
... en ik ben bekend in heel 
Duivendrecht.

En, zelfs ver daar buiten sta ik, 
Drechtje is mijn naam, in een 
heel goed blaadje. 

Het leek bladstil afgelopen za-
terdag tijdens het Drechtje kwar-
tiertje op het Dorpsplein. 

Een paar voorbijgangers zien 
Drechtje en nemen geen blad 
meer voor de mond.

‘Ze moeten de boel hier einde-
lijk eens oppimpen, anders 
gaat die koopknop nooit meer 
om...’, merken jonge ouders op.

Een oudere dame vindt dat 
Duivendrecht nu eens van dat 
‘leste blaadken’ af moet; en: 
‘dat ze eerst de zaken hier in 
het dorp voor elkaar moeten 
maken voor ze gaan bouwen,  
daar ergens verderop in het 
Duivendrechtse Veld.’

Een stoere skater roept toe: ‘first 
things first!’

Drechtje hoort dorpsgenoten 
rond de kroningsboom een 
boompje opzetten: 

‘...denken jullie nu écht dat de 
gemeente als een blad aan de 
boom zal veranderen... ?’

‘… politici zullen zich met vij-
genbladeren moeten bedek-
ken…’ 

‘ ... ze schamen zich vast dood 
over al die mooie beloftes...’ 

‘ ... van mij kunnen ze de boom 
in...’,  klinkt het echt heel boos.

Drechtje nuanceert: ‘Nou, nou‘  
spreekt ze, ‘hoge bomen van-
gen veel wind …’ 

‘Kom op’, zegt een boom  van 
een vent: “Dat hoge bomen 
veel wind vangen is niet erg, 
maar dat die wind zo ondraag-
lijk stinkt’.  Een ander vult aan:

‘... Dit plein is toch al jaren als 
een boom zonder bladeren’. 

‘... Wie helpt mee dat gereser-
veerde geld eindelijk van de 
boom te schudden?’

En daar gaan ze… om te voor-
komen dat van die bijna geval-
len boom brandhout gemaakt 
wordt…..

Drechtje wacht af: kijkt de kat uit 
de boom; het blijft lastig door al 
die bomen het bos nog te zien.

Ik ben geen onbeschreven blad!   
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Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl. 
Drechtje is ook geregeld te horen op onze lokale radiozender JAMM FM. Ether op 104.9fm en kabel 103.3fm.

Drechtje spreekt:


