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Object
Voormalige r.-k. huishoud- en nijverheidsschool / ROC-gebouw
Adres: Gaasterlandstraat 3-5, 1079 RH Amsterdam
Status: geen
Ontwerp- / Bouwjaar: 1970 / 1971-1973
Architect: Architectenbureau De Haas, Heese & Van der Klei, Haarlem
Advies/berekeningen: Raadgevend ingenieursbureau voor bouwkundige en waterbouwkundige werken Ir. A.E. Christiaanse C.I., Heemstede
(betonconstructies)
Kunstwerk: W. Voet, Amsterdam
Oorspronkelijke functie: R.-k. Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (L.H.N.O.) en Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
(M.H.N.O.), later VMBO, later ROC
Huidige functie: broedplaats
Aantal gebouwen: 1
Bezocht: 27 september 2018

Uitgevoerd door:
De Onderste Steen, drs. M. Kruidenier
Broerdijk 15, 6523 GM Nijmegen

In opdracht van:
Erfgoedvereniging Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam
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Ten geleide
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstond in de Gaasterlandstraat in Amsterdam-Zuid een cluster van schoolgebouwen, waaronder
een rooms-katholieke mavo en een rooms-katholieke huishoud- en nijverheidsschool. Door de ontwikkelingen rondom de Amsterdamse Zuidas zijn de gebouwen inmiddels nagenoeg allemaal afgebroken. De huishoud- en nijverheidsschool, het latere ROC, werd in 2012 in gebruik
genomen als broedplaats. Talrijke bedrijfjes vestigden zich in het gebouw. Op de bovenste verdieping zat geruime tijd architectenbureau INBO,
later gevolgd door een restaurant.
Het gebouw staat op de nominatie om afgebroken te worden; de sloop is evenwel uitgesteld tot 1 augustus 2019. Een deel van de gebruikers is
reeds vertrokken. Om te voorkomen dat eventueel aanwezige erfgoedwaarden verloren gaan, heeft Erfgoedvereniging Heemschut besloten
om een waardestelling op te laten stellen.
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Opzet
Deze waardestelling is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek ter plaatse (veldwerk), in combinatie met bronnenonderzoek (archieven,
literatuur, etc.). Het rapport bevat achtereenvolgens:
-een beschrijving van de historie van het complex (p.5)
-een beschrijving van het exterieur (p.10)
-een beschrijving van de indeling / interieur (p.11)
-een waardering (p.12)
-conclusie (p.13)
-gebruikte bronnen / herkomst afbeeldingen / gebruikte afkortingen (p.14)
-bijlage 1. plattegronden, opstanden en doorsneden (p.16)
-bijlage 2. afbeeldingen (p.21)
Om de cultuurhistorische waarde van complexen, gebouwen en objecten te kunnen vaststellen, zijn in de loop der tijd diverse methoden
ontwikkeld om een bepaalde mate van objectiviteit te waarborgen. De meest gehanteerde methode bestaat uit een reeks criteria, die de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in 1991 heeft opgesteld ten behoeve van het Monumenten Selectie Project (MSP). 1 Gebleken is dat
deze criteria ook bruikbaar zijn voor naoorlogse architectuur.
Het onderzoek is uitgevoerd door Michiel Kruidenier van architectuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau De Onderste Steen te Nijmegen.
Dit bureau heeft ruime ervaring op het gebied van naoorlogse architectuur en stedenbouw.
Nijmegen, oktober-november 2018

1

Het MSP betrof een landelijke inventarisatie naar bouwkunst uit de periode 1850-1940. Zie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Handleiding Selectie en Registratie
Jongere Stedebouw en Bouwkunst (1850-1940), MSP-MRP, Zeist 1991.
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Historie
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstond in de Gaasterlandstraat in Amsterdam-Zuid een cluster van (school)gebouwen: een hts,
een rooms-katholieke mavo, een noodkerk, een noodschool en een rooms-katholieke huishoud- en nijverheidsschool. Later zou er ten zuiden
van de huishoudschool nog een lomschool worden gebouwd.

Ligging van de schoolgebouwen rondom de Gaasterlandstraat in Amsterdam
Nieuw Zuid, 1973.

Huishoudschool Sancta Maria, voluit de ‘RK. Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (L.H.N.O.) en Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (M.H.N.O.)’ genaamd, werd in 1971-1973 gebouwd naar ontwerp van architectenbureau De Haas, Heese & Van der Klei uit Haarlem,
in opdracht van de Kath. Ver. voor Huis. en Nijverheidsonderwijs te Amsterdam. De eerste paal werd geslagen op 13 december 1971.
De school werd later een vmbo en tenslotte een ROC. In 1984-1985 werd de school aan de noordoostzijde uitgebreid met twee grote en twee
kleinere volumes, naar ontwerp van Architektenburo Th. van der Klei.
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R.-k. huishoudschool, gezien vanuit het zuidwesten, met
rechts de lomschool, 1978.

