
Tante Lien(-tje)  Schelling is een van de bekendste oud- Duivendrechters. Lien kwam uit een 

groot gezin. Zij was onderwijzeres, gaf onder andere les in Papoea Nieuw-Guinea en 

Ouderkerk aan de Amstel. Dirigeerde het zangkoor van de Sint Urbanuskerk, Sint Caecilia, en 

maakte na haar pensioen deel uit van het schoolbestuur in Duivendrecht. 

Iedereen in het dorp kende Lientje. Geboren 5 juli 1914. Overleden 15 februari 2009. 

 

In december 1995 schreef mevrouw E.G. (Lien) Schelling, Rijksstraatweg 101: 

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET KATHOLIEKE ONDERWIJS IN DUIVENDRECHT 

 

Oorspronkelijk, voor het jaar 1913, stond er in Duivendrecht, wat het onderwijs betreft, één 

Openbare School, overwegend bezocht door Katholieke en Protestantse leerlingen. Dat éne 

schoolgebouw stond aan de Rijksstraatweg aan de even kant, tegenover de plaats waar nu de 

N.H. Kerk staat. 

 

 
 

Archief Stichting Oud-Duivendrecht 

 

De OLS in Duivendrecht aan de Rijksstraatweg. Deze opname dateert uit 1900. 

Sinds 1925 gebouw “Pax” van de R.K. Welstandsbond. Het gebouw is in 1930 gesloopt. 

 

 

Er kwam verandering toen het R.K. Kerkbestuur van de Sint Urbanuskerk in 1912 besloot 

over te gaan tot het stichten van een eigen school, een parochiële school, bestemd voor 

jongens en meisjes tot dertien jaar. 

Het te geven onderwijs zou overgedragen worden aan een Zustercongregatie: "De arme 

zusters van het Goddelijk Kind", ook wel "De Voorzienigheid" geheten, in Amsterdam aan de 

Lauriergracht. Daarom was het noodzakelijk, dat er, aangrenzend aan de nieuwe school, ook 

een Zusterhuis gerealiseerd moest worden. 
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Zustersschool van de congregatie De Voorzienigheid 1913 

aan de Rijksstraatweg tegenover de R.K. Kerk S. Urbanus uit 1879 

 

Toen alle plannen, inclusief de financiën, door diverse instanties goedgekeurd waren, kon de 

bouw een aanvang nemen. Voor de lagere school kwamen er beneden drie lokalen. Daarnaast 

nog een lokaal voor de "bewaarschool". Op de bovenverdieping de "naaischool". 

Daar werd tevens nog een vrij lokaal aan toegevoegd. De nu ontstane ruimte bood plaats aan 

honderd leerlingen. 

Het geheel was zo ingericht dat er in de toekomst meerdere lokalen bijgebouwd konden 

worden, in verband met de groei van de school, zonder grote onkosten. Een aantal jaren later, 

had men plaats voor 224 leerlingen. 

De school kreeg de naam van JOANNES, apostel en evangelist. 

 

Het Zusterhuis werd bewoond door zes religieuzen: 

Een" eerwaarde Moeder" met vijf medezusters. Boven de ingang van het klooster stond de . 

spreuk: SOLI DEO GLORIA. 

Een van de zusters werd aangesteld als hoofd der school, bijgestaan door twee 

lekenonderwijzeressen. Van mannelijke collega's was absoluut nog geen sprake! 

Voor de naai- en bewaarschool waren twee zusters beschikbaar. 

 

Naast hun onderwijstaak zorgden de zusters ook voor het schoonhouden van de school. Dat 

was nog een hele klus. In de wintermaanden voor dag en dauw opstaan om in de verschillende 

lokalen de grote kachels aan te maken, waarvan de pijpen dwars door de klas langs de 

plafonds aangebracht waren. Zand strooien op de vloer was een wekelijks terugkerend karwei. 

Alles zag er zeer verzorgd uit. De zusters waren met hart en ziel verknocht aan de school en 

ze stonden garant voor uitstekend onderwijs. 

 

Op drie november 1913 had de inwijding van de school en het Zusterhuis plaats, waarbij 

enige hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. Het was een plechtige Misviering in een 



volle Urbanuskerk. De toenmalige deken van Ouderkerk : A. TIMANS, hield een treffende 

toespraak over de zegeningen van goed katholiek onderwijs; onder deze viering werd ook de 

"gedenksteen" gewijd, die nog steeds bewaard is gebleven. 
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Inwijding van de Sint Joannesschool in 1913. Het meisje uiterst rechts is de 11-jarige Mientje 

Schipperijn. Achter haar staat haar vader. 

