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Algemene beschrijving
Vrijstaand schoolgebouw, gebouwd als rooms-katholieke jongensschool voor MULO (meer
uitgebreid lager onderwijs), later in gebruik als gemengde rooms-katholieke basisschool:
de St. Jozefschool. Na vertrek van de school was het gebouw in gebruik als dependance
van de Agrarische Hogeschool Delft. Vanaf 1990 zijn de lokalen verhuurd als
atelierruimte voor kunstenaars.
Historie gebied
Het schoolgebouw staat verscholen tussen de bebouwing van de Burgemeester de
Raadtsingel en de Nicolaas Maessingel in de 19e-eeuwse schil van Dordrecht. Deze
schilvormige uitbreiding ten zuiden en ten oosten van de Dordtse binnenstad kwam in de
tweede helft van de 19e eeuw tot stand. Het gebied was voorheen grotendeels
onbebouwd en bestond uit bleekvelden, tuinderijen en enkele buitenplaatsen. Ten oosten
van het Latourpad bevond zich in de 19e eeuw het buitenverblijf van Pieter Blussé van
Zuidland.
Tussen 1850 en 1930 transformeerde ‘de schil’ in een gemengd woon- en werkgebied,
met winkels, villa’s en herenhuizen rond de hoofdassen. Het gebied tussen de twee
genoemde singels, de Stationsweg en de Dubbeldamseweg Noord kreeg een impuls door
de bouw van het station (1872). Het oude Latourpad, afgesneden door de aangelegde
spoorlijn, werd gehandhaafd. Aan de noordzijde werden voornamelijk huizen gebouwd in
particuliere ontwikkeling, aan de zuidzijde verschenen enkele statige villa’s. In 1882 werd
aan de Burgemeester de Raadtsingel, toen nog Parallelweg, op een groot perceel het
verenigingsgebouw van Musis Sacrum opgericht.
In 1913 brandde het houten gebouw af, waarna het terrein in 1916 verkocht werd aan
het rooms-katholieke bestuur van Dordrecht voor de bouw van een tweede kerk in de
gemeente. De Heilige Antoniuskerk werd in 1921 ingewijd en in 1941 na oorlogsschade
grotendeels herbouwd, evenals de pastorie. Ten westen van de kerk werd het gebied in
de 20e eeuw doorontwikkeld, en werd onder andere het markante Tomado gebouw
(1962) gerealiseerd op de hoek met de Stationsweg. Direct links van de kerk werd na
sloop van oude woningen een kantoorcomplex gebouwd. Het water van de singels dat
voorheen rondom aanwezig was, is overal gedempt.
Ligging
Het vrijstaande schoolgebouw staat op een terrein achter de Sint Antonius kerk. De
vleugels van het L-vormige gebouw zijn evenwijdig aan de bebouwing van de Singel en
het Latourpad, waarbij de achtertuinen van de woonhuizen van de Singel grenzen aan
het schoolgebouw, gescheiden door een achterpad. Het terrein tussen de school en de
kerk wordt ontsloten door een pad naast Singel 224, langs de achterzijde van de
arbeiderswoningen aan het Latourpad.

Hoofdvorm
Het pand is gebouwd op een in hoofdvorm L-vormige plattegrond met een noord- en een
oostvleugel in twee bouwlagen onder een plat dak. De noordvleugel is onderverdeeld in
een hogere bouwmassa aan de pleinzijde en een langgerekter, lager volume aan de
noordzijde.
Bouwgeschiedenis
De bouw van de jongensschool kwam ongeveer tegelijk tot ontwikkeling met de bouw
van de Sint Antoniuskerk. Door de sterke verzuiling de laatste decennia van de 19e eeuw
en de groeiende bevolking, ontstond de noodzaak om naast de Bonifatiuskerk aan de
Wijnstraat een tweede kerk te stichten. Hiervoor werd een hulpkerk aan de Van
Strijsingel (1884) in gebruik genomen. Deze werd in 1916 zelfstandig en tot
parochiekerk van de heilige Antonius van Padua verheven. De kerk was in gebruik tot de
inwijding van de nieuwe kerk aan de Burgemeester de Raadtsingel op 21 december 1921
naar ontwerp van de architect Nicolaas Molenaar. Hoewel het in 1916 aangevraagde plan
vergund was, werd pas in 1920 een nieuwe vergunning aangevraagd voor een enigszins
aangepast plan voor de kerk en bijbehorende pastorie.
