lagere school
Basisschool Oudendijk
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Leren doe je niet voor school, maar voor het leven. De school vormt echter een belangrijk deel van het leven van
de Brabander. Wie heeft er niet op school gezeten? Of zit er nog op? Dit jaar heeft de Stichting Monumentenprijs
Noord-Brabant gekozen voor het thema onderwijs, een breed thema dat iedereen raakt. Meer specifiek is het thema
van dit jaar als volgt gedefinieerd:

W E R K W I J Z E V A N D E J U R Y
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Aangezien de expertise van de juryleden en de doelstellingen van de monumentenprijs, vooral gelegen
zijn op het gebied van behoud van materieel erfgoed – d.w.z. het bouwwerk en zijn inrichting –
lag bij de beoordeling het zwaartepunt ook bij bovenstaande aspecten. Er is wel geprobeerd recht
te doen aan de andere waarden die de aangemelde monumenten ook bezitten, zoals hun sociaalen cultuur-historische betekenis, de rol die het gebouw vervult binnen de gemeenschap en de
persoonlijke herinneringen van betrokkenen. Deze immateriële waarden zijn trouwens moeilijk van
het materiële te scheiden.
Alle vijfenvijftig aanmeldingen hebben met elkaar gemeen dat ze indertijd gebouwd zijn als school.
Verder viel de jury vooral op hoe onvergelijkbaar de gebouwen toch nog met elkaar waren. Voortdurend hadden de juryleden het idee appels met peren te vergelijken. De grote verschillen die zij
waarnam waren doorgaans niet gelegen in de kwaliteit van de architectuur en van het onderhoud,
maar in de context waarin de gebouwen functioneren. Hoe is een bescheiden basisschool te
vergelijken met een grootschalige scholengemeenschap? En in hoeverre lijkt een basisschool in een
kleurrijke buurt van een grote stad op een dorpsschooltje in het rivierengebied? Dit nog los van het
vergelijken van scholen die nog als zodanig in gebruik zijn met scholen die een geheel nieuwe
bestemming hebben gekregen.

De kwaliteit van deze gebouwen is streng beoordeeld. Daarbij is niet enkel gekeken naar de kwaliteit
van de architectuur, van uitgevoerde renovaties en van aanpassingen aan het oorspronkelijk
ontwerp, ook is gekeken of het huidige gebruik van het gebouw duurzaam is. Een belangrijk
beoordelingscriterium was de aanwezigheid van authentieke interieurelementen en de wijze waarop
deze zijn geïntegreerd in de huidige opzet van het gebouw.
Over de selectie die de jury heeft gemaakt en over de winnaar en eervolle vermeldingen die zij
uiteindelijk heeft uitgekozen kan niet gecorrespondeerd worden.

TYPERING VAN DE AANGEMELDE GEBOUWEN

Algemene bemerkingen
Alle vijfenvijftig gebouwen zijn als school gebouwd.
Een opvallende aanmelding is het voormalig grootseminarie Bovendonk in Hoeven. Dit monumentale
complex werd eind negentiende en begin twintigste
eeuw gerealiseerd door de architect Pierre Cuypers
en zijn zoon Jos Cuypers en diende als priesteropleiding voor het bisdom Breda.
Hoeven Bovendonk
Binnenplaats voorm. Grootseminarie
Bovendonk, Hoeven
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Hoewel het twijfelachtig is of het enthousiasme voor de dagelijkse schoolgang altijd groot is, valt het
op hoe positief er – zeker achteraf – gesproken wordt over de eigen school. Dit gaat althans op voor
veel aanmelders dit jaar, of zij nu oud-leerlingen, leraren, nieuwe gebruikers of buurtbewoners zijn.
Met elkaar delen zij de warmte waarmee zij over ‘hun’ school praten. Niet alleen de bijzondere
architectuur van hun gebouw, ook de hoge gevoelswaarde ervan was reden tot aanmelding.
Een school is meer dan een gebouw. De juryleden zijn zich er terdege van bewust dat zij te maken
hebben met delicate materie die mensen nauw aan het hart ligt. De beoordeling was hierdoor
niet gemakkelijk, al trof de affiniteit die er bestaat voor het monumentale schoolgebouw de jury
aangenaam, omdat het eens te meer het draagvlak toont dat er bestaat voor het behoud van dit
monumentale erfgoed.

