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We willen naor Mars 

Ik hope dat de verantwoordelike mannen op 'e Stellingwarver gemien-
tehuzen in Wolvege en Oosterwoolde et laeste jaor niet zeten hebben 
te soezen, mar dat ze et wereldni'js een betien volgd hebben. Dr liggen 
naemelik kaansen vent de Stellingwarvers. Grote kaansen. Jim heb-
ben toch zeker ok wel heurd wat as die Busli in Amerike zegd het? 

'We willen naor Mars." 
Over zovule jaor moe'n dr meensken op Mars staon, kiek as 

indertied op 'e maone. Now, op 'e maone is ok deurgaon, dat dit zal ok 
wel deurgaon, moej' mar rekenen. 

En now hoop ik dat de mannen van de gemienten zo helder west 
hebben om hier bovenop te springen en dat ze Bush tiedinge daon 
hebben dat et now werachies es een keer lied wodt, dat dr twie 
Stellingwarvers mit de locht in gaon. Et zal de hoogste lied wodden, 
donkt me zo. Dr het al es een Duutser mit west en een Arabische 
preens en reis Wubbo Ockels moch een keer mit. Now, a'k me niet 
verzinne moet die nog van Orunninger kom-of wezen. En now wi'k 
hielemaole niet op 'e Grunningers ofhaelen, et is deurgaons hatstikke 
aorig volk, mar ze bin toch beslist niet meer maans as de Stellingwar-
vers. En butendat hebben ze die Ockels lessend et vliegbrevet ok nog 
ofpakt, omdat him een doodgewoon vliegmesienegien kwaolik toever-
trouwd was, zokke malle fratsen haelde hij daormit nut. Dat as ze 
dommiet al een betien veilig op Mars kommen willen, dan kan die 
Bush of zien opvolger et beste twie Stellingwarvers mitsturen. 

Twieje ja. lene nut West-Stellingwarf en iene uut Oost-Stelling-
warf. Ja, aanders kriegen we onder mekeer ok nog spul. De meensken 
bin toch al zo verhipte nauw te hikken vandaege-de-dag. As die Bush 
allienig iene nut West-Stellingwarf mitnemen zol, dan was Oost-
Stellingwarf vanzels vusen te klein. En dan zollen ze dr daor ok nog 
best wel es een minderweerdighiedskomplex van kriegen kunnen. 

"Wij bin zeker niet zo goed en knap as de West-Stellingwarvers'?" 
Now, dat is vanzels ok wel een betien zo, mar we moe'n d'r 

onderling gien spul omme kriegen. Dat daoromme moet d'r ok mat 
een Oost-Steflingwarver ruit. 

En dan moe'we een peer degelike knaopen hebben. Niet van die 
kantoormannegies. Die kun niks as 't dr op an komt. We moe'n een 



peer jongen hebben die de ambachtsschoele had hebben. Ze moe'n 
mit een schroevedri'jer ommegaon kunnen. As d'r daor boven in de 
locht een schroefien losrammelt, dan moej' je vanzels al redden 
kunnen. En 't moe'n gien stieve harken wezen. Goed smu moej' wezen 
aj' an zokke dingen beginnen. Mar dat is grif gien bezwaor, want iedere 
echte Stellingwarver jongknaop is bij 't körfballen. 

En behalven Stellingwarfs moe'n ze netuurlik ok een peer zinne-
gies Ingels kennen. Niet vule heur, wat ze op 'e ambachtsschoele leerd 
hebben is zat genoeg. Zo verhipte belangriek is dat Ingels now ok weer 
niet. Marja, as ze daor op Mars lanen, dan heuren ze wel even te bellen 
mit die Bush of zien opvolger. En dan moej' toch wat zeggen kunnen. 

"Hello mister president, here are Sietze Brouwer and Flielke 
Kupers from Mars." 

Meer hoeft niet. En dan bellen ze vanzels pk even mit heur oolden 
in Sunnege en Makkinge. En de hiele wereld ok  mit. En dt doen 
ze dan vanzels wel in 't Stelliagwarfs. 

"Dag heit en mem Brouwer in Sunnege. Dit is Sietze." 
"Dag heit en mem Kupers in Makkinge. Dit is Hielke. Hoe gaot et 

mit jim? Mit oons is alles goed. Et is hier stille. Ie zien gien meenske. 
En dreuge, heit! D'r gruuit niks. Laand van niks, heit. Onlaand! le kun 
d'r wel twintig baol stikstof op smieten, mar et wodt hier nooit wat. 
Now, we moe'n opholen, heur. We zullen schoften. Van die vieze 
rommel. Wat hak graeg eerpels mit zoerstip, mem. Doej'ni alle 
bekenden de groetnis? En beppe nog fielseteerd mit jow jaordag. 
Goeie allemaole, heur!" 

Now en dan ziej' ze nog even zwaaien en dan kriegen we et beeld 
van Nasa in Houston weer op et scharm. En dan kieken we mekaander 
in de Stellingwarven es an en dan zeggen we: "Die dekselse kwaojon-
gen!" En we nemen dr een borreltien op. 

Mannen van de gemienten, jim hebben die Bush toch wel bericht 
daon, now? 
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Joktum Spoekepoelum 
Stellirigwarvum 

De volgende weke maendag, op 10 juni, is 't feest in West-Stellingwarf. 
Dan wodt dr vierd dat et waeter van de Spoekepoele weer hatstikke 
zuver is en dawwe dr gerust weer zwemmen kunnen. 

Jim weten zeker allemaole nog wel wat veur heisa awwe hier de 
veurige zoemer had hebben mit die Spoekepoele in Noordwoolde. Dr 
zatten geheimzinnige virussen of zo in 't waeter... Honderden meens-
ken wodden zomar inienend ziek naodat ze zwommen of potienbaaid 
hadden in oonze West-Steliingwarver toeristische topattraktie: de Spoe-
kepoele van Noordwoolde. Dat iederiene vanzels votdaoliks in rep en 
roerende medische wetenschop drekt au de slag om nut te zuken wat veur 
ziekte as 't was. 

Et was drege om dat percies ruit te pluzen, mar et lag an dat 
verhipte waeter, dat was zeker. Eerst dochten de geleerden dat et 
misschien van de moezen kwam. Dat dr wodden moezen vongen en 
die wodden onderzocht. Now, dr was niks mit oonze moezen te 
redden, mar de hieltied meer meensken raekten ziek! 

En de toeristen bleven vot. Noordwoolde kwam an de raand van de 
ofgrond en bleef zitten mit een barg kreketten en frikandellen die niet 
verkocht wodden kon. En de vriezers bleven stampvol ies zitten. Vot 
toeristeseizoen! Naor de filistijnen En de medische geleerden mar 
pluzen. Een raodsel! Een groot medisch raodsel! D'r wodde zels al een 
Latiense naeme veur de ni'je ziekte bedocht. 

En doe kwammen die geleerden een zettien leden gewoon mit de 
bosschop dat ze heur verzind hadden. Dr was nooit wat te redden west 
mit et waeter in de Spoekepoele. Al dat zieke volk hadde gewoon wat 
aanders had. Gewoon wat koggelderije, een virussien uut de locht of 
zomar wat. lederiene kon gerust weer zwemmen in Noordwoolde. 
Wat een medische onderzukers ok! Wat een hampelmannen! 

En et gekste is dawwe dan niet iensen lelk wodden in West-
Stellingwarf. Welnee je. 

"Och, was 't een verzin, meneer de geleerde, now iederiene kan him 
verzinnen, is 't niet zo? Weej' wawwe doen? We holen een fesien. We 
vraogen Wiegel en al die medische geleerden en zo, we vraogen alle 
prominenten die wat mit de ziekte te maeken had hebben veur een 



feestelike hereupening van de Spoekepoele. En om zien te laoten dat 
d'r niks mis is, zwemmen alle prominenten de poele over." 

De prominenten keken wat snips. Dat mos toch mar niet. Stel dat 
ze heur weer verzind hadden en dat d'r dus wel wat mals in 't waeter 
zat. Dat wethoolder Plekkenpol Zee: "Nee, dat doe'we niet. Et waeter 
kan begin juni ok nog wel es wat an de koolde kaant wezen. En de 
prominenten moe'n niet bevangen raeken. Weej' wat, we maeken mit 
mekeer een gezellige boottocht.' 

Een gezellige boottocht! Hebben ze et kedaster now hielemaole in 
de warre? Bin ze now hielemaole gek? Mit al dat volk dat oons ei 
toeristeseizoen de veurige zoemer verknald het. Deur dat sloege volk 
haffelen wij Stellingwarvers al krap een jaor in de oolde kreketten en 
frikandellen omme. Een boottocht? Best! Mar dan wel mit een 
verkleinde uutvoering van de Titanic. Nee, dat is niet grof! Die 
Spoekepoele is zo ondiepe as wat, daor verzopt echt gieniene in. Ik wil 
dat volk gewoon even tot de nekke an toe in 't waeter hebben. 

En dan strijen wij Stellingwarvers daegs teveuren een peer duzend 
kilo joktepoeier in die poele. Zien jim de schipsramp al veur jim? 
Midden op 'e Spoekepoele stot de boot lek en de hiele reutemeteut 
raekt in 't waeter. Tot an de nekke toe dus. Et spiet me veur de 
kommesaoris, de burgemeester en de wethoolder, mar ja, de goeien 
moe'n 't now ienkeer altied mit de kwaoien ontgellen. Mal en verdof-
feld straampelt iederiene driefdeumat naor de wal. En dan... et is 
vremd. Mar de prominenten raeken nao een schoffien allemaole 
onder de rooie plakkies. En jokken dat die plakkies doen! Pattie 
prominenten staon op 'e kop in 't grös en doen niks aanders as 
klauwen. Drekt wedt dr een ploeg medische geleerden naor Noord-
woolde haeld. En de geleerden kieken somber. 

"Et ligt waorschienlik an 't waeter," zeggen ze bedrokt. "Een virus 
of zo. Niet daj' d'r dood an gaon, mar et geft wel een alderheiseliksten 
jokte. Om staepelgek van te wodden." 

En een geleerde uut Leiden bedaenkt drekt een naeme in 't Latien 
veur de ni'je ziekte. Joktum Spoekepoelum Stellingwarvum. 

En de Stellingwarvers? Die gniezen en haffelen manhaftig veerder 
deur de barg oolde kreketten en frikandellen. 
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Hi-ha hobbyboer 

Now, de hoge mannen van et Fries Rundvee Syndicaot hebben me ok 
weer wat moois uutdocht! Disse haast moen een peer honderd boeren 
listen invullen en dan moen ze opgeven hoe as et kerakter van heur 
koenen is. Of et doodgoeie biesies binnen, die heur hatstikke makkelik 
melken laoten of dat ze bi'jtieden gewoon wel es wat kringachtig en 
dwas in de kop binnen. Want dat mag dus niet van die hoge mannen 
in Liwwadden. Dat is heur te lastig. Ze willen gien koenen die dr een 
eigen miening op naoholen. Ze willen dat d'r mar iene baos is, en dat 
bin zi'jzels, de hoge mannen in Liwwadden. 

En via die listen won ze now dommiet dus percies geweer welke 
koenen wel es in verzet kommen. En as ze dommiet weten welke 
koenen dat binnen, dan lopt et mal mit die koenen of. En et lopt ok mal 
of mit de bollen, die zokke lastige dochters maekt hebben. Zokke 
bollen moen dr mar op rekenen, dat ze heur keunsies nooit meer 
vertonen meugen. Zokke bollen gaon deur de gehakmeule. Want die 
hoge mannen willen alliend mar bollen, die makkelike dochters 
kriegen, die alliend mar doen wat as zij willen, die alliend mar goed 
binnen veur een protte melk, een protte vet en een protte eiwit. En die 
veerder niet klaegen, niet mierken, niet naotrappen, niet mit de stat 
slaon, niet stoten, de kop holen en nargens tegen protesteren. En zo 
gaot de democraosie in et laand van de koenen naor de barrebiesies. 
En de diktatuur wint. Now, ie zullen mar koe wezen vandaege-de-dag! 

Ik begriepe waorlik niet waoromme as dr gien lastige koenen 
wezen meugen. Dr bin toch ok zat lastige boeren Meugen koenen 
dan gien eigen gevuul meer hebben? Moen et dan alliend nog max 
dingen wezen mit vier kraenties dr an, dam-  as melk uutkomt? 

Neem Fokje 28 now es. Ik hebbe et wel es vaeker over Fokje had. 
Fokje lopt in et laand en in et stok laand naost heur lopt Meindert 12. 
Over Meindert hek  et ok al es had. Now, moet Fokje dan soms as een 
doedeltien deur dat laand henne-en-weer paaien? En nargens naor 
kieken. Nee, verdulleme, verhipte kerels in Liwwadden. Fokje is een 
gezonde koe mit de braand in de huud. Ze kikt dus wel naor Meindert 
en Meindert kikt dus naor heur en ze hebben dr beidend best wel 
nocht an. En as Fokje laeter bij de melkmesiene staot, dan perbeert 
ze nog aachteromme te kieken of ze Meindert nog zien kan en dan 
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is ze gewoon wat ongedurig. Mag dat asjeblief! Et kriebelt Fokje 
gewoon in de boek. En waoromme mag dat niet? Die boer kikt toch 
ok stiekem mit de braand in de huud naor et kraantemaegien, dat de 
diek langes gaot. En hij is butendat nog trouwd ok. 

En mag Aukje 13 misschien es een keer gremietig in de huud 
wodden as de boer en de vrouw op vekaansie binnen en dr komt zoen 
jong ventien van de boerebulpe. Een lange linter op een brommer. En 
die lange linter knipt Aukje vule stiever in de utters as de boerinne 
ajtied dot. En daenken jim jim now mar es in et plak van Aukje 13 en 
dat ze jim zo stief in de utters knepen. Aukje 13 is hielemaole niet 
zeerkel, mar et dot gewoon gemien zeer. En maj dan van Aukje 
verwaachten dat ze dat allemaole mar mooi gewodden lat of mag 
Aukje misschien even dwas in de kop wodden en mag ze die lange 
linter misschien even een beste terwinkel geven. Now, van mij mag dat 
dus best! 

En Lieske 34 mag van mij best mit de stat slaon, want ie zullen mar 
in er laand staon in de klaorebaore zunne en die smerige dikke, blauwe 
bromvliegen stikken je van alle kaanten in de peinze. 

En mag Rinske 9 misschien even roeg in de kop wodden as ze die 
rooie auto et hiem oprieden zicht. Want in die rottige rooie auto zit de 
veearts. En Rinske 9 kent dat schoelie nog van de veurige keer, doe het 
hij heur mit een aekelike, scharpe naalde in de huud steuken. En dat 
vuulde doe niks niet lekker. En now komt die kwal de hekkedam weer 
deur. Misschien het die smiecht et wel weer op heur veurzien. En ze 
beult lelk en bange. En dat mag best, vien ik. 

Ik hope dat alle koenen in Frieslaand en de Stellingwarven lelk 
beulen gaon. Dat ze mit mekaander in opstaand kommen tegen de 
teneur van die hoge mannen in Liwwadden, die dr allemao!e goejige 
douwelties van maeken willen. Kom op, koenen! Verzet jim tegen 
onrecht en onderdrokking! Vecht veurjim weerdighied as koe en beul 
zo hadde ajm kunnen: "Hi-ha, hobbyboer, wij gaon deur mit de 
stried!" 
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De beer is los 

In West-Stellingwarf is de beer los... en de vrouwluden bin ok los. Ik 
maekte me aanders al een betien zorgen over de vrouwluden in West, 
want in Oost-Stellingwarf hadden ze al een vrouwlude-emancipaosie-
pries en in West-Stellingwarf bleef et mar stille. En dan daenk ie wel 
es: zollen de vrouwluden et in West allemaole zo naor de zin hebben? 
Zollen ze daor ok niet es lekker van heur ofbieten en -graanzen willen? 

En ja heur, gelokkig, de West-Stellingwarver vrouwluden bin de 
barricaden now ok op, want op et gemientehuus in Wolvege bin ze mit 
vrouwlude-overleg begonnen. Dat wil zeggen dat de vrouwluden, die 
bij de gemiente warken, allemaole bij mekeer kommen om over 
wichtige dingen te praoten en bij die praoteri'jen willen ze dus gien 
kerels hebben. Vot mit de kerels! Goed zo! Alliend de bode van 't 
gemientehuus, die mag nog bij die vrouwluden kommen. Mit koffie. 

En veur die man begroot me dat zuver wel wat, want die het et niet 
makkelik... Gao mar es nao. Mit et zwiet in de hanen kom ie zoe'n 
kaemer mit een goeie vuuftig vrouwluden in, die op dat mement 
hatstikke vi'jaandig tegenover manluden staon. Mit trillende hanen 
giet ie de koppies vol, ie motten hier en daor wat in een paantien. En 
de veurzitster loert zo mal naor je. As wil ze je zo wel griepen. En dat 
niet uut wellust, mar uut poere lelkens, want die aarme bode vertegen-
woordigt op dat stuit et manvolk. Manvolk dat wel promosie maekt, 
dat wel mit een vet traktement op huus an zet, dat wel chef van een 
ofdieling wodden kan. Mit brobbels zwiet op et veurheufd raekt de 
bode de kaemer weer uut. En op 'e gang staot hij even tegen et kezien 
uut te poesten as de burgemeester dr toevallig an komt. Die slat him 
es een keer bemoedigend op 'e schoolder en zegt zochtende: "De ni'je 
tied, mien jonge. De beer is los in West-Stellingwarf en de vrouwluden 
ok.' En dan lopen ze beidend veerder. 

De bode het de deure nog mar hek aachter him dichte daon of de 
veurzitster slat mit de haemer op 'e taofel. 

"Die is vot," zegt ze voldaon en ze kikt naor de dichte deure. "Kerels, 
we kun ze missen as koezepiene." 

De meerste vrouwluden nikken drek. Alliend Ellie van felle van 
Dick uut Sliekenborg, die de belangriekhied van et vrouwlude-overleg 
bliekber nog niet goed veur 't verstaand het, kikt de veurzitster wat 
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onneuzel an. 
"Ik vien de bode aanders een allemachtig lekker stok," zegt ze. 

"Daor zol ik wel es een naacht mit an de zwier willen. Hij het zokke 
mooie brune ogen..." 

De veurzitster liekt een mement verslegen, dan slat ze lelk mit de 
haemer op 'e taofel. 

"Vrouwluden," ropt ze, "vrouwluden, et gaot now niet om mooie 
manlude-ogen. Et gaot om de emancipaosie!" 

Een peer aandere vrouwluden beloeren Ellie nog wat gniezende. 
"Gien wonder," fluustert Dirkien van Sierd Rooks tegen heur 

buurvrouw, "heur beppe Eltien het in heur jonge jaoren een naacht 
onder waeter west mit een kerel van een dri'jmeule. Et aordt nao, 
moej' mar daenken." 

"Kerels kun de hits kriegen," ropt de veurzitster. "Wij vrouwluden 
eisen betere baenen, betere traktementen en crèches." 

"En ze kun ok wel es een slag in 't huusholen doen,' ropt Rieke van 
Ingbert de Groot. Ik hebbe Ingbert vandaege an 't stofzoegen en 't 
schottelwasken." 

"Ik hebbe een foto van dokter Jan van der Wende van Medisch 
Centrum West boven 't bedde hangen," zegt ien van de typistes wat 
schroten. 

"Rats die vent van de mure," raost Rieke, "die pikeur pakt ieder jonk 
dat hij pakken kan." 

"Ik hebbe de bode boven 't bedde hangen," zegt Ellie van Jelle van 
Diek mit een kleur. 

En de receptioniste vertelt dat dat kreerze ventien dat over de 
bouwtekenings gaot heur altied even over de rogge strikt as ze an 't 
fotokopiëren is en dat ze dat eins best wel lekker en noffelik vint. 

"Ik slute disse eerste bi'jienkomst," zegt de veurzitster. "Jim moe'n 
nog hiel wat leren, maegies. Et liekt nog nargens op mit jim enianci-
paosie. Ankem maond treffen we mekeer weer en tot die tied zeggen 
jim elke dag tien keer hadde-op: Kerels kun de krits kriegen... Zoks 
helpt." 

Dan belt ze om de bode, dat die de smerige koppies ophaelen kan. 
De bode zicht et slagveld es over as hij de deure in komt. De 
veurzitster kikt him an as kan ze Mm wel vergriemen en Ellie kikt him 
smachtende an. De bode kniepoogt even tegen heur. Ellie kleurt en 
kniepoogt weeromme. En de bode daenkt: Ie hebben gelokkig altied 
nog vrouwluden en... vrouwluden. 
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Lendewaeter uut Tronde 

In dit laeste Stellingwarver verhaeltien veur de vekaansie wo'k de 
geschiedenis even herschrieven. Dat moet gewoon wel es. Dat de 
Stellingwarver en de Friese geschiedenis zien dr  van vandaege of 
gewoon een tikkeltien aanders uut. 

Kiek, in de Stellingwarven moe'n we now zo staorigan es een keer 
of van dat idiote verhael van hoe oonze nationaole revier de Lende 
ontstaon wezen zei. Et oeroolde verhael wil dus dat de Lende ontstaon 
is op 'e stal bij een boertien op Tronde. Dat boertien hul een hiele 
koppel geiten en die geiten mossen zo now en dan wel es wat waeter 
kwiet en uut al die straolties geitewaeter, we holen et netties, uut al dat 
geitewacter zo! de Lende dus ontstaon wezen. 

Wat een onzin! Wat een idiotepraot! In de ofvalbak mit dat stok 
Stellingwarver geschiedenis! Dat ontstaon van de Lende is vroeger wel 
even aanders gaon. Dat za'k jim zo uut de doeken doen. 

Mar eerst de Friese geschiedenis even. Veurig jaor bleek et waeter 
van de Bonifaosiusbron bij Dokkum inienend geneeskrachtig te 
wezen. Kiek zokke onzin vanzels! Zo om de vekaansietied henne komt 
d'r now ienkeer, bij gebrek an nijs, een protte hokus-pokus in de 
kraanten en op 'e radio. Ik za! 't jim nog starker vertellen, et is vanzels 
al jaoren bij de echte geschiedkundigen bekend, mar die Bonifaosius 
is hielemaole niet deur de heidens van Dokkum vermoord. Ja, hij is 
wel vermoord, dat wel, mar gewoon argens in Duutslaand of zo. 
Heidens hei!  overal. Hij het niet iens in Dokkum west indertied. Now 
was dat aanders eerst de bedoeling wel, heur. 

Bonifaosius toffeide mit twienenvuuftig aandere loslopende man-
luden deur Frieslaand en doe zee ien van die manluden: 'We konnen 
ok wel es in Dokkum kieken." 

Mar Bonifaosius en een stokmennig ere kerels !eek dat mar niks. 
"Veurdawwe die Dokkumers op 'e kni'jen hebben is d'r driekwat 

jaor omme," haffelde dikke Dagobert. "En ik kan 't weten, want ik 
hebbe een zwaoger uut Dokkum en die kerel is zo stiems as een 
schaop. Mien ooidste zuster het wat mit him te stellen! Hij wil nooit 
om hek." 

Bonifaosius nikte bedochtzem. 
"We kun Dokkum et beste links liggen laoten," zee hij. "Ik wil eins 
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op Duutslaand an en ladwè dan deur de Steliingwarven Pon, daor 
woont gemoedelik en zaachtaordig volk. 

"Daor kan ik ja en amen op zeggen, zee dikke Dagobert weer. 
"Mien jongste zuster het een kerel uut Twietel. Zo mak as een Jaom. 
Bij 't sullige of. Misschien kun we dr wel een hiele koppel in ten keer 
bekeren, Bont" 

"I-lallelujab," zee Bonifaosius. 
En doe kwarnnien ze hij een bekien mit kristalhelder waeter en 

omdat et een brodsige waarme dag was, dronken ze heur alleniaole et 
lief bastende vol en in 't schaad van een peer bomen verpatte Bonifao-
sius wat timpies bolle en wat wiellcerige appelties. Ze ploempsten wat 
mit de blote bienen in 't waeter omme en doe kwam Bonifaosius weer 
in de bienen, blaosde op een fluitien en reup: "Moven." 

Tegen de aovend kwammen ze bil)  Tronde. 
"Ik geleuve dat ik wat waeter kwiet moet," zee dikke Dagobert, "et 

klotst me zuver in de boek." 
En doe mossen de aandere twienenvuuftig de geite ok verstikken. 

En jim kun et geleuven of niet, mar dr kwam wat los bij die manluden. 
En zo is dus de Lende ontstaon. Een weliegien dec de rest. 

Now, de Steflingwarver en Friese geschiedenis beginnen d'r al even 
eers uut te zien. Waor of niet? Mar now is et wonderbaorlike dat de 
koenen van Tronde, die van dat Lendewaeter dronken, deur de ieuwen 
henne nooit gien kopziekte en melkziekte kregen en dr was nooit iene 
koe op Tronde mit een verkeerd vorrel. En kennen jim Trondigers mit 
stienpoesten? Nee, die kennen jim niet, want die bin dr niet! Neem 
1-lihien van Henderk. Doe ze nog in Appelsche woonde zat ze dr 
iederkeer onder en ze woonde nog gien weke op Tronde of vot weren 
de stienpoesten! En dat komt dus allemaole deur dat zuvere, heilige 
Lendewaeter, Dat komt omdat Bonifaosius en zien mannen zoe'n 
hoge nood hadden eertieds. 

En now begriepen jim wel dak veur de vekaansie nog gauw even 
een peer flessies Lendewaeter uut Tronde haele. Dak gien ongemak-
ken kriege. Zo'k ok doen a'k jim was. Et is overal goed veur: 
stienpoesten, rimmetiek, koolde pip en waegenziekte. Ik weenske jim 
een gezonde zoemer mit et Lendewaeter uut Tronde. Tot nao de ve-
kaansie. 
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Excellente straotvegers 

Mien leven laank hek een protte droomd. Malle dromen nogal vaeke. 
As kiend kon 'k doodsbenauwd wakker wodden, omdat griezelige 
wezens me naozatten en me pakken wollen. En et is wonder, mar nao 
al die jaoren droom ik nog altied van griezelige wezens. Vandezoemer, 
een peer daegen nao Berkoper mark, droomde ik van Lubbers en Kok. 
Lubbers en Kok, die op 'e straote in Berkoop, nao de mark, et ofval bij 
mekeer veegden. En now vraogen jim jimzels netuurlik of: Hoe 
kwammen die Lubbers en die Kok in vredesnaeme as straotvegers in 
Berkoop? 

Now, jim weten vanzels allemaole wel waor as die Lubbers al 
jaoren op longert. Op dat hoge baentien in Europa. De opvolger 
wodden van Jacques Delors. De hoogste baos van Europa wodden. En 
daor binnenshuus mar over deurzeuren en tjaantelen. Die Ria, dat 
aanne jonk, wodde d'r op 't laeste hatstikke krankjorem van. Want 
kerels bin krek kleinjongen as 't dr op ankomt. As Ria aovens in et lits-
jumeaux krek zoen betien in de soeze is, dan begint hij weer. 

"Wat daenk ie, Ria, zo'k dat baentien now wel kriegen?" 
"Ik weet et niet, mien jonge," aemelt Ria half buten westen. 
"Vien ie aanders wel dak me overal een betien goed prissentere. 

Ria? Bin 'k wel een persoonlikhied? Hek wel krek lieke vule charisma 
as Van Mierlo? A'k et kriege, Ria, dan kopen we een sjieke flat in 't 
centrum van Brussel en dan krieg ie wat ni'je jurkies, Ria, en dan kuj' 
middags mooi op theevesite bij Fabiola. We bin dan niks minder as die 
royalty. Kontaktlaenzen moej' trouwens ok es perberen, Ria, die 
brille, ik weet et niet." 

"Fabiola het ok een brille," haffelt Ria. "En Ruud, mien jonge, aj al 
kaans maeken willen op dat baentien, dan moej' d'r al veur zorgen daj' 
al die illegaolen uut je febrieken kwiet zien te wodden. Aj' de aep dan 
binnen hebben, kuj' ze wel weer annemen." 

Ria gaept es. 
"En now moej' slaopen gaon, mien jonge, trek now gauw je 

naachtjassien an." 
Even laeter ligt Ria te ronken in et echtelike lits-jumeaux en Ruud 

telt de knopen van zien naachtjassien. 
"Ik kriege et baentien wel, ik krieg et baentien niet, ik krieg et 
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baentien wel..." 
En hij krigt et baentien dus niet! Nee, netuurlik niet. Wat stellen 

Nederlaand en Lubbers now ok veur in et grote gehiel? Niks ja. 
Netuurlik gaot een dikke Duutser mit dat baentien strieken. En dan is 
't mis vanzels. Dan het zoen man him daor zo op verhoopt. Dan het 
zoe'n man zien zinnen daor zo op zet. Gevolg: et slat him in 't heufd. 
Finaol over de toeren. Deur alles henne lelk en overstuur. Dat Ruud 
raekt in de ziektewet. Mit as gevolg dat Kok ok in de put raekt. En hij 
vint et ok zo slim dat de meensken him niet aorig meer vienen. Mit as 
gevolg: ok mal en overstuur in 't heufd. 0k in de ziektewet. Beidend 
bin nooit weer in staot om menister te wedden. 

Een jaor laeter zitten ze tegere veur de keuringsdokter. Och, aj' ze 
zitten zien, ie moe'n d'r zuver medelieden mit hebben. Wim mit een 
invalen montien, Ruud mit een dikke, grieze baord. Dr zit hielemaole 
gien wezen meer in. De dokter blaedert wat in heur medische 
rappotten omme. 

"Now kowwe beidend zeker in de WAO," zegt Ruud mit een 
benepen stemmegien. 

"Nee heur," zegt de dokter fleurig, "in Oost-Stellingwarf zitten ze te 
springen om plaantsoenarbeiders en straotvegers." 

"Mar ik bin menister-president west," zegt Ruud. 
"En ik hebbe op Nijenrode studeerd," zegt Wim. 
"Niks mit te maeken," zegt de dokter, "et bin jim eigen plannegies. 

Jim hebben dat baentien mar an te nemen. Lekker in de butenlocht, 
mannen, da's gezond en me denkt jim kun altied nog wel een bessem 
of een schoppe beetholen. En wie een koele greeft veur een aander, 
mietert d'r zels in," grinnikt de dokter. "Sukses in Oost-Stellingwarf, 
mannen! Maek d'r wat van in jim nije job!" 

Och, et is misschien wel een betien grof, mar as dit now gien droom 
west was, hen, dan wa'k opgeruumd deur Berkoop fletst en dan hak 
die beide excellente straotvegers es vrundelik toenikt. Lubbers en 
Kok, leunende op 'e schoppe, en dan ha'k zegd: "Al een betien 
deurwarken, heur manluden, d'r moet vanzels wel wat gebeuren." 

En dan wak lachende deurfietst. Grof hen? 
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Stellingwarver Chippendales 

Ik hebbe vandaege groot nijs veur de vrouwluden in de Stellingwar-
ven. Veur alle vrouwluden in de Stellingwarven. Of et now plattelaans-
vrouwluden binnen of aanderssoortige koppels vrouwluden. Ik wete 
naemelik, vrouwluden, dat jim dr wel es mit an binnen wat jim de 
leden van jim verienings iederkeer weer veurschottelen moeten. Ie 
raeken vanzels ok es een keer uutkeken op 'e zovuulste dia-aovend en 
de zovuulste aovend mit veurdrachten van Johan Veenstra. Mar now 
is dr wat nijs! Nijs daor as hiel Stellingwarf bijkotten over praoten 
zal. Wat alle vrouwluden nut de Stellingwarven zien, beleven en 
mitmaeken willen. De Stellingwarver Chippendales! 

Jim kennen vanzels de Amerikaanse Chippendales wel, die dom-
mier in meert weer in Nederlaand kommen. Achttien knoerten van 
kerels die iene wilde, erotische show daelezetten, die praktisch hiele-
maole nut de kleren gaon en zaelen vol vrouwluden over de hiele 
wereld in woeste vervoering brengen. Die achttien knoerten van kerels 
nut Amerike bin vanzels niet te betaelen veur de Stellingwarven. Dat 
daoromme bin dr now drie kaante Stellingwarver jongkerels, die 
dommiet ok zoen wilde, woeste show opvoeren kunnen en die veur 
een schoppelik priesien een aovend te bestellen binnen. 