De school werd ontworpen door een andere architect, Anton B. Schade, die toevallig tot
ongeveer 1910 woonde aan de Singel 232. Van deze Dordtse architect is weinig bekend.
Hij werkte enige tijd als assistent bij Anthonie Ek Azn. aan onder andere de Spaarbank
(1913) en vestigde zich uiteindelijk aan de Nieuwe Haven. Hij overleed relatief jong op
55-jarige leeftijd in december 1920. De school was vermoedelijk zijn laatste gebouw.
In augustus 1918 liet hij een houten ‘teekenkantoor’ neerzetten op het terrein van het
voormalige Musis Sacrum, wellicht vooruitlopend op de bouw van de school, waar hij een
jaar later een vergunning voor aanvroeg. De bouw van de school startte in het voorjaar
van 1920 en was eerder gereed dan de kerk.
Onderwijs
In de 19e eeuw nam de behoefte aan scholen met een godsdienstige signatuur toe. In de
tweede helft van deze eeuw waren in Dordrecht naast de openbare scholen, ook
protestants-christelijke, rooms-katholieke en joodse scholen. De eerste rooms-katholieke
scholen waren alle gehuisvest rondom de Bonifatiuskerk. Met het beëindigen van de
schoolstrijd in 1917 kreeg het bijzonder onderwijs dezelfde mogelijkheden voor subsidies
als de openbare scholen. Voor het ontwerpen van de schoolgebouwen werden particuliere
architecten van gelijke gezindte aangetrokken. Scholen uit deze periode werden voor een
meer optimale toetreding van licht en lucht vaak gebouwd met L-, U, of T-vormige
plattegronden. Het ontwerp van de St. Jozefschool is eenvoudig van opzet en
karakteristiek voor de periode. De klaslokalen zijn gekoppeld aan een lange gang en
aandacht is besteed aan het interieur, dat onder invloed van de kinderpsychologie een
kleurrijker en vriendelijker uitstraling kreeg dan in de 19e eeuw. Het accent werd op de
hal en het trappenhuis gelegd. Bijzonder is de grootschalige toepassing van beton; voor
zowel de constructie van de vloeren, als voor de trappen en lateien werden relatief jonge
bouwmethodes in (gewapend) beton toegepast in een verder traditionele bouw in
metselwerk. Uitzonderlijk aan het schoolgebouw is de vrijwel oorspronkelijke staat van
interieur en exterieur.
Tot 1966 vond gescheiden onderwijs plaats; de St. Jozefschool was tot die tijd alleen
voor jongens. In navolgende jaren waren de St. Jozefschool voor jongens en de St.
Antoniusschool voor meisjes hier gehuisvest, die vanaf 1970 samengevoegd werden tot
één rooms-katholieke lagere school. In dat jaar werden op de begane grond en de
verdieping twee leslokalen doorgebroken voor het realiseren van twee groot lokalen.
Na de opheffing van de functie als katholieke basisschool was het gebouw tot 1990 in
gebruik als dependance van de Agrarische Hogeschool Delft. Op initiatief van kunstenaar
R. de Jong werd het gebouw in dat jaar in gebruik genomen als ateliergebouw. Als
vrijwillige huismeester behoedt hij al dertig jaar het gebouw voor verval en vandalisme.

Beschrijving exterieur
De gevels zijn gemetseld in een roodbruine baksteen in kruisverband, met vanaf het
maaiveld een hoog trasraam in een iets donkerder klinker. De gevels eindigen met een
lijst van siermetselwerk, voorzien van een kunststenen afdeklijst. Op alle gevels zijn
twee rollagen aangebracht die al dan niet doorlopen in de onderdorpels van de vensters.
De bovenste rollaag is uitgevoerd in siermetselwerk met verspringende, geteerde stenen.
De gevels waaraan de klaslokalen zich bevinden, zijn voorzien van grote rechthoekige
vensters. Tussen ieder venster van de begane grond en de verdieping bevindt zich
centraal een vierkant vlak van siermetselwerk. De houten kozijnen met baksteen
onderdorpel worden door een kalf en een stijl verdeeld in vierruits bovenramen
(valramen) en zesruits onderramen. De begane grond vensters worden beëindigd door
een strek, op de verdieping is boven de vensters siermetselwerk aangebracht.