De voorkeur die de jury uiteindelijk uitgesproken heeft voor bepaalde scholen moet niet opgevat
worden als het misprijzen van andere. De veelheid aan inzendingen stelde de jury bij aanvang van haar
werkzaamheden voor de ondankbare taak een voorselectie te maken van scholen die wel en scholen die
niet bezocht konden worden binnen de beschikbare tijd. Uiteindelijk heeft de jury besloten om,
verspreid over drie dagen, tweeëntwintig gebouwen te bezoeken, namelijk inzendingen uit:
Bergen op Zoom (Hotelsschool, Mollerlyceum, ’t Rijks), Eindhoven (Barrierweg, voorm. St. Joriscollege), Geldrop (basisschool de Windroos), Gemert (Latijnse school, Nazarethschool), Heeze (Dirk
Heziusschool), Helmond (Carolus Residentie), Hoeven (Bovendonk), Oss (Maaslandcollege, Titus
Brandsmalyceum), Roosendaal (Norbertuscollege, voorm. St. Joan Berchmansschool), Sint-Oedenrode (basisschool Eerschot, Odaschool), Someren-Heide (St. Jozefschool), Tilburg (St. Odulphuslyceum, basisschool de Zuidwester), Vessem (oude school), Woudrichem (basisschool Oudendijk).

Oudendijk Onderwijzerswoning en schooltje aan de Oudendijk, Woudrichem
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Vóór 1800
Als gebouwtype maakte het schoolgebouw de laatste twee eeuwen een sterke ontwikkeling door.
Deze ontwikkeling werd niet enkel voortgestuwd door veranderingen in stijl en smaak, materiaal
en constructie, maar ook, en zelfs in grote mate, door kantelende inzichten betreffende het geven
van onderwijs. Vóór 1800 deelden leraar en leerlingen wel dezelfde ruimte, maar iedere leerling
ontving afzonderlijk een leertaak die vervolgens hardop werd uitgevoerd. Welk gebouw de school
was, was zodoende duidelijk hoorbaar, maar niet altijd zichtbaar. Een overdekte ruimte, soms met
daaraan vastgebouwd de woning van de schoolmeester, volstond als schoolgebouw. Dit leverde
tamelijk nondescripte, vaak ambachtelijk-traditionele architectuur op die zich nauwelijks onderscheidde van andere bouwwerken. Van de inzendingen behoort eigenlijk enkel de Latijnse school
van Oirschot tot deze groep, een gebouw dat sinds 1982 appartementen huisvest, maar het
grootste deel van de negentiende en twintigste eeuw heeft dienst gedaan als meubelfabriek, een
functie die het gebouw blijkbaar zonder al te veel problemen kon vervullen.
Naar het herkenbare schoolgebouw
In de negentiende eeuw werd het klassikaal onderwijs door de overheid als norm gesteld aan de stads-,
dorps- of kerkbesturen die ter plaatse de scholen onderhielden. Leerlingen, verdeeld in leeftijdsgroepen, ontvingen voortaan gezamenlijk instructies van de leraar. In de eerste helft van de negentiende eeuw betekende dit geen radicale wijziging van het schoolgebouw; oude gebouwen werden
niet meteen uit gebruik genomen en nieuwbouw was uiterst eenvoudig van opzet. Deze bestond,
zeker in kleine dorpen, nog steeds uit niet meer dan één of twee lokalen en een onderwijzerswoning.

