
Het is Halloween en een 
paar kindjes waren zicht-
baar blij met de lampion-
nen. Ze dartelden ermee 
rond en hun stemmetjes 
klonken enthousiast over 
de nu snel vorm krijgende 
restyling van het Dorps-
plein.                                                              

Een groepje vormde zich al 
spontaan omdat bekend is 
dat 11.00 uur elke zaterdag 

Drechtje vertegenwoordigd 
wordt om de dorpse verha-
len op te vangen. Eén me-
vrouw stond speciaal al te 
wachten en nam het woord. 
‘Drechtje zal nu wel snel te-
rugkomen, hoop ik en krijgt 
ze dezelfde plek terug?’ Een 
andere mevrouw die net uit 
het Paramedisch Centrum 
kwam merkte op dat ze had 

gehoord dat de banken op 
het plein overdwars komen in 
plaats van in de lengte zoals 
vroeger. ‘Ja’, grapte de eer-
ste mevrouw: ‘kijken we al-
lemaal naar de winkel met 
dezelfde kleuren als het 
Dorpshuis.’ Steeds meer da-
mes inclusief een paar heren 
verzamelden zich rond de 
instant-Drechtje.‘Hebben ze 
die bestrating wel zorgvuldig 
gelegd?’ vroeg een me-
vrouw terwijl ze naar het plein 
wees. ‘Kijk eens, het golft, het 
lijkt nu al verzakt. Zo vormen 
zich gemakkelijk grote plas-
sen bij regen.’ Een meneer 
die zich vaak inzet om on-
kruid tussen de stenen weg 
te halen maakte zich blijkens 
zijn opmerking ongerust over 
al die bakstenen. ‘Ik heb juist 
om grote stoeptegels ge-
vraagd, dan is dat probleem 

minder.’ ‘Ja maar’ zei een 
andere mevrouw die net 
aankwam met haar fiets: ‘er 
zal toch wel worteldoek on-
der zitten…?’  

Een mevrouw die zich op de 
achtergrond gehouden had, 
stapte naar voren en zei met 
een bezorgd gezicht: ‘er is 
nog steeds geen voorziening 
aangebracht voor slecht-
zienden en blinden. Het is ge-
lukkig toegezegd. Trouwens, 
ik heb nog wat: we zijn voor 
duurzaamheid, natuurlijk, 
maar gebruikte tegels die 
bij de scholen wegkomen… 
moet dat nou, nu we einde-
lijk een nieuw plein krijgen en 
daar weer 40 jaar mee toe 
moeten?’ Tsja, allemaal mooi 
gepraat dit, maar laten we 
het eens over ons bestuur en 
DUO+  hebben.’  

Uit m’n dak(kapel)! 
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Een mevrouw ging er hele-
maal voor staan. ‘Ons ge-
meentebestuur is heel druk’ zo 
begon ze, ‘veel wat vroeger in 
Den Haag besloten werd, 
moet nu op gemeenteniveau 
besloten en uitgevoerd wor-
den. Denk aan de zorg, maar 
ook nieuwe landelijke proble-
men komen op ons af. Je zou 
denken dat onze bestuurders 
dan geen nieuw avontuur 
aangaan. Niks is minder waar. 
Er moet samengewerkt wor-
den met Uithoorn en in minde-
re mate Diemen waardoor alle 
gemeentediensten goedkoper 
worden, wij onze zelfstandig-
heid zouden kunnen behou-
den, kortom samen sterker, 
zeggen ze. Kijk’, zegt ze, ‘dit 
gaat ten koste van onze lokale 
democratie omdat er ver uit 
ons zicht besluiten bekokstoofd 
worden. De problemen van de 
inwoners komen op een priori-
teitenlijst en dan moeten wij 
langer wachten voor dat za-
ken in onze leefomgeving op-
gelost worden door zus of me 
zo ambtenaar die van elders 
moet komen. Dit gaat ons 
klauwen met geld kosten, 
deze diepgaande en groot-

schalige reorganisatie. Dat is in 
de Ronde Venen bijvoorbeeld 
keihard aangetoond.’ Een 
heer op leeftijd schudde zijn 
hoofd omdat hij deze visie 
deelt. ‘Straks’, zo sprak hij, 
‘groeien de problemen de 
gemeente zo boven ’t hoofd 
dat de Commissaris van de 
Koning gewoon naar eigen 
goeddunken onze gemeente 
ergens bij indeelt. Regeren is 
vooruitzien.’ voegde hij er nog 
aan toe.  

