
 
Mijn naam is Geert Hoving en ik ben geboren op 28 juni 1942 in Eexterveen als 
enige kind van Jan Hoving en Aaltje Venema. 
Mijn geboortehuis had nummer M 25  en het was een  boerderij waarin ook een café 
zat.  
(thans staat daar de bungalow Dorpsstraat 48) 
Afgelopen zomer 2015 was ik, met heel veel plezier, jurylid van de optocht en 
straatversiering van jullie Dorpsfeest.  
Daarna ben ik in februari j.l. in Eexterveen te gast geweest bij de “Vrouwen in 
Beweging” met verhalen en voordrachten. Daarbij waren ook de partners van die 
dames aanwezig.  
Wellicht een reden voor Jan Roelof Vos om mij te vragen een column te schrijven 
voor de Eexterveense Courant. Ik doe dat met plezier. 
Tot mijn 25e jaar heb ik in Eexterveen gewoond en heb er dus mijn hele jeugd 
doorgebracht.  
Hoe dat was wil ik proberen te omschrijven.  
Je speelde in en rondom het huis en dat hield in dat je ook veel buiten was.  
We hadden een groot erf, van de Koffielaan tot aan de school, maar je speelde ook 
buiten het erf en bij andere kinderen.   
O.a. bij Ep Pomona, tegenover ons. Daar waren 8 kinderen en altijd heel gezellig. 
Omdat er geen kleuterschool was ging je pas in augustus van het jaar waarin je zes 
jaar werd naar school.  
Je ging dan niet alleen naar de lagere school maar op zondag ook naar de 
zondagschool.  
De zondagschool was in hetzelfde gebouw. 
De school was de oude school uit 1884 welke is afgebroken in 1957. 
Dat naar school gaan ging voor de meesten te voet, sommigen kwamen op de fiets.  
’s Morgens lopend heen, tussen de middag lopend weer naar huis en na de warme 
maaltijd weer vice versa.  
Hoewel ik naast de school woonde was ik altijd bang om te laat te komen.  
Je droeg klompen aan de voeten en die werden allemaal op een rij in de gang van de 
school gezeten en op klompsokken, (soepele leren oversokken) ging je dan het 
klaslokaal in.  
Later hadden we ook wel (hoge)schoenen aan.  
Net na de oorlog droeg ik zomer en winter een korte broek. In de winter kreeg je dan 
gebreide kousen aan die werden opgehouden door een z.g. “liefie” met jarretels. 
(een soort step in)  
Als het kouder werd kreeg je ook nog een gebreid hemd en onderbroek aan, kun je 
nagaan wat een kriebelerij dat was.  
 



 
 
Later, als je wat ouder was, droeg je in de winter een “drollenvanger” en plusfour 
broek. 
De klassen 1, 2 en 3 hadden een juffrouw en zaten in één lokaal, drie rijen naast 
elkaar, met z’n tweeën in een bank. Dat lokaal zat in de oude school aan de 
linkerkant.  
In de lessenaar van de bank zat een gleuf voor de pennen en potloden en een 
inktpot voor de inkt. De inkt werd aangevuld uit een grote fles.  
De klassen 4, 5 en 6 zaten bij de meester en dat lokaal was achter de twee voorste 
lokalen. Ook weer in drie rijen.  
(Het rechter lokaal was handenarbeid lokaal en gymnastieklokaal van “Spes”).   
In een hoek van het lokaal stond een grote kachel die voor de verwarming zorgde en 
er hingen mooie platen aan de wanden. Je kon niet naar buiten kijken want de ramen 
waren hoog.  
De meesten kinderen waren wel vroeg aanwezig en we speelden dan op het 
schoolplein.  
Bokstaan, tollen, hoepelen, hink stap sprong, tikkertje enz,. enz en als favoriet:  
“Ol wief druk stief, ol man druk an”. Nummer een stond met z’n schouder tegen de 
paal van het afdak bij de ingang en de andere kinderen in een lange rij er achter en 
maar drukken, drukken tot nummer een bezweek en achter aan moest sluiten. 
Nummer twee stond dan vooraan en maar weer drukken met de schouders om ook 
die weg te krijgen; een geliefde bezigheid. 
Als schoolkinderen haalden we na schooltijd oud papier op en stapelden dat op in 
het schuurtje achter de school. 
Als je naar de lagere school ging, mocht je op oudjaarsavond meedoen aan het z.g. 
“slepen”. 
Dan bezocht je alle huizen en boerderijen in het dorp en waar nog roerende 
goederen buiten stonden namen we die mee. 
De  meeste spullen werden verzameld op het schoolplein maar het kwam ook wel 
voor dat we  
bij een particulier een wipkar neerzetten en dat een boer zomaar een vreemde fiets 
o.i.d. op het erf had. Platte daken waren ook gewilde plekken om spullen achter te 
laten. 
Het streven was om niets te vernielen en de dag na Nieuwjaar moesten de eigenaren 
op pad om hun eigendommen weer op te halen. 
Daarna, al vroeg in het jaar gingen we alle dagen “Paasvuurslepen”.  
Na schooltijd vroegen we een boer om een wipkar en bonden daar pakkiesdraod aan 
(dun ijzerdraad van stropakken) en bonden dat voor ons langs weer vast aan de 
wipkar en trokken zo de kar voort.  



