
De Rooms - Katholieke St. Joannesschool in Duivendrecht 

werd in 1973 gesloopt voor de aanleg van de metro en het spoor. 

 

 

Op deze oude foto staat rechts het schoolgebouw. Naast de school links bakkerij De Duif. 

De twee linkerhuisjes nummer 227-225 staan er nog en vormen de laatste  woningen 

aan de oneven zijde van de Rijksstraatweg. 

 

De eerste steen van de St. Joannesschool is gelegd op 13 april 1913 en 22 mei 1913 werd een 

gedenksteen geplaatst. Corrie Werkman-Hiep, verwierf in het najaar van 2009 de originele 

eerste steen van de Sint Joannesschool uit 1913 en schonk de steen aan de Stichting Oud-

Duivendrecht. Voor de tweede keer werd de steen gered! Mientje Schipperijn redde de steen 

tijdens de sloop van het schoolgebouw. Na haar dood ging de steen naar de pastorie. Daar 

werd de steen samen met andere zaken te koop aangeboden bij een renovatie. 

 

Het plan ontstond om de gedenksteen te metselen in een nieuw kunstwerk en te plaatsen op de 

oorspronkelijke plek van de school: nu in het plantsoen bij het station en de St. Urbanuskerk. 

 

Architect Dick Albers, in 2005 betrokken bij de herplaatsing van het Michaëlbeeld in de 

Kloosterstraat, schetste een speels ontwerp en Rob en Marianne Wintershoven werkten het 

project verder uit.  

 

Het ontwerp bestond uit een muur in de vorm van een steen, circa 250x100x50cm, met drie 

90 cm hoge bronzen schoolkinderen. Zie de foto hieronder. 

 

 



 

 

Van links naar rechts: Corrie Werkman, de voormalige eigenaresse van de steen. 

Marianne en Rob Wintershoven, kunstenaarsechtpaar met het eerste ontwerp in miniatuur. 

Dick Albers, architect. Hij maakte o.a. het ontwerp van het Michaëlbeeld aan het eind van de 

Kloosterstraat. De werkgroep staat op de plek aan het einde van de Rijksstraatweg waar de 

school stond. 24 februari 2010. Foto: Ans Quirijnen-Cocx, Stichting Oud-Duivendrecht. 

  

Het eerste ontwerp in brons was duur. Uit het Coöperatief Fonds van de Rabobank ontving de 

SOD een aanmoedigingsbedrag van 1000 euro. Inmiddels is het dure ontwerp met de bronzen 

beelden veranderd in een ontwerp van Corten-staal.  

 

 
 

 

 



Het project is een samenwerking tussen de projectgroep 1
e
 steen (Corrie Werkman, Dick 

Albers, Rob en Marianne Wintershoven, Ans Quirijnen), het Coöperatief Fonds van de 

Rabobank, de gemeente Ouder-Amstel, de Stichting Oud-Duivendrecht en particulieren uit 

Duivendrecht e.o. 

Het project heeft door een forse verhoging van de staalprijs vertraging opgelopen bij de 

aanbesteding, maar de niet onbelangrijke financiële kant is, dankzij enkele organisaties en 

spontane bijdragen van veel mensen met een warm hart voor de historie van Duivendrecht, in 

orde gekomen. 

Zaterdag 10 september, Open Monumentendag 2011, wordt het kunstwerk onthuld. 

De heer A. Bekema – naamgever van de huidige school aan het Zonnehofplantsoen – onthult 

de steen samen met kinderen van de school. Onze burgemeester, mevrouw Mieke  Blankers – 

Kasbergen zal die dag spreken.  

 

13 mei jongstleden verliet de bijna honderd 

jaar oude steen de woning van de familie 

Werkman. Rob en Marianne Wintershoven 

verzorgden het vervoer naar Limburg.  

De firma Metaal Service Dassen in Geleen 

zorgt voor de uitvoering van het ontwerp en 

vóór Open Monumentendag 2011 komt de 

steen vervat in een kunstwerk weer naar 

Duivendrecht terug.  

 

 

 



 
 

Corrie Werkman – Hiep pakt de steen zorgvuldig in voor vertrek..... 

 

 
 

.....en draagt de steen over aan Marianne Wintershoven 



 
 

En zo gaat de steen op reis naar Geleen 

 

 

 



 
 

Metaal Service Dassen - Geleen 

 

 
 



 
 

In de werkplaats 

 

 
 

 

 



 
 

Geleen 13 mei 2011 Digitalisering van het ontwerp. 

 

 
 