De r.-k. mavo, gezien vanuit het zuidoosten, 1978.

Noodkerk (midden) met rechts de noodschool, gezien vanuit
het zuiden, 1978.
De Onderste Steen, versie 6 november 2018

6

vm. huishoudschool Amsterdam

Ontwerp voor de uitbreiding van de huishoudschool met vier nieuwe
bouwvolumes (A t/m D), 1984 (detail).

De situatie in 1989.

Momenteel wordt het gehele gebied opnieuw ontwikkeld. Op de plek van de r.-k. mavo is een appartementencomplex verrezen. Ook de hts, de
noodkerk en de uitbouwen van de huishoudschool uit de jaren tachtig zijn afgebroken, evenals de gymzaal die zich aan de noordwestzijde
bevond.
De huishoudschool zelf werd in 2012 in gebruik genomen als broedplaats Old School. Talrijke bedrijfjes vestigden zich in het gebouw. Op de
bovenverdieping zat enige tijd architectenbureau INBO, later gevolgd door een restaurant. De sloop van het gebouw is uitgesteld tot 1
augustus 2019. Een deel van de gebruikers is reeds vertrokken.
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Situatie 1978, met rechts de gymzaal.

Situatie ca. 2016.

De Haas, Heese & Van der Klei
Over architectenbureau De Haas, Heese & Van der Klei is weinig bekend. Architect Jan Christiaan Heese (1925-2017) was in de jaren zestig van
de twintigste eeuw werkzaam op het bureau van architect Johannes Bernardus Ingwersen (1921-1996), waar hij meewerkte aan de ontwerpen
voor autobedrijf Autopon aan de Overtoom in Amsterdam (1961).
Theodorus Johannes Nicolaas (Dick) van der Klei (1929-2001) was in de periode 1959-1963 werkzaam op het bureau van architect Marius Frans
Duintjer (1908-1983). Van der Klei werkte mee aan de ontwerpen voor het Christelijk Lyceum aan de De Cuserstraat in AmsterdamBuitenveldert (1959-1963) en de Nederlands Hervormde Johanneskerk in Rijswijk (1962). Van G.J. de Haas weten we dat hij in 1974 woonde in
Heemskerk, waar hij de verbouwing van een jongerencentrum begeleidde.
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Autopon (1961).

Christelijk Lyceum (1959).

Johanneskerk (1962).

De Haas, Heese en Van der Klei deden in 1968 gezamenlijk mee aan de Stadhuisprijsvraag in Amsterdam. In 1969 ontwierp het bureau (Jan
Heese) de gereformeerde Bankraskerk aan de Max Havelaarlaan in Amstelveen (uitgevoerd in 1972, nu: synagoge). In 1974 waren alleen De
Haas en Heese nog geassocieerd; de uitbreiding van de huishoudschool in 1984-1985 werd ontworpen door Van der Klei alleen.
Bij het werk van de architect Ingwersen en de architect Duintjer vormt de constructie een belangrijk onderdeel van het gebouw. In de
hierboven genoemde voorbeelden is de betonconstructie niet alleen zichtbaar gelaten, maar is deze tevens leidend geweest voor de
vormgeving. Dit aspect zien we ook terug bij de voormalige huishoudschool van De Haas, Heese & Van der Klei. Het betonskelet, bestaande uit
een reeks horizontale en verticale balken, bepaalt het ritme en de vorm van het gebouw.

