
Ik kom uit een gezin van 13 kinderen: 4 jongens en 9 meisjes. Ik ben de twaalfde in de rij en 

heb nog een zusje onder mij. 

Samen met o.a. Aloys Kroese, Wil (Wouda) Beukeboom, Ineke van Rossum en de tweeling 

van Roemburg speelden wij als kleuters in de serre van de pastorie tot wij in zuster Adriani’s 

kleuterklas kwamen in het gebouw van de grote school. 

Juffrouw Jansen en juffrouw Hermans leerden ons de beginselen van het lezen, schrijven en 

rekenen.  

Omdat ik in de vierde klas bleef zitten had ik twee jaar te maken met de strenge juffrouw Vis 

en kreeg ook mijn zusje in de klas. Een van onze leerkrachten, misschien wel een invalkracht, 

nam haar zoontje mee. En in de hoogste klas kreeg ik les van meester Bekema. Hij was ook 

het hoofd van onze school. 

Wij woonden ten zuiden van het lintdorp Duivendrecht aan de Zwetskade, gelegen bij de 

eveneens verdwenen Langedwarsweg in de polder Nieuwe Bullewijk in Weesperkarspel  en 

de Abcouderstraatweg. Het was wel drie kwartier lopen naar de Sint Joannesschool. Gelukkig 

kon ik met de bus die van Utrecht naar Amsterdam reed. 

Ik vond het vreselijk om in die zwarte tandartsstoel te moeten plaatsnemen. De schooltandarts 

had een ruimte in het naast de schoolgelegen klooster. Eerst werd je gebit gecontroleerd en 

een tijd daarna volgde het dichten van de (vele!) gaatjes.  

Na de lagere school bezocht ik de huishoudschool aan de Schoolweg achter de Sint 

Urbanuskerk in Ouderkerk. 

 

 
  

Alle meisjes van de Maria Goretti huishoudschool in Ouderkerk aan de Amstel. Ca 1965. 

Trees van der Hulst is de derde van links op de voorste rij. 

 

(Net als in Duivendrecht (1913-1960) werd ook in Ouderkerk de school geleid door de zusters 

van De Voorzienigheid. In 1926 begonnen de zusters van deze orde het onderwijs in 

Ouderkerk. Later kwam daar de ouderenzorg bij, in het Sint - Theresiarustoord. In 1968 bood 

dit huis plaats aan 80 ouderen. In 1977 werd het werk van de zusters van De Voorzienigheid 



overgedragen aan niet-kloosterlingen en vertrok de laatste zuster. In Duivendrecht droegen de 

zusters in 1960 al de school over aan de leken. webredactie). 

 

Na de huishoudschool ging ik aan het werk bij Stoppelman, een stoffenzaak in Amstelveen. 

 

Trees van der Hulst trouwt met Ton Kooijman en komt in de Duivendrechtse Kloosterstraat 

nummer 4 te wonen. Hun drie dochters Sonja (1977), Maaike (1980) en Kirsten (1984) gaan  

alle drie net als hun moeder naar de katholieke school in Duivendrecht. Er was wel iets 

wezenlijks veranderd. Het oude schoolgebouw aan de Rijksstraatweg, waar hun moeder nog 

les kreeg, was gesloopt en in het Zonnehofplantsoen was een splinternieuw gebouw geplaatst. 

In 1985 kwam overal in Nederland een einde aan de LAGERE SCHOOL.  

De kleuterschool als zodanig verdween en voor leerlingen vanaf 4 jaar kwamen 8 groepen: 

alles bij elkaar werd de basisschool. 

De kleuters kwamen in groep 1 en 2, de vroegere eerste klas werd groep 3, de tweede klas 

groep 4, enzovoort. En groep 8 was het laatste leerjaar. 

Met ingang van de basisschool in 1985 nam het schoolhoofd de heer Bekema afscheid.  

De nieuwe basisschool kreeg bij die gelegenheid zijn naam. 

 

 



 

 

Moeder en oud-leerlinge Trees van der Hulst assisteerde jaren op de vrijdagmiddag de 

leerkrachten van haar dochters: Mickey Schouten, Anja Stroomer, Wilma Maassen en Thea 

Schmit, met handenarbeidlessen. 

En nu zitten de kleinzoons van Trees, Riley (1999) en Darren (2001) van dochter Sonja, op de 

A.Bekemaschool. De derde generatie! Trees vindt het onderwijs nu veel losser, leuker. Zelf 

liep ze nog keurig in de rij. Veel is er veranderd, maar wat bleef zijn de strafregels! 

 

 

 

 

 

 
 


