
NAAMGEVING BEELD DUIVENDRECHT OP HET DORPSPLEIN  
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2013, 11:00 uur 

ORGANISATIE: Stichting Vrienden van Duivendrecht 
Unieke bijeenkomst met Vrienden en Vriendinnen van Duivendrecht 

 

 

Dorpsdichteres Jo Blom roept burgers op 

   
 

Oud- ondernemer de heer Bertus Wierdsma, uiterst rechts op de rechterfoto hierboven, 
was kruidenier aan de Rijksstraatweg in het oude Duivendrecht en tevens de eerste 
ondernemer op het Dorpsplein met een supermarkt (4= 6) in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Hij maakt de naam van het beeld bekend:  



       
 
Het Beeld heeft nooit een officiële naam gehad, maar met de titel  “Oversteekplaats” 
werd verwezen naar de oorsprong en de geschiedenis van ons dorp. 
 

Gegevens beeld: Oversteekplaats Ontwerp: Petra Morenzi, Amsterdam. 

Vrouw bij oversteekplaats (met luchtspiegeling), een verwijzing naar due vene trajectum, 
waaraan Duivendrecht mogelijk haar naam dankt. Het langwerpige dorpsplein stelt een 
doorwaadbaar water voor. Onthuld 16 november 2006, nadat een eerder beeld “VRIJ” 
gestolen was. 

 

 “Vrij” was een bronsplastiek van de kunstenaar 
René Nijssen, voorstellende drie manden met 
uitvliegende duiven, gewicht circa 250 kg.  

Het kunstwerk stond vanaf januari 1981 op een 
sokkel nabij de ingang van het Dorpshuis op het 
Dorpsplein en is daar in de nacht van 15 op 16 
november 2002 gestolen. 

 

 

 

 



  

De aanwezigen toostten op een lang en gelukkig leven voor Drechtje  

Op een gezellig dorpsplein voor jong en oud  

met een thuis voor sport, cultuur, eerste lijnzorg  

en dagelijkse winkelmogelijkheden! 

 

Merel een 12- jarig meisje uit Duivendrecht en leerling van basisschool De Grote Beer, 
woont bijna de  helft van haar leven in Duivendrecht. Zij  heeft het naambordje om de 
hals van Drechtje gehangen. 

 

Drechtje wordt vervolgd!  
WANNEER: 
donderdagavond 28 februari 2013. 
WAAR: In d’Oude School. 
TIJD:  
Open voor koffie/thee om 19.30 uur. 
Aanvang bijeenkomst 20 uur 
INFO: 
Zie de publicaties in het dorp, in het 
Weekblad Ouder-Amstel en op de website 
van de St. Vrienden van Duivendrecht 
 


