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Inleiding 
In juli 2011 raakte ik opeens een paar uur verzeild in Duivendrecht. Ik ben daar wel-
iswaar niet geboren, maar heb er wel van direct na mijn geboorte tot mijn 32ste ge-
woond 

In de Plataanstraat, op nummer 7. En dus besloot ik weer eens wat rond te kijken in 
mijn oude dorp en een paar foto's te maken.  

Op 10 september 2011 ging ik weer, want toen was het Open Monumentendag en 
kon je de Anthoniushoeve naast de Sint Urbanuskerk bezichtigen. In de Pastorie van 
de Sint Urbanuskerk was een tentoonstelling en er werd een monument onthuld op 
het pleintje voor de kerk. 

In de Protestantse Kerk, ’t Kleine Kerkje, was een boekenmarkt voor tweedehands 
boeken georganiseerd. Er was dus veel te doen die dag. 
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De Plataanstraat 

 
De Plataanstraat juli 2011 

Ik begon in de Plataanstraat. Een korte straat met jaren dertig huizen. Twee hoek-
huizen met twee blokjes erachter. Ons blok was het eigendom van Meneer Garnier. 
Zelf woonde hij in een van de twee hoekhuizen. Wij in het midden van het blok. Gar-
nier had een zeker fortuin vergaard in 'Ons Indië' en als een soort van belegging had 
hij de halve Plataanstraat ervan laten bouwen. Zijn vader haalde eens per maand de 
huur op – niks giro in die jaren direct na de oorlog – en luisterde naar alle klachten 
van de huurders. Hij zou het doorgeven en daar bleef het dan bij. Meneer Garnier 
had een betrekking in Amsterdam in de scheepvaart. Hij vertrok op de Kaptein Mo-
bylette naar kantoor. In nette demi en met een hoed op. Ook auto's stonden er maar 
weinig geparkeerd in de Plataanstraat en omstreken in die eerste jaren na de oorlog. 
Garnier had ook iets specifieks, iets aparts. Zijn tropenuitrusting had hij bewaard. Als 
het 's zomers warm was verscheen hij in een korte kakibroek. En dat in de tijd dat 
een Heer nog zijn hoed opzette als hij een pakje sigaretten ging kopen in de Kloos-
terstraat bij Veka. 

De huizen van de Plataanstraat in Duivendrecht waren een beetje geïnspireerd op die 
in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid en de huizen bij de Kruislaan in de Water-
graafsmeer. De benedenwoningen hadden een knappe tuin en waren wat klein in 
oppervlak. Een kamer en suite, een keuken, een badkamer, een grote ouderslaap-
kamer en een kinderkamer. Boven was een grotere woning met twee verdiepingen 
en meer kamers. Maar geen tuin. Toen mijn zusje Ingrid geboren werd was het be-
nedenhuis eigenlijk te klein voor ons. Uiteindelijk huurde ik voor een vriendenprijsje 
een kamer bij de bovenburen, de Familie Franchimont. 
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Plataanstraat 7 is de benedenwoning. Op nummer 5, het bovenhuis, huurde ik een kamer. 

Vader en moeder hadden in Duivendrecht gehuurd, omdat de kamer en suite wat 
groter was dan de kamers van de huizen in de Rivierenbuurt waar ze ook hadden 
rondgekeken. Het wat afgelegen wonen in een dorp namen ze op de koop toe. In de 
Plataanstraat pasten de meubels, die ze bij Huis en Haard op de Overtoom gekocht 
hadden, beter dan in die kleinere kamertjes in de Rivierenbuurt. 

Naar de stad gaan betekende dus een wandeling door heel Betondorp naar lijn 9 
naast het toenmalige Ajaxstadion De Meer. Of de Rijksstraatweg afhollen naar de 
bushalte voor de melkwinkel van Klaas van der Vaart. Om daar dan net de bus van 
de NBM naar het Rhijnspoorplein in Amsterdam te missen. Of doorhollen naar de hal-
te van Maarse en Kroon een stuk verderop bij de Berkenstraat. Die miste je dan ook 
vaak, maar dan was je al bijna bij de brug en dus al een stukje op weg naar lijn 9.  

Die grote bovenhuizen hadden een aantal gevolgen voor de bewoners. Als eerste 
noem ik de inwoning, een begrip van direct na de oorlog. Er was woningnood in Ne-
derland. Dat gingen we opknappen met z'n allen, maar het kostte even tijd. In de 
tussentijd werden de mensen opgeroepen om 'hun hart en hun woning' open te stel-
len voor woningzoekenden. Bij Franchimont boven ons woonde de familie Sloeserwij 
in. Het huis van Gabler was ook dubbel bewoond. Grote gezinnen waren vrijgesteld. 
Ook het grote huis van tante Anneke en tante Hans kreeg er geen tweede gezin bij. 
Ze hadden een kindertehuis, De Fuut, waar ze weeskinderen en kinderen van ouders 
die tijdelijk niet voor hun nageslacht konden zorgen opvingen.  
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De Familie Hauber woonde in het benedenhuis 
tegenover de Familie Garnier. Ook klein be-
huisd dus, maar met toch veel kinderen. Annie, 
Piet, Lies, Gerard (Boebel) en Wim. Wim was 
het enige kind dat in de oorlogsjaren geboren 
werd in de Plataanstraat. En daarom heette hij 
Wilhelmus. Piet trouwde met Lena Meering. Ze 
woonden kort na dat huwelijk in een stenen 
schuurtje achter het huis. Wel een heel heftige 
vorm van inwonen. 

Op nummer zeven zat heel lang nog het email-
len schildje met de pijlkop van de padvinderij 
op de deur. Het teken dat een padvinder die 
hulp nodig had er kon aanbellen. Voor de goe-
de orde: ik was zo'n padvinder. Maar in mijn 
tijd heeft er niemand ooit aangebeld.  

Aan het eind van die korte Plataanstraat hield 
het dorp eigenlijk meteen al weer op. Er waren 
drie voetbalvelden en direct daarachter een 
brede vaart, de Venser, die eindige bij de Mo-
lenkade. Daar stond de Vensermolen. Maar dat 
was eigenlijk alweer Diemen. De Vensermolen 
was oorspronkelijk een molen geweest met 
wieken en een kap erop. Later werd er een 
elektrische motor in gezet en toen werden die 
wieken en kap verwijderd. Wat overbleef was 
een wat merkwaardig bouwsel. De polder 
waarin Duivendrecht gebouwd is, dat is de 
Venserpolder. Eigenlijk heette de Plataanstraat 
dan ook eerst de Venserstraat. Maar omdat de 
meeste straten namen van bomen of planten 
hadden is dat veranderd. Hoewel: Klooster-
straat? Rijksstraatweg? Burgemeester van 
Damstraat? 

Achter de Berkenstraat lag het veld van de 
club Tavenu. (Tot aangename verpozing en 
nuttige uitspanning). Daar werd gevoetbald op 
protestantse wijze. daarvoor lag er zo onge-
veer op dezelfde plaats een houten wieler-
baan. De Vekabaan. Veka stond voor Veld-
kamp, de naam van de twee broers die de 
baan gebouwd hadden. En de Berkenstraat 
heette toen Vekastraat. De baan verdween in 
de oorlog in de kacheltjes van de Duivendrech-
tenaren.  

Vader voor het huis in de Plataanstraat 
omstreeks 1935 
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Wie katholiek wilde voetballen werd lid van ODA (Op Doel Af). Dat veld lag achter 
het touringcarbedrijf van Meering. De lagere school waarop ik zat gebruikte dat veld 
incidenteel om erop te sporten. En de lokale boeren lieten er ook wel eens hun koei-
en grazen. Dat leverde grote koeienvlaaien op. De gevolgen voor de sporters laten 
zich raden. De ballen gingen er ook op doel af. Maar soms ook ernaast. En achter 
een van de doelen lag de Venser. Met als gevolg dat het bruine monster wel eens in 
het water terechtkwam. Om dat monster er weer uit te halen was in de Venser een 
steigertje gebouwd met daaraan een roeibootje.

. 
Prachtig speelgoed voor ons. En een bron van ergernis voor Schelling, de kolenboer 
van de Molenkade, die het veld, het clubhuis en ook het bootje beheerde. We waren 
eens aan het varen en Schelling verscheen briesend op de steiger. Niet zo slim van 
hem, want wij roeiden naar de overkant van de Venser en lieten daar het bootje ach-
ter. Door de weilanden liepen we naar Diemen en toen weer naar huis in Duivend-
recht. Maar niet langs de Molenkade, de kortste weg, want daar woonde Schelling! 
Dat steigertje aan de Venser was overigens ook de wasplaats voor de voetballers na 
de wedstrijd, want stromend water was er niet. 

De derde voetbalclub was TDW. Training Doet Winnen. 
De bekende Ajaxied Bennie Muller begon er zijn loop-
baan. Oorspronkelijk kwam de club uit de Dapperbuurt 
in Amsterdam. In die stad was kennelijk gebrek aan ac-
commodatie en zo werd er tenslotte aan het eind van de 
Plataanstraat gevoetbald. Het veld was niet van grote 
klasse. Vlak na de oorlog was er puin gestort. En grote 
stukken puin kwamen van tijd tot tijd door de erop ge-
storte laag aarde heen. Je kon je er gemeen aan beze-
ren als je viel. 

In 1954 werd de NBVB opgericht, een bond voor be-
roepsvoetbalclubs. Niet echt tot genoegen van de KNVB 
die toen nog tegen beroepsvoetbal was. De NBVB 
verenigde tien beroepsvoetbalclubs, die een eigen com-
petitie speelden. In Amsterdam was er de BVC Amster-

dam. Maar waar moest die spelen? De KNVB drong bij de clubs aan op een boycot 
maar TDW verhuurde hun terrein en zo begon aan het eind van de Plataanstraat het 

Bennie Muller 
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Amsterdamse beroepsvoetbal. Bij ons voor de deur verscheen op zondag een houten 
hokje waar de beroepsvoetballiefhebbers een kaartje kochten om vervolgens op de 
wat gammele tribune plaats te nemen. Hun fiets konden ze stallen in de tuin bij 
Robbie Meijer. Die was in de tuin van het huis van de Meijers in de Populierstraat 
een fietsenstalling begonnen. Al snel fuseerden de KNVB en NBVB en verhuisde de 
club naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. En zo droogde Robbies bron van in-
komsten al snel weer op. 