Et bin Watze, Willem en Wube. Kanjers van kerels. Allemaole uut 
de omstreken van Berkoop en al maoten van mekaander doe ze nog 
mit mekeer op 'e laandbouwschoele zatten. En jim hoeven dr niet 
bange veur te wezen dat et smerige porno wodt, nee, et wodt geraffi-
neerde mar foeleinige erotiek. Watze, Willem en Wube bin al een 
maond of wat an 't oefenen en ze hebben heur pergramme haost rond. 
En wat zo mooi is, et blift toch herkenber Stellingwarfs. Dat gladde 
Amerikaanse ligt oons vanzels ok niet zo. Die Chippendales nut 
Amerike bin mooi, heur, en ie kriegen dr as vrommes best wel 
ommeraek een kick van, mar zokke glaanzige kerels mit spieren as 
spantouwen in die zwat leren pakken... Et is niet echt Stellingwarfs. 

En Watze, Willem en Wube willen et dus wel wat eigen holen en 
butendat hebben ze dr gien nocht an en gao veurofgaonde an de 
veurstelling heur hielemaole insmeren mit van die glaanzige eulie en 
drok een lotte bi iljantine in 't haor. En die leren pakken hebben ze dus 
ok gien nocht an. Zoks hebben ze trouwens ok niet an lied, want ze 

20 



co 

21 



hebben alle drieje nog boerkeri'je, dat ik zal mar zeggen ze kommen 
zo onder de koenen weg et teniel op. Op leerzens en in overals mit 
jarrespatters. En dat maekt niks nut, vrouwluden, sexy leren pakken of 
overals mit jarrespatters. Et gaot dr mar omme hoej' de boel op dat 
teniel uutstrupen. En dat strippen, dat doen Watze, Willem en Wube 
dus oe zo geraffineerd. Mit op 'e aachtergrond een meziekien dr bij 
dat de hieltied vuriger wodt, hoe meer goed as ze uutstrupen. Eerst 
gaon de leerzens nut, dan de overals mit jarrespatters, de zwat breiden 
sokken, de wintertrui, de galgens, de mesjesteren broek... Meziek en 
manluden zwiepen de vrouwluden in de zael op. Op 'e dadde riegel 
raekt Albertien van Knelis in katzwiem en Jeltien van 1-lenderk wrift 
beur iederkeer mit een buusdoekien mit ooldeklonie bij de slaopen 
langes. En Margien van Kaste en nog drie aandere vrouwluden begin-
nen te gillen. En de Stellingwarver Chippendales strippen deur... 

De bostrok, et halfwollen hemd... En mit alliend et slippien nog an 
en de pette op springen ze van et teniel of en ze gaon op 'e schoot zitten 
van een peer vrouwluden op 'e eerste riegel. En die meugen die 
bonken roege Stellingwarver netuur de pette dan ofzetten. Op dat 
mement gillen dr vuuftig vrouwluden en Jeltien van Henderk gaot ok 
onderuut. 

Weeromme op et teniel gaon in iene behendige zwaai de slippies 
nut, mar in dezelde behendige zwaai holen Watze, Willem en Wube 
een rooie buusdoek veur de ditten en de datten, zodat alles toch nog 
te randen overblift. En dat heurt ok zo. Dat is now krek erotiek, hen. 
En Watze, Willem en Wube weten dus blinderse goed wat dat is! len 
disser daegen beginnen ze an heur triomftocht deur de Stellingwarven. 

Et ienige spietige veur de vrouwluden is de oflcnapper, die ze 
kriegen as ze aovens thuuskommen van de show. Dan zit daor een 
kerel mit een boekien en aekelik dun woddend haor in de stoel bij de 
kachel te soezen mit de mond los. En mit die kerel moej' dan ok nog 
op bedde! Op zoe'n mement is et leven had. Mar och, in je dromen kuj' 
votvlochten. En dat doen oonze Stellingwarver vrouwluden dommiet 
dan ok. Woeste, wilde dromen over Watze, Willem en Wube, de drie 
strippende Stellingwarver Chippendales! 
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Een wildeboel 

Bi'jtieden daenk ik wel es dawwe zo staorigan mit mekaander .staepel-
gek an et wodden binnen. Now hebben ze me daor in dat degelike, 
nochteren Surhuustervene een juffer nut de zaachte sector op vesite 
had. Perfester doctor ingenieur Iteke Weeda uur Wageningen of zo. 
En die hutsjeflut vertelt me daor, asof et de gewoonste zaeke van de 
wereld is, dat intimiteiten en erotiek onder et wark gewoon hatstikke 
goed is en daj daor een geweldige lekkere kick van kriegen. 

Kiek es an, wij bin allemaole volwassen meensken en we weten ok 
best wel dat zokke dingen in de Stellingwarven en Frieslaand gebeu-
ren. En die kick daor kan 'k me dan ok best nog wel hiel wat bij 
veurstellen. Mar dat zoen prenteboek nut Wageningen de meensken 
dr in et eupenbaor as 't waore toe anzet en anvietert, kiek, dat gaot mij 
now hek een betien te veer. Wat veur wereld kriegen we op disse 
meniere? Ik begriepe trouwens ok niet dat dat degelike, nochteren 
volk nut Surhuustervene zoe'n wilde sjut uur Wageningen anhaelt om 
je de kop overstuur maeken te laoten. Now, dat jonk moet dr mar niet 
op rekenen, dat ze de kaans krigt om bij oons in de Stellingwarven de 
boel op te jutten. Halvewiezetroep! 

Ja, jim zien dat misschien allemaole nog niet zo zwaor in, volk, mar 
daenk now es even veerder nao over die halvewiezepraot van die blei. 
De hiele saemenleving raekt ja ontregeld en in de tieze op disse wieze. 

Weten jim waor ik graeg over mag? Dak daegs beheurlik op 'e tied, 
veur et aovendeten, op mien gemak, de kraante lezen kan. Now, stel 
dat oons kraantemaegien dot wat dat geval nut Wageningen zegt. En 
dat maegien duukt elke middag twie keer onderwegens op heur 
kraanteroute mit de ien of aandere wellustige jongknaop een dreuge 
sloot in. Dreuge sloden zat in de Stellingwarven mit disse zoemer. Mar 
wanneer krieg ik de kraante dan? As ze 't heur an lied dot mit zoe'n 
jongknaop wodt et zomar een ure of zeuven. En da's mij te laete veur 
de kraante. Dan zeg ik die op! 

En ik hebbe dr ok gien verlet van om uren op die verhipte SRV-
waegen te waachten. En de diek mar uutloeren en mar luustren aj'm 
ok toeten heuren. En dan eindelik om negen ure aovens, dan kan ik in 
et stikkeduuster nog mit mien flesserekkien naor de diek toe toffelen. 

'Wat bij' toch weer verhipte laete," blaf ik tegen de SRV-man. 
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Mar die het dus gewoon daon wat juffer Weeda zegd het en zo now 
en dan tussen de flessen soepengottenbri'j een maltaepelig vrommes 
ankreupen. 

En ie zullen bij de kapper zitten mit dat laeken om je toe en hij het 
je et prukien kiek zoe'n betien bekubbed of de man krigt inienend 
nocht an de vrouw en hij zegt: "Ik bin dr over een half uurtien wel 
weer.!! 

En dan zit ik daor mit dat rotlaeken om me henne in die volle 
kapperszaeke en ik vule me altieten al zo belabberd onder dat malle 
laeken. 

En ie zullen eupereerd wodden. En ie liggen, alweer onder een 
laeken, op 'e euperaosietaofel en ze hebben je krek wegmaekt. Ziej'm 
et veur jim? De dokter en twie van die zusters mit van die mussies op 
en mit zokke mondkappies veur. Krek Medisch Centrum West. En die 
dokter snit me de boek eupen mit zoe'n vliemscharp mes en hij begint 
in mien inwendige omme te graaien en te griemen. En as die smiecht 
zoe'n drie kertier an 't prutsen west het, kikt hij es naor de beide 
zusters en hij kikt es naor mij. 

"Hoe is de toestaand van pesjent Veenstra, zuster?" 
"Toestaand redelik stabiel, dokter." 
"Wat donkt jim van een triogien, zusters?" 
"Now graeg, dokter," zeggen de beide zusters toegelieke. 
En dan lig ik daor mit een eupen boek en gien meenske die meer 

op mien bloeddrok en hatslag past en alderhaande wiezerties van 
alderhaande apperaoten beginnen griezelige bewegings te maeken. 
En ik kan niks doen, want ik lig buten westen. En zij rollebollen wat 
deur de euperaosiekaemer. En laeter haelt die paljas, nog over de 
toeren van de erotiek, me wat aanders nut de huud as dat d'r uut moet. 
Now, dan bi'j' mooi gesjochten. 

Kiek, erotiek is mooi en ik donderjaege ok stomme graeg mit iene 
omme, mar dat doe 'k vanzels niet onder et schrieven van disse 
verhaelties. Aanders zol d'r ja niks van disse radiostokkies terechte 
kommen. En dit moe'n vanzels wel serieuze, gedegen vertellegies 
blieven. Aanders wodt et ok nog een wildeboel bij Omroep Fries-
laand. 
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Een gelok bij een ongelok 

Een meens kan him zo staorigan ok haost iedere dag wel lelk maeken. 
Is 't niet om Lubbers en Kok, dan is 't wel om die verhipte Belgen. De 
gemiente Oost-Stellingwarf het in België een zustergemiente. De stad 
Deinze in Vlaanderen. Och, zoks wodt een protte daon vandaege-de-
dag en zoks is ok best wel aorig. Et haelt de banen wat nauwer an, de 
bestuurders kun lekker mit mekeer nut schoften en et gewone volk kan 
tegen mekeer hadiopen en voetballen en zo. Hatstikke gezellig. 

Die stad Deinze het trouwens wel twie zustergemienten, want 
behalven mit Oost-Siellingwarf hebben ze ok gedoente mit Rheinbach 
in Duutslaand. En now het ien of aander Vlaams jonk zo es bekeken 
wie as aoriger binnen en waor as dat volk nut Deinze et beste mit 
ommegaon kan. Mit Duutsers of mit Stellingwarvers. 

Now en die Vlamings vienen de Duutsers dus vri'jwat geschikter as 
oons Stellingwarvers! An oons mekeert dus van alles en nog wat. Wij 
bin vule soberder, ienvooldiger en kalmer as heur, schrift dat jonk. En 
as ze bij oons uutvanhuus binnen in gaasthuusholings, dan komt dr 
haost nooit een drup draait op 'e taofel en ze kriegen ok te min eten 
van oons! 

Wat een geziever van dat jonk! Te min draait, te min eten, laot ze 
d'r dan blieven as ze 't hier zo min hebben. Mar dat doen ze niet. Ze 
staon hier ieder jaor wel weer op 'e stoepe. 

Te min draait! Niks van waor! Ze kun hier zovule thee en koffie 
kriegen as ze mar willen en bij 't broodeten melk en soepe. En aanders 
gaon ze mar bij de kraene. Wat wil dat volk aenlik? Ja, ik weet wel wat 
ze willen. Bier! Grote pinten bier. Now, dat gezoep holen wij niet van. 
Och, dat volk wet vanzels niet wat huselikhied is. Ei is daor vanzels een 
ongezellige keet mit van die plestieken bloemen veur de raemen en 
aovens tot wiet hoe laete in de kroeg vanzels. 

"Allé, Fonske, neem nog een pulle bier, mien jonge." 
Now, dat is d'r hier dus niet bij. Wij bin degelilc en fesoenlik. As 

dat volk hiere uutvanhuus is, dan gaon we aovens gezellig mit mekeer 
een peer porties sjoelen. En dan kriegen we daor twie bakkies koffie 
bij en een pencee. 

En te min eten? Ze kriegen zat hiere. Een lekker proesien krom-
melige eerpelties mit grune boonties en een gehakballe. Mar ik weet 
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et wel, die Vlamings willen vanzels petat. Van die vieze minne Bintjes 
en dan van die vette klodders mayonaise dr over henne. Ze kun nog 
gien dag van huus of ze missen heur petattekes al. Vieze troep, ie 
kriegen dr allienig mar een opgezette huud van. 

Kennen jim die Vlaamse vrouwluden trouwens? Rubens het ze 
indertied zo netuurgetrouw en trefzeker uuttekend. Kennen jim zien 
schilderij De drie Gratiën? Now, mooie Gratiën. Drie moddervette 
hotsevodsen bin et. Et bin allegeer rillen en teren en wiek vleis. En dat 
komt dus van alle petat mit die protsen mayonaise d'r over en van dat 
bier. En dan kun ze now wel mierken dat ze hier te min boekvulling 
kriegen, mar mit oonze krummelige eerpelties en grune boonties hooi 
ie et wel even langer vol as mit die petat, want we winnen nitied wel van 
die praotiesmaekers mit hadlopen. 

En dan zollen we ok nog zo opdringerig wezen, neffens dat jonk. 
Opdringerig! Is 't een wonder dan? Ie zullen daor as Stellingwarver 
gaasthuusholing een peer van die Rubensachtige vrouwluden over de 
heerd kriegen. Now ja, et was misschien niet botte fesoenlik, ik weet 
dat et gebeurd is, dat pattie Oost-Stellingwarver manluden heur niet 
bedwingen konnen en gewoon even om et hoekien van 't douchege-
dien keken hebben doe die dikkerds onder de douche stonnen. Ja, zoks 
ziej' hier zo zeldens. En dat is dus gien opdringerighied, mar gewoon 
gezonde belangstelling. 

Et ienigste veurdiel is dat dat Belgische jonk et in heur artikel niet 
over Stellingwarvers het, mar over Friezen. Van de Friezen kriegen ze 
dus te min draank en te min eten en de Friezen bin heur dus vusen te 
opdringerig. En now willen wij Stellingwarvers vanzels nooit en te 
nimmer as Friezen anduded wodden. Mar disse keer, och, laot et now 
mar gaon. Een gelok bij een ongelok... 
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Wonderkoe 

Gewoon zomar een berichien nut de kraante: Wonderkoe Julia 16 
brekt alle rekords. Julia 16 uut Sunt Niek bliekt de beste koe van 
Nederlaand te wezen. Dat was veurig jaor zo en dat is now al weer zo. 
Julia geft een bratse melk en bij Julia broezen et vet en de eiwitten tot 
et lief uui. Et is Julia veur en et is Julia nao. Aarine Julia. 

Ik wor toch zo triest van zoe'n kraanteveriellegien, hen. Och, et 
gaot vanzels hielemaole niet om Julia, et is netuurlik allemaole tot 
meerdere glorie van de baos van Julia en van Frieslaand. En as ze 
daenken dat ze d'r Julia 16 een plezier mit doen om zoks allemaole in 
de kraante te zetten, dan hebben ze et wel mis. En glad mis ok. Julia 
16 gaot dr dommiet psychisch onderdeur, doe daor mar es daenken 
omme. Want et is mit wonderkoenen vanzels hek etzelde as mit 
wonderkiender. Die won ienzem. Gieniene wil mit wonderkiender 
speulen, want ze won eigenwies vunnen. Ze leven en daenken op een 
aander nivo as de aandere kiender. As ze nog een betien mitdoen 
willen, dan moe'n ze heur opzettelik dom veurdoen en dan moe'n ze 
mit opzet es een keer zitten blieven. Aanders won ze deur de 
aanderen verstoten. En zo gaot dat mit Julia 16 ok. 

Daenken jim now echt dat Julia zoe'n mooi leven het? Welnee. 
Julia is doodongelokkig omdat ze de beste is. Ja, in 't begin was 't 
vanzels best wel mooi en spannend, want iederiene wil in wezen wel 
graeg opvalen en veuran staon. Da's mit koenen krek zo as mit meens-
ken. Mar af dr dan echt binnen, an de top, dan is et daor verhipte 
ienzem, heur. En daor kan Julia over mitpraoten. 

Ze staot altied allienig in 't laand. De aandere koenen staon even 
veerderop. En Julia wet bliksemse goed dat ze heur in de gaten holen 
en dat ze over heur teuten. En dat stikt en dat dot zeer. En ze wet ok 
best wel wat al die aandere koenen van heur zeggen. Moej' die Klaske, 
Tetsje en Richtsje now es weer staon zien te konkelfoezen. Die drieje, 
dat bin de slimsten, die pesten heur ei argste. De eren bin aenlik 
allienig mar mitlopers. Mat gieniene die et ooit veur heur opnemen 
zal. 

"Moej' die eigenwieze snute now es weer staon zien,' zegt Klaske 
naonemend, "daor staot ze weer mit dat grote gier eigenwies te wezen. 
Reken mar dat ze heur vule meer vuult as oons, maegies. Moej' die 
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bekketrekker now bij de likstien staten zien, ze kikt toe as is de hiele 
wereld van heur." 

"Die tune zal 't wel hoge int heufd hebben, dat ze ieder jaor weer 
in de kraante komt," taetert Tetsje, 'en die rotboer heur mar op 'e 
nekke kloppen en oons ofsnauwen. Et is altied Julia. Julia veur en Julia 
nao." 

"En de lekkerste happies bin altied allienig veur heur," flapt 
Richtsje dr nut. "Die verhipte boer zal eens nooit es gerieven mit een 
emmertien lekkere buust. Nee, as d'r buust is, dan is de buust veur 
Julia. Moej' ze now zien, een sjeu van heb ik jow daor. Mooi mar dom, 
moej'm mar daenken, maegies." 

En zo praoten Klaske, Tetsje en Riehtsje. En Julia staot mit al heur 
melk, vet en eiwit doodallienig bij de likstien. Ze zol zo wel janken 
kunnen. Was ze mar niet zo goed. Was ze mar gewoon een middel-
maotige koe. Ston ze mar nooit in die roticraante. Wat het ze now an 
al die roem aj' dr allienig mar doodongelokkig van wodden. 

Hoe moet dit veerder mit Julia 16? Ik hole mien harte vaaste. Wij 
hebben hier in de Stellingwarven eertieds et in- en intrieste geval had 
mit Kobe 17 nut Donkerbroek. Et was indertied mit Kobe percies zo 
as mit Julia. Melk, vet en eiwit bij de roes. En Kobe wun an de lopende 
baard priezen. Om de peer weken kwam ze de veewaegen uut mit een 
kraanze of een lint om de nekke. Kobe was glaanzig op 'e huud, Kobe 
was de mooiste koe van de Stellingwarven, Kobe was ok een wonder-
koe. En Kobe was ok allienig en ienzem. Kobe het et niet verwarken 
kund. Ze is manisch-depressief wedden. De roem en de bekendhied 
bin heur fataol wedden. Et was op een wienderige haastmorgen in 
oktober, een dag veurdat ze op 'e stal zol, dat Kobe in een depressieve 
bujje mit heur mooie gier et stiekeldraod invleugen is. Diezelde dag 
het de slaachter heur ofmaekt. Et trieste aende van een wonderkoe. 

En now bin 'k zo bange veur Julia. Now bin 'k zo verschrikkelike 
bange veur Julia. 
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Gemientelike Service Karre 

De Oost-Stellingwarver poletieke vrouwluden en manluden zitten 
zomar inienend hatstikke vol goeie veurnemens. Ze willen heur leven 
beteren, ze willen minder stomme streken uuthaelen en ze willen meer 
kontakt mit de burgers. Ze willen naor et gewone volk toe. Om te 
heuren of die ok nog verlangsten hebben en zo. As 't an de burgemees-
ter ligt, dan gaon ze mit een soortement gemientelike SRV-karre de 
streek op. En in die karre kuj' dan ok poppen "geven en ie kun d'r 
paspoorten verlengen laoten en zo. 

Mooi hen, dat oonze bestuurders et inienend allemaole zo goed mit 
oons veur hebben. Wat zol dat toch wezen? Zol zoks, krek as et 
veurjaor, zomar inienend in de tocht zitten? Of zollen ze eindelik in de 
smiezen kriegen dat et gewone volk niet zoe'n hoge pette op het van 
heur gehaspel. Now ja, hoe as zokke bevliegings ok kommen, as ze mar 
wel in de gaten hebben, dat heur dit wel es zoer opbreken kan. 

Ik neme jim now even mit in mien fantesie en ie hoeven werachies 
niet zovule fantesie te hebben om je et volgende veurvallegien veur-
stellen te kunnen. 

Et is een mooie dag in meert in ien van de Oost-Stellingwarver 
dörpen. Vrouw Van Weperen het hek eier uuthaeld as ze de SRV-
waegen de reed opkommen zicht. De melkboer, daenkt vrouw Van 
Weperen, en et is zien dag hielemaole niet. Mar dan zicht ze et 
gemientelike waopen op 'e karre. En de letters G.S.K. 0e nee, daenkt 
ze, et is die halvewieze Gemientelike Service Karre. 

"Niks neudig," bedudet ze de sjefeur as de karre op et hiem stopt. 
"We hebben gien poppen an te geven en een paspoort hoe'we ok niet." 

Mar dan straarnpelt d'r een maegere jongkerel mit een baord en 
een prodent-smile nut de karre. En die stikt de haand nut. 

"Wethoolder Haankel. Wij kommen naor de burgers toe, vrouw 
Van Weperen. Wij willen wel es weten was as d'r onder et volk leeft." 

En dan tovert de wethoolder zien lachien weer op et gezicht. 
En dan begint et in vrouw Van Weperen te broezen. Ze veegt de 

hanen es an de schölk of en kikt de wethoolder es op-en-daele an. 
"Zo," zegt ze schamperties, "ie gaan over de kultuur aow? En ie 

willen dus bezunigen op 'e Schrieversronte en 't Stellingwarfs, is 't niet 
zo? Dat is neffens jow gien basisveurziening." 
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Et prodent-lachien van de wethoolder wodt wat minder flitsend. 
"Da's te zeggen, vrouw Van Weperen." 
"Dri'j d'r niet omme henne, kerel," blaft vrouw Van Weperen. "Et 

ston in de kraante. Ik zal jow es wat vertellen, mien mannegien. Wij 
bin al twintig jaor lid van de Schrieversronte, wij praoten oons leven 
laank al Stellingwarfs en de boer en ik, wij vrijen al veertig jaor in 't 
Stellingwarfs. En dan komt me daor zoe'n schraol wethooldertien, dat 
zegt dat dat gien basisveurziening is. Now, neffens mij bin jim 
wethoolders gien basisveurziening." 

En vrouw Van Weperen kikt him an as kan ze him zo wel 
vergriemen. 

"Mar," haffelt de wethoolder." 
"Niks te manen,  vleert vrouw Van Weperen d'r over en ze komt 

nog een tree dichter veur him staon. "Jim maeken dr de laeste jaoren 
een pottien van in Oosterwoolde en now zuj'm mit jim tanepoetsers-
goed-lachies de diek nut om te hennen wat wij vienen? Now, ie hebben 
heurd wat as ik viene. En now van 't hiem of, slonterboksem daj' 
binnen en aanders beinsel ik je d'r of. Naor Oosterwoolde mit die 
karre en an 't wark ieje. Jim kun beter et plestieken ofval ophaelen mit 
die schurferige karre as d'r mit nut plezierrieden te gaon." 

Zonder nog een woord te zeggen stroffelt de wethoolder de karre 
weer in en hottende ridt et geval even laeter et hiem of. 

In Oosterwoolde straampelt hij liekwit et gemientehuus in. 
"En" vragt de rest van B. en W., "hoe is 't je vergaon, Jaap? Bij' al 

dichte bij et gewone volk west? 

"Et gewone volk is tegen oons en veur et Stellingwarfs," zegt de 
wethoolder. "Dit was iens en nooit weer." 

"Dan gaon wij ok mar niet uut deden," zegt de burgemeester. 
Mar Nel van Burgsteden, die altied overal onbesoesd in opbatst, 

zegt dat zij heur niet kennen Iaoten zal. Zij wil eredaegs naor 
Raevenswoold mit de kant. 

Eremorgens komt ze om half elven al sloepstattende weeromme. 
De hozen op 'e slompe, een peer beste winkelhaoken in et hupse 
maantelpakkien. 

"Ze konnen oons toch wel es niet arg lieden meugen," zegt ze. 
Et is eindelik ok tot Nel deurdrongen. En de Gemientelike Karre 

staot as zoveulste miskleun op et parkeerterrein naost et gemiente-
huus. 
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En now lopen, maot! 

As dr vroeger een flinke storm opstak, dan wodde Stellingwarf 
belaogd deur de zooltene golven van de oolde Zuderzee. Vandaege-
de-dag wodt Stellingwarf belaogd deur de Grune Golf. De kraanten 
staon d'r vol van. Hoge netuurmannen hebben uutdocht dat dr op 'e 
greens van Overiessel en Stellingwarf een allemachtig groot moeras 
kommen moet. Now, de katte drekt in de gedienen vanzels. Teun 
Tolman en nog een stokmennig van die grote super-boeren vanzels 
drekt steigeren as vurige kedden en mar jammeren over kaptaolver-
nietiging. Dat d'r dan zovule goeie boeregrond naor de bliksem gaot 
en dat d'r dan een stokmennig raboplaetsen in dat moeras ten onder 
gaon. Och now ja, boeren doen toch nooit aanders as jammeren en 
steigeren. En super-boeren jammeren nog een peer decibellen hadder 
as gewone boeren. Dat laot die boeren heur now mar even uutraozen, 
mar dat moeras moet dr vanzels wel kommen. En ik zal jim uut de 
doeken doen waoromme as dat moeras d'r kommen moet. 

Weten jim waor as ik me zo staorigan dood an argere? Dat oonze 
bestuurders oonze centen zo an 't vergriemen binnen. En et is overal 
etzelde, verduld nog an toe okt Ik heb et wel es vaeker zegd, mar 
rekenen kan dat volk niet. Ze spiegelen iederiene alles zo mooi 
meugelik en op 'n krapsten becieferd veur en as ze heur plannegies d'r 
dan deurjast hebben, dan kommen de tekotten. 

Neem Oosterwoolde now, Op et plak waor vroeger die mooie, 
oolde tramhusies stonnen, daor mos een futuristische torenflat kom-
men. Dat de oolde husies wodden in mekeer bookt. Goed een miljoen 
mos die torenflat kosten. En now is dat kaele geval klaor en now kost 
dat ni'je architektonische wonder inienend vier miljoen of daorom-
trent. En dan moej'm niet daenken dat oonze bestuurders daor ok mar 
een mement aanders van wodden. Heden nee, ze kun heur nog zo 
verzinnen, mar ze eten en slaopen d'r lieke lekker omme. 

"Och heden," zeggen ze hoogstens een betien verbaosd, "hewwe 
oons drie miljoen verzind? Hoe zol dat now kunnen?" 

En dan holen ze ok nog een sjiek eupeningsfeest van die torenflat 
en dan vraogen ze ok nog peperduur volk te gaaste. Kommesaoris 
Wiegel en die Veenstra, dat is die bekende Stellingwarver schriever, 
die moet daor dan een aorig vertellegien holen en zo. Now en daenk 
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mar niet dat zoe'n man dat veur niks dot, zoks moet vanzels ok weer 
een beste bratse centen kosten. 

En as ze dan tot an de strôtte toe in 't rood .staon, dan zeggen de 
bestuurders gewoon dat de honebelasting in de hoogte gaot of zo. Of 
de onroerend goedbelasting. 0k zoe'n mooi melkkoegien! En dan 
gaon ze de subsidie van de Stellingwarver Schrieversronte lekker een 
hiele flut verlegen. Schaandelilc! D'r zels in omme klongelen en een 
aander kan 't bijpassen. Et wedt d'r mit de schoppe ingooid en et gaot 
d'r mit de kroje weer uut. En leren doen ze 't nooit, want de 
tramhusies-miskleun is nog niet an de kaant of ze willen 't gemiente-
huus weer veur een miljoen verklappen. Dat zal dan uuteindelik ok wel 
weer vier miljoen wodden! 

En dat verhipte volk is overal etzelde. Ze bin allemaole besmet 
deur ei mitbroes-virus. In Liwwadden zal de ni'je Harmenie dommiet 
wel krek zoe'n drama wodden. As et dat al niet is. 

En daoromme moet dat moeras d'r wel kommen. Wij moe'n as 
volk zo staorigan et heft in hanen nemen. De lied is dr riepe veur om 
de doemschroeven an te dri'jen. Dat doen de bestuurders oons ok, 
laoten wij de bestuurders dat dan ok mar es doen. De eerste de beste 
wethoolder die him weer es vergaloppeert mit oonze centen, pakken 
we op, en die brengen we naor de raand van dat moeras en dan geven 
we him een woeps en dan zeggen we: "En now lopen, maot! D'r in op, 
ieje!" 

En daor gaot hij dan. De eerste twiehonderd meter hooit hij et nog 
krek zoe'n betien in de bienen op die zompige hevetillen, mar dan 
ploempt hij dr deur henne. Vol wethoolder! 

Ik geef et toe, ei is een betien grof, mar we leven now ienkeer in een 
groffe wereld. En as d'r zo een stok of vufe in et moeras verdwenen 
binnen, dan zullen de aanderen wel om hek willen en wel goed op 
oonze centen passen willen. 

En over een peer honderd jaor dan spitten ze de wethoolders, die 
prachtig in et vene beweerd bleven binnen, nut de grond en dan 
kommen ze in et Drents Museum in Assen as ofschrikwekkend 
veurbeeld in een glaezen vitrine te liggen. En op een bottien naost de 
vitrine komt dan te staon: Wethoolder uut Stellingwarf, die de centen 
van zien volk vergriemde. 
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Aeventuurlike vrouwluden 

Lessend wodde ik opbeld deur een vrommes nut Et Vene. 
"Wij gaon ankem weke een dag mit tien vrouwluden nut fietsen, 

Veenstra, en dan willen we aenlik bij jow ankommen te koffiedrinken. 
Hoe liekt dat? Ja, ie hoeven dr gien drokte omme te maeken, heur, we 
hebben de fietstassen hatstikke vol eten en drinken." 

"Ja," haffelde ik, "ja, mar waoromme willen jim dan toch bij mij 
kommen te koffiedrinken?" 

"Now, omdat wij jow altied veur de radio heuren," zee et vrommes. 
En now bin 'k aanders hielemaole niet zo driest mit vrouwluden, 

mar ja, een koppel fans moej' varizels wat veur over hebben, dat ik zee 
manmoedig dat et goed was en dat ze mar op 'e koffie kommen 
mossen. 

En op een diezige woensdagmorgen roegelden d'r tien vrouwluden 
bij mij et pattien op en we hebben ruit mekeer toch zoe'n genoeglik 
ure had. Waor of niet, vrouwluden, want jim zitten now grif te luustren. 
Mit mekeer an de koffie, ikke wat veurdregen en zij ien veur iene naor 
't husien. En doe de laeste van 't husien kwam, doe he'k ze allemaole 
naozwaaid, even diepe aosem haeld, en 't zwiet van 't veurheufd veegd. 
Dat was mar best beteerd mit die vrouwluden. En rnien benauwdhied 
veur vrouwluden begon zuver wat of te zakken. Mar ja, docht ik doe 
ongerust, dit was een koppeltien rustige, degelike vrouwluden. Mar 
stel now toch es, da'k nog populairder wor deur die verhipte radio en 
dat d'r dan ien disser daegen weer een vrommes belt, dat ze mit een 
koppeltien kommen wil te koffiedrinken. En stel dat dat hiele aandere 
vrouwluden binnen. Lange niet zo rustig en degelik. Mar wild en 
aeventuurlik. Vrouwluden die op sensaosie nut binnen. Want ie 
hebben alderhaande soorten vrouwluden. En doe docht ik an et 
schlagerfestival en eerlik waor, et zwiet brak me an alle kaanten nut. 

Kennen jim et schlagerfestival van de tillevisie? Een zael mit 
merendiels van die wilde, aeventuurlike vrouwluden, die allemaole 
hatstikke gek binnen op die mooie zangers. Kennen jim die mooie 
zangers ok? Rex Gildo, Peter Orloff, Freddy Breck en Denny Chris-
tian. En die mooie zangers, die daegen die vrouwluden in zoe'n zael 
dan ok zo nut, hen, zodat ze nog wilder wodden. 

Neem now zoe'n jonge hond as die Denny Christian. Zoe'n knaop 
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wet dat hij mooi is, hen, en daor maekt die gloeperd dan ok haandig 
gebruuk van. Wel zwoel dot hij onder et zingen een peer knopies van 
de boezeroen los of hij dot al zingende et strik veur weg en as 't 
hielemaole een wilde aovend is, dan struupt hij een vessien nut en dat 
gooit hij dan achteloos op 'e Bühne daele. En de broek vanzels lekker 
strak. En die aandere zangers, ze doen allemaole hek hek. Now ja, et 
wedt veur Rex Gilde nao vier facelifts vanzels wat muuilik om 't 
gezichte nog een betien knap in de plooi te kriegen en de knopies van 
de boezeroen krigt hij ok niet al te vlot meer los. Mar op een meter 
of wat ofstaand liekt et altied nog hiel wat. 

