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informerend, opiniërend, objectief en transparant

Met dank aan jou, Antoniushoeve
Bezoekers van de OBA in Duivendrecht mochten eerder al
proefkijken, maar donderdag 24
maart jl. zagen in Eetcafé
Lotgenoten de kaartenbakken
en de website Met dank aan
jou, Antoniushoeve officieel het
licht.
De vele facetten van een
boerderij die ooit gewoon een
van de vele in Duivendrecht
was en nu een rijksmonument is,
inspireerden Sonja van der Valk
en Mathilde de Vriese tot het
maken van zestig kaarten,
gebundeld in een kaartenbak.
Natuurlijk is er dan een kaart
over het leven van Ferdinand
van Schaick, ‘Boer Ferd’, de
laatste boer die op de Antoniushoeve koeien hield. Maar
wie doorbladert komt ook interviews tegen met Lot Sternheim
en Jamie Bedford, de nieuwe
eigenaren. De vaak met bijzondere foto’s geïllustreerde teksten
geven een beeld van het gezin
van Schaik dat het langst op de
hoeve woonde; interviews met

bewoners. Een impressie van
hoe het er nu op de boerderij
aan toe gaat. Te zien en te
lezen is ook wat een enorme
verbouwingsklus de huidige
eigenaren hebben gehad.
Een bijna ook al weer verre
geschiedenis, is terug te lezen in
de reeks kaarten over de acties,
rond de eeuwwisseling, om de
sloop van de boerderij tegen te
houden. En wie geïnteresseerd is
in heel oude geschiedenis:
dankzij de familiedocumenten
viel te reconstrueren hoe de
hoeve overging van het ene
naar het andere boerenechtp a a r, e n d e n a a m ‘ A n t oniushoeve’ kreeg.
Met scenes uit een revue, waarvan de tekst en bladmuziek decennia lang op de zolder van
de Antoniushoeve lagen te verstoffen, brachten de internationale bewoners van de Antoniushoeve samen met Duivendrechtse Jo Blom even het leven van toen terug.

En waarschijnlijk had het publiek
van nu evenveel lol als vroeger
de families Bon en Van Schaik.
De eer de eerste drie kaartenbakken te ontvangen, kwam
toe aan Lisette Cuiper, nicht van
boer Ferd, Stichting Oud-Duivendrecht en Lot Sternheim en
Jamie Bedford. Vrienden van
Duivendrecht, een gulle donateur, mocht de vierde meenemen en de vijfde kwam in
Lotgenoten te staan. De andere
- er zijn ook Engelse versies van zijn te vinden in het gemeentehuis, Museum Amstelland, Casa
Lisa, en de OBA’s van Ouderkerk, Duivendrecht, Reigersbos,
en die aan het Oosterdok. Voor
wie niet naar zo’n locatie kan:
de Stichting Oud-Duivendrecht
en Vrienden van Duivendrecht
lenen de kaartenbak uit.
En natuurlijk is er de, ook tweetalige, website: https://www.antoniushoeve.eu/
Volgende Drechtje is op 16/17 april '22
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