 
Een reiger eet een visje bij de Molenkade 
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De Scholen 
De Christelijke School 

 
Het oorspronkelijke Openbare Lagere Schooltje 

De eerste school die Duivendrecht rijk was, dat was een Openbare School. Hij stond 
tegenover de latere Christelijke Lagere School aan de Rijksstraatweg. Toen nieuwe 
onderwijswetgeving in het begin van de twintigste eeuw het stichten van afzonderlij-
ke Protestantse en Katholieke scholen mogelijk maakte, werd deze school vervangen 
door twee: een van Protestantse en een van Katholieke snit. Het openbare schooltje, 
waar tot dan alle Duivendrechtse kinderen heengingen werd gesloten en tenslotte 
afgebroken. Dat was de werkelijkheid in die dagen. Voor in het dorp woonden de 
Protestanten en achter in het dorp de Katholieken. En dat gevoegd bij de Duivend-
rechtse mentaliteit: de slopershamer werd snel en vaak gehanteerd. 

Ik ging naar de Christelijke School aan de Rijksstraatweg. Achter de Protestantse 
Kerk. Tegenwoordig zou ik er weer terecht kunnen als ik nog in Duivendrecht woon-
de, want het is een bejaardensociëteit geworden, d' Oude School. Op het moment 
dat ik het gebouw wou fotograferen werd het dak vernieuwd. Ik heb dus maar een 
plaatje van het internet gebruikt. Rechts van de deur zie je het kamertje van Meester 
Grimme, in mijn tijd de bovenmeester. En rechts van het gebouw de achterkant van 
de Protestantse Kerk. In 1973 is mijn schooltje vervangen door nieuwbouw elders in 
het dorp. Gelukkig konden ze de slopershamer even niet vinden. De bejaardensoci-
eteit is in 2020 ook gesloten en het schooltje staat te koop om er woningen van te 
maken. Het loopt nog niet storm.  
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Links van het paadje naar de school staat het huis van de bovenmeester. Een ruim 
woonhuis waarin meester Grimme woonde met zijn vrouw, twee dochters (Riek en 
Dikkie) en een zoon (Henk). De dochters zaten natuurlijk bij vader op school en dat 
leek me niet in alle opzichten een pretje voor ze. Henk zat op de Hogewegschool in 
Amsterdam toen de familie naar de Watergraafsmeer verhuisde. 

 
Het huis van de bovenmeester 

De rechter toegangsdeur van de Christelijke Lagere 
school met rechts ervan het kamertje van Meester 

Grimme. 
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Aan de andere kant van het paadje staat de Hervormde Kerk. Tegenwoordig heet hij 
De Kleine Kerk en is hij van PKN, de Protestantse Kerken in Nederland. De kerk en 
de school werden in dezelfde tijd gebouwd. De kerk was klaar in 1924 en de school 
in 1925. In de jaren daarvoor werden kerkdiensten gehouden in het Openbare 
schooltje aan de overkant. 

 
De Protestantse Kerk genaamd De Kleine Kerk 

Tegenover het schooltje stond een geheimzinnig gebouwtje. Het staat er nog. Op 10 
september 2011 heb ik het gefotografeerd. Nu is het een schuurtje, maar het was 
een cachot van de Rijkspolitie die er dronkenlappen in opsloot om hun roes uit te 
slapen. Het is mijn Oom Kees uit Amsterdam een keer overkomen. Maar dat mocht ik 
echt aan niemand vertellen van mijn moeder. 
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Het Cachot van Duivendrecht 

Ik zat op het Christelijke schooltje van 1945 tot 1951. Waarom ik niet naar de Open-
bare School in Betondorp ging zoals mijn zusje? Thuis hadden we niets met de Pro-
testantse Godsdienst. Het kwam omdat ik te slecht at om tussen de middag helemaal 
naar huis te lopen en daarna weer terug naar school. Dat zou ik nooit halen. Toege-
geven, dat klinkt wat pragmatisch. Maar het was niet anders. 
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Op het Getuigschrift is de school getekend. Dat vond ik er het mooiste aan toen het 
werd uitgereikt. Wat opvalt, is de schoorsteen die achter het kamertje van Meester 
Grimme getekend is. Die zie je niet terug op de foto. 
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In de eerste klas kregen we les van Juffrouw van Bruinisse. In 1927 had ze haar on-
derwijsakte gehaald aan de Gereformeerde Kweekschool te Amsterdam. En gods-
dienstig was ze. We begonnen onze schoolloopbaan met het leren van psalm 75: "U 
alleen U loven wij." riepen we de juf na. "Fred, dat zijn sommen" fluisterde Boebel 
Hauber, die naast me zat, mij toe, in een poging om te begrijpen waar het in Gods-
naam over ging. 

In de tweede klas kregen we les van Meester Visser. 
Hij gaf les rechts in het lokaal. Links zat de derde klas 
van Juffrouw van Ee. Een lagere school had toen zes 
klassen. Maar er waren maar vier lokalen. Dat was een 
beetje behelpen. Het waren de jaren direct na de oor-
log. Er was weinig geld beschikbaar voor onderwijs. 
Dat bleek ook uit het feit dat de school geen gymnas-
tieklokaal had. En we gingen ook niet naar school-
zwemmen. En als er een schrift was volgeschreven met 
inkt en pen, dan werd het in een emmer bleekwater 
gestopt. Weg inkt. Het schrift werd met een wasknijper 
aan een waslijn achter in de klas gehangen. En als het 
droog was, dan was daar weer een nieuw schrift klaar 
voor gebruik. De onderwijzers verdienden vast niet 
veel. Meester Visser droeg in de klas een oud politie-
uniform met rijbroek verder af en meester Grimme 
deed hetzelfde met zijn trouwpak, dat hem in de loop 
der jaren iets te krap was gaan zitten. 

We schoven op van rechts naar links in het lokaal en 
kwamen terecht in de derde klas bij Juffrouw van Ee. 
Een goed observator. Ze ontdekte meteen dat ik geen 
sommetjes geautomatiseerd had en de uitkomst van 3 
+ 2 gewoon op mijn vingers aftelde, die ik daarbij 
angstvallig op de rug hield. Dat werd nablijven en au-
tomatiseren. 

Juffrouw van Ee was een onderwijzeres die iedere ou-
der zich voor zijn kind zou wensen. Vriendelijk, begrij-
pend en consequent. In de oorlog huurde ze een kamer 
in de Plataanstraat bij de Heer Leloup, tegenover ons. 

Bij Meester Zonneveld zat ik twee jaar. In de vierde en 
de vijfde klas. Het was een fijne meester, die veel wist. 
En waar je veel bij leerde. Daarbij had hij soms wel een 
wat we tegenwoordig een kort lontje noemen. Ik kreeg 
eens een mep van hem en pats daar lag mijn bril op de 

grond. Kapot. Hij heeft hem betaald hoewel mijn moeder zei dat het niet hoefde. We 
gingen wel over op kunststof glazen. Ik won in het begin nog wel eens een wedden-
schap door te zeggen: "Wedden dat ik mijn bril tegen de muur durf te gooien!" Op 
de foto op de volgende bladzij zijn we in Artis, in de vierde klas. Een jaarlijks uitje. 

Meester Visser 

Juffrouw van Ee 

Juffrouw van Ee 
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En dan is dit alweer de zesde klas van Meester Grimme, 
het hoofd der school. Ik sta op de bovenste rij rechts. 
Naast me zit Simon Tuinman op een muurtje. En in het 
midden van die rij torent Jaap Meering hoog boven ons 
uit. Zijn ouders hebben een touringcarbedrijf, dat geves-
tigd is in Klein Giessenhof, naast Groot Giessenhof. Het 
moeten de kinderen van de vijfde en de zesde klas sa-
men zijn, want ik zie zowel Henk Straatman in het witte 
overhemd voor mij als zijn zusje Ellen Straatman. Op de 
foto staande naast het lange meisje met de witte strik. 
En Ellen zat een klas hoger dan Henk. Milly Kruitbos 
heeft haar hand op de kop van een hond gelegd. Ze 
woonde in de Plataanstraat in het kinderhuis De Fuut 
van tante Anneke en tante Hans. Meester Grimme heeft 
weer zijn hand op de schouder van Gerrie Visser gelegd. 
Die woonde in de boerderij links van de school. Die 
boerderij noemen ze tegenwoordig Groot Giessenhof, 
maar wij zeiden gewoon de boerderij van Beem. En dat 
bleef zo toen de vader en moeder van Gerrie in 1948 de 
boerderij overnamen van de ouders van haar moeder. 
Mevrouw en meneer Beem gingen vooraan in het dorp 

bij de brug wonen in een huis dat nu is afgebroken. Boven hen woonden Ellen en 

Henk met hun ouders. In 1955 vertrok de familie Visser naar Broek in Waterland, 
omdat op hun landerijen huizen gebouwd werden. Gerrie is in 2006 overleden. 

Meester Zonneveld 

De klas van Meester Grimme 
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Tegenover de boerderij van Beem, aan de andere kant van de Rijksstraatweg, was 
een grote vaart. Als die 's winters bevroren was, dan was het een mooie schaats-
baan. Meester Grimme hield wel van schaatsen en hij was dan ook gul met ijsvrij. Hij 
schaatste zelf een potje mee. 

Na het vertrek van de familie Visser naar Broek in Wa-
terland in 1955 was – na een grondige restauratie - in 
Groot Giessenhof het bureau gevestigd van Johan 
Mattijsen, dat professionele geluidsapparatuur ver-
huurde. Tegenwoordig staat het pand leeg. Ik hoop 
dat het als boerderij zal blijven bestaan en niet wordt 
afgebroken om er woningen voor in de plaats te zet-
ten. 

Tja, je kunt wel iets hopen, 
maar de realiteit is soms an-
ders. In het Duivendrechtse 
blad Drechtje Spreekt van 26 
september 2021 lees ik, hoe 
men zich voorstelt woningen te 
bouwen op de plaats waar nu 
nog Groot Giessenhof staat. 
Het zijn minder woningen dan 
eerst de bedoeling was. Hoera, 
maar van mij had het een Beem, Visser of Mattijsen-achtige invulling mogen wezen. 

