
 
De Klassenfoto van Netty Pieneman-de Jonge 

Christelijke Lagere School te Duivendrecht, schooljaar1945-1946 

De leerkracht: 

Juffrouw van Ee, later mevrouw Pool. Zij hielp bij ziekte van anderen, zelfs nog in het begin 

van de jaren 70 van de vorige eeuw. Zij heeft later ook jaren deel uit gemaakt van het 

schoolbestuur.  

Bovenste rij van links naar rechts: Ada Diepgrond, Beppie Plas, Willy Kolfschoten, Nel 

Geldermans, Netty de Jonge, Thea Waaldijk, Hannie Peters 

Daar onder: Wiesje Glimmerveen, Elly Roepman, Lida de Leeuw, Loes Geldermans, 

Mijndert de Vries, Stevie Verheul , Orla Stil  

3
e
 rij: Freddie de Bruin, Eddy de Boer, ??????, Bennie v.d. Linden, Attie Doting, Arie den 

Butter, Kees van Vliet 

4
e
 rij: Rokes Verheul, Joop van Meerveld, Lammert van der Vaart 

 

De school waar Netty de Jonge (geb. 14 maart 1938)  naar toe ging is gebouwd in 1925, door 

de architecten Maarse en Pool en de aannemers A. en W. de Bruin. De school lag achter de 

protestantse kerk. De school is gesticht door de Vereniging tot Stichting en Instandhouding 

van Christelijke Scholen te Duivendrecht. Deze vereniging sloot zich aan bij het reglement 

der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs. In 1930 werd een vierde lokaal 

aangebouwd. In 1935 werd in een houten gebouw, achter de lagere school, een kleuterklas 

gehuisvest. De eerste leerkrachten van de school waren: dhr. J. Elfrink, hoofd der school, 

mej. Oostveen, mej. G.I. Haan, dhr. H.H. Grimme, een ouder broer van het latere schoolhoofd 

A.A. Grimme en mej. E.G. van Bruinisse. Het aantal leerlingen schommelde rond de 100. 

Een sportzaal was lang een wens, maar werd hier nooit gerealiseerd. 



Mijn eerste schooldag 

In 1944: Naar de “grote” school 

in de 1
e
 klas bij juffrouw 

Bruinisse. Deze juf kwam op de 

fiets naar school en had een 

hondje mee in een mandje. 

Ik zag er prachtig uit in een 

overgooier van flessengroene 

etalagestof. Met restjes zijde had 

mijn moeder er tot mijn vreugde 

ballonnenmeisjes opgeborduurd. 

De blouse was wat kort en 

gemaakt van het restant van een 

oud overhemd van mijn vader. 

 

Alsof mijn kleding exclusief van 

de “Bonneterie” kwam. 

 

 

 

 

 

 

De ingang van het Schoolpad lag 

aan de Rijksstraatweg, tussen de 

kerk en het schoolmeesterhuis. 

Het grote gebouw aan de 

overkant is het elektriciteitshuis.  

 

Voor de kleuters was er achter het stenen schoolgebouw een apart houten schooltje. Dat 

gebouwtje en de inventaris brandde af omdat er tijdens schoonmaakwerkzaamheden een mat 

tegen de kolenkachel gekomen was. De kleuters kregen onderdak in het Paxgebouw. Wij 

moesten wel een eigen tafeltje en stoeltje meenemen. Dat was bij de schaarste in de oorlog 

niet eenvoudig. Een familielid heeft een set voor mij gemaakt en die heb ik nog steeds. Ik 

herinner mij nog heel goed dat wij onder de tafeltjes moesten duiken bij luchtalarm. En nog 

steeds voelt het naar als vliegtuigen laag overvliegen. Vanuit ons huis in de Kloosterstraat 

zagen wij de oorlogsvliegtuigen richting IJsselmeer gaan. 

 

In ons eerste lagere schooljaar gingen wij met de hele klas naar de Cinetone Studio’s aan de 

Duivendrechtsekade waar wij dan wat te eten kregen uit de gaarkeuken. Soms liepen wij zelfs 

tot onze knietjes door het water omdat de Duitsers ergens een dijk hadden doorgestoken. 

 



 
 

 
 

 



In de 2
e
 klas kwamen wij bij juffrouw van Ee. Daarna bij meester Visser. Hij woonde aan het 

begin van de Rijksstraatweg, bij de klok. De dames Hogen, zusters van de klokkenmaker, 

hadden op 1 hoog voor hun raam een klok hangen. Wij wisten dus altijd hoe laat het was.... 

De andere meester, de heer Kok woonde achter in het dorp. Het deel dat nu gesloopt is. 

Wij zaten in dubbelklassen. Dat vond ik best prettig omdat je fijn kon meeluisteren als de 

andere klas les kreeg in hetzelfde lokaal. 

En toen de  6
e
 klas bij het hoofd der school: meester (Aart) Grimme. Dat was een heerlijk en 

onvergetelijk schooljaar! Tussen de middag deed de meester zelf mee met meidenpakkertje. 