    

De oprichting van een eigen Katholieke school bracht wel wat commotie in het dorp te weeg. 

Toen Katholieke en Protestante kinderen samen op een school zaten, gingen ze plezierig met 

elkaar om. Maar zo gauw de Zustersschool geopend werd en meer dan de helft van het aantal 

leerlingen daar naar toeging, was het gedaan met dat vreedzame leven. 

De protestantse kinderen beschouwden hun vroegere Katholieke vriendjes als "overlopers", 

als "verraders", als "vijanden". Wat was het gevolg ervan? Als ze elkaar nu na schooltijd 

tegenkwamen, ging men op de vuist, met de klomp in de hand! 

 

Toen enige jaren later er ook een Christelijke school werd opgericht, luwde de strijd vanzelf. 

De openbare school raakte weer een groo taantal leerlingen kwijt en had geen bestaansrecht 

meer. De overgebleven rest ging toen naar de openbare school in Betondorp. 

Toen de sluiting van de school een feit was kreeg het een andere bestemming. Het werd een 

verenigingsgebouw onder de naam van PAX - gebouw. In de loop der tijden eveneens 

gesloopt. 

 

De gebouwen van Kerk en School stonden tegenover elkaar aan de Rijksstraatweg. Ze zijn, 

wat activiteiten betreft steeds nauw met elkaar verbonden gebleven, in wel en wee. 

Elke week kwam "meneer Pastoor" in iedere klas catechismusles geven. Elke morgen was er 

in de kerk een "schoolmis" onder leiding van de zusters. Ofschoon het bijwonen niet verplicht 

was stuurden vele ouders hun kinderen voor schooltijd daar naar toe. 



Bij kerkelijke feesten en verjaardagen van de pastoor werden de leerlingen er steeds bij 

betrokken. Op "hoogtijdagen"mochten vele meisjes "bruidje" zijn en de jongens "misdienaar". 

Ook werd er op school door de leerlingen van de "naaischool" borduurwerk verricht ten 

behoeve van de kerkelijke gewaden, die tijdens de verschillende diensten gedragen werden. 

 

Het Katholieke onderwijs werd alom gewaardeerd. 

 

Het aangrenzende nieuwe Paxgebouw groeide uit tot een centrum van allerlei gezellige 

activiteiten en parochiebijeenkomsten. Deze drie gebouwen vormden vanouds de kern van het 

centrum van Duivendrecht. Daar woonden de "notabelen" van het dorp.  

In de oorlogstijd werden het Paxgebouw en de pastorie ook gebruikt voor het geven van 

onderwijs. 

 

In 1938 werd het vijfentwintigjarig bestaan van de school gevierd, waarbij de, nu oude, 

pastoor Evers, de medeoprichter eveneens aanwezig was. Ook het hoofd van de christelijke 

school, de heer Elfrink, kwam het Bestuur feliciteren. 
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Van 1919-1939 was de heer J.E. 

Elfrink, Hoofd der Christelijke School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In 1950 kwam er een zesde lokaal bij. Er waren nu zes leerkrachten voor 220 leerlingen: 

 

 
        
Archief Stichting Oud-Duivendrecht 

1950 Uitbreiding van het schoolgebouw 
 

De hoofden der school, allemaal zusters, volgden elkaar met een zekere regelmaat op. Het 

meest bekend is wel "zuster Clara", die ruim drieëntwintig jaar de scepter zwaaide. Zij kende 

iedereen in het dorp, was goed op de hoogte van het wel en wee van haar leerlingen. In de 

Duitse bezettingstijd was ze voor geen kleintje veraard. In 1947 werd ze overgeplaatst naar de 

kweekschool in Amsterdam.  

Dit even terzijde: In de oorlogsjaren werd het salaris van de religieuzen met 40% verlaagd. 

 

Het laatste hoofd der school was zuster Ludgerus, toen in het jaar 1960  in de maand augustus 

de zusters van De Voorzienigheid vertrokken. Het was voorgoed gedaan met de aloude 

Zustersschool. 

 

Het werd een "lekenschool" met een man aan het hoofd in de persoon van de heer A. Bekema. 

De eerste tijd omringd door vrouwelijke leerkrachten, later ook door mannelijke collega's.  

Dat was een zeer ingrijpende verandering voor Duivendrecht. 