Wel schreef de overheid striktere bouwnormen voor en kwamen er standaardontwerpen in omloop. Met name door een
zekere standaardisering werd het schoolgebouw duidelijker
als zodanig herkenbaar. Een duidelijk voorbeeld hiervan is
het dorpsschooltje aan de Oudendijk bij Woudrichem uit
1879, een eenvoudig bouwwerk, eclectisch uitgevoerd,
bestaand uit twee lokalen. In dezelfde stijl is de naastgelegen
woning voor de onderwijzer opgetrokken.
Bergen op Zoom hbs
Uitbouw van het onderwijs door het rijk
Reliëf met buste Thorbecke,
In de loop van de negentiende eeuw groeide de rol van de overheid
’t Rijks scholengemeenschap,
in het onderwijs voortdurend. Zij schroefde niet alleen de controle
Bergen op Zoom
op, ook nam zij een steeds groter deel van de financiering voor haar
rekening. Belangrijke stappen waren de Wet op het Middelbaar
Onderwijs (1863) en de Leerplichtwet (1900). Deze maakten dat een
groeiend deel van de bevolking zijn kinderen naar school kon sturen.
De groei van het aantal leerlingen deed niet alleen het aantal scholen
groeien, maar ook het aantal leerlingen per school én dus het aantal
klassen en aantal leerkrachten per school. Als gebouw groeide de
school hierdoor sterk in omvang en aanzien. Meer en meer werd het gezien als één van de instituties die de samenleving droegen. Dit betekende dat er vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw in Nederland een bouwgolf op gang kwam van nieuwe scholen, die herkenbaar moesten zijn
en prestige moesten uitstralen. Een fraai voorbeeld hiervan is ’t Rijks scholengemeenschap in
Bergen op Zoom, een gebouw uit 1882 in neo-Hollandse renaissancestijl, naar het ontwerp van
P.J. van Genk. De detaillering van de gevel benadrukt de wijsheid die in gebouw wordt onderwezen en brengt eerbetoon aan Thorbecke, de indiener van de wet van 1863, die als geestelijk vader
van de Hogere Burgerschool wordt beschouwd.

Katholieke emancipatie
Voor Noord-Brabant geldt dat deze bouwgolf sterk aanzwol in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Niet alleen een sterke bevolkingsgroei was hier debet aan, ook de (financiële) gelijkstelling
van bijzonder aan openbaar onderwijs vanaf 1917 speelde een belangrijke rol. Dit was vooral voor de
katholieke zuil het startsein voor de opbouw van een uitgebreid onderwijssysteem. Een belangrijk
voorman hierbij was Dr. Hendrik Moller, die meende dat katholieken zich enkel konden
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Tegenwoordig is het in gebruik als conferentiecentrum. De monumentale waarde van het gebouw is
groot; vermeldenswaardig zijn onder meer de kerk, de bibliotheek en de recreatieruimte. Aangezien
er geregeld seminars en bijspijkercursussen worden gegeven, en in een deel van het gebouw wederom
de priesteropleiding is gehuisvest, staat voor de jury de onderwijsfunctie van het gebouw – toen en
nu – buiten kijf.
Het volwassenenonderwijs maakt echter dat de sfeer van het gebouw verschilt met die van de
andere scholen die, primair, gebouwd zijn voor de jeugd. Hierdoor was deze aanmelding toch enigszins hors catégorie. Bij één aanmelding, namelijk die van een voormalige school in Hooge Zwaluwe,
was de meegezonden documentatie te spaarzaam om een beeld te krijgen van wat voor school dit
ooit was. Over de overige drieënvijftig inzendingen kan worden opgemerkt dat ze ofwel voor lager
(vierendertig) ofwel voor voortgezet onderwijs (negentien) zijn gebouwd. Veertien lagere en tien
middelbare schoolgebouwen zijn bovendien nog als school in gebruik.

