
Mevrouw  H.A.M. Schipperijn, bekend in Duivendrecht als tante Mientje Schipperijn,  

smeekt in 1988 pastoor Laan -  in dichtvorm – de oude gedenksteen uit 1913 van de Sint 

Joannesschool met de inscriptie te behouden en aan haar te schenken: 

 

De ramp heeft zich voltrokken: 

Ons dierbaar schoolgebouw 

Ligt nu tegen de vlakte. 

Mij dompelt het in rouw. 

 

Ik zag de eerste paal slaan; 

Ik zag de eerste steen, 

Gelegd door pastoor Evers; 

wij stonden er om heen. 

 

Daarna hebben er velen 

Een steen nog bijgelegd. 

Dat kostte toen één gulden 

Aan de school in Duivendrecht. 

 

Ik zag met droeve ogen  

Dit allemaal toen aan 

Want ach, ik had geen gulden... 

ben huilend weggegaan. 

 

Ik heb de hele school zien bouwen 

Ik was bijna tien jaar. 

Wie kon toch toen iets vermoeden 

van dit dreigend gevaar? 

 

Na vijfenzeventig jaren 

 zie ik de afbraak weer. 

Waarom moest dit gebeuren? 

Zo denk ik iedere keer. 

 

Een puinhoop zie ik nu liggen 

Van wat mij zo dierbaar was. 

‘k denk aan pastoor 

de zusters en mijn mooie klas. 

 

Mijn enigste verlangen 

Als herinnering aan mijn jeugd: 

Mag ik de gedenksteen hebben? 

Dan voel ik mij verheugd. 

 



En het is haar gelukt!  Mientje heeft tot haar dood 17 december 1989 de steen gekoesterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een soort huisaltaar had tante Mientje in haar woning gemaakt voor de in 1988 

- bij de sloop van de school geredde -gedenksteen van de Rooms – Katholieke School 

 

Tekst op steen:  “EERSTE STEEN GELEGD 5 APRIL 1913 DOOR PASTOOR F.J.H.EVERS 

GEDENKSTEEN GEPLAATST 22 MEI 1913 DOOR DEKEN A.D.TIMANS” 

Na haar dood gaf pastoor Laan de eerste steen een plekje in de spreekkamer van de pastorie. 

Eind 2009 werd de steen voor de tweede keer gered. Bij een ‘opruiming’ in de pastorie kocht 

Corrie Werkman-Hiep de steen op. Zij schonk de steen aan de Stichting Oud-Duivendrecht. 

De SOD vormde een werkgroep en die zocht naar een herbestemming voor de steen.  

En dat is ook gelukt! 
Het thema van de 25e Open Monumentendag 2011 is Nieuw gebruik - Oud gebouw en gaat over 

herbestemming. Zaterdag 10 september:  

12 uur  

In Duivendrecht wordt een nieuw kunstwerk met de oude gedenksteen van de Sint Joannesschool 

uit 1913 onthuld door de burgemeester van Ouder-Amstel en meester André Bekema, samen met 

de twee jongste leerlingen van de huidige school.  

13–16 uur  

Rondleidingen te voet, per fiets, lange of korte route, met gids of met gratis routebeschrijving. 

De Sint Urbanuskerk (1878) en De Kleine Kerk (1924) staan voor u open.  

Zondag 11 september  

Galerie Wintershoven, de voormalige Sophia's hoeve (1883), is geopend en exposeert werk van 

Rob en Marianne Wintershoven. 

 

In het Weekblad Ouder-Amstel staat eind augustus het gehele programma. 

In Ouderkerk zijn de OMD-activiteiten op zondag 11 september. 

http://www.openmonumentendag.nl/paginas/100/open-monumentendag/thema-2011

