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het hoofdgebouw van de openbare rsg ter apel is een uniek voorbeeld van de stijl van 
de amsterdamse school. de klok in de hal, de lampen in het trapportaal, de stilistische 
ornamenten: aan alle details is aandacht besteed.

kent, vertelt dat oud-leerlingen bij een 
bezoek aan het gebouw nog steeds met 
ontzag naar de klok kijken. Het uurwerk 
staat naast de ingang van de vroegere di-
rectiekamer, waar leerlingen die de klas 
waren uitgestuurd, moesten wachten tot 
de rector tijd voor hen had.

Opmerkelijke details
Een ander mooi detail is de vlaggenmast 
bij het ingangsportaal, met aan de basis 

Amsterdamse School  
in Groningse land

De vroegere Rijks-HBS in het 
Groningse dorp Ter Apel werd 
in 1924 in gebruik genomen. 
Het ontwerp is van Gerrit 

Westerhout, die bij de Rijksgebouwen-
dienst werkte. Hij ontwierp ook de Rijks-
HBS in Almelo en een aantal gebouwen 
van de Technische Hogeschool (de hui-
dige TU) in Delft. 
Het rood van de bakstenen, de golvende 
patronen van dakpannen die in de mu-

ren zijn aangebracht, de verschillende 
stilistische ornamenten en de lange 
betegelde gangen: de stijl van de Am-
sterdamse School is nog steeds in het 
hele gebouw terug te vinden. Typerend 
is ook de staande klok, die direct bij bin-
nenkomst in de ontvangsthal zichtbaar 
is, nog steeds gestaag doortikt en elk 
kwartier statig slaat.
Jans Brinks, de financiële man van RSG 
Ter Apel die het gebouw tot in de details 
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een gestileerd zeepaardje en smeedijze-
ren krullen. Ook de brievenbus is destijds 
in de stijl van de Amsterdamse School 
aangebracht, geïntegreerd in de bakste-
nen muur van het portaal. In het glazuur 
naast de verticale gleuf staat nog RHBS. 
Aan de achterzijde van het gebouw zijn 
andere opmerkelijke details herkenbaar, 
zoals de gewelfde ventilatiegaten, die 
verbonden zijn met de vroegere zuurkas-
ten in de scheikundelokalen. De ventila-
toren doen het nog, maar de zuurkasten 
van destijds zijn nu opslag. 
Brinks vertelt dat het rijksmonument, 
ondanks het feit dat het uit de jaren 20 
stamt, zeer geschikt is voor het huidige 

onderwijs. Wel zijn er aanpassingen 
aangebracht, bijvoorbeeld voor een 
betere klimaatbeheersing. Ook is niet 
alles meer origineel. Zo zijn er (helaas) 
systeemplafonds aangebracht in de loka-
len en de vroegere lerarenkamer, die nu 
dienst doet als directievertrek. Ook heb-
ben computers hun intrede gedaan, om-
dat het gebouw immers wordt gebruikt 
voor hedendaags voortgezet onderwijs. 
Aan de achterzijde is in verschillende 
perioden nieuwbouw gerealiseerd, maar 
die is vanaf de voorzijde niet te zien. Het 
specifieke karakter van het monumen-
tale gebouw is daardoor behouden ge-
bleven. <

‘Dakpannen als sierranden  
in de muren’

RSG Ter Apel als monumentaal herkenningspunt in het Groningse dorp.

Trappenhuis met tegelvloer en glas-in-lood.

Rood steen, ornamenten en 
golvend dakpanpatroon.

Gestileerde roofvogelkoppen in gevel.

Gietijzeren zeepaardje bij vlaggenmast. 