‘Juist’, zei een meneer die 
rood van boosheid was. ‘Ik 
ben deze week totaal uit m’n 
dak(kapel) gegaan! Wij op de 
Rijksstraatweg-Zuid kijken nu 
tegen een dakkapel aan die, 
vanwege het het ontbreken 
van handhaving, verkeerd op 
de mooie daklijn, Amsterdam-
se Schoolstijl,  geplaatst is. Ons 
was beloofd: er is een trend-
setter en die moet gevolgd 
worden. In Duivendrecht-Zuid 
noemen we onszelf nu voor ‘t 
gemak ‘klein België’ nu we be-
land lijken te zijn in een waar 
dakkapellenfestival waarvan ik 
vrees dat dit waardevol stukje 
Duivendrecht definitief de ver-
frommeling in zal worden ge-
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drukt, lijdend aan een disso-
nante kwaal. Welstand lijkt in 
de slaapstand te zitten of 
kiest er mogelijk bewust 
voor  heel Duivendrecht so-
wieso te beschouwen als 
één groot welstandsvrij ge-
bied, wie zal het zeggen... 
 
Uniformiteit zit ‘m vooralsnog 
in het gegeven dat bij alle 
vergunningaanvragen het 
woord dakkapel op identie-
ke/uniforme wijze is gespeld. 
Ik stel voor om over twee 
jaar een architectuurprijs uit 
te reiken aan het winnende 
ontwerp van de meest pas-
sende dakkapel, met oog 
voor maatvoering en detail-
lering passend bij deze archi-
tectonisch waardevolle hui-
zenblokken. Tegen die tijd 
kan er dan worden gekozen 
uit verscheidende volstrekt 
uiteenlopende dakkapel-
len. Het zou mooi zijn als le-
den uit de welstandscom-
missie zouden deelnemen in 
de jury als ware hoeders 
van  ons (architectonisch) 
erfgoed. Is er bij welstand 
momenteel enig gevoel van 
urgentie om zichzelf als or-
gaan daadwerkelijk nuttig te 
maken of is het begrip uni-

formiteit in deze kwestie zo 
rekbaar als kauwgum?  Ik 
hoop van harte dat de ge-
meente het verzoek van de 
Stichting Vrienden van Dui-
vendrecht voor handhaving 
ter harte neemt!’ Duidelijk 
tevreden, dat hij zijn hart bij 
Drechtje kon luchten, zag hij 
dat de omstanders instem-
mend naar hem knikten.  

‘Veel te veel intern gemeen-
telijke navelstaar dossiers in 
verband met DUO+…, de 
gemeente heeft geen tijd 
meer voor haar kerntaken 
en heeft ook geen tijd meer 
op ingezonden brieven te 
reageren. En wat gebeurt er 
dan vervolgens? Protesten, 
gedoe en… het kost alle 
partijen ergernis en vooral 
geld.’  Hoofd knikkend werd 
dat beaamd, waarna een 
lief oud dametje meteen de 
aandacht kreeg waar ze be-
leefd om vroeg: ‘Ik woon al 
40 jaar in Duivendrecht’, zo 
begon ze, ‘In mijn verschil-
lende contacten met men-
sen, die in dienst zijn van de 
gemeente Ouder-Amstel en 
die de zaak regeren, wordt 
de impasse gedemonstreerd 

waarin de huidige lokale po-
litiek zich bevindt. De jaren-
lange slepende affaires rond 
het Dorpshart, veiligheid, cul-
tureel erfgoed, parkeerpro-
blematiek leggen een aan-
tal fundamentele problemen 
in de lokale samenleving 
bloot, die schreeuwen om 
een andere aanpak. Anders 
dan wat doemdenkers ons 
voorhouden, liggen de op-
lossingen voor de hand. Zie 
onder andere het sublieme 
opknapplan van een Dui-
vendrechtse inwoner voor 
het opfrissen van de slechte 
zijdes van het Dorpshuis in 
dezelfde stijl en kleuren als 
de nieuwbouw én het prijs-
kaartje: €2,50 per Duivend-
rechtse inwoner! Is dat parti-
cipatie of niet? Samen alert 
blijven, samen kunnen we 
zoveel, als er maar overleg 
is, communicatie met Ou-
derkerk.’ Iemand haakte 
nog in om over het ‘Glazen 
Huis’ te praten, ‘voor de vol-
gende keer’, werd er geroe-

pen!	   Drechtje, zweefde zo 

leek het, spooky over het 
plein naar haar standplaats, 
ter inspectie… 
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