
Spotten ! 
 
Now kan de titel doen dänken da-j ier te maken kriegt met een alternatief veur pesten 

… ’t de spot drieven met ...  maer zo stèèk ik niet in mekaere, be-alve dan as ’t mi’j 

zelf betreft.  

 

Veurige wèke onston der nogal wat alteraosie aover een, veur Nederland,  zeldzame  

vaogel die in Zwolle is ezien.  Disse ele wèke binnen der vaogelspotters in de 

Märslanden  actief umme maer een glimp van een bi’jzunder vögeltien op te vangen.   

 

Een SPÄRWEROELE !    

 

Dät is zo’n vögeltien dät wel uit een zeer vremd ei is 

ekröpen.   

Of de bloedliende now spärwer of oele is ma-j veur 

oezelf uutmaken,  de ien ef de ander te grazen 

enömmem en samen bint ze vremd egaon. 
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Toch  ef deze oele wel de wieseid umme een plekkien uut te zuken wöör iederiene 

wat an ef. 

Op ’t  terrein van de olde Iesselcentrale an de Märsweg tussen de oog-

spanningsmasten. 

Zo kan ij mooi op prooi jaegen  as moezen en musies of ander spul dät e läkker vint, 

terwijl de spotters met een vermogen an camera’s buiten de ekken  mutten blieven. 

En netuurlijk … iederiene wil der ook weer zo dicht mogelijk bi’jkommen. 

 

 

Der bint daegen bi’j 

dät ’t ter zwärt zöt 

van ’t volk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dät ter zo now en dan ook nog wärkverkeer langes mut is veur iederiene wel is lastig, 

maer toch ook niet meer dan dät.  



Bespottelijk is wel de wat mindere kant van dit gedoe. Dät is ’t onbeskofte a-sociaal 

gedrag van sommige automobilisten. Der bint van die KL---zakken, die luid toeterend 

aover de Märweg jagen, zelfs bedriefsbussies,  en lachend achter ’t stuur zitten in de 

aope dät ’t vögeltien zal wegvliegen. Ik zal wöörskienlijk niet oeven uut te lègen wa-k 

disse mensen(?) toewense. 

 ’t Grootste gros van de spotters is sociaal genog um met zo völle mogelijk mensen 

rèkening te olen en is hier alleen maer veur dät iene moment dät zi’j ’t biesien in de 

kiekert kriegen.  

 

Wärkelijk sommigen ebben geweldig mooi spul 

bi’j zich.     

Döör is mien camera maer een koekeloeresien 

bí’j.  Maer jeloerseid is een enge ziekte en döör 

oef ik  mi’j  niet blind op te staeren. 

 

A-k zelf de foto niet kanne maken vraog ik der 

gewoon iene van een ander. 

 

 

Dát spotten lèven in Nederland wis ik wel, maer disse mensen reizen stad en land of 

veur een mooi plagien. Maer wat veur camera of kiekert zi’j ook ebben .. een 1500 

mm telelens of een mobiele telefoon .. ien dink ebben zi’j allemaol gemeen … ’t 

enthousiasme wöörmet zi’j an de gang bint en de voldoening as ’t de foto  is elukt.  

 

 



En netuurlijk bin ik bli’j dät die bi’jzundere oele naor Zwolle is evlögen .. en netuurlijk 

bin ik bli’j dät ik em ebbe ezien en eb kunnen vastelègen, maer ’t meest mooiste 

vinne ik toch wel ’t kieken naor al dät volk wat ter op ofkump.  

Dät is veur mi’j weer anleiding töt ’t skrieven aover wat ter in Zwolle gebeurt.  

Döörumme wil ik oe dan ook ’t verael aover een veur mi’j toch wel zeer bi’jzundere 

Belg niet ont-ollen..  

Zaoterdagmörgen zie ik döör een man bezig met ’t maken van een tekeninge van die 

spärweroele. Now bint ter wel meer kunstenaers die de netuur met een potleutien 

meraekels mooi kunnen vastelègen, maer ier was wel wat anders wöör ik mi’j aover 

verbazen.    

Toen ik de man nog is wat bèter observeren, viel mi’j pas op dät ij met ien oge in de 

spotkieker keken, in de linker-and een tekenblukkien ield,  met de andere and  an ’t 

tekenen was en döör zien ander oge op ield ericht.  Ik sprakke die man an en vroeg 

of ik ter een foto van mogge maken, dät was gien probleem en de man gonk al 

praotend gewoon deur.  

Ik wete best dät ik niet alles wete wat ter 

op disse eerde ofspölt , maer dit vinne ik 

toch wel eel ampärt. 

 

De man, Gerald Driessens, kwam 

speciaal vanuut Lier - België naor ier um 

die Spärweroele te spotten en te 

bestuderen. 

IJ maken der gien foto’s van maer eel 

gedetailleerde tekeningegies.  
    

              Gerard Diessens in actie 

 
Echt .. ik ebbe der met stomme verbiestering  naor staon te kieken. 
 
 
Maer goed … de spärweroele vloog zo now en dan naor de andere kante van de 

weg.  Naor de spörtvelden of  ’t spoor. 

 
Zo ook op zaoterdagmiddes  an ’t  ende van de dag. 



Ik komme vanuut mien atelier en wier onderweg op de Märslanden staonde e-ollen 

deur iene die de weg naor de oele kwiet was. Em uut-e-legt oe ij döör kon kommen, 

zegge ik em nog … misskien zie ik oe  der strakkies wel, want ik komme döör toch 

langes.     Now  …  dät is èven anders egaon !! 

Fietse ik deur de Faradaystraote… kieke nog nao al die butenlandse nummerbörden 

… zie ik iniens een köppeltien volk an de andere kante van de weg op ’t spoorviaduct 

staon. Ik denke nog ... ach  ’t vögeltien ef een ander plekkien ezöcht ... lao-k nog 

èven  kieken. 

KLA-BANG !!! ... Ligge ik iniens op ’t asfalt.   Donders … dät döt aderbärstens piene ! 

... ’t duzelden mi’j veur de kop.  

Vanaof de andere kante  kump ter iene in een gèèl fluorescerend vessien ärd 

anrennen en ef   mi’j  weer op de bienen e-ölpen.   

Buiten ’t feit  dät mi’j alles zeer döt ... oera ik lève nog !  

Toe-e-göven … die Belg van zaoterdagmörgen kon van alles tegelieke . . . maer as ik 

op de fietse niet iens in de gaten ebbe  dät ter zomaer een pöltien in de vorm van 

een amsterdammertien aoverstek … is ’t veur  mi’j wel dudelijk dät ik dät niet kanne. 

An de andere kante gef dät wel meer een mooie angelegeneid umme weer een 

stukkien Zwols te skrieven.   As alles altied töt in de punties is eregeld .. ij nooit wat 

bi’jzunders te vertellen. 

 
Met artelijke dank an: 
 

>  Gerald Driessens veur ’t mogen fotograferen van zien wärk.  

>  Ido Hummelink veur de fantastische foto’s van de spärweroele.  

>  Freddy Veenstra  veur ’t weer oprapen van de straote van disse olde gek. 

 
                Görendrögien W.      1 december 2013 
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