We begonnen bij Gonnes Houwing (waar nu Alex woont) en gingen zo alle huizen af 
voor takken en wat maar brandbaar was. Dat laadden we op de kar en brachten dat 
naar de plaats van het paasvuur. Dat was op verschillende plekken in het dorp. 
Bij elk huis zongen we dan een lied. “Hej nog olle wannen, die wie poasenmaondag 
branden, hej nog ’n bossie stro of riet, anders braan wie paosenmaondag niet. Wuj 
ons dan niet geven, zuj niet lang meer leven. Ain, twai, drai (wie er maar woonde) 
pakt zien vrouw bie de knai”.     
Op Tweede Paasdag was dan het paasvuur en de dag erna waren we nog vrij en 
gingen we “potkoken”. Op de smeulende resten breiden we ons een maaltijd. Hoe 
die eruit zag weet ik niet meer maar er was volgens mij altijd “pudding na”.   
Dat potkoken was iets unieks bleek mij op  palmzondag j.l.. 
Ik was toen bij een lezing over Pasen met veel “oudere” Drenten en niemand kende 
dit fenomeen.  
Op Palmzondag liepen we met een “haontie op een stokkie” en met Pasen hadden 
we een “Paosbuul” met een sinaasappel, walnoten en was snoep. 
Met Paen kon je op diverse plaatsen in het dorp dan “neutenschaiten”. 
 
In de zomer gingen we, na schooltijd, op de fiets naar het zwembad “Zwanemeer” in 
Gieten.     
Praktisch elk kind zat een maal in de week een uur op gymnastiek van “Spes”. Toen 
in 1957 de afdeling korfbal werd opgericht, kwam er meer reuring op zondag in 
Eexterveen.  
Een uitwedstrijd werd meestal op de fiets bezocht. Alleen als er meerdere 
twaalftallen wat verder weg moesten spelen gingen we met een bus.  
Op zaterdagmiddag en later op zaterdagavond ging ik met mijn vrienden naar de 
V.C.J.C. van de kerk in Annerveenschekanaal. De bijeenkomsten waren in het 
jeugdlokaal en altijd bar gezellig.  
In de vijftigerjaren van de vorige eeuw was de heer A. Koops, voorganger van  de 
hervormde gemeente. Hij was zeer actief wat de jeugd betreft. Zowel met de 
zondagsschool als met de jeugdclub speelden we toneel. Met de zondagschool in de 
kerk maar met de jeugd club soms in een café en soms in een schuur. Ik herinner mij 
bij Douwes in Annerveenschekanaal en in Eexterveen in onze “neischuur”. De 
stropakken dienden als tribune.  
In de zomer gingen we met de VCJC  kamperen. Dat was altijd een hele belevenis 
omdat de Eexterveeners van toen nog niet wisten wat vakantievieren was. Kotom 
een zeer mooie en leerzame tijd.  
Vanaf mijn zesde jaar had ik een aantal vaste vrienden die op zondagmiddag bij 
elkaar kwamen en we samen speelden. Ik herinner me nog wel dingen die we dan 
deden maar zal in deze column niet in details treden. 
Later, toen we ouder werden gingen we ook samen uit, naar dansles en ook toen we 
verkering kregen bleven we elkaar op regelmatige tijden zien. 
Dat is tot op heden nog het geval. Nog steeds komen 2 maal in het jaar bij elkaar. 
Helaas is 1 vriend ons ontvallen.  
Na de lagere school bezocht ik de ULO in Gieten. Alle Eexterveense leerlingen 
gingen gezamenlijk op de fiets naar Gieten. De meesten verzamelden zich bij ons 
voor het huis en de rest sloot zich aan op de hoek van de Dorpsstraat en Neistraot. 
De hele week reden 2 vaste fietsers voorop en na een week sloten die zich weer 
achter aan. De volgende week moesten de twee die achter de eersten reden 
vooraan enz. enz. Weer of geen weer, jongens of meisjes jong of oud, regel was 
regel.  



Vooraan in Eext, bij Pepping,  gingen we richting bos en daar koos een ieder zijn 
eigen weg. Of langs het zandgat en door het bos of om het bos heen. Maar altijd 
weer op elkaar wachten bij het kerkhof, en dan gezamenlijk naar school.  
Na de ULO ben ik gaan werken op het gemeentehuis van Anloo in Annen. Na de 
militaire dienst kwam ik daar weer terug maar nu aan het loket.  
In 1967 heb ik gesolliciteerd naar een functie op de afdeling bevolking van de 
gemeente Zoetermeer en ben daar aangenomen als klerk.  
Dat was niet zoals in Annen te bereizen en 1 juni 1967 was het moment dat ik 
Eexterveen heb verlaten. 
Op 23-5-1969 (de trouwdag van mijn vader en moeder en mijn opa en oma) ben ik 
getrouwd met Tina Post uit Beilen en heb tot 1 oktober 2001 gewerkt bij de 
gemeente Zoetermeer. Laatstelijk als hoofd van de afdeling Burgerzaken.  
We hebben 35 jaar met heel veel plezier in Zoetermeer gewoond en gewerkt.  
In 2001 werden we beiden gepensioneerd en zijn we in februari 2002 vanuit 
Zoetermeer naar Westerbork verhuisd. 
In Börk waren we snel ingeburgerd en ook daar wonen we tot op heden weer met 
veel plezier.  
   
  


