De man met de hoed op 1 april
…een bijzondere datum.
Op één april verloor Brielle zijn bril. Een rare uitspraak, gevleugeld door dat nederlandsche
spraakgebruik.
Wat een prachtig beeld: wat een prachtige dag.
Op één April, die dag dus: mag iedereen een ander in het oitje nemen.
Klopt écht: “ in het oitje nemen “ , goed gespeld: als in Oisterwijk:
In Oisterwijk, of Goirle, of Chaam, ook al zoiets. Chaam wordt uitgesproken met K
Kaam; maar dat staat niet; net als Oosterwijk, dat spel je met o – i –
Zó hoort dat nou éénmaal.
Het is de 8 van “K” Chaam, en de ronde van Frankrijk.
Fietsen in het Vlaemsche: wordt op dit moment met een prachtige serie uitgezonden door de televisie
van België.
“de ronde van Vlaanderen “
Daar waar dat prachtige land: waar alles verkeerd lijkt te zijn gespeld, aankomt op een ronde.
Met de fiets op de casseien. Harde kinderkop-achtige stenen.
Bikkelen. Op de fiets.
Veldrijden (met lange ij) , door de modder: wat een geknok.
Een echte sport.
Maar op 1 april mag dat.
Nú komt het aan op elkaar een beetje voor de fop nemen.
“kijk eens goed !, volgens mij heb jij twee verschillende schoenen aan ! kijk goed ! “
“kijk eens goed !, ben je nou tóch vergeten om de voordeur mee te nemen ? “
1 april !
Tja, zo gaan die dingen.
1 april is een feest van herkenning.
Op de dag van 1 april kijken wij naar elkaar; met simpele grapjes.
Lijkt een beetje op die zwarte piet: die door de schoorsteen: namens St. Nicolaas, altijd een klein
kadootje brengt. Met zwarte vegen: immers: door de schoorsteen is roet. En dat kost moeite.
Nét als met dat fietsen: dat veldrijden. Door weer en wind; modder alom.
Elkaar in het oitje nemen: op 1 april.
Dat kan alleen maar als je weet wat het is: om door de modder te fietsen.
Op kinderkopjes: de casseien.
Nog niet eens gesproken over:
Luik, Bastenaken, Luik.
Da’s pas knokken.
Man met hoed wandelt.
Man met hoed fietst graag.
Treinen is niet verkeerd: geen casseien:
.. maar veel en te vaak blaadjes: herfstblaadjes op het spoor.
Daarom hebben fietsen nooit vertraging.
… de blaadjes op het spoor: de vertraging: da’s voor veel later.
Nu is het één April. (weet je waarom de trein nú weer vertraging had ? Dat heeft te maken met
casseien) : altijd een excuus, het heeft te maken met … tja vul maar in: maar dat snappen we niet.
Ook niet op 1 april.
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