
In het nieuwe Dorpshuis in Duivendrecht is  het door gebrek aan ruimte niet meer mogelijk om archiefstukken van 

de Stichting Oud-Duivendrecht in te zien. In de bibliotheek op de nieuwe locatie is  voorzien in een leescafé, maar de 

Historische Kast met informatiemateriaal over de geschiedenis van Duivendrecht komt niet terug.  

Voor de sloop van het gebouw van de OBA aan het plein had de Stichting Oud-Duivendrecht een knus historisch 

hoekje in de bibliotheek. Via de Waaier op het witte kastje, genoten de bezoekers van de bieb van telkens 

wisselende panelen met afbeeldingen en verhalen over het oude Duivendrecht samengesteld door Oud-

Duivendrechters zelf, de zogenoemde ‘ living history’. Toen de historische kast, met onder meer de hele serie 

ingebonden Amstelgidsen,  daar in 2011 nog bij kwam was het informatiehoekje compleet. 

Bij vertrek naar de noodlocatie werd bitter duidelijk dat de Waaier niet terug kon komen in de nieuwe situatie. 

Alle panelen werden bij diverse bestuursleden opgeslagen, bijvoorbeeld onder bed. Bovendien is veel historisch 

materiaal de afgelopen periode gedigitaliseerd en publiek gemaakt via www.duivendrechtdestijds.nl . 

De teleurstelling was enorm groot toen het bestuur van de SOD te horen kreeg dat óók de historische kast weg 

moest.  

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. De boeken, nummers van Oud-Duivendrechtse Saecken, Speuren en 

Ontdekken en archiefstukken van de Stichting gaan de papierversnipperaar niet in, maar vinden tijdelijk onderdak in 

de kasten van het leegstaande kantoortje van het gebouw van d’ Oude School. 

 

Afgelopen zaterdag zijn de stukken 

met vereende krachten ingepakt, 

overgebracht, uitgepakt en de kast 

ingeruimd. 

Als u historisch materiaal over 

Duivendrecht wilt in zien of wilt 

lenen kunt u een afspraak maken 

door en mailtje te sturen aan 

st.oud-duivendrecht@planet.nl . Wij 

helpen u als vanouds graag verder. 

Jo Blom, voorzitter en  Ans 

Quirijnen, secretaris  

zondag 20 september 2015 
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