 

Groot Giessenhof 
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Naast Groot Giessenhof stond Klein Giessenhof waar de familie Meering een touring-
carbedrijf gevestigd had. Op een andere plaats op deze site (in een artikel over 
Meester Grimme) schrijf ik over een brand die woedde in Klein Giessenhof. In 1955 
vatte het huis opnieuw vlam en het brandde af. Het werd niet herbouwd maar afge-
broken. Meering is nu elders in Duivendrecht gevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Op de foto hierboven Jaap Meering, mijn klasgenoot van eertijds. Achter de touring-
car een stukje van het dak van Klein Giessenhof. Over de Rijksstraatweg op de ach-
tergrond rijdt een fietser. Achter hem de Vaart van Beem, waar we schaatsten als 
Meester Grimme ijsvrij gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van de Christelijke School was ook een boerderij, die van De 
Vries. Hij is nu afgebroken. Weer die sloophamer! Maar als ik uit het raam keek in 
mijn lagere schooltijd was het boerenbedrijf goed te observeren. De schoolmelk 
kwam van de boerderij. Rechtstreeks in een geëmailleerde teil. Van huis hadden we 
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een kopje of kroes meegenomen en die doopten we dan allemaal om de beurt in die 
teil. En drinken maar! 

De school had aan die kant mooie ramen. Ze waren als kleine erkers een beetje uit-
gebouwd. En zo had je een goed uitzicht op het boerenerf. Bouwkundig was dat het 
enige interessante aan de school, die verder recht voor zijn raap gebouwd was. De 
riolering was niet best. 's Winters bevroren de toiletten. Dan werd er sneeuw ge-
schept in emmers die op de salamanderkachels in de lokalen gezet werden. Als de 
sneeuw gesmolten was en het water flink heet, dan werd de emmer leeggegooid in 
een toilet. De hoop was dan dat de riolering zou ontdooien. 

Er waren dus niet genoeg lokalen voor zes 
klassen en er was geen gymlokaal. Gym 
kregen we in het Pax-gebouw aan het eind 
van het dorp tegenover de Sint Urbanus-
kerk. In een toneelzaaltje. Het heette ook 
wel, met de officiële naam, het Sint Willi-
brordusgebouw. Als gymnastiekwerktuigen 
waren er een springkast en stokken voor 
grondoefeningen. Ik herinner me niet dat ik 
ooit over die kast gesprongen ben. Ook de 
gymmeester had de handjes wat los zitten. 
Met de gymstokken kon hij rake klappen 
uitdelen als hem iets niet beviel. Het toneel-
zaaltje werd ook gebruikt voor voorstellin-
gen aan het eind van het schooljaar. Geen 
musical, die maakten ze in die tijd alleen 
maar in Hollywood. Ook het Pax-gebouw 
viel ten prooi aan de man met de hamer. Dit 
is een foto van een toneelstukje dat we op-
voerden in het Pax-gebouw. Het heette Ma-
ja het Elvenkind.  

 

Dat schrijft Ans van Kla-
veren me. Ze deed ook 
mee. Ik geloof dat ik 
toen in de vijfde klas 
zat, want in de zesde 
klas water we met Norit 
zwartgemaakte negers. 
Ik ben de middelste van 
de drie kabouters aan 
de rechterkant. Rechts 
van me staat Boebel 
Hauber en links Henk 
Straatman. De plank in 
het midden voor ons 

Maja het Elvenkind 

Het Paxgebouw 
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was het souffleurshokje. Het decor ziet er erg toepasselijk uit. Kabouters en elfjes in 
het bos. Maar in werkelijkheid stond dat decor altijd op het toneel, wat er ook ge-
speeld werd. 

 

Het rapport van Meester Zonneveld en Meester Grimme laat zien dat we in de 5de en 
6de klas ook Frans kregen. En Nales. Oefeningen uit een boekje dat De Toetsnaald 
heette en opgaven bevatte voor het toelatingsexamen voor HBS en Gymnasium. Een 
oefening in bescheidenheid ook voor onze ouders. We moesten thuis de sommen 
maken, die dan op Nales (na schooltijd, vandaar) werden nagekeken en besproken. 
Voor Pa en Moe vaak een te moeilijke opgave. Ik mocht naar de HBS op de Polder-
weg in Amsterdam. Later bleek een ULO in de Watergraafsmeer toch beter bij me te 
passen. 

Meester Grimme was een onderwijstalent. Hij schreef 
kinderboeken. Bij voorbeeld De Waterwolf Verliest over 
Leeghwater en leesboekjes voor leeszwakke kinderen, 
De Wenteltrap. Toen was hij al naar het Instituut van 
Professor Waterink, een bekende orthopedagoog in die 
tijd, gegaan. Maar dat was na mijn tijd. Ik herinner me 
hem als een bevlogen onderwijsman met projecten in 
zijn zesde klas. Hennie Kaptein bouwde allemaal hou-
ten vliegtuigtypes tijdens een project over de KLM. Er 
kwam een meneer uit Suriname over dat deel van het 
Koninkrijk vertellen. Die kon een emmer water op zijn 
hoofd dragen. Er kwam een meneer die ons een echte 
vos liet zien, die aan een halsband tussen de banken 
doorliep. Best eng. En een mevrouw kwam van alles 

over thee vertellen. Best gezellig. We spaarden eindeloos oud papier en toen kwam 
er een filmprojector om (toen nog stomme) films te vertonen van de Nederlandse 
Onderwijs Film. 
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En er was het kamp in De Remboe in Tongeren. Aan het eind van de zesde klas. 
Voor het eerst een paar dagen van huis en wonen in kleine vakantiehutjes. Meer was 
het nog niet in die tijd. Maar we hebben ervan genoten. Hier zijn we stokken aan het 
snijden. En we gingen thee drinken bij Mevrouw Grimme. In een stenen vakantie-
huisje op het terrein van De Remboe dat de Grimmes hadden laten bouwen. Met de 
baas van het vakantieoord hielden we op een avond een kampvuur. Er we leerden 
volksdansen. De jongens met de meisjes. Best wel eng. Maar ja, de puberteit diende 
zich aan. 

 

En hier zitten alle schoolverlaters van 1951 bij elkaar. Op de bovenste rij een dochter 
van Meester Grimme, Dikkie. Dan Greetje van den Berg, de meester zelf, Jaap Mee-
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ring, op hun schouders zit ik, Juffrouw Toos van Eijk, Eddie den Boer (mijn beste 
vriend in die dagen) en Boebel Hauber. Daartussen Dirk Slagboom en Wim (Witte) 
Gerritse. Op de voorste rij Lenie Slagboom een jonger zusje van Dirk, Ellen Straat-
man, Femmie van Dijk, Ineke de Rooij en Milly Kruitbos. Lenie is zichtbaar jonger 
dan de andere meisjes. Maar, net als Dirk, familie van juffrouw Toos. En daarom 
mocht ze kennelijk mee.  

Femmie woonde na de lagere school 
lange tijd op Curaçao, maar keerde te-
rug naar Duivendrecht. Een paar jaar 
geleden is ze overleden. Ook Dirk 
Slagboom en Jaap Meering zijn inmid-
dels niet meer bij ons. Dat hoorde ik 
op 8 september 2012 van Juffrouw 
Toos tijdens de opening van de Open 
Monumenten Dag in de voormalige 
Christelijke School. Ook met Ineke de 
Rooij heb ik toen gesproken.  

Het was een hele eer voor me om de Open Mo-
numenten Dag in Duivendrecht te mogen ope-
nen en de vele aanwezigen te mogen vertellen 
over mijn herinneringen aan Meester Grimme. 
Ik las ook een stukje voor uit zijn boek over de 
inpoldering van de Beemster. Dat boek was ik 
direct kwijt aan een aanwezige oud-leerling die 
het graag wilde lezen. Het zal die oud-leerling 
ook bij herlezing zijn opgevallen dat het een 
echt Callenbach kinderboek uit de jaren veertig 
en vijftig is. Er wordt heel wat in afgebeden. En 
als je dat maar doet, dan komt alles in orde.  

 

Dat ik die tentoonstelling opende 
was waar, maar niet helemaal 
waar. De Wethouder voor het On-
derwijs in Ouder Amstel, Kees den 
Blanken sprak ook. Ik kreeg  een 
mooi boek over Amstelland van 
hem. Leerlingen uit de begintijd 
van de school luidden de school-
bel, waarna ik liet horen hoe dat in 
de tijd van Meester Grimme ging. 

Met een rolfluit en door op de ramen van de tussendeuren te roffelen. Alleen die tus-
sendeuren waren er niet meer. Twee kleine lokaaltjes waren samengetrokken tot een 
groot. In dat lokaal was een mooie fototentoonstelling ingericht over de school door 
Ans Quirijnen van de Stichting Oud Duivendrecht. 

Met Wethouder Kees den Blanken 

Bij de deur Barend en Marion 

Links met bril Juffrouw Toos 
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Het was een gelegenheid om met veel oude bekenden te spreken. En met mensen 
die ik voor het eerst ontmoette. Barend Hess junior was en met zijn vrouw Marion. 
Vroeger Marion Kramer, die bij mijn zusje in de klas zat in Betondorp. Die kende ik 
al. En ook Joop Molenberg. Hij ging die dag met vakantie maar kwam me toch nog 
even begroeten.  

Nieuw was de kennismaking met de vrouw van de 
inmiddels overleden Teus Verkaik. Ze kende Teus 
nog niet toen die voor de Politionele Actie naar 
Nederlandsch-Indië gestuurd werd als dienstplich-
tig soldaat. Maar ze werd zijn correspondentie-
vriendin. Toen Teus terugkwam van zijn Aziati-
sche Acties ontmoetten ze elkaar en zijn ze ten-
slotte getrouwd. Teus was na terugkeer actief in 
het Protestants Christelijke jeugdwerk van Dui-
vendrecht. Evenals Barend Hess Jr. overigens.   
Over de tijd in Indië sprak hij niet veel en vaak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duivendrecht was een katholiek dorp met een kleine protestante kerk in de buurt van 
de brug. De spoorlijn die het dorp in een Noordelijk en Zuidelijk deel splitste was te-
gelijkertijd een scheiding der geesten. Ten Noorden ervan de Protestanten en ten 
Zuiden ervan de Katholieken. Met uitzonderingen natuurlijk. Die spoorlijn waarover 
goederen vervoerd werden – geen passagiers – is verdwenen. Het is nu een busbaan 
van bus 41. 