En as zoe'n lied dan uut is, dan vliegen de wildste klitsen op zoe'n 
vent of mit bloemen en dan willen ze allemaole een tuut van him 
hebben. En ze zollen vanzels nog wel vule meer doen willen mit die 
jongen van et schlagerfestival. 

En now bin 'k zo bange dat et bij mij thuus dommiet ok losbraant, 
dat dr bij mij thuus ok meer en meer van die koppels vrouwluden 
kommen willen en dat ik dan veurdregen moet. En dat wil ik best wel, 
heur, as et mar niet van die schlagerfestival-toestaanden wodden. 
Want ik wete netuurlik verhipte goed dak wat uterlik en zo hielemaole 
niet onder hoeve te doen veur die zangers. Ik hebbe minstens zokke 
mooie krullen as Denny Christian en ik bin nog mar an mien eerste 
facelift toe, dat Rex Gildo kan 'k ok wel hebben. En as 't beslist moet, 
dan kan 'k ok hiel sensueel drie knopies van de boezeroen los doen 
onder 't veurdregen. 

Mar zoks wil ik allemaole niet. Ik kan dr wel mal van wodden. En 
stel dat ze dan ok nog an je zitten willen! 0e nee, daor vuul ik niks veur. 
En dat bij mij in de kaemer. As ze mal willen bin ze zo bij me, die 
zangers staon temeensen nog op een teniel, daor moe'n die maltaepe-
lige vrouwluden nog bij op klauteren, mar ze hebben mij zo te pakken 
in de kaemer. 

Ik vien 't best, vrouwluden, daj'm allemaole kommen te koffiedrin-
ken, mar ik gao bij de eupen kaemerdeure staon te veurdregen en de 
buterdeure blift ok los. En as dr dan aeventuurlike vrouwluden 
binnen, die me griepen willen, now, dan maek ik da'k vet komme, zo 
hadde a'k kan! 
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Et kan verkeren... 

lederiene het zo staorigan Europa 1992 een klein betien in de kop. En 
al die hoge mannen, politici en zaekeluden en zo, ze raeken dr 
allemaole zuver een betien van over de toeren, want ze roeken 
kaansen en centen. 

"Not mit de greenzen!" roepen ze. "We moen naor grotere verba-
net" 

En ze perberen et gewone volk hottien veur hottien riepe te 
maeken veur heur grote plannen. Er laeste jaor was dr ommes 
iederkeer weer zoe'n hoge pief die dr een ballegien over opgooide. 
Tiedens .spreekbeurten vreugen ze heur vertwiefeld of: 'Moet Fries-
laand wel bestaon blieven? Moet Grunningen wel bestaon blieven? 
Wat stelt Drente now hielemaale veur? Wedt et niet es tied dawwe de 
hiele zwik bij mekeer smieten? Dawwe dr iene grote perveensie 
Noord-Nederlaand van maeken? Dan kuwwe beter haandel drieven 
en zo mit Skandinavië en Noord-Duutslaand." 

En de hebberighied straolt de hoge mannen tot de ogen uut. 
Now, et gewone volk aemelt vanzels nog wat over eigen kultuur en 

identiteit en zo en dat dat dan wel es in 't gedrang kommen kan. Mar 
de hoge mannen walsen over alle bezwaoren henne, dat zuj'm zien. In 
't grote moet et en in 't grote zal et. Dat jim kun dr donder op zeggen, 
dat et zo komt. 

Wij Stellingwarvers, wij aemelen en krimmeneren aanders niet, 
heur. Wij holen oons moesstille en kieken mit ogen as theepaanties 
toe hoe as 't allemaole kommen wil, want as 't allemaole komt zoas ik 
daenke dat et komt, dan liggen d'r ok kaansen veur de Stellingwarven. 
Grote kaansen. Kiek, as d'r hiere iene grote perveensie komt, dan 
wedt netuurlik de grote vraoge: wat wedt dame dan de heufdstad van? 
En daor kriegen ze dan vanzels slaande ruzie omme. Liwwadden gunt 
Grunningen et locht in de ogen niet, de Grunningers meugen de 
Friezen diepe in de huud niet lieden en de Drenten de Grunningers 
niet, omdat die de kop van Drente eertieds al es inpikken wollen. 

En wij Stellingwarvers, wij holen oons koest. Wij kieken as 
lachende vierde toe hoe as de kommesaorissen mekeer de poggel 
volschellen. 

"Dikke bofferd," raost Wiegel tegen Vonhoff. 
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"Grote gofferd," tiert Vonhoff weeromme. 
"Liberaole tarpentienmiegers," rept Meijer mit de voest in de 

hoogte. 
En as de ruzie op 't alderslimste is en ze mekeer veur van alles en 

nog wat uutmaeken en alle plannen op niks uut lieken te lopen, dan 
doen wij Stellingwarvers de mond los en dan zeggen we hiel taktisch: 
"Mar wij bin dr ok nog. Wij liggen percies in de midden. Kick mar es 
op 'e kaorte. Aj'm et nije perveensiehuus now es in Appelsche daele 
zetten. Plak zat. Staotsbosbeheer dot toch niks aanders as bomekap-
pen." 

En iederiene omhelst et redelike Stellingwarver alternatief. De 
Drenten en de Grunningers bin bliede omdat ze de Stellingwarvers as 
eigen volk beschouwen en de Friezen bin bliede omdat Appelsche 
toch nog krek in Frieslaand ligt. Alleman is dus tevreden. Now ja, 
tevreden... Nao een schoffien komt d'r dan vanzels wel een taelkundi-
ge aep mat de mouwe. Een slim vervelende aep veur de Friezen. Dr 
moe'n dan wel even een peer zaekies regeld en rechtzet wedden. 

Et Fries is vanzels wel een minderhiedstael wedden temidden van 
et Saksische Grunningers, Drents en Stellingwarfs. Dat daoromme 
komt in Appelsche behalven et perveensiehuus ok een Saksische 
Akedemie mit wel zestig man passeniel en de Fryske Akademy krigt 
in 't vervolg krek zovule subsidie as de Stellingwarver Schrieversronte 
now krigt. Mar..; wat nog wel een mooie opstikker veur et Fries is, 
iedere weke mag een bekende Friese schriever vuuf menuten laank 
een verhaeltien vertellen veur de Saksische radio. 

Et aldermalste is 't vanzels veur de wetenschoppelik direkteur van 
de Fryske Akademy. Ooit het hij him opwarkt van kraantejonge in de 
Stellingwarven tot direkteur in Liwwadden. The American dream. 
Mar wie hoge klommen is kan lege valen. Heb dommiet een betien 
medelieden ruit him aj'm mu en verdoffeld fietsen zien deur Liwwad-
den. Doctor Lamert Jaansma, geel regenpak an, blauwe fietstassen op 
'e fiets mit in witte letters Saksische Courant dr op. Et moet je zuver 
begroten. Mar ja, zo gaot et in de grote wereld. Bij alle veraanderings 
bin dr altied meensken de pineut en de oolde Bredero zee et al: Et kan 
verkeren... 
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Groothertog Remco T 

Wat is 't op 't ogenblik toch een nuvere wereld. Vienen jim dat ok niet? 
Alles staot gewoon hatstikke op 'e kop. Lanen valen uut niekaander en 
van alles en nog wat wodt onofliaankelik en zelsstaandig. Ie kun 't 
haost niet bijholen. En in een halvewieze bujje mit ooldejaor schreef 
de Liwwadder Kraante ok al dat Frieslaand in et jaor 2003 een 
zelsstaandige republiek wezen zal. En de Stellingwarven zullen daor 
dan ok bij heuren. 

Now zal 't bij de Friezen best wel wat bot overkommen, mar dt 
gebeurt dus nooit ien keet Dr is gien daenken an dat wij een pat 
wodden willen van een Friese republiek. As alles dan toch op drift 
raekt, as Fryslân dan zo neudig een republiek wodden moet, dan willen 
wij 6k zelsstaandig wodden. Dat biwwe vroeger ok al es west, dus we 
weten best wel hoe zoks gaot en moet. En dan mag Stienwiek alliend 
mit oons mitdoen as wij de baos blieven. 

En dan wiwwe dus gien republiek wodden zoas Frieslaand. Een 
Stellingwarver republiek. Ik vien 't niks. Zoks hét niks. Dan kriej' zoe'n 
burgermannegien zonder smaek of reuk as president. Ik vien 't niks, 
zoe'n president. Vienen jim Mitterrand dan wat? Mitterrand... Of Bush. 
Bah Bush! A'k die man zoe'n vliegtuugtrappe ofkommen zie mit die 
Barbara van him, tegen de zeuventig is dat stel en ze hebben mekeer 
nog altieten bij 't haantien! Tutterig gedoe! Ik vien 't niks. Presiden-
ten, dr gaot niks van uut. 

Dat daoromme moet Stellingwarf vanzels gien republiek wodden 
awwe dommiet weer op oons zels binnen. Now is een keuninkriek 
vanzels ok krek wat té hoge grepen. Daor biwwe krek niet groot 
genoeg veur. Mar wat donkt jim van een groothertogdom? Et Groot-
hertogdom Stellingwarf. Kiek, zoks het now wel wat. En dan maeken 
we burgemeester Heite vanzels groothertog. Groothertog Remco T 
van Stellingwarf. Mit as anspreektitel: Deurlochtige Hooghied. Klinkt 
dat of niet? Now, dat docht ik ok! Daor is president Rindert Straatsma 
van de Fryske Republiek niks bij. 

Remco 1. Wat een gelok dat oonze burgemeester zoe'n mooie 
veumaeme het. le moen dr toch niet an daenken dat hij gewoon van 
Henkie hieten hadde. Dan hadde zoks vanzels nooit wat wodden kund. 
Groothertog Remco 1 en Groothertoginne Nans. Ik krieg et al waarm 
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van de opwiening. 
En dan nemt de Groothertogelike Huusholing zien intrek op Lin-

denoord. Want Lindenoord in Wolvege het een bordes. En daor 
moen zij  dus, mit de pronk an, op staon as wij as volk zien jaordag 
vieren. En dan lopen we veur dat bordes langes mit vlaggies en zo. En 
we zwaaien en zij zwaaien. En dr lopen wel vuuf meziekkorpsen mit. 
En d'r meugen ok bloemen op e trappen legd wodden en dr meugen 
sukerbollen anbeuden wodden en lekkere vette rollades. En op et 
grösveld veur Lindenoord doen wij dan oolde spullegies zoas koek-
happen en pettienballen en zo. En daor kieken zij dan laeter ok even 
bij. Now is 't vanzels een betien spietig dat de Groothertog krek 
midden in de winter jaorig is, mar dan verschoeven we et feest gewoon 
een maond of wat. Dat doen ze in aandere monarchienen ok wel. 

Dr is alliend nog ien ding, ien klein hobbeltien, dawwe nemen 
moeten veurdat dit allemaole deurgaon kan. Vrouw Heite het een 
schoonhiedsselon. En daor kan ze now et beste mar sebiet mit 
opholen. Want we bin dus vandaege-de-dag al zo veer henne dat 
koppels vrouwluden heur in zok soorte van gelegenheden behaande-
len laoten. En now weet ik niet percies wat ze daor dot, mar et kan 
netuurlik nooit ien keer dat zij as Groothertoginne Nans vrouwluden 
wit et volk de naegels bekubbet of de nekke masseert. Dat geft gien 
pas. Drekt mit dat spul opholen dus. Want we moen laeter zo min 
meugelik praoties kriegen van alderhaande vrouwluden, die op 'e 
mark in Wolvege dr over opscheppen dat Groothertoginne Nans heur 
van de liekdooms ofhulpen het. Zoks ondergreeft de monarchie. En 
dat moet niet. En dr is dommiet wark genoeg veur heur. Veurzitter 
van 't Rdoie Kruus, bescharmvrouwe van de Berkoper Geitefok, hier 
en daor een lint deurknippen en een kano deupen mit een flesse 
champagne. Nee, et meens krigt et dommiet nog drok zat. 

En dan nugen we president Rindert Straatsma van de Fryske 
Republiek as eerste veur een staotsvesite. En dan maeken we daor 
toch zoe'n schitterend groothertogelik spektaokel van, dat de aarme 
man mit een minderweerdighiedskompleks van heb ik jow daor de 
Tjonger weer over raekt. 

Wat leven we toch in een spannende lied, volk. En wat kan 't leven 
dommiet nog mooi wodden in et Groothertogdom Stellingwarf! 
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Pas op, Sire! 

Et is half zeuven morgens in Zaandhuzen. Et is nog roetdonker. Een 
koolde wiend giert om de kaptaole woonboerderije van Hero Werk-
man. De wekker lopt of. Hero knipt et locht an, gaept es en springt mit 
iene sprong van et twiepersoons bedde op et koolde zeil. Vroeger 
hadde hij altieten hinder van morgenziekte, mar dat is veurgoed 
veurbi'j. Et is zuver een aandere Hero, die him bij de wasbak 
offloddert. Zien lach schalt deur et huus en hij galmt et bekende 
lietien vanRudi Carel!: Ik ben zo blij dat ik een stukje van de wereld ben. 
Mit smeert hij him een beste lotte briljantine in 't huur. Vot is de 
morgenziekte. Dag op dag het hij een poerbest zin. Want hij het ze 
te pakken, die verhipte West-Stellingwarver socialisten. Hij het ze in 
de tange! 

Bij de veurige verkiezings wollen ze him graeg slieten en zetten ze 
him op een onverkiesber plak. Mar hij vocht terogge en mit een 
allemachtigen hoop veurkeurstemmen kwam hij glaansriek in de raod 
weeromme. Mar ei getreiter duurde mar deur. Hij moch eins nooit es 
een keertien nut naeme van de fraktie et woord doen. En hij broesde 
van warklust, hij broesde om dr tegenan te gaon, hij broesde van 
vergeldingsdrang. En hij waachtte op 'e stok om de hond te slaon. 

En die stok weren Kok en Ter Veld, die dr laandelik een rommel-
tien van maekten mit de WAO. Dat was zien kaans! Hij bedaankte 
veur de perti'j en begon een eigen perti'j! 

En de pertij sidderde, want Hero hoefde him now hielemaole niet 
meer te holen an de perti'jdiscipline, mar kon vrij stemmen. En daor 
vuulde hij him toch zo verhipte lekker bij. Et broesde him deur de 
huud. Hij vuulde him krek as een jonge mollehond die zien eerste 
molle pakt. Hij reuk de macht weer. Een gevuulte uut vroeger daegen, 
doe hij nog wethoolder was. Een lekker gevuulte. Hij vuulde him 
weer keizer van Stellingwarf-Westaende. Ze keken weer naor him op 
en ze huilen allemaole weer bliksemse goed rekening mit him. 

Keizer Hero kikt es in de spiegel boven de wastaofel en begint ei 
lietien van Rudi Careli weer te galmen. Vanaovend is 't weer raodsver-
geerdering, daenkt hij, wat zak ze weer mal te fieter nemen! 

En ik kan me dat zo goed begriepen, hen. Lao'we eerlik wezen, 
alleman het zoks ja in him. As ze jow dwas zeten hebben, dan verlek- 
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ker ie je op et mement, dat ie heur de voete dwas zetten kunnen. En 
dan meugen de Mingerties en de De Vriesies de hanen nog dichte 
kniepen dat et keizerriek Stellingwarf-Westaende niet in Midden-
Afrike ligt mar hiere en dan meugen ze nog bi lede toe wezen dat oonze 
keizer Hero hiet en niet Jean Bedel Bokassa. Want aanders laggen ze 
now al as hapklaore brokkies bij him in de vrieskiste. 

Keizer Flero lacht nog es tegen himzels in de spiegel. 
"Hoi Napoleon," zegt hij en hij springt veur himzels in de holing. 
Ik belle de vrouw op, daenkt hij, en hij ploft op et twiepersoons 

bedde en dri'jt et nommer in Zeewoolde. 
In ei petit pal ais Maimaison nemt Joséphine in een peignoir de 

tillefoon op. 
"Chérie," zegt hij, "et is vanaovend weer raodsvergeerdering. Et 

broest me gewoon deur de huud van vergeldingsdrang." 
"Laot ze sidderen, Flero," zegt Joséphine. 
"Ik stemme vanaovend weer mit rechts mit, chérie," zegt hij glun-

derende. "Wat zullen ze weer duvels wezen!" 
Zij is even stille en zegt dan zo geraffineerd as allienig vrouwluden 

mar wezen kunnen: "Ie kun 't ok ofwisselen, chérie, de iene keer stem 
ie mit rechts mit en dan stem ie zomar weer es een keer mit links mit. 
Dan raeken ze hielemaole in de tieze. En dat is je bedoeling toch? Ie 
bin de held van et volk, chérie. Et volk dreegt je op hanen." 

"Ja," zegt hij zover een betien angedaon. 
En dan zingen ze mekeer deur de tillefoon oe zo gevulig de hit van 

Gordon toe: Kon ik maar even bij je zijn. 
Pas op, Sire. Et volk mag dwasbongels bi'jtieden graeg lieden. Mar 

et volk is onberekenber, Sire. Et volk begint te klaegen. Dat et een 
schaande is dat et zwembad in Wolvege dichte moet en dat ze zovele 
centen an die verhipte Lyckiamaweg vermotten. Pas op, Sire, et volk 
foetert. Tot in et keizerriek Stellingwarf-Westaende dommiet ok es 
een keer een veertiende juli anbrekt. En dan gaot et mal, Sire. Dan 
bongelen oonze machthebbers an de hoogste mollebulten van et 
keizerriek. Van Buil tot Spange. Van Sliekenborg tot Zaandhuzen. 
leje mischien ok, Sire... 
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Zwemkomplex van allure 

In Wolvege hebben ze een overdekt zwembad en dat zwembad dat 
wodt ommetoverd tot een zwemkomplex van allure, neffens de West-
Stellingwarver kraante van de veurige meitied. En now heur ik 
inienend dat et allemaole wel es niks wodden kan. Now, gelokkig mar. 
Et verstaand wint einclelik. Ja, now was et trouwens niet de bedoeling 
dat et zoen subtropisch zwemparadies wodden zol zoas ze op aandere 
plakken wel hebben. Nee, et zol in eerste instaansie bestemd wezen 
veur et eigen Stellingwarver volk, dat et mos dus een ietsien simpeler 
wodden as dat super-de-luxe geval op 'e Jouwer. Och, wij Stellingwar-
vers bin vanzels ok hielemaole niet zovule wend opdat vlak, mar toch, 
aj' index-tied leesden wat dr in kommen zol! Een waetergliebaene, een 
waeterkenon, een onderwaeterbaank mit massagestraolen, een wae-
terparreplu, een wildwaeterkreek, een sauna, een whirlpool en een 
jetstream. Wat die laeste peer dingen binnen, week niet, mar et klinkt 
wel verschrikkelilc veumaem. En dat zol dan allemaole bij oons in de 
Stellingwarven kommen! En ze verwaachtten dr wel 125.000 bezukers 
in etjaor! 125.000 Stellingwarvers! 

Wat veur wondere siepels zollen zoks indertied aenlik bedocht 
hebben? 125.000 bezukers! En dan ok nog allienig eigen volk. Dan 
mos iedere West-Stellingwarver daor jaors vuuf keer henne. Al die 
doodgewone Stellingwarver meenskies zoas Lamert en Lutske, Wiets-
ke en Aorend en Dirkien en Oene. 

En dochten die halvewiezen, die zoks uutdocht hebben, now echt 
dat Lamert en Lutske naor zoks toegaon zollen? Ze gaon thuus niet 
iens onder de douche. Ja, ze hebben vanzels wel een douche, mar in de 
douche hebben ze de vrieskiste stuurt. En in die vrieskiste zit een halve 
pinke en nog een bratse appelsmotse en grune boonties van de veurige 
zoemer. Dat wil overigens hielemaole niet zeggen dat Lamert en 
Lutske dr in versmeren. Ze wasken heur morgens gewoon bij 't 
aanrecht mit een lottien grune ziepe. En ien keer in de weke flodderen 
ze heur bij een emmertien vol Ii'j waeter even lekker hielemaole of. 
En ze wasken mekeer de rogge. En ien keer in de ruitend gaon ze een 
half uurtien mit de voeten in 't sodewaeter zitten en dan bekubben ze 
heur de naegels as die goed wieke binnen. Dat die plannemaekers in 
Wolvege hoefden d'r dus hielemaole niet op te rekenen dat Lamert 
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en Lutske ooit van die waetergliebaene roetsen zollen in dat peperdu-
re zwemkomplex van allure. 

En Aorend en Wietske ok niet. Die hebben een wastaofel op 'e 
slaopkaemer. Ze hebben aanders ok wel een mooie betegelde badkae-
mer mit een ligbad, heur, mar zoe'n ligbad is een onding, neffens 
Wietske, veural aj wat oolder wedden. Aorend het al es een keer een 
ure in onmacht in dat smerige ding legen, doe zij krek op 'e rittel was. 
FIi'j raosde as een maeger varken doe ze thuus kwam. En krieg as 
vrommes alliend zoe'n dikke pofzak dan mar es nut zoe'n ligbad weg. 
De taekelwaegen het dr haost an te passe kommen moeten. En 
Wietske is zels al es een keer zo mal uutgleden op die verhipte gladde 
tegels, dat ze hadde veur 't zelde geld de bonken wel breken kund. En 
aj' op die leeftied de bonken breken, dan moej' nog mar ofwaachten 
of 't allemaole weer goed komt en dan kuj' d'r ok wel es mal henne 
straampelen blieven. Dat in Wolvege hadden ze d'r ok nooit ien keer 
op hoeven te rekenen dat Aorend en Wietske gebruuk maekt hebben 
zollen van de whirlpool of de jetstream. Wat dat dan ok veur dingen 
wezen meugen. 

En mit Dirkien en Oene hadde et me ok niet al te best toeleken. 
Oene het de rek nut de longen, dat die hadde ik drekt nog niet doende 
zien in de wildwaeterkreek. En Dirkien? Now, grotere zeurpoede as 
Dirkien van Oene moet d'r nog uutvunnen wodden. Altied en iewig 
mar mierken over heur rimmetiek en heur spataoren. En preuts! Ze 
het neffens mij et boverste knopien van de jurk nog nooit los had. Dat 
ik hadde Dirkien van Oene drekt nog niet op 'e onderwaeterbaank mit 
massagestraolen zien, al was 't misschien best wel es goed west veur 
zoen blei. Lichtkaans dat dat prenteboek dr  wat van opknapt was. 

Misschien wa'k zels nog wel es een keer naor die sauna gaon ak  es 
een keertien wat iedel in 't heufd west was. Mar veerder hadden ze al 
die plannemaekers et beste mar in dat waeterkenon stoppen kund en 
dan hadden ze et hiele soepien ofschieten moeten tot veer buten de 
greenzen van Stellingwarf. 
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Elektrische varkenprikker 

Om eerlik te wezen maek ik mij de laeste lied wel es een betien zorgen 
om oonze Stellingwarver vrouwluden van boven de vuuftig. In Ooster-
woolde wollen ze lessend een kursus weerberhied veur zokke vrouw-
luden orgeniseren. Dat dat zal wel deurgaon wezen. En op die kursus 
wollen ze dan de geestelike en lichamelike weerberhied van oonze 
Stellingwarver vrouwluden wat groter zien te maeken. 

Ja, ik wete vanzels best wel :dat dat in beginsel een goeie zaeke is, 
want d'r bin zo staorigan een protte malle kerels bij de diek te strunen. 
En wat moej' as vrommes doen, as ze je in de winkelstraote van 
Oosterwoolde et tassien perberen te ontstelen? Dan zol 't vanzels 
mooi wezen aj' dat niet zomar gewodden leuten, mar daj' zoe'n 
haantiengauwe tassiesdief een beste terwinkel geven konnen. Mar hoe 
zal een vrommes van boven de vuuftig now een jongknaop van vuven-
twintig tegen de wereld warken? Daor kuj' wel tien kursussen veur 
oflopen, mar dat redden ze nooit op, want ze bin dus niet van doel en 
onderricht de vrouwluden op de kursussen in de vechtsport, ston d'r in 
de kraante. 

Kiek now es even an, wie gaon d'r naor zokke kursussen toe? Now, 
dat bin de pieperds dus niet. Ja, et klinkt een betien bot, mar ie hebben 
now ienkeer pieperds van vrouwluden. We hoeven d'r veerder niet 
omme henne te praoten. Dat bin van die vrouwluden die de hiele dag 
bij de gaskachel zitten te klumeren en te huveren, die nooit wat 
aanders doen as knarpen en mierken, en veerder niks willen, kunnen 
en durven. Zokke vrouwluden hej' overal. In de Stellingwarven dus ok. 
Now is 't niet zo dat d'r hiere vule van dat soorte vrouwluden binnen, 
heur. Over et algemien bin veerweg de meerste Stellingwarver vrouw-
luden wakkere wiekels, die helder de wereld inkieken en goed in 't 
zoolt bebeten binnen. En zokke vrouwluden gaon dus wel naor zoe'n 
kursus. 

En dan bin 'k zo bange dat ze meer willen op zoe'n kursus, hen, en 
dat ze op een gegeven ogenblik tegen zoe'n leidster zeggen zullen: 
"Zoe'n kursus is mooi en aorig, Jantien, mar hier redden we et niet mit 
op. We hebben now wel leerd, dawwe oons niet overbluffen laoten 
moeten deur malle kerels en dawwe een beste grote bek weeromme 
geven moeten as een kerel schunnige praoties tegen oons het. Mar 

45 



now wiwwe ok nog een peer judogrepen leren, Jantien, want as de 
nood an de vrouw komt, dan wiwwe zoe'n ongelok ok vloeren kunnen. 

Now en dan kan de kursusleidster praoten as Brugman, mar as 
oonze Stellingwarver 50+ vrouwluden wat in de kop hebben, dan 
hebben ze 't niet in de ... Krek ja. En Rieke van Egbert de Groot raost 
dat ze desnoods deurgaon wil tot de zwarte baand. En Wuben 
Annegien wit beslist de hooltgrepe onder de kni'je kriegen, want ze 
hebben heur de laeste tied al drie keer et ondergoed van de liende jat 
en ze verdaenkt Garriet, heur buurman, dr van, die oolde pikeur. Dat 
dan wil ze him op een keer as hij ai 't erebeieplokken is van aachter 
de hede bespringen en een beste bafferd verkopen. 

En as vrouwluden z6 poer binnen, dan bin 'k zo bange dat ze 
hielemaole niet meer an heur gestel daenken en we weten ommes 
allemaole wel dat de bonken van ooldere vrouwluden nogal bros 
wodden. Dat as die judogrepen wél deurgaon, dan ligt de iene nao de 
aandere dommiet mit stokkende aarms en bienen veur mets in zoe'n 
gimmestiekzael. En dat moet niet. 

Kiek, now hadden de veekoopluden op 'e varkenmark in Wolvege 
vroeger zoe'n apperaotien daor ze de varkens mit in de huud drokten 
en dan kwammen daor elektrische schokken uut of zo. En de wildste 
varkens wollen dan wel om hek. As de Stellingwarver gemientebestu-
ren alle vrouwluden die vuuftig wodden now es zoe'n elektrische 
varkenprikker kedo deden. Ze vermotten de centen wel veur maldere 
dingen, donkt me zo. Dan hoeft Wuben Annegien dommiet ok niet 
over de hede te springen, mar dan kan ze die pikeur van een Garriet 
gewoon dat ding tussen de ribben drokken, zodat hij een tel laeter 
spartelende in et erebeiebedde ligt. En dan zegt ze: "En now mien 
ondergoed weeromme, gladjanus daj' binnen, en aj niet om hek willen 
dan drok ik je dat ding op een plak, daj nog malder liggen te 
spinnevoeten. 

Hoe hiekt jim dit toe, Stellingwarver vrouwluden van boven de 
vuuftig? Op disse wieze kuj'm de reerste kerels de baos zonder daj'm 
jim brosse bonken breken. 
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Staotsgreep in Oost-Stellingwarf 

Op dit ogenblik bin burgemeester en wethoolders en een hiel koppel-
tien raadsleden van Oost-Stellingwarf aliemaole mit mekaander an 't 
feestvieren en t diketen in België. In heur mooie zustergemiente 
Deinze. Ajlemaole mit mekannder. En daar bliekt now bek uut dat 
dat volk niet al te snood is. Hebben ze dan hielemaole niet murken de 
laeste tied dat et bruuit onder et volk? Dat et volk zo staorigan heur 
bloed wel drinken kan. En hebben ze dan nooit lezen of heurd hoe as 
et aandere butenlaanse bestuurders wel es vergaan is. Dat et praktisch 
poletieke zelsmoord is om mit mekeer een reisien naor et butenlaand 
te maeken as et volk je niet meer lieden mag. Dat is vraogen om een 
coup. Een staotsgreep. 

En in et diepste geheim het een koppeltien Oost-Stellingwarver 
patriotten de laeste tied zoks veurbereided. En now wet vanzels 
iederiene wel wat et belangriekste is van een coup. Daj' drekt in et 
begin van de staotsgreep zien moeten daj' de radio- en tillevisiezen-
ders in je bezit kriegen. Om et volk hielemaole an je kaant te kriegen. 
Om kontakt mit de meensken te hebben. Om et nijs van de verlossing 
uut de diktatuur wereldkundig te maeken. En now is et vanzels een 
ellende dat Oost-Stellingwarf gien radio- en tillevisiezenders het, mar 
d'r is wel een betrouwbere West-Stellingwarver patriot die elke 
donderdagmiddag de beschikking het over de radiozender van Om-
roep Frieslaand. En al weer in et diepste geheim hebben ze die man 
polst of die op donderdag de 21-ste meie, as de voltallige bestuurssan-
temekliek in et butenlaand zit, de oproep doen wil tot de revelusie in 
Oost-Stellingwarf. En die bekende West-Stellingwarver patriot wil dat 
dus wel. Dat now is 't zowied! 

Dit is een proklemaosie van et Veurlopige Bestuur van Stelling-
warf-Oostaende. Om disse tied henne, zo tussen twintig veur iene en 
kwat veur iene wodt de macht in Stellingwarf-Oostaende overneumen 
deur een kulturele junta mit as juntaleider gemienteraodslid Pieter 
Jonker. Jonker is een betrouwbere socialistische patriot. Zien an-
spreektitel is van now of an Burger Jonker. Omdat hij as erkend 
dienstweigerer diepe in de huud een hekel het an militair en kultureel 
machtsvertoon, zal hij him niet prissenteren in uniform, mar omdat 
hij an de aandere kaant toch ok niet vies is van wat decorum, zal hij 
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vanaovend mit een oolde PTT-pette op mit een rooie baand dr omme 
toe in NOS-Laete interviewd wodden deur Maartje van Weegen. 

Op dit ogenblik won alle kruuspunten in Oosterwoolde bezet deur 
patriotten en een koppel volk nemt et gemientehuus en et pelisieburo 
in. Alle gemienteraodsleden die niet in België binnen te feestvieren en 
te diketen kriegen van now of an huusarrest. Dat wil zeggen dat ze in 
huus blieven moeten. Ze meugen dus ok niet in de tuun an t vrotten. 
Alliend Chris Beuker van Graan Links is vrij om te gaon en te staon 
waor hij wil. Hij is deur de junta anwezen as plakvervanger veur 
Burger Jonker zolange die bij Maartje van Weegen zit. Burger 
Beuker is te herkennen an een oolde PTT-pette mit een grune baand 
dr omme henne. 

De kulturele junta het zokrek vier besluten neumen. 
1. De Stellingwarver tael en kultuur zal nooit op bezunigd wedden, 

mar die zal altied anvieterd wedden. 
2. Dr wedt een aovendklokke insteld veur de hiele gemiente van 

acht ure aovens tot acht ure morgens. Kraomvrouwluden die de boel 
niet zolange binnen boord holen kunnen, meugen een dokter kommen 
laoten. 

3. Koppelties van meer as drie meensken meugen niet mit mekeer 
op 'e diek staon te praoten en te teuten. 0k niet over hiel alledaegse 
dinkies as et weer en de priezen van nochteren veerskalver en bollen. 
Dit in verbaand mit de staotsveilighied. 

4. De vroegere burgemeester en wethoolders wo'n tot persona non 
grata verklaord. Zij zullen as ballings de rest van heur leven slieten 
moeten. En as ze et al waogen weeromme te kommen, dan lopen ze 
et geveer om oppakt te wedden en zullen ze heur verantwoorden 
moeten veur een kultureel tribunaol. Heur bezittings won verbeurd 
verklaord. Uut de opbrengst zullen de drokkosten van et Stellingwarfs 
Woordeboek bestuverd wedden. 

