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,..VljF MONUMENTEN IN WEST

Vijf gebouwen uit de jaren 1953-1965 in de Robert Scottbuurt en

in de 'Scholendriehoek' in de Bosleeuwbuurt zijn aangewezen als

gemeentelijk monument. In de Scottbuurt de voormalige juliaschool

en St. Franciscusschool (nu Brede School de Springplank), de

voormalige Sint Oominicus ULO en de voormalige pastorie van

de St. josephkerk. Oe andere twee monumenten -de voormalige

Oaniel Goedkoopschool (op de foto in aanbouw in 1959) en het

Elseviergebouw -liggen in de Bosleeuwbuurt.

Zondag 15 september geeft Ons AmstertJam acte de presence op Open

Monumentendag in een bijzonder gebouw: Het Sieraad, Postjesweg 1.

Het Amsterdams Gemengd Koor zingt, auteurs van Ons Amsterdam

geven pakkende lezinkjes: over dit merkwaardige gebouw, de Amsterdam-

se School, de Postjesweg, de Kostverlorenvaart, enzovoort. Er zijn rondlei-

dingen, er is een quiz waar wat te winnen valt en er is bier in Cafe Edel.

ZONDAG 15 SEPTEMBER, GEBOUW HET SIERAAD, POSTjESWEG 1,
13.00-17.00 UUR, TOEGANG GRATIS.
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'De..j~ VU: Je.. hoogte.. in
De Amsterdamse ambitie om hage torens te bouwen is onderwerp van

gesprek in de eerste aflevering van het programma Dejii vu op 12 septem-

ber in SPUI25. OnsAmsterdam en Het Paroolwerken hierbij samen met

SPUI25. Vier keer per jaar kamt er een Dejii vu waar de actualiteit van

Amsterdam wordt besproken door naar het verleden te kijken.

Amsterdam gaat de hoogte in. Kerktorens zijn niet meer de enige echte

torens in de stad en er zijn plannen voor veel meer en nog veel hagere

torens dan de A'DAM Toren en de Rembrandttoren. Moet de nooit-

gebouwde toren van de Nieuwe Kerk er toch maar kamen? Maar is 'hoog'

wel de enige optie? En wat betekent 'hoog' voor de leefbaarheid?

Gespreksleider is Koen Kleijn. Aan tafel litten onder meer stadshistoricus

Tim Verlaan en bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek.

TOEGANG IS GRATIS. MNVANG 17.00 UUR.

MNMELDEN VIA WWW.SPUI25.NL. Wlj REKENEN OP UW KOMST.

BENT U VERHINDERD, DAN GRMG DOORGEVEN VIA SPUI25@UVA.NL /

0205258142.
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ÄTEGElTABlEAU WEER ALS NIEUW
Het tegeltableau op de voormalige Dufayschool Openbare School

voor U.l. Onderwijs der 2de klasse ziet er weer als nieuw uit na

de restauratie dOOf Saskia van der Poet van Atelier Koningsblauw.

Sinds 2018 staat het gebouw leeg en de bestemming is onbekendö

omwonenden, de gemeente en de beheerder wilden het tableau

behouden. De school in de Dufaystraat was er in 1913 gekomen op

aandringen van de bewoners in de "sterk uitbreidende" buurt tussen

de Van Baerlestraat en de Amstelveenseweg. '2de klasse' betekende

dat er een la ag schoolgeld werd geheven. Op woensdagmiddag en

'5 zondags was er 'Joodse School'.
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Het najaar staat in het teken van tentoonstellingen en televisie-

programma's over het Interbellum. Wij besteden aandacht aan

Amsterdamse film en fotografie uit het tijdperk. Annemieke Houben

schrijft over Communistische Vrouwen Strijdcomite's in Noord, Gerrit

Vermeer over de 'fantastische' architectuur van de schoenenwinkel van

Presburg in de Kalverstraat. Op de Nieuwmarkt dreef de familie Pooters

jarenlang een cafe; veel familieleden begaven zich in de Tweede

Wereldoorlog in het verzet. En: de kamst van een centraal abattoir

maakte een einde aan de gruwelijke en bloederige praktijk van het

slachten in sloppen en stegen, midden in de stad.CD