 

Met de vrouw van Teus  
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Het Katholieke aspect werd duidelijk onderstreept door de Sint Urbanuskerk aan het 
eind van het dorp. Een imposant bouwwerk met twee torens. De torens verschillen 
van elkaar en dat maakt de neogotische kerk extra interessant. Op 16 juli 1879 werd 
de kerk geconsacreerd. Zo'n veertig jaar eerder dan de Protestante kerk dus. En die 
Protestantse kerk had ook nog eens geen torens. 

 
De Sint Urbanuskerk 

Tegenwoordig ligt het trein - en metrostation Duivendrecht naast de kerk en de 
pastorie links ervan. Al die fietsen detoneren wat bij de negentiende eeuwse 
waardigheid van de kerk. Kardinaal Wim Eijk, de huidige aartsbisschop van 
Nederland, begon zijn kerkelijke werkzaamheden hier als misdienaartje. 

De pastorie is ouder dan de kerk. Die werd al in 1843 gebouwd. We mogen dus 
aannemen dat er toen ook al een kerk was en dat die door de Sint Urbanuskerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pastorie 
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vervangen werd. En we mogen blij zijn dat kerk en pastorie er nog staan want NS 
wilde de hele zaak slopen toen het station gebouwd werd. Zo te zien zaten meneer 
pastoor en zijn kapelaans in hun pastorie niet om ruimte verlegen. Over inwoning bij 
hen herinner ik me niets. De protestante zielenhoeder woonde in een rijtjeshuis op 
de Rijksstraatweg. 

De Sint Joannesschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de voormalige Sint Joannesschool. En je raadt het al: gesloopt toen de nieuwe 
school klaar was. Rechts van de school is het zusterhuis van De arme zusters van het 
Goddelijk Kind. De zusters zorgen voor het onderwijs aan deze gemengde school 
voor jongens en meisjes. De school werd op 3 november 1913 geopend. 
Aanvankelijk had de school drie lokalen, maar er werd wat bijgebouwd. In 1950 het 
zesde lokaal en toen was de school qua aantal leerlingen ruim twee keer zo groot als 
de school waar ik mijn tafels leerde. In 1960 vertrokken de zusters en namen leken 
het onderwijs van ze over. 

Een van die leken was Meester Bekema, het hoofd van de school. Toen de nieuwe 
school klaar was, werd die naar hem genoemd. 
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De oude Sint Joannesschool was afgebroken. De eerste steen werd gelukkig gered. 
En zo ontstond het plan om die te verwerken in een monumentje op het plein voor 
de Sint Urbanuskerk. Op 10 september 2011 werd dit monument onthuld door 
burgemeester Blankers - Kasbergen, Meester Bekema en twee jonge leerlingen van 
de school. 

 

 

 



26 
 

 

 

Dit is het voetbaleftal van de Christelijke School. Als er gevoetbald moest worden 
dan was dat tegen de Sint Joannesschool. Die school was twee keer zo groot als de 
onze. De uitslag laat zich raden. In ons schoolelftal werd zelfs ik opgesteld: voorste 
rij links. En als ik zelfs meedoe dan is de nood toch hoog gestegen, want talent voor 
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de bal bezit ik helaas niet. Het elftal telt twaalf spelers. Ik zal dus wel reserve 
geweest zijn. Joop Meerveld staat niet op de foto. Hij was zoveel ouder dan de 
meesten van ons dat het wat oneerlijk zou zijn hem te laten meedoen. Voetballen 
kon hij overigens wel. De jongen naast me is Victor Kaptein. Dan volgt Kees van Vliet 
in de rij. Dan Boebel en de Witte. De volgende herinner ik me niet1. Dan Henk 
Straatman en (denk ik) Bob Gelderman. Op de bovenste rij Dirk Slagboom en dan 
Meester Grimme. De jongen naast hem is Lammert van der Vaart. Dan volgen Jaap 
Meering en Joop van Schaick.  

Nu zullen we wel verloren hebben, gezien de getalsmatige verhoudingen. Maar we 
dachten toch te strijden met God aan onze zijde. Uit de verhalen over de 
Tachtigjarige Oorlog hadden we immers begrepen dat hij de Protestanten steunde 
tegen de Katholieken. En waarom zou die steun dan nu niet meer gelden? 

De nering en andere zaken 
In een goed gedocumenteerd artikel over Duivendrecht heeft Joop Molenberg al een 
overzicht gegeven van alle winkels in Duivendrecht. 
http://www.duivendrechtdestijds.nl/page/verhalen  Ik ga dat dus maar niet herhalen 
en ik zal me beperken tot de winkels waar mijn moeder de boodschappen van betrok 
of waar we een fiets of een tv kochten. Ik vul dat aan met wat ik me herinner over 
cafés en de Golfclub. 

De winkels 

                                       
1 Maar gelukkig is daar Henk van den Beukel †. Hij liet me weten dat die jongen 
Klaas van der Vaart is. Henk overleed in 2021. 
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Deze prachtige winkeltjes werden omstreeks 1900 gebouwd. Tegenwoordig zijn het 
woonhuizen. In de 32 jaar die ik in Duivendrecht gewoond heb, waren ze me nooit 
opgevallen. Maar tegenwoordig kun je een toeristische route door het dorp lopen. En 
daarin worden ze genoemd. Maar liefst vier winkels bevatten deze poppenhuisjes. En 
dan woonden de winkeliers er ook nog in met hun gezinnen. Rechts beneden kon je 
terecht voor je rokertje. Erboven werden je schoenen gerepareerd. Links was een 
rijwielhandel en een groenteboer. Later werden de fietsen vervangen door garen en 
band.  

Naast de winkeltjes heeft nog heel lang een fietsenmaker zijn winkel gehad. Dat was 
Joop Vleghaar. Toen de motorisering in Nederland toesloeg werd er op slag veel 
minder gefietst. Joop reageerde met het openen van een benzinepomp. Je kon er 
sparen voor glazen. 

Maar eigenlijk waren we geen klant bij Vleghaar. Even verderop was de zaak van 
Verberkt. Daar bestelde mijn vader toen ik in Amsterdam naar school zou gaan, naar 
die HBS, een fiets die Tinus met de hand maakte. Stevig, zodat ik hem niet kapot 
zou maken. Met extra zware spaken in het achterwiel. Het resultaat was misschien 
heel degeijk, maar loodzwaar en niet echt sexy van uiterlijk. Het karretje heeft nooit 
mijn oprechte instemming gehad. Want van de Plataanstraat naar de Polderweg in 
Amsterdam (waar die HBS stond) dat was nu ook weer niet zo'n heel klein stukje. En 
versnellingen, daar was Tinus niet aan begonnen. 

 
De route door Duivendrecht begint bij de Sint Urbanuskerk 

Ook achter in het dorp, naast Verberkt, was de slagerij van Van Walbeek. De al wat 
oudere vader stond in de winkel. Gerrit, de zoon, trok er opuit met een transportfiets 
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met rieten mand voorop. Eerst kwam hij horen wat er wezen moest. Dat kwam hij 
daarna dan brengen. De slager was achter in het dorp met boeren in de Bijlmerpol-
der als klant. Twee keer de polder in voor één biefstuk. 

 

Feest in het dorp. De Bevrijding wordt herdacht. Rechts slagerij Van Walbeek. Daar-
naast de zaak van Verberkt en links daarvan de sigarenzaak van Fakkeldij. 

 

Er waren heel wat kruideniers in Duivendrecht. En we zijn er bij heel wat klant ge-
weest. Aan de Molenkade lag de winkel van Zandstra. Het middelste grijze huis van  
het eerste blok. Zandstra werd al spoedig ingeruild voor een kruidenier in Amster-
dam. Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Amstel. De winkel van Niek Bos. Dat 
waren kennissen of zo. Die  zaak was wel wat ver als de suiker op was. Dus werd er 
iets dichterbij gezocht. Dat kon de zaak van Wierdsma zijn, op de hoek van de Rijks-
straatweg en de Burgemeester van Damstraat of Verkaik aan dezelfde Rijksstraatweg 
op de hoek van de Korenbloemstraat.  
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Dit is de zaak van Wierdsma, kennelijk kort na de verbouwing. De bloemen staan 
tenminste nog op de toonbank. Wierdsma was een Centra kruidenier. Aanvankelijk 
was de winkel een stukje van het woonhuis. Hier is de winkel wat groter gemaakt. 
De familie staat er in witte jassen bij. Voorop Meneer Wierdsma, met naast hem zijn 
vrouw. De twee zoons zijn Theo en Bertus. Bertus (met bril) zou later de winkel 
voortzetten. Het was een katholieke winkel in het protestante stuk van het dorp. Van 
Wierdsma herinner ik me zijn typisch hese stem. En het lidmaatschap van de fanfare 
Sint Gregorius. De winkel bestaat niet meer. 

