OUDE FERGUSONS TERUG IN DUIVENDRECHT.
De bezoekers van Open Monumentendag in Duivendrecht werden aan de poort van de
Antoniushoeve zaterdag 10 september jl. enorm verrast. Pascal Kolk, familielid van de “Laatste
Boer van Duivendrecht”, (Ferdinand van Schaick) had ter gelegenheid van de
restauratierondleidingen in de Antoniushoeve de - origineel op het land in Duivendrecht
gebruikte - trekkers van zijn oudooms voor één keertje naar de oude plek bij de hoeve
teruggebracht.
De agrarische bestemming van de Duivendrechtse historische boerderijen is door de
oprukkende verstedelijking verdwenen. De monumentale hoeves zijn gelukkig gered van de
sloop en zijn of worden herbestemd. Herinneringen aan Oud-Duivendrecht blijven bestaan.

Het was dolle pret op de tractor van het merk Ferguson bij die bijzondere bevrijdingsfeesten
in 1955, georganiseerd door de middenstand van Duivendrecht. Deze oude zwart-wit foto is
uit de collectie van de familie Bieshaar. Zij verstrekte ook de bijbehorende gegevens:
In het blad OUD – DUIVENDRECHTSE SAECKEN nr.2, jaargang 2, april 2005 staat te lezen
dat de clowns voorop onbekend zijn. Cees van Schaik met de sombrero op zijn hoofd zit
erachter aan het stuur; dan komt meneer Hermsen, de schoenmaker. Rechtopstaand Kees
Bieshaar met achter zich Teun Beukeboom (de vader van Jan); zittend met stok Map Braam.
Degene met het hoofddoekje is schilder Piet Hekke, de opvolger van schilder Van Dijk. Hij
woonde in het huis waar nu de familie Griffejoen woont .De man achteraan in het wit, verkleed
als kok, is kruidenier Maarsse, die een paar huizen verder woonde dan kruidenier Van Wees
(naast bakkerij De Hoop).
Komend vanaf het Oda-terrein rijdt deze stoet in 1955 op de Rijksstraatweg, met op de
achtergrond “Mijn Genoegen”, de boerderij van de gebroeders Vrolijk en in de verte het
torentje van Rath en Doodeheefver, de behangfabriek aan de Weespertrekvaart.. De fraai
uitgedoste feestvierders zijn onderweg naar de Sint Joannesschool, waar de feestelijkheden zich
zullen voortzetten.

Foto SOD anno 2016: de gerestaureerde Ferguson TEF 20, bouwjaar 1955 heeft van 19552010 dienst gedaan bij Ferd en Cees van Schaik, wonende naast de kerk aan de Rijksstraatweg
in Duivendrecht. Restaurateur: J. Streefkerk. De heer Streefkerk en Pascal Kolk gaan de
komende wintertijd ook de andere trekker weer helemaal restaureren. Jong en oud vonden het
fantastisch om de trekkers, al was het maar voor even, weer in het dorp terug te zien.