W.F. (Wilfred) Voet
In het overblijflokaal (aula) werden twee kunstwerken geplaatst van W.F. (Wilfred) Voet (geb.1935). Voet woonde in Amsterdam, waar hij
studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. In de jaren zeventig werd hij docent bij de Minerva Academie voor Beeldende Kunsten en
Vormgeving in Groningen en vervolgens ook bij de Gerrit Rietveld Academie. Alhoewel Voet vooral bekend is vanwege zijn grafische werk,
waren de twee kunstwerken in het overblijflokaal gemaakt van hout. Het kunstwerk aan de oostzijde van het lokaal werd in 1985 verplaatst
naar de nieuwe aanbouw. Bij de afbraak van de aanbouw in 2013 is dit werk waarschijnlijk verloren gegaan. Het kunstwerk aan de westzijde
van het lokaal hangt nog steeds op de oorspronkelijk plek.
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Beschrijving exterieur (afb.4 t/m 13)
De voormalige huishoudschool aan de Gaasterlandstraat bestaat uit twee langgerekte, evenwijdig aan elkaar lopende en verspringende
bouwdelen. Het bouwdeel aan de noordzijde is twee bouwlagen hoog (afb.6-7), het meer naar het westen gelegen, zuidelijk bouwdeel telt drie
bouwlagen (afb.9-12). De beide bouwdelen zijn met elkaar verbonden door middel van een trappenhuis (afb.8). Aan de noordwestzijde was
oorspronkelijk haaks op het hogere bouwdeel een eenlaagse gymzaal geplaatst, die recentelijk is afgebroken. In de zuidoosthoek bevond zich
de sportplaats (afb.13).
Het gehele pand is opgebouwd uit een betonskelet. De verticale kolommen zijn aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar. De muurvlakken zijn op
dusdanige wijze ingevuld met vensters en baksteen, dat er horizontale stroken zijn ontstaan, waarbij de stroken met bovenlichten terugwijken
ten opzichte van de vensterstroken daaronder. De muurvlakken op de begane grond van het noordelijk deel zijn later voorzien van grote
vensterpartijen. Het balkon in het midden van deze noordgevel is later dichtgezet met glas. Onder dit balkon zat oorspronkelijk de ingang naar
de fietsenberging. Een tweede ingang bevindt zich in de kopse gevel aan de westzijde van dit bouwdeel.
Behalve de hierboven genoemde wijzigingen, verkeren de noord- en westgevels in oorspronkelijk staat. Door begroeiing en bouwhekken zijn de
oost- en zuidgevels niet zichtbaar.

Noordgevel, 1978.

Noordgevel met dichtgezet balkon en opengewerkte gevels op de begane grond, ca. 2016.
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Beschrijving indeling / interieur (afb.14-15)
Via de voormalige ingang aan de noordzijde kwam men oorspronkelijk in de fietsenstalling uit. Vandaaruit kon men rechtsaf, via de garderobe
en langs de conciërge en de wc’s, naar het centrale trappenhuis (afb.14). In het zuidelijke bouwdeel bevonden zich de kamers van de directeur
en de administratie, het overblijflokaal, de docentenkamer en de toegang tot het gymnastieklokaal.
Op de verdieping van het noordelijk bouwdeel bevonden zich het lokaal voor ‘voeding – woning en kleding’, een waslokaal en twee leskeukens.
In het zuidelijk bouwdeel bevonden zich vier naailokalen, twee leslokalen en een scheikundelokaal. Op de tweede verdieping waren nog eens
een handenarbeidlokaal, een tekenlokaal en vijf leslokalen gesitueerd. Alle leslokalen op de eerste en tweede verdieping worden ontsloten
door een lange gang.

Een van de leslokalen in 2013.

Kunstwerk
Aan de westwand van het overblijflokaal op de begane grond hangt een kunstwerk van Wilfred Voet (afb.15). Het kunstwerk, dat een
landschap voorstelt, is gemaakt van houten planken, die op een houten ondergrond zijn gespijkerd.