 

Dat kan ook gezegd worden van de Sparkruidenier Verkaik. Het pand ziet er nu ver-
lopen uit maar er was eertijds een goedlopende kruidenierszaak in gevestigd. Op de 
rechterfoto is de winkel nog in vol bedrijf. Links op de foto staat Mevrouw Verkaik. 
Rechts van haar een hulpverkoopster. Die zaak was tegenover de school. Wierdsma 
om de hoek, een stuk dichterbij dus. Als ik uit school kwam dan wou mijn moeder 
dat ik thuis kwam. De meeste vriendjes gingen direct ergens spelen. Maar Freddie 
kwam naar huis en dronk een kopje thee. En daarna had moeder soms als verrassing 
in petto dat ik even iets moest gaan halen bij de Spar. Niks spelen, terug naar 
school! Dat was balen. 
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Van de familie Verkaik herinner ik me hun al eerder ge-
noemde zoon Teus. Hij was dienstplichtig in de jaren di-
rect na de oorlog en werd naar wat nu Indonesië heet 
gestuurd. Toen nog Nederlandsch-Indië. En dat moest 
verdedigd worden tegen die Indonesiërs die het land tot 
een zelfstandige republiek wilden maken. Hun goed 
recht, maar daar werd toen anders over gedacht door 
Nederlanders. En daar was Teus de dupe van. Hij ging 
het vaderland verdedigen aan de andere kant van de we-
reld. Ik herinner me Neeltje Niwin als een soort van mas-
cotte van de jongens die uitgestuurd werden. Er was een 
actie om ze kerstpakketten te sturen. Teus kwam geluk-
kig weer heelhuids naar Duivendrecht terug. 
Tegenover Verkaik was onze groenteboer Van der Kooij. 
De Concurrent heette hun zaak. Kooij, zoals iedereen 
hem noemde, kwam langs met een merkwaardig soort 

auto. Een Tempo met maar één wiel van voren, waarmee gestuurd werd. In de win-
kel stond een schrapmachine. Dus je liep een mooie kans om behalve naar de Spar 
ook naar De Concurrent te moeten gaan voor geschrapte aardappels of worteltjes. 
 
 

 

De winkel van Van der Kooij bestaat nog, maar het is nu een bloemenwinkel. Daar-
naast van eertijds de melkwinkel van Van Schaik was. Nu een delicatessenwinkel met 
dezelfde naam.  
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Onze melkboer was Beukenboom op de Rijksstraatweg.  De melk werd aan huis be-
zorgd en los uit bussen aangeleverd. Vanuit de bus werd de melk rechtstreeks in een 
melkkan of melkkoker geschept. Daarvoor waren er litermaten om te zorgen dat ie-
dereen het juiste volume kreeg. Beukenboom deed de wijk en zijn vrouw de winkel. 
Ik herinner me een grote glazen vaas gevuld met eieren die in de etalage stond als 
blikvanger. Maar op de foto zie je hem niet!  
Toen bedachten de melkventers van Duivendrecht de melksanering. Het dorp werd 
in stukken geknipt en iedere melkboer kreeg zijn eigen wijk. Voor ons betekende dat 
een nieuwe melkboer: Klaas van der Vaart. Ook op de Rijksstraatweg en vlak bij 
Oom Klaas en tante Clarie. Maar daar vertel ik straks nog over. Van der Vaarts oud-
ste dochter heette Marga. Ze trouwde met een Amsterdamse politieman: Appie 
Baantjer. Ja, de geestelijke vader van De Cock met C-O-C-K. De winkel werd overge-
nomen door Klaas junior die er uiteindelijk mee stopte en conciërge werd bij Inhol-
land in Diemen.  
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Er waren bakkers in Duiven- 
drecht gevestigd. Maar de onze 
kwam met paard en wagen uit 
Ouderkerk. Het was bakker Kool-
haas. Er werd meer met paard en 
wagen bezorgd. Hesp was een 
eierboer. Je mocht wel eens van 
hem op de bok van de wagen zit-
ten. Moeder bestelde eens een 
kip bij hem. Die werd bezorgd 
met omgedraaide strot, maar 
verder onbewerkt. Met frisse te-
genzin voltooide Hesp het slacht-
karwei in de keuken.  

Vuurmans en Niezen 

Veel winkels in Duivendrecht waren eigenlijk verbouwde woonhuizen. In de voorka-
mer werd een winkeltje geopend dat in de loop der jaren groter en groter groeide. 

 

 

Vuurmans op de Rijksstraatweg was zo'n winkel. Bij vader Jan Vuurmans kon je oor-
spronkelijk terecht voor gloeilampen, kroonsteentjes, lichtschakelaars en een meter-
tje gele elektriciteitspijp. Dat laatste om pijltjes mee af te schieten, gemaakt van re-
pen krant. Zoon Gerrie Vuurmans kwam bij zijn vader in de zaak. En alle modernitei-
ten waren er te koop. Radio's, stofzuigers, televisietoestellen. Televisie eerst in zwart 
wit, daarna in kleur. In de stad waren die dingen weliswaar goedkoper. Maar wat 
ontbrak was de service. Dat was bij vader en zoon Vuurmans geen punt. Wat kapot 
ging maakten ze weer. Gerrit Vuurmans verhuisde uiteindelijk naar Ouderkerk. In de 
winkel is nu een verzekeringskantoor gevestigd. 

De kar van Hesp 
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Taxibedrijf van Bram Niezen 

Het huis van taxibedrijf Niezen ziet er op het eerste gezicht wat wonderlijk uit. Een 
grachtenhuis aan de Rijksstraatweg? Maar nee, onder het huis is een garage voor de 
taxi. Vader heeft er nog een poosje zijn Austin Cambridge gestald in de jaren zestig. 
In de jaren dertig en veertig had nog niet iedereen een auto. Vervoer per taxi was 
dus belangrijk. Toen ik nog een baby'tje was gingen we – volgens de overleveringen 
– met de taxi van Bram Niezen naar Zaandam waar twee zussen van mijn grootvader 
- Tante Han en Tante To - toen woonden. De taxi bleef de hele dag bij ons. 

De Cafés en de Golfclub 

Er is heel wat veranderd in Duivendrecht, maar de cafés van vroeger bestaan nog 
steeds. 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst maar een oude foto van Café Wiegmans achter in het dorp. Er is een feest 
gaande op de foto, want Fanfare Sint Gregorius trekt voorbij. De tweede van links 
met de hoorn is meneer Wierdsma. Wiegmans was ook onze slijterij in de dagen di-
rect na de oorlog. Er werd uitbundig feest gevierd na vijf jaren vol beperkingen. 
Wiegmans leverde de pils en de cola. Voor een thuisbezorgd flesje cola rekende hij 
dezelfde prijs als voor een flesje in het café. Op zoek naar een andere slijter dus! 
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Tegenwoordig is Wiegmans een eetcafé. Lotgenoten heet het. De pils komt nog 
steeds van Heineken. In de afgelopen jaren zijn we er een paar keer gaan eten als 
we uit Amsterdam terugreden naar Maastricht. Het is er gezellig. Het café had in de 
loop der jaren nog veel meer namen want er was al een wijntapperij op deze plaats 
voor 1730. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Golfclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duivendrecht had ook een Golfclub. Het clubhuis werd in 1930 gebouwd. Ook hier 
heeft de sloper huisgehouden. Op de plaats van de Golfclub staat nu de Johan Cruijff 
ArenA. De Golfclub werd voortgezet op een andere plaats in de buurt van de oude 
club.  
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De vader van Femmie van Dijk was de golfleraar van de club. Hij hurkt rechts op de 
foto in geruit shirt. Op een foto die ik op het internet vond staan ook de caddies van 
eertijds om de voorzitter heen. 
Links van de voorzitter kijkt Joop Meervelt ernstig in de lens. Rechts van hem staat 
Kees van Vliet. Ik heb bij allebei in de klas gezeten. Maar het meest was ik verbaasd 
over de tweede van links keurig in blazer en met pochet. Dat is Engel Keur. Hij is de 
vroegere conciërge van de 5de Montessorischool in de Watergraafsmeer uit de tijd 
dat ik hoofd van die school was. Daarvoor was hij zeeman en conducteur op de 
Amsterdamse tram. De invoering van de strippenkaart verjoeg hem. Conducteurs op 
de tram waren niet meer nodig! 
  

 

Er was nog een tweede café en ook dat is er nog steeds. Het is café Brugzicht. Met 
uitzicht op de Duivendrechtse brug dus. Aan het begin van de Kloosterstraat. In mijn 
tijd was het een saaie bedoening, waar mannen op leefijd gingen biljarten.  
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In de tijd dat ik naar de Kweekschool fietste kwam ik vaak te laat omdat ik eindeloos 
voor die brug moest wachten. Dan moesten er boten met zand door. Zand om 
Buitenveldert op te hogen en er huizen op te bouwen. De brug is verplaatst en uit 
het zicht verdwenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinetone  

Belangrijke plaatsen in Duivendrecht zijn voor mij de filmstudio Cinetone en Het Fort. 
Ze zijn verbonden met herinneringen aan mijn vader die na de oorlog lid was van de 
Binnenlandse Strijdkrachten en tenslotte plaatsvervangend commandant van Het 
Fort. 

Cinetone was Nederlands enige filmstudio. 
Duivendrecht werd er niet het Hollywood van 
de Lage Landen door. Maar er werden heel wat 
speelfilms opgenomen. Ik herinner me Dorp 
aan de Rivier. Een film van Fons Rademakers 
naar een boek van Antoon Coolen. Ik was bij 
de opnamen om een of andere reden die ik 
niet meer weet. Veel eerder was ik er ook al 
geweest.  

In 1945 was de Hongerwinter nog maar net   
voorbij. Schoolkinderen mochten in de rij naar 
de Cinetone Studio lopen onder aanvoering van 
Meester Grimme. Naar de gaarkeuken. Een 
bord moest je meenemen. Onbreekbaar, van 
email. En een bestek. Ik werd aan een tafel 
tussen hongerige veel grotere jongen gezet die 
onmiddellijk mijn portie opaten. Ik ben één 
keer geweest! 

 

Fons Rademakers 

Antoon Coolen 
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Cinetone ligt aan de Duivendrechtse kade. Tegenwoordig is 
het een Grand-Café. André Hazes was er ooit barkeeper. En 
Beppie van Wijk  van de klassenfoto van Meester Grimme 
was er een filmster in kinderfilms. Haar ouders werkten bij 
Cinetone, meen ik me te herinneren.Joop Geesink maakte er 
tekenfilmpjes. 