Tot zoveer de proklemaosie van de kulturele junta. Kiek vanaovend 
dus allemaole naor Burger Jonker mit zien PTT-pette op bij Maartje 
van Weegen in NOS-Laete. En veerder, burgers van Stel lingwarf-
Oostaende, gewoon deurgaon mit aosemhaelen. Van now of an wedt 
alles beter! 
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Tillevisiereklame 

Ik bio bijtieden slimme ofgeunstig. Ik wil jim dat wel eerlik bekennen. 
Ik ploffe somstieden haost nut mekaander van jeloersighied. En dan 
daenk ik: wat hebben die kerels van de tillevisiereklame wat ik niet 
hebbe? Kieken jim vaeke naor de tillevisie? Now, dan kennen jim die 
verhipte kerels krek zo goed as ikke. 

Kennen jim die kerel die een bepaold soort margerine op 'e bolle 
krigt? Die kerel fietst mit een jonk deur de netuur. En mar lachen, en 
een wille dat die mit 'n beidend hebben. En die kerel dot zo walgelike 
fit. Of hij vligt mit een hond deur de bos. Al zo fit. Die aekelike hond 
ok. Die zal ok wel van die margerine kriegen. En daor kan 'k dan toch 
zo ofgeunstig op wodden. Ik vule me nooit een spat fitter ak die 
margerine bruke. As ik mit de hond deur de bos stoeve, hek de poggel 
zomar nut. Hiemende zit ik dan op een stobbe om weer wat bij te 
kommen. 

En kennen jim die kerel die een nij behangegien en een nij varfien 
in huus kregen het? Half naekend springt die kerel morgens van bedde 
en hij rekt him es lekker nut. En dan ziej' alweer een knap jonk, dat 
nog op bedde ligt te soezen en daor hij naachs wel wat mit onimedon-
derd hebben zal. Dan roetst hij fleurig de gedienen los en dan is 't 
inienend hek as bij' in exotisch Nairobi. En dat allemaole deur de 
kleur van die varve en zo. En die kerel mar fit doen. Walgelike fit. Ik 
bin nooit fit a'k morgens van bedde komme. Ik springe nooit zo fleurig 
van bedde of as die halfnaekende vent van de tillevisie. En ik rekke me 
ok nooit zo uur. En dr ligt ok nooit zoe'n mooi jonk bij me op bedde. 
Wat veur varve a'k ok op 'e muren strieke, et wodt bij oons in 
Ni'jhooltpae nooit zo zwoel en exotisch as in Nairobi. Et blift gewoon 
Stellingwarf mit je blote voeten op et koolde zeil. 

En kennen jim die kerel die een bepaold soort after shave of eau de 
toilette bruukt? Of hoe dat roekersgoed ok mar hieten mag vandaege-
de-dag. Die kerel het him insmeerd mit dat spul en die locht, daor 
komt dan zomar een vrommes op of. Midden op 'e diek! Zij lat 
toevallig wat valen, hij pakt dat veur heur op en dan... rokt ze et. En 
aj' dat gezichte van dat jonk dan zien, alwéér een knap jonk trouwens, 
asof d'r gien lillikerds op 'e wereld binnen, mar aj' de gezichten van 
die beidend zien, now dan weej' wel waor as dat op angaot. Die raeken 
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tegere in de lappebak. Da's zo wisse as wat. 
Dat bedoelen ze dr vanzels ok mit. Hiel gladdekkerig laoten de 

reklamemannen je weten, dat af dât soort roekersgoed mar bruken, 
dat et mit de erotiek dan wel snor zit. Now, dan zit et mit mien erotiek 
bliekber hielemaole niet snor. Ik hebbe me wel twintig keer mit die 
smurrie insmeerd en nog nooit ien keer dak midden op 'e diek anslag 
kregen hebbe. Et helpt mij gien spatter. 

En kennen jim Tom Cruise? Mooie jonge. Een filmster nut 
Amerike. Veur een schoft wodde hij interviewd op 'e tillevisie deur 
zoe'n drokke troela. Een tribune vol vrouwluden d'r bij. En zo gauw 
as Tom Cruise de studio in kwam, begonnen die vrouwluden me toch 
te gillen! Ie konnen zien dat ze him de kleren zo wel van de huud 
scheuren wollen. En dan daenlc ik: wat het Tom Cruise wat ik niet 
hebbe? 

Ik kornme ok een protte bij vrouwluden. Plattelaansvrouwluden, 
rooie vrouwluden, geriffermeerde vrouwluden, roomse vrouwluden. 
Bij die vrouwluden droeg ik dan veur nut eigen wark. Dat is altied 
slimme genoegelik. Veur weerskaanten, docht ik aenlik wel. Mar nog 
nooit het dr ok mar iene vrouw gild ak argens een zael in kwam. Nog 
nooit! Et is gewoon gezellig. Ik drege veur, we drinken een bakkien 
koffie, we kriegen een brokkien keze as 't wat een wilde aovend is en 
we zingen een bondslied of een psalm. En veerder niks. Nooit iene die 
me de kleren wel van de huud scheuren wil! Begriepen jim now, dak 
wel es ofgeunstig wor! 

Mar now zak et verdulleme nog ien keer perberen. Ik zal toegelie-
kertied die margerine eten, dat roekersgoed bruken en dat soort varve 
op 'e mure strieken. En ik zal me et haor knippen laoten as Tom 
Cruise. En as 't dan nog niet lokt, dan slao 'k de tillevisie an alle 
fladden! 

51 



Een groot woord 

Ik weet vanzels hielemaole niet wat as jim now percies van mij 
daenken. Misschien daenken jiin wel es bij jimzels: Wat het die man 
uut de Stellingwarven een groot woord! Die vleert dr bi'jtieden mar 
mal over! Die dust de poletieke mannen de waorhied wel te zeggen! 
En toch, hen, et is bi'jtieden niks weerd, heur, mit dit mannegien uut 
de Stellingwarven. 

Lessend lag ik dus een weke of drieje in et ziekenhuus. En doe hak 
gien groot woord, heur. Doe lag daor een kael Stellingwarfs manne-
gien in een wit ziekenhuusbedde. En ik luusterde naor de verhaelen 
van de aandere meensken, die al hulpen weren. Walgelike verhaelen 
van wat d'r allemaole wel niet mis gaon kan mit een euperaosie. En 
veural doe 'k even in et dagverblief zat. Et iene griezelverhael nao et 
aandere. Verhaelen over malle spuiten die in verkeerde bloedbaenen 
te lane kwammen. Ik wodde dr beroerd van. 

En ze wassen netuurlik allemaole wie as ik was. Die man van de 
Friese radio. En ze vreugen wat as dr an mi'j verhulpen wodden mos. 
Now, ik mos dus een pittige daamieuperaosie ondergaon. En een 
man, die ongeveer dezelde euperaosie had hadde as ik nog hebben 
mos, wol me mit alle soorten van genoegen zien wonde zien laoten. 
Een snee dwas over de boek. Zo&n aende! En hij gaf mit de hanen de 
grootte an, zoas een visker de grootte van een vongen snoek angeft. 
Wit wegtrokken keek ik de kraante mar es deur. Een groot bericht op 
'e veurpagina. Bij iene op 'e achtendattig gevallen gaot d'r wat mis mit 
et toedienen van de narcose! 0e God, ok dat nog! En dat leek me al 
zo griezelig! Stel je toch veur da'k nooit weer bijkommen zol Hoe zol 
et dan veerder moeten mit de Stellingwarven? Niet dat de poletieke 
mannen heur een protte van mien goeie rand antrekken, mar zonder 
mien anwiezings zol 't hielemaole een rommeltien wodden. Daor wa'k 
wisse van. 

En doe kwam de euperaosie. En die vul tegen. Die vul slimme of. 
Ze hadden docht dat ze twie uren mit me doende wezen zollen. Et 
wodden d'r vier uren. En ik wete nog da'k bijkwam op e Intensive 
Care en dak reup: "Ik heb et zo koold en et dot me allemaole zo zeer." 
Et was al duuster en ik hadde krek et gezicht op 'e klokke, die die 
naacht de menuten targend langzem veurbij gaon leut. 
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En de weke dr nao: zo ziek, zoe'n kraampen, zoen piene! Et 
ienigste waor a'k bliede mit was, was et morfinespuitien zo now en dan. 
En ik docht: Zo'k ooit wel weer thuus kommen? Alle weerstaand was 
in ien keer vot. Daor lag dat kaele mannegien nut de Stellingwarven, 
dat veur de radio iedere weke zoe'n groot woord het. 0k doe 'k daor 
lag. Want we hadden van teveuren mar flink wat vertellegies op 'e 
baand zet. En ik luusterde naor mezels, hoe lamlendig ak dr ok an toe 
was, en ik heurde de omroeper zeggen dak in et ziekenhuus lag. In Et 
Vene, op kaemer 104. En doe was 't los! 

Beste meensken, lieve meensken, wat hebben jim an mij docht Dr 
kwam een stroom kaorten en brieven. Honderden! Overal weg. Uut 
de Stellingwarven, uut hiel Frieslaand, nut Grunningen, Zwolle, 
Lelystad, Den Helder... En brieven van bedrieven mit haandtekenings 
van et passeniel. En zoveul meensken die dr verhaelties bij schreven. 
Zo ontroerend! Zo van: We hopen dat et niet al te slim mit jow is. En: 
We kun donderdags niet zonder jow. En: Je moe'n nog jaoren 
deurgaon. En: Wor asjeblief gauw weer beter. En zwak, ziek en 
misselik leesde ik al die kaorten en brieven en zo now en dan goelde 
'k even. Eerlik waor. En daor schaem ik me niks veur. 

Lieve meensken, jim hebben de zunne schienen laoten doe t even 
duuster was. Daank! Ik beweer al die kaorten en brieven as een 
kostber bezit. 

En hoe 't now gaot? Now, ik lope nog gien haeze an, heur. Mar toch, 
meensken bin wondere dingen! Et grote woord komt al weer wat 
weeromme. As iene me now vertelt dat hij veur een liesbreukien naor 
t ziekenhuus moet, dan gnies ik wat. 

"Da's niks," zeg ik dan. "Mit mij hebben ze vier uren doende west! 
Vier uren! Zoe'n wonde! Een snee recht over de boek! Dattig 
krammen! Woj'm zien?' 

En mit de hanen geef ik dan de grootte an, zoas een visker de 
grootte van een vongen snoek angeft. 

Goed bekeken bin k dus aenlik krek een gewoon meenske. As alles 
goed gaot: een groot woord. Mar as d'r es een rakkien in de wiend 
komt: zoe'n klein hattien... 
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Olympische Winterspeulen 

As de Stellingwarven now dommiet een vrij en zelsstaandig groother-
togdom binnen, dan donkt mij, dawwe oons drekt goed prissenteren 
moeten in de wereld. Dan moen we drekt wereldwied de andacht 
trekken. En dat kuwwe et beste doen awwe oons dan vot-en-daolik 
mar inschrieven Iaoten as kandidaot-laand veur de Olympische Speu-
len. 

Ja, kalm mar, ik wete vanzels best wel dawwe drekt niet een al te 
grote broek antrekken moeten. Ik snappe dus echt wel dawwe as laand 
aanst bek een betien te klein binnen om de Olympische Zoemerspeu-
len orgeniseren te kunnen. Mar de Winterspeulen, dat moet toch 
lokken kunnen, zok zo zeggen. Want mit de Winterspeulen kriej' hiel 
wat minder volk over de heerd as mit de Zoemerspeulen. 

En now daenken de Friezen vanzels: Hoe willen die eigenwieze 
Stellingwarvers dat now weer veur mekeer zien te kriegen? Dan 
meugen ze wel hulpe van Et Vene hebben mit zien overdekte iessta-
dion. Now, we bin Et Vene dus niet neudig, laot dat drekt even goed 
dudelik wezen. We boksen et zels wel klant. Dat hewwe as Stellingwar-
vers altieten al doen moeten. Al moet alleman vanzels wel een betien 
mitwarken. Mar dat maf toch werachies van meensken vraogen. Of 
niet dan? 

Kiek, wij hebben dus gien keunsties en zo, dat we kun dus niet 
jaoren en jaoren van teveuren plannen gaon van dan en dan holen we 
zoks in- Stellingwarf. We moe'n gewoon een keer ofwaachten dat et 
best vröst, dat dr best ies is, dat de Lende en de Kuunder goed holen 
kunnen, en dat dr een lekker pak snij ligt. En dan moet alle volk, dat 
graeg an zoks mitdoen wil, sebiet disse kaant uutkommen, want een 
peer daegen laeter kan 't al wel weer dujjen. En we kun zoks vanzels 
ok niet over een peer weken uutsmeren. As Piet Paulusma zegt dat et 
knap vriezend weer blift de kommende daegen, dan bellen wij die 
Juan Antonio Samaranch, dat ze allemaole drekt kommen moeten. 
En as iederiene de hakken dan een betien antrekt, dan kan dat best 
wel. As meensken mar willen. En dan warken we d'r in een dag of 
drieje mit of. 

En dan holen we de eupeningsceremonie op 'e iesbaene in fier-
koop. Daor wodt de Olympische Vlagge dan binnendreugen en oonze 
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bekende hadsjouwster Annie van der Meer nut l-{ooltpae toffelt 
verdoffeld de iesbaene op mit et Olympische Vuur, dat ze lopende nut 
Griekenlaand ophaeld het. En oonze Groothertog Remco 1, mit een 
erelint over de overjasse, eupent de boel en raost deur de mikrofoon: 
"En now los allemaole. Zet de huud dr op, vrouwluden en manluden!" 

En dan begint et. 
Op et Wiede van de Lende doe'we et keunstrieden. Now zitten dr 

vanzels in netuuries her en der malle scheuren, dat mit de dubbele axel 
op meziek nut de Boléro van Ravel, maekt mennigiene een malle 
giesel, mar dat is 't risiko van 't vak. En daor beurt bonkebrekeri'je bij. 

En op et Wiede van de Kuunder doe'we ei ieshocky en op 'e 
iesbaene van Berkoop et gewone hadrieden. En dan zetten we daor 
gewone kaainprechters bij te raozen van: "Jene, twieje, drieje, klaor 
of!'. 

Niks gien elektronische troep. Dat kost alliend mar een slompe 
centen. En die kaamprechters geven gewoon mit de haand an wie as 
wunnen het. Oolderwets en degelik. 

En now heur ik de Friezen daenken: En waar iollen die eigenwieze 
Stellingwarvers et skienen en et bopslenen dan hebben willen? Op 'e 
Bosbarg in Appelsche! Daor glierden wij as kleinjongen vroeger al 
machtig mooi van of, dat dan kun die sporters dat ok wel. An de iene 
kaant van de barg de skiërs. An de ere kaant et volk mit die slegies. En 
een springschaans veur et schaansspringen hoe'we ok niet te bouwen, 
want op 'e Bosbarg staot een Belvedère en as een haandige klussies-
man daor een peer schieve plaanken an spiekert en inwrift mit grune 
ziepe, dan kuj' d'r zomar ofroetsen. Veur de zekerhied kuwwe netuur-
lik wel een peer ziekenauto's klaorzetten, want ie hebben dr vanzels 
altieten klongels bij. 0 ja, en die langlaufers kun best wel wat in de 
Kaele Dunen ommeploeteren. 

Aj'm et mij vraogen dan orgeniseren wij dat dommiet veur een 
prikkien. As 't ok mar een peer wekies evenpies knap vröst, dan bin wij 
dr klaor veur! Ik zie ei al op 'e Amerikaanse tiilevisie. De godgaanse 
dag op CNN. The Winter Olympics in the Grand Duchy of Stelling-
warf. Ik wor d'r al waarm van, zoe'n nocht krie'k dr an! 
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Dat was bij de bek of 

Ik bin aenlik hielemaole niet bijgeleuvig of zo en toch begin ik de 
laeste tied stark in reïncamaosie te geleuven. Een bekende Stelling-
warver van vandaege-de-dag, die liekt gewoon as twie druppen waeter 
op een Stellingwarver van een goeie driehonderd jaor leden. Et is wel 
zo griezelige stark, dat de huvers me dr bijtieden van over de leden 
gaon, ak de man tegenkomme. 

Ik doele op burgemeester Haans Lesterhuus van Oost-Stelling-
warf. Eerst hak et hielemaole niet zo in de smiezen, mar doe zag ik 
lessend van die mooie kleurefotos van him in een bekend Fries tied-
schrift en doe gong et inienend as een flits deur me henne. Ik keek naor 
de foto's en ik keek nog es naor de foto's en ik zag de burgemeester mit 
zien onofscheidelike piepe. En dan dat onverzettelilce wat de man 
uutstraolt. Ik zag gewoon een kerel op die foto's. Et was me nooit 
eerder z6 opvalen. lene die wet wat hij wil. En zoen piepe verstarkt 
dat beeld vanzels allienig nog mar. 

En zo zit hij vanzels ok op al die inspraok-aovens in al die dôrpen, 
waor et gewone volk zien zeggien doen kan. En dan zit hij daor en hij 
verdedigt onverschrokken de meerst misselikmaekende plannen. Dat 
dr peperdure villa's veur hatstikke nek volk kommen moeten midden 
in de mooie netuur van Appelsche an et Aekingermeer, dat de subsidie 
veur de Schrieversronte en et Stellingwarfs wel zo ongeveer mit de 
helte naor beneden kan en dat ze veur de ni'jbouw bij t gemientehuus 
et alderduurste plan uutzocht hebben. En et gewone volk max klaegen 
en knarpen. En de burgemeester die doodkalm blift en mit de piepe 
in de mond alles ieskoold over him henne kommen lat. Een kerel die 
veur de duvel nog niet bange is. 

In de geschiedenis van de Stellingwarven het eerder een kerel mit 
een piepe west, die veur de duvel nog niet bange was. Now neem ik jim 
even mit weeromme in de tied naor de jaoren 1672-73, naor de 
Bekhofschaans onder Berkoop. En ik vertelle jun in kot bestek ien van 
de meerst bekende verhaelen uur oonze beweugen Stellingwarver 
geschiedenis. 

Et was de tied van et rampjaar en in augustus 1673 kwammen 
benden Keulse en Munsterse soldaoten oonze kaant op. Max Stelling-
warf was paraot zoas Stellingwarf altieten paraot is. Op e grote 
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schaans onder Berkoop, stief tegen de Lende an, laggen zwaorbewao-
pende Stellingwarvers. Et was dr rustig op die augustusdag in 1673. 
Niks wees dr op dat dr vijanen op 'e loer laggen. En boven op 'e 
schaans leup een schildwaacht. Jen van de foeleinigste Stellingwarver 
manluden van zien tied. Hij keek doodrustig et hiele heer en veer 
over. Niks te zien. Nargens onraod te bekennen. Hij leunde es even 
makicelik tegen de dikke ekkelboom midden op 'e schaans. Et was 
zuver smoekies in de zunne. Vergenoegd stak hij een piepien op en 
pafte de eerste teugen rook over de longen. Lekker! Allemachtig 
lekker! Et Stellingwarver leven was zo kwaod nog niet. Hij knipperde 
es mit de ogen. Verdikkeme nog an toe, die zunne maekte je zuver 
sloeg. Hij mos aanders al een betien op zien eupenst blieven. Hij 
knipperde weer mit de ogen. 

En dat was niet verstaandig van oonze dappere Stellingwarver, 
want d'r was wel geveer. Vanaachter de bossies loerde de vi'jaand en 
inienend was et bats! En nog een keer bats! De soezeri'je van de 
schildwaacht was op slag veurbi'j, hij vuulde een fluitend geluud bij 
zien gezicht langes gaon en mit wodde him de piepe nut de mond 
scheuten. En doe dee eerst blieken hoe'n mannegiesputter as 't was. 
Want hij gong niet op 'e loop en hij raosde niet van benauwdens, mar 
hij zee alliend mar ieskoold: "Verhip, dat was bij de bek of" 

En as ik die Haans Lesterhuus van now zie, die moet gewoon de 
reïncamaosie van die schildwaacht wezen. Soms doezen B. en W. ok 
best wel es even vot en dan nemen ze de stomste besluten, mar hij 
verdedigt die besluten as een kerel! En as dorniniet een lelke Oost-
Stellingwarver, en die bin dr zo staorigan bij bossies, him tiedens een 
heurzitting niet meer bedwingen kan en een glaezen askebak naor de 
burgemeester smit en him krek de piepe uut de mond zaait, dan doe 
'k et mit jim, dat Haans Lesterhuus niet op 'e loop gaot en niet van 
benauwdens begint te raozen, mar doodkalm zegt: "Verhip, dat was 
bij de bek of!" 
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Mata Hari en Grote Pier 

Ik bin bange dat dit een trieste dag veur et Friese volk wodden zal. En 
ik daenke dat et veur de Stellingwarvers een uterst plezierige dag 
wodden zal- Beste Friezen, ik gao jim geschiedenis vandaege even best 
ondergreven. Dat zal zeer doen, ik besef et, mar et recht moet zien 
loop hebben. Ik wete, beste Friezen, dat jim groots binnen op 'e grote 
feguren nut jim geschiedenis, mar now het de Verieninge Historie 
West-Stellingwarf wat onderzuuk daon naor ien van die grote feguren. 
En now het dus blieken daon dat ien van jim bekendste vrouwluden 
van Stellingwarver komof is. Et gaot om Mata Hari. 

Ja, ik kan me veurstellen dat de dreun hadde ankomt. Ik hebbe best 
wel mit jim te doen, daj'm Mata Hari now an oons kwietraeken, mar 
ja, et leven is now ienkeer had. En et is now ienkeer een voldongen feit, 
Mata Hari heur veuroolden stammen uut Oosterwoolde. Ik hebbe de 
bewiezen zwat op wit. En weej'm wat wonder is? Doe ik dat bericht 
leesde, hen, ik keek d'r hielemaole niet reer van op. Wat a'k jim 
vraogen wil, Friezen, hebben jim wel es op jim gemak mit de auto deur 
Stellingwarf toerd? Moej'm es doen! Pak de auto es op een mooie 
middag en rie dan es deur oons mooie laand en kuier de winkelstraote 
van Oosterwoolde es op-en-daele. En kiek dan in 't biezunder es naor 
oonze Stellingwarver vrouwluden. Dan doe 'k et mit jim, dat jim de 
schellen ok van de ogen valen. Dan dot et jim ok gien ni'je meer dat 
Mata Hari een Stellingwarfse was. Want ien ding zal jim drekt 
opvalen: oonze Stellingwarver vrouwluden, die hebben etzelde over 
heur, wat as Mata Hari over heur hadde. Ja, now hebben we et even 
niet over de douwelties en de flauwe testen, mar over et deursnee 
Stellingwarver vrommes. En dat is mooi, zwoel, verleidelik en een 
tikkeltien exotisch en geraffineerd. Ie zien 't zo! Et vaalt je drekt op. 
In wezen stikt in elk Stellingwarver vrommes een Mata Hari. Ja, alles 
in 't nette, heur, begriep me goed. Hebben jim wel es een Stellingwar-
ver vrouw de tango daansen zien? Dat is gien daansen meer, dat is 
geraffineerd, exotisch bewegen. En dat doen oonze vrouwluden niet 
mit opzet of zo, nee, dat hebben ze over heur. Dat zit in heur. Krek as 
dat et in Mata Hari zat. 

En now richt ik me even in 't biezunder tot de Friese manluden, die 
et gelok had hebben om een Stellingwarver vrouw an de haoke te 
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slaon. Jim weten et hek zo goed as ik, geloksvoegels daj'm binnen, jim 
hebben de vrouw indertied niet verleided, mar de vrouw het jim 
verleided. Jim hadden gewoon niks in te brengen. Ze palmde jim 
gewoon in. Even wat ventenlok op een buusdoekien, et rokkien even 
een tippien tot boven de knijen, en jim weren verkocht. Is 't waor of 
niet? Et overkwam jim gewoon. Kiek was et die hoge officieren 
indertied bi] Mata Hari overkwam. 

Mar tegen al die Friese manluden die niet et gelok had hebben om 
mit een Stellingwarver vrommes de lange hure in te gaon, zok  zeggen 
willen: Pak de auto, manluden, iie deur de Stellingwarven, loop deur 
Oosterwoolde, kiek om jim toe, overtuug jimzels en krieg de kriebels! 

En now wik veerder hielemaole niet vervelend doen en eis dat 
staandbeeld van oonze Mata Hari op. Et mag om mij best in 
Liwwadden staon blieven. Wij Stellingwarvers bin rejaol. Mar ien 
ding moej'm wel blinderse goed beseffen, now we Mata Hari hebben, 
now pluzen we vanzels deur. Ik hebbe al heurd dat ze now drok doende 
binnen en pluus de stamboom van Grote Pier nut. En et zol mij dus 
hielemaole niet verbaozen daj'm Grote Pier aanst ok an oons kwiet-
raeken. Dat dommiet bliekt dat die ok van Stellingwarver komof is. 
Dat as jim strakkies toch deur de Stellingwarven toeren, kiek dan niet 
allienig naor oonze biesterbaorlike mooie vrouwluden, mar kiek ok es 
naor oons: de Stellingwarver manluden. Want wij hebben et ok over 
oons, wij hebben etzelde as wat Grote Pier over him hadde. Onver-
schrokken mannegiesputters biwwe mit een starke beerlag, hanen as 
koleschoppen, spieren as spantouwen en et mes de hieltied dwas in 
de... mond. Ik zol wat aanders zeggen, mar disse verhaelties moe'n 
netuurlik wel wdt nivo holen Stellingwarver kerels, ze bin veur de 
duvel nog niet bange! 

En now hek dus al verluden heurd dat die Grote Pier nooit en te 
nimmer zegd het van: "Bûter, brea en griene tsiis, wa dat net sizze kin 
is gjin oprjuchte Fries." 

Grote Pier zol indertied in poergeef Stellingwarfs raosd hebben: 
"Een lompstarke poggel en zo roeg as touw, Grote Pier lust iederiene 
rauw!" 
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De Klapper van Wolvege 

Luustren jim wel es naor zoe'n verslaggever die de peerdedraeveri'jen 
verslat? Zoé n kerel stroffelt bi jtieden haost over zien eigen woorden. 
Mar ja, da's vanzels ok hatstikke logisch, hoe hadder as de desbetref-
fende sport gaot, hoe hadder aj' as verslaggever praoten moeten om 't 
bijholen te kunnen. 

Ik vien dat mooi. Ik luustre graeg naor zoks. Et ienige waor tik me 
nog wel es an argeren wil, dat bin die halvewieze peerdenaemen. Snow 
Princess, Black Lady, Rapid Eleonora. Halvewiezeboel! Wanneer zol 
't now eindelik es zowied wezen dat d'r ok peerden in Wolvege op 'e 
drafbaene lopen, die gewoon mooie Stellingwarver naemen hebben. 
En wanneer zol 't es zoveer wezen, daj' zoe'n verslag gewoon in geef 
Stellingwarfs beluustren kunnen. Dan zol 't ongeveer zo gaon. 

Goeienaovend vrouwluden en manluden, jim bin rechtstreeks 
verbunnen mit et peerdesportcentrum Lendetrek, waor vanaovend de 
Klapper van Wolvege verreden wodt. Een wedstried over 2100 meter 
waor alle toppeerden uut de vere omkrieten op ofkommen binnen: 
Rinske van de Roege Bulten, Lienke van de Lendiek, Foele Feikje, 
Gloeperige Geertien en dé grote kaanshebber, de winner van de 
Grote Pries van de Lege Lanen: Royal Sijke van Sliekenborg. Sponsor 
is vanaovend dé grote meubelreus uut Wolvege. En zoas gewoonlik is 
d'r mit de Klapper van Wolvege een allemachtigen hoop volk bij 
mekeer kommen. Et zicht zwat van 't volk op Lendetrek. Een bulte 
gokkers vanzels, mar ok wel een protte gewone meensken. En d'r wodt 
op 't ogenblik, zo vlak veur et begin van de wedstried nog alderheise-
liksten wedded. En bij de wedders staot Royal Sijke van Sliekenborg 
torenhoge favoriet, mar Rinske van de Roege Bulten kon wel es een 
geveerlike outsider wezen vanaovend. Dat zol mij niks gien ni je doen. 
We zullen et zo beleven. Peerden en pikeurs stellen heur now op. De 
Klapper van Wolvege staot op et punt van beginnen. 

En daor bin ze los. Oe, wat liekt dat mooi as ze zo mit mekeer uut 
aende stoeven. En et is drekt al Royal Sijke van Sliekenborg die de kop 
nemt! Royal Sijke! Ie moé n mar lef hebben! Dat verradt grote klasse. 
Dat verradt dat Sijke in topvorm is vanaovend. Bertaol nemt Sijke now 
al een meter veursprong op 'e aanderen. Oe, wat lopt die hoppe mooi! 
Et liekt d'r werachies op dat Royal Sijke gewoon de gek mit alleman 
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het. Nao vuufbonderd meter gaot ze glaansriek an de kop en aachter 
heur strieden Lienke van de Lendiek en Foele Feikje om de twiede 
Plak. Mit Foele Feikje een metertien veur Lienke. Et is een genot om 
Feikje, een vierjaorige zwat-bonte ruun nut de stal van Acne de Wrede 
hier an et wark te zien. Vierde ligt op 't mement Rinske van de Roege 
Bulten en veer aachter alles an straampelt Gloeperige Geertien. 
Gloeperige Geertien, veurig jaor nog winner van de Klapper van 
Wolvege, zit de laeste lied hatstikke in de onderwal. En aj' ze hier zo 
ommestraampelen zien dan kuj' mar ien ding daenken: Geertien is 
klaor veur et slaachthuus. 

Mar wat gebeurt daor? Tsjonge, tsjonge, een riegelrechte sensao-
sie in de bocht. Pal in de bocht stoft Roege Rinske hiere in iene hael 
eerst Lienke van de Lendiek en dan Foele Feikje veurbij. Wat een 
prachtig gezicht. Et schoem vligt Rinske van de bek of. Rinske van de 
Roege Bulten, de driejaorige mere nut Appelsche zal hier de boel toch 
niet hielemaole op 'e kop zetten? Foele Feikje en Lienke van de 
Lendiek bin nargens meer. Mar veurop draeft nog altied Royal Sijke 
van Sliekenborg. Mar et verschil wodt kleinder. Et verschil wedt 
kleinder! Et verschil tussen Rinske en Royal Sijke van Sliekenborg 
wedt dudelilc kleinder. Zol een outsider as Rinske hier vanaovend dan 
toch een anslag op 'e hegemonie van Sijke perberen te doen? De 
spanning is te snieden hier op Lendetrek. Royal Sijke ligt nog veur. En 
now stoeveri ze mit 'n beidend op 'e laeste bocht of. En now gaot et op 
'e streep of. En daor komt Rinske van de Roege Bulten! Daor komt 
Rinske! Ze lapt et him! 0e, wat is dat mooi! Wat is dat mooi! Royal 
Sijke van Sliekenborg ligt aachter. lene meter. Twie meter. Toe mar 
Rinske, zet him op, jonk! Zet de peinze dr op! Raom alles d'r uut, 
mien maegd! En daor gaot ze over de streep! Bezwiet! Mit wapperen-
de mannen! Een sensaosie op Lendetrek! Een riegelrechte sensaosie! 
Rinske van de Roege Bulten wint hiere vanaovend de Klapper van 
Wolvege veur Royal Sijke van Sliekenborg! 

Weeromme naor de studio. 
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Nee zeggen 

Bin jim wel es benauwd? Maeken jim jim wel es bange? Hebben jim 
dat wel es, dajm zomar inienend daenken van: Waor zollen we aenlik 
mit mekeer op anbroezen? Waor gaot et mit disse wereld op an? Och, 
vergeef et me mar vandaege, jim zitten netuurlik te waachten op een 
halvewies, kruderig vertellegien uur de Stellingwarven. En dat komt 
vandaege niet. Ankem weke wel weer, mar vandaege niet. Zoe'n 
eerste weke van meie, hen, mit maendag de vlagge halfstok en 
deensdag de vlagge uut veur oonze vrijhied. Ik weet et niet... Dan 
daenk ik dus wel es van: Et komt oons zo staorigan wel dichte an de 
huud. 

