
Bij ’t afscheid van Burgemeester Mieke . . .. 

Zo vaak in Duivendrecht rond gegaan 

Met gulle lach en van dat kwieke 

over de deftige Duivendrechtselaan 

Voor Duivendrecht ’t meest antieke 

In de Franse Tijd Parijseweg genoemd 

Rijksstraatweg nu in ‘t sympathieke 

Die oude naam ooit regionaal beroemd 

daar is dat authentieke 

erfgoed als lintbebouwing 

architectuur tot in ’t unieke 

bij nadere beschouwing: 

 

een achttiende-eeuws hoekje 

waar ooit je intocht begon 

aan de Sint Urbanus ’n bezoekje 

daar bij ’t moderne station 

boerderijen rijksmonument 

Lotgenoten eetcafé 

eind 19e eeuw present 

verderop nog ‘ns twee 

huisjes met historie 

passend in hun tijd 

een boerderij vol glorie 

wie de oprijlaan inrijdt 

dorp voor forensen 

twintiger/dertiger jaren 

van die stadse mensen 

auto’s nog opzien baren 

winkeltjes en bedrijfjes 

toeristen op de fiets 

reacties soms wat stijfjes 

huizen erbij uit ’t niets 

van de Amsterdamse School 

die prachtige architectuur 

’t Kleine Kerkje wat frivool 

Sommige villa-achtig duur 

Delftse school en Haagse 

Je komt het allemaal tegen 

Niks dat alledaagse 

Variatie als een zegen 

Kom je daar bij Brugzicht aan 

Ingang aan de Kloosterstraat 

Ooit hier de boerderij van Mondriaan 

Aan je fantasie ’t overlaat 

Hoe ook Jacob Olie kwam 



En fotografeerde 

Effe weg uit Amsterdam 

Daarmee Duivendrecht kwalificeerde 

En bij de Duivendrechtsebrug 

Stond je op ’n dag met Napoleon 

Na 200 jaar alhier terug 

Samen met een heus kanon 

Als burgemeester daarbij 

Een optocht met muziek 

’t maakte mensen blij 

Historisch magnifiek 

Wat we toen zo samen deden 

Hoe het allemaal mogelijk was 

De herleving van ’t verleden 

Het hele dorp er aan te pas 

 

En langs de Rijksstraatweg komen 

De huizen met al die verhalen 

Van gemeentelijke monumenten dromen 

Erfgoed helpen bepalen 

Tussen het weitjespark zo groen 

’t kleinschalig willen houen 

Geeft het beeld van hoe en toen 

Op protectie kunnen vertrouwen 

ook de volgende generaties 

’t dorp min of meer verborgen 

Nieuwkomers dezelfde sensaties  

Idylle: om over te waken en voor te zorgen 

 

Daarom Stichting Vrienden van Duivendrecht 

Blijvend oppassend en alert 

Voor Oud-Duivenrecht ook bij ’n Stichting terecht 

calamiteiten indien nodig aldus versperd 

 

Duivendrecht als buurtschap 

Met de weg door het moeras 

Drechtje met haar voetstap 

Geeft ons aan hoe het was 

 

Daarom voor Mieke dit afscheidscadeau 

Om bladerend door dit boek speciaal 

Weten meteen als burgemeester toen en zo 

Betrokken in herinnering dit allemaal. 

 

 

Duivendrecht, 12 december 2017  