De gevels, grenzend aan de gangen en toiletgroepen zijn voorzien van vensters van
diverse afmetingen.
Oostvleugel
De oostvleugel grenst aan het pad dat vanaf de Singel toegankelijk is. De klaslokalen
bevinden zich aan de buitenzijde, met uitzicht op het pad. Deze gevel heeft links zes
grote vensters op beide verdiepingen. Hiernaast bevindt zich op begane grond niveau
een tijdelijk dichtgezet venster in een afwijkend formaat. Geheel rechts is de
hoofdingang met een verdiepte entree, geaccentueerd door afstekend metselwerk in de
vorm van een trapezium. Als latei is hierin een gedecoreerd kunstzandstenen element
aangebracht met de tekst: ‘Hij was hun onderdanig’. Het metselwerk rondom de latei
eindigt in een gemetseld kruis. Het portiek, dichtgezet met een modern hekwerk, is aan
weerszijden uitgevoerd met nissen in siermetselwerk. Hierin is de eerste steen
aangebracht met de tekst: ‘De eerste steen gelegd door den zeer eerw:heer pastoor
Jos:Postma’ en met rondom de datum: 19-4-1920. Het gemetselde plafond is uitgevoerd
als tongewelf en voorzien van een bescheiden patroon met donkere stenen. Twee
dubbele houten deuren, voorzien van een groot raam door roeden verdeeld, geven
toegang tot de ‘vestibule’. De eikenhouten deuren waren oorspronkelijk blank gelakt.
Boven de entree bevindt zich een afwijkend venster met drie boven- en onderramen. De
bovenramen zijn voorzien van gekleurd glas-in-lood in een geometrisch motief.
De westgevel aan het plein heeft links op beide verdiepingen een venstergroep
gepositioneerd langs de toiletten. Deze vensters worden door kunststenen en een met
frijnslag bewerkt kalf gescheiden in een boven- en onderraam van gelijke afmetingen.
Hiernaast bevindt zich een entree met dubbele, gemoderniseerde deuren en twee
bovenlichten. Voor de hoger gelegen entree zijn drie treden gemetseld, voorzien van
kunstgranieten dektreden. Links naast de deuren is de oude schoolbel nog aanwezig.
Boven deze toegang bevindt zich een venster, identiek aan dat van de klaslokalen.
Rechts op de verdieping zijn drie rechthoekige smalle vensters.
Het linkergedeelte van de kopgevel, met daarachter het trappenhuis, is licht
verspringend ten opzichte van het rechtergedeelte van deze gevel. De drie smalle, hoge
vensters waren oorspronkelijk voorzien van glas-in-lood ramen. Rechts is de gevel blind
uitgevoerd met een ornament in siermetselwerk hoog in de gevel.
Noordvleugel
De noordvleugel bestaat uit een volume met klaslokalen aan het plein tussen de school
en de kerk en een lager en langer volume aan de noordzijde. De zuidgevel wordt in
tweeën gedeeld door een uitgemetselde schoorsteen. Aan weerszijden bevinden zich per
verdieping vier grote vensters. Rechts van de schoorsteen zijn twee koekoeken
aanwezig, de meest rechter is vermoedelijk later hoger opgemetseld. De kopgevel is
geheel blind uitgevoerd.

De noordzijde grenst aan een smal pad naast de achtertuinen van de woningen aan de
Singel. Deze gevel is links even hoog als de overige gevels, maar vanaf het punt waar de
gangen van beide vleugels elkaar kruisen is de gangzone lager uitgevoerd en loopt ver
door achter het bouwvolume van de klaslokalen. De gevels worden beëindigd door een
houten, geprofileerde lijst. In de noordgevel bevinden zich vensters van diverse
afmetingen; op begane grond niveau de venstergroep langs de toiletten en enkele grote
vensters. Een deur, ongeveer in het midden en dubbele deuren rechts ontsluiten aan
deze zijde het schoolgebouw. Op verdiepingsniveau zijn de vensters uitgevoerd als
tweelichten en als kleine vensters met bovenraam langs de toiletgroep.
Geheel rechts bevinden zich drie vensters van verschillende hoogte langs het
trappenhuis.