De Onderste Steen, versie 6 november 2018

11

vm. huishoudschool Amsterdam

Waardering
Momenteel is er nog weinig onderzoek gedaan naar gebouwen en objecten van na 1965. Dit betekent dat gegevens over vergelijkbare
schoolgebouwen in Amsterdam of daarbuiten niet voorhanden zijn. Desondanks is het wel mogelijk om de voormalige huishoudschool te
waarderen aan de hand van criteria zoals die eerder door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld voor gebouwen uit de
periode 1850-1940. Het gaat hierbij om de stedenbouwkundige, architectuurhistorische, cultuurhistorische en kunsthistorische waarden en de
aspecten gaafheid en zeldzaamheid.
De stedenbouwkundige context van de voormalige huishoudschool is de laatste jaren geheel veranderd. Van het cluster van de (katholieke
school-)gebouwen zijn alleen de huishoudschool en het gebouw van de voormalige lomschool ten zuiden hiervan bewaard gebleven. Door de
bouw van het grote en hoge appartementencomplex op de plek van de voormalige mavo aan de noordzijde is de school ruimtelijk gezien in de
verdrukking komen te staan. De oost- en westzijde van de school bestaat op dit moment uit braakliggend terrein, terwijl het gebied ten zuiden
van de school bestaat uit een niet- of moeilijk toegankelijk en dichtbegroeid terrein.
De cultuurhistorische waarde van schoolgebouwen is - dankzij de aard en functie van de gebouwen – doorgaans hoog. Mogelijk is dit een van
de laatst-gebouwde huishoudscholen in Amsterdam; een schooltype dat later is opgegaan in het vmbo.
Ondanks een gebrek aan onderzoek en goed vergelijkingsmateriaal kan de architectuurhistorische waarde van de voormalige huishoudschool
zeer hoog genoemd worden. De zichtbaarheid van de constructie/betonskelet, alsmede de zorgvuldige balans tussen horizontale en verticale
bouwmassa’s en bouwelementen maken het schoolgebouw tot een kenmerkend en goed voorbeeld van architectuur uit de jaren zeventig van
de twintigste eeuw. Ook de wisselwerking tussen open- en gesloten gevelvlakken draagt hieraan bij. De oorspronkelijke plattegrondstructuur is
helder van opzet.
Het kunstwerk in het overblijflokaal is gemaakt door Wilfred Voet, een Amsterdams kunstenaar van enige importantie, mede omdat hij
jarenlang docent was aan de Minerva Academie voor Beeldende Kunsten en Vormgeving in Groningen. Het kunstwerk vertegenwoordigt
derhalve een redelijke kunsthistorische waarde, mede door het bijzondere materiaalgebruik. Het kunstwerk is gemaakt voor de huidige locatie
(ensemblewaarde).
Daar waar veel schoolgebouwen uit de periode 1965-1975 inmiddels zijn afgebroken of grondig zijn verbouwd, verkeert de voormalige
huishoudschool - ondanks de wat verwaarloosde en (deels) dichtgetimmerde indruk - in oorspronkelijke staat (gaafheid). De latere ingrepen in
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de noordgevel van het gebouw zijn zeker niet storend van aard, net als de afbraak (in 2013) van de twee bouwvolumes uit 1984-1985 aan de
noordoostzijde. Het verdwijnen van de gymzaal daarentegen heeft wel een negatieve invloed gehad, met name op de stedenbouwkundige
waarde.

Conclusie
De voormalige huishoudschool aan de Gaasterlandstraat is vanuit architectuurhistorisch oogpunt zeer waardevol. Het gebouw is op zorgvuldige
wijze vormgegeven, in een voor de jaren zeventig van de twintigste eeuw kenmerkende stijl. Het gebouw is (samen met de naastgelegen
lomschool) het laatste gebouw dat herinnert aan het (rooms-katholieke) voorzieningencluster (noodkerk met scholen) aan de
Gaasterlandstraat. Het gebouw vertegenwoordigt dan ook een hoge cultuurhistorische waarde in dit deel van de stad. Daarnaast verkeert de
voormalige school, ondanks enkele latere ingrepen en de afbraak van het gymlokaal, in een oorspronkelijke staat. Het kunstwerk in het
vroegere overblijflokaal, een van de weinige bewaard gebleven houtcollages van Voet, is onlosmakelijk met het gebouw verbonden en
vertegenwoordigt een redelijke kunsthistorische waarde.
Geadviseerd wordt dan ook om het schoolgebouw (met wandkunstwerk) te behouden en te herbestemmen, met uitzondering van enkele later
aangebrachte (detonerende en eenvoudig te verwijderen) aanbouwsels.

Eerste verdieping van het noordelijke bouwdeel: tot voor kort zat hier een restaurant.
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Gebruikte bronnen
Archieven
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Stadsarchief Amsterdam, beeldbank
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
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Gebruikte afkortingen
HTS Hogere Technische School (1957-1986)
LHNO Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (1968-1992)
LOM Leer-en Opvoedingsmoeilijkheden (1952-1998)
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (sinds 1968)
MHNO Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (1968-1992)
ROC Regionaal Opleidingencentrum
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (sinds 1999)
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Bijlage 1: Plattegronden, opstanden en doorsneden2

Afb.1. Begane grond.

2

Alle plattegronden en opstanden dateren uit 1970. De noordzijde is onder.
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Afb.2. Eerste verdieping.
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Afb.3. Tweede verdieping.
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Afb.4. Opstanden, met boven de noordgevel en onder de zuidgevel.
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Afb.5. Opstanden en doorsneden, met boven de westgevels en onder de oostgevels.
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Bijlage 2: afbeeldingen

Afb.6. Gevel noordzijde (oost).

Afb.7. Idem.

Afb.8. Trappenhuis.

Afb.9. Gevel noordzijde (west).
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Afb.10. Gevel noordzijde (west).

Afb.11. Gevel westzijde.

Afb.12. Gevel zuidwestzijde.

Afb.13. Gevel achterzijde (zuidoost), 1978.
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Afb.14. Interieur trappenhuis.

Afb.15. Kunstwerk overblijflokaal.
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