 

 

 

In 1945 waren de Binnenlandse Strijdkrachten 
gelegerd in Cinetone. Hoe mijn vader daarbij 
betrokken geraakt is weet ik niet. De leden van 
de Binnenlandse Strijdkrachten droegen als 
uniform een blauwe overal en een band om hun 
arm. Wat mijn vader betreft bleef het daarbij. 
Met een stengun en helm heb ik hem nooit 
gezien. Het was een soort ordedienst die moest 
voorkomen dat mensen die fout geweest waren 
in de oorlog aan wraakacties van de goede 
Nederlanders onderworpen zouden worden. Op 
de armband stond ORANJE. Dat gaf de instelling 
van de leden weer. Ze waren koningsgezind. 
Eigenlijk waren ze ook de mensen die voorkomen 
moesten dat de Communisten de macht zouden 
grijpen in Nederland.  
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Het Fort 

 

De Stelling van Amsterdam is een ring van forten die om de stad ligt om die stad 
tegen aanvallen te beschermen. Het fort van Duivendrecht maakt deel uit van die 
ring. Of liever maakte, want ook het fort is gesloopt, zoals zoveel dingen achter in 
het dorp. De Binnenlandse Strijdkrachten werden naar Fort Bijlmer, zo heette het, 
verplaatst. En ze kregen een andere naam: het Korps Gezagstroepen. 

Het Fort lag ingeklemd tussen de 
Rijksstraatweg aan de Zuidkant van 
het dorp en de spoorweg. (Een zwarte 
stippellijn op de luchtfoto) Vanaf de 
Rijksstraat- weg (groen op de 
luchtfoto) reed je via een lange 
oprijlaan (rood) naar de ingang van 
het Fort. Om het Fort heen lag een 
gracht.      (blauw) En binnen die 
gracht was het eigenlijke Fort: een 
langwerpig gebouw met een puntdak 
aan de ene kant. Er tegenover een 
lager gebouw, ook met een puntdak, 

waarin de munitie was opgeslagen. Daar tussenin stond de woning van de 
Fortwachter. 



40 
 

 

Links het Fort en rechts de Fortwachterswoning met Fortwachter Ensing op de 
achtergrond, zijn dochters en een nichtje op de voorgrond. De foto van de Familie 
Ensing is uit 1930. Die van het Fort uit 1968, vlak voordat het gesloopt werd. 

 

Tante Rietje en (met bril) Oom Roef 

 

Vader was plaatsvervangend 
Corpscommandant van dit Corps 
Gezagstroepen. Corpscommandant 
was P.J. Slothouwer, of liever Oom 
Roef. Opmerkelijk want vader was 
niet zo'n militair; hij was niet eens in 
dienst geweest. Het was wel een 
mooie tijd voor hem geloof ik. Ik 
herinner me hoe hij achterop de 
motorfiets bij Jaap Venema door het 
dorp scheurde. Geen motorhelmen 
op. Jaap had wel een pet op met de 

klep naar achteren. Een soort Che Guevara avant la lettre. Op de schoorsteen bij ons 
thuis stond een pineapple, een ongeladen oefenhandgranaat, waar ik wel eens mee 
speelde. Ik geloof niet dat dit mocht! Verder had vader een pistool dat hij bij wijze 
van oefening uit en in elkaar moest zetten. Er zat een sterke veer in. De onderdelen 
vlogen door de kamer en oom Roef, die om de hoek woonde, moest helpen met het 
weer in elkaar zetten van het wapen. 

Oom Klaas op school in de Fraunhoferstraat 
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In die kring van mensen die elkaar 
kenden van de Binnenlandse 
strijdkrachten ontstond een club van 
vrienden en vriendinnen. Oom Roef 
dus, die later trouwde met tante 
Rietje. Oom Bob en tante Bep Smit 
woonden in de Berkenstraat. Oom 
Bob had ook iets met het voormalig 
verzet van doen. Hij was wel in dienst 
geweest; bij de Marine. Uit die tijd 
kende hij Oom Klaas Bossenbroek, die 
getrouwd was met tante Clarie. Ze 
woonden op de Rijksstraatweg, vlak 
bij melkboer Van der Vaart.  
"Hij ontving thuis elke week een 

jeugdgroep waar ik bij was (Mahjongspellen, met prachtige steentjes van bamboe en 
ivoor)", schrijft Mark de Boer uit de Kloosterstraat me. Oom Klaas was onderwijzer 
en werd later burgemeester van Urk. En daarna van Genemuiden. Oom Bob werd 
iets hoogs bij Leyland Motors in Engeland.Tante Bep en hij gingen na zijn pensioen 
in Engeland wonen waar we ze met moeder nog een keer bezocht hebben in 2004. 
Omdat mevrouw en meneer wat stijf klonk waren het allemaal surrogaa-tooms en - 
tantes. 
Het militair avontuur van vader was overigens van korte duur. Oom Roef droeg trots 
zijn militaire uniform. Geen blauwe overal meer maar een bruin officierspak met 
bokkentuig. Vader probeerde dat pak zo lang mogelijk te ontlopen. "De 
manschappen gaan voor" zei hij dan. Zijn militaire avontuur eimdigde in november 
1945, na 7 militaire maanden, nam hij ontslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante Bep en Oom Bob met moeder in Engeland 

Kirk Douglas 
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We zullen het wel aan het bestaan van de filmstudio te danken hebben. Maar feit is 
dat in Duivendrecht een film werd opgenomen over het leven van Vincent van Gogh, 
Die heette Lust for Life. Met Kirk Douglas in de hoofdrol. En veel inwoners van 
Duivendrecht als figurant. Daar hoorde ook het zoontje van Klaas en Clarie bij. Dat 
jongetje is helaas vroeg overleden. 

In 2004 gingen we met moeder een reisje naar Engeland maken en bezochten daar 
ook tante Bep en oom Bob. Bob heette eigenlijk Wim. Bob was zijn schuilnaam bij de 
illegaliteit. We zijn hem altijd zo blijven noemen. Net als oom Roef, die eigenlijk Piet 
heette. De hele Duivendrechtse kennissenkring is inmiddels overleden. 

Het vee, de boerderijen 
In oorsprong was Duivendrecht een verzameling boerderijen van veehouders langs 
een laan, de Duivendrechtse laan. Later werd die de Rijksstraatweg genoemd.  

Weltevrede 

Eén boerderij werd wereldberoemd: Boerderij Weltevrede. Die werd tussen 1905 en 
1916 vaak geschilderd en getekend door Piet Mondriaan, die toen nog figuratief 
werkte.  

 

Na de Duivendrechtse brug was het de tweede boerderij aan de rechterkant. Zo'n 
beetje ter hoogte van waar nu de Kloosterstraat en Café Brugzicht zijn. In 1925 
legde ook deze boerderij het loodje.  

Maar de gedachte aan Mondriaan en Weltevrede leeft voor op een muurschildering 
van de boerderij op de flat Saturnus. Die Duivendrechtse flats mogen we achteraf 
overigens best een stedebouwkundige vergissing noemen. Ze werden gebouwd om 
een optische eenheid met de erachter liggende Bijlmermeer tot stand te brengen. 
Achteraf leek één zo’n gedrocht eigenlijk meer dan genoeg. 

 

 

 



43 
 

Zeldenrust 

Naar het negatief van deze foto uit 
1966 heb ik lang gezocht. Maar hier is 
hij dan. Een nachtopname met Kodak 
Tri X Plusfilm (26°DIN) gemaakt met 
een Asahi-Pentax camera. Het achter-
stuk van boerderij Zeldenrust staat er-
op. Dat was de boerderij van Gijs Kolk, 
die aan de Rijksstraatweg op nummer 
21 lag. Ook gesloopt, omstreeks 1967. 
Tegenwoordig ligt er het Clarissenhof.  

Het gebouw met het torentje op de achtergrond is het Clarissenklooster, ook ge-
sloopt, waarnaar het hof genoemd is. Kolk boerde na de sloop van Zeldenrust ver-
der. Op een boerderij in Abcoude en later in Vreeland. 

In de boerderij van Kolk heb ik als kind veel gespeeld. In 
de hooiberg bij voorbeeld, die je achter de boerderij ziet. 
's Winters stonden de koeien warm en dampig op stal. Die 
stal zie je rechts op de foto. Als Gijs, de boer, een goede 
bui had dan mocht je wel eens proberen te men. Veel suc-
ces met die kunst kan ik me overigens niet herinneren. 
Tante Rietje en oom Roef woonden tegenover de boerde-
rij. Tante Rietje ging vaak een kan melk halen bij Gijs. 
Soms haalden de omwoners ook wel een emmertje koe-
mest voor hun tuin. Links op de foto staat een losse 
schuur. Erachter was een stilletje dat over de sloot ge-
bouwd was. Een stilletje is een toilet van het soort dat ook 

in de film Dorp aan de Rivier te zien is. Voor ons als jongen is de lagere schoolleeftijd 
een intrigerend gebouw. Biologische reiniging zorgde voor een perfect schone sloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijs Kolk op de fiets 
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Deze foto van Zeldenrust is gemaakt van een dia van Barend Hess (1918 – 1996). De 
foto laat precies dat deel van de boerderij zien dat niet op mijn eigen foto staat. Aan 
de straat staan de melkbussen die door de melkfabriek werden opgehaald. Voor de 
boerderij was een mooie tuin. In het voorhuis zat de boerin vaak voor het raam. 

 

Mijn Genoegen 

Genoeg over de boerderijen die er niet meer zijn. Ten Zuiden van de busbaan zijn er 
gelukkig een paar wel bewaard gebleven. Aan de rechterkant van de Rijksstraatweg 
ligt direct na de busbaan rijdend in de richting van het station de boerderij Mijn Ge-
noegen. Het is geen echt veeteeltbedrijf meer, maar er lopen nog wel schapen. En 
eromheen liggen nog weilanden, zoals vroeger bij elke boerderij die ik me herinner 
het geval was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een ijzeren poort. Zo heette elke toegang in Duivendrecht. De poort van Meijer, 
de poort van Doting. Op de poort de naam van de boerderij en daarachter een mooie 
lange oprijlaan die naar wat tegenwoordig twee zelfstandige woonhuizen zijn leidt. 
Vroeger waren dit de boerderij en het zomerhuis van één boerderij. Eén geheel dus. 
In het kleine zomerhuis woonde de boerenfamilie alleen ‘s zomers. Dan bleef het 
grote winterhuis schoon.       
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Het weidegebied bij Mijn Genoegen met zicht op Urbanuskerk en  

boerderijen Anthoniushoeve en Winters Hoven 
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De Anthoniushoeve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Anthoniushoeve en Winters Hoven liggen als een tweeling naast elkaar direct 
naast de Sint Urbanuskerk. Beide boerderijen zijn een Rijksmonument. De enige 
twee in Duivendrecht. Ze zijn in 1889 en 1883 gebouwd. De oude naam van Winters 
Hoven is Sophia's Hoeve. De plattegronden van beide boerderijen zijn gespiegeld ten 
opzichte van elkaar. In 2004 en 2005 is Winters Hoven gerestaureerd. De boerderij 
heeft een mooie beeldentuin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Anthoniushoeve is later gerestaureerd. Tijdens de Open Museumdagen op 10 
september 2011 was de hoeve open voor bezichtiging. Wie de nog niet gerestau-
reerde hoeve kopen wilde en wilde restaureren moet op zoek naar een flinke zak met 
geld. Die zak is inmiddels gevonden. De nieuwe eigenaren laten weten dat er be-
halve een klein theater ook meerdere verblijfsappartementen zullen komen die ver-
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huurd gaan worden aan artsen tijdens hun co-schappen in één van de Amsterdamse 
ziekenhuizen. Dit alles met behoud van zoveel mogelijk oorspronkelijke details.  

