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Een zomaar, uit een leuk idee voor genomen reisje, en dat samen met je 
dochter, kan  tot van alles leiden. In ons geval leidde het tot een verrassend 
weerzien van de stad Groningen. 
Een  veertig tot dertig jaar geleden had ik door het werk behoorlijk veel en 
goede contacten met bedrijven in Delfzijl, Groningen, Stadskanaal, Emmen, 
Sneek. Leeuwarden en nog wat. Dat is iets meer dan de stad Groningen. 
 
Terug naar de idee van Inge, om een reisdoel van een paar dagen uit de hoed 
te laten komen. Bij vooral mijn laatste decennia van verblijven binnen 
bedrijven in het Westen des land, alwaar vergaderd werd met microfoons 
voor je snufferd, om middels die microfoons je woorden met een 
goudschaaltje te kunnen wegen. Was de ervaring in , voor mijn doen het 
Noorden, een verademing de cultuur van afspraak is afspraak zeer intens te 
beleven. Een reminder op een A  4-tje was genoeg. Graag wilde ik de sfeer 
van het zakelijk en privé gebeuren nog weer eens beleven. 
 
Het beleven was niet alleen voor mij zelf, ook voor Inge dus, een prachtig 
gebeuren.  Voor wij in Groningen aankwamen, eerst een stukje Friesland 
passeren, Tegenwoordig kan je zonder speciale paspoort het Heitelan in. 
Dit was al vast om het wijde en vrije  aan te gaan voelen. 
 
Groningen met rondvaart om de oude kern, een stukje verbindingskanaal en 
Eems, waar ik met Toos ook heb gevaren. Het was subliem, op dat moment 
niet met iets anders te evenaren. 
Het grote en nieuwe, wat is nieuw, 1994, Groninger museum gezien. En 
bovendien enig inzicht hebben verworven over de schilders, de PLOEG, 
die ons andere wegen hebben gewezen. Althans getracht. 
 
De Drentse Hoofdvaart een openbaring, bij het naar huis gaan , door een tip 
van Sieb en Tina, wat een mooi land dat wij ook kennen van ene Bartje en zijn 
niet willen bidden voor bruine bonen. 
 
Toch weer naar huis via Almere om de overgang tussen Noorden en Westen 
te markeren. Het overgang gebied van Feikje en Anne. 
Dank aan Inge wiens voortvarende geest mij verzekert heeft dat ik wel 
gelukkig maar niet alleen een paar dagen ben weg geweest. ( Non Solus) 
 



Een klein aangepast P.S.je, 
 
God schiep uit gouden korenaren 
De Friezen, Groningers en Drentenaren. 
En uit het kaf en nog wat schamele resten. 
Enkele mislukkelingen uit het Westen. 
 
Voor slimmers onder ons zelf te bepalen wat tot  mislukkelingen behoort. 
 
Er zijn ook wat tegenvallende zaken geweest. Deze horen niet thuis in mijn 
Non Solus. Ik heb ze wel met een wat stekelig woord gebruik in dichtvorm 
geplaatst in; “dat wat passeerde”:  
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