Doe ze in Duutslaand mit braandbommen begonnen te gooien en 
daor de huzen van asielzukers en butenlaanders in de fik stakken, dat 
was slim, mar Duutslaand was Duutslaand en Duutslaand was veer 
vot. En Frankriek was een aende vot. En België? België lag ok best wel 
een aende vot. Mar now komt et oons zo staorigan wel dichte an de 
huud. Tribunes vol voetbalsuppotters die zwatte voetbalders uutschel-
len en bekoegelen. En braandbommen, hier ok al, die in winkels van 
butenlaanders gooid wodden. En mit een schok koj' dan soms zomar 
tot de ontdekking dat et eins al jaoren bruuit en smoegt. In de 
Stellingwarven bin ok huzen mit asielzukers. En dan daenk ik wel es: 
Zollen hier bij oons ok malle, slimme dingen gebeuren kunnen? 

Daenken jim zoks wel es? Daenken jim jim wel es in een aander 
zien plak? Ik daenke wel es: Stel dak joods west was in de laeste 
oorlog. Och nee, dat bin zokke grote woorden, lao'k et simpeler holen. 
Lao'k dichter bij huus blieven, lao'k dichter bij mezels blieven. Zol ik 
et andurfd hebben om onderdukers in huus te nemen? Gewoon doe 't 
dr echt op ankwam, meensken helpen die in de piene zatten, die op 'e 
vlocht weren. Wat zok allemaole wel niet riskeerd hebben? Mien 
wark, mien leven... Hoe benauwd zo'k west hebben? Och, we weten 
aachterof altieten zo goed hoe as 't moeten hadde. Ik weet et allemaole 
zo goed. As 't mar over aanderen gaot, dan wee'we et zo goed. Mar 
zo'k et zels andust hebben? Of zo'k gewoon een benauwd burgerman-
negien west hebben? Je zo weinig meugelik argens mit bemuuien en 
stiekem de tied zien deur te kommen. En veural niet opvalen. 

Ik daenke wel es: Now zoj' je toch es veurstellen moeten dat et hier 



inienend een diktatuur was. Alweer grote woorden, hen, mar toch. Stel 
je veur da'k maeken mos dak votkwam. Uut de Stellingwarven weg op 
'e vlocht naor een aander laand. Wat zol dat verschrikkelik wezen. En 
dak niks mitnemen kon: mien boeken, mien postzegels, al die kleine 
dinkies daor a'k zo an hange. De oolde stienen tebakspot mit et 
voegeltien d'r op, die deur een oolde over-pake ooit es kocht is op een 
boelgoed op 'e Scheenepolle. En de blauwe stelsenties. En wat zo'k 
daorginderd vanwendig wezen van de meensken hiere, van mien 
naosten, en van mien laand. Van de Weembos naost oons huus, van al 
die mooie plakkies in de Stellingwarven, daor ak zo graeg es even 
langes riede. De Lendiek, Riesberkaampen, Steggerde mit in de 
veerte et zicht op 'e lese. 

Zollen ze aorig veur me wezen, de meensken in dat vremde laand? 
Of zollen ze me naowiezen en uutschellen, zo van: "Daor hej' weer 
zoe'n opvreter, laot ze dr blieven, wat moe'n we hier mit al dat vremde 
volk? Ze pikken oonze huzen in, ze pikken oons wark in. Et eigen volk 
komt toch zeker op et veurste plak? Of niet dan?" 

Mar ik was d'r nog niet in de Iaeste oorlog. Ik hoefde gelokkig niet 
te kiezen. Ik hoefde gien kleur te bekennen. Ik bin gewoon een vrije 
Stellingwarver schriever, die in zien huus naost de Weembos dit 
stokkien zit te schrieven. En die disse weke gewoon es gien nocht 
hadde om halvewies te doen. Dat kan ankem weke wel weer. Och, jim 
begriepen et wel, hen, zoe'n eerste weke in meie mit al die mooie 
woorden bij al die gedaenktekens, zo van: Et mag oons nooit weer 
overkommen. Dat mag et oons ok niet... mar et komt oons zo staorigan 
wel dichte an de huud. En dan wor ik wel es wat schoftig. Jim ok wel 
es? 

Mar as we now gewoon es nee zeggen blieven. Awwe mar nee 
zeggen durven. Nee tegen de gekte, tegen de raozerds en et onver-
staand. Tegen oonze benauwdens. Dan gebeurt et misschien toch niet 
weer. Dan hoe'we niet benauwd te wezen, dan hoe'we niet te daenken 
van: stel... Dan kuwwe misschien allemaole wel gewoon rustig aosem 
haelen blieven. Dat zol mooi wezen... 
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Stellingwarver paparazzi's 

Ik bin de laeste tied wel es een betien bange en ik wil jim vandemiddag 
es even vertellen waor as ik zo wel es mit zitte te holen en te keren. 

Kiek es au, we bin 't dr vanzels allemaole wel over iens, dat ik zo 
staorigan deur die radiopraoties en zo toch mar wereldberoemd 
wodden bin in de Stellingwarven en Frieslaand. Da's niks om eigen-
wies over te wezen, mar 't is now ienkeer wel een feit en best wel een 
griezelig feit ok, want wat gebeurt dr in 't butenlaand mit beroemde 
meensken? Daor wodt op loerd en jacht deur de paparazzi's, de 
journalisten van de rioolblaeden en -blatties. En dat volk is schaenite-
loos en as ze 't kunnen, dan maeken ze je of om d'r zels beter van te 
wodden. Kiek mar naor Lady Di en Fergie. En now bin 'k zo 
verschrikkelike benauwd dat zoks ok overwi'jen zal naor de Stelling-
warven. 

We hebben hier in de Stellingwarven al sund jaor en dag een peer 
degelike kraanten zoas de Stellingwarf en de [Vi 'je Ooststellingwarver 
mit een peer degelike redakteuren zoas Jan Krol en Anne de Vries. 
Mar hoe lange duurt die degelikhied nog, vraog ik me of, wanneer 
zollen Jan Kro! en Anne de Vries de Stellingwarver paparazzi's 
wodden? Ik bin bange dat zoks meer een kwessie van weken as van 
maonden is, want ja, as oonze degelike Stellingwarver kraanten 
pulpblaeden wodden, dan verkopen ze wel stokken beter. En daor 
gaot et omme! 

En aachter wie gaon de Stellingwarver paparazzi's dan an? Krek ja, 
aachter die stokmennig bekende Stellingwarvers. Ze gaon dus ok 
aachter mij an. En neem mar van mij an dat zokke journalisten 
gehaaide knaopen binnen, die overal in zitten te raekelen, en de 
meerst pikaante en smerige details uut mien leven in grote letters op 
'e veurpagina perberen te brengen. En as d'r gien pikaante en smerige 
details binnen, dan maeken ze die gewoon. De griezels gaon me d'r al 
van over de grouwe en in mien fantesienen zie 'k de malste dingen al 
veur me. 

Kiek es volk, al bin ik dan al een veertiger, ik zie d'r best nog wel 
jong, mooi en opwienend uut al zeg ik et zels. Mar toch, om de ogen 
henne beginnen toch een stokmennig reenfelties te kommen. Niet 
slim, mar toch, de oftaekeling begint. En die reenfelties kan 'k eins niet 
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bruken, want as schriever en veurdreger, as artiest die zaelen vol 
vrouwluden vemuveren moet, moe'k Jong, mooi en opwienend blie-
ven. Dat bijkotten komt vanzels onherroepelik de dag dat ik de vrouw 
van de burgemeester belle veur een ofspraokien in heur schoonhieds-
selon. En dan gaot et mis. En goed mis ok. 

Want zonder da'k d'r arg in hebbe, wo'k dan al een hiele tied 
bestruund en beloerd deur paparazzi Jan en paparazzi Anne. En op 
een morgen rieden ze me nao en ze zien dat ik naor de vrouw van de 
burgemeester gao. Een schandaol? Misschien toch een superpikaant 
en smerig detail uut et leven van de bekende Stellingwarver schriever? 
En zonder dak d'r euvelmoed in hebbe zetten ze me op petret bij de 
veurdeure en ze installeren stiekem supergevulige mikrofoons, zodat 
ze heuren kunnen wat ik zoal bepraote mit de vrouw van de burge-
meester. 

Now, niks biezunders vanzels. Ik lig daor gewoon op een taofel en 
zij perbeert mit alderhaande smeerselties de reenfelties uut mien 
gezicht vot te masseren en ze vragt hiel gewoon: "Hoe vuult et?" 

En ik zegge: "Et vuult hatstikke lekker, masseer nog even deur aj' 
willen." 

En veerder praoten we gewoon wat over mien schrieveri'je en dat 
zij vandezoemer naor Frankriek west hebben op vekaansie. 

Mar oe heremientied, de ereweeks kriegen we de hiele santeme-
kliek over oons henne. Ik stao op 'e foto in de kraante a'k bij heur de 
deure in gao. En mit koenen van letters staot d'r: Wat het Johan 
Veenstra mit de vrouw van de burgemeester? En tot ovennaot van 
ramp hebben de beide paparazzi's een 06-nommer eupend en daor 
kuj' oons dus op praoten heuren. En zij vragt dus: "Hoe vuult et?" 

En ik zegge: "Et vuult hatstikke lekker, masseer nog even deur aj' 
willen..." 

Et schandaol is kompleet. En bewies dan Je onschuld mar es! Et 06-
nommer wodt an fladden held en de kraanten vliegen vot. Extra 
oplaogen wo'n in zeuven haosten bi'jdrokt. En et gruwelike feit ligt d'r: 
de vrouw van de burgemeester en ikke, wij bin veurgoed in hanen 
valen van Jan Krol en Anne de Vries, de Stellingwarver paparazzi's. 
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Zestig jaor trouwd! 

Zo om disse tied van 't jaor henne stamt de Stellingwarver kraanten 
weer stampvol adverteensies van meensken, die zovule jaor trouwd 
binnen. Vuuftig jaor, zestig jaor, vuvenzestig jaor. Vroeger trouwde 
alleman in meie. Dan bestededen de arbeiders heur bij een boer en 
om die tied henne gongen ze dus ok trouwen. En zovule jaor laeter 
staon die adverteensies dan in de kraante. As ze de hiele rit temeensen 
mit 'n beidend uutzeten hebben. 

Weten jim wat as ok bij zoen biezundere bruiloft heurt? Een 
stokkien in de kraante mit een foto van de oolde Inden dr bij. Hij mit 
een bloeme in 't knoopsgat, zij mit een bloeme op 'e jurk. En dat bin 
dan eins altied fleurige, positieve kraantestokkies, ok al kieken die 
meensken je van de foto of ok zo gremietig an as wat. 

Neem Bonne en Joukien. Bonne en Joukien bin zestig jaor trouwd. 
Now en in dat kraantestokkien staot dus waor as Bonne en Joukien van 
oorsprong wegkommen, dat ze acht kiender kregen hebben en dat 
Bonne him staorigan opwarkt het van arbeider tot keuterboertien en 
dat hij laeter in de senering gaon is. Dr staot ok bij dat Bonne et de 
laeste tied wat mit de ogen te stellen het en dat Joukien last mit et 
heuren het, mar dat ze veerder nog poerbest gezond binnen en dat ze 
et liefste een bod vol grauwaten mit spek lussen mit een peer sliefies 
melkenriezenbri'j dr aachteran. En dat ze perberen zullen en maek de 
zeuventig vol- En as ze 't weer overdoen mochten, dan deden ze 't grif 
allemaole weer percies zo! 

Een positief verhael dus. In dat soorte van verhaelties bin al die 
oolde meensken altied oe zo tevreden en ze kieken op heur oolde dag 
vergenoegd weeromme op heur leven. Et was best wel hadde vrotten, 
mar de meensken weren vroeger tevredener as now. 

En geleuven jim dat dat altied zo is? Kletsverhaelen bin 't bijtie-
dent Flutverhaelen! Ik zol wel es willen dat die kraantemannen heur 
dr niet zo makkelik van ofmaekten. Dat ze krek even veerder 
deurvreugen as de grauwaten en de melkenriezenbrij. Dan kwam dr 
wel een aander verhael op 'e lappen. 

De verslaggever nemt een slok koffie, kikt Joukien es trouwhartig 
in de ogen en vragt zo gevulig as hij mar kan: "En vertel me now es 
eerlik, Joukien, aj' in disse tied jong west weren en ie mochten 't 
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allemaole nog es overdoen, zoj'  dan weer mit Bonne de lange hure 
irigaon?" 

Joukien kikt de verslaggever an, zet et heurapperaot een betien 
hadder en zegt dan: "As ik et now weer overdoen moch, meneer van 
de kraante, dan gong et wel even aanders, daor kun ie staot op maeken. 
Dan kon Bonne de krits kriegen! Zeker nog es zestig jaor in die 
smerige segarerook zitten te lochthappen." 

Bonne ridt wat ongemakkelik op 'e stoel omme. 
"Veurdat ik mit Bonne in de kunde kwam, meneer van de kraante," 

fluustert Joukien, "hak wat gedoente mit Arie. Een zeeman. Een stok, 
zollen ze now zeggen. Zwatte krullen, blinkende witte tanen en een 
zulveren rinkien in et oor. Een mooie, foeleinige kerel. Wild en woest. 
Ik was steilgek op him. Mar die lamstraal het me op een dag wel zitten 
laoten en d'r mos een poppien kommen. Kiek, in die tied waj' bliede 
dat dr een Bonne was. Ik was dr aorig mit onder de pannen. En 't was 
best wel een goeie man, heur, mar een betien een dreutelkonte. Al 
roegelden d'r evenzogoed nog wel zeuven Bonnegies aachteran. Zo 
sloeg was hij now ok weer niet. Mar a'k et now nog es weer overdoen 
kon, now, dan kwam kleine Arie in de crèche en ik wodde schoelejuf-
fer! Dat hek altied graeg wild. En ik kon vroeger goed leren, meneer 
van de kraante, mar deurleren was d'r indertied niet bij. Mar och, wat 
praot ik ok. Morgen hewwe bruIloft. Dan kommen de acht kiender mit 
anhang, de vuventwintig kleinkiender mit anhang en de veertig aach-
terkleinkiender. Honderdacht man mit oons d'r bij. Een hiel dörps-
huus vol. Ik kenne dat kleine grut niet iens allemaole bij naeme. Et bin 
allemaole kleine Haralds en Monieks. 

Joukien zocht es en Bonne stikt een ni'je segare op. En de man van 
de kraante gaot zuver een betien triest op huus an mit et waore verhael 
over Bonne en Joukien, die eredaegs mit bloemen op 'e bost tegere in 
de kraante op petret staon. Zestig jaor trouwd! 
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Een grieze moes 

Zo now en dan heur ik wel es geruchten dat dr gemienteraodsleden 
binnen in de Stellingwarven, die zo staorigan een betien in de put 
raeken. En dat bin gemienteraodsleden die nog nooit deur mij nuumd 
binnen in mien radiopraoties. Ik weet et, ik hebbe now al drie 
seizoenen veur de radio west en d'r bin Stellingwarver politici, daor 
he'k et nog nooit over had. En ik kan me eins ok best wel begriepen dat 
zoks wel es wat zeer dot. En ik begriepe ok wel dat zoks spannings in 
pattie huweliken geft. As schriever zie ik zokke kleine meenselike 
drama's vanzels levensgroot veur me. 

Lao'we Cor now es nemen. Cor is een verzunnen naeme vanzels, 
mar die Cor is dus gemienteraodslid. En Cor kan de laeste tied zo 
verhipte min in de slaop raeken. Hij ligt mar wat henne-en-weer te 
riegerollen in et twiepersoons bedde, totdat et Jellie een keer de keel 
uuthangt. Lelk trekt ze et locht an. 

"Wat hej' now toch weer, kerel? Dat gedonder van jow ok de laeste 
lied. Cao dan es een keer naor de dokter. Mit dat geriegerol hooI ie 
mij ok uut de slaop. Ik wor d'r zo staorigan hatstikke gek van. As 't zo 
moet kroep ie mar op et uutvanhuzers-bedde. Dan heb ik temeensen 
rust." 

En dan begint Cor te goelen. En dan wodt et Jellie wieke om 't 
hatte. 

"Och Cor, mien jonge, kleine honneponne van me, wat is 't dan? 
Vertel et et vrouwgien mar. Hej' zwaorigheden? Is 't de overgaank?" 

En dan snokt et gemienteraodslid vol opkropte ellende: "Johan 
Veenstra het et nog nooit over me had op 'e Friese radio. En hij het 
haost iederiene al es bij de kop had. En dat verhipte volk is dr z6 
groots op dat zij wél nuumd binnen in zoe'n radiove±aeltien. Ze 
hebben et thuus op een baantien staon en ze pesten mij dr mit, dat die 
Veenstra et nog nooit over mij had het. Bin 'k dan zo onbenullig, 
Jellie? Bin 'k dan zoe'n nul?" 

En dan goelt hij mit lange, galpende uuthaelen. 
Jellie masseert him de nekke even, want dat vint hij altied zo lekker 

en as 't goelen een betien ophullen is, kikt ze him vol liefde an en ze 
zegt: "Ja Cor, ie bin een nul. Weej' waor et an leit mit jow? Ie hebben 
gien charisma. Gien uutstraoling. Ie bin niks. De meensken zien je niet 
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staon, Cor. Die Veenstra ok niet. Oonze mem zee et al doe 'k je veur 
jaoren veur de eerste keer mit naor huus nam. Et zal wel een aorige 
jonge wezen, Jellie, mar hij het niks. En oonze mem hadde geliek, 
Cor." 

Cor kikt heur ontredderd an. 
"Js 't zo slim?" fluustert hij. 
"Ja," zegt Jellie, "as ie wijlen dat die Veenstra et ok es over jow het, 

dan moej' eerst een aandere Cor wodden.' 
"Mar wat moe'k dan doen?" vragt Cor benepen. 
Jellie kikt him an. 
"Eindelik een kerel wodden, Cor. En ie moe'n zien daj' opvalen. De 

meensken moe'n je zien, Cor. Ze moe'n over je praoten. Now bij  krek 
een grieze moes. Dat zit daor mar te ja-nikken in die gemienteraod. 
Vleer d'r over, Cor. Scheur de mond los. Zeg waor as 't op stam. Wat 
kan jow die CDA-perti'jdiscipline schelen. Slao mit de voest op e 
taofel. Dan kriegen ze respekt veur je. En as we weer es een gezellige 
aovend van de gemiente hebben, dan vraog ie de vrouw van de burge-
meester mit de Ingelse wals. Now, kiek mar niet zo benauwd. En ie 
drinken in 't vervolg ok gien cassis meer op zokke aovens, mar rooie 
port. Krek as de socialisten. En dan zoep ie je mar gerust es een stok 
in de kraege. Ik riede wel. Nee, ik riede niet. Ie rieden! En et moet je 
niks schelen kunnen daj' onderwegens tegen een verkeersbod opjae-
gen. Da's poere publiciteit, Cor. En dat moej' hek hebben, want dan 
maekt die Veenstra een verhaeltien over je. En now perberen te 
slaopen, mien jonge. Morgen beginnen we an je heropvoeding. We 
gaon morgen drekt naor de winkel om ni'je, flitsende, kleurige kleren 
veur je. En we zuken ok een haorstokkien veur je nut. Ie zien d'r uut 
as iene van zestig mit die oolde kop van je. En now za'k je eerst een 
beste forte naachtcrème om 't gezichte smeren veur al die teren en 
reenfels. Ie kun et, Cor! We maeken een keite kerel van je! Heb 
vertrouwen in jezels!" 

Die naacht ligt Cor nog uren wakker naost een slaopende Jellie. Dr 
ligt een nij leven veur him. Die Veenstra van de radio zal et eindelik 
over him hebben... Dan vaak hij in de slaop en in een wilde droom 
kietelt hij de receptioniste van 't gemientehuus plaogende *at in de 
hals. 
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Tene dag uutvanhuus 

Mien mem is drienentachtig en bij hoge uutzundering zol ze van 't 
veurjaor iene dag uutvanhuus. Naor femilie. Een allemachtig aende 
vot. At et zo zoe'n betien inschatte toch zeker wel een vuutlionderd 
meter bij oons uut de buurt. Now gaot ze aanders nooit uutvanhuus, 
op vremde bedden kan ze niet s!aopen, zegt ze, dat wat zal een meens 
dan ok bemaelen, is 't niet zo. Mat ze was lessend aenlilc wel es an wat 
ofleiding toe, dat et leek alleman een goed idee dat ze d'r es een dag 
lekker tussenuut gong. En ja, aj' zoe'n verhipt aende vot zullen, dan 
kost dat vanzels nogal wat veurbereidings. Want wat moet een meens-
ke allemaole wel niet mitslepen af zoe'n schoft en zo veer vot zullen? 

Ik propte een naachtpon, een badhaanddoek, een washaantien, 
ziepe en tanepoetsersgoed in een oo!de oftaanse tasse. 

"Meer het mem toch grif niet vanneuden veur iene naacht," zee ik. 
"Ik haele je morgenvroeg ja al weer Op.  

Ze keek me es over de brille henne an en as mien mem me over de 
brille henne ankikt, dan komt dr wat. 

"Zollen die meensken, waor ak henne gao, wel soepengottenbri'j 
hebben?" vreug ze. 

"Dat zal d'r wel an hebben," wiefelde ik. 
"Dat daenk ik ok," zee ze. "Et bin jongere meensken, die zullen 

aanders wel niet kriegen as van die flutterige yoghurt en vlatroep. En 
dan vanzels zo koold uut de koe!kaaste weg. Je zollen dr iesbloemen 
van op 'e boek kriegen. Now, ik moet die kooide rommel niet, dat za'k 
je wel vertellen. Dommiet heb ik de huud van die iene dag een weke 
laank uut bestuur. Ik neme mien eigen soepengonenbri'j mit. Dan kun 
ze me die daor mooi in een statpannegien waarin maeken. Ik kan now 
ienkeer gien dag zonder waarme soepengottenbri'j. Et is een behoold 
veur 't lief." 

"Mat wil mem dan een flesse vol soepengottenbri'j mittogen veur 
die iene dag?" 

Ze keek me wat begrotelik an over zovule onverstaand. 
"!k daenke da'k een leeg sjempottien vol brij giete. Zoen klokkien 

krie'k keers krek. ik hebbe et vannaacht allemaole al zoe'n betien 
uutdokterd, want ik kon toch niet slaopen van al die drokte." 

Ze leup naor et aanrecht en geut een sjempottien vol soepenbri'j. 
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"Ie zullen et misschien wel wat wonder vienen," zee ze doe inienend, 
"mar ik neme mien eigen pannegien mit gehakballen ok mit. Zij zullen 
daor wel vleis kriegen en dat goed kan 'k niet kauwen." 

Now kiek ik niet zo gauw meer wonder toe van mien mem heur 
gedoe, mar om now een panne mit gehakballen mit te slepen aj iene 
dag uutvanhuus gaon... 

"Zullen zij gien gehak hebben, mem?" 
"Dat zal best wel," zee mem, "mar de meensken vergeven de eteri'je 

vandaege-de-dag mit die krudetroep. En die scharpe rommel moe'k 
niet. De maege zol je d'r van bij mekeer krimpen. Ik neme mien eigen 
pannegien mit gehakballen mit. Daor krie'k in ieder geval gien 
miskommen van." 

En ze pakte et pannegien uur et aanrecht. 
"Now hewwe alles wel, daenk'," zee ik. "Kom op, jasse an, en dan 

breng ikje vot." 
"Ik neme de pot ok mit," zee mem inienend, "ik drinke aovens altied 

een protte, dat is goed veur ooldere meensken, mar dan moe'k d'r 
naachs wel es een peer keer of en ik hebbe dr de mier an om in zoe'n 
vremd huus naachs naor 't husien te moeten. Ie zollen overal tegenop 
stoeven in duuster." 

Ze pakte de pot nut et naachtkassien mit een oolde kraante waor 
as hij op staon mos. En ik pakte een grote plestieken poede en stopte 
daor de pot, de panne mit gehakballen en et sjempottien mit soepen-
gottenbri'j in. Zullen d'r ooit wel es vaeker meensken mit zoe'n 
wondere begasie uutvanhuus gaon wezen, docht ik verwonderd. Mit et 
hiele huttien en muttien stapten we even laeter in de auto veur de reize 
van wel vuuffionderd meter naor memmen uutvanhuzersadres. 

Doe 'k mem ofleverd hadde op heur vekaansie-adres en een half 
ure laeter genoegelik allienig thuus was, gong de tillefoon. Mem. A'k 
heur et heufdkussen drekt wel even naobrengen wol. 

"Ik moet vannaacht mit et heufd op mien eigen kussen liggen," zee 
ze, "aanders doe 'k gien oge dichte." 

Ik zee dat et goed was en stapte mit et kussen in de auto. Now hoop 
ik !en ding, docht ik onderwegens, dat mem et nooit en te nimmer in 
't zin krigt om nog es een weke laank uutvanhuus te gaon. Want dan 
mag dr verempeld wel een verhuuswaegen an te passe kommen! 
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Een wereld van verschil 

Aj'm et mij vraogen, dan bin Stellingwarvers op gien stokken nao zo 
wonder en appat as Amerikanen. Now bin dr lestdaegs hek weer een 
stokmennig van die Amerikanen de locht inscheuten mit de space-
shuttle Endeavour en veur de eerste keer zat daor ok een echtpeer bij. 
Mark Lee en Jan Davis. En omdat meensken now ienkeer allemach-
tige teuterds binnen, wodde dr vanzels drekt tluusterd dat Mark en 
Jan tegere mit de ruumte in mochten omdat ze et van Nasa daor boven 
in de locht doen mossen. As experiment. Om es te kieken of et wel wol, 
of alles wel lokken wol en of d'r Iaeter ok wat appats an een 
ruumtekiend te zien was. Kotom, hadden we hier misschien ok mit een 
erotische ruumtevlocht te maeken? 

Mar Nasa wimpelde alles of as klaorebaore teuteri'je. Et was nog 
lange niet zoveer veur zokke experimenten, zeden ze, en butendat 
hadden Mark en Jan et daor boven zo verhipte drok, dat ze hadden et 
hielemaole niet an tied om et dame te doen. 

Gien tied! Now, me donkt daf daor niet al te vule tied veur 
vanneuden hebben. Gien tied! Mark en Jan hebben et te drok! Now, 
dan hebben Mark en Jan zeker haokies an de vingers, zodat ze niks 
aanders doen as ommefiespelen en -griemen in 't wark, zonder dat ze 
d'r ooit deur henne kommen. Wij Stellingwarvers zeggen: Ie moen 
warken om 't wark daon te kriegen, mar niet om de tied omme te 
kriegen, want die wil zo wel omme. Gien tied! 

Eertieds woonden Batteld en Jeltien in de Stellingwarven. Ze 
hadden een harbarge, ien koegien, een peer geiten an de stikke en vuuf 
kleinjongen om de hutte te dangelen. En dr weren tieden dat Jeltien 
dr zover allienig veur ston, dan was Batteld naor de bos te takkemae-
ken, in et turflaand te baggelen of hij bestedede him een tiedlaank uut 
bij een Friese boer veur de mi'jeri'je. En dan mos Jeltien mar zien dat 
ze 't allemaole klaorspeulde. En Jeltien speulde et klaor! Ze kreeg de 
jongen schone en hiel de diek uut, ze mulk de koe en de beide geiten, 
dee et huusholen en tapte oolde klaore veur varkenrieders die op 'e 
weerommereize van de mark in Wolvege anstakken en ze luusterde 
naor verleuren borrelpraot van aander loslopend manvolk. En dr 
wodde fluusterd, dat as Batteld es een hiel schoft van huus was, dat 
Jeltien dan ondaanks dat banige bestaon ok nog een winkeltien onder 
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de schölk hadde. En dat vertel ik jim niet om now even mit morele 
oordielen op 'e lappen te kommen of zo, ik zeg et alliend om jim weten 
te laoten dat Jeltien veur zokke kerweigies, ondaanks een huud vol 
zorgen en drokte best wél tied hadde. Jeltien was wat dat anbelangde 
een rasechte Stellingwarver, want hoe as wij ok in 't wark verbroezen, 
veur zokke dingen hebben wij altied tied. Ze meugen dr oons midden 
in de naacht veur wakker maeken. 

En dan lees ie dat zokke Amerikaanse slieven as Mark en Jan gien 
tied veur zoks hebben. Dam-  boven in de locht wat ommeluibuisen mit 
knoppies en handelties. Ze mossen de poggel mar es zo bruken 
moeten as Jeltien indertied. Amerikanen! Ie wo'n d'r toch niet goed 
van! 

As dr een Stellingwarfs stellegien mit de ruumte in gaon was, now 
dan was et wel gebeurd! Daor stao 'k jim van veur in. Lao'we Kevin de 
Jong en Stéphanie Mulder es nemen, typisch Stellingwarver naemen 
van vandaege-de-dag, jim heuren et wel. Now, ik doe 't mit jim dat 
Kevin en Stéphanie dr dus wel tied veur had hadden daor boven in de 
Endeavour. Ze hadden gewoon op een gegeven ogenblik eigenhaandig 
de verbiening mit Houston verbreuken en zegd: "En now kun ze in 
Houston allemaole een stief kertiertien de krits kriegen en de krats d'r 
bij. Wij hebben tegere even wat aanders an 't heufd." 

En dan was 't vanzels wat behelpen west, mar aj' wat spul an de 
kaant raegd hadden, dan was d'r aachter een schaekelpeneel nog best 
wel wat ruumte over west. En dan was 't vanzels lange niet zo geriefelik 
west as thuus in et twiepersoons ledekaant, mar Kevin en Stéphanie 
bin indertied begonnen op 'e aachterbaank van een Austin Mini, dat 
jim daenken toch niet dat die heur ofschriklcen Iaoten deur gewichte-
looshied en wat schudderi'je. Zit d'r mar niks over in, et was wel goed 
kommen. En as et klaor west hadde, dan hadden ze Houston gewoon 
weer opreupen en dan hadden ze zegd: "Sorry heur, mar we hadden 
even wat belangriekers te doen." 

Kiek en dat is now de wereld van verschil tussen Stellingwarvers en 
Amerikanen, daj' belangriek en onbelangriek wark van mekeer on-
derscheiden kunnen. 
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Uut schoften mit Lady Di! 

Een schoffien leden zat ik op een mooie, waarme middag lekker buten 
in de tuun een interview te lezen mit Jeroen Krabbé. En ik leesde hoe 
gewoon as die Jeroen eins bleven was ondaanks alle suksessen. Et kon 
zomar gebeuren, zee hij, dat hij morgens doodgewoon de raemen 
wusk veur de vrouw en mit een tasse lege flessen naor de glasbak 
toffelde en dat hij middags in et vliegtuug naor Londen stapte en 
aovens naost Lady Diana zat te eten. Wat mooi, hen? Kiek, as je zok 
soorte van dingen overkommen, dan bij' een vip. Een very important 
person. En doe ik dat interview leesde, och, ik was wat soezerig van de 
waannte en 't eten, doe droomde ik zomar even vot. 1-lebben jim dat 
ok wel es? Dagdromen. Votglieden in roze wolkens van genoegen en 
genot. En ik zag mezels en... ik zag Lady Di. 

En now bin 'k echt niet eigenwies, heur, echt niet, en ik zol ok in de 
veerste veerte niet graeg willen da'k eigenwies bi'] jim overkommen 
zol, mar lao'we eerlik wezen, netuurlik bin ik ok al een klein betien een 
vip. Een Stellingwarver vip weliswaor, mar toch... een vip. Ja, et klinkt 
jim misschien toch nog wat onbescheiden in de oren, mar now begin 
ik dommiet dus al an mien vierde seizoen mit radiovertellegies en daor 
bin 'k vanzels hatstikke important deur wodden. Want now vraogen ze 
me zo staorigan ok al veur aandere dingen... 

Lestdaegs moch ik in Berkoop et startschot geven veur de triathlon. 
Now, ik was d'r zuver wat mit an, doe ze 't me vreugen. 

"Et startschot geven veur de triathlon? Ikke?" 
"Ja." zee de man die et me vreug, "en d'r kommen misschien wel drie 

burgemeesters opdraeven en dr staot een vip-tente veur alle belang-
rieke volk en daor mag ie dan ok in." 

En doe he'k drekt zegd da'k et dee, want ik hadde nog nooit mit drie 
burgemeesters in een vip-tente zeten. 

Now en sund die dag bin ik dus ok een betien een vip. En now 
hebben ze me veur over een peer maonden ok al vraogd om een 
tennistoernooi te eupenen. En ik hebbe drekt weer van ja zegd, want 
dat liekt me haost nog veumaemer as een triathlon. En misschien mak 
dan wel weer in een vip-tente. Dat verwaacht ik temeensen al. En wie 
wet mit wie disse keer! 

