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Detail van de kadastrale kaart (1888) horende bij de koop ‘Kerkplaats’ nummer 674. 
Spoorweg is van 1843, het kerkgebouw is geconsacreerd 16 juli 1879. 

De hofstede Kerkplaats, de pastorie (1843) en de St. Urbanuskerk zijn gelegen aan:  
De Groote weg van Amsterdam op Utrecht 



 
 

Johannes Bon werd 25 mei 1840 in Nieuwer-Amstel geboren als zoon van Adrianus Jansz (Arie) Bon en 
Petronella de Jong. Johannes is overleden op donderdag 30 september 1920 in Abcoude-Proostdij, 
Utrecht, 80 jaar oud.  
Johannes Bon kocht de Hofstede genaamd "Kerkplaats" te Duivendrecht. De akte werd bij de notaris 
ondertekend door de zoon met A.P. Bon. De boerderij was in vervallen staat en werd afgebroken 
Er werd een nieuwe boerderij gebouwd genaamd: "Antoniushoeve".  
De eerste steen voor de Antoniushoeve werd gelegd op 4 juni 1889 door zoon Adrianus Petrus Bon en 
Maria Post, het stel was  kort daarvoor in het huwelijk getreden.  
Adrianus Petrus Bon is geboren op zondag 30 april 1865 in Weesperkarspel, Noord Holland, als zoon  
van Johannes Bon en Trijntje Pieters Witteveen.  
Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 februari 1889 in Weesperkarspel met Maria Post. 
Maria is geboren in 1866 in Naarden, als, dochter van Cornelis Post en Anna Petronella van Dijk. 
Maria is overleden op dinsdag 21 december 1937 in Bussum  
Adrianus en Maria hebben niet veel geluk gehad in hun leven en moesten helaas hun boerderij 
verkopen. 
 
De hoeve werd in 1910 gekocht door Ferdinand Anthonius van Schaik ,  geboren in 1881 in Abcoude 
– Proosdij, Utrecht. Sinds 19 mei 1910 gehuwd met Hendrika Maria Magdalena (Riek) Bon, geboren 
in 1887 in Nieuwer-Amstel. Ferdinand overleed op jonge leeftijd in 1919 in Ouder-Amstel.  
Hun zoon Ferdinand Anthonius  van Schaick werd geboren op 25 december 1918 in Duivendrecht en 
heeft zijn levenslang op de Antoniushoeve gewoond én gewerkt. Zijn moeder hertrouwde in 1920 
met Gijsbertus Cornelis van Schaik. Ferd was de 7e van de 12 kinderen van Hendrika Maria 
Magdalena Bon. Op de hoeve altoos een drukte van belang met zoveel kinderen en vee! 
De boerderij naast de kerk was eigendom van de gemeente geworden en massaal is er voor geknokt 
dat de laatste bewoner, Ferd van Schaick, tot zijn dood op de boerderij kon blijven wonen.  
Ferd, de laatste boer van Duivendrecht,  overleed op 18 juli 2010  
De Antoniushoeve - sinds 2003 een Rijksmonument - is verkocht, herbestemd en wordt inmiddels 
gerestaureerd. Ans Quirijnen, Stichting Oud-Duivendrecht met dank aan Huub Bon 