Een flinke zak met geld. Daar moesten Adrianus Bon en Maria Post destijds ook mee 
over de brug komen. Hun hoeve was rijkelijk versierd. Bij voorbeeld met een gang-
raam van gekleurd glas aan het einde van de gang achter het voorhuis. 

 

 

 

  

 

 

 

Grote stal in de T boerderij 

Wagenberging in het Zomerhuis 
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De Anthoniushoeve bestaat uit een T-boerderij en een Zomerhuis. Het Voorhuis van 
het T-gedeelte heeft bedsteden en een zwart-marmeren schouw. Er is een zijkamer 
en een trap naar een derde kamer op de bovenverdieping. Achter de gang ligt een 
mooie grote stal, waarin vroeger 's winters de koeien stonden. Boven de stal is een 
hooizolder. 

Het Zomerhuis is rechts. Daar woonde de familie dus 's zomers. Het is kleiner dan 
het hoofdgebouw. Achter de woonkamer is de woonkeuken met een erin gemetseld 
fornuis. Erachter de wagenberging en daar weer achter een paardenstal. Een gang 
verbindt het Zomerhuis met de rest van de boerderij. Achter de boerderij is een 
hooiberg. 
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Winters Hoven 
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Winters Hoven wordt bewoond door het kunstenaarsechtpaar Wintershoven. Vandaar 
de naam en de beeldentuin. Toen ik in 2011 naar de Open Monumenten Dag ging 
was de boerderij helaas niet open. De dag erop wel. Maar toen was ik alweer naar 
Maastricht. De oude hoeve had Protestantse eigenaren. De versiering is dus iets Cal-
vinistischer van opzet dan de katholieke Anthoniushoeve. 

 

De Kloosterstraat 
Het Clarissenklooster 

 

Het Clarissenklooster was aan het eind van de Kloosterstraat. Het werd afgebroken 
in 1967/1968 omdat het in de weg stond toen de A 10 om Amsterdam aangelegd 
moest worden. De zusters Clarissen volgden de leer van de Heilige Franciscus. Je 
had slotzusters en buitenzusters. De slotzusters hadden helemaal geen contact met 
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de buitenwereld. De buitenzusters wel. Ach, helemaal niet. Als er verkiezingen waren 
kwamen ze naar buiten, gesluierd en wel. Per taxi werden ze naar de Christelijke La-
gere School gebracht, waar het stembureau van hun wijk zetelde. Daar maakten ze 
het rondje voor nummer één van de KVP rood en vervolgens bracht de taxi van Bram 
Niezen ze weer terug naar hun afzondering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was met het klooster als met de katholieke school. Toen het werd afgebroken 
lag alles op de puinhoop. Ook het zandstenen beeld van Aartsengel Michael. Een 
strijder tegen het kwaad. In 1946 door de zusters boven de poort geplaatst als dank 
voor het feit dat Duivendrecht in de oorlog gespaard was gebleven. De Heer Wisse 
sleepte het beeld naar zijn tuin in de Kloosterstraat. En daar stond het tot hij het in 
2004 aan de gemeente aanbood. Wie het beeld gemaakt heeft is niet echt duidelijk. 
Genoemd wordt de beeldhouwer Thendrickx. Maar het kan ook Troupin geweest zijn. 

De driekante zuil van losse stenen waaraan Michael hangt symboliseert het puin van 
het afgebroken klooster. Het is overigens nog maar de vraag of iedereen het ermee 
eens is dat Duivendrecht in de Tweede Wereldoorlog zo gespaard bleef. De 
nabestaanden van de personen die op het monument aan de Begoniastraat genoemd 
worden denken er waarschijnlijk anders over. 
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Op de gedenksteen, ontworpen door de architect Professor Wieger Bruin in 1950, 
staan de namen van de inwoners van Duivendrecht die tijdens die oorlog 
gefussileerd werden. Voor zo'n klein en vredig dorp is vijf een groot aantal. De steen 
stond eerst aan het begin van het dorp, bij de Berkenstraat. Toen dat stuk van het 
dorp grondig op de schop ging, werd het in 1970 verplaatst naar de Begoniastraat.. 

Later is een gedenksteen aan het monument 
toegevoegd die overige groepen slachtoffers van 
oorlogshandelingen uit of sinds de Tweede 
Wereldoorlog herdenkt. Ik vind het een slap kopje 
thee, die tekst. 

 

 

De Kroningslinde 

Op de gedenksteen, waarbij nog steeds op 4 mei een herdenking plaatsvindt, moes-
ten de Duivendrechtenaren nog vijf jaar wachten. Maar de kroningslinde werd al in 
1948 geplant. toen Koningin Juliana haar moeder Wilhelmina opvolgde. 
Hij staat er nog steeds voor de toenmalige slagerij van Kolk aan het begin van de 
Kloosterstraat. Er is geen bordje dat aan de bedoeling van de boom herinnert. 
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Er is een triest verhaal met de boom verbonden. Oorspronkelijk zou hij aan het begin 
van het dorp geplant worden. Links vanaf de brug gezien voor de inmiddels afgebro-
ken boerderij van de familie Vrolijk. Maar enkele dagen voor de planting werd een 
zoontje van Vrolijk aangereden op de Rijksstraatweg; hij verongelukte.  

Daarom werd besloten om de boom even verderop te planten. Voor de slagerij van 
de familie Kolk. Maar helaas: de geschiedenis herhaalde zich. Ook een zoontje van 
de familie Kolk werd aangereden op de Rijksstraatweg. En ook hij verongelukte.  

De Rijksstraatweg was dan ook een gevaarlijke weg; de enige verbindingsweg tussen 
Amsterdam en Utrecht. De A2 bestond nog niet. Langs de weg stonden ligusterha-
gen, die kleine spelende kinderen aan het oog van automobilisten onttrokken. En die 
kleine kinderen waren niet opgegroeid met gemotoriseerd verkeer. Op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog was er geen benzine meer en er reden nog maar heel wei-
nig auto’s getrokken door paarden of met een gasgenerator achter zich aan of op het 
dak. En toen – ineens – al het autoverkeer naar de Jaarbeurs in Utrecht door het 
dorp.  

 
De garage van Gille 

In de Kloosterstraat was de garage van Leen 
Gille. Ik was er klant voor onderhoud van mijn 
tweedehands Kevertje. Toen ik na een poosje 
nadacht over een nieuwe Kever raadde Gille me 
een Ford aan; een veel betere auto. Ik was een 
oprecht voorstander van service in de buurt. 
Maar om nu een auto te gaan kopen die ik niet 
wilde…  

Gille heet nu Buijs en Hauber. Hun voorkeur voor Ford is dezelfde gebleven. Al zou-
den ze ook wel aan mijn Kevertje hebben willen sleutelen als ze er in die tijd gewerkt 
hadden. Hauber, de naam laat me niet los. Ik bel maar eens op en krijg inderdaad 
de zoon van Boebel aan de lijn. De wereld in Duivendrecht is klein. 
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Freddie kom je buitenspelen ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Slootjes 

Ik geloof niet dat er nog veel vertelplaten gebruikt worden op school. Vroeger was 
dat anders. Ik ben ermee opgegroeid. Eerst als kind en later als onderwijzer. Grote 
kisten op de gangen van de 5de Montessorischool en allerlei handleidingen met ver-
halen. Collega Hageman in de Watergraafsmeer kon je een willekeurige vertelplaat 
voor de neus zetten en hij begon een verhaal uit een handleiding te vertellen. Letter-
lijk. 

Voor wat er te zien is op deze biologische vertelplaat In Sloot en Plas van M.A. Koe-
koek hoefde je in Duivendrecht niet ver te lopen. Zelfs de ringslang rechtsboven op 
de plaat heb ik een keer in de Weespertrekvaart bij de Duivendrechtse brug zien 
zwemmen. Even de Plataanstraat uitlopen, rechts van TDW de weilanden in. En als 
je dan op je buik bij een sloot ging liggen en je een poosje stil hield dan zag je de 
kikkers, torren en salamanders live door het water zwemmen. 

Die sloten waren verder mooie uitdagingen. Je  had smalle en brede om overheen te 
springen. Of net niet over die brede natuurlijk. En 's winters kon je aan het einde van 
de straat je Friese doorlopers onderbinden en via de sloten en de Venser naar school 
krabbelen. Niet zonder gevaar overigens, dat ijs. De huizen loosden nog op de sloten 
en als iemand in een huis dat aan een sloot grensde (zoals in de Populierstraat) in 
bad ging, dan kon het ijs in de sloot nadat het bad was leeggelopen gevaarlijk dun 
worden van het warme water dat in de sloot terecht gekomen was. Letterlijk verstijfd 
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van schrik zag ik Kees in zo'n warmwaterwak spartelen. Ik kon niets uitrichten van 
schrik. Gelukkig had de moeder van Eric zij schreeuwen gehoord en ze wist hem er-
uit te trekken. Meer mensen, ook van buiten Duivendrecht, lieten me weten op die 
slootjes het schaatsen geleerd te hebben. Voor mij bleef schaatsen overigens in 
hoofdzaak krabbelen. 