Roosendaal Norber tus Plaquette Dr. Moller, Norbertuscollege, Roosendaal
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De gangschool
Het gros van de inzendingen dateert uit de periode tussen 1850 en 1950, de periode dus waarin eerst
de overheid en vervolgens de katholieke zuil het onderwijs in Brabant sterk uitbouwden.
Het dominante type schoolgebouw, zowel voor het lagere als het middelbare onderwijs, was de
‘gangschool’. Dit model was zo succesvol dat het nog steeds bij velen het beeld van een school
bepaalt. Iedere klas is ondergebracht in een eigen lokaal en alle lokalen zijn gelegen aan een lange
gang. Middelbare scholen en lagere scholen in de stad hebben één of twee verdiepingen, dorpsscholen zijn in de regel gelijkvloers. Vanuit de gang kan de hoofdmeester, of ieder ander die lang
genoeg is, de klassen gemakkelijk controleren dankzij vensters.
Vrijwel alle gangscholen die de jury heeft bezocht waren voorzien van een, vaak hoog, pannendak. Uitzonderingen waren
de lycea in Bergen op Zoom en Tilburg. In de ontwerpen van de
meeste gebouwen is, althans in de plattegrond, een neiging naar
symmetrie waar te nemen.
In de regel bestaan de meeste gangscholen die zijn aangemeld
Someren Heide school
uit een centrale ingangspartij, waarachter – eventueel – het trapDoorkijk
vanaf
gang op klaslokaal,
penhuis is gelegen, en twee vleugels met daarin de gangen en
St. Jozefschool, Someren-Heide
de lokalen. De vleugels kunnen in elkaars verlengde liggen,
zoals bijvoorbeeld bij het Moller in Bergen op Zoom, het Norbertus in Roosendaal, het voormalige
Carolus Borromeus in Helmond of de Dirk Heziusschool in Heeze het geval is. Een L- of V-vormige
plattegrond is echter ook zeer gebruikelijk, zoals bij de Hotelschool in Bergen op Zoom, het voormalige St. Joris in Eindhoven, basisschool de Windroos in Geldrop of het St. Odulphus in Tilburg.
De St. Jozefschool in Someren-Heide heeft zijn ingang dan weer aan de kop van de gang liggen;
de voormalige jongensschool aan de Barrierweg in Eindhoven en de voormalige St. Joan Berchmans

Schilderij exterieur basisschool De Windroos, Geldrop

school in Roosendaal hebben de ingang excentrisch aan de zijkant
van de gang en zijn niet symmetrisch van opzet. De opbouw in
twee vleugels was met name praktisch als ervoor werd gekozen
een jongens- en meisjesschool in één gebouw te verenigen, zoals
dat bijvoorbeeld oorspronkelijk het geval was bij basisschool
Eerschot in Sint-Oedenrode.

Stilistische ontwikkeling
De dominantie van de gangschool hing niet samen met de
dominantie van een bepaalde bouwstijl. Stilistisch doorliep
het schoolgebouw in Brabant dezelfde ontwikkeling als de
architectuur in heel Nederland. Prachtige voorbeelden van
negentiende-eeuwse architectuur in neostijlen zijn ’t Rijks
in Bergen op Zoom (neorenaissance) en de Latijnse school
in Gemert (neogotiek).
Het Mollerlyceum in Bergen op Zoom is één van Brabants
Gemer t Latijnse school
fraaiste gebouwen in de stijl van de Amsterdamse school.
Exterieur Latijnse school,
Gemert
De basisscholen van Geldrop en Heeze zijn gave voorbeelden
en
Delftse
school
hebben
de
naam
soberder
te
zijn
dan de
van de Delftse school. De Amsterdamse
negentiende-eeuwse neostijlen. Qua volume opbouw en compositie van de bouwdelen kunnen deze
stijlen echter buitengewoon expressionistisch zijn. Bovendien hadden de architecten die in deze stijlen
bouwden zeker oog voor detail en decoratie. Decoratieve elementen werden in het exterieur vooral
ingezet om de aandacht te vestigen op de entree.
Enkele van de bezochte middelbare scholen bezitten prachtige ingangspartijen, speciaal genoemd worden het Moller in
Bergen op Zoom, het St. Odulphus in Tilburg en de voormalige St. Joan Berchmans in Roosendaal. De ingang van de
lagere scholen in, bijvoorbeeld Heeze, Someren-Heide en
Tilburg, zijn eenvoudiger maar stralen evengoed importantie uit.
Bergen op Zoom Moller
Ingang Mollerlyceum, Bergen op Zoom
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emanciperen als ze het voortgezet onderwijs in eigen hand namen.
Moller richtte Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) op (1916), een
onderwijskoepel die meerdere middelbare scholen onder zijn hoede
had. OMO stond aan de wieg van onder meer het Norbertuscollege in Roosendaal en, het later naar Moller vernoemde,
Mollerlyceum in Bergen op Zoom. Het bestuur van andere katholieke middelbare scholen kwam pas later in handen van OMO, zoals
in 1953 dat van het St. Odulphuslyceum in Tilburg. Nog steeds
vormt OMO een factor van belang in het Brabantse onderwijs.

Geldrop school

Monumentenprijs Noord-Brabant 2010

Roosendaal mavo

Heeze school

Geldrop school

Oss Maasland college

Ingang voormalige
St. Joan Berchmansschool,
Roosendaal

Originele vloertegels
Dirk Heziusschool,
Heeze

‘Tableau Margaretha Sinclair,
basisschool De Windroos,
Geldrop

Trap in de centrale hal
Maaslandcollege,
Oss

In het interieur uit de liefde voor detail zich in zorgvuldig gebruik van bestendige materialen en de
afwerking. Decoratieve elementen die de jury geregeld tegenkwam waren glas-in-loodramen,
heiligenbeeld, plaquettes en gedenkstenen. Het Titus Brandsma in Oss, het Norbertus in Roosendaal
en het St. Odulphus in Tilburg hechten bijzonder aan deze schatten, die getuigen van een rijke
onderwijstraditie.
Vernieuwingen na 1950
Na de Tweede Wereldoorlog wist de gangschool zich in Brabant
nog lang te handhaven. De oude school in Vessem (1951) van
C.H. de Bever, de Dirk Heziusschool in Heeze (1952) van
H.W. Valk en basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode (1952) van de
gebroeders De Vries zijn qua ontwerp nog zeer traditioneel. Dat de
verandering zich eind jaren vijftig, begin jaren zestig plotseling vrij
snel voltrok, bewijst de Odaschool, eveneens in Sint-Oedenrode
Heeze school
en ontworpen door hetzelfde
Aanzicht vanaf het schoolplein
Dirk Heziusschool, Heeze
bureau als de Eerschot.
De Odaschool is in zoverre traditioneel dat er nog steeds twee
duidelijke vleugels zijn te onderscheiden, de ene is echter een
hoogbouw en de andere bestaat uit geschakelde paviljoenen.
Het materiaalgebruik – beton – en de vormgeving breken
radicaal met de Delftse school. Als alternatief voor de gangschool kwam de halschool op.
Tilburg Odulphus
Glas-in-loodvensters ‘Cultus Proximi’,
‘Cultus Artium’, ‘Cultus Dei’ en ‘Cultus
Sui’, St. Odulphuslyceum, Tilburg

Herbestemming
Door onderwijsvernieuwingen, door het lokaal afnemen van
het aantal leerlingen en door nieuwbouw, is in de loop der
jaren een groot aantal schoolgebouwen afgestoten. De voormalige school aan de Barrierweg in Eindhoven herbergt Eindhoven barrier weg
tegenwoordig een architectenbureau, een herbestemming die Nieuwe bestemming klaslokaal in
de voorm. school aan de Barrierweg,
relatief weinig ingrepen vereiste. Veel ingrijpender is het Eindhoven
wanneer een school voor bewoning wordt aangepast. Dit is
overigens wel de meest voorkomende herbestemming; in twaalf van de aangemelde gebouwen
wonen tegenwoordig mensen. Zeven voormalige lagere scholen hebben een sociaal-culturele
herbestemming gekregen als bijvoorbeeld buurtcentrum of bibliotheek.
Zo blijven zij een centrale rol vervullen voor hun dorp of wijk. Het aanpassen van een school tot
brandweerkazerne (Middelbeers), gemeentearchief (Gemert) of kinderdagverblijf (Vessem) is ingrijpend. Het is echter fout om de tegenstelling
tussen scholen die zijn herbestemd en scholen die nog in gebruik zijn te
zwaar aan te zetten. Juist het behoud van de onderwijsfunctie kan reden
zijn voor sterke aanpassingen. Zo is basisschool de Zuidwester in
Tilburg grondig gerenoveerd.
De voormalige Petrus Canisiusschool in Bergen op Zoom heeft weliswaar nog steeds een educatieve functie, maar gezien de ingrijpende
verbouwing tot hotelschool is er hier eigenlijk sprake van een
Bergen op Zoom Hotelschool
Restaurant Hotelschool,
herbestemming.
Bergen op Zoom
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Een centrale hal, waarop ingang, lokalen en eventuele gangen uitkomen,
vormt het middelpunt van de schoolgemeenschap en biedt ruimte voor nietklassikale activiteiten. Een zijde van de hal, meestal de noordzijde, is vrijgelaten voor vensters die de hal ruimschoots van licht moeten voorzien.
Het Maasland-college in Oss, opgetrokken in traditionalistische wederopbouwstijl, is hier een goed voorbeeld van.
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Bergen op Zoom Moller
Fonteintje Mollerlyceum,
Bergen op Zoom
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De aanpassing van een schoolgebouw voor bewoning is altijd ingrijpend. Onherroepelijk gaat de oorspronkelijke indeling van het gebouw
deels verloren. Dit geldt ook voor het voormalige Carolus Borromeuscollege in Helmond, in 1925 gebouwd door architect L. de Vries.
Belangrijk is echter dat een gezichtsbepalend bouwwerk voor deze stad
behouden is gebleven en nieuwe betekenis heeft gekregen. De bewoners
van de Carolus Residentie beschikken over enkele gemeenschappelijke
ruimtes waardoor hun ‘school’ meer is dan zomaar een appartementencomplex.
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Helmond school
Voorgevel Carolus Residentie,
Helmond

Een aangename verrassing voor de jury was het Maaslandcollege in Oss uit 1956, naar plannen van
Jan de Reus gebouwd als de middelbare meisjesschool Regina Mundi. Ondanks latere aanpassingen
en nieuwbouw, is de school een gaaf voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. De grote hal heeft
een schitterende ruimtelijke werking mede door het daglicht dat vanuit het noorden bijna
ongestoord naar binnenvalt.

Met veel zorg zoekt de gemeente Eindhoven naar herbestemmingen van oude monumentale schoolgebouwen. In het geval van de voormalige RK jongensschool aan de Barrierweg is dit zeker gelukt.
De school werd in 1930 gebouwd naar ontwerp van architect M. van Beek. Het gebouw huisvest
tegenwoordig een architectenbureau. Met een minimum aantal aanpassingen is het gebouw voor
deze nieuwe functie geschikt gemaakt. In de gangen hangen nog jassenhaken en in de lokalen
schoolborden. Omdat restauratie van het oude glas-in-loodraam in het trappenhuis te kostbaar
was, is er een kopie van vervaardigd.

Het Norbertuscollege in Roosendaal (1928, C.W. Bennaers en
P.G. Buskens) is een prachtig voorbeeld van jaren twintig architectuur.
Ook dit gebouw bestaat uit twee vleugels, die, opvallend, uitsteken
boven het centrale ingangsdeel. De school is trots op zijn gebouw en
de schatten die het herbergt, zoals een glas-in-loodraam dat de heilige
Norbertus uitbeeldt en veel kunst, ook moderne, aan de muren.

Het vinden van een nieuwe bestemming die geschikt is voor het bestaande
gebouw is niet gemakkelijk. Voor de voormalige Nazarethschool, in verschillende fases eind negentiende en begin twintigste eeuw opgetrokken, in
Gemert is de toekomst nog onzeker. De school heeft leeggestaan en biedt nu,
voorlopig, ruimte aan kunstenaarsateliers. Het interieur bevat nog talloze
authentieke elementen. De gemeente, die het pand bezit, en omwonenden
hebben nog geen consensus bereikt over de bestemming van de school en het
aanliggend klooster. Er bestaan plannen om de ateliers in het gebouw permanent te maken en de achterliggende kloostertuin tot park om te vormen,
maar afbraak dreigt nog steeds. In de ogen van de jury is het karakteristieke gebouw het behoud echter meer dan waard.

In Someren-Heide heeft de jury de bijzonder fraaie St. Jozefschool
bezocht. Met de kerk bepaalt deze lagere school het gezicht van de
dorpskern. Het oude deel werd in twee etappes gebouwd (1938 en
1940) naar ontwerp van de Oirschotse architect J. Beks. Het bakstenen
gebouw bezit een markante ingangspartij. Met name het hoge pannenRoosendaal Norber tus
Glas-in-loodraam St. Norbertus, dak verschaft het exterieur een warme uitstraling, maar ook het
Norbertuscollege, Roosendaal
interieur oogt knus én fris, ondanks – of dankzij – het behoud van
talloze originele elementen. De lokalen bezitten nog de oorspronkelijke nissen voor heiligenbeelden.
Ook hier is het originele raamwerk, dat de lokalen vanaf de gang zichtbaar maakte voor de hoofdmeester, nog aanwezig. Op de gang zijn verder de authentieke tegelvloer, de jassenhaken en muurbekleding uit geglazuurde bakstenen in ere gehouden.

Gemer t school
Gang Nazarethschool,
Gemert
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Enkele gebouwen nader toegelicht:
Met het Mollerlyceum uit 1926 beschikt Bergen op Zoom over één
van de mooiste scholen van ons land in Amsterdamse-schoolstijl.
Het gebouw, met er naast de conciërgewoning, is ontworpen door
architect Jos Wielders en gelegen aan een brede, groene boulevard.
De entree, de daarachter liggende hal met twee monumentale beelden
van P. van Os, het trappenhuis, de betegelde gangen, de fonteintjes
en deuren maken dat het gebouw nog grotendeels dezelfde uitstraling heeft als in de jaren twintig.
In de periode 2005-2008 is er echter een respectvolle restauratie en renovatie uitgevoerd waarbij
authentieke elementen zichtbaar zijn gemaakt en storende toevoegingen van latere tijden zijn
verwijderd. Bij die gelegenheid is het gebouw ook geüpdatet, waardoor het nu weer bruikbaar is
voor moderne doeleinden. Af en toe zijn daarvoor keuzes gemaakt die de oorspronkelijke indeling
wijzigen, maar dit is op verantwoorde wijze gedaan. Een voorbeeld is het nieuwe auditorium waarvoor drie lokalen zijn samengevoegd en de muur met de gang is doorbroken.

16

Eveneens opgetrokken in 1938 is basisschool De Zuidwester in Tilburg, Tilburg lagere school
de voormalige St. Aloysiusschool. Het was bij oprichting een ‘klompen- Tegeltableaus ‘St. Petrus van
school’ met leerlingen afkomstig uit armere milieus. Tegenwoordig is Alcantrara’, ‘Lijden’ en ‘Gebed’
het een school in een kleurrijke Tilburgse buurt. Zoals gebruikelijk in
de stad zijn de lokalen niet gelijkvloers gelegen, maar verdeeld over
twee verdiepingen. Ook dit gebouw, naar ontwerp van architect
Constant Panis, uitgevoerd in baksteen en voorzien van een hoog, rood
pannendak, bezit zowel buiten als binnen een warme uitstraling. Het is
in 2006 en 2007 volledig gerenoveerd, maar met behoud van authentieke elementen. Zo beschikt de school nog over een oude muurkast, tegeltableaus en de oude trap.
Op een manier die van respect getuigt voor het oude is er in 2007 een nieuwbouw tegen aangezet.

Vessem school
Speelzolder kinderdagverblijf
Nummer Een, Vessem

In Vessem is de ‘oude school’ (1951/1960, C.H. de Bever) herbestemd
tot kinderdagverblijf met slaap- en speelruimtes voor zeer jonge
kinderen. Een grondige renovatie was hiervoor noodzakelijk, maar het
resultaat mag er wezen. Op ingenieuze manier is de zolder functioneel
gemaakt en wordt de ruimte van extra daglicht voorzien door het
doorbreken van de balklaag. Doordat de dakramen in het dakvlak
zijn geplaatst, en bovendien voorzien van lamellen, doorbreken ze de
eenvoud van het gebouw amper. De gang, zo bij uitstek kenmerkend
voor het gebouw, is gehandhaafd.

Aan de Oudendijk in de gemeente Woudrichem staat een eclectisch dorpsschooltje uit 1879.
Met de aanpalende onderwijzerswoning vormt de school met slechts twee lokalen een typisch voorbeeld van negentiende-eeuwse schoolbouw, hetgeen het complex architectuurhistorisch, maar ook
sociaal-historisch van belang maakt. Toen de school op een bepaald moment te klein was geworden
en niet meer aan alle eisen voldeed, is hij verkocht aan een loodgietersbedrijf. In 2004 is het gebouw
echter gerenoveerd en weer geschikt gemaakt voor onderwijs door Duizer Architecten. De twee
lokalen zijn beter geïsoleerd, de akoestiek is verbeterd en tussen school en onderwijzerswoning is
een bescheiden nieuwbouw gerealiseerd. Het gebouw maakt nu deel uit van de naastgelegen
basisschool Oudendijk.

T WEE GEBOUWEN VERDIENEN EEN EERVOLLE VERMELDING:
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Het Maaslandcollege, Oss
De jury ‘ontdekte’ in Oss dit gave voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het exterieur en het interieur bevatten talloze
authentieke elementen van vlak na de oorlog. De afwerking,
materiaalvoering en detaillering van het gebouw bewijzen dat de
architectuur uit die tijd, waarvoor tegenwoordig weer een groeiende waardering bestaat, op hoog niveau stond. Naast de hal,
verdienen het hof aan de noordzijde van de hal, de galerij in
de hal, de trap die naar de galerij voert en de sculpturen in de
buitengevel vermeld te worden.
Oss Maaslandcollege
Noordzijde hal Maaslandcollege, Oss

Kinderdagverblijf Nummer Een, Vessem
De jury prijst de verantwoorde manier waarop dit gebouw, een mooi sober gebouw uitgevoerd in
de stijl van de Delftse school, is gemoderniseerd met behoud van monumentale waarde. Er is niet
gekozen voor de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing. De renovatiearchitect heeft geprobeerd
een modern kinderdagverblijf te creëren zonder daarmee de bouwfilosofie van C.H. de Bever,
de oorspronkelijke architect, onderuit te halen. Zo is er niet voor gekozen de gang op te offeren en
bij de lokalen te trekken. In plaats daarvan is de zolder functioneel gemaakt. Hiervoor was het
noodzakelijk de constructie te verbeteren hetgeen op een niet storende manier is gedaan. Modern
design, bijvoorbeeld de toileteenheid, is niet geschuwd. Door op enkele plaatsen bakstenen uit de
buitenmuren te breken, worden de slaapruimtes van de
peuters van voldoende daglicht voorzien. De nieuwe
dakramen zijn in het dakvlak geplaatst en voorzien van
lamellen. Hierdoor doorbreken ze de eenheid van het
gebouw en de typerende geslotenheid van het dakvlak niet.

Vessem school
Gang kinderdagverblijf Nummer Een, Vessem
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De school beschikt over een grote, hoge zolder, momenteel enkel als bergruimte in gebruik. Op deze
zolder zaten in de Tweede Wereldoorlog onderduikers en soldaten verborgen, die in de dakkapellen
tekeningen hebben achtergelaten, die het gebouw extra historische waarde verlenen.

DE BRABANTSE MONUMENTENPRIJS 2010 WORDT TOEGEKEND AAN:

THEMA’S VOORGAANDE JAREN
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BASISSCHOOL DE ZUIDWESTER, TILBURG

B asisschool D e Zuidwester, Tilburg

Dit prachtige gebouw uit 1938 is in 2007 nieuw leven ingeblazen. De renovatie is op verantwoorde
wijze uitgevoerd. De prachtige historische elementen in het interieur die de school nog bezat zijn
gelukkig gespaard gebleven en waar mogelijk aangepast aan de nieuwe tijd. Zo bezit de lerarenkamer nog een fraaie wandkast. De aansluiting van de nieuwbouw op het oude gedeelte van de
school is met veel zorg uitgevoerd. Het interieur van de hele school oogt fris en de kleuren waarin
deuren en kozijnen zijn geschilderd stemmen vrolijk.

Tilburg lagere school
Exterieur basisschool De Zuidwester, Tilburg
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