
De kinderen Boers zijn allemaal in Duivendrecht geboren en – op Frans ( 1920) na, hij was 

drie toen het gezin verhuisde naar de Amsterdamse Watergraafsmeer  – hebben zij allemaal 

op de Sint Joannesschool hun eerste schooltijd doorgebracht. Het gezin woonde op diverse 

locaties in Duivendrecht. De laatste stek was aan de Rijksstraatweg, schuin tegenover de 

katholieke kerk, twee huizen naast café van Es, zoals het huidige eetcafé Lotgenoten op 

nummer 215 toen heette. 

In 1923 verliet het gezin, bestaande uit moeder en vader Frans, die in verzekeringen deed en 

naar kantoor ging aan de Keizersgracht in Amsterdam, en de kinderen Regina/Gientje (1914), 

Gerard (1915), Aletta/Let 1918 en Frans ( 1920), het dorp Duivendrecht. 

Frans Boers, sinds 1934 wonend aan het Linnaeushof herinnert zich niet zoveel meer uit de 

Duivendrechtse tijd. Zijn zus Let, die nu in Haarlem woont, weet nog dat je vanuit hun tuin 

aan de achterzijde van het huis over de weilanden keek, dat er een waterput was en dat Frans 

misstapte en pardoes in de prutsloot achter het huis viel. Pianoles kreeg zij bij Ettema, die in 

het huis naast het klooster woonde. Oom Gerard uit Diemen was Sinterklaas op school. Zijn 

vrouw had het mooie pak zelf gemaakt en op een schimmel trok de Sint vanaf de 

Duivendrechtse brug door het dorp. Let was bang voor de zwarte hond van slager van 

Walbeek, die zo hard blafte als je voorbij kwam. Omdat vader de verzekering regelde voor de 

bakkerij naast de school kregen de kinderen ’s zomers daar vaak een gratis ijsje.  

Het jongetje Boers op deze groepsfoto van de bewaarschool moet wel Gerard ( geb.1915) 

zijn. 

 

 
 

Oude foto van de bewaarschool van de Sint Joannesschool uit 1919 

Op de grond zittend van links naar rechts: Wietje Kuipers, Bertha Schelling, Joop Braam, Gerard  Boers, ? , Ali 

van Dijk en een onbekend meisje. 

Op de tweede rij van links naar rechts:  ? ,  Piet Bart,  ? , Jan Wortel en Kees van Wel 

De derde rij: Agnes Post, Herman Schelling, Ceciel Kolk, Witte Buis, Gennik Buis en Joop van Wel 

De vierde rij: Doris Buis, Piet Kolk, Marietje Wetel, Joop Vrolijk en  ? . 

Tegen de muur van links naar rechts: waarschijnlijk zuster Adriani, Ali Borst, Willy Redegeld,  ? , Hannie Blom. 



 

Vader Frans Boers gaf in de tijd dat hij in Duivendrecht woonde leiding aan de R.K. 

bibliotheek. Volwassenen en kinderen konden in de kleuterklas van de Sint Joannesschool 

boeken lenen. De bibliotheek was elke zondag na de Hoogmis geopend. De heer Frans Boers 

was bibliotheekhouder  met de heer van der Meer. Zij zijn de uitleen als het ware gestart. 

Later werd hun werk bij de bibliotheek overgenomen door Yke Bakker. 