Indrokwekkend allemaole, hen? En dat komt now allemaole deur 
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die radiopraoties. Daor bin ik dus een vip deur wodden. 
Now en dan zit ie dus zo wel es wat op een zoemerse middag buten 

in de zunne te dagdromen. En ik zag 't in mien verbelinge al veur me 
dat mien laeste verhaelebundel in 't Ingels vertaeld wodde. The boot 
to Valhöll. En dat d'r op een dag een tillefoontien kwam dak de 
veurnaemste literatuurpries van et United Kingdom wunnen hadde. 
En dan zol de dag dus kommen dat ik morgens gewoon de raemen 
wusk en een deuze mit lege flessen bij de diek zette veur de gemiente-
auto en da'k middags in et vliegtuug naor Londen stapte en aovens 
naost de preensesse van Wales zat te schoften. 

Lady Diana mit gleensterende oorbellen en een strakke zwatte jurk 
an mit an de rechterkaant een groot split. En ik... zat naost dat split en 
as ik even op 'e zied keek, dan zag ik een mooi, bloot, keuniriklik bien. 
En et klikte drekt tussen oons, dat we kletsten op et laeste veur 't lieve 
vaderlaand weg en ik !egde even de haand op heur aarm. 

"En vertel me now es eerlik, Your Royal Highness," zee ik, "is 't 
waor wat die roddelbiatties schrieven, dat ie en Charles niet a!tied 
lieke goed akkederen kunnen?" 

Ze nam veurzichtig een happien artisjokken. Doe legde ze de 
haand op mien aarm. 

"Geleuf ie alles wat ze over jow schrieven, Johnny?" 
Johnny, zee z& 
"Nee," zee ik. 
"Now dan," zee ze. "Ja, daoromme zaai ik nog wel es een peer 

Wedgewood-koppies en paanties deur de kaemer. Mar toch bin 'k 
soms best nog wel gek op him. Ken ie dat gevuul?" 

Ze keek me an vanonder donkere, lange wimpers. 
"Ja," zee ik, "dat gevuul ken ik ok. Zoj' me aanders de bakte 

eerpelties even angeven willen, Your Royal Highness?" 
"Ie moe'n niet te vule eerpels eten, Johnny," zee ze. "Dommiet bij' 

zo zat as een tieke en we kriegen dommiet ok nog een vlaflip." 
En ze scheuf bij verzin even mit heur keuninklike bien bij mien 

Stellingwarver bien langes. 
En doe scheut ik wakker en ik zat inienend weer bij oons aachter 

t huus in Nijhooltpae. Wat een overgang! Wat een teleurstelling! Mar 
toch, een kleine vip kan een grote vip wedden. En wat is et leven 
zonder dagdromen... over Lady Di. 
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De knalmesiene 

Et was op woensdagaovend 19 augustus 1992 om half elven, dat 
zuudwest Frieslaand opschrok van een geweldige klap. Deuren en 
raemen begonnen te rammelen, koppies en paanties mieterden van de 
dressoirs, meensken steuven in benauwdens de diek op, zaggen een 
vurige streep an de locht en reuken een schruuierige locht. Wat was dr 
in hemelsnaeme gaonde? Ontplofte d'r een vliegtuug? Was d'r een 
eerdbeving? Uien meens die et wus. De geleerden van et KNMI 
stonnen veur een raodsel. 

"Et zal wel een meteoriet west hebben," zeden ze. 
En aandere geleerden kwammen mit een supergeheim vliegtuug 

wetten, mar echt zeker weten deden ze 't niet. 
En ik weet et wel. In de Stellingwarven rammelden deuren en 

raemen om half elven ok. Ik schrok op van een bloedstollende 
tillevisiefilm. Zol d'r volk an de deure wezen? Zo laete op 'e aovend 
nog? Ik keek en in de hal stonnen twie manluden mit heims op. De iene 
zee dat hij van Haarm hiette en de aander hiette van Garriet. En zij 
vertelden me, laeter op 'e aovend onder et genot van koffie en segaren, 
et mysterie van de verdwenen Stellingwarvers. 

"Et is al een peer duzend jaor leden," zee Haann, "gien meens die 
d'r now nog weet van het, want oonze volk het indertied alle sporen 
uutveegd. In die oertied konnen Stellingwarvers en Friezen spietig 
genoeg verhipte min akkederen. En now ja," zee I-Iaarrn, 'wi'j deden 
misschien ok wel es wat nut de hoogte tegen heur, mar et lag toch 
veurnaemelik an beur. Zij weren toch zo aldergriezeligsten ofgeun-
stig op oons. Ze konnen in de veerste veerte niet hebben dat wij zovule 
meer ontwikkeld weren. Stellingwarf was de hiele wereld veer veur in 
die daegen. De Stellingwarver Beschaeving was een begrip in die tied. 
Wij hadden al elektrisch en waeterleiding, wij bouwden al reketten 
op een basis bij Langedieke. Cape Langedieke. Wij reisden doe al 
naor de marine. lederiene leert now dat Neil Amistrong de eerste 
treden op 'e maone zette, now, forget it, et was Meine van Klaos en 
Willempien. En ja, Veenstra, aj' zoveul vorliker binnen as et volk om 
je henne, dan kweekt dat ofgeunst, dat zul ie as schriever ok wel 
marken." 

"Ja," zee t drekt, "eerst priezen de kritici je de locht in en laeter 
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kracken ze je alliend nog mat of" 
Garriet nikte. 
"En dat zal ok wel altieten zo blieven, maot, meensken is now 

ienkeer et malste goed dat dr is. Jeloers dat die Friezen op oons 
weren! Wij hadden al ritsslutings uutvunnen, doe griemden zij op 'e 
terpe van Wynaldum nog mit fibula's omme. Fibula's! Et is om je 
dood te lachen. En awwe ontwikkelingswarkers sturen wollen, dan 
weren ze dwas en verkeerd. Ze konnen heur alliend wel redden, zeden 
ze, ze hadden gien Stellingwarvers vanneuden. Now, wij hadden op 't 
laeste schone genoeg van die schieve gezichten, dat we zeden: Hoe 
mooi as 't hier ok is, we gaon vot mit mekaander as Stellingwarvers. 
Wij zuken boven in de ruumte wel een plakkien, daor we gien hinder 
van ofgeunstige buren hebben. En doe bin we krek buten dit zunne-
stelsel op een wondermooie kleine pleneet te lane kommen en die 
hewwe Nij Stellingwarf nuumd. 

"En hoe is 't daor?" vreug ik. 
"We leven daor in de vetweide," zee Haarm, "we bin d'r mit 'n twie 

miljoenen zo ondertussen en we praoten allemaole nog poergeef 
Stellingwarfs. Niks gien pseudo-medern gedoe van: de kiender moe'n 
ze neudig Hollaans leren. Wij bin een volk dat staot veur zien kultuur. 
En we bin ok wies op jow, Veenstra, we luustren elke donderdagmid-
dag naor jow vertellegien en we scheuren oons de busen nut. En now 
hadden Garriet en ikke een peer daegen vri'jof van 't wark en now 
wawwe zo wat mit oonze reket op 'e rittel en wat balsturig in de huud 
zeden we zokrek: Zuwwe die verhipte Friezen nog es best schrikken 
laoten? En doe het Garriet me boven Balk toch een straole gas geven! 

Haarm steug him op 'e knijen van de wille 
"Mat dat moej'm niet weer doen, heur," zee ik, "we kun now krek 

een betien knap mit mekeer akkederen en ze bin ok niet zo botte 
jeloers meer omdat wij zo vorlik binnen.' 

"Ie mossen es bij oons kommen te veurdregen," zee Gat-riet. 
"Dat staot," zee ik, en doe hewwe drekt een daotum ofpraot. 
Beste Friezen, as jim now dommiet op een aovend nog es weer wat 

malle knalderi'je heuren en de geleerden weten weer niks aanders te 
bedaenken as een meteoriet of zo, dan gniezen jim mat wat en dan 
zeggen jim mar tegen mekeer: "Daor gaot de knalmesiene van Haarm 
en Gat-riet mit Veenstra die henne te veurdregen zal op Ni'j Stelling-
warf." 
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Stellingwarf United 

AI et allemaole een betien goed begrepen hebbe, dan speult Cam-
buur op et ogenblik in de ptt-telekonipetisie. En ak et zoe'n betien 
goed inschatte, en ik hebbe een protte verstaand van voetballen al zeg 
ik et zels, dan zal 't nao dat iene seizoen ok wel weer gebeurd wezen 
mit dat Cambuur. Et zol spietig wezen, mar et kan wel es op krek zoe'n 
spullegien uutdri'jen as mit Et Vene eertieds. Now ja, eigen schuld, 
dan mossen die Friezen mar wiezer wezen en fuseren gaon. 

Wij Stellingwarvers, wij bin wél wiezer. As wij over een schoffien 
een vrij en onofhaankelik laand binnen, dan vegen we al die voetbal-
kluppies uut al die verschillende Stellingwarver dörpies op iene grote 
hoop en dan zuken we de alderbeste voetbalders dr uut. De alderbes-
ten van De Blesse, De Westhoek, De Oosterstreek, Makkinge... En 
daor maeken we dan iene oerstarke nationaole Stellingwarver voet-
balploeg van. Stellingwarf United. 

En dan wedt Haans Lesterhuus, die now nog burgemeester van 
Oost-Stellingwarf is, daor de coach van. De Stellingwarver Rinus 
Michels. De Stellingwarver Generaol. En dan kriegen ze op 't jak, die 
voetbalders, daor kun ze mat staot op maeken, want Haans is een beul. 
De huud moet dr op. Beerlaggen tot ze dr halfdood bij daele valen. 
En zoks is hielemaole niet slim, heur, want van hadde vrotten is nog 
nooit een meenske minder wedden. En oonze Generaol beult krek 
zolange mit oonze Stellingwarver voetbaljongen omrne tot ze d'r klaor 
veur binnen over vier jaor. De Europese Kaampioenschoppen. 

En dan zuwwe de wereld wel es even zien laoten wat voetballen is! 
En wat zingen is. Want oonze jongen staon daor niet as zooltzakken 
op et veld, zoas die Hollaanse labbekakken, as et volkslied speuld 
wedt. Oonze jongen zingen oons volkslied uut volle bost init. 

En waor wi'j ok belanen, 
d'r blift een starke baand, 
mit oons geboorteplakkien, 
oons Stellingwarver band 
En dan gaot et los! En dan dot blieken dat al die aandere lanen 

gewoon nargens binnen. Nederiaand? Niks Oranje! We verpletteren 
Oranje mit 5-0! Van Basten, de man van 27 miljoen? Niet in staot om 
ok mar ien doelpunt te maeken! En Gullit? Een peer tikkies tegen de 
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knije en hij ligt veur niets in tgrös te spinnevoeten. Papjoongies! 
Sloppentaoien 

En we verslaon Schotlaand in de halve finaole. Schotlaand? Een 
soepien! McAllister, MeCoist, McPherson en al die aandere mc-s bin 
gewoon nargens. 

En dan de finaole tegen Duutslaand. Duutslaand, Duutslaand, 
alles is dan echt veurbij. De buben van Berti Vogts bin klongels bij 
oons vergeleken. Oonze topspeulder, hen, oonze Jacob Nijhoolt van 
Makkinge, hij speult katte-en-moes mit Jürgen Klinsmann, hij zet 
Rudi Völler algedurig op et verkeerde bien en dat kleine krobbe van 
een Thomas }Iiissler het al hielemaole niks in te brengen tegen oonze 
Jacob. Oonze Jacob uur Makkinge! Tekkels, passes en slidings van-heb 
ik jow daor. 

En op die meniere wint Stellingwarf dus grandioos de beker. Mit de 
blote huud draeven oonze jongen hij de tribunes langes. Mu, bezwiet, 
de poggel nut, mar meer as gelokkig. En Jacob dreegt oonze vlagge en 
oonze beker. Hiel Stellingwarf staot op 'e kop en haelt ze een dag 
laeter in as helden. 

En ikke? Ik gao mit naor al die wedstrieden, want ik voere de 
twieduzend Stellingwarver Hooligans an. De Stellingwarver suppot-
ters mit een koppeltien maoten nut Stienwiekerwoold en Ooldemark. 
De schrik van Europa. De meensken sidderen as ze oons zien. Rood-
witte petties op, rood-witte sjalen omme, rood-witte shirties an, rood-
witte fietskettens om de nekke, blikkies bier in de haand. En de 
meensken sidderen as ze oons heuren. As wij oonze yell heuren 
laoten: Stelling- Stelling- Stellingwarf, wij blieven baos op eigen arf. 

En dan moen die supporters van al die aandere lanen et niet 
waogen en kom oons dwas veur de voeten, want dan bin ze nog niet 
jaorig. Dan zullen ze vulen daj' van Stellingwarver fietskettens malle 
striemen op 'e huud kriegen kunnen. Want as dat aandere volk niet om 
hek wil, dan wodt et geheid slaonderi'je, daor stao 'k jim van veur in. 
Want wij bin om de duvel gien douwelties, we dielen malle ople-
waaiers en bafferds uut. 

Dat nog een peer jaor, volk, en dan kommen we. Stellingwarf United 
en ikke mit de Stellingwarver Hooligans. Jim heuren nog wel van oons. 
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Een minder aorig trekkien 

Meensken hebben bi'jtieden wel es wat minder aorige trekkies over 
heur. Stellingwarvers ok. ïldce dus ok. Dit wodt dus een bekentenis 
vandaege- 

Ik was vandezoemer in de bloernetuun doende, doe dr veerdetop 
in de straote een auto stopte, daor vier meensken uutkwammen, die 
twie art twie een kunt uutzetten en de deuren bi'jlanges begonnen te 
gaon. En ei is niet aorig dak ei dochte, dat week best, mat ik dochte 
toch even van: 0e nee, vandaege even gien Bliede Bosschop. Et is mij 
veerder allemaole heke best, heur, et bin altieten vrundelike, aorige, 
nette meensken, mat we kun now ienkeer niet hek praoten. En dan het 
een meenske wei es een keer gien nocht an 't gekilster en dan daenk 
ie wel es van oe nee, aj' ze art zien kommen. 

Mien tante loste dat vroeger haandiger op as ikke. Die gong nooit 
in diskussie. Ik inot me daor vaeke wel toe verleiden en dat is onwies, 
want et leider tot niks. Et vrommes dat op een morgen een keer bij 
tante de Bliede Bosschop verkondigen zol, kreeg te heuren: "Ie kun dr 
wel even in kommen, jonk, ie kieken zuver wat laanterig toe van 't 
getoffel, dan kriej' een bakkien slobber en een stokkien stieve koeke. 
Mat dan praoten we niet over ei geleuf." 

Et bakkien drinken en et stokkien stieve koeke lokten et vrommes 
doe bliekber meer as de zendingsdrift, dat ze gong mii in hans. En ze 
kreeg drinken en koeke en ze praotten over de gebeurlike dingen van 
alledag. Over et mooie weer, over de kiender, en dat de proemeboom 
dat jaor zo allemachtig dregen wol. 

En zo bin ze tegere nog aorig goed in de kunde kommen, want 
iedere keer as et vrommesien bij de streek was, kwam ze even bij 
tante in huus en dan praotten ze een schoffien. Overal dus over, 
behalven over et geleuf. De relaosie wodde op et laeste zo goed, dat ze 
bloemestikkies begonnen te ruilen. En as 't in. de Stellingwarven 
zowied is, dan is 't dus dikke an. Et vrommesien kreeg van tante een 
roze geranium en tante kreeg van et vrommesien even laeter wat spul 
veur in de toon. Een soort geel klaovertien, lenvooldig mat mooi. 

"Ze willen goed buten," zee et wiefien. 
Now, dat hewwe weten Al gauwachtig kregen wij ok gele klaover-

ties van tante veur in de tuurt. 
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"Ze willen goed buien, zee tante. 
Inderdaod, starker, taoier spul heb ik nog nooit mitmaekt. Aj' dr 

ok mar even niet op vervat binnen, dan zit je hiele tuun d'r in een 
oogwink hatstikke onder. Ik bedoel et aorig, heur, mat die plaanties 
bin aenlik lieke taoi en krek zo vaastbolende as de goeie geefster en 
heur anhang. 

Een betien nottelig trok ik een grote polio tussen de pripneusies 
weg- Vanuut mien ooghoeken zag ik dat de buurman nao tien tellen al 
genoeg hadde van et Goeie Nijs en de deure dichte dec. Ze kwammen 
op mij an. En ik wus al wat de veur de haand liggende eupeningszet 
wezen zol: 'Wat ligt jow tuun dr mooi bij." 

En nao een schoffien zol dan blieken doen dat dat niet van de 
keunstmest en mien vrotteri'je kwam, mat dat Hogere Machten alles 
gmuien en bluuien laoten. 

De man en de vrouw leupen et pattien op en bleven bij mij staori. 
"Wat ligt jow tuun d'r mooi bij." 
"Ja," Zee ik gewiekst, "et wil ommeraek. Loop mat even mit om 

hans, dan kuj'm de boel even bekieken aj'rn dr aorighied an hebben. 
Alles bluuit now op 'n mooisten. Dan hewwe 't veerder nargens over, 
want we praoten toch niet Hek." 

En ei was meraokels, mar tante bent taktiek warkte. Ze leupen mit 
om huus, hij mit de aktetasse mit blatties onder de aarm. We 
bewonderden margrieten, pripneusies, laete lupinen en kroepers-
goed. 

"Woj'm misschien een pollegien van die gele klaoverties mitheb-
ben?" vreug ik inienend in een bije van opperste goedens. 

Now, dat wollen ze wel, dat ik teerde een peer beste pollen in een 
oolde kraante. 

"Er is uterst daankber spul," zee ik huichelachtig, "ze willen 0e zo 
goed buten." 

Daankber zetten ze of. 
"Dat was niet aorig, Veenstra," zee mien geweten bestraffende. 
"Ik weet et," zee ik weeromme, "mat meensken hebben now ienkeer 

bi5tieden minder aorige trekkies over heur. Stellingwarvers pk. Ikke 
ok.' 

En doe gong ik toch wel een benen beschaemzem deur mit wieden. 
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Sjieke tuten 

Now zit ik d'r al krapan een jaor aachteran dat Oost- en West-
Stellingwarf weer iene wedden moeten. len Stellingwarf en dan et 
liefste, al eerlik bin, een vrij en onofhaankelik groothertogdom. Jim 
weten dat van mij, ik hebbe zoks ok wel es eerder veur de radio 
verteld. En verduld nog an toe, dr komt verempeld schot in 't spul. De 
poletiek die vaeke zo traoge is as dikke sjerp, begint dr ok waarm veur 
te lopen. 

De veurige weke hebben de gemienteraoden van de beide Stelling-
warven gezaemelik vergeerderd in Berkoop, et Stellingwarver kultu-
rele hatte. Now mooi, zuj'm wel zeggen. Ja, vergeet et mar. Et was een 
bi'jienkomst aachter sleuten deuren, hek heurd. Een mooi begin van 
oonze ienhied. Zwaai mar mit jim haantien naor de democraosie, 
Stellingwarvers. Aachter dichte deuren, zonder pottekiekers dr bij, 
bin de Stellingwarver politici vanzels al lekker an 't konkelfoezen en 't 
haantienklappen west. Ikke dat baentien dommiet, ieje dat baentien 
dommiet, ikke zoveul centen, ieje zoveul centen. Now, zo hoeft et niet 
wat mij anbelangt. Et nocht is mij dr al schone of op disse meniere. 
As 't niet eerlik kan dan mar niet. 

Ik hebbe dr de laeste tied trouwens nog es even goed over 
naodocht, mar ien Stellingwarf, dat is toch ok wel een verlös, heur. We 
raeken dan toch ok wel een protle weerdevolle dingen kwiet. We 
hebben now twie aorige burgemeesters, en now hek hielemaole niet 
vule verstaand van vrouwluden, mar die beide burgemeesters, die 
hebben vrouwluden, daor aj' wel mit veur 't tocht kommen kunnen. 
Dat die moe'n we aenlik al holen as 't even kan. Hoe as die beide 
echtperen mekeer bi'jveurbeeld begroeten en dag zeggen. Dat is 
vrundschoppelik en hattelik, mar butendat het et ok cachet. Et is een 
eupenbaoring om zoks te zien. Zoas zij mekeer begroeten, zo begroet 
de royalty mekaander. 

Ik hebbe et zien, vandezoemer in Berkoop mit de eupening van de 
Eupen Stal. Ik zat schieve aachter et echtpeer Lesterhuus nut Ooster-
woolde en doe kwam ei echtpeer 1-feite nut Wolvege de zael in. En wat 
dr doe gebeurde... de rillings van ontroering en kultuurhistorisch 
besef gaon mij dr nog van over de rogge. De Heite's wedden 
ontvongen deur de orgeniserende kemmissie, schuddeden hanen, 
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nikten naor ei gewone volk en leupen doe naor ei aandere burgemees-
tersechtpeer. Dat gong staan. En doe gaf burgemeester Heite burge-
meester Lesterhuus de haand. 

"Dag Haans." 
"Dag Remco." 
En hij gaf vrouw Lesterhuus drie uiten en hij kreeg dr ok drieje 

weeromrne. En vrouw Heite kreeg van alleheide de Lesterhuzen drie 
laten en gaf elk dr ok drieje weeronirne. 

"Dag Haans," 
"Hoi Naans." 
En wij zatten dr bij en keken dr naor. Et hadde wat intiems en 

toch was et ok vostelik, ondaanks de schaemele entourage van een 
dörpskroeg. Kiek zo gaat et d'r an toe as Beatrix 1-tarald en Sonja van 
Noorwegen ontvangt, zak mar zeggen. Of Juan Carlos en Sophie van 
Spanje. Percies dezelde tuteri'jen bin dat. En ok drie keer. In Berkoop 
was 't een sekure kopie van hoe et hij de royalty toegaot. 

En dat moe'n we holen. Dat we kun et beste toch mar appat blieven. 
Lao'we dat !ene Stellingwarf now mar mooi in de sloerzak stoppen. 
Awwe dr now es twie vrije, zelsstaandige, democraotische preens-
dommegies van maekten. Elk nao zienes ha'k dat wel zo lief. Kiek naor 
Monaco en Liechtenstein, die bin niks groter as wij. Desnoods zetten 
we in Rerkoop ok een groot casino daele en dan geven we ok 
biezundere postzegels uur en veur butenlaanse bedrieven wowwe dan 
een belastingparadies. En dat kan allemaale best. 

En dan kun de beide echtperen zo now en dan officieel bij niekeer 
op vesite gaon. De Lesterhuus-dynasty in een helicopter naor Wolve-
ge, waor de Heite-dynasty heur opwaacht midden op 'e drafbaene. 
Rooie loper nut. Een riegeltien pelisies staot stram in de holing, de 
Harmenie staot klaor veur ei volkslied. En dan laandet de helicopter 
en Haans en Lien, Lien hiet ze, stappen wit. Hij in ei galauniform van 
de braandweer mii rood-wit erelint, Lien in een lila maantelpakkien. 
En ze won begroet deur Remco en Nans. Hij in et galauniform van 
de pelisie mit rood-wit erelint en medallies van alle schaekoverwin-
nings. Zij in een gruun mousseline jurkien mit bijpassende hoed. En 
dan kommen de tuten. Een protte sjieke uiten. En wij ,staon in 
drommen toe te kieken en te genieten. En zo kan et leven zonder jeu 
groot Stellingwarf toch nog hiel enerverend en opwienend wodden. 
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Hero Othello 

Ik zitte eins een klein betien in de piene over Hero Werkman, oons 
gemienteraodslid van de SDP. En a'k eerlik bin niet een klein betien 
ok, mat een hiele protte. 

Tieden en lieden heb ik haost niks van 1-kro heurd en ikke de 
kraantestokken over de gemienteraod mar naopluzen. Och, aow 
maekte ik me daor niet echt drok omme, want ja, dat soorte van 
manluden het vanzels altieten van alles bij !t aende. Dat ik dochte; 
Och, misschien dot Hero een kursus weerberhied of een overlevings-
tocht op e Delleboerster heide onder Berkoop of zo. Echt ongerust 
wak dus niet, mar ik begon him wel te missen. 

En doe was hij dr weer. En hoe! Et was gewoon de oolde Hero niet 
meer. Hij remaaide toch opstaandig en gremietig om hint henne in die 
gernienteraod. En een steil woord, ik wodde dr zuver mal van. Wat 
was naemelik et geval. 

In Berkoop hebben de gemienteraoden lessend vergeerderd of 
Oost- en West-Stellingwarf ok iene wodden moeten en now kon de 
raod van West-Stellingwarf daor zo nog es wat over naopraoten. Now, 
ie wussen niet waj' beurden. Ik dochte gewoon simpelweg dat ze 
alleniaole veur zoks wezen zollen. Ja, dat was toch logisch west of niet 
dan? Now, vergeet et mat! Et CDA, mit Auke de Vries veurop, wol 't 
allienig mat as 't een flut centen opleverde. Centen! Zok volk mist aow 
ok alle gevuul, visie en historisch besef. Alles moet mit geld oflriaekt 
wodden. Ze verkopen oons dommiet nog vent een haandvol kleingeld 
aa Et Vene. Now ja, van 't CDA kuj' altied van alles verwaachten. 

Mar van Hero... Hero was d'r ok tegen! 
"Een plannegien van de beide burgemeesters," zee hij. 
Dat hiele gedoe in Berkoop, die beide burgemeesters weren 

vanzels kammeraoden van mekaander en die perbeerden zoks dr 
deur te drokken. Now, zokke idenen over ien Stellingwarf, dat heurde 
van de basis te kommen, neffens Hem. 

En ik bin de basis, Hero, een gewone dörpsjonge uut Ni'jhooltpae 
en ik wil dat iene Stellingwarf dus ok. Ik hebbe toevallig nog wel wat 
historisch besef in de huud en et verbaosde me hogelik dat ie zo dwas 
doen in de raod, want in 't verleden zat ie ok boordevol historisch 
besef. Heb ie je al es niet as keizer verstruupt? Now dan! Of vien ie dat 
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now soms een jeugdzunde van je? Nee toch, wel? Verdikkeme kerel, 
wat vaal ie me of. Ik hadde zo docht daj' ok veur weren. Och, neem et 
me mat niet al te kwaolik, dak zo tegen je uutvere, mat et zit me zo 
in de wege. Ie weten ommes best wel dak je graeg mag. Now dan, 
dwasbongel daj' ok binnen... 

Et is toch allemaole wel goed mit je, hen, want ik leze de laeste tied 
van die malle dingen in de kraante, dat manhiden op jow leeftied van 
die reve kwaolen kriegen kunnen. Ie hebben toch gien hinder van et 
Othello-syndroom. now Here? 

Even veur de mannen van et CDA, die gien historisch besef 
hebben, dr tussendeur, ie kriegen as man last van et Othello-syn-
droom as je vrouw een hogere pesisie het as jow en zodoende dus be-
langrieker is as jow. Shakespeare en Verdi hebben dr al es een verhaal 
en een opera over schreven. Shakespeare was een schriever, mannen 
van et CDA, en Verdi een kompenist. 

En now maek ik me zo benauwd om jow, Hero, want om dit 
syndroom kriegen te kunnen, voldoej' vanzels wel an alle eisen mit een 
vrouw as burgemeester. Zak et ziektebeeld es even mit je deurne-
men? Woj' morgens wel es klam van 't zwiet wakker en loop ie dan wel 
es in je interlokkien naor de overloop en galm ie dan wel es over de 
dele van: "En ik bin dr ok nog! Ik bin 1-kro Werkman, et gemiente-
raodslid van Zaandhuzen en ik bin niks minder as de vrouw." 

En slaek ie dan wel es zoe'n Tat-zan-kreet over de dele en raos ie 
dan wel es van: "En ik zal lekker tegen al die Stellingwarver plannegies 
van die verhipte Remco Heite ingaon. Ik zal dr overvleren in de raod. 
Ik zal ze de kop tussen twie oren zetten!" 

Ken ie disse symptomen, Hero? Ja zeker? 
Now, dan hej't. Et Othello-syndroom. Een mal spul, mien jonge. 

Zuwwe tegere es een therapie veur je ontwikkelen? Want ja, ie zullen 
toch erkennen moeten dat de vrouw belangrieker is en daj' mit dat idee 
veerder leven moeten. Want ik wil zo stomme graeg mien oolde Hem 
weeromme, een neo-Stellingwarver mli historisch besef, die gewoon 
mit Remco en de basis veur dat iene Stellingwarf staot. 
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Verrassend en gedurfd 

Et vertellegien van vandemiddag gaot over zomar een raodslid van 
West-Steilingwarf, dat stom toevallig ok in de kemmissie ruumtelike 
ontwikkeling en eupenbaore warken zit. Naemen nuum ik vandemid-
dag niet, dat is bi'jtieden zuver wat té pienlik. 

Oons raodslid het eins al een dag of wat een betien hangerig west, 
hij zegt niet al te vule en et is hek as smaekt et eten him ok wat minder 
as aanders. De vrouw het him zo stiekempiesweg al es wat bekeken 
Wat zol dr wezen? Hij is hielemaole aanders as aanders. Zol hij soms 
weer last van 't zoer hebben of... hij zal toch niks mit een aandere 
vrouw hebben? Hij het de geveerlike leeftied wat dat anbelangt. Mar 
nee, dat idee lat ze drekt weer los, veur zoks zol hij nooit en te nimmer 
genoeg lef in de huud hebben. Ze kent him. Ze gaot ofwasken in de 
keuken. 

As ze even laeter de kaemer weer inkomt mit een kanne thee, zit et 
raodslid op 'e divan mit wat pepiereboel om Mm henne. Et gezicht 
betrokken, een stokmennig reenfels in 't veurheufd. Ze veegt wat 
papperassen an de kaant, gaot naost him op 'e divan zitten, Legt de 
aann om him henne en zegt: "Waor zit ie de laeste daegen now zo mit 
te tiezen, mien jonge? Woj' dr niet es mit me over praoten? Ie zullen 
zien dat je dat oplocht." 

Et raodslid haelt een peer keer diepe aosem. 
Oe vrouw toch," zegt hij, "now moe'k vanaovend naor een vergeer-

dering van de kemmissie en now kuwwe ok zo&n maquette bekieken 
van dat bouwplan hier op 'e mark in Wolvege. Een tekening hewwe dr 
al van zien. En et is toch zo lillik, vrouw. De medeme architektuur, 
now, dan weej' et wel. Et bin vanzels allemaole van die malle blokke-
deuzen, dr is zels een woontoren van vier verdiepings bij. Lillik as de 
naacht, dat verhipte ding. Ik zie dr as de dood tegen op vanaovend. 
Wat moe'k now zeggen? Moe'k dan zeggen dak et oer- en oerlillik 
viene? Die architekten en dat soorte van volk, och, ze lullen je vanzels 
de oren van de kop. Ik heur dat volk al pramen. Et raffelt heur van de 
mond. Zij hebben et netuurlik over een plan mit markaante elemen-
ten en zo. Gooi 't mar in mien pette. En vanzels nooit iene die ze de 
waorhied zeggen dust. Alleman kletst netuurlik lieke hadde mit dat 
volk mit, want aanders woj' veur dom anzien. Et zol mij niks verbao- 
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zen as dr raadsleden binnen, die et dan drekt ok oe zo markaant 
vienen en dr drekt nog een peer woontorens bij hebben willen. De 
technokraoten regeren, vrouw. Et moet allernaole groot, kil en onper-
soonlik. Want ja, zels Oosterwoolde het al een woontoren, now, dan 
moe'n wij ok zoen ding netuurlik, want wij moe'n ok niitbroezen." 

De vrouw trekt him even naor heur toe. 
"Ik bin 't hielemaole mit je iens, mien jonge, mar ie zeggen me daor 

vanaovend in die kemmissie niet da dr niks art vienen, heur. Zo gooi 
ie je eigen glaezen in. Dommiet zetten ze je nog leger op 'e liste hij de 
volgende verkiezings. Et is now ienkeer de nije tied, mien jonge, praot 
now mar wat mit dat volk mit." 

"De ni'je lied," sputtert et raadslid, 'de olie tied. Schei toch uut, 
vrouw, moej' dat ni'je postkantoor zien, een malle ronde hoededeuze 
is 't. Dat oolde, dat hadde wat, daor ston wat, mar dat mos zo neudig 
tegen de vlakte. We mossen mitbroezen. Now, wat biwwe dr op 
veuruut gaon in Wolvege. We hadden twie leketten en we hebben nog 
twie leketten." 

