
Geen weer om je neus 
buiten de deur te steken 
of om een frisse neus te 
halen, deze zaterdag! !
Bah… het lijkt wel herfst en 
de kalender wijst echt za-
terdag 10  mei aan. On-
der het afdakje drukken 
mensen hun neus tegen 
de ruiten van de aan-
staande nieuwe super. 
Zo’n kijkje naar binnen la-
ten ze niet aan hun neus 
voorbijgaan. Zij staan er 
met hun neus bovenop en 
zien dat ze niet bij de neus 
genomen zijn: dit belooft 
het neusje van de zalm op 
het plein te worden. Nu 
vallen de Duivendrechters 
eindelijk eens met hun 
neus in de boter! 

‘Wij kunnen wel doen alsof 
onze neus bloedt, maar 
wij zouden geen knip voor 
onze neus waard zijn als 
wij geen vaart zetten ach-
ter het hele inrichtingsplan 
voor dit dorpsplein’ merkt 
een heer, die dorpsgeno-
ten graag met hun neus 
op de feiten drukt, tussen 
neus en lippen door op.  

Een paar omstanders kij-
ken op hun neus.  
‘U neemt ons toch niet bij 
de neus? Waren al die 
eerdere bijeenkomsten en 
plannen over het dorps-
plein dan een wassen 
neus?’ vraagt een dame, 
die spontaan een lange 

neus trekt. Een ander trekt 
lacherig zijn neus op… 

‘Ik zal ’t jullie aan de neus 
hangen: er staat in het 
Weekblad dat een werk-
groep gevormd is met ver-
tegenwoordigers van Co-
herente (RBOVV), bewo-
ners van het Dorpsplein, 
de winkeliersvereniging en 
de Stichting Vrienden van 
Duivendrecht. 

De gemeente wi l die 
groep aanvullen met nog 
vier deelnemers, die idee-
ën hebben voor het plein 
en actief willen meewer-
ken aan een gezamenlijk 
plan’, verduidelijkt een 
jonge man. 

Alle neuzen één kant op graag! 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

‘En volgens mij heeft de 
gemeente inmiddels een 
goede neus gekregen 
voor de start van de par-
ticipatiesamenleving; zo’n 
kans moet je je eigenlijk 
niet door de neus laten 
boren’. 

Drechtje mist de biebgan-
gers op het plein enorm, 
maar is blij te horen dat 
de l iefhebbers ‘in de 
bocht’ weer heerlijk met 
hun neus in de boeken, 
kranten en tijdschriften 
zitten. Ook via de pc’s 
kunnen ze overal weer 
hun neus insteken. 

Vanonder haar paraplu  
meldt een jonge vrouw,  
met een fijne neus voor 
actualiteit, dat informa-
teur Meijer afgelopen vrij-
dag  aan de raadsleden 
zijn advies aangeboden 

heeft. Zij wrijft de omstan-
ders onder de neus  dat 
niet alleen zij, maar alle 
Ouderamstelaren,  nu  
écht willen dat alle neu-
zen één kant op gaan 
staan en dat er eindelijk 
een  stabiele coalitie 
komt. Het getreuzel komt 
haar de neus uit!  
‘Wie het onderste uit de 
kan wil hebben, die valt 
het lid op de neus’ grapt 
een omstander en een 
ander vult aan: ‘Wie zijn 
neus schendt, schendt zijn 
aangezicht!’.  

Een drietal Duivendrech-
ters drukt de mensen rond 
Drechtje met hun neus op 
de feiten en herhaalt hun 
roep om ’n échte Dorps-
raad mét budget maar 
weer eens! 

!

mr. Niek Meijer



Drechtje spreekt verder:

Plots ziet Drechtje iemand 
anders voor haar neus 
staan, die  langs zijn neus 
weg zegt dat de liefheb-
bers van oud-Duivend-
recht deze week bleek 
om de neus werden. Die 
hele welstandsnota blijkt 
een wassen neus.  
De Rijksstraatweg in Dui-
vendrecht-Zuid staat in 
deze nota vermeld als 
een bijzonder welstands-
gebied. De verschijnings-
vorm van de bebouwing 
uit de jaren twintig en 
dertig met aan de Am-
sterdamse School ver-
wante architectuur is het 
behouden waard.  !
De bezorgde Duivend-
rechter heeft de tekst op 
een tablet voor zijn neus.  !
De welstandscommissie 
én het college, dat het 
advies tot het plaatsen 
van een kunststof (!)dak-
kapel opvolgde, hebben 
niet verder gekeken dan 
hun neus lang is.  

De bril die ze door de be-
zwaarmakers op de neus 
gezet is heeft daar niets 
aan kunnen veranderen.  !
De welstandscommissie 
én het college hebben 
hun neus opgehaald voor 
behoud van het cultuur-
historisch erfgoed in dit 
laatste stukje Oud-Dui-
vendrecht.  
De neuzen snotteren en 
de witte zakdoekjes ko-
men tevoorschijn. !!!!!!!
 
Tussen neus en lippen zit 
het niet altijd snor consta-
teert Drechtje en krult haar 
neus: daarom blijft het 
goed dat er mensen zijn 
die hun neus in zaken blij-
ven steken en zich niet bij 
de neus laten nemen! 

!


