
                                                  
 

 

Inleiding  21-2-08 

 

 

 

Goedenavond allemaal, 

 

 

Ik ben gevraagd om in het kort een impressie te geven van het gebied dat vanavond ter 

discussie staat. 

Dat zal ik in een paar grove schetslijnen doen. 

 

 

Allereerst wil ik U er aan herinneren dat de Bovenkerkerpolder een samengaan én een 

botsen van oud en nieuw is. 

De eeuwenoude akkers worden aan de ene kant begrensd door  de Amsteldijk - die 

meandert - en aan de andere kant  door de strakke lijnen van de bebouwing van 

Amstelveen en de glasbouw van Aalsmeer.  

Draaien we onze blik tegen de klok in dan zien we de flats en de chemische industrie 

van Uithoorn en vervolgens de imposante kerktoren van Nes aan de Amstel en de lage 

lege horizon van de Ronde Hoep. 

 

 

Goed zichtbaar is ook hoever de zuidelijke uitloper van Amstelveen de polder in is 

gegroeid. Het bouwen aan de nieuwe huizen van de Westwijk is in volle gang. Een van 

de buitenste straten is genoemd naar de schrijver Herman de Man. Grappig dat deze 

schrijver van streekromans nu - als het ware - over de polder mag uitkijken. 

 

 

Als je vanuit Amsterdam langs de Amstel naar de Bovenkerkerpolder fietst dan ervaar je 

hoe slim het is dat men ooit besloten heeft om de uitbreiding van Amsterdam te laten 

verlopen volgens een patroon van lobben en scheggen.  

De scheg van het Amstelland die al bij de Utrechtsebrug begint, maakt de stad minder 

massief, haalt het ommeland binnen de bebouwing en geeft als het ware lucht. 

 

 

Vanaf de Amsteldijk kun je goed zien dat de Bovenkerkerpolder drie hoogteniveaus kent: 

het laagste deel waar de turf gewonnen is, het deel onderlangs de dijk waar het veen 

ingeklonken is en de rivierdijk. 

Voor toeristen is dit hoogteverschil altijd een bizar gezicht. Maar ze zouden nog raarder 

opkijken als ze zouden horen dat het veen ooit het hoogst lag en dat na het afgraven 



van de turf er een plas ontstond die vervolgens weer moest worden drooggemalen (in 

1770) zodat er landbouwgrond kon ontstaan. 

Mooi dat je in het landschap de geschiedenis ervan kunt lezen. Een rijk verhaal. 

 

 

De afgelopen weken ben ik een paar keer in de polder geweest. Een keer was het 

winters weer; waterkou en laaghangende lucht, de wolken schuurden met hun buiken 

over het land. Na 'n uur was ik zo verkild dat ze voor mijn part de hele polder konden 

asfalteren als er maar een bouwkeet zou komen waarin je je aan een kachel kon 

warmen. Gisterenmiddag was ik er nogeens en toen was het schitterend pril 

voorjaarsweer; een beetje heiïg, strijklicht. Overal eenden zwanen en reigers.  

Het woord 'groen' bleek een kofferwoord te zijn dat een leporello van groenen bevatte. 

En ik vroeg me af waarom ik de polder zo mooi vond. Een intens gemene vraag die ik 

slechts met slap gepruttel wist te beantwoorden:  'Ja, hij is mooi omdat ie oud is. Maar 

waarom is oud mooi? Dat weet ik niet goed; oud heeft sfeer, oud neemt je op. 

Nieuwerwets land is kil en niksig en het stoot je af. Vergelijk het met een plantsoen.'  

 

 

Tot slot: omdat taalgebruik mij aan het hart gaat én omdat ik voorzie dat het woord 

'groen' vanavond weer veelvuldig en louter positief zal worden gebruikt, wil ik U er ten 

overvloede aan herinneren 

 

- dat groen sinds het ontstaan van de milieubeweging wordt geassocieerd met milieu, 

natuur, gezond, fris en vers. 

- dat groen wordt gebruikt door Groen Links maar ook door D66 en het CDA 

- dat groen wordt gebruikt door de katholieken als liturgische kleur 

- dat groen ook de traditionele kleur is van de Islam. Een gezegde van de profeet 

Mohammed luidt dat 'water, groen gebladerte en een mooi gezicht' de drie universele 

goede dingen vormen. 

- dat groen ook een van de Pan-Afrikaanse kleuren is. En dat de nationale vlag van Libie 

geheel groen is. 

- dat een groene vijfpuntige ster het symbool van de Esperantobeweging is. 

-dat yoghurt meestal in een groene verpakking zit, in tegenstelling tot melk (blauw) en 

karnemelk (rood). 

- dat één van de moeilijkste aspecten van het schilderen van een landschap het gebruik 

van groen is. Om een natuurlijke kleur te bereiken moet de verf altijd met andere kleuren 

worden gemengd. 

- dat sommige talen geen verschil maken tussen 'blauw en groen'. In het Vietnamees 

gebruikt men hetzelfde woord om de lucht en om bladeren mee aan te geven. En in het 

Gaelic en Welsh gebruikt men dezelfde term voor Groen en Grijs. 

- dat in Amerika 'green' een spreektaalterm is voor geld. 

- dat er uitdrukkingen bestaan als: groene vingers hebben, groen achter de oren zijn, 



groen en geel zien; dat Shakespeare jaloezie typeerde als 'that green-eyed monster' 

- en dat het gras aan de overzijde altijd groener is. 

 

K Michel 

 

 

Deze debatreeks wordt mogelijk gemaakt door: 

 


