Pleitnota van de St.Oud-Duivendrecht in de vergadering van de commissie Ruimte van
de gemeente Ouder-Amstel, donderdag 6 september 2007 Dorpshuis Duivendrecht.
De SOD, opgericht in 1998, zet zich in voor het behoud van het landelijke en historische
karakter van Duivendrecht.
Onze stichting pleit ervoor om de karakteristieke uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw
d‟Oude School, eigendom van de gemeente Ouder-Amstel, in stand te houden.
Er zijn ontwikkelingen in het kader van het Centrumplan Duivendrecht die erop wijzen dat de
ouderen, ondanks een recente interne renovatie in d‟Oude School, gehuisvest gaan worden in
het ruimere Dorpshuis. De hoofdgebruikers verdwijnen dan. En het voortbestaan van het
gebouw komt daarmee in gevaar.
De SOD ziet graag dat vastgelegd wordt dat het gebouw uit 1925 een beeldbepalende
status in Duivendrecht krijgt. Het gebouw vormt bovendien een harmonieuze combinatie
met het gebouw van de Protestantse Kerk en het oude schoolmeesterhuis.
De SOD heeft onderzoek laten doen naar het gebouw door Dr A.J. Looyenga, voorzitter van
het Cuypers Genootschap en de heer J.H. van Tongeren, voorzitter van de Vereniging voor
Heemkennis “Ons Amsterdam”.
Het gebouw is een interessant voorbeeld van de beginnende Amsterdamse School.
De Amsterdamse school is een aanduiding voor een stroming in de architectuur uit de periode
1910-1940 en kenmerkt zich door een expressieve plastische bouwkunst.De indruk die een
gebouw moest opwekken, was vaak belangrijker dan het interieur. De Amsterdamse School
bouwde vooral volkswoningbouw, bruggen en openbare gebouwen, waaronder scholen.
De horizontale lijn is één van de meest karakteristieke eigenschappen van de Amsterdamse
School. De Amsterdamse School gebruikte veel verticale accenten in de gevelindeling. Men
gebruikte eerlijke materialen, zoals baksteen. Het functionele is ondergeschikt aan de
vormgeving.
Voor de (oud-) Duivendrechters is d‟Oude School bovendien een kostbare herinnering aan
hun schooltijd. Omdat het gebouw van de vroegere Openbare Lagere School en de Sint
Joannesschool aan de Rijksstraatweg in het verleden afgebroken zijn, is er nog maar één
school uit het begin van de 20e eeuw in Duivendrecht over.
Op 8 en 9 september a.s. staat Open Monumentendag onder de titel „Moderne Monumenten‟
in het teken van de monumenten van de twintigste eeuw. Anno 2007 neemt de waardering
voor de monumenten uit de twintigste eeuw toe. De architectuur en stedenbouw uit de periode
1900-1965 worden nu gezien als een belangrijke en vernieuwende ontwikkeling in de
Nederlandse architectuurgeschiedenis.
Het is een mooi gebaar als in dit kader d‟Oude School een beschermde status krijgt.
De SOD vraagt u om nu al architecten uit te nodigen om een voorstel in te dienen voor
hergebruik van het karakteristieke gebouw, als de huidige gebruikers verdwijnen.
In juni 2008 bestaat de Stichting 10 jaar en in samenwerking met commissie- en raadsleden
willen wij graag meedenken over een passende invulling voor het behoud van dit stukje
cultuur in Duivendrecht.
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