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Het voormalige jezuïetenklooster aan de Tongersestraat 53 zal altijd 
herinneringen oproepen aan de pioniers van de Rijksuniversiteit Limburg, nu 
University Maastricht geheten. Hier gingen op 16 september 1974 de eerste 
vijftig studenten studeren. Officieel heetten dezen overigens geen studenten 
maar cursisten. De opleiding ging van start in het kader van de voorbereiding van 
de Medische Faculteit Maastricht. De dies natalis van de Rijksuniversiteit 
Limburg vond later, op 9 januari 1976, plaats. 
 Het aanzien van het huidige gebouwencomplex dateert voornamelijk uit 
1939, toen een omvangrijke nieuwbouw van het jezuïetenklooster werd 
gerealiseerd. De jezuïeten – de Sociëteit van Jezus werd in 1534 opgericht – 
keerden in 1852 naar Maastricht terug, na een afwezigheid van twee eeuwen. De 
jezuïeten stonden en staan bekend als kritische intellectuelen met een brede 
oriëntatie. Zij speelden een belangrijke  rol in de ontwikkeling van het middelbaar 
en hoger onderwijs. In Maastricht stichtten zij een theologische faculteit, het 
Canisianum, waarbij een omvangrijke bibliotheek werd opgebouwd. Immers, 
claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentrio: een klooster zonder 
bibliotheek is als een vesting zonder wapens. De University Maastricht is nu 
erflater van een waardevolle jezuïetencollectie van ruim 250.000 banden, met 
uitgaven vanaf de vijftiende eeuw.  
 Bij hun terugheer in 1852 trokken de jezuïeten aanvankelijk in de rond 
1780 gebouwde stadsresidentie van de Vlaamse graaf Charles Vilain XIIII (sic!). 
Dit pand lag vlakbij de Tongerse barakken waar toen soldaten waren gehuisvest. 
Aangezien het aantal paters jezuïeten in het derde kwart van de negentiende 
eeuw hand in hand met de katholieke emancipatie snel toenam, werd naar 
uitbreiding gezocht. Zo kwam in 1875 een neogotische kerk tot stand, die 
overigens in 1976 werd afgebroken. De meest ingrijpende verbouwing voltrok 
zich tussen 1938 en 1940, toen aan de Tongersestraat zowel de oude 
kloostergebouwen als de Tongerse barakken werden gesloopt in verband met 
nieuwbouw van het Canisianum. De barokke poort en de oude krulgevel rechts 
van deze poort zijn nog afkomstig van het vroegere huis Vilain. Het nieuwe 
kloostercomplex bestond uit vier vleugels rond een binnenhof. In de vleugel aan 
de tuinzijde zaten de theologanten, terwijl de vleugel parallel aan de 
Tongersestraat bestemd was voor algemene functies: de bibliotheek, de 
leslokalen, de vergaderkamers. In het midden was de hoofdentree met een 
centrale hal, die de ruimten rond de binnenhof ontsloot. In dit centrale gedeelte 
lagen kloosterfuncties, zoals de huiskapel die nog lang als aula heeft 
gefungeerd. De gevel werd versierd met een groot beeld van Petrus Canisius 
(1521-1597), de eerste Nederlandse jezuïet, gemaakt door ‘de 
stadsbeeldhouwer van Maastricht’ Charles Vos (1888-1954). De tuin achter het 



jezuïetenklooster is bijzonder vanwege de grote hoogteverschillen van de 
stadsmuur en de twee inmiddels gerestaureerde kruithuizen, die herinneringen 
oproepen aan het militaire verleden.  
 De universiteit nam het Canisianum in gebruik voor de huisvesting van de 
medische faculteit, maar pas in 1985 kreeg zij het jezuïetencomplex in 
eigendom. Na het vertrek van de medische faculteit naar Randwijck werd het 
gebouw bestemd voor de Faculteit der Economische Wetenschappen en 
Bedrijfskunde. Architect Jo Coenen bouwde een collegezaal met 500 plaatsen, 
een grote mensa en verplaatste de entree naar het souterrain nabij de 
parkeerplaats. In 2002 werd het complex nogmaals verbouwd: de kleurstelling in 
het interieur werd gewijzigd en het aantal hoorzalen uitgebreid. 
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