
 
(Jos Rietveld ‘Ik schrief Stad’) 
 
 
OPLOSSINGEN ‘Ik schrief Stad’ 
 
 
Uit de reacties die ik kreeg en nog steeds krijg, begrijp ik dat Puzzel-Wandeltocht ‘Ik 
schrief Stad’ zeker gelezen is én gewandeld wordt. Iemand maakt thuis, bij een paar 
koppen koffie, de puzzel meteen. Een nieuwe Stadjer loopt met dochter in de wandelwagen 
de route om de stad te leren kennen. Anderen zien op hun tocht dat er sinds 18 jaar heus 
wat veranderd is. 
 
Een handige oplos-kapstok is de datum waarop deze wandeling begint. De legendarische 
WK-voetbalwedstrijd op DINSdag 18 juni 2002; inderdaad tussen Italië en Zuid-Korea. 
John Lennon leeft niet meer maar Beatles-collega PAUL McCARTNEY viert zijn 60e 
verjaardag.  
De meeste horeca-etablissementen (BELLEVUE, DE STADTLANDER, SUCCES, DE 
BLAUWE KROON, FLIP, FIORIN, ‘t GOLDEN FUST, DER WITZ) zijn, zeker voor 
Stadjers, evenals de namen van bekende Groningers uit bepaalde circuits, genoegzaam 
bekend. In volgorde: KEES VAN DER HOEF, HENK -TÖRF- SCHOLTE, ERIK 
KWEKSILBER en EGGO BOSKLOPPER.  
Veder is EVERT TEN NAPEL natuurlijk de sportcommentator, de boekwinkel GODERT 
WALTER en schuif ik aan bij DE DODENTAFEL nadat ik SCHOOL JE DOOD achter me 
laat.  
Wat meer moeite vragen landschapsschilder BEREND GROEN, die een jaar later zijn 
overzichtstentoonstelling opent in het Drents Museum en literair tijdschrift DIESEL dat 
grote Oostfriese dichteres JOHANNA DIEKHOFF eert. Serieuze speurneuzen vinden Guus 
HIDDINK, voor anderen rinkelt snel een bel bij de oprichtingsdatum van instituut 
GUYOT: 1790. 
JAN BOER is de Hogelandster dichter, jaarlijkse Groningana-koopjes brengt de 
zelfstandige Stadse boekhandel onder op de EERSTE VERDIEPING en de HONDSRUG is 
natuurlijk geen -bult. Ede Staal’s plannen waren WILD, niks niet mal.  
 
Het dut mie deugd dat veel lezers blijkbaar lol hebben deze wandeling op welke manier 
dan ook, te ‘doen’. Duidelijk mag zijn het schrijven ervan voor mij geen straf was. 
 
 
Jos Rietveld 
 
De winnaars ontvangen een exemplaar ‘MENGELMOUZEN, Grunneger Toal van 
straat, markt, kroeg, kerk en  kantine’ (193 columns Mengelmous), beschikbaar 
gesteld door uitgeverij Van Gorcum. Het boek is onderweg. 
 
 

 
 
 


