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Songfestival
We kun zo staorigan mat aorig mitkommen in de Stellingwarven, al
zeg ik et zels. We hebben in West-Stellingwarf al lekaole radio en
staorigan won de meerste butendörpen ansleuten op 'e kabel, zodawwe dommiet mar uutzuken kunnen, waor as we naor kieken willen. En
dat is vanzels een goeie zaeke, want we moen mitbroezen in de
wereld.
Kiek en daoromme donkt me dawwe eins ok lekaole tillevisie
hebben moeten. De Jouwer het zoks ok al en wij bin toch zeker niks
minder as dat volk van De Jouwer! Want ie kun mit de kabel now
dommiet de hiele wereld wel in huus haelen, mar ie moe'n vanzels ok
een betien andacht geven an de eigen omgeving. En dr bin grif zat
pergramme's uut te daenken, diej' de meensken op zoen lekaol
tillevisienet veurschottelen kunnen. En we hebben hier in de Stellingwanen mooie meiden zat, dat een omroepster vienen, dat is gien
inkeld bezwaor. Willy Dobbe is dr niks bij. Mar dan ok hielemaole
niks!
En dan moewe vanzels, as 't zoveer is, wat flitsende pergramme's
brengen. Niet dat oolderwetse gedoe. Niet een serie mit oolde ambachten of zo. We zitten dr echt niet om verlegen om te zien hoe as
de boeren hier vroeger an 't tiemen en 't zendemijen weren. Dat is
verleden tied. En stoelematters, klompemaekers en körvevlechters in
blauwe kielen en mit een rooie buusdoek om de hals, daor gooien ze
je op alle braoderienen al hatstikke dood mit. Dat moet dus niet ok nog
es een keer op oonze tillevisie.
Wawwe dan wel es doen gaon konnen? Een songfestival! Krek as
dat grote Eurovisie songfestival. Mar dan van de eigen streek, zak mar
zeggen. Uut alle Steffingwarver dorpen een zanger of een zangeres. En
dan wie 't beste is. Dat Bekt me mooi toe en zoks vienen de meensken
grif ok mooi. En elk dörp het toch grif wel iene, die knap een vassien
zingen kan en as ze dat niet hebben, playbacken ze mat. Aj' dat een
betien in de slag hebben, het gieniene in de gaten dat et nep is en de
wereld wodt toch van alle kaanten belazerd. Is 't waor of niet?
Trouwens dat gezing interesseert et volk et meerste nog niet iens.
De puntetelling nao ofloop, da's altied et mooiste. Da's bij et grote
songfestival ok altied zo. De hiele aovend hej' je dood zitten te argeren

en te vervelen en dan wodt et laete op 'e aovend nog spannend ok. En
dan koj' toch nog laete op bedde, grote gek daj' binnen.
En awwe zoks dan doen gaon, moet et vanzels niet in 't Stellingwarfs. Aj' dan toch wat willen, moej't drekt ok medern anpakken.
Ingels en Fraans dus. Want et zol ja nargens naor heuren as dr vanuut
Wolvege of Oosterwoolde vraogd wodden zol deur oonze Stellingwarver Willy Dobbe: "En now gaan we es heuren wat ze dr op 'e Langelille
van vunnen hebben. Heuren jim oons, Langelille?"
En dawwe dan nao wat gekraek te heuren kriegen: "Dit is Klaosien
van Jannes mit de punten van De Langelille."
Kiek, zoks kan dus niet. Dat begriepen jim toch ok wel? We doