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Ingeklemd tussen de stadsgracht, Schralen   -

stein, de Lievelderstraat en de Nieuwstad in 

Groenlo ligt het Graafschap College. De school is 

ondergebracht in de gebouwen van de voormalige 

huishoudschool St. Martha, rooms-katholieke  

meisjesschool St. Joseph, het pensionaat en de kapel 

van het voormalige St. Joseph klooster. Het complex 

kent een interessante geschiedenis die verband 

houdt met de ontwikkeling van het Nederlands 

basis- en voortgezet onderwijs van 1846 tot nu.  

 Het complex is gebouwd in verschillende fases, 

waarbij ieder bouwdeel een voor die tijd kenmer-

kende interieur afwerking kreeg. Door de  grote vari-

atie aan beschilderde en geglazuurde tegels, alsook 

een scala aan glas-in-loodramen en prachtig smeed-

werk ademen de gangen en trappenhuizen nog de 

sfeer van de jaren 1920-’50.  

 

Een korte geschiedenis 

In de volksmond wordt het complex ook wel Het 

Grote Gesticht genoemd. De oorsprong ervan ligt in 

een armengesticht dat in 1845 werd gebouwd aan de 

Nieuwstad naar een idee van pastoor J.W. Boschker.  

Al snel ontstond het plan dit uit te breiden met een 

‘Gesticht tot katholieke opvoeding van de jeugd’ en  

werden er zusters aan het gesticht verbonden.  

De bisschop die in 1842 de nieuwe Calixtuskerk in 

Groenlo inwijdde, had kort daarvoor een kerk in 

Roosendaal ingewijd. Boschker kon via de bisschop 

in contact komen met mère Joseph Marie 

Raaymakers, overste van een door haar gesticht 

nonnenklooster in Roosendaal. Zij was bereid vier 

zusters af te staan aan Groenlo. De zusters vormden 

een enorme bezienswaardigheid voor de 

Grollenaren, want in deze streek waren verder geen 

zusters te bekennen. Op 1 december 1846 begonnen 

de zusters een naai- en bewaarschool en werd er 

gestart met de opvang en verzorging van oude  

vrouwen. In 1855 richtten de zusters een ‘bijzondere 

school’ op, die in 1858 werd opgevolgd door een  

bijzondere school voor jongens. Het succes van de 

school was groot; er kwamen zelfs meisjes van  

De bijzondere interieurs  
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De samenwerking tussen het Gelders Genootschap en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers die zijn weerslag 
vond in het recent verschenen Jaarboek Achterhoek en Liemers 44 wordt voortgezet in de vorm van deze nieuwe rubriek. 
In iedere volgende Oer zal een historisch interieur worden belicht door de onderzoekers van het Gelders Genootschap.  
Voor deze eerste extra lange aflevering kozen Eva de Bruijne en Marlieke Damstra het Graafschap College, locatie 
Schralenstein te Groenlo, dat van binnen een verrassend gaaf en rijk gedecoreerd interieur blijkt te bezitten. 

Het historisch interieur in de regio
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buiten de stad op af. Om hen tegemoet te komen – zij 

reisden te voet door gebrek aan fatsoenlijke wegen 

en treinen in deze streek – besloten de zusters in 

1860 een pensionaat te laten bouwen. In 1866 was het 

witgepleisterde gebouw aan de Nieuwstad klaar.  

Er gingen toen circa 170 kinderen naar het gesticht. 

In de loop der tijd nam het aantal oude vrouwen in 

het gesticht verder af. Zij vonden een onderdak  in 

het Gasthuis. Bij het vijftigjarig bestaan van het 

‘Groot Sticht’ in 1896 verbleven er nog slechts vier 

oude vrouwen.  

 

De school bleef onverminderd in trek en werd in de 

loop der tijd fors uitgebreid. In 1890 werden de 

Vincentiuszaal met de markante toren en het wees-

huis aan het Schralenstein gebouwd. In 1923 verrees 

de rooms-katholieke meisjesschool St. Joseph. In 

1931 werd er een nieuw klooster met kapel aan het 

complex toegevoegd en in 1933 kwam hier nog de 

huishoudschool St. Martha bij. De huishoudschool 

werd ondergebracht in het oude weeshuis uit 1890. 

De huishoudschool werd in 1956 grondig verbouwd. 

De geboortegolf van na de oorlog veroorzaakte weer 

ruimtegebrek waardoor in 1955 een gebouw voor 

kleuters bijgebouwd werd dat zich uitstrekt langs de 

oever van de stadsgracht. In 1970 nam de laatste  

zuster afscheid als onder wijzeres van het basis -

onderwijs in Groenlo. Het onderwijsinstituut van de 

Zusters van Roosendaal heeft tot 1979 be staan, toen 

het basis onderwijs uit de St. Joseph- school aan de 

Lievelderstraat vertrok. Na een periode van leeg-

stand besloot het Graafschap College in 1998 de St. 

Martha huishoudschool en de gebouwen aan 

Schralenstein en langs de gracht te huren. Ook de 

kapel is in gebruik door het Graaf schap College als 

drama- en muzieklokaal. De rest van het klooster is 

verbouwd tot appartementencomplex. Vanwege 

ruimtegebrek werd in 2000 ook de rooms- 

katholieke meisjesschool St. Joseph in gebruik 

genomen nadat die had ge functioneerd als  

dependance voor een andere scholengemeenschap, 

opslagruimte voor tweedehands goederenhandel en 

een aantal jaren leegstand. Precies tachtig jaar na 

dato (1923-2003) werd het gebouw opnieuw in 

gebruik genomen als school. 

  

Het onderwijs vanaf circa 1800 

Aan het complex van ‘Het Grote Gesticht’ is de ont-

wikkeling van het onderwijs in Nederland nog goed 

af te lezen. Als gevolg van de Franse tijd en de 

Verlichting ontstond rond 1800 de behoefte aan 

nationale wetgeving voor het onderwijs. Waar voor-

heen nog hoofdelijk onderwijs werd gegeven, werd 

met de invoering van de eerste Onderwijswet uit 

1806 het klassikale onderwijs verplicht. Niet alleen 

dat, het onderwijs was openbaar en moest zich rich-

ten op de ontwikkeling van alle maatschappelijke en 

christelijke deugden. De overheid streefde alge-

meen christelijke onderwijs na, tot onvrede van de 

joodse, orthodoxe en katholieke gemeenschap. Dit 

leidde tot een schoolstrijd die ruim een eeuw zou 

duren. In de Grondwet van 1848 werd een stelsel van 

onderwijsvoorzieningen ingevoerd waarbij er 

onderscheid werd gemaakt tussen openbare en  

bijzondere scholen. Openbare scholen werden  

gefinancierd door de (lokale) overheid. ‘Bijzondere 

scholen’ werden door particulieren onderhouden, 

oftewel ouders betaalden in dit geval schoolgeld. De 

eerste ‘bijzondere school’ voor meisjes in Groenlo 

werd dus in 1855 gesticht door de zusters. Zij hadden 

al eerder een bewaarschool opgericht om kinderen 

tot 6 jaar voor te kunnen bereiden op het katholieke 

leven. Toen de wetgeving ook bijzondere scholen  

toeliet, werd het mogelijk om ook op de lagere 

school katholiek onderwijs te geven. Dat hier veel 

vraag naar was, blijkt wel uit het feit dat er niet veel 

later een bijzondere school voor jongens volgde en 

dat zoveel kinderen uit de omgeving kwamen dat 

het nodig was om een pensionaat te bouwen.  

 

De opkomst van het klassikaal onderwijs zorgde 

ervoor dat grote groepen kinderen tegelijkertijd 

onderwijs kregen. Zij werden naar gelang niveau in 

drie groepen ingedeeld, maar kregen allemaal les 

van dezelfde onderwijzer. De drie klassen zaten 

naast elkaar in één ruimte waarbij de tafels waren 

gericht op de blinde muur ofwel werkmuur waar -

tegen het schoolbord was bevestigd. Hygiëne,  

ruimte en licht waren belangrijke aandachtspunten. 

Klaslokalen werden in de hoogte gebouwd en voor-

zien van schuif- of tuimelramen voor verse lucht. 

Deze Zaalscholen werden tot ver in de 19de eeuw 

gebouwd. De bewaarschool en de ‘bijzondere 

school’ voor meisjes in Groenlo zullen ook deze 

vorm hebben gehad.  

 

In de onderwijswet van 1857 werd vastgesteld dat het 

onderwijs zes vakken moest omvatten. Dit zorgde 

ervoor dat de onderwijzer niet langer alle klassen 

tegelijkertijd les kon geven en dat er dus aparte  

lokalen nodig waren. Door de lokalen met een gang 

als een verkeersader te verbinden, ontstond  

 
Het klooster en pensionaat aan de 
Nieuwstad in Groenlo.  
(Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek  
en Liemers) 

zo doende een van de bekendste schooltypen; de 

zogenaamde gang school. Deze opzet liep parallel met 

inzichten met betrekking tot de opzet van 

andere grootschalige gebouwen, zoals zieken -

huizen, gestichten en kazernes. Binnen de gang -

scholen liepen de gangen veelal langs de  

achtergevels van het gebouw, met lokalen aan de 

straatzijde en in het midden de ingangspartij. 

Centraal binnen het gebouw kwam een hoofd -

trappenhuis waar zich gewoonlijk bij de ingangs-

partij de kamers van de directeur en de docenten 

bevonden. Dit type zou nog tot na de Tweede 

Wereldoorlog worden gebouwd, zowel voor het 

lagere als ook voor het voortgezet onderwijs. 

De rooms-katholieke meisjesschool St. Joseph uit 

1923 is ook gebouwd volgens dit principe. 

Voortgezet onderwijs werd pas wettelijk vastgesteld 

in 1863. De middelbare meisjesschool bestond uit 

een vijfjarige opleiding en bereidde  meisjes voor op 

het huisvrouwschap of leidde ze op voor een baan. 

De huishoudschool viel onder het lager beroepson-

derwijs en leidde meisjes op tot bijvoorbeeld hulp in 

de huis houding. 

 

Vanaf circa 1850 kreeg men steeds meer aandacht 

voor het esthetische aspect van het schoolgebouw. 

De Onderwijswet van 1920 stelde vast dat er geen 

verschil meer mocht zijn tussen openbaar en bij -

zonder onderwijs met als gevolg dat de overheid 

subsidies beschikbaar stelde voor het bouwen van 

scholen. Dit zorgde voor een enorme toename aan 

school gebouwen. Scholen kregen steeds meer een 

eigentijdse en onderscheidende vormgeving. 

Onderwijshervormers zoals de Italiaanse arts Maria 

Montessori pleitten voor een meer kindvriendelijke 

omgeving en een inrichting die beter aan sloot bij de 

belevingswereld van een kind. Hierbij kan gedacht 

worden aan figuratieve tegelwanden met voor -

stellingen van dieren of sprookjes en het gebruik 

van aansprekende kleuren. De monumen taliteit van 

schoolgebouwen nam in de loop van de 20ste eeuw 

verder toe, en ingangspartijen, trappenhuizen  

en gymnastieklokalen werden architectonisch  

benadrukt.  

  

De meisjesschool St. Joseph (1923) 

De meisjesschool St. Joseph is getekend door de uit 

Groenlo af  kom stige architect Johannes Hendrikus 

Jozephus Wiegerinck (1879-1938). Over deze archi-

tect is helaas weinig bekend, behalve dat hij afkom-

stig is uit een familie van aannemers en pension-

houders. Hij ontwierp het gebouw in een sobere, 

traditionele baksteen architectuur die kenmerkend 

was voor de inter bellumperiode. Het is een voor-

beeld van een gangschool waarvan in dit geval de kla-

slokalen en entree aan de Lievelderstraat waren gele-

gen. De opvallend grote ramen zorgden voor veel 

daglicht in de klaslokalen. De ramen bestonden uit 

twee delen: een stolpraam en een bovenraam met 

tuimelfunctie ter bevordering van frisse lucht. De 

ramen hadden een traditionele roedenverdeling 

waarvan alleen de verdeling in de tuimelramen nog 

bewaard is ge bleven. De hoofd entree is inmiddels 

dichtgemaakt, maar nog herkenbaar door de hoog 

opgaande top gevel. In deze topgevel vinden we St. 

Joseph terug met aan weerszijden een uiltje en een 

boek, welke natuurlijk  

symbool staan voor de weidsheid en kennis die de 

leerlingen op school werd bijgebracht.  

 

Het interieur 

Het sobere karakter van het exterieur zien we ook 

terug in het interieur. De verkeersruimten zijn vrij-

wel geheel in tact gebleven en uitgevoerd met 

ambachtelijk verwerkte materialen zoals granito, 

smeedijzer en een lambrisering van geglazuurde 

verblendsteen. Het meest in het oog springende  

element is de indrukwekkende dubbele bordestrap 

die in het verlengde van de oude entree ligt. De trap 

heeft twee armen en staat in het midden van de hal 

en is net als de vloer vervaardigd uit granito. Granito 

– ook wel terrazzo  genoemd – bestaat uit in cement 

of klei gedrukte marmer-, graniet- of zandsteen -

korrels dat na droging wordt gepolijst.1    

 De toe passing van het materiaal voor zowel de trap 

als de vloer in de gang zorgt ervoor dat het geheel 

een eenheid wordt en tevens een massieve en duur-

zame uitstraling heeft.  

De leuning bestaat uit siersmeedwerk met daar -

boven een houten handlijst en is gestort in het  

granito. Het bijzonder subtiel vormgegeven hek-

werk bestaat uit een combinatie van geometrische 

en organische vormen waarbij de beëindiging van 

de trappalen bijzonder fraai in de vorm van een 

smeedijzeren kroon  zijn uitgevoerd. Een leuk detail 

is ook de kapstok die is bevestigd aan de lambrise-

ring. Deze heeft de vorm van een smeedijzeren strip, 

passend bij de donkergrijze rand in de lambrisering, 

met daarin gaatjes voor haken om jassen op te  

De rooms-katholieke meisjesschool  
St. Joseph is gebouwd in 1923 naar een  
ontwerp van de Groenlose architect  
J.H.J. Wiegerinck. (Bron: W. van Ast via 
Uitgeverij Nauta, Velsen)
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hangen. Een zeer simpel maar elegant ontwerp. 

Andere behouden elementen in dit trappenhuis zijn 

de houten paneeldeuren met gietijzeren hang- en 

sluitwerk. De lambrisering in dit trappenhuis en de 

hal bestaat uit lichtgeel geglazuurde verblendsteen 

gemetseld in halfsteens verband met een ruit -

patroon en een rand van donkergrijze geglazuurde 

verblendsteen. Verblendsteen werd al in 1850 in 

Polen uitgevonden door A. Augustin, maar het zou 

nog tot aan het einde van de 19de eeuw duren voor-

dat de steen op grote schaal in Europa werd toege-

past. Een toe nemend besef voor hygiëne zorgde 

voor een be hoefte aan materialen die slijtvast, glad 

en ondoordringbaar waren. Vandaar dat het gebruik 

van baksteen en tegels verder toenam en het relatief 

nieuwe bouwproduct aan populariteit won.  

De stenen konden bovendien worden geglazuurd en 

gekleurd om decoratieve patronen aan te brengen.  

De periode 1900-1918 staat hierdoor bekend als de 

meest kleurrijke baksteenperiode. De ruitmotieven 

in de lambrisering doen denken aan het siermetsel-

werk dat veel in neorenaissance-architectuur vanaf 

circa 1875 werd toegepast. In deze periode verscheen 

in Frankrijk een aantal publicaties met plaatwerken 

De dubbele bordestrap tegenover de oude 
ingang in de voormalige meisjesschool St. 
Joseph van architect  Johannes Hendrikus 
Jozephus Wiegerinck (1879-1938). 
Rechts de detaillering van het smeedwerk 
van de trappaal die aan de bovenzijde wordt 
beëindigd in de vorm van een kroon. 
Daarnaast een detail van de lambrisering in 
een patroon van lichtgele en donkergrijze 
verblendsteen, waarop een smeedijzeren 
strip is bevestigd als kapstok.  
(Foto’s: Iemke Ruige) 
 
Rechterpagina: 
In de publicatie van Pierre Chabat (1827-
1892) zien we vergelijkbare decoratieve 
patronen van stenen zoals we die in de 
voormalige meisjesschool St. Joseph  
aantreffen.   
(Bron: Bibliothèque Nationale de France)

met decoratieve voorbeelden. In het interieur van de 

meisjesschool is dus een bijzondere combinatie van 

materialen en decoratievormen toegepast die vooral 

in de periode voor de Eerste Wereldoorlog populair 

waren. Na de Eerste Wereldoorlog nam de toe -

passing van de strakke verblendsteen af; de Amster -

damse Schoolstijl en het baksteen expressionisme 

vroegen om een baksteen met meer textuur. 

 

‘Het Klooster’ uit 1931 

In 1931 werd het complex uitgebreid met een kloos-

ter en kapel. Hiertoe werd de oude laagbouw aan de 

Nieuwstad gesloopt. Daarnaast werd het interieur 

van het pensionaat gemoderniseerd. Het ontwerp is 

van de uit Roosendaal afkomstige architect 

Franciscus Bernard Sturm (1879-1955). Hij werd als 

jongen opgeleid tot timmerman, waarna hij bij het 

architectenbureau M. Vergouwen het vak leerde. 

Sturm ontwierp gedurende zijn loopbaan groot-

schalige projecten zoals fabrieksgebouwen, zieken-

huizen, scholen en woningbouwcomplexen. Hij 

werkte bovendien voor diverse religieuze orden,  

vooral voor de zusters Franciscanessen 

Recollectinen van Roosendaal. De zusters uit 

Groenlo behoorden ook tot deze orde, vandaar dat 

de keuze voor Sturm voor de hand lag.  

 

De bebouwing aan de Nieuwstad bestaat dus uit drie 

onderdelen. Helemaal links ligt het pensionaat uit 

1866 herkenbaar aan de gepleisterde gevels. 

Daarnaast staat een deel van het complex dat ver-

moedelijk in 1890 is gerealiseerd. Daarnaast staat de 

nieuwe hoofdentree uit 1931. De entree staat centraal 

in de gevel en wordt geaccentueerd doordat het als 

middenrisaliet (Een risaliet of gevelvoorsprong is het 

gedeelte van een gevel dat over de volle hoogte naar 

voren uitspringt) naar voren komt. Het volume 

wordt afgesloten met een hoog opgaand zadeldak. 

In het verlengde van de entree ligt de kapel. Links 

naast de entree ligt de kloostervleugel. 

 

Het klooster is uitgevoerd in een meer expressieve 

baksteenarchitectuur, wat onder meer tot uitdruk-

king komt in de spitsboogafsluiting van het entree-

portaal en rechts daarvan de reeks spitsbogen  

met stalen vensters die doet denken aan een galerij:  

toepassing van een eigentijdse interpretatie van 

gotische spitsbogen accentueerde de katholieke  

signatuur. De oude foto’s laten bovendien zien dat 

voor de plint een donkerdere kleur baksteen is 

gebruikt en dat er sierranden zijn toegepast.  

 

Tegels als decoratief tapijt 

Men komt het voormalige klooster (thans een  

appartementencomplex) binnen door een prachtige 

dubbele, houten deur met glas-in-loodbovenlicht. 

Onmiddellijk valt op dat de wanden en vloeren zijn 

afgewerkt met keramische tegels. De vloer in het 

trappenhuis bestaat uit rode vierkante tegels met 

centraal enkele grote langwerpige vormen opge-

bouwd uit een donkerbruine rand met daarbinnen 

een lichtgrijze en -gele rand en een rode kern.  

De lambrisering is opgebouwd uit crèmekleurige 

geglazuurde tegels met een zwarte plint en geo -

metrisch randpatroon van zwarte en donkerrode 

tegels. De vloer is omlijst door een rand van grijze en 

afwisselend geel en bruine tegels. De verkeers -

ruimten in het pensionaat en het tussenlid tussen de 

huishoudschool en het pensionaat hebben dezelfde 

afwerking gekregen.  

Het gebruik van wand- en vloertegels in het  

interieur kent een lange geschiedenis. Het bekend-

ste voorbeeld is natuurlijk de Delftse tegel in het wit 

met blauw of paars gekleurd. De tegel maakt in de 

tweede helft van de 19de eeuw een bloeiperiode door >
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die alles te maken heeft met de het productieproces; 

tegels konden door de industrialisatie machinaal 

worden vervaardigd in plaats van met de hand 

gemaakt. In omliggende landen was dit proces al 

eerder opgang gekomen, waardoor Nederlandse 

tegelhandelaren op grote schaal overwegend serie-

matig en machinaal vervaardigde tegels uit 

Engeland, Frankrijk en Duitsland importeerden.  

De consument bestelde de tegels uit catalogi. Vanaf 

circa 1900 kwam ook in Nederland de grootschalige 

machinale productie op gang. Het aanbod van  

soorten, vormen en decoraties nam hierdoor snel 

toe en de tegel werd zodoende een belangrijk onder-

deel van de vormgeving van het interieur. 

Architecten pasten tegeldecoraties toe om het  

interieur te verfraaien en een passende afwerking te 

geven. Door hun slijtvastheid, stevigheid en het 

gladde, ondoordringbare oppervlak waren tegels 

bovendien ideaal als afwerking van onder andere 

verkeersruimten. Hier liepen de leerlingen met hun 

natte jassen en vieze schoennen doorheen; het is 

daarom niet verwonderlijk dat de verkeersruimten 

van het Graafschap College voor een groot gedeelte 

van wand- en vloertegels werden voorzien.  

Na de Eerste Wereldoorlog maakten ornamenttegels 

(met bijvoorbeeld jugendstil of neogotische  

motieven) door veranderende stijlopvattingen 

steeds vaker plaats voor effen tegels met heldere 

kleuren. Deze werden in vlakken of mozaïeken 

gelegd. Door de verschillende vormen, afwerkingen 

en kleuren konden eindeloze combinaties worden 

toegepast. Vloeren werden zo als ware het tegel  - 

t apijten uit gevoerd. Het is bekend dat architecten 

zelf tegelvloeren en -lambriseringen ontwierpen 

voor een gebouw. Van architecten zoals K.P.C. De 

Bazel, A.D.N. van Gendt en H.P. Berlage zijn  

ontwerptekeningen bewaard gebleven. In dit geval 

gaat het vermoedelijk om een betegeling die is 

besteld uit een catalogus van een tegelhandelaar.  

Zij boden namelijk ook complete betegelingen aan, 

gebaseerd op eigen ontwerp. Het is helaas niet 

bekend welke handelaar de tegels voor Het Klooster 

heeft geleverd. 

 

Ook in dit trappenhuis is de trap vervaardigd uit 

granito en bestaat het hekwerk van de trapleuning 

uit smeedijzer dat wederom is gestort in het granito 

en nauwelijks gebruikssporen vertoont. De houten 

leuning eindigt in een krul. Andere behouden  

interieurelementen zijn houten paneeldeuren, 

waaronder de verbindingsdeur tussen hal en 

trappenhuis en de deuren van ingebouwde kasten 

en voormalige toiletten onder de trap. De ruitjes in 

de deuren zijn vervaardigd uit typisch jaren dertig 

figuurglas (doorschijnend, maar ondoorzichtig 

glas). 

 

Huishoudschool St. Martha in het 
oude weeshuis  
De huishoudschool werd in 1933 geopend in de 

gebouwen van het oude weeshuis. Dit gebouw 

dateert van 1890 en is tegelijkertijd met de 

Vincentiuszaal met de markante toren gebouwd.  

De school vervulde een streekfunctie. Door de toe-

stroom van leerlingen moest al snel worden uit -

gebreid. In 1956 werd de school daarom grondig  

verbouwd. Er kwam een nieuw trappenhuis en op  

zolder werden nieuwe leslokalen gerealiseerd. Het is 

vooralsnog onbekend wie de verbouwing heeft uit-

gevoerd.  

