
 
Drechtje is wat in de war. 
Amsterdam of toch Duivend-
recht?  
Het bord Amsterdam-Dui-
vendrecht bij de in- en uit-
valswegen van Duivendrecht 
staat nu op de goede plek, 

hoorde Drechtje. 
Drechtje vraagt zich af, gaat 
een deel van Duivendrecht al 
bij Amsterdam horen? In het 
schemergebied van de over-
gang van gemeente Ouder-
Amstel in de DUOR (dat is een 
samenwerking tussen Diemen, 
Uithoorn,  Ouder-Amstel en 
Ronde Venen), maakt Am-
sterdam (handig?) gebruik 
van de mogelijkheid tot een 
’stille’ annexatie. Geldt dat 
ook voor de nieuwe kern bij 
de A2? Wordt Duivendrecht al 
stiekem opgedeeld? ’Ja’, zei 
een mevrouw strijdvaardig, 
’Ze denken in Ouderkerk dat 
we het niet weten hier in Dui-

vendrecht, maar we krijgen 
steeds  beter door hoe dat 
bestuur in het gemeentehuis 
in elkaar steekt en we zien het 
verval van Duivendrecht te-
genover het gelikte en aan-
geharkte Ouderkerk!’  
’Waar blijven de belastingeu-
ries die wij betalen en hier ge-
ïnvesteerd moeten worden’, 
vult de lange dunne man 

aan, die door Drechtje al va-
ker is geciteerd. Er verzamelt 
zich een groepje die dit van 
harte beaamd.’t Zijn allemaal 
mensen die al rond de dertig 
jaar hier in Duivendrecht wo-
nen. ’Wij zijn hier in Duivend-
recht het afvalputje van Ou-
derkerk’, roept een meneer 
die boos wegloopt. Een dame 
geeft aan dat de lokale par-
tijen, ook hier, bij de verkiezin-
gen in maart een grote rol zul-
len spelen. Het kan zo niet 
langer! Men knikt instemmend 
naar haar. 

Intussen tekenen de mensen 
voor het behoud van d'Oude 
school. Nee, dat historische 
gebouw mag niet verdwijnen 
omdat de gemeente dat wil 
verkopen. Er wordt zoveel 
gedaan daar voor de men-
sen en het nieuwe dorpshuis is 
gewoon te klein en veel te 
druk voor bijvoorbeeld de op-
vang van mensen met alz-
heimer en zo. Men tekent grif. 
We horen dat de bibliotheek 
begin maart al wordt overge-
plaatst, en dat gaat ruim een 
jaar duren voor ze aan de 
achterkant weer terugkomen 
in het nieuwe dorpshuis.  
Een paar mensen vragen be-
zorgd om behoud van zit- en 
leesruimte in de bibliotheek. 
Als je niet zo ruim woont, is de 
bibliotheek een soort van 
huiskamer waar je rustig kunt 
lezen, studeren of elkaar ont-
moeten. Of de bieb (tijdelijk?) 
in d’Oude school, sla je twee 
vliegen in één klap! 

Ik ben wat in de war…
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