Van de leerkrachten herinner ik mij natuurlijk juffrouw Jansen en juffrouw Herman(s?), maar
bovenal juffrouw Ooms. Als ik kattenkwaad uithaalde en tot de orde geroepen werd zei zij uit
de grond van haar hart: “Ach, van jou had ik dit echt niet verwacht!”. Toen ik over de
uitbranders met mijn hartsvriendin Bep Mol sprak schoot die in de slappe lach, want als zij op
het matje geroepen werd, nadat ze iets gedaan had dat absoluut niet door de beugel kon, kreeg
zij ook te horen: “Goh, van jou had ik dit echt niet verwacht!”.
In Ouderkerk ging Ali naar de naaischool. Haar moeder vond het belangrijk dat zij een vak
leerde. Ali werkte onder andere in de huishouding bij tandarts Groen op de Rijksstraatweg
nummer 93. Ali herkent het huis direct als zij met haar zoon Ton van Schie over de
Rijksstraatweg rijdt op 19 juni 2011. Na 13 jaar was zij weer eens in Nederland.
Toen Ali in 1952 naar Argentinië emigreerde stond in haar paspoort “bonne-infante”
(kindermeisje) vermeld. Haar zus Ans en broer René waren haar in 1950 en 1951 reeds
voorgegaan naar Argentinië.
In 1985 was er een grote reünie voor de oud-leerlingen van de katholieke school
georganiseerd. In het schoolgebouw aan het Zonnehofplantsoen. Het oude gebouw aan de
Rijksstraatweg was al eerder afgebroken en verdwenen, net als de hele Diemerlaan waar het
ouderlijk burgerhuis van de acht kinderen Beukeboom was met ons boerenland, inclusief
veehouderij daar tegenover, zo vertelt Ali.
Ik kwam voor een familiebezoek en die reünie over uit Argentinië en ging er samen met mijn
zus Jo naar toe. “Ik kon er de hele nacht niet van slapen, zo spannend vond ik het. Zou ik nog
mensen herkennen en zij mij? ”. Gelukkig ontmoette ik Henk Bohncke, de oudere broer van
Theo (geb. 1942). De familie Boncke woonde bij ons aan de Diemerlaan op nummer 14. Als
meisje paste ik wel op de kleine Theo, die als 10-jarige naar Canada emigreerde en zich nu
Ted noemt.
Op de reünie ontmoette ik ook een meisje van Heeman en Kees Andriessen, die met Truus
Tetteroo getrouwd is en natuurlijk mijn vriendin Bep Mol, de echtgenote van André Bekema.
Vol ongeloof kijkt Ali(da) Beukeboom in het rond als zij zondag 19 juni 2011 na de Mis van
half elf op het plein voor de RK. Sint Urbanuskerk staat. Dat station, zo dichtbij de kerk en
het winkeltje van Bogaard voor schoolbenodigdheden verdwenen. De boerderij van Van der
Vaart ( Strandvliet) foetsie, net als het melkbedrijf daarnaast van oom Teun Beukeboom. Om
van de Diemerlaan maar niet te spreken. De Rijksstraatweg eindigt nu aan de oneven kant bij
nummer 225-227. Schoolgebouw en klooster stonden op nummer 233-235, tegenover de kerk.
Dat liep zo door tot Rijksstraatweg 307. Dat was het allerlaatste huis van de Rijksstraatweg en
vormde het hoekhuis met Diemerlaan 1. Van dat hele stuk is niets, helemaal niets meer te zien
of te herkennen. Afgebroken begin jaren zeventig van de vorige eeuw voor de bouw van de
Bijlmer.