De kopgevel van dit volume heeft op verdiepingsniveau drie vensters, die oorspronkelijk
voorzien waren van glas-in-lood. De zuidgevel is licht verhoogd ten opzichte van het
dakniveau en wordt hier weer beëindigd door een lijst van siermetselwerk. Aan deze
zijde zijn dubbele deuren aanwezig, evenals die van de westgevel gemoderniseerd en
voorzien van drie treden. Links bevinden zich drie verspringende vensters langs het
trappenhuis.
Beschrijving interieur
De plattegrond van de school bestaat in basis uit de L-vormige gangstructuur en de
klaslokalen, gegroepeerd aan de oost- en zuidzijde. De hoofentree met vestibule ontsluit
beide gangen. Aan het eind van de gangen bevindt zich een trappenhuis. Onder de twee
trappenhuizen bevinden zich ruimten die bestemd waren voor de conciërges. Toiletten,
gescheiden door een nis met dubbele wastafel, staan in het midden van de gang tegen
de buitengevel. Het midden van de noordvleugel is onderkelderd en verdeeld in een
brandstoffen- en verwarmingskelder. Deze vleugel had oorspronkelijk vier lokalen per
verdieping, de meest oostelijke twee zijn op beide verdiepingen doorgebroken. De
oostvleugel heeft per verdieping drie lokalen, daarvan zijn op de begane grond twee
lokalen samengevoegd. Naast de vestibule bevond zich op de begane grond de
directeurskamer. Op de verdieping was boven de vestibule de dokterskamer.
De constructie van de school bestaat uit een combinatie van dragende, gemetselde
muren en betonnen vloeren. De begane grondvloer werd in gewapend beton uitgevoerd,
evenals de trappen. De verdiepingsvloer bestaat uit een holle vloeren systeem.
Afwerking algemeen
De onderzijden van de betonnen vloeren zijn alle gestuct en voorzien van eenvoudig
lijstwerk in de lokalen. Overgangen naar wanden zijn uitgevoerd met een hol profiel. Ook
betonbalken, ijzeren liggers en consoles zijn gestuct en voorzien van holle hoeken en
profielen. In de gangen is een vakverdeling aangebracht in de plafonds.
Wanden zijn alle gestuct, waarbij tot 1.20 m een lambrisering is aangebracht van tegels
of een versterkte pleister tot aan de geprofileerde wandlijst. Lambriseringen van
tegelwerk zijn uitgevoerd in groene, verglaasde stenen.
De vloeren in de vestibule, gangen, toiletten, trapbordessen zijn uitgevoerd als
terrazzovloeren, per ruimte gedefinieerd door een zwarte bies.
Door het hele gebouw staan de oorspronkelijke, nog werkende gietijzeren radiatoren.
De vestibule
Deze ruimte heeft een plafond met een vlakverdeling in het stucwerk. De wand rondom
de tussendeuren is eveneens voorzien van decoratief stucwerk met een vlakverdeling. De
lambrisering bestaat uit gevlekte tegels in twee kleuren. De dubbele houten deuren zijn
van blank gelakt eikenhout en voorzien van glas met een roedenverdeling. In de twee
bovenlichten is glas-in-lood aangebracht met daarin symbolisch gebrandschilderde
voorstellingen van een man die een boom plant en een man die een boom verzorgt. In
de zijlichten naast de deuren is glas-in-lood aangebracht met een floraal motief.

Trappen
De betonnen trappen zijn bekleed met Belgisch hardstenen treden en stootborden. Langs
de trappen zijn siersmeedijzeren hekwerken aangebracht met houten leuningen. Aan de
voet van de trappen bevindt zich een met tegels beklede kolom met daarop een lantaarn
van siersmeedijzer. Langs de trappen is een borstwering aangebracht in tegelwerk.
Toiletgroepen
De toiletgroepen worden alle verdeeld door een centrale nis met daarin een dubbele,
porseleinen wastafel. De nis, als ook de toiletten zijn tot 1.50 m betegeld met de groene,
verglaasde steen. In sommige toiletten zijn de originele wc-potten met bijbehorende
stortbakken of urinoirs nog aanwezig. De deuren zijn uitgevoerd als paneeldeuren,
geschilderd in een rode kleur. In de noordvleugel bevindt zich naast de toiletten op de
begane grond de toegang naar de kelder.