Veel kinderen uit de Bijlmer bleven over en wij kwamen tussen de middag zo snel mogelijk 

weer naar het schoolplein terug om mee te spelen. Het schaatsen op de Vens(t)er met zijn 

allen: zwieren en zwaaien. En baantjes trekken. Foto’s uit januari 1948. Bijna 10 jaar oud. 

 

 



Meester Grimme was een groot pedagoog en aimabel mens. Van dit laatste jaar herinner ik 

mij Kerst in de Hervormde Kerk. Met rode wangen luisterden we naar een zelf geschreven 

Kerstverhaal van Meester Grimme en dan bij het naar huis gaan een appel en een boek van 

Gebr. Kluitman mee naar huis. Wij leerden psalmen zingen en genoten van de lessen Bijbelse 

geschiedenis. Juffrouw van Ee en meester Grimme konden zo prachtig vertellen! 

 

 
 

Wij maakten in een losbladig schrift werkstukken over de wereld dichtbij en ver weg. 

 



 

 

                   
 

 



 
 

Wij werden enorm gestimuleerd om de werkstukken te illustreren met afbeeldingen uit 

tijdschriften of om zelf tekeningen te maken. 

En natuurlijk ons schoolreisje, heel bijzonder voor deze tijd. Wel 5 dagen op kamp naar "De 

Remboe" in Epe. Al met al een tijd om met plezier aan terug te denken. 

Op advies van meester Grimme ging ik ging met Thea Waaldijk uit mijn klas naar de 4-jarige 

Christelijke Handels H.B.S. aan de Nicolaas Maesstraat in Amsterdam. 

 



Orla Stil, mijn klasgenootje uit de Azaleastraat is - ook nu zij ver weg woont in Australië, 

sinds 1960 - nog steeds mijn boezemvriendin. Vol ijver schreven wij de versjes in ons mooie 

naoorlogse schriftje en kregen mooie cijfers: 

 

 
   

 

 



 
 

 



Klasgenoot Joop van Meerveld en ik hebben altijd een zwak voor elkaar gehad en gehouden. 

Boebel Hauber vroeg mij een keer: “Wil jij met Joop?!”. Joop mocht op mijn 12
e
 verjaardag 

komen en verraste mij met stuiters en een ringetje. Ik trouwde echter met Niek Pieneman in 

de Doopsgezinde Kerk aan het Oosterpark. Onze kinderen Marc (1964) en Evelyn (1968) 

gingen ook naar de christelijke school in het dorp. Zowel in het oude schoolgebouw als op de 

Zonnehof. Marc heeft nog 2 jaar aan het schoolpad gezeten. Als kleuters gingen onze 

kinderen naar Pippeloentje, in het gebouw De Meidoorn. 

Van 1970-1980 maakte ik zelf deel uit van het bestuur van de school de Regenboog. Onder 

andere met de heer Boode en mevrouw Pol- van Ee, mijn vroegere juf. Zij wilde dat wij haar 

tutoyeerden en Janny noemden. Dat vond ik best moeilijk. Mijn oudere broer Ger 

Mijn oudere broer Ger (geb. 1930) moest thuis 14 maanden lang kuren omdat hij tbc had en 

juffrouw van Ee heeft hem thuis les gegeven. Ger heeft nog bij meester Elfrink in de klas 

gezeten en was al van de lagere school af toen ik er op kwam. Ger heeft bij Marretje van der 

Vaart van de Sophia’shoeve in de klas gezeten en ik zat bij Lammert van der Vaart in de klas.  

 
1946: Netty en Ger de Jonge in Duivendrecht.  

Ger was op de 5-jarige H.B.S. aan het Oosterpark in Amsterdam 

 

 



Ik heb ook nog op een meisjeskoortje Klein Maar Dapper (?) gezeten en wij studeerden 

“Goud Elsje” in. Omdat mijn stem te zwaar was werd ik bij de jongens ingedeeld en werd 

Kabouter Denneappel.  

Handbal speelde ik bij Tavenu op de sportveld in de Burgemeester van Damstraat tussen mijn 

12
e
  en 16

e
 jaar. 

 

Wij kregen op school verkeersles en tot slot een mooi diploma: 

 
 

Wij waren - in tegenstelling tot de gebruikelijke situatie op scholen in onze tijd - op de 

zaterdag de hele dag vrij. Daar in tegen gingen wij op de woensdagmiddag naar school 

Dat was gunstig voor de kinderen die ver weg woonden op de diverse boerderijen in de 

omgeving. Zij hoefden nu maar vijf maal in de week het lange stuk naar school te lopen in 

plaats van zes maal. 

Die vrije zaterdag leverde ook een voordeel op voor de kinderen die op zaterdagmorgen 

gebruik maakten van het Sportfondsenbad Oost. Zij mochten veel langer zwemmen omdat het 

’s ochtends stil was. Ik zwom op zaterdag bij de alom bekende badmeester Teun. En bij het 

gekleed te water gaan won ik als “ ruitenmeisje” (er was te kort aan glas en dat leidde tot een 

speciale actie) een boek! 

 



 
 

 
 

 



Trots toont Netty haar herinneringen aan een fijne schooltijd : 

 

 

 