 

Tot nog toe was het R.K. Kerkbestuur tegelijkertijd ook Schoolbestuur. Daar kwam in 1973 

een einde aan. In plaats van het "oude Schoolbestuur" werd er een zelfstandige Stichting in 

het leven geroepen: "Stichting voor R.K. Onderwijs in Duivendrecht"geheten. Dat was ook 

heel iets nieuws. De administratie, die tot 1973 door het hoofd der school werd verzorgd, 

wordt later overgedragen aan het Centraal Onderwijs Kantoor COK in Amsterdam. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Maar er stond nog veel meer te gebeuren: Duivendrecht breidde zich meer en meer uit. Er 

kwamen nieuwe woonwijken en hoge flats. Er stond behoefte aan scholen.. Zo werden op de 

Zonnehof twee scholen in een gezamenlijke ruimte gebouwd: een openbare: "De Grote Beer" 

en een Christelijke "De Regenboog". 

In verband met de nieuwe bouwplannen aan het eind van de Rijksstraatweg zou ook de 

katholieke school moeten verdwijnen. 

En drie jaar later stond er een nieuw Sint Joannesschool op het zelfde complex naast de reeds 

bestaande scholen op Zonnehof. Drie scholen naast elkaar: wat een eensgezindheid!  

 

De oude school bestond niet meer en werd verhuurd aan de firma Pex, een groothandel in 

horlogebandjes. Het voormalige Zustershuis werd gebruikt als "Jeugdhuis". 

 

In 1985 kwam de nieuwe basisschool. Deze bestaat uit de samenvoeging van de 

kleuterschool: Paulus, de Boskabouter en de lagere school, de Sint Joannesschool. Nu als een 

eenheid. Er werd niet meer gesproken over klassen, maar over groepen: groep één en twee de 

kleuters en groep drie tot en met acht de overige leerlingen. In datzelfde jaar ging de heer A. 

Bekema, na een lange staat van dienst, met vervroegd pensioen. Zijn naam zal niet gauw in de 

vergetelheid raken. Door zijn vele verdiensten voor de school besloot het toenmalige 

schoolbestuur, dat bestaat uit ouders van de leerlingen, de naam van de school te wijzigen in 

A. Bekemaschool. Velen waren het niet eens met deze wijziging. Zij meenden terecht, dat de 

oorspronkelijke katholieke identiteit verloren zou gaan. 

 

De heer Bekema werd als hoofd opgevolgd door heer Herman Hoogenaar. Momenteel 

(december 1995) is de heer Ron van Lijf hoofd van de A. Bekemaschool. 

 

In 1993 werd op grote schaal het tachtigjarig bestaan van de school uitbundig gevierd met 

vele oud-leerlingen overal vandaan, die vol verbazing het verschil zagen met hun oude 

vertrouwde Sint Joannesschool aan het einde van de Rijksstraatweg. 

 

 
 



 
 



Lien Schelling schrijft in december 1993 verder: Ook de samenstelling van het huidige aantal 

leerlingen wijkt nogal af van de beginperiode uit het jaar 1913. Er zijn twee soorten kinderen: 

De Nederlandse of Autochtonen ongeveer 60% 

De Buitenlandse of Allochtonen ongeveer 40% 

De leerlingen zijn niet alleen uit Duivendrecht, maar ook uit de Venserpolder en Amsterdam 

Z.O. 

Wat godsdienst betreft, zijn er grote verschillen. Dat deze omstandigheden het onderwijs 

geven niet gemakkelijker maakt, ligt voor de hand. Had men vroeger bijna uitsluitend 

katholieke kinderen, daar is nu geen sprake van. Ook de band met de parochie is niet, wat het 

ooit geweest is. 

Het schoolgebouw zelf en de inrichting ervan lijken helemaal niet meer op de afzonderlijke, 

min of meer, afgesloten lokalen van weleer. 

Dit zijn allemaal veranderingen en verbeteringen, die het onderwijs ten goede komen. Je moet 

per slot van rekening met je tijd mee. Deze nieuwigheden komen noodgedwongen van 

buitenaf. 

 

Maar wat geen verbetering behoeft, dat is de liefde en de toewijding, waarmee de Zusters van 

de Voorzienigheid in 1913 met hun Sint Joannesschool begonnen zijn.  

 

Doch als we ervaren, en daardoor weten, dat de leerkrachten van vandaag met veel zorg en 

plezier voor de klas staan en dezelfde toewijding bezitten, kunnen wij met een gerust hart de 

toekomst van onze A.Bekemaschool tegemoet zien. En dat hopen wij van harte! 
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1983: Links Lien Schelling. Zij ontvangt bloemen van Ans Keur, leidster bij Peuterspeelzaal 

“Priegeltje” bij haar afscheid als bestuurslid van de stichting voor R.K. Onderwijs in 

Duivendrecht 

 

Hieronder de reactie van het bestuur van de Stichting op hetgeen door mevrouw Schelling 

geschreven is: 

 

 

 



 