Gangen
De gangen zijn alle voorzien van de genoemde tegellambrisering met daarboven een
houten lijst met kapstokhaakjes. Boven de haakjes zijn cijfers geschilderd, zoals in het
bestek omschreven. De kapstokhaakjes zijn grotendeels nog aanwezig. Doorgangen
worden geaccentueerd door gekraagde en met stucwerk gedecoreerde consoles. Op de
verdieping zijn de plafonds iets verlaagd met gipsplaten.
Klaslokalen
De plafonds bestaan uit twee gestucte liggers op consoles en een gestuct betonnen
plafond. De lokalen hebben alle twee grote vensters met tuimelramen en naar binnen
draaiende onderramen, voorzien van hang- en sluitwerk uit de bouwperiode.
Vensterbanken zijn uitgevoerd in kunstgraniet. Per lokaal bevindt zich in de hoek een
ventilatieschacht met roosters. De oorspronkelijke vloerafwerking bestaat uit houtgranito
en is nog overal aanwezig, maar is in de meeste lokalen afgedekt door vloerbedekking of
marmoleum. De lokalen worden ontsloten door een houten paneeldeur en zijn voorzien
van een venster grenzend aan de gang.
Beschrijving tuin, erf, perceel
De ingang naar de school aan de Singel werd afgesloten door een hek. Aan weerszijden
zijn de vaste hekdelen en de hekpijlers nog aanwezig als restant. De bestrating rondom
de school is vernieuwd. De terreininrichting heeft geen monumentale waarde en het
terrein maakt geen onderdeel uit van de bescherming.
Bronnen
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Waardering
Cultuurhistorische waarde
Het schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een in de jaren
twintig gebouwd schoolgebouw. Het representeert de toenemende aandacht voor het
welzijn van kinderen, waarin niet alleen onderwijs, maar ook zaken als daglichttoetreding
en ventilatie van belang waren. De school is van cultuurhistorisch belang als onderdeel
van de rooms-katholieke gemeenschap in Dordrecht die in deze periode een sterke groei
meemaakte. Het schoolgebouw werd ongeveer tegelijk en naast de St. Antoniuskerk
gebouwd, de tweede rooms-katholieke kerk in Dordrecht. Het schoolgebouw is van
belang als onderdeel van de in de 19e eeuw begonnen stadsuitbreiding op deze locatie.
Architectonische waarde
Het schoolgebouw heeft architectonische waarde door de kwaliteit van de detaillering en
de toepassing van diverse materialen. Hoewel het exterieur enigszins sober is van opzet,
worden de gevels verlevendigd door de toepassing van siermetselwerk en kunststenen
elementen. Het interieur is van belang door de hoge kwaliteit van alle afwerkingen,
waaronder de gestucte, betonnen plafonds, de terrazzovloeren en de lambriseringen van
verglaasde tegels. Het accent op de vestibule en de trappenhuizen komt tot uiting in de
toepassing van glas-in-lood, het smeedijzeren hekwerk langs de trappen en de lantaarns.
Het schoolgebouw heeft bouwhistorische waarde door de toepassing van traditionele
bouwmethodes in combinatie met relatief jonge technieken, waaronder gewapend
betonvloeren en betonnen holle vloeren.
Situering
Het schoolgebouw heeft hoge ensemblewaarde in relatie tot de St. Antoniuskerk en de
bijbehorende pastorie. De kerk presenteert zich nadrukkelijk aan de Burgemeester de
Raadtsingel in tegenstelling tot de school die achter de kerk verscholen staat. Door deze
verborgen opstelling vormt het gebouw een overgang van de kerk naar de 19e-eeuwse
bebouwing aan de Singel en het Latourpad.
Gaafheid
Het schoolgebouw is van belang door de gaafheid van exterieur en interieur. Vaak
worden scholen op enig moment gemoderniseerd waardoor veel van de originele
afwerking verloren gaat. Deze school heeft na honderd jaar slechts enkele
ondergeschikte wijzigingen doorstaan, waarvan de doorbraak van de lokalen in 1970 de
grootste was. Ook vrijwel alle vensters zijn in oorspronkelijke staat, inclusief hang- en
sluitwerk.
Unieke waarde
Het schoolgebouw heeft een unieke waarde door de gaafheid. Het is zeer zeldzaam dat
schoolgebouwen uit deze bouwperiode nog geen enkele modernisering meegemaakt
hebben. De hoge kwaliteit van afwerking en detaillering geeft een goede inkijk in de
bouwpraktijk van honderd jaar geleden.
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