"Maek je now toch niet zo drok" zegt de vrouw, "ik weet ok wel dat 
et gewone volk haast allemaole zo praot as jow. Mar ie maeken beleid, 
mien jonge, ie moe'n visie en deurzicht op 'e toekomst hebben. Ie 
moe'n medem en progressief ntitdaenken en mitpraoten over de 
architektuur van vandaege-de-dag. Dat ie moe'n daor vanaovend niet 
zeggen daj't lillik vienen. Aansen daenken ze nog daj' de ulo niet 
iensen ofmaekt hebben. Ie kun toch wel mit wat diplomatieks op 'e 
lappen kommen, ie zitten toch in de poletiek! Now dan, kleine 
technokraot van me. Weej' wat, as ze je vraogen hoe as ie et vienen, 
dan zeg ie daj't van alle kaanten bekeken en bestudeerd hebben en da 
et een verrassend en gedurfd plan vienen. Dat bin mooie woorden en 
et staot hatstikke intelligent af zoks zeggen." 

Die aovend zee et raodslid dat hij et plan verrassend en gedurfd 
vun en et was wonder, mar dat vunnen de aanderen eins ok wel en 
eredaegs ston et in de Liwwadder Kraante: West-Stellingwarf vint plan 
Wolvege verrassend en gedurfd. 
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Nel wet et wel 

Veur pattie vrouwluden heb ik een zwak, ik kan daor gewoon niks an 
doen, en vandemiddag zak jim twie naemen van zokke vrouwluden 
opbiechten. De eerste is Willeke Alberti. Dat haj'm niet docht, hen? 
Now en toch is 't zo. Van mien eerst verdiende centen schafte ik me in 
1963 een plaetespeuldertien an en ik kochte plaeties van Willeke. 
Spiegelbeelden Morgen ben ik de bruid. En die dri'jde ik gries indertied. 
En in mien fantesienen over Willeke en mij, aow ja... Ik vul dus wel 
een betien op heur en aenlik is dat nooit goed weer overgaon. Mit wat 
veur kerels as ze laeter ok ommescharrelde, Willeke bleef toch een 
betien een onberiekber ideaol. Wat is 't wat, aow? Wat een bekente-
nissen zo op donderdagmiddag onder 't eten! 

En aow is 't nut mit Willeke! Echt veurgoed nut! Soms dan moej' 
dr gewoon risseluut een punt aachter zetten. En dat doe 'k aow. 
Willeke het et veurgoed bij me bedurven. Want Willeke staot de 
laeste tied in adverteensies en dan priest ze pillen an, daor af 
supervlogge hatstikke fit van wodden. Pillen mit knoflook, ginseng en 
royal gelly d'r in, wat dat ok veur troep wezen mag. En Willeke slikt dat 
spul. Dat zegt ze temeensen in die adverteensies. Fleur mar es wat as 
Willeke zegt: "Wij kwammen lessend hatstikke mu en verdoffeld 
weeromme van vekaansie. Now, Sören en de jongen laggen veur 
pampus! Mar ik? Ik was onvermuuiber, dat ik hebbe de drie koffers 
drekt nog uutpakt, drie keer de wasmesiene drijen laoten en ok nog 
staon te strieken! En Sören en de jongen keken stomverbaosd toe naor 
al mien geheister en Sören die zee: Willeke, jonk, waor hael ie die 
energie toch weg? 

Stomme vraoge, Sören, nut die verhipte rotpillen vanzels! 
Bah Willeke! Et is nut, Willeke! Flej' de centen dan zo slimme 

vanneuden, daj' je veur zoks lienen laoten? Blei, daj' binnen! En daenk 
ie trouwens dawwe die halvewiezepraot geleuven? Now, ie bin echt 
niet fitter as die mooie Sören van je, die deur en deur trainde 
sportman. Die knoert van een vent ligt echt niet uutteld op 'e baank. 
Maek dat de katte wies, Willeke. We bin niet verrot. Nee meid, ie 
hebben et verknald en dat dot best wel een betien zeer en ik moet ok 
best wel deur de zoere appel henne bieten om je dit te zeggen, mar et 
is toch mar beter zo. 
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En now maek ik me zo benauwd dawwe zokke malle keunsten ok 
in de Stellingwarven kriegen. Dat de niks ontziende reklamemannen 
veur de Stellingwarver pillemark een bekend Stellingwarfs vrommes 
zuken, dat ok zokke gekke onzin uutkraomen wil. En hoe 'n vrommes 
zuken ze dan? Now, iene die je de oren van de kop kletsen kan en dr 
toegeliekertied toch een betien kreers en hip uutzicht. Een soorte-
ment krusing dus tussen Klaosien uut Zalk en Willeke AlbertL Now en 
d r  is in de hiele Stellingwarven mar ien vrommes te vienen, dat an die 
zwaore eisen voldot. Nel van Burgsteden, wethoolder van Oost-
Stellingwarf. 

En now komt de twiede bekentenis van vandemiddag. Ik vaal ok 
een betien op Nel. Ik kan dr niks an doen. Oevulens kuj' now ienkeer 
niet tegenholen of wel dan? 0e en jim hoeven mij niks te vertellen, ik 
wete best wel dat ze dr bi'jtieden mal overvleren kan en dat ze van t 
CDA is, mar now ja, d'r is now ienkeer gien koe zo bont of dr zit wel 
een plakkien an. En liefde maekt bliend. 

Doe et niet, Nel, as die reklamemannen bij je kommen. Laot je niet 
bepraoten, jonk, om een soort Stellingwarver krudewiefien te wodden. 
Want veurdaj't weten staot jow foto ok in zoe'n flutadverteensie mit in 
grote letters d'r bij: Nel wet et wel! En veurdaj't weten jakker ie dan 
in dat elektrische autogien van de gemiente aovens naor vrouwlude-
groepen mit een flut van die pilletroep. En dan zweer ie krek zo mal 
op as Willeke dot. 

'Vrouwluden waoromme dochten jim dat ik nog zo fit en jeugdig 
bin en op mien leeftied nog een wapsetaille hebbe? En waoromme 
dochten jim dat ik dr zo overvleren kan in de gemienteraod en dak 
wel drie keer om al die zooltzakken van kerels henne kan? Now, Net 
wet et wel. Nel bruukt pillen mit knoflook, ginseng en royal gelly dr in. 
Breuk ei ok, vrouwluden, en dan zuj'm zien hoe as et jim weer deur de 
huud henne broezen zal.' 

Doe et niet, Nel, as die geldwolven van reklamemannen bij je 
kommen. Asjeblief Nel, gooi ie mien platonische illusies ten opzichte 
van jow now ok nog niet an gruzelementen. Asjeblief Nel... 
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De Euro-kedo-show 

Ten ding moej de winkelman, waar ik mien bosschoppen doe, naoge-
ven. Hij het meenskekennis. Hij wet sekuur hoe as meensken in 
mekeer zitten. Meensken bin hebberig, onneuzel en ze helen van 
spullegies. En daar speult die man op in om dr zels beter van te 
wodden. Dat de iene nao de andere grote aktie lat hij op oons los. 
Now vun ik altieten dat ik niet hebberig en onneuzel bin en ik miende 
ok dak niet van spullegies hul. Mar mien winkelman kent me bliekber 
beter as dak mezels kenne, rno&k now tot mien schaande bekennen. 
Ik bin dus ok veur de biele gaan. Want behalven de rooie zegelties die 

van de kassajuffer kriege en die t al jaoren as een kleuterschoele 
kiend op speerkaorten plakke, doe t now ok tnit an die geweldige 
aktie. De Euro-kedo-show. 

De Buro-kedo-show. Bill zovule gulden an bosschoppen krieg ik 
now een soortement kaanskaorte. En daor kuj keers een allemachtige 
dikke pries op winnen. Een auto of zo en as dat gelok niet mit je is, dan 
kuj' ok nog ofbeeldings van drie liekese perdukten op je kaortien staan 
hebben en as dat wonder je overkomt, dan ma dat veur niks hebben. 
Veur niks! En veur twie liekese ofbeeldings en een joker hej't ok veur 
niks. Veur niks Now, de hebberighied slat toe bij die woorden en ie 
moen as meens stark in je schoenen staon wij' dan nog moreel 
overaende blieven. 

En et was drekt raek! Alleman kreeg een foolder angaonde de 
Euro-kedo-show in de busse en daor zat ok zoe'n kaanskaorte bij en 
ja beur, ik hadde een pries! Drie liekese plaeties van een flessien 
koffiemelk. Now mak van de dokter al jaoren gien koffie meer 
hebben, dat koffiemelk bruuk ik vanzels ok nooit, mar ja, ikke toch as 
de mieter mit de wilde kop in de auto en mit mien kaanskaorte naar 
de winkel, want et was veur niks. 

"Et is drekt raek," Zee ik triomfaantelik en glunderende tegen de 
kassajuffer en ik legde et flessien koffiemelk en et winnende kaortien 
op 'e lopende baand. 

Ze keek me zuver een betien begrotelik an. 
"lederiene het de eerste keer een pries." zee ze. "Dat doen ze om jim 

alvaast gek in de kop te maeken, zodaj'm ankem weke allemaole weer 
om bosschoppen kommen. Die winkelmannen van tegenworig bin 
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lieperds, hooi daor mar rekening mit." 
Ereweeks kree'k drie kaorties bij de bosschoppen. Now, ik kon 

niet zolange waachten totda'k thuus was, dat op et parkeerterrein 
ratste ik die kaorties al los. Een lachend vrommes keek me vanof et 
kaortien an en zee dat et slimme spietig was, mar ik hadde de 
heufdpries niet. En de bosschoppeprenties weren allemaole ongelie-
kes. Shit, shit en nog es shit. Dwas in de kop en mar krek een 
loslopende hond ontwiekende jakkerde ik op huus an. 

En zo gaot ei op dat eerste geloks- c.q. nepschot nao, iederkeer. 
Niks en nog es niks. Mar et vuur van de hebberighied is deur de 
winkelman en zien helpers lekker opraekeld, dat ik jaege mit dollar-
tekens in de ogen elke weke naor de supermark op et Oost in Wolvege. 
Idioot dak bin. 

Veurofgaonde all disse aktie hadden we een aktie mit gooldkleuri-
ge bodpepieren munten en aj' die rottige munten inleverden koj' 
bepaolde dingen veur de halve pries kriegen. De halve pries! Dat ikke 
dr as een wilde op of. Now, altied en iewig van die flutterige troep daor 
een gewone Stellingwarver vanzels gien verlet van het, mar et was veur 
half geld, dat ik zitte now mit een huus vol troep. Twie pakken bami 
hek in de vriezer zitten en ik hole niet van bami, ik wor dr mal van in 
de houd, dat ze zullen wel in de vriezer zitten blieven. Ik haffele ok nog 
mit een kupien margerine omme. Of is 't now boerebotter? Et is dus 
een hussemussien, van alles zit dr een kliekien in. Een kupien van alles 
niks dus. Now, et smaekt ok naor van alles niks. Marja, et was veur half 
geld, dat ik haffele wel deur. En ik zitte ok nog mit een busse haoriak, 
twie peer penties en drie blikken kattevoer en ik hebbe gien katte. En 
doe dr echt wat was, daor a'k wel verlet van hadde, tuunstoelen, doe 
weren ze uutverkocht doe ik d'r antoffelen kwam. 

Nao disse aktie zal d'r wel weer een ni'je aktie kommen. En wij bin 
wel zo gek. Totdat de dag komt, dat wij konsumenten wakker wodden 
en dawwe zeggen: "Rot op mit jim onzin, verleeg de priezen mar wat, 
daor hewwe meer an as an dat kienderachtige gedoe." 

Hawwe oons kleine dörpswinkeltien van Geeft en Hennie now nog 
mar, et was d'r een tikkeitien duurder, mar ie wedden dr temeensen 
wel veur vol anzien. 
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Torero-Tinus 

Ak eerlik bin dan vien ik aenlik dat de vrouwluden van de Stellingwar-
ver politici heur meer mit de poletiek bemuuien moeten. En dan liefst 
krek zo as Nancy Reagan dat indertied dec. Vrouwluden, zo'k zo 
zeggen, niet zo bescheiden, doe as Nancy, daar hebben de Stellingwar-
ven alliend mar baat bij. Krek zoas Amerike baat had het bij Nancy. 
Want we weten vanzels allemaole wel hoe as 't dr in de wereld henne 
leit, aorige mat niet slim deurtaastende kerels hebben meerstal 
kwaaie vrouwluden. Toeken. Gelokkig mar, want aanders kwam dr 
van zokke kerels vanzels gien spat terechte. En as et om politici gunt, 
dan komt dr van et mand dat ze regeren, ok gien spat terechte. Wat 
een zegen dat dr vrouwluden á Ja Nancy binnen. 

Ja. Stellingwarver vrouwluden, en now hoeven jim Nancy niet in 
alles nao te doen, heur, want a'k et goed hebbe, dan kwam Frank 
Sinatra ok wel es stiekem op et Witte Huus art de aachterdeure as 
Ronnie krek even op 'e rittel was. Zokke malle keunsten, dat hoeft dus 
niet, vrouwluden, et moet netuurlik gien wildeboel wodden. Jim 
hoeven jim mannen alliend mar wat poletiek bij te sturen as ze dr es 
weer wat in omniebrobbelen, zak mat zeggen. Ik zie al veur me hoe 
as 't dan gaon zal in de Steltingwarven. 

Et gemienteraodslid Tinus, lao'we hint Tinus numen, van West-
Stellingwarf komt aovens doodmu thuus van een vergeerdering van de 
raodskemmissie bestuurlike- en financiële zaeken. Zien vrouw Lam-
mie ligt al op bedde. Op 'e keukentaofel het ze zoas alliS een tippien 
dreuge wost, een stokkien keze en een peer plakkies komkommer veur 
him klaarzet. En as Tinus dat zoe'n betien behaffeld het sloft hij de 
trappe op naor boven toe. 

Larnmie het et schiemerlaampien op heur naachtkassien an en ligt 
in een wuft naachthemd de horoscoop in de Margriet te lezen. 

"Kom mar gauw bij me," zegt ze. 
Et raods!id struupt zien lange flenelien pyjame an en flapt naast 

Lammie daele. 
"Wat hej'm vanaovend bepraot?" vragt ze. 
Tinus gaept es. 
"We willen een toeristebelasting invoeren. Twie kwatties veur elke 

ovemaachting." 
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"En ie hebben veur stemd?" vragt Lammie. 
"Ja, mos dat dan niet?" 
"Nee, netuurlik niet, domkoppien van me. Die man of wat die hier 

een naacht bij de Driewegsluus liggen. En dan wojm de bode van t 
gemientehuus d'r morgens zeker op of sturen: "Goeie, ik bin Haarm 
van de gemiente en ik komme om de twie kwatties." Nee Tinus. Ik 
hebbe et 06-nommer van de Margriet krek held. Ie weten daf een holle 
binnen, hen, ie bin begin meie jaorig, dat dan is de bolle je sterrebeeld. 
En now zeden ze dat bollen heur meer profileren moeten. Ie moen je 
niet meer van de bok op 'e ezel sturen laoten, Tinus. Ie moe'n zels in 
de raod mit deurtaastende plannen kommen. En now hek in de 
kraante lezen, dat de K.I. inkrimpen moet en now docht ik zo, hen, dat 
mit die toeristebelasting levert jim toch gien spatter op. Jim moen zien 
daj'm hier wIe meer toeristen henne lokken. As ie now es veurstellen, 
Tinus, dat de gemiente een stokniennig van die overtollige K.I.-bollen 
ankocht en dan maeken jim van Wolvege ien keer in 't jaor et 
Pamplona van et Noorden. En dan maeken jim die bollen eerst goed 
overstuur en wild in de kop en dan jaegen jim ze deur de winkelstrao-
ten van Wolvege aachter een koppel overmoedige jongknaopen an. 
Ie zullen zien dat daor kloften toeristen op of kommen, Tinus, en aj'm 
dan de aandere daegs es bollevechten orgeniseren op 'e drafbaene, 
dan blieven die toeristen hier ok wel een dag of wat ommehangen en 
dat levert jim vule meer op as die peer flutterige kwatties. En dan 
doej'm dat bollevechten vanzels zonder speren en messen zoas in 
Spanje, et moet gien bloederige boel wodden wat die dieren anbe-
langt, aanders kriej' geheid die Fryske Gea-freaks op 'e nekke. En dat 
geziever moe'n we niet hebben. Gewoon bij de horens pakken die 
bollen en op 'e knijen zien te kriegen. En dan draef ie as extra attraktie 
ok mit deur de winkelstraoten, Tinus, en ie bin ok bollevechter op 'e 
drafbaene. In zoen strakke broek mit een rooie buusdoek. Omdaj' et 
plan bedocht hebben. En now slaopen, mooie torero van me." 

Die naacht biest Torero-Tinus in een gruwelike naachtmerrie deur 
de winkelstraoten van Wolvege mit een ofdaankte, snoevende K.I.-
bolle aachter lijm an. 

Hoe liekt jim dit, vrouwluden? Willen jim wel an zoks mitwarken? 
Willen jim jim kerels wel wat anvieteren bijtieden as ze wat al te sloeg 
doende binnen. Willen jim wel de Stellingwarver Nancy Reagans 
wodden? 
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Ooldejaorsstunt 

Ooldejaorsdag 1992. In de Stellingwarven is de spanning te smeden. 
En niet alliend in de Stellingwarven. De hiele wereld vragt him 
vandaege mat ien ding of: mli wat veur stunt zot de ooldejaorsploeg 
uur Else, de Vesuviuselub, over een ure of wat op 'e proppen kommen? 
Zollen ze mit een nog spraokmaekender aktie kommen as et veurige 
jaor? Dat kan vanzels haost niet, zoj' zo zeggen. Veurig jaor wedde 
hiel Hollaand ommes deur oons Stellingwarvers kompleet veur schut 
zet. Wij Stellingwarvers, wij steulen Gorbatsjov hij Madame Tus-
saud in Amsterdam! De hiele wereld vun ei prachtig! Gorbatsjov in 
Else! Mat dat volk uut Amsterdam, d'r kon gien lachien of. De 
zoerproemen! Och, die Hoflaanders hebben vanzels gien spatter 
gevuulte veur Stellingwarver humor. 

En now hoolt de wereld de aosern in en alleman daenkt: Wie zollen 
die dekselse Stellingwarvers vannaacht bi de pete hebben? Wie 
zeilen dr over een ure of wat hatstikke veur gek staan? En ik weet dat 
dus. En as jim niks deurvertellen, dan verklap ik et jim alvaast stiekem. 
Dus slot op 'e mond, volk, want op dit mement gebeurt et! 

Ik neme jim now evenpies mit naor Schiphol, want op Schiphol 
staot op 't ogenblik de regeringsfellowship. de PBX, startklaor. En in 
dat vliegtuug zitten Lubbers en Kok mit de beide vrouwluden. Die 
zullen mit mekaander weer es een reisien maeken. Even naor Zuud-
Afrike of zo. En de bemanning is krek an boord kommen. Een piloot, 
een twiede piloot, een peer kerels veur de techniek en een peer 
gewoepste stewardessen. Lubbers kikt zo al es mit een half oge naor 
al dat volk en hij zegt tegen Kok dat et wat wonder is, mar dat hij disse 
bemanning nog nooit eerder zien het en hij vligt aanders hel wat of 
mit disse kiste. Now, Kok wei dr niks van, die zegt dat hij nooit zovule 
acht op meensken geft. En de beide hutsjeflutten van vrouwluden 
weten al hielemaole van meten noch blaozen. Die hebben et alliend 
mar over de laeste roddels nut de Privé. Dat Lubbers stapt op

' 
 'e piloot 

of en zegt: "Ik hebbe jim nog nooit eerder zien. Wat is dit veur wondere 
vertoning? De regeringsfellowship het toch een vaaste bemanning?" 

De eerste piloot verzet zien pette es en zegt dan: "De hiele ploeg ligt 
in de lappebak, Excellentie, ze hebben allemaole de koelde pip. Jim 
zullen et mit oons doen moeten." 
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Now, ie kun an Lubbers zien dat hij et een wonder spullegien vint, 
mar hij gaot toch weer zitten en schinkt Kok en himzels een glassien 
lekkere Fraanse kejak in nut de taxfreeshop, niet vermoedende dat de 
echte bemanning op dat mement opsleuten zit in de begasieruumte. 
Niet beseffende dat ze in hanen valen binnen van de Vesuviusciub nut 
Else. Want de piloot is gieniene een as Henk Schurer, mister Vesuvius 
himzeis. En ien van de stewardessen is onmiskenber Hiltsje van Luit 
de Boer van de Butenweg. 

En as ze de locht in binnen en Hiltsje bijlanges gaot ruit luxe bolties 
en spi'jzakken, dan won de excellenties geweer wat as dr te redden is. 
Piloot Henk vertelt dat ze, krek as Gorbatsjov veurig jaor, kaapt 
binnen, en dat de reize niet naor Zuud-Afrike gaot, mar naor Else in 
de Stellingwarven. En dat ze vannaacht om twaelf ure in et plaetselike 
kefé Et Aan/eer an et volk zien laoten wodden zullen. 

Now, Lubbers en Kok bin deur alles henne duvels en ze raozen dat 
et een smerige, vieze streek is. Mar Henk en Hiltsje zeggen doodge-
moedereerd dat ze heur koest holen moeten en dat ze zels wel viezere 
streken uuthaelen. Mit de W.A.O. en zo. En zo koerst et vliegtuug op 
'e Stellingwarven an. En vannaacht komt de hele wereld dus te weten 
wat jim now al weten. 

Mar weten jim waor as ik now zo benauwd veur bin? Kiek, die 
Gorbatsjov wodde veurig jaor gewoon weer deur die Hollaanders 
ophaeid. Mar zolien Lubbers en Kok dommiet wel weer ophaeld 
wodden? Om mar niet over die beide hutsjeflutten van vrouwluden te 
praoten. Ik bin zo benauwd dawwe mit dat volk zitten blieven. En wij 
aansen mar bellen naor Den Haag. En zij mar gieniene sturen om ze 
op te haelen. 

"Max we willen ze ok wei brengen," haffelen wij op t  laeste zuver 
wat over de toeren. 

Mar in Den Haag zeggen ze dat ze dr op disse wieze makkelik 
ofkommen binnen. En ze lachen es smaekelik en zeggen dat wij 
Stellingwarvers gien gevuul veur Hoilaanse humor hebben. 

En in de dronkemaanscel in Oosterwoolde boken Lubbers en Kok 
nog altieten deur en deur duvels op 'e deure omme en de beide 
vrouwluden teuten an iene kliere nog deur over de laeste roddels uut 
de Privé. 



Veenstra leads... 

Am mij now vraogen zollen: "Veenstra, bin ie wel tevreden mit jow 
leventien as Stellingwarver schriever?" 

Now, jim heuren d'r misschien mal van op, mar dan zeg ik van nee. 
En as jim mij vraogen zollen: "Veenstra, heb ie ok nog verburgen 
verlangsten, daor gien meens wat van wet?' 

Jim heuren dr misschien mal van op, mar dan zeg ik van ja. Ja, ik 
hebbe verburgen verlangsten. 

Weten jim wat mij duzend keer mooier toeliekt as om een 
Stellingwarver schriever te wezen? Weten jim wat ik graeg wezen wol? 
Een toptennisser. Nee, & maeke gien gekhied vandaege, ik kieke 
mezels now even diepe in 't hatte. Toptennisser. 

Ja, now daenken dr vanzels grif weer meensken dat et me om al dat 
geld te doen is. Nee, daor gaot et me niet omme. As Stellingwarver 
schriever verbroes ik ok wel in de centen, maek jim wat dat angaot mar 
niet ongerust. Et gaot me gewoon om de kick. Want aj' een betien een 
toptennisser binnen, dan bij' ok een sekssymbool. Ja, zoe'n koolde 
kikker as Ivan Lendl niet netuurlik, mar André Agassi wel. En zoas 
André Agassi, zo zol ik dus wel wezen willen... 

Ja, now schuddekoppen jim misschien best wel even boven de 
soepenmaelenbrij en jim zeggen misschien tegen toekeer: "Die Veen-
stra toch!" 

Now, ik durve temeensen veur mien fantesienen uut te kommen. 
Jim hebben die netuurlik stiekem ok wel, mar jim durven dr niet mit 
veur 't locht te kommen. 

En dan zok dus graeg, krek as Agassi, op Wimbledon in de flnaole 
staon willen. Roland Garros en de U.S. Open op Flushing Meadow bin 
ok wel aorig, mar et haelt et vanzels niet bij Wimbledon. Want Wim-
bledon het et. Royalty. En ik bin gek op royalty. En dan wi'k graeg in 
de finaole tegen Boris Becker. Boris Boem Boem. Want in de halve 
finaoles hek Jim Courier dus al inmaekt. 

En dan kommen we tegere de baene op. Boris en ikke. En dan 
nikken we even naor de meensken in de keuninklike loge. En die 
nikken weeromme. En dan hek dus bek zoen kot shirtien an as 
Agassi. De reklame-industrie en mien sponsors hebben zegd dat dat 
moet, want iedere keer a'k een sprong maeke, dan komt me de naevel 
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bloot en dat is veur de vrouwelike fans op 'e tribunes en in de Royal 
Box nogal opwienend. En ik hebbe et haor ok wat an de lange kaant 
en ik hebbe een stoppelbaord van twie daegen. Alleniaole veur de fans 
en de p.r. 

En dan begint de wedstried. En ik hebbe gewoon een topdag! Et 
lokt gewoon allemaole! Dropshots, passeerslaegen, stopvolleys, een 
inkeld masselig netballegien. En aces! Dat is mien starke waopen. 
Daor is Ivanisevic niks bij. In twintig menuten stao 'k op set-point. En 
mit een ace, haorscharp op 'e baseline, win ik de eerste set. De 
hertoginne van Kent draeft van poere sensaosie naor 't husien. Mar de 
umpire zegt onverstoorber: Set to Veenstra. Veenstra leads. New 
halls please." 

En dan komt Boris Boem Boem in de twiede set opzetten en ik 
ksiege een allemachtigen kramp in de kuutspieren en verduld nog an 
toe, hij brekt drekt deur mien service henne. Mar daor wek dan toch 
zo heilig van in de houd, dat drekt daorop breke ik deur zien service. 
En dan geven we mekaander veerder gien centimeter krimp. Et komt 
allemachtig op 'e krop van de blaose an, dat ik maeke bi'jtieden een 
kreunend geluud bij et opslaon. Niet zo bar as die blei van een Monica 
Seles, mar toch... En dan win ik mit 10-8 de tiebreak en de twiede set. 

Veenstra leads. New halls please." 
En de hertoginne van Kent reist alweer naor 't husien. 
Now en de dadde set gaot gewoon weer as de gesmeerde bliksem. 

De iene ace nao de aandere jaeg ik knoerhad over de baene. 
"Scheisse," rept Becker keer op keer. "Scheisse!" 
Mar ja, hij kan gewoon lange niet tegen me op. Mit 6-1 trek ik de 

final set naor me toe en Boris zegt nog een keer van Scheisse as hij me 
even laeter over et net henne fielseteert. 

En dan komt de beker van de hertog en de hertoginne van Kent. 
"Your Graces," zeg ik, "jim kun jim niet indaenken hoe'n kramp a'k 

in de kuten had hebbe." 
De hertoginne pakt me kammeraodschoppelik bij de aami en zegt: 

"You were rnarvellous, mr. Veenstra, ik mos van poere opwiening wel 
drie keer naor 't husien." 

"My dear toch," zegt de hertog, mar de hertoginne en ik bin 
hielemaole deur 't dolle henne en dan flap ie d'r gewoon alles uut. 

Die aovend eupen ik et Wimbiedon-bal mit de winner bij de 
vrouwiuden. Martina Navratilova. Now ha'k liever een woeste samba 
mit Sabatini daanst, mar och, zels in je mooiste fantesienen kuj' niet 
alles hebben. 
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Vot mit Giovanni! 

Ik zitte de laeste tied beheurlik in de rats. En now vienen jim et 
misschien best wel een betien vervelend dat ik onder 't eten mit mien 
sores bij jim in huus komme, mar ja, alles opzoolten is ok niet goed, 
een meens moet zien zwaorighied wel es kwiet. Wat is dr naemelik 
gaonde? 

Volk, ik hebbe dr eins altied nog een meraokelse nocht au en kom 
wekeliks mit een vertellegien bij jim over de heerd en ik geleuve dat 
jim dat ok nog wel op pries stellen. Now is dr netuurlik altieten volk 
dat dr niks an vint, mat meensken zonder kultureel en literair besef 
hool ie now ienkeer. Daor doej' niks an. 

Mar weten jim wat now zo ellendig is? Disse Stellingwarver 
stiekelstokkies beginnen zo staorigan toch wel wat vervelende bi'jef-
fekten te kriegen. Et is mij now al een keermennig overkommen dat 
ik argens boven in Frieslaand was om wat veur te dregen uut eigen 
wark en dat d'r in et schoft een vrommes bij me kwam. En ik wete niet 
wat dat is tussen vrouwluden en mij, mat et wodt eins altied drekt 
nogal intiem en zokke vrouwluden vertrouwen me dan al vrij gauw 
alderhaande geheimen van heur huselike leven toe. Dat dan pakt zo&n 
vrommes me even bij de aarm en ze zegt: "Veenstra, wy genietsje altyd 
sa fan jo wyklikse praatsjes en it is miskien wol net sa't it heart, mar op 
tongersdei sjit it bibellézen der noch wolris by yn op dy manier. Mat 
och, de Heare sil 't (Is wol net kwea ôf nimme, dat wy der ienris yn de 
wike in bytsje in potsje fan meitsje." 

En hier bin 'k now echt mit an, volk, kiek et is prachtig veur mij, 
mat ik wil vanzels niet graeg op mien geweten hebben dat mien 
luusterders dr religieus mit de pette naor beginnen te gooien. Dat 
moet toch niet! Vrouwluden toch! Et zit me zo in de wege! En dan bin 
k zo benauwd dat de doomnees et dommiet te weten kommen zullen. 
En now bin dr vanzels doomnees en doomnees. Veur doomnees die 
wat lossies in de leer binnen, zal t gien inkeld punt wezen, mat ie 
hebben ok doomnees die wat stroever en minder plooiber binnen en 
ik bin zo bange dat as die vrouwluden tegen zokke doomnees lieke 
loslippig binnen as tegen mij, dat ze dan de hiele Heidelbarger 
Cathegismus over heur henne kriegen. Vrouwluden, zorg toch dat jim 
dat niet overkomt! 
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En as oonze kathelieke kammeraoden en kammeraodskes dr now 
eerdaegs ok mar niet een soepien van maeken gaon, want dan is de 
ramp vanzels hielemaole niet te overzien. Daor hek lestnaachs toch zo 
vreselike mal van droomd. Ik droomde dat ien van mien grootste fans 
bij de pestoor biechtte dat de godsdienstige plichten dr donderdags 
wel es bij in scheuten omdat ik dan op 'e radio was. En now was zoe'n 
oolderwetse Bourgondische dörpspestoor netuurlik in lachen uutbas-
ten in de biechtstoel en die hadde zegd dat et veerder wel snor zat, mar 
de pestoor van mien fan hadde een 0e zoe'n zunig montien en die zee 
lelk dat ze op heur dwaelings weeromme kommen mos. En die aovend 
nog schreef hij een brief an een kardinaol in er Vaticaon, die de 
zuverhied van de geleufsleer of zo in de smiezen holen moet en die 
hadde et bek nog een betien slimmer te pakken as Gijsen. Griezelige 
slim dus. En die briefde et vanzels drekt over naor de alderhoogste. De 
Paus. 

En ik kieke mit de kastdaegen altied naor de Paus op et balkon van 
de Sunt Pieter. En in mien benauwende droom was et ok kastfeest. Et 
Sunt Pietersplein was zo vol as een pottien mit pieren, de Zwitserse 
Garde stoa stram in de holing en et orkest speulde de Pauselike 
Hymne en de Paus gaf zien zegen Lirbi et Orhi en weenskte in 
vierenvuuftig taelen de wereld een zegend kastfeest toe. lene tael 
meer as et veurige jaar... En et gong krek as aanders. 

In et Duuts: "Fröhliche Weihnachten. Gelobt sei Jesus Christ." 
In et Nederlaans: "Zalig en Gelukkig Kerstmis." 
In et Stellingwarfs... 
De aosem stoekte me in de keel en de Paus zee dwas en gremietig: 

"Noffelik kastfeest en Omroep Frieslaand moet dr as de gesmeerde 
bliksem veur zorgen dat Giovanni Veenstra drekt van de radio 
verdwient." 

