Blik op Boijl
Regelmatig krijgen we leuke dingen aangeleverd. Jellie Kappert Elsinga, (haar roots liggen in Boijl
aan de Doldersumsestraat nr 7) was aan het opruimen en vond dit gedicht gemaakt door haar
(pleeg)vader Hendrik Mailly. In 1928 als 19 jarige jongeman begon deze als jager, eerst alleen en
later samen met Jan Jager ook uit Boijl. Gaandeweg breidde de groep zich uit, tot er een echte
club ontstond. Ter afsluiting van het jachtseizoen kwamen de mannen bijeen en hiervoor maakte
Mailly dit gedicht over de leden van het jachtseizoen 1956.

Ter gedachtenis an de jacht.
As we in gedachten mit de jaegers now us even,
de ofgelopen haast weer gaon beleven.
En dan even de schieters bekieken,
waor uut dan heur ressultaoten wel zullen blieken.
Jan (Jager), die was wel weer hiel wat maans
mar om te schieten kreeg hi’j niet vuule kaans
Niet dat hi’j ze niet raekte, o nee!
soms mit -ien- schot tot …. haeze puree!
Fokke (Hof) bleef beslist beneden de maote
We denken an ’t gevallegien op de Riesberkaamper straote.
Oh, ie hadden meer van de beste weken,
mar dan van de haezen heur kaante bekeken!
Lammert (Mulder), daor wil ‘k dit van zeggen,
daor bi’j ’t kuilbultien ha’j toch iene op de ziedde moeten leggen!
Mar ie maekten ok een mooi ‘doeblettien’
op de enten, daor in Wolter zien ‘pettien’
En doe ‘t de leste dag, haost stop wezen zol,
maekte ie mit een mooi schot, de honderd haezen vol!
Dat kostte je wel een rondtien
mar ie kregen een pries ……. een knientien!

Luutzen (Mulder) was ok weer van de partij
Al had ie zien geweer d’r nog niet bi’j
Och, ’t was toch ok niet te geloven
dat ok laaiend jaegersvuur mar zo was te doven!
Mar dit is veur oons now wel et bewies
Volgend jaor komt ie weer goed besleugen op ’t ies!

Mit Henkie (van Riesen) was ’t soms ok een reer geval,
Veural mit dat knienegien gong ’t wel wat mal
Hi’j scheut, mien ik wel…. drie keer
Nou ja, toen deed him zien poottien wat zeer
Toen was ’t knienegien mitien vertrokken
Hi’j het vast docht:…… op den duur maekt zoe’n iene toch brokken
Over Klaas (Hofman) beraodslaegden wi’j
hi’j kwam as ni’j lid van ’t kluppien d’r bi’j
Now, hi’j scheut nogal wat haezen, da’s waor
Mar ’t bleef ok vaeke allienig bi’j wat haor….
Jaap (Trompetter) die had et de meeste weken
wel weer aordig in de streken,
en hi’j is now zoe wied henne,
wet ok ’t verschil tussen een haene en een henne!
Ien ding moe’n wi’j allemaole donkt mi’j nog leren,
dat is: de ofstaand wat beter taxeren.
Een ver schot is soms wel us hiel mooi
mar ’t dient vaeke tot ’t ongedierte der prooi
En ’t is dan ok nog de meeste tieden
Veur ’t wild een lange en noodeloos lieden.
En now over de schriever van ’t stokkien nog wat.
Ok as schutter he’k geloof ik mien beste tieden wel had.
mar de boel een beetien regelen, dat zal nog wel gaon
en dan kieken of hier of daor nog een strikkien mag staon
Zo wil ’k dan graeg mien krachten d’r an geven
Opdat oons kluppien nog lange mag leven.

Boijl, 1956

gedicht geschreven door Hendrik Mailly (1909 – 1958)
(een afdruk van het origineel bevindt zich in ons archief)

de Jagersvereniging van Boijl rond 1950 zes jaar voor het gedicht geschreven werd.
v.l.n.r:
Lammert Mulder, Hendrik van Riesen, Iebele de Boer, Thijs Toepoel, Johannes Punter,
Hendrik Mailly, (maker gedicht) Jaap Trompetter, Jan Jager, Johannes Hofstee, Fokke Hof.
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