 

Het trappenhuis uit 1956 

In het trappenhuis en gangenstelsel dat in 1956 in de 

voormalige Huishoudschool is aangebracht, over-

heerst de kleur geel. Op de vloer liggen vierkante 

grijze en gele gevlamde tegeltjes in een geometrisch 

patroon. De wanden zijn voorzien van een lambrise-

ring van lichtgele geglazuurde tegels met een plint 

van zwarte geglazuurde tegels. Bovenaan de  

lambrisering loopt een smalle strook oranje tegels 

met om de twee tegels een vierkant detail in groen, 

rood en zwart. Een opvallend element in de gang is 

de originele houten wandkast over bijna de ge- 

hele lengte van de gang. De kast is voorzien van  

houten deurtjes waarachter de naaispullen van  

de huishoudschool opgeborgen konden worden en 

van glazen deurtjes waarachter objecten werden 

tentoongesteld. Aan het eind van de gang gaat men 

onder een boog door, waarna men aankomt in het 

prachtige trappenhuis. Het trappenhuis is gedeco-

reerd met glas-in-loodramen van oranje, gele en 

paarse ruitjes. De tegellambrisering loopt vanuit de 

gang door in het trappenhuis en trapsgewijs langs 

de trap naar de volgende ver dieping. Ook de tegel-

vloer loopt door vanuit de gang tot in het trappen-

huis. De combinatie van het geeloranje glas in lood, 

de gele tegellambrisering en de gele tegelvloer  

creëert een warme sfeer. De trap is ook hier vervaar-

digd uit granito.  

De houten trapleuning, die aan het uiteinde is af -

gewerkt in een krul, wordt ondersteund door een 

smeedijzeren hekwerk. Een leuk detail zijn de giet-

Het trappenhuis tussen de voormalige huishoudschool 
en het pensionaat heeft dezelfde afwerking gekregen  
als het trappenhuis van het klooster. Op het wandreliëf 
staan Sint Joseph en twee meisjes afgebeeld.  
(Foto: Iemke Ruige)
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ijzeren punten die op de houten leuning zijn  

bevestigd. Deze punten maakten het de leerlingen 

onmogelijk om van de leuning naar beneden te  

glijden, een functie die tegenwoordig nog nuttig is. 

In het trappenhuis zijn verder twee toiletten met 

originele houten paneeldeuren aanwezig. In de nis 

die zich tussen de twee toilet ruimen bevindt, is nog 

een aardig detail aanwezig: een keramisch inge -

metseld zeepbakje. Net als de gietijzeren punten op  

de trapleuning getuigt een dergelijk detail van de  

bijzondere aandacht die werd besteed aan het  

combineren van functionaliteit en esthetiek. 

  

Ten slotte 

De bouwgeschiedenis van het complex dat in  

verschillende periodes werd gebouwd en dat ver-

schillende fucties heeft gehad, blijkt bijzonder  

ingewikkeld en is het waard om nader onderzocht te 

worden. Op de website Scherp in Beeld is hier aan de 

hand van historische foto’s al door verschillende 

mensen een aanzet toe gegeven. De relatief onbe-

kende architecten zijn ook een nader onderzoek 

waard. Het zijn beide architecten die vermoedelijk 

een groot oeuvre hebben nagelaten, maar waarover 

weinig bekend is. Wiegerinck kwam uit een bekende 

Grolse familie; het is interessant om na te gaan of hij 

in de om geving nog meer heeft gebouwd. En Sturm 

heeft veel voor katholieke opdrachtgevers gebouwd, 

maar ook over hem wordt in de architectuur-  

literatuur niets vermeld.     < 
 
Noot 
1.  Alhoewel de woorden granito en terrazzo door 

elkaar heen worden gebruikt, is er wel degelijk  

sprake van een onderscheid. Wanneer er patronen in 

de vloer zijn aangebracht, dan is er sprake van  

terrazzo. Zo niet, dan is het granito. 
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Rectificatie 
In het artikel Het historische interieur in de 

Achterhoek in Oer/38. Op pag. 36 staat een tekst 

over de villa ’t Schothorst aan de Groenloseweg. 

Hierbij wordt het jaartal 1920 genoemd als bouwjaar, 

met architect Rebel. Dit moet echter 1939 zijn. 