Op straat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was nog maar weinig verkeer in Duivendrecht in en vlak na de oorlog. Zeker in de 
zijstraten. Het spelen van kleine kinderen speelde zich dan ook in die zijstraten af. Of 
in de tuinen achter de huizen. Op de rechterfoto zitten we op de rand van de zand-
bak in onze tuin. Dat kleine mannetje in het midden ben ik. 

Dat buitenspelen had ook gevaarlijke kanten. Vooral toen het nog oorlog was. Met 
Jantje Huiboom stond ik op de hoek van de straat geïnteresseerd te kijken naar geal-
lieerde vliegtuigen die door luchtafweergeschut van de Duitsers onder vuur genomen 
werden. Dat schieten gebeurde vanaf het platte dak van een garage achter de hui-
zen. Jantje en ik werden ijlings naar binnen gehaald. 

Een andere keer speelden we aan de overkant van 
de Rijksstraatweg in Het Riet. Op zichzelf al een 
avontuurlijke plaats, maar het werd nog spannen-
der toen we een geallieerde bommenwerper laag 
over zagen vliegen. We zagen de bemanningsleden 
in de koepels zitten. En voor de spoorbaan naar 
Utrecht die verderop lag moest hij iets optrekken 
om de masten langs de rails niet te raken. 
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De Rijksstraatweg 

Dat waren de wat extreme kanten van het buitenspelen. Maar de Rijksstraatweg 
vormde na de oorlog, toen het verkeer wat drukker werd een constante bron van 
gevaar voor kinderen. Wij, als kinderen, waren niet gewend aan autoverkeer; dat 
was er in de oorlogsjaren nauwelijks meer. De auto's die nog reden deden dat op via 
generatoren opgewekt gas. Jantje zijn vader had een auto met een generator erach-
ter. Hij werkte bij de elektriciteitsmaatschappij en moest erop uit. Samen met zijn 
oudere zoons Ton en Chris was hij tijdenlang bezig om die generator aan te steken. 

Toen dat verkeer weer op gang kwam was het direct druk op de weg. Het was de 
enige verbindingsweg van Amsterdam naar Utrecht. Met heggen erlangs. Daardoor 
zag je als automobilist de kinderen helemaal niet aankomen als die wilden overste-
ken. En die kinderen zagen de auto's niet. Ze schoten, nog niet gewend aan het ver-
keer, zo vanachter die heggen de weg op. Zelf ben ik ook een keer bijna aangere-
den.  

Zo kwam je vanuit het Zuiden het dorp 
binnenrijden. Links de Sint Urbanus-
kerk. Rechts de heggen. Dat ging zo 
door met die heggen aan beide kanten 
van de weg tot bij de brug aan de 
Noordzijde van het dorp. En 50 kilome-
ter, dat was de snelheidslimiet. Maar in 
werkelijkheid werd er behoorlijk door-
gereden in het dorp. Daarom waren er 
de Duivendrechtse autovallen. Het hele 
plaatselijke Rijkspolitiekorps rukte er-

voor uit. De eerste agent in burger beoordeelde de snelheid van een automobilist. 
Leek hem die te hoog dan gaf hij een teken aan agent twee. Die stond op een vaste 
afstand van de eerste. Hij was in uniform. En hij drukte een stopwatch in. Reed de 
auto vijftig of minder dan was hij na een bepaald aantal seconden bij twee. Waren 
dat minder seconden, dan reed die auto dus te hard. Agent twee zwaaide naar agent 
drie. Die was ook in uniform en hield de auto aan. Dan volgde de bekeuring. 

Het Riet 
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Maar het mooiste was spelen in Het Riet achter het huis van Eddie den Boer. Op de 
plaats waar toen Het Riet was ligt nu het Dorpsplein. Voor de oorlog was daar een 
nieuwe woonwijk gedacht. Maar het was er niet meer van gekomen. Wel waren er 
met klinkers straten aangelegd. Naast de straten lag een drassig rietland. De wijk 

was gedacht aan een straat die tegenover de Pla-
taanstraat lag. Op de hoek stond aan de Rijks-
straatweg een klein blok huizen. Er waren aparte 
beneden- en bovenwoningen. Links was een 
piepklein kantoortje aangebouwd. Dat was het 
postkantoor, waar mevrouw Keja huisde. Ze 
woonde met haar man en kinderen in het bene-
denhuis ernaast. Jan Keja, de zoon, werd een 
bekende cineast. Het postkantoortje is nog eens 
door boeven overvallen.  

 
Rechts in het blok woonde beneden Eddie den Boer met zijn vader en moeder. Het 
huis heette de Pauwbrug. Dat was er met stenen verticaal ingemetseld. Je ziet het – 
met enige moeite – op de foto hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie was mijn beste vriend. Ik kwam er graag thuis. Bij zijn moeder mocht alles. Ik 
herinner me dat ik een keer thuis kwam zonder wenkbrauwen. "Wat is er met jou 
gebeurd?" zei mijn moeder. Ik deed er het zwijgen toe. Wat was er gebeurd? Eddie 
zei dat je een prachtige fik kreeg als je water bij carbid deed en dat dan aanstak. 
Carbid was nog wel voor handen. Op het eind van de oorlog dienden carbidlampen 
als verlichting in de huizen. We gingen aan de slag tegen de muur van De Pauwbrug 
en produceerden een geweldige steekvlam. Vandaar die verdwenen wenkbrauwen. 
In de tuin begonnen we een kolenmijn. Meester Zonneveld had uitgelegd dat steen-
kool eigenlijk niets anders was dan opeengeperste planten. Er was flinke druk nodig 
had hij gezegd, dus we stapelden flink wat stenen op de kuil met planten die we ge-
maakt hadden. Stenen zat in de straat naast het huis. Dat er een paar miljoen jaar 
overheen gaan voordat die planten steenkool zijn hadden we even gemist in Mees-
ters uitleg. 

Jan Keja 
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Het riet zelf was een veld waarin we paadjes plat trapten en hutten bouwden. Daarin 
verstopten we repen chocola en andere kostbaarheden. Op een keer – ik was er ge-
lukkig niet bij – staken mijn vriendjes het hele riet in brand. Voor de deur van De 
Pauwbrug stond daarna een motor met zijspan van de politie geparkeerd. Ik hield 
me maar even schuil. Ik was er niet bij en weet dus niet of de brandweer er toen 
aan te pas is gekomen.  

De Brandweer 

In Duivendrecht was de brandweer 
een korps dat bestond uit vrijwilligers. 
Meestal winkeliers uit het dorp. Op 
het dak van de drogisterij De Gaper 
van De Ruijter aan de Rijksstraatweg 
stond een sirene. Als die ging dan 
holden de vrijwilligers naar de Molen-
kade. Daar stond de brandweerkazer-
ne met daarin een brandweerauto. 
Timmerman Jan Peters was de chauf-
feur. Ik heb het nog meegemaakt dat 
de auto vervangen werd door een 
nieuwe. Dat werd overigens wel tijd, 
want de oude moest nog met een 
slinger aan de praat gebracht worden 
en dat nam doorgaans even tijd.  
De brandweerkazerne was niets meer 
of minder dan een bescheiden garage 
voor de brandweerauto. Je zag met 
gauw over het hoofd, daar aan de 
Molenkade. Het is dat vierkante ge-
bouwtje met een puntdak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogisterij De Gaper met de Heer  
De Ruijter voor de deur 

De Brandweerkazerne 
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Naar de Padvinderij 

Voor de jeugd van Duivendrecht was dat ongebonden je gang kunnen gaan langs de 
sloten, op de boerderijen en in het riet iets paradijselijks dat je alle kinderen van nu 
zou toewensen. Georganiseerd jeugdwerk was er in mijn beleving toen niet. Ik ging 
een poosje naar een gymnastiekvereniging in Betondorp. DOC, Door Oefening Cres-
cendo, heette die club. Die was in de Watergraafsmeerschool op het Huismanshof. 
Op zaterdag. Het was er wel leuk, maar de welpen in de school op het Zuivelplein, 
ook in Betondorp, vond ik leuker. Tom Thoenes was welp en met hem ging ik mee. 
En met Robbie Meijer, die later de fietsenstalling zou beginnen. We waren dus op 
voorzieningen in Amsterdam aangewezen. In Duivendrecht was er slechts de zon-
dagschool met vertellingen bij het flanelbord. Maar dat vertelden de juffen en mees-
ters op school ook al. Toegegeven, zonder flanelbord. 
Frans Gabler heeft me erop gewezen dat er wel degelijk welpen waren in Duiven- 
drecht. Van de Katholieke Verkenners. Ze hadden hun hordehol achter de Sint Ur-
banuskerk. Of ze me als lid geaccepteerd zouden hebben waag ik te betwijfelen. De 
zuilen van de verzuiling stonden nog stevig overeind in Duivendrecht in die tijd. 
Toen ik welp werd kwam er een einde aan de tochtjes met de zeilboot van tante Bep 
en oom Bob in het weekend op het IJsselmeer. Ik ging mee als gezelschap voor 
Stanley, hun zoon. Er werd gezeild naar Uitdam, Volendam en Marken. Maar de wel-
pen van de Inca's kwamen ook op zaterdag bijeen. En daar ging ik toen naartoe. 
 

© Fred Kelpin.  

Maastricht, augustus 2011. 
Aangevuld in september 2012, in mei 2013, in december 2016 en in sep-
tember 2021. 
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Dank 

Na het publiceren van de eerste versie van dit verhaal hebben velen gereageerd met 
opmerkingen en ook illustraties. Allemaal bedankt. Ik noem: 

• Alex de Boer 
• Mark de Boer 
• Ton de Zwart 
• Toos van Eijk 
• Frans Gabler 
• Paul Gabler 
• Ger de Haan † 
• Barend en Marion Hess 
• Johan Krediet † 
• Riek Pos-Grimme † 
• Ans Quirijnen 
• Carin Raven 
• Henk van den Beukel † 
• Joop van Schaik 
• Rob Veldhuyzen van Zanten 
• Mevrouw Verkaik 
• Jan Visser Sr. 
• Bertus Wierdsma † 

De lijst met illustraties heb ik laten vervallen. Veel van de websites die ik noemde 
hebben de tien tussenliggende jaren tussen 2011 en 2021 niet overleefd.  


