Vierde Groot Woerdens Dictee

Auteur: Ineke Grootegoed

Het Groene Hart
Als fervente dicteegangers op tournee gaan door het land, dan komen zij toerend over
de achtbaanssnelweg van Utrecht naar ’s-Gravenhage of vice versa een geïllustreerd
verkeersbord tegen waarop een oer-Hollands weids polderlandschap staat met de
aanduiding het Groene Hart.
Dat door velen geprezen kloppend hart van Nederland heeft meer te bieden dan
ingenieus geconstrueerde molens, boerenhoeven met hoogstamboomgaarden en
hooimijten.
Zo heerst er in het waterrijke Groene Hart een sfeer van dolce far niente op de
tienpersoons polyester huursloepen met chardonnay drinkende pensionado’s, die
co-existeren met nijvere agrariërs, die een waar charmeoffensief hebben ingezet,
wat zeker niet getuigt van een van-negen-tot-vijfmentaliteit.
Aan de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen kunnen gezelschappen zich tv’loos
vermeien in huisjes die aan Russische datsjaatjes doen denken; hun stadse koters mogen
de gehele dag naar hartenlust slootjespringen, door een maisdoolhof rennen of agrogolf
spelen met een barbecuetje na afloop.
Op streekmarkten staan agro-ondernemers met hun verantwoorde, gecertificeerde
producten; voor vega’s is er uienchutney en de voedzame antioxidante
koninginnengelei, die een vitamine-injectie vanjewelste geeft, alsook allerlei soorten
kaas, zoals komijnekaas, geitenkaas en biologische fenegriek.
Bovendien zijn in menig à-la-carterestaurant de menu’s geüpgraded met een uniek
assortiment aan ingrediënten waaraan voor de verstokte carnivoren het Waards
rundvlees niet mag ontbreken, net zomin als een sukadestuk van onze oeros, het
heckrund.
Ten slotte bieden projecten bij de vestingsteden uit het prenapoleontische tijdperk de
amateurarcheoloog genoeg voer om zijn cultuurhistorische honger te stillen, zoals een
bouwkundig onderzoek naar de historische inundatiesluis bij Nieuwpoort.
Zolang de authenticiteit van onze groene buffer tegen de opdringende Randstedelijke
Vinex-agglomeraties gewaarborgd blijft, kunnen deze activiteiten nochtans toegejuicht
worden; tezelfdertijd moet onze rikketik te allen tijde sneller slaan als we in het voorjaar
de prematuur geboren lammeren door de madeliefjes zien dartelen, zwartbonte koeien
met bokkensprongen hun eerste dag buiten zien beleven en veldleeuweriken horen
tierelieren.

