De school aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat.

Architect Ir. G. Friedhoff B.N.A.
Uit: Bouwkundig weekblad Architectura 24 augustus 1940
Bouwjaar van de school 1937-1938
Bouwsom ƒ 62.173,- Inhoud 4540 m³
Prijs per m² ƒ 13,70.

Op een terrein in een nieuw stadsgedeelte (voormalig Schoten) is de Jan
Pieterszoon Coenschool gebouwd.
In het uitbreidingsplan was een terrein van 5.500 m² gereserveerd voor openbaar
speelterrein en voor den bouw van deze school. Aan de smalle Noordzijde is de
school gebouwd, waardoor de klasselokalen aan het zuiden kwamen; aan de
Westzijde is het gymnastieklokaal gelegd; aan de Oostzijde is nog een terrein voor
een zevende leslokaal gereserveerd. Het speelterrein is slechts aangelegd
voorzover de behoefte van de school dit noodzakelijk maakte; voor het geheele
terrein is een project aanwezig, waarbij het Zuidelijk deel voor kleine kinderen is
bestemd, hetwelk zou worden afgescheiden met houten latwerk en worden
voorzien van zandbakken, overdekte wachtgelegenheid en wat speelgerei. Het
gedeelte tusschen deze afgesloten speelruimte en de school zou zoowel bestemd
zijn voor de jeugd die op school is, als na schooltijd voor ieder ander.
De leslokalen zijn gescheiden gehouden van het gymnastieklokaal, hetgeen ook
architectonisch tot uitdrukking is gebracht. Dit geeft voordelen voor
geluidsisolatie, terwijl ook het gebruik van dit lokaal voor vereenigingen buiten de
schooluren geen aanleiding tot onnodig bezoek in de school zelf geeft. De
afmetingen van de gymnastiekzaal zijn, in overleg met de vereeniging van
gymnastiekleeraren, minder lang gerekt dan gebruikelijk was met het oog op
wijzigingen in het gymnastiekonderwijs, waar spelen meer op den voorgrond
blijken te komen.
Door de breede zaal werd de bouwmassa groot en bij den eersten opzet bleek
afdekking met een zadeldak van de beide bouwblokken (lokaalgroep en
gymnastiekzaal) tot een onbevredigend resultaat te leiden daar ze te weinig
verschillend waren om een goed geheel te verkrijgen. Daarom is een lessenaarsdak
gekozen, waardoor de lokaalgroep aan de pleinzijde belangrijk verhoogd kon
worden, en aan de straatzijde laag kon blijven, wat in verband met de bebouwing
zeer gunstig was. De gymnastiekzaal kon nu ook bescheidener gehouden worden.
Terwijl de enigszins afwijkende dakvorm uit verlichtings- en ventilatie-oogpunt,
vooral in deze zaal bleek te bezitten.

De bebouwing van de omliggende straten is eenvoudige woningbouw, de school
vormt in deze omgeving een afwijkende massa en domineert daardoor sterk. In de
geheel nieuwe wijk maakt deze minder gebruikelijke kapvorm helemaal geen
storenden indruk. Propaganda voor een dergelijke oplossing wil ik echter
geenszins maken. De omstandigheden moeten er toe leiden, dat deze toegepast kan
worden en een enkele maal zal het een aangename afwisseling kunnen zijn, vooral
in een omgeving zooals hier, die door stereotypen en zuinigen woningbouw zeer
gauw aanleiding tot eentonigheid geeft.
Boven de ramen is aan de buitenzijde een nis voor zonneschermen aangebracht.
Uit financieele overwegingen zijn de schermen zelf achterwege gebleven. Het
geheel is opgettokken in geelgrijze baksteen (formaat 12-25-5,5) en afgedekt met
ruberoid. De vorm van de leslokalen maakt ruimte verlichting mogelijk, terwijl
toch een zekere beslotenheid op de ooghoogte is nagestreefd. Door dezen vorm is
tevens voorkomen, dat in dezen gevel een soort baksteenraamwerk van gelijke
verticalen en horizontalen ontstaat wat m.i. zelden een gunstig aspect oplevert. De
kleine onderramen zijn zoo geplaatst, dat de kinderen zittend hieruit kunnen zien;
deze ramen alle opendraaien. Het onderwijzend personeel ziet –staandehierdoor naar buiten. De bovenramen zijn allen tuimelend. De lokalen zijn met
linoleum belegd, de gangen zijn van doorgezaagde baksteenklinkers. De figuur van
J.P. Coen in het trappenhuis is van geglazuurde gebakken klei en door den
beeldhouwer M.S. Andriessen (Haarlem) vervaardigd.
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De gymnastiekzaal
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