
Kostbaarheden, overdenkt 
Drechtje, terwijl het Dorps-
plein zich vult op alweer 
een mooie lentedag, waar 
iedereen lang op heeft 
moeten wachten. 

Niet alleen het weer deed er 
dit jaar lang over om buiten 
zitten aangenaam te maken, 
maar ook het virus, dat ie-
dereen in zijn greep hield, 
hield de mensen allemaal 
binnen. Want je gezondheid 
is kostbaar. 

Je gezondheid is kostbaar, 
peinst Drechtje. Wat is dan 
de waarde? Net als bij veel 
andere kostbaarheden is die 
niet in geld uit te drukken. Op 
het terras zit een stel met een 
kinderwagen te genieten 
van een biertje, terwijl de 
kleine lekker ligt te slapen. 

Zo’n ervaring is kostbaar, be-
seft Drechtje. 

Onbegrip  
Als de kleine dingen, die je 
niet hoeft te kopen, zo kost-
baar zijn, waarom gooien we 
die dan met het grootste 
gemak weg? Dat begrijpt 
Drechtje niet. Een Groen 
Links wethouder, die op z’n 
vrije middag met een groep 
kinderen de buurt schoon 
prikt, maar tegelijkertijd  ook  
doodleuk 'n prachtig groen 
gebied wil opofferen, omdat 
er woningen gebouwd moe-
ten worden? Ook dit begrijpt 
Drechtje niet. 

Honger  
Een golf terrein, waarvan 
slechts een enkele, hoogbe-
jaarde Duivendrechter weet, 
dat het er ooit niet was, 
wordt opgeofferd aan de 
honger om te bouwen van 

de grote buurgemeente. En 
op het terrein van de Am-
sterdam Old Course, want 
daar gaat het om, komen 
niet eens woningen, maar 
kantoren en bedrijven, want 
onder de aanvliegroute van 
Schiphol mag niet gewoond 
worden. Maar het monu-
mentale clubhuis mag blij-
ven, net als het Blookerhuisje 
achter het Amstelstation, ver-
scholen tussen kantoorkolos-
sen. Zit dat zo? Drechtje is 
verbaasd. Het gaat om de 
poen, want geld doet won-
deren, vooral, als het een 
hoop is. 

Waakzaam 
Ook een ander prachtig, his-
torisch stuk groen heeft de 
belangstelling van de lokale 
politiek, het Weitjespark, ge-
legen tussen de Rijksstraat-
weg en de spoorlijn Amster-
dam-Utrecht. Het wordt zo 
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gewaardeerd, dat een D’66 
raadslid onlangs in een co-
lumn voorstelde, dat de bo-
men langs de busbaan ge-
kapt moesten worden om 
vanaf de Kruidenommegang 
voor een beter uitzicht te 
zorgen op het Weitjespark. 
Het is maar goed, dat er be-
stemmingsplannen zijn, die 
de openbare ruimte be-
schermen tegen ideeën als 
deze. Zo ook is het Weitjes-
park beschermd. Vanaf haar 
sokkel waakt Drechtje over 
dit kostbare stukje groen. 

Koester natuur in de stad 
Voor de kleine in de kinder-
wagen, die straks als volwas-
sene mag genieten van het 
natuurschoon, net als de 
man, die in het Weekblad 
schreef, dat hij, rustig op een 
bankje gezeten, meer dan 
dertig vogelsoorten had ge-
teld. 

Want, zo zong Joni Mitchell 
50 jaar geleden: You don’t 
know what you ‘ve got, ‘til 
it’s gone. En dat begrijpt 
Drechtje maar al te goed: Je 

weet niet, wat je hebt, tot 
het weg is. 

Volgende Drechtje is zater-
dag 12 december 2020. 

Wat gaat goed? 

Speuren en ontdekken 'Ook 
dit was Duivendrecht' 
Het was nog vóór coronatijd 
dat een aantal historici en 
oud-Duivendrechters het 
plan opvatte om eens met 
elkaar te praten over de 
buurten bij Duivendrecht die 
vanwege de aanleg van de 
Bijlmer en de nieuwe spoor- 
en metrolijnen afgebroken 
werden en verdwenen zijn. 
Over heel veel deelgebie-
den en onderwerpen,  be-
perkt tot het gebied tegen-
over en ten zuiden van de 
Sint Urbanuskerk, zijn artikelen 
geschreven, korte en lange. 

Nieuwsgierig geworden naar 
de Duivendrecht special van 
het historisch nieuwsblad 
voor Ouder-Amstel, uitgege-
ven door de historische ver-

eniging Wolfgerus van Aem-
stel?  

Het blad (van ruim 80 pagi-
na’s) is te koop bij Vivant 
Diana, Dorpsplein 55 in Dui-
vendrecht. Of bij Sprey, 
Dorpsstraat 5a in Ouderkerk. 
 

  

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:
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