CHRISTELIJK DUIVENDRECHT IN 1936
Op deze “staatsiefoto” staan de belangrijkste mensen uit christelijke organisaties in
Duivendrecht in de jaren dertig van de vorige eeuw. De foto is waarschijnlijk gemaakt
omstreeks 1936 voor de christelijke school en het moet wel bij een belangrijke gebeurtenis
zijn geweest! Het zou kunnen zijn vanwege het tienjarig bestaan van het schoolgebouw,dat
in 1925 werd geopend. Of bij het twaalf-en-een-halfjarig bestaan van de kerk, die in 1924
werd gebouwd. In ieder geval staan er bestuursleden (en partners) op van diverse
christelijke verenigingen en organisaties in die tijd,en dat waren er heel wat: bestuur en
personeelsleden van de christelijke school, kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk en
besturen van de zondagsschool,meisjesvereniging “Martha”,dameskrans “Eben Haezer”,
jongelingenvereniging “Samuel” , kinderkoor “Klein maar dapper” en meisjeskoor “Soli deo
Gloria”. Kerk en school waren natuurlijk sterk met elkaar verbonden, zo was de dominee
jarenlang voorzitter van het schoolbestuur en was de woning van het schoolhoofd eigendom
van de kerk. Tot 1924 hield men de kerkdiensten in de toenmalige christelijke school
tegenover de latere kerk. Zelf ben ik geboren in 1946 en heb ik van 1950 tot 1958 op de
christelijke school gezeten. Deze foto is dus van ver voor mijn tijd, maar er staan heel veel
bekende namen op.
Ik denk niet dat van al deze organisaties iemand op de foto staat, maar zeker is dat mijn oom
Leen Hess op de foto staat, waarschijnlijk als jongste, hij was bestuurslid van de
jongelingenvereniging. Hij is geboren in 1920 en in november 2011 overleden en was op de
foto dus ca. 16 jaar oud. Hij heeft de meeste namen van de mensen op de foto een keer voor
mij uit zijn geheugen opgediept. Ik hoop dat het allemaal klopt. Er staan 52 mensen op de
foto, maar van 10 ontbreekt de naam. Misschien leeft er nog iemand, die op de foto staat en
er wat van kan vertellen. Een aantal zijn boeren uit de Bijlmer, dat gemeentelijk bij
Weesperkarspel hoorde, maar kerkelijk en voor de christelijke school bij Duivendrecht. Voor
mij is de foto erg bijzonder,omdat behalve oom Leen ook mijn vier grootouders Hess en den
Hartog er opstaan. Ik zal van alle mensen, waar ik iets van weet, wat bijzonderheden
vermelden. Sommige van deze gegevens komen uit de boekjes, die zijn uitgegeven ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de christelijke school (in 1992) en de Nederlands
Hervormde kerk (in 1998).

Bovenste rij:
1.hr.Zonneveld 2.hr.Termate 3.hr.? 4.Arie v. Dijk 5.Leen Hess (1920-2011),bestuur
jongelingenveren. Later actief in kerkbestuur en als organist en tot zijn dood als koordirigent.
6.hr. de Haas 7.J. Tishauser 8.hr. Albers 9.Klaas den Hartog (1875-1944),mijn opa van
moeders kant. 10. H. Klopper,ouderling van de kerk, vader van Piet Klopper, die veel later
raadslid en wethouder van de gemeente Ouder Amstel werd. 11.hr. Lindenberg 12.hr. v.Dijk
13.A.A.(Aart) Grimme, van 1933 tot 1939 onderwijzer,daarna tot 1953 hoofd van de

christelijke. school. Hij was 20 jaar lang een zeer geliefd onderwijzer. 14.hr.Kok, onderwijzer
christelijke school. 15. J.Hooiveld, secretaris schoolbestuur. Was een “rijke”boer naast de
school (later boerderij van Mattijsen), die eens het tekort van de kerk dekte van 700
gulden,een groot bedrag in die tijd! 16.Pieter Hess (1877-1966),mijn opa van vaders kant.
Was ouderling van de kerk. 17. Hr.Dogger
Middelste rij:
18.Arie Tishauser 19.hr.de Haan 20.hr.Wink? 21.A.W.Mul, lid schoolbestuur, kerkvoogd.
22.Jo Nagel 23.Petra de Haas 24.Ditty de Haas 25.mevr.Dogger 26.mevr.Zonneveld
27.mevr.Termate 28.Berta? 29.mevr.? 30.mevr.Lindenberg 31.mej.Janny v.Ee, vele jaren een
populaire schooljuf tot haar huwelijk met hr.Pool, waarschijnlijk in de jaren 1950. Ze was
daarna lid van het schoolbestuur. Haar vader was kerkvoogd. Ik heb bij haar in de klas
gezeten in 1952/53. 32.mevr.Mul 33.mevr.? 34. Gerda Grimme-Smit, echtgenote van het
schoolhoofd Aart Grimme. 35.mevr.? 36.mevr. de Haas 37.mej.E.G.v Bruinisse, vele jaren
schooljuf,vanaf 1919 tot? 38.mevr.Post 39.mevr.? 40.hr.?
Voorste rij:
41.Helena Hess-v.Konijnenburg (1882-1952),mijn oma van vaders kant,bestuurslid van de
dameskrans. 42. Jannetje den Hartog-Fokker (1880-1956),mijn oma van moeders kant, lid
van de dameskrans. 43.mevr.Klopper 44.mevr.Aalbers 45. Ds.L.R.Aalbers, dominee van de
Hervormde kerk in Ouderkerk en Duivendrecht van 1923 tot 1945, voorzitter van het
schoolbestuur. 46. J.E.Elferink (1879-?), schoolhoofd van 1919 tot 1939. Was dus net als zijn
opvolger meester Grimme, 20 jaar aan de school verbonden. 47. mevr.Elferink 48.mevr.?
49. mevr.? 50. mevr.? 51. mevr.v.Dijk 52. mevr.Hooiveld

Barend Hess (in 1946 in Duivendrecht geboren en daar tot 1970 gewoond).
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