
Drechtje geniet van alle 
steun en support en is blij 
dat er nu écht wat staat te 
gebeuren met de scholen. 

Een vader en moeder met 
hun 2 kindjes in de bak-
fiets, die net uit de biblio-
theek kwamen, liepen re-
gelrecht op Drechtje  af, 
met de opmerking dat 
Drechtje eigenlijk haar ver-
jaardagsfeesten viert in 
deze tijd. En, dat tegelijk 
met de eerste paal van 
de scholen! Wat fijn! !
De kindjes vonden dat 
Drechtje een strik om moet 
en cadeautjes moet krij-
gen. De vader zei dat 
Drechtje  het pas echt 

gaat vieren als het Dorps-
plein mooi is opgeknapt. 
’Wanneer is dat dan?’ 
vroeg het dochtertje ter-
wijl het zoontje zei: ’Dat 
wordt een heel groot 
feest, hè papa?’  
Drechtje vond het zo gaaf 
dit te horen want inder-
daad, een jaar geleden 
om deze tijd werd ze we-
reldberoemd in Duivend-
recht en ver buiten de 
gemeentegrenzen. ’Ie-
dereen weet immers wie 
Drechtje is’, bevestigde 

een mevrouw die Drechtje 
bij wijze van felicitatie 
de  bronzen hand schud-
de. De kindjes schater-
lachten om dat grappige 

gebaar. Drechtje werd er 
helemaal vrolijk van.  Hoe 
na al die stille jaren op het 
langzaam verloederende 
Dorpsplein alle feestelijk-
heden rond haar naam-
dag, het toen geplaatste 
naambordje en de doop-
plechtigheid losbarstten.  !
Ze ziet nog al die politici, 
sommigen uit Duivend-
recht, maar anderen spe-
ciaal uit Ouderkerk over-
gekomen, verzameld rond 
haar sokkel. 
De mevrouw van ’t CDA, 
Rineke Korrel, had zich 
goed voorbereid met een 
passend cadeau bij al 
deze feestelijkheden.   !

Een jaar stevig en standvastig op m’n sokkel
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Drechtje kreeg een groen 
(haar kleur!) verrekijkertje 
om naar Ouderkerk te kij-
ken en zo contact te 
houden met de politieke 
besluitvorming. Maar het 
verrekijkertje had ook als 
doel om verbeteringen 
op het Dorpsplein goed in 
de gaten te kunnen hou-
den. Drechtje denkt er 
met plezier aan terug en 
gebruikt het wekelijks om 
de stand van zaken te 
checken. Laatst was die 
mevrouw van het CDA er 
weer en het is opvallend 
hoe ze altijd warm harte-
lijk geïnteresseerd is en 
begrijpt dat de D in haar 
partijnaam wel eens van 
groot nut kan worden 
voor Duivendrecht in de 
nieuwe raadsperiode. 
’Ach ja’, dacht Drechtje, 
’de verkiezingen zijn in 
aantocht en het houdt 
de gemoederen bezig.’  

Dat dat zo is, bewees de 
komst van een meneer 
die duidelijk liet merken 
dat politiek zijn ding is. ’Als 
we het hebben over de 
grote of kleine d in de 
namen van de politieke 
partijen, dan moeten we 
het over Groen Links 
hebben.’ Dat lokte reac-
ties uit en een mevrouw 
vertelde hoe betrokken 
deze partij is als er iets 
rond Duivendrecht niet zo 
goed gaat.  Bijvoorbeeld 
toen bij het Weitjespark. 
’Wacht even’, mengde 
een jongere zich in het 
gesprek: ’Natuurlijk Be-
lang had de fouten in het 
Bestemmingsplan ontdekt 
en gelijk met de wethou-
der gesproken. Toen sa-
men met Ouder-Amstel 
Anders via een extra 
raadsvergadering alles  
recht laten zetten. 



Drechtje spreekt verder:

’Nou goed toch?’ ant-
woordde de zelfde me-
neer weer, ’hoe meer er 
voor Duivendrecht zijn en 
ook Doen, des de beter.’ !
Een beetje lachen moest 
Drechtje  om  een me-
vrouw die struikelend van 
opwinding over haar 
woorden zei hoe goed ze 
geluisterd en opnieuw ge-
luisterd had naar de ge-
luidsweergave van de 
gemeenteraadsvergade-
ring, de 13e februari.  
’Was de burgemeester 
soms al in carnavalssfeer? 
De burgemeester zei let-
terlijk na de presentatie 
van de Rekenkamer over 
het verschil in de diverse 
kernen in onze gemeen-
te: ’Zo gaat 't nou een-
maal in dit hol.’  
’Kijk, dat is nog eens een 
puur eerlijke opmerking 
van een bestuurder die 
begrijpt dat je met heen 
en weer gepraat, hele-
maal niets verder komt.   
Koersen op Duidelijk Dui-
vendrecht, daar gaat het 
om! 

Intussen stoof er een heer 
met een zeer bezorgd 
gezicht het Dorpsplein op, 
bang dat het Drechtje-
kwartiertje al was afgelo-
pen. ’Wie snapt het nog? 
riep hij buiten adem uit. 
’Voorbereidende werk-
zaamheden voor het 
plaatsen van het nood-
gebouwtje aan de Kloos-
tersingel zijn begonnen. 
Blijft de huidige biblio-
theek tot sloop en nieuw-
bouw van het Dorpshuis 
dan leegstaan? En is dat 
in augustus? of . . . later? 
Zo gebeurt er zo vaak iets 
dat niet duidelijk is voor 
ons, burgers van Duivend-
recht.’   
’Jawel’, zei een mevrouw 
tot slot, ’maar vergeet 
niet dat wij allemaal, hier 
in Duivendrecht, goed 
opletten en oppassen 
wat er met ons dorp ge-
beurt’. 
Drechtje lachte stilletjes 
instemmend en kijkt uit 
maar de verkiezingen. 
Misschien dat er dan een 
verschil wordt gemaakt 
door de kiezers? 


