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Open Monumentendag 2012 in Duivendrecht 
Zaterdag 8 september 2012 van 11-16 uur 

 
Opening 11 uur in het gebouw van D' Oude School. 

Tot 16 uur diverse activiteiten in de opengestelde historische gebouwen. 
Routebeschrijvingen door het dorp in opengestelde gebouwen beschikbaar. 

 
 
Terug naar de schoolbank 
 
Tussen het schooljaar 1919 en 2008/2009 gingen gemiddeld honderd leerlingen per jaar naar 
de  christelijke school in Duivendrecht.  Aanvankelijk in het oude gebouw van de openbare 
school. Tot 1973 in het gebouw achter De Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg en daarna in het 
Zonnehof onder de naam: De Regenboog. 
 
Het oude schoolgebouw van de christelijke school -  in 1925 in gebruik genomen - met 
bouwelementen van de Amsterdamse school staat er nog steeds en wordt gebruikt als 
activiteitencentrum voor ouderen. Zaterdag 8 september, tijdens Open Monumentendag in 
Duivendrecht, wordt het gebouw weer even gewoon school. De Stichting Oud-Duivendrecht 
heeft een overzichtstentoonstelling gemaakt met oude foto's en unieke afbeeldingen uit de tijd 
van meester Elfrink, het eerste Hoofd der School, de onvergetelijke meester Aart Grimme, 
en de heer den Ouden 1953-1973. Ook te zien zijn de kleurrijke foto's van de klassen van 
juffrouw Gils van de laatste jaren. Oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-bestuurders 
hebben de verhalen van toen opgeschreven en verteld. Hun geschiedenissen zijn uitgebreid te 
lezen via de website www.duivendrechtdestijds.nl. Zij hebben ook de foto's ter beschikking 
gesteld voor de website en deze presentatie. 
 
Opening Om 11 uur vertelt Fred Kelpin, een oud-leerling uit de tijd van meester Grimme, 
over zijn schooltijd in Duivendrecht. Tot 16 uur is het gebouw van d' Oude School geopend 
voor alle bezoekers van de open monumentendag in Duivendrecht. Oud-leerlingen en oud-
leerkrachten en oud-bestuurders kunnen ook letterlijk de schoolbank in en op de foto. 
 
Om 12.30 uur en om 14 uur verzorgt de Stichting Oud-Duivendrecht een historische 
rondleiding in het gebied van D' Oude School. Precies tegenover De Kleine Kerk stond 
namelijk al in de 19e eeuw een schoolgebouw: een openbare school.  
G.J. Albers werd in 1810 benoemd tot Maître d’École à Duijvendregt en meester Angenmeer 
solliciteerde in 1853 en bestierde 44 jaar lang de school.  
Uit die tijd zijn de oudste klassenfoto's bewaard en voor het eerst te zien. 
De Grote Beer, de huidige openbare school aan het Zonnehof viert eind september haar 40-
jarig bestaan. Vóórdat de  stichting voor het katholieke onderwijs (de Sint Joannesschool  in 
1913) en de vereniging tot oprichting en instandhouding van christelijk onderwijs (1 augustus 
1917) met eigen scholen begonnen, gingen alle kinderen uit het dorp en van de boerderijen uit 
de omgeving ongedeeld naar één school, de openbare school aan de Rijksstraatweg.  
Dit schoolgebouw, gelegen tussen brug en kerk in het midden van de Rijksstraatweg, werd in 
1930 gesloopt. De openbare school in het dorp was, omdat veel kinderen naar de katholieke 
en de protestants-christelijke school gegaan waren per 1 mei 1921 opgeheven.  
Vanaf 1973 liggen alle drie Duivendrechtse scholen samen in het groene Zonnehof. 
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Groen van Toen 
Dat is het nationale thema van het Open Monumentendag 2012. Duivendrecht was ooit een 
lange bomenlaan met aan weerskanten boerderijen en een paar straatjes. Kinderen van Toen 
speelden destijds op het boerenerf. In Duivendrecht is nog een klein weidegebiedje gespaard. 
Kinderen van Nu kunnen aan de rand van die weide komen spelen en schilderen. De 
bibliotheek in het Dorpshuis heeft die zaterdag rond het thema Groen van Toen een speciale 
boekentafel ingericht. Boerderij Wintershoven  (Galerie HarfArt) en de beide kerken aan de 
Rijksstraatweg zijn opengesteld. In de Kleine Kerk is een grote boekenmarkt. In alle 
opengestelde monumenten liggen routebeschrijvingen met uitleg over alle 
bezienswaardigheden klaar voor de wandelaars en fietsers. Het totale programma met de 
activiteiten en openingstijden verschijnt binnenkort in het Weekblad voor Ouder-Amstel. 
 

 
Duivendrechtse laan O.L.S. 19e eeuw. Schoolgebouw  ligt links. Nu Rijksstraatweg 118-128  

 Tekening Rob Brandon 
 

Duivendrecht zaterdag 8 september 11-16 uur Terug naar de Schoolbank. Groen van Toen 
 
Lezen en lenen:  boekentafel Groen en historische kast Openbare bibliotheek Dorpshuis 
Boekenmarkt in De Kleine Kerk 
Kinderen spelen en schilderen in het Groen Rijksstraatweg 216 e.o. 
Wandelen en fietsen langs bezienswaardigheden van het dorp.  
Open zijn de beide kerken en Wintershoven. 
D'Oude School: tentoonstelling met afbeeldingen van de allereerste (openbare) school in 
Duivendrecht 19e eeuw.  
Vertelling Fred Kelpin over de tijd van Meester Grimme en fototentoonstelling over de geschiedenis 
van het christelijke onderwijs. 
Begeleide historische wandeling om 12.30 uur en om 14 uur gebied rond D' Oude School 


