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Het Groene Hart 

1. Sinds de Nederlandse overheid de driehoek ten oosten van Gouda ontdekt heeft en deze 

streek met de politiek correcte troetelnaam 'het Groene Hart' heeft betiteld, rijst de vraag 

wat er ten enenmale zo bijzonder is aan dit woon-werkgebied. Er is maar één manier om 

erachter te komen en dat is door eropuit te trekken. 

2. Stante pede vertrekkend vanuit het pittoreske Linschoten volg ik de traag meanderende 

rivier tezamen met niet-luie kanoërs en chique sloepen van AOW'ers, soms gedwarsboomd 

door agressieve zwanensnavels en jongetjes op zelfbedachte vlotten. 

3. Ik registreer een quasigezonde mestlucht en enigszins calvinistische opschriften zoals 'Ouders 

Vrucht' en 'Ora et Labora' op boerenhoven, waar men met groene vingers arbeidt in 

moestuinen met sperziebonen en zonnebloemen. 

 

4. Tegenover het chic ogende, zeventiende-eeuwse adellijke Huis te Linschoten is er een weids 

uitzicht tot voorbij de gemeentegrenzen van Montfoort met daarboven uitstekend de  

toren van de rooms-katholieke kerk die op Koninginnedag getooid is met onze driekleur en 

oranje wimpel. 

 

5. De verbrede weg leidt mij langs gerestaureerde dijkwoninkjes, een manege waar je op een 

geleased paard kunt rondrijden, en een driesterrencamping waar 's zomers, te midden van 

rondracend grut, karbonaadjes, entrecotejes en sjasliekpennen worden gebarbecued door 

doorsneekampeerders. 

 

6. In Oudewater waart nog de geest van Herman de Man rond, die gereïncarneerd is in een 

standbeeld bij de dichtstbijzijnde ijslocatie, waar men zonder gêne een paar eurootjes vraagt 

voor een cappuccino uit de koffieautomaat. 

 

7. Na even gegoogeld te hebben op mijn meegebrachte iPod kom ik erachter dat hier een 

boerenfamilie wordt uitgebeeld, gekopieerd naar personages uit zijn romans, die getuigen 

van een grote kennis van de taal, de lokale gewoontes en gedachtegangen van de bewoners 

van het Zuid-Hollandse polderlandschap. 

 

8. Na deze gedownloade informatie gedeletet te hebben, lees ik wat op een bronzen plaat in 

het plaveisel over De Man is geëtst: 'een zoeker naar het hart van mensen die in het hart van 

Holland leven', waarmee mijn queeste naar wat het Groene Hart inhoudt, is voltooid, zodat 

ik volledig ontstrest huiswaarts kan keren. 


