Vereniging Sittards Verleden
Postzegel 19 maart 2020
Ook dit jaar geeft de Vereniging Sittards Verleden met Sint Joep een postzegel uit.
Deze keer is gekozen voor een afbeelding van het oude Serviam gebouw, dat gestaan heeft op de
noordelijke schootsvelden tussen het huidige Ligne en de Dominikanenwal.
In 1535 stichtte Angela de Merici in Brescia de orde “Compagnia di Sant’ Orsola (ursulinen) met
het doel meisjes, de aanstaande moeders en huisvrouwen, in het geloof te onderrichten en in
1843 stichtte deze orde een klooster aan de Oude markt (Huis op de berg) met onderwijs voor
vrouwen en meisjes. In 1900 werd dit uitgebreid met een internaat. In 1915 kwam er een MULO,
een huishoudschool aan de Wal en vervolgens een MMS (middelbare meisjes school) met in 1949
een gymnasium erbij.
In 1958 kwam er een nieuw schoolgebouw in de tuinen van het klooster die gelegen waren in de
schootsvelden met de hoofdingang aan de voormalige deken Haenraetsstraat.
Architect J. van Groenendaal ontwierp een laag gebouw zodat zicht op Dominicanenwal behouden
bleef. Het gebouw telde drie vleugels met in het midden een karakteristiek torentje. Twee van de
drie vleugels volgde de lijn van de Dominicanewal. De school kreeg de naam Serviam hetgeen “ik
zal dienen” betekent. Ze bood onderdak aan gymnasium en MMS, uiteraard de eerste jaren alleen
voor meisjes. Later waren ook de jongens welkom. Uiteindelijk gingen in 1998 Serviam en het
Bisschoppelijk College samen verder in een nieuw gebouw onder een nieuwe naam “Trevianum”
en werd het Serviam gesloopt.
Op de hoek Odasingel/Haspelsestraat wordt een nieuwe zorgcentrum geopend onder de naam
“Hof van Serviam”
De postzegels zijn te koop bij drogisterij Oukouk in Munstergeleen v.a. 19 maart (St Joep). De prijs
voor een vel van 10 zegels bedraagt € 10,00. Een “eerste dag enveloppe” met 2 zegels en een
stempel van de post kost €3,50 Een enveloppe met een zegel €2,50
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Fons Morel
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