Een donderend applaus volgde en et orkest gooide dr  een peer 
extra riedels van de Pauselike Hymne tegen an. En doe scheut ik 
wakker van de wekker. 

Beste vrouwluden, jim kun mij et beste mar niet meer vertellen dat 
jim dr wel es een pottien van maeken mit dat biebellezen en zo, dan 
hoef ik temeensen niet zo mal meer te dromen. 
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Zeg et mar 

0 'e maendag kuj'm op Omroep Frieslaand altied jim zeggien doen 
in de rebriek Siz ir mar. Vandaege, op 'e donderdag, een extra 
oflevering van dit pergramme, omdawwe graeg wat reakties van 
Stellingwarver vrouwluden hebben willen op dat opzienbaorende 
ni]s, dat lestdaegs in de kraante stori. Vrouwluden bin de laeste jaoren 
de hieltied zekerder van heurzels wodden. Vroeger weren ze vule 
somberder en kribbiger as manluden. Mar daanlczi'j de emancipaosie 
is dat allemaole verleden lied, zo het een groot onderzuuk uutwezen 
Et vrommes van vandaege-de-dag zit gewoon lekker in heur vel. En 
now willen wij wel es weten hoe dat mit de Stellingwarver vrouwluden 
zit. Zitten die ok zo lekker in heur vel? Zeg et mar, Stellingwarver 
vrouwluden, bel now Omroep Frieslaand, tillefoon 058-997799, 058-
twie keer negen, twie keer zeuven, twie keer negen. 

En daor hek as eerste vrouw Bakker van Steggerde an de tillefoon? 
"Mit Lies Bakker van de Westvierdepatten. Is 't mit Veenstra zels?" 
"Ja." 
"Now, Veenstra, om op jow vraoge in te gaon, ik zitte allemachtige 

lekker in mien vel. Ik vule me gewoon een aander vrommes now 
Willem dr niet meer is. Et is misschien mal zeggen, mar et is wel zo." 

"Willem was jow man?" 
"Ja." 
"En jim bin nut mekeer?" 
"Ik bin wedevrouw, Veenstra, al drie jaor. Ja, et is misschien mal 

zeggen en et is best wel sneu veur Willem, mar ik bin d'r van opfleurd. 
Och, ie kennen dat wel, Veenstra, die carrièrejaegers. En zo was 
Willem dus ok. Now, hij het et tot rifferendaoris schopt. Ik bin et hiele 
laand deurvleugen mit die kerel. En altied mm-  weer solseteren om 
argens aanders hogerop kommen te kunnen. Dat hup, de hiele zwik 
weer in de verhuuswaegen en daor tuften we weer henne. Arnhem, 
Zierikzee, Mestricht. Harrejasses nog an toe. Niet dak vroeger niet 
gek mit him was, heur, mar alles het altied om him dri'jd, hen. En et 
was altieten de gewoonste zaeke van de wereld, dat ik d'r mit de jongen 
wel aachteran hobbelde. 

En doe zat hij op een morgen dood op 'e stoel in zien mooie 
rifferendaoriskaemer. Zesenvuuftig. Tel uut je weenst. En ie vienen 
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et misschien wonder, Veenstra, mar doe 'k nao de kremaosie in de 
koffiekaemer zat, doe docht ik: Lies, jonk, ie bin now vuvenvuuftig, de 
overgaank hej' niet al te vule hinder van, aj now nog wat an je leven 
hebben willen, dan neem ie et leide zels in hanen. Ie doen waor aj' zels 
aorighied an hebben en ie dri'jen de rollen omme. Je laoten nooit meer 
et initiatief over an een kerel, mar ie nemen zels et initiatief! En dat 
vuult lekker, Veenstra, dat vuult verhipte lekker, dat zak je wel 
vertellen. 

Ik gao mit Griet, een kammeraodske van me van Venekoten, 
wekeliks op manludejacht zoas wij dat numen. Op zokke aovens veur 
alliendstaonden. Ken ie die?" 

"Nee' 
"Now, et was eerst best wel een betien griezelig, heur, want et stikt 

dr van die glundige kerels, die jow as ienzem vrommesien wel es 
evenpies versieren zullen. Now, dan bin ze bij Lies en Griet an 't 
verkeerde adres. Wij laoten oons niet versieren, wij versieren zels, 
Veenstra. En we reizen tegere alles of. Tropenfauna bij 't Oranje-
woold, Hotel Vreewiek in Drachten. Zolange as de auto et mar 
riedende hooit. 

En awwe dan zaoterdagsaovens zoe'n zael inkommen, dan pikken 
we d'r drekt iene out, die oons wel anstaot. En daor pappen we dan mit 
an. En hoe jonger hoe liever. Et is ok een soort wedstried tussen Griet 
en mij, dat begriep ie zeker wel, now? 

De veurige weke ha'k d'r iene van negenendattig. Een zekere 
Pieter. Hij schatte mij mar een jaormennig oolder. Now zie 'k d'r ok 
nog hups uur al zeg ik et zels en... ik zitte dus lekker in mien vel. 

Mit die Pieter is 't trouwens een ofknapper wodden. Ja, zie 
Veenstra, Willem staot in een zuIveren lissien op 'e tillevisie en awwe 
op manludejacht gaon, dan stop ik Willem eerst altied in de lae van 't 
kemmodegien, want ja, aj' mit een aandere kerel wat op 'e baank 
ommedonderjaegen, dan staot zoe'n petret je toch in de wege. En now 
ha'k dat die aovend glad vergeten. En ik zol bek toegriepen bij Pieter 
of ik kieke Willem recht in 't rifferendaorisgezichte. Now, doe kon 'k 
et niet meer. Dat ik hebbe Willem now alvaast mar in de lae stopt, dan 
vergeet ik et zaoterdag niet. En now moe'k opholen, want Griet komt 
et pattien daele. Mar ie weten et dus, Veenstra, ik zitte lekker in mien 
vel. En ie moe'n veural deurgaon mit je radiopraoties en kom ok es op 
zoe'n aovend veur alliendstaonden, want ik zol jow eins ok best wel es 
lekker versieren willen, ie bin aenlik best mien type wel. De groeten 
van Lies... 
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De Frankfurter Buchmesse 

Van 't jaor wodt Nederlaand themalaand of zo op 'e Frankfurter 
Buchmesse. En daor wodt dan niet alliend andacht geven an Neder-
laanse en Vlaamse schrievers en zo, mar de Friese schrievers kriegen 
dr heur gerak ok. Alliend oons Stellingwarvers, oons hebben ze dus 
weer es een keertien niet vraogd. Wij bin zeker niet belangriek 
genoeg. Wij stellen zeker niks veur. Wij schrieven niet in een 
riekstael. Wat een allemachtig dom gedoe nog altieten! Kiek, aj' zokke 
berichies in de kraante lezen, now, dan begint je et bloed as Stelling-
warver mal te broezen. En daenk mit mekeer ok mar niet, dawwe et 
hier bij zitten laoten. Dan kennen jim de Stellingwarvers nog niet. Ik 
zal 't jim nog aanders vertellen, wij willen daor op die Buchmesse niet 
iensen meer in iene stand staon mit de Hollaanders en de Friezen. Wij 
redden oonszels wel! Hewwe altied al moeten! 

Dat op een mooie dag in 1993 laeden wij een stokmennig bodpe-
pieren deuzen vol Stellingwarver boeken en foolderties in een oold, 
roesterig volkswaegenbussien. En we stoppen ok een taofeltien en een 
peer tuunstoelen in et bussien. En dan tuffen Pieter Jonker van de 
Stellingwarver Schrieversronte en topauteur Veenstra naor Fraank-
fort. Jonker aachter et stuur. Rood-wit permosiepettien op en een 
segare in 't heufd. En topauteur Veenstra mit een wegenkaorte op 'e 
kni'jen. Op naor de Frankfurter Buchmesse! 

En dan zetten we daorginderd oons taofeltien mit de tuunstoelen 
gewoon butendeure bij de ingaank van de Buchmesse daele. En op 
dat taofeltien leggen we oonze boeken en foolderties. En wij flappen, 
mu van de lange reize, op 'e tuunstoelen daele en haelen een thermos-
kanne mit koffie en een poede mit bolties uur een oolde tasse, want 
oonze reize wodt dus niet subsidieerd, dat et past oons niet en po uur 
diketen in zoe'n sjiek restauraant. 

En dan zien we ze bij oons langes kommen, de upper ten van de 
Flollaanse en Friese schrieveri'je. Mensje van Keulen en Maarten 't 
Hart haand in haand. Beidend in een strak kokerrokkien, zwatte 
netkousen en op hoge hakken. Ie kennen ze kwaolik uut mekeer. En 
ze zien oons niet lens zitten! 

Dan kommen dr wat hotemetoten van de Afûk en de Fryske 
Akedemy. Now, die zien oons vanzels ok niet zitten. 



En aj' daenken daj' alles had hebben: Hedy d'Ancona! In wezen te 
beroerd om dr flink wat centen veur nut te trekken, mar as ze dr 
henne kan te vliegen, dan is ze percent. Mar oons zicht ze niet zitten. 
Streektaelliteratuur, Hedy het dr gien nosie van. Een kultuurbesef 
van nul komma nul dus. 

Wie oons wel zitten zien? Een stokmennig uutslaopen butenlaanse 
uutgevers, die zo staorigan walgen van et tegen mekeer oppronken op 
e Buchmesse en et anstelderige gekaekel van de hotemetoten. En dan 
stuiten ze butendeure op oons. Twie aorige, gewone Stellingwarver 
jongknaopen mit heur taofeltien vol negosie. 

En Hen Bietenbauer het eins wel een protte interesse veur een 
peer boekjes van een glunderende topauteur Veenstra. Dat de rechten 
van Lamer: und Loets/ce won verkocht en de prachtig mooie verhae-
lebundel Das Boot nach Valhöll ok. Jonker prissenteert Herr Bieten-
bauer rejaol een segare van twie kwatties. 

En dan komt monsieur le Moulin, die ok al es in Lainert en Lutske 
ommeblaeclert en zegt dat hij dat stomme graeg as Louis er Lucienne 
op 'e Fraanse mark brengen wil. Jonker haelt de deuze mit segaren 
weer veur 't locht en topauteur Veenstra glundert nog meer en voeskt 
intied ok al mit Bjöm Silverskjöld, een blonde Zweedse uutgever, die 
zegt dat Een vlinder van zuiver et geheid maeken gaot in Zweden. De 
segaredeuze van Pieter Jonker begint zo staorigan leeg te raeken as 
een stokmennig uutgevers uut Ingelaand, Italië en Oostenriek ok vette 
kontrakten ofsluten willen. Dat al mit al versmoren de beide Stelling-
warvers in de drokte en hebben ze et mar kwaolik an tied en maek de 
poede mit bolties leeg. 

As ze nao ofloop van de Buchmesse weer in et oolde, roesterige 
volkswaegenbussien op 'e Autobahn rieden, jaegen ze eerst de man-
nen van de Afûk veurbij. Topauteur Veenstra dri'jt et autoraempien 
naor onderen en raost kwaojongesaehtig van sliep-uut tegen de 
Friezen. Even laeter rieden ze Maarten en Mensje veurbi'j, die haand 
in haand op 'e aachterbaank zitten te trekkebekken. En vlak veur 
Arnhem stoeven ze Hedy d'Ancona veurbi'j, die aachter in de luxe 
regeringsslee een boekien nut de boeketreeks zit te lezen. Kuituurbe-
set.., och, laot ok mar. 

Jonker en Veenstra rieden slop van 't lachen om al dat wondere 
volk in heur roesterige volkswaegenbussien weeromme naor de Stel-
lingwarven. 
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Lem zet ze klem! 

Vandaege een eupen brief an Wim Lem, de fraktieveurzitter van de 
PvdA in Oost-Stellingwarf. 

Beste Wim, 

Heb ie wel in de gaten dat et dominiet zomar 1994 is en dat dr dan 
weer verkiezings binnen. En now hoef ik jow vanzels niet te vertellen 
dat jow pertij dr altieten nog belabberde mal veur staot. Dat is jow 
schuld netuurlik ok niet, dat komt nog mit deur dat misselike gedri'j 
van die Kok en die hutsjeflut van een Ter Veld de veurige zoemer. Mar 
now heb ik een plannegien, Wim, omjim dr in Oost-Stellingwarf in elk 
geval weer bovenop te helpen. 

Kiek es, Wim, ie bin een knap, kaant ventien, en dat weej' zels 
netuurlik ok bliksemse goed. En daor moej dus van profiteren. Doe 
now toch je veurdiel mit et feit daj' de glamourboy van de gemiente-
raod binnen. Maek daor now toch je haandelsmark van. Ie bin ja krek 
zoe'n kreerze kerel as die Bill Clinton en die Al Ooit. En die hebben 
lessend ok wunnen. As ie een goeie kampagneleider kriegen kunnen, 
dan zit ie dommiet op rozen. 

As ik jow kampagneleider now es wor, Wim, hoe liekt jow dat toe? 
En dan gao'we et zo doen: we huren alle dörpshuzen of in Oost-
Stellingwarf en dan jakkeren we die mit een buurtbussien van de Fram 
bij lanjes. En dan sieren we die dörpshuzen op mit rooie en witte 
belonnen en we drokken jow fans bodden in de haand mit Lem zet ze 
klem dr op. 

En dan lao'we eerst wat majorettes ommespringen, en dan kom ie 
haand in haand mit Renie, je vrouw, et teniel op. Ze hiet toch van 
Renie, now? Now, dan kommen jim dus tegere et teniel op en dan hooi 
ie jow speech. Maand in haand et teniel dus op, Wim, zodat de 
meensken zien kunnen daj'm nog hatstikke gek op mekeer binnen. 
Want dat moet, heur Wim. Norms en weerden, da's weer in, mien 
jonge. Al te linkse praot moet dus beslist niet, daor scoor ie niet meer 
mit. En dan dudelike, gewone, kotte zinnen, zodat et volk dr wat van 
begript. Daj' de normvervaeging anpakken willen, dat dr meer peli-
sies kommen moeten en dat de illegaolen vot moeten. Gewoon Kosto 
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en 't CDA wat naopraoten, Wim, et socialisme van de negentiger 
jaoren. 

En dan moej' d'r veur zorgen daj' een net pak an hebben mit een 
strik veur. Uien spiekerbroek, Wim, dat kan niet, heur. Een pak mit 
een strik, aanders is 't werachies krek as loop ie dr bij as iene van 
Gruun Links. En dat moet niet. En now ken ik Renie, je vrouw, niet, 
mar die moet dus ok een betien knap veur 't locht kommen. Ik hope, 
Renie, daj' lessend een betien naor Hillary Clinton keken hebben. Dus 
a'k jow was, dan zo'k me mar een maantelpakkien van Fraans 
Molenaar antugen. Upper-middie class, Renie, ie zullen zien dat et je 
staot, jonk. En dan moej' Wim ok een tuut geven as hij uutpraot is en 
as de zael him toejuicht en ze mit die bedden staon te zwaaien. En wel 
in elk dörp een aander maantelpakkien, Renie, et moet gien aarmoe-
dige boel lieken, et kostje eerst wel een stuver of wat, mar et legt je grif 
gien wiendeier. 

En drekt aj' morgens van bedde kommen, Wim, een aentien joggen 
in een kot broekien en een t-shirtien. Gewoon even mit wat aandere 
kerels een rontien deur Makkinge, dat et volk zien kan daj' gien malle 
ziekten onder de leden hebben. 

En ie moe'n ok lachen, Wim, ie moe'n altied lachen, al kriej' dr ok 
kramp van in de kaeken. Altied een smile op 't gezichte toveren. En 
dan moej' d'r veur zorgen dat et een betrouwbere smile liekt. Niet 
zoe'n iene as die van Clinton dus. Mar zoks is grif wel bij Kassien 
Birkenbosch in Berkoop te leren, die geft wel kursussen in zoks. Et was 
misschien hielemaole niet verkeerd, Wim, om Karst ok mitdri'jen te 
laoten in de kampagne. 

Now; zeg now es eerlik, Wim, hoe liekt je dit allemaole toe? Ziej't 
al veur je daj' bejubeld wedden in al die dörpshuzen en ziej' de polis 
in de Ni]e Ooststellingwarver al veur je, daor aj' elke weke hoger in 
kommen te staon. Hap toe, Wim, zeg ja tegen mien plannegien, neem 
mij as kampagneleider en dan maek ik van jow de golden-wonder-boy 
van Oost-Stellingwarf. 

Mar dan zo now en dan ok een peer woorties Stellingwarfs, Wim, 
niet al te vule netuurlik, mar ze moe'n toch heuren kunnen daj' argens 
ok nog gewoon binnen. Och now, Wim, en as et dan allemaole nog niet 
lokt, dan iao'we gewoon uutlekken dat de fraktieleider van 't CDA wat 
scharrelderi'je mit een aander vrommes het. Wat verhipt et oons ok! 

Bel ie bijkotten even, Wim, mien traktement wowwe et grif wel 
over iens. We zetten ze klem, Lem! 
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Lennagate 

Wij hebben bij oons in de Stellingwarven een stokmennig hatstikke 
mooie streekkraanten en ik moet jim zeggen, dat ik die elke weke 
spelle. lederkeer weer geweldig interessaant nijs. Ik leze mit groot 
genoegen dat dr in Ooldelaemer een koe in een jarreputte raekt is, dat 
dr in Noordwoolde een vrommes van de fiets kuiteld is en dat dr in 
Makkinge een sieferse katte, mit een vlooiebaantien omme, an!open 
is. En ik leze vanzels trouw de gemienteraodsverslaegen van oonze 
Stellingwarver topjournalisten. Biel netties allemaole. 

Mij té netties, dat zak jim wel vertellen. Oonze topjournalisten, 
Jan Krol en Anne de Vries, bin mij gewoon vusen te netties. Dat zit 
daor in zoe'n raodszael keurig en fesoenlik op te schrieven wat oonze 
politici veur zinnigs en veural veur onzinnigs te vertellen hebben en 
daor laoten ze et dan bij. 

En dat deugt niet, manluden. Ik mag jim graeg, mar jirn moe'n 
allatter wezen. Jim moe'n vule meer op onderzuuk uut gaon, jim 
moe'n de Stellingwarver bestuurders nooit ien keer vertrouwen en 
nooit ien keer op heur woord geleuven. Goeie journalisten wantrou-
wen politici altied allienig mar. Jim moe'n perberen om heur alder-
haande geheimen te ontfosselen, jim moe'n aachter de échte waorhied 
perberen te kommen, jim moe'n zien daj'm litten van beerputten 
roppen. Jim moe'n gewoon op 'e struun mit 'n beidend en een grote 
affaire an 't locht brengen. Dan valen jimzels ommes ok op en dan 
kuj'm laeter misschien wel permosie maeken bij de Washington Post 
of de New York Tirnes. Toe now toch, manluden, wees toch niet zo 
verhipte netties en gezagsgetrouw. Aj' ovenl ja en amen op zeggen, 
dan kuj' mit de duvel wel akkederen. Gooi de bongel d'r toch es een 
keer int 

Now staot d'r in Wolvege een verzorgingsfiat, de Lermaflat, en daor 
is in een peer jaor tied een miljoenetekot ontstaon en now wodt d'r een 
onderzuuk insteld of de beheerskemmissie onder leiding van wethool-
der Oosterveld dr ok een pottien van maekt het. Toe now toch, 
manluden journalisten, zien jim hier dan gien sensaotioneel verhael 
in? Zit now toch niet as deur- en deurmakke schaopen bij zoe'n 
gemienteraodsvergeerdering, laot jim niet koest holen, mar gao lege-
re op onderzuuk uut naor disse oe zo gevulige Stellingwarver kwessie. 
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Ontraffel mit 'n beidend Lennagate! 
En now hoef ik jim toch niet te vertellen hoejm dat anpakken 

moeten, verdikkeme toch, jim breken tegere gewoon in in de Lenna-
flat, jim drokken gewoon an de aachterkaante een rutien in of zo. 
Gieniene die t markt, een protte bejaorden bin toch een tikkeltien 
hadheurig. En dan perberen jim de administraosie te vienen en de 
boekholing en dan gaoj'm dus op zuuk naor veur de wethoolder slim 
belastende stokken en die kopiëren jim dan en die drokken jim of in 
jim kraanten. 

Ja, netuurlik lopen jim wel de kaans daj'm trapeerd wodden in ien 
van de gangen, want ie hebben een protte oolden-van-daegen, die niet 
zo vaaste meer slaopen, dat dr doolt grif wel iene deur de gangen. Mar 
dan duken jim gewoon even in een nis, jim ratsen twie witte jassen wit 
een wasmaand, die strupen jim an, en dan doej'm jim veur as twie 
dokters, die naor een doodzieke pesjent toe zullen. En dan zal zoen 
bejaorde wel zeggen van: "Och dokters, ik kan vannaacht al weer niet 
slaopen, hebben jim niet wat veur me? 

En dan moej'm dus gewoon praktisch wezen, manluden. Inventief. 
Dan nemen jim die bejaorde tussen jim in en jim brengen him of heur 
weeromme naor de kaemer en dan geef ie, Jan Krol, die bejaorde een 
kauwgumpien en dan zeg ie dat dat spul is, waor aj' slimme goed op 
slaopen kunnen. En dat warkt grif. Gewoon inspeulen op et placebo-
effekt, zo belazeren de echte dokters de boel ok. 

En aj'm die bejaorde dan weer onder de wolle hebben, dan dus 
naor de administraosie om fotokopienen te maeken van alderhaande 
supergeheime stokken, daor tal van veuranstaonde Stellingwarvers 
ommeraek deur in de knoei kommen. Dan bi'j'm nog es journalisten! 
Dat is wel evenpies wat aanders as een koe in een jarreputte in 
Ooldelaemer, een van de fiets kuitelend vrommes in Noordwoolde, 
een anJopen sieferse katte mit een vlooiebaantien omme in Makkinge 
en die bloedeloze verslaegen van de gemienteraodsvergeerderings. 

Kom op, Jan en Anne, dr op uur, vannaacht nog, al is t ok nog zok 
honneweer. D'r op of jim, et Stellingwarver volk het recht op 'e 
waorhied van Lennagate. 
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Een poppien kriegen 

De meensken bin zo staorigan ok hielemaole op 'e giebe en in 't wilde. 
En dan hek et vandemiddag in 't biezunder even over de vrouwluden 
en now hoop ik mar dat et mit de Stellingwarver en Friese vrouwluden 
nog een betien toevaalt, mar mit de Drentse vrouwluden is 't echt 
hielemaole mis. In Vledder kun die now al naor de kursus Alsje een 
baby hebt. Af een poppien hebben. 

Ja, want as 't zoveer is, dan bin de Drentse vrouwluden dr dus 
gloepend mit an. Want waj' dan percies allemaole doen moeten, now, 
zeg et mar. Hoe moej' in hemelsnaeme speulen mit zoe'n hummeltien, 
wat moej' doen as zoe'n ding begint te goelen en hoe hecht ie je an je 
poppien? Vraogen. Allemaole muuilike vraogen. En daor moej' dus 
veur naor die kursus in Vledder. 

We moe'n zo staorigan ok overal veur naor een kursus! Wat valen 
jim mij of, Drentse vrouwluden, zit dr dan hielemaole gien netuurliks 
meer an jim? Kuj'm dan niet iensen meer anvulen hoe aj'm mit jim 
poppies ommegaon moeten? 

0e, ik zie al veur me hoe as 't d'r bij jim an toe gaot. Lao'we Wendy 
Prakken now es nemen, een maegien mit een typisch Drentse naeme. 
Now, Wendy het naor jazzballet west om daor wat omme te springen 
en thuus zal ze krek de legging uutstrupen of ze daenkt van: Ik weet 
niet wat d'r mit me is, mar et is niet zoas aanders. Ik zal toch niet... Jan 
was nogal wat ankroeperig de laeste tied. Ik zal toch gien poppe 
kriegen moeten? 0e nee, toch, wat moe'k dan toch beginnen? Hoe 
moe'k daor dan mit an? 

Et zwiet brekt Wendy Prakken uut. Dat ze struupt de legging weer 
an en lopt butendeure om 't Jan te vraogen. 

Mar Jan het gien tied veur heur meraokels, de boeren meugen die 
dag de jarre uutrieden, dat Jan het wel wat wichtigers an de kop. 

"Gao mar naor de dokter," zegt hij en hij jakkert mit een volle tank 
jarre naor de es. 

Wendy springt vertwiefeld op 'e fiets en peest naor de dokter. En 
ja, heur, Wendy Prakken moet een poppe kriegen. 

Hielemaole over de toeren jacht ze weer naor heus toe. Wat moet 
ze now dommiet toch nut zoe'n mieghummel? Ze wil heur wark in de 
schoewinkel van Beilen d'r ok niet omme opgeven. Wendy is dr 
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gewoon glad mit an. 
As ze thuus komt, stoft Jan krek weer mit de jarretank de es op. Et 

hiele dörp is vergeven van de amoniaklocht. Ontredderd lat Wendy 
heur in de hal van de trappe roegelen, misschien dat ze dan wel van alle 
perblemen of is en ze het in de Story lezen dat Lady Di ok van zokke 
meraokels uuthaeld het. 

Mar et helpt allemaole gien spatter. Wendy Prakken het wat onder 
de schölk, onder de legging bedoel ik, en ze hoolt wat onder de legging. 
En veur zokke hutsjeflutten van Drentse vrouwluden bin dr now dus 
kursussen in Vledder. Af een poppien hebben. 

De overbeppe van Wendy, daor Wendy naor vernuumd is, Wobbe-
gien van Lute Jalving, hoefde indertied niet naor een kursus in 
Vledder. Wobbegien sten nog dichte bij de netuur. As Wobbegien 
murk dat et weer zowied mit heur was, want de oolde Lute Jalving was 
ok nogal ankroeperig, dat as Wobbegien murk dat dr weer wat loos 
was, dan stopte ze bek as de moeke van Bartje zo now en dan een cent 
in een cacaobussien op 'e schostienmaantel. En in al heur aarmoede 
in dat schaemele arbeidershusien wus Wobbegien laeter in de bedstee 
hiel percies wat ze mit dat nije, kleine poppien doen mos. Ze nam et 
in de aamis, drokte et tegen heur an, aaide et en fluusterde: "Och, mien 
kleine wichien, wat bin 'k toch bliede mit oe." 

En twie daegen laeter hulp Wobbegien al weer op 'e bouw mit et 
eerpelrooien en 't kleine poppien lag d'r goed inpakt in een kroje bij 
en as 't hummeltien honger hadde, dan gaf Wobbegien heur op 'e 
bouw de bost. En de poppies van vrouwluden die niet genoeg zog 
hadden, kregen een klokkien lekkere, vette, waarrne schaopemelk. 
Gewoon netuurlik. 

Mar now vligt die Wendy Prakken naor de kursus in Vledder en 
daor leert ze alles over hechtingsgedrag, emotionele ontwikkeling, 
lichemstael, goelen en troosten. In wat veur tied leven we toch? Ik doe 
't mit jim dat de poppe van Wendy over vuventwintig jaor ok in 
Vledder naor een kursus moet: Een poppien kriegen. Hoe moet dat? 
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Playgirls 

Now hek jim een peer weken leden verteld van die hutsjeflutten van 
Drentse vrouwluden, die in Vledder naor de kursus Als je een baby 
hebt gaon. En doe docht ik bij mezels: zé halvewies bin wij hier in de 
Stellingwarven gelokkig nog niet. 

Hoe kon 'k zo stom wezen om zoks ok mar daenken te kunnen! Ik 
schaeme me zo zachiesan dood om een Stellingwarver te wezen, want 
wij blieken nog kranjcjoremer te wezen as dat volk in Drente! 

In West-Stellingwarf hewwe now et grandioze perjekt Samenspel. 
Dat perjekt wil kleine kiender van 0-6 jaor en heur oolden helpen mit 
speulen, want dat is zo belangriek. Want aj' speulen dan kuj je 
gevulens en je fantesie kwiet. Dat as de Stellingwarver oolden en de 
kiender now dus echt mit de hanen in t haor zitten en beslist niet meer 
weten hoe as ze speulen moeten, now, dan kun ze een nommer bellen 
en dan komt dr een juffer mit een tasse mit speulgoed an de deure en 
die lat dan zien hoe aj' mit een kiend speulen kunnen en ze lest ok veur 
en ze zingt lieties veur en mit de kleine Stellingwarverties. Die juffer, 
dat is dus een soortement van playgirl. 

En zokke playgirls hebben wij dus neudig in West-Stellingwarf, 
want de oolden hiere weten dus echt niet meer hoe as ze speulen 
moeten mit dat kleine grut. Ie hebben ze al, mar waj' d'r veerder 
percies mit doen moeten, zeg et mar. Perblemen dus. Grote perble-
men, daorin veurzien wodden moet. 

Neem Haarm en Annemieke de Boer in de nijbouwwiek De 
Scheene. Die hebben een joongien van drieje: Jeffrey Joey. Now 
hebben ze niet vule mit Jeffrey Joey te maeken, et kiend zwarft henne-
en-weer van de crèche naor de beide beppen, want Haarm en Anne-
mieke hebben nogal een banig bestaon. Haarm is deur de dag 
stoffeerder en aovens is hij nogal es op 'e vlieg om te zaelvoetballen 
en te biljatten. En Annemieke zit deur de dag op et gemientehuus en 
aovens volgt ze een kursus tekstverwarken en ze dot, krek as die 
Wendy Prakken nut Vledder, an jazzballet, en ze volleybalt ok nog. 

Mar woensdagsaovens bin ze alle drieje thuus, dat hebben ze zo 
pland. Ie moe'n toch wat om de huusholing doen. Dan zitten ze naor 
de spullegies van RTL 4 te koekeloeren. Een stokmennig flessies bier 
en een peer poeden chips dr bij op et taofeltien. 
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En zomar op zoe'n woensdagaovend zee Haarm op een keer: 
"Zowwe ok es mit Jeffrey Joey speulen moeten, Annemieke?" 

Now, die uitte van een Annemieke wus et niet. Speulen? 
"Tsja, ik weet niet," zee ze, "hoe moet dat dan? Weet ie dat?" 
Now, daor hadde Haarm ok wel an. Ja, hij miende nog al dat zien 

heit him vroeger wel es op 'e kni'jen had hadde en dat die dan mit him 
an 't peertienrieden was of zo. En zien mem leesde him wel es veur 
veurdat hij slaopen gong. Hans en Grietje of zo. 

Now, daor hadde Annemieke nog nooit van heurd. Veurlezen? 
"Hoe gaot dat, Haarm?" 
Ja, dat wus Haarm ok niet sekuur meer, mar tied om d'r nog langer 

over nao te pramen hadden ze ok niet, want ze wollen naor een 
vechtfilm kieken mit Sylvester Stallone. 

Mar now is d'r dus godzi'jdaank uutkomst veur Haarm en Anne-
mieke in de ni'jbouwwiek De Scheene in Wolvege. En veur al die 
aandere West-Stellingwarver oolden, die al een kiend op 'e wereld zet 
hebben, mar niet weten hoej' d'r mit speulen moeten. Die kun now om 
zoe'n playgirl bellen. Prachtig, hen? En WVC subsidieert de boel en 
de gemiente warkt d'r ok an mit. 

Ik wor dr kots- en kotsmisselik van. Ze mossen al die oolden, die 
verdikkeme niet meer weten hoej' mit een kiend speulen moeten, de 
garre over de huud holen. Wat dot zok volk eins mit kleinjongen? Wat 
een centevergriemeri'je! En dat oonze burgemeester, Remco Heite, 
en oonze wethoolders et mit zokke onzin iens binnen! Die toen de 
garre ok over de huud hebben en niet zo zunig ok. Dat ze de striemen 
op 'e rogge hebben. Bin we as Stellingwarvers dan zo diepe zonken 
dawwe zokke siepeltrienen van playgirls vanneuden hebben? Ieder 
dier wet werachies instinktief hoe as hij mit de jongen speulen moet. 

Schaem jim, Stellingwarvers! Op 'e kni'jen, in de zaandbult mit de 
jongen, kestelen bouwen! Mit blokken speulen, belleblaozen, veurle-
zen en zingen! Jip en J anneke. Dikke doezerd. Suze nane poppe. Kom 
op, halvegere Stellingwarvers! Doe gewoon, je. As jim verduld nut 
jinizels niet meer weten hoej'm mit jim jongen speulen moeten, now, 
dan kun we jim wel honderd subsidieerde playgirls op et dak sturen, 
mar dan wodt et toch nooit wat! 
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