
Vandaag is ’t een prachtige 
nazomerdag en Drechtje is 
benieuwd wat haar van-
daag ter ore komt. Vanaf 
haar sokkel kijkt zij nieuws-
gierig over het plein. On-
danks het mooie weer is het 
stil. Buiten een enkeling die 
boodschappen doet en een 
paar mensen op het terrasje 
bij Jan & Jan, is er weinig le-
vendigheid. !
Zij spreekt het echtpaar aan 
dat koffie drinkt op het ter-
ras. Vandaag Burendag? 
Nou, niet bij ons op ’t Dorps-
plein, alleen In de Hout-
zaagmolen is er iets, geloof 
ik. Deze festiviteit moet in 
Duivendrecht nog bekend-
heid krijgen. Overigens, wie 
moet zoiets organiseren? 
Iemand uit de buurt die hier-
in het voortouw neemt?  Zij 
hebben gehoord dat er sub-

sidie is en dat helpt natuurlijk 
om iets te doen. Al zit je 
maar gezellig met zijn allen 
op straat aan een kopje kof-
fie met koek. Alleen iets or-
ganiseren op straat en ge-
bonden zijn aan allerlei re-
gels/verordeningen, gaat 
niet werken. Dat ontneemt 
mensen het initiatief om van 
zo’n Burendag iets leuks te 
gaan maken. !
Ja, het is stil op het plein.  !
Drechtje vraagt aan de man 
van het echtpaar wat hij op 
het plein er graag bij zou 
zien, of wat er mist. Daar is hij 
duidelijk over: hij vindt het 
heel jammer dat het Chine-
se restaurant weg is.  Mis-
schien een nieuwe Chinees, 
een leuk pizzeriaatje of an-
der klein restaurantje. Van 
de nieuwe drankenhal in 

wording heeft hij geen hoge 
hoed op. De vorige twee 
waren immers toch ook snel 
weg? 
Ook komt het voorstel van 
een weekmarkt ter sprake. 
Zijn vrouw vult aan dat zij dit 
wel erg leuk zal vinden. Al-
leen… waar, op welke plek? 
Op het plein zelf kan dit niet, 
het is te klein en de winke-
liers willen geen marktkra-
men voor hun deur. !
Drechtje vraagt een paar 
oude dames naar hun me-
ning. Zij zitten keuvelend op 
de bank en hebben een 
duidelijke mening.  Ja, het 
plein is uitgestorven, maar 
dat komt ook door de ge-
meente OA. Zij heeft veel te 
lang geen enkele actie on-
dernomen tot behoud van 
het plein. Zij memoreren de !
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

tijd dat er een goede slage-
rij op het plein zat en dat op 
zaterdag bij de bakker een 
rij mensen buiten stonden te 
wachten. De nieuwe su-
permarkt is volgens hen 
voornamelijk voor mensen 
van hun kleur (haar), waar 
Drechtje het niet mee eens 
is! Nee, hier komen toch wel 
mensen uit iedere bevol-
kingslaag. Ja, een grotere 
drogist (Kruidvat) zou geen 
luxe zijn! En een weekmarkt?  
Dat zouden zij heel leuk vin-
den! Kraampjes met schoe-
nen, kleding, lappen stof en 
fournituren (je kan hier in het 
dorp niet eens een kaartje 
elastiek kopen…), verse 
groenten en fruit. 
Ongevraagd laat de 90-ja-
rige van het stel die in het 
Reijersbosch woont Drechtje 
weten dat zij het hier erg 
naar haar zin heeft. Er wor-
den leuke activiteiten voor 
de bewoners  georgani-
seerd. Er werken erg veel 
vrijwilligers en het personeel 
is heel vriendelijk. Sinds kort 
mogen er ook ouderen die 

hier niet wonen, komen 
eten. Dus komt haar vrien-
din uit de Azaleahof gezellig 
af en toe bij haar eten. Ook 
gaan zij regelmatig samen 
eten in d’Oude School. 
Jaaa…, maar voor jongelui 
is hier in Duivendrecht niet 
veel hoor. Vroeger was er 
een florerende jeugdraad, 
die van alles en nog wat or-
ganiseerde voor de jeugd. 
Koninginnedag bij de Mei-
doorn was één groot feest, 
maar omdat dingen ‘geor-
ganiseerd’ gebeuren moe-
ten, ligt alles ‘op zijn gat’. 
Heel jammer vinden de 
oudjes: de samenhang en 
saamhorigheid binnen het 
dorp is helemaal verdwe-
nen. Drechtje wordt er een 
beetje verdrietig van. Zien 
deze oudjes het dan alleen 
maar door de roze bril van 
vroeger, of heeft het te ma-
ken met het huidige veran-
derde tijdsbeeld?  Een win-
kelplein nieuw leven inbla-
zen en het dorp een nieuwe 
impuls geven is toch geen 
onoverkomelijk iets….? 


