Sinds het voorjaar groeit de Humulus Lupulus weer in Amsterdam. Niet meer
aan den Amstelveenscheweg zoals in vervlogen tijden maar op De Breedijk Hoeve,
aan de Bloemendalergouw. Gedurende het groeiseizoen worden de ‘beste keerls’
soms dwarsgezeten door hun kwelgeest: zomerstorm oftewel de hopdúuvel.
De teelt van hop mag zich verheugen in een grote belangstelling hetgeen zich
uit in een diversiteit aan oogst- en bierfeesten in de periode rondom de pluk. Niet
zelden wordt de gelegenheid aangegrepen om de titel ‘Hopdúuvel’ te vergeven.
Waarschijnlijk schuilt hierin het stille verlangen -met name bij mannen- om legaal
de querulant te mogen uithangen, vrouwen wedijveren voor de meer aaibare titel
van Hopkoningin.
Agoris van Veghel, van de Skêndelse Stichting ‘Werkgroep Hopoogstfeest Schijndel’
en Vaderlands hopboêr van het eerste uur, is op de fiets gesprongen -achterop St. Rochusen heeft -welgelegen aan het IJ- een parcours aan ‘groene lakens’ uitgezet.
In onvervalste kneipies waar tussendoor mag worden getoept of geklaverjast zal de
onderlinge strijd worden aangebonden met de titel als inzet. Partijen worden in
volstrekte willekeur -zoals ook de stormwind zijn schade- bepaald. In twee ronden,
naar het principe van ‘de dood of de gladiolen’, wordt een eerste schifting aangebracht.
De verdere strijd verloopt in hotel-café “de Zwaan” aan de dorpsweg 70 te 1028BR.
Belangrijk om aan te geven; kroegbazin Yvonne hep een broertje dood aan gotspe.
Participatie is haar credo, ..geef hiervan rekenschap!
Ransdorpers en Waterlanders, volhardend na tegenslag, spelen de thuiswedstrijd.
In het kielzog van hun verre voorvaderen wagen de keerls van Ús Heit de oversteek
van het Almere. Gewend als zij zijn aan een straffe westenwind hebben zij inmiddels
ook de gesel van de Hopdúuvel in de hoplochting mogen ervaren.
Hopboêr sedert 2013 doen zij ‘Onze Vader’ eer aan, er wordt voortreffelijk gebrouwen.
Wars van bokkeduf zal het met hen wel goêd akkerdeere. Of de geschiedenis zich zal
herhalen valt te bezien: zij keren heim, ..zonder of mét titel.
Geldersch Veenendaal is van een andere orde, de gang naar de Stad bezorgt hoofdbrekens.
Zij kunnen gerust zijn: het zal voelen als thuis, ..in Landelijk Noord worden nog piepers
gejast, ‘tis er ‘greun en ..plekzat’.
Skêndel neemt zowel houtère keu’s als ‘kaart’ mee noar’t kefeej en misschien wel de
Hopdúuvel noar haus.

