
Netty Pieneman-de Jonge geboren (14 maart 1938) én getogen in de Kloosterstraat  

en nu nog steeds woonachtig op nummer 22 

 

 
 

 
 



 
 

Ons woonblok in de Kloosterstraat in aanbouw (1935) 

 

 
 

De eerste woonblokken in het begin van de Kloosterstraat: achterzijde van de even nummers. 

Het Clarissenklooster is in 1926 gebouwd naar ontwerp van architect G.J. van Dijk. De 

kloostergemeenschap, door en voor vrouwen, leefde naar de leefregel van de H. Franciscus. 

De gemeenschap bestond uit "slotzusters" en "buitenzusters". De eersten hadden in het geheel 

geen contact met de buitenwereld. 



 
 

Peuter Netty de Jonge kon heerlijk voor de deur van de ouderlijke woning op straat spelen. 

 

 

 

 

 

Netty, als  kleuter in de Kloosterstraat 

1941 

 

De Kloosterstraat was/is de eerste 

zijstraat van de Rijksstraatweg rechts 

over de oude Duivendrechtsebrug. 

Op de hoek rechts café Brugzicht. 

Op de hoek links de woning van de 

familie van Dijk. 

 

 

 

 

 



Netty na de Tweede Wereldoorlog in de 

Kloosterstraat, die inmiddels vol gebouwd is met 

woonblokken, zogenaamde “families van 

huizen”. Het klooster aan het eind van de straat is 

in 1968 gesloopt voor de bouw van een snelweg. 

 

Het dorp Duivendrecht verloor in de jaren na de 

oorlog haar agrarische karakter en raakte 

ingeklemd tussen snelwegen en verbindingen 

voor metro en spoor. Binnen de Stichting Oud-

Duivendrecht zet Netty zich voor het behoud van 

het landelijke karakter van ons dorp.  

 

Netty, inmiddels de trotse grootmoeder van 

Danique en Tommy, is trouw gebleven aan de 

Kloosterstraat in Duivendrecht. Tot mijn 23
e
 

levensjaar woonde ik bij mijn ouders op nummer 

22. Na mijn huwelijk met Niek hebben wij 

ingewoond in de Kloosterstraat, op nummer 48. 

In 1966 verhuisden wij naar de benedenwoning 

op nummer 24, onder mijn eigen ouderlijk huis. 

Sinds 1972 wonen wij weer op nummer 22, het 

huis waar ik mijn jonge jaren doorbracht. 

 

 

 

Een luchtfoto van de Kloosterstraat uit het begin 

van de 21
e
 eeuw. 


