Mijn twee oudste broers en mijn oudste zus gingen nog naar de Openbare Lagere School.
Rond mijn geboortejaar, 1920, werd de O.L. School te Duivendrecht opgeheven. Het
schoolgebouw lag aan de Rijksstraatweg op de hoogte van en tegenover de plek waar nu de
Kleine Kerk ligt, Rijksstraatweg 129.
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Deze opname dateert uit 1900. Sinds 1925 gebouw “Pax” van de R.K. Welstandsbond.
Toen ik ca 10 jaar oud (1930) was, is het gebouw gesloopt. Dat heb ik nog gezien.
Ik ben in Duivendrecht geboren aan de Rijksstraatweg 99, oude nummering, vlakbij Bakkerij
De Hoop. Ik ben de jongste van 11 kinderen. Twee kinderen uit ons gezin zijn overleden aan
de Spaanse griep. Die virusinfectie doodde een kindje binnen een paar uur en een andere met
7 maanden. Ik ben met mijn 90 jaar de laatste; al mijn broers en zussen zijn overleden.
Ik ging naar de kleuterklas van de sinds 1913 bestaande Sint Joannesschool. De kleutertjes
zaten in mijn tijd in een lokaaltje aan de achterzijde van het schoolgebouw, bij de nonnen.
Het zoontje van de kapper kreeg een kleurenlolly mee naar school. Tot er weer een andere
kleur tevoorschijn kwam likten wij om de beurt aan dezelfde lolly.
In de eerste klas gaf juffrouw Jansen uit Diemen les. Later kwam je bij juffrouw Hermans, zij
kwam uit Rotterdam. In klas 4 en 5 onderrichtte een manke non en in de 6e klas was het de
legendarische zuster Clara die les gaf. In het laatste schooljaar maakten wij een uitstapje met
de bus naar de Heilige land Stichting bij Nijmegen.
Een van mijn klasgenootjes was An (Kroese-) Buijs en ook Joop Clement. Joop werd later een
zwager van mij. Onze vrouwen Plonie en Lientje Kooijman waren zussen.
Joop Bart en Joop Clement waren van af hun 1e H. Communie met 7 jaar tot hun 17e jaar
misdienaars. De Latijnse teksten konden zij dromen, maar bij een overhoring in de klas
raakten zij weleens de draad kwijt. Pastoor Röben ( pastoor in Duivendrecht van 1929 – 1948)
gaf godsdienstlessen op school en was “een op en top priester”.

In de jeugdjaren van Joop Bart was er nog een prachtige toegangsbrug tot het kerkplein met
een sierlijk hek. Pastoor Röben maande de jongens toen het hek weer prachtig opgeschilderd
was er niet meer aan te komen. De jongens klommen er regelmatig op én over. Volgens de
pastoor was het hek na de schilderbeurt als “een spiegel” geworden. En thuis klom je immers
ook niet op de spiegel!
De vader van Joop Bart, Gerrit, maakte in 1943 op linnen een schilderij van de kerk en daarop
staat het bewuste hek inderdaad afgebeeld als een spiegel. Het schilderij heeft jaren op de
pastorie gehangen en Corrie Werkman heeft de afbeelding bij de zolderopruiming verworven
en geschonken aan de familie van Joop Bart. Zoon Jos zorgt ervoor dat het in de familie blijft.
Hieronder een foto van de Sint Urbanuskerk en de pastorie met brug en hek en schattige
kindertjes aan de bomenrijke Duivendrechtselaan.
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Joop deed zijn 1e H. Communie in de parochiekerk in Duivendrecht maar voor het Vormsel
moesten de kinderen lopend naar Diemen omdat het sacrament daar toegediend werd.
Joop heeft liefst 53 jaar gezongen in het kerkkoor, waarvan 47 jaar als solist!

Na de lagere school gaat Joop in het dorp aan het werk bij smederij Bieshaar. Een Koninklijke
onderscheiding herinnert aan een veertig jarig dienstverband. Voor les in bouwkundig tekenen
volgde hij de avondschool in het gebouw van de Sint Josef Gezellenvereniging (later het Van
Nispenhuis) aan de Stadhouderskade in Amsterdam.
Joop woonde tot zijn trouwen thuis. Samen met zijn vrouw eerst in de Azaleastraat en
vervolgens in de Begoniastraat, eerst boven en later beneden.
Uit het huwelijk (1950) van Joop Bart en Plonie Kooijman zijn vier kinderen geboren:
Lia, Beppie, Carla en Jos. Alle kinderen gingen naar de Sint Joannesschool.
En ook kleinkinderen bezochten in Duivendrecht de lagere school.
Drie generaties die voor het basisonderricht het rk onderwijs in Duivendrecht volgden.
Wat Joop wel opgevallen is dat vroeger elke schooldag begon met gebed en dat het bij zijn
kleinkinderen af hing van de leerkracht of dat wel of niet het geval was.
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