Ton & Tiny Schwarze; een leven lang Plettenburg
Bijna 56 jaar geleden werd ze geboren in de straat Plettenburg. En Tiny Schwarze woont er nog
altijd. Nadat ze haar ouderlijke woning verliet, trok ze in het pittoreske Huize Plettenburg, het
oudste huisje in de straat. Naar verluidt is het gebouwd op een fundering van koeienhuiden,
vertelt haar man Ton. Samen bouwden zij zo’n 23 jaar geleden in negen maanden tijd hun huidige
woning, waar dochter Laura opgroeide.

Appels plukken
Het industrieterrein dat Plettenburg nu omringt, is geleidelijk ontstaan. Tiny herinnert zich de
vroegere boomgaarden rondom hun straat, waar haar vader als fruitteler werkte, nog goed. ‘Ik ben
opgegroeid tussen de appelbomen en we hadden een paar honderd legkippen in de schuur. Als klein
meisje hielp ik mijn vader met appels rapen, en later met plukken en sorteren.’ Ook verbouwde haar
vader klein fruit, zoals aardbeien en kersen. ‘In de zomer arriveerden de vakantiehulpen’, vertelt ze.
Lachend: ‘Jongens van 16, die waren toen heel interessant. En met de hele bups vertrokken we dan
naar de veiling.’

Zondagse disco
Ton ontmoette zijn Tiny bij het katholieke kerkkoor. Tiny lacht: ‘Ton en zijn vrienden werden lid van
het koor omdat er zoveel leuke meiden bijzaten.’ De vonk sloeg over in de zondagse disco van een

nabijgelegen clubhuis, waar de tieners verdund bier dronken. Tiny: ‘Ton droeg een spijkerjackie met
BMW-logo. Niet dat hij een BMW had hoor, alleen een oude fiets.’ Ton lacht. ‘Jaren later had ik wel
een BMW maar was ik het jasje kwijt.’

Danste Ton eerst nog met zijn buurmeisje op Meatloaf’s Paradise by the dashboard light, uiteindelijk
werden Ton en Tiny verliefd. Tiny: ‘Hij had een kale kop en een oorbelletje, maar was ondanks dat
stoere uiterlijk heel verlegen. Daar viel ik op. Ondanks dat ik eigenlijk verkering had met zijn neef.
Ach, het overkomt je.’

Een leven lang
Tiny heeft Plettenburg nooit verlaten. Maar dat had ze ook niet verwacht. ‘Ik heb altijd gehoopt hier
te blijven. Dit is thuis. Het is hier dan ook prachtig wonen. Ik heb een eigen tuin, zónder schutting.
Tuinen met schutting doen me toch altijd denken aan een doosje zonder deksel.’ Ze vervolgt: ‘In de
omgeving vind je prachtige natuur, notenbomen en perenbomen, er is rust en ruimte. En toch zit je
overal dicht bij in de buurt.’

Ook Ton, zelf opgegroeid in de Utrechtse polder Rijnenburg, houdt van zijn buurtje. ‘Natuurlijk heb je
met de een meer contact dan met de ander, maar over het algemeen zijn de mensen hier betrokken
bij elkaar.’ De jaarlijkse buurtbarbecue wordt dan ook goed bezocht. Ook door oud-Plettenburgers.
Ton: ‘De nieuwe bewoners zijn een volgende keer ook zeker welkom.’

Mengeling
Het echtpaar Schwarze hoopt dat er met de komst van de nieuwe woningen weer wat meer leven in
de wijk komt, want ‘die leegstand is maar niks.’ Ton: ‘Wij hopen een leuke mengeling van jongere en
oudere bewoners.’ Tiny voegt daaraan toe: ‘Wie er ook komt wonen, als men maar aardig voor
elkaar is. Ik vind gezelligheid en saamhorigheid belangrijk. Want ik wil nog steeds geen schutting.’

