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Drexit
D e  G r i e k s e 
b e v o l k i n g 
heeft massaal 
“neen”  ge-
stemd tegen de 
v o o r w a a r d e n 
die europa hen 
wil opleggen. 
In de media valt 
veelvuldig de aanduiding “Grexit”, een ver-
bastering van Greece en een verwijzing naar 
het uittreden van Griekenland uit de euro. 

op micro-niveau hebben  Dronkers & Dron-
kers  Advocaten  een  eigen DREXIT. na vier 
jaar columns te hebben geschreven voor het 
blad trompetter, hebben wij  - na een haastig 
georganiseerd  intern referendum -  massaal 
“neen” gestemd tegen de voorwaarden die 
in de nieuwe opzet aan ons werden opgelegd. 
eén  van de voorwaarden was dat de column 
in de nieuwe krant 1Roermond  niet meer op 
een vaste plek op een redactionele pagina zou  
worden geplaatst, maar ergens  tussen de ad-
vertenties. 

“neen” dus  tegen het  voorstel om alom ge-
waardeerde columns met  in de regel serieuze 
en actuele  onderwerpen  te plaatsen tussen 
de  kilo-knallers en  uit te knippen tegoedbon-
nen voor een goedkope massage. 

net als de Grieken hebben wij  overigens geen 
tegenvoorstel gedaan. Wij stoppen dus  nood-
gedwongen, met tegenzin,  na 4 ½ jaar met de 
column. Mogelijk  zullen wij via andere media 
van ons laten horen.

De trompetter heeft een historie van tiental-
len jaren en is gericht op de hele bevolking: 
burgers, ondernemers en bestuurders. op de 
website van aencmedia.nl is aangegeven dat 
“de inhoud voorop staat en dat een veelheid 
aan thema’s wordt aangesneden. ook een 
kritische noot of pittige column vindt er een 
plek”. Die visie is klaarblijkelijk voltooid ver-
leden tijd.

een gezagheb-
bend journalis-
tiek medium of 
literair podium 
was  ‘De trom-
petter’ natuur-
lijk niet.  Maar 
het huis-aan-
huis blad had 

wel een flink bereik en bood ons de gelegen-
heid de lezers iets te vertellen over randver-
schijnselen van het recht. We doen een greep. 

We schreven over  kleuterachtige advoca-
ten,  huilende rechters en een barmhartige 
aanklager. Maar ook over de rechteloosheid 
van vluchtelingen en over 70 jaar bevrijding. 
Bram Moszkowicz, Geert Wilders en Willem 
Holleeder namen we op de hak. We plaatsten 
Kerstmis, Goede vrijdag en Pasen in juridisch 
perspectief. en natuurlijk hadden we het een 
keer over zwarte Piet, over recht en onrecht , 
enzovoorts enzovoorts.  Als u  ons mist: alle in 
de afgelopen jaren verschenen columns staan 
op onze website: 
www.dronkersendronkers.nl/column. 

Met die columns wilden wij  u  iets uitleggen, 
een beetje aan het denken zetten of simpel-
weg  vermaken.  We voegden iets toe aan de 
inhoud van de krant. Helaas moeten wij con-
stateren dat advertenties voor de krant ken-
nelijk lucratiever zijn. 

We hopen dat u als lezer ook blijer bent met 
een advertentie van  een kiloknaller  in 1Roer-
mond die dus in de plaats komt van een advo-
catenknaller.

We danken u tot slot voor uw belangstelling 
en reacties!
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