Het Roland Holstcollege uit de brand
Drie jaar na de catastrofale brand in het Roland
Holstcollege aan de Jonkerweg, hoek Schuttersweg is het g e b o u w uit de as herrezen. Aanvankelijk zag het er somber uit en moest worden
gevreesd dat het neo-renaissance g e b o u w van
de stadsarchitect R Andriessen uit 1903 (hij was
de voorganger van Willem Dudok) definitief verloren zou gaan. Ondanks een flinke vergoeding
van de brandverzekeringsmaatschappij leek het
gat voor het herstel te groot o m met rijkssubsidie
te worden gedicht.
Toen de hoop bijna was opgegeven bleek de
toenmalige wethouder van onderwijs Rie BrunsBeen toch tot een accoord te zijn gekomen met
de inmiddels van positie veranderde staatssecretaris van Onderwijs J. Wallage. Inmiddels was
het Kerstmis 1991 geworden.

De bedoeling was dat de werkzaamheden direct in januari 1992 zouden beginnen, maar
door het uitblijven van de toegezegde gelden uit
Den Haag werd de zaak steeds weer uitgesteld.
Toen dat toch in orde kwam konden de werkzaamheden beginnen. Inmiddels was het zomer
1992.
Wie de werkzaamheden een beetje heeft gevolg, moet het af en toe toch bang te m o e d e zijn
geweest. Het uitgeklede schoolgebouw na de
sloop van de verbrande delen bood een troosteloze aanblik. Het leek op zijn minst twijfelachtig
of de stap tot renovatie de juiste was geweest.
Maar wie nu voor het g e b o u w staat kan zijn ogen
niet geloven. Het is wonderschoon opgeknapt
en de huidige generatie heeft het g e b o u w nooit
in die kwaliteit kunnen zien. Dit ook omdat het

Een historische foto van de Hoogere Burgerschool aan de Schuttersche Hei kort na de bouw in 1903. In een later stadium werd door Dudok een vleugel toegevoegd tussen het hoofdgebouw en de conciërgewoning in de stijl van zijn
voorganger R Andriessen.

Boven: foto van de zijde van de school aan de Jonkerweg
tijdens de brand kort voor de zomervakantie in 1990. De
topgevel werd wegens instortingsgevaar kort na deze foto
door de brandweer omgetrokken (foto: JEL).

g e b o u w de laatste decennia min of meer schuil
ging onder een dichte begroeiing met wingerd.
Minder enthousiast zijn we over de nieuwbouw aan de oost- en zuidzijde van het gebouw.
Om ruimtewinst te boeken is hier een nieüwe
vleugel gekomen, die in een eigentijdse stijl is
gebouwd. Het is te verdedigen om aan architectuur die een bepaalde periode representeert
een eigentijdse vorm te plakken. Maar dit deel
van het werk van het architectenbureau Bos had
veel subtieler gekund. Met name de aansluiting
aan de conciërgewoning aan de Schuttersweg
en de van de weg niet zichtbare erker aan de
aula doen afbreuk aan het geheel.
Toch overheerst de vreugde over het herstel
van dit beeldbepalende pand met zijn roemruchte geschiedenis. De Hoogere Burgerschool,
later vernoemd naar zijn illustere leerling, de
dichter Adriaan Roland Holst, ten tweede male
uit de as herrezen. De eerste keer in figuurlijke
zin, toen door nieuw management en een veranderde onderwijskundige visie opheffing kon
worden voorkomen. Nu dan de letterlijke verrijzenis uit de as.
Docenten en leerlingen die drie in plaats van
twee jaar in noodvoorzieningen zijn onderge-

Onder: na historisch onderzoek werden nieuwe tegeltableaus gebakken in de Makkumer
Aardewerkfabriek.
Voor het uurwerk, dat er waarschijnlijk nooit heeft gezeten,
werd een aangepaste wijzerplaat ontworpen (foto: JEL).

bracht zijn er blij mee. En ook bij de stichting
"Vrienden van het A. Roland Holstcollege" overheerst de tevredenheid. Die wordt nog groter als
blijkt dat de sponsors (bedrijven, oud-leerlingen
en particulieren) bereid zijn op gulle wijze de
knip open te trekken om de extra voorzieningen

in de school die bij de brand verloren zijn gegaan te kunnen vervangen.
Als u dit leest is de school weer in gebruik. De
officiële opening zal plaats vinden tijdens een
feestweek in oktober aanstaande.
JEL

Boven: de vernieuwde entree aan de Jonkerweg. De oorspronkelijke aanduiding van de school als Hoogereburgerschool kon worden gehandhaafd (foto juli 1993: JEL).

Onder: de Dudok-aanbouw werd bij de recente verbouwing en renovatie gesloopt en vervangen dooreen eigentijdse vleugel (foto juli 1993: JEL).

