
In de bomenbuurt in Duivendrecht woont mevrouw Hogen-Bakker, in de Berkenstraat 16. 

Zij wordt 11september 2011 94 jaar. Deze geboren en getogen Duivendrechtse is de oudste 

leerling van de Sint Joannesschool, die in Duivendrecht woont. Daarbij komt dat  haar dochter 

Doortje en kleindochter Titia ook in Duivendrecht op de katholieke school geweest zijn. Drie 

generaties op de school waarvan het eeuwfeest nadert. 

Uit de fotodozen komen de oude schoolfoto’s tevoorschijn: 

 
Tetta/Tetje Bakker ( geboren in 1917) is de tweede van links van de eerste rij zittende meisjes. 

 
1924/1925. Op de bovenste rij jongens twee broertjes van Tet Bakker: ? , Martin Bakker, Yke 

Bakker, een jongen van Braam, ? , een jongen van Kolk, de twee jongens daarnaast onbekend 



 
 

1926/1927 5
e
 klas Sint Joanneschool  klasgenoten van Tet Bakker van links naar rechts: 

De achterste rij: 

Theo Blommestein, Kees van Wel, ? Houweling, Herman Schelling, Marietje Blom en Lies Mesman 

De voorste rij: Conny Koster, Bertha Schelling, Marietje Braam, Alie van Dijk, Tetta Bakker, Annie Vrolijk. 

Liggend: Piet Bart en Witte Buis. 

 

Hieronder: Tetta Bakker ( geboren in 1917) in de hoogste klas van de Sint Joannesschool bij 

zuster Clara te midden van de schoolplaten en onder de bescherming van het H.Hartbeeld. 
 

 



Tetje herkent de volgende klasgenoten: 

De jongen met het witte overhemd met zijn handen over elkaar is er een van Bart 

Keetje Koster zit voor aan rechts. Op de bank daarachter Alie van Dijk (van de schilder van 

Duivendrecht). Tetta Bakker naast haar, tweede van rechts 2
e
 rij. 

Achteraan rechts met het lange haar Stien van Roemburg, in het wit schuin daarvoor Cilia 

Kolk, daarnaast Marietje Blom. 

 

Tet Bakker heeft ook een klassenfoto van haar broer Jan (geboren in 1919). Jan Bakker 

(zittend 2
e
 van rechts) is in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd. Zijn naam staat op het 

herdenkingsmonumentje op het Waddenland, hoek Begoniastraat.  

 

 
De klasgenoten van Jan Bakker uit plm. 1928. 5

e
 of 6

e
 klas of een combinatie van die klassen. 

Van links naar rechts: 
Onderste rij: Leslie ? , Jan Vermeulen, Joop Spruyt, Jan Bakker en Ferd van Schaick. 

Middelste rij: Corry Duin, Bertha Spronk, Trijntje Borst, Eef van Dijk, Ali Tetteroo en Neel Vrolijk 

Bovenste rij: Corry Primus, Sjaan Blommestein, Gerard ( Gallie) van Wel, ? , Wim Mourits 

 

Tet vertelt verder: Mijn ouders werkten allebei bij de Rijksverzekeringsbank. Ik trouwde en 

onze dochter Doortje Hogen is vernoemd naar mijn moeder Dora Stall.  

Door woont aan de Rijksstraatweg. 

Met mijn ouders en mijn vijf broers woonde ik in een huis met de naam “Johanna” helemaal 

voorbij het einde van de huidige Rijksstraatweg in zuidelijke richting. In mijn jeugdjaren 

(1927) ging de post naar de Amsterdamsestraatweg huisnummer 89 Duivendrecht bij A’dam. 

Op de legitimatiekaart Burgerwacht van mijn Pa uit 1926 staat als adres: E 67 L 

Het huis is afgebroken. De hele omgeving trouwens. Er is nog wel een oude ansichtkaart waar 

onze woning in de Dorpsstraat op staat en een paar kiekjes uit het familiealbum met de 

woning. 

 

 



 

 
 

Rechts een blokje van vier huizen. Een van de huizen is “Johanna”, het woonhuis van de 

familie Bakker. Tegenover de boerderij van Kees de Jong “t Is niet anders”, Zwarte laantje 1 

 

                        
 

 

De  woonhuizen in de jaren  twintig van de vorige eeuw in Duivendrecht-Zuid, 

Bekend als Amsterdamsestraatweg en E 67 L  

 

 



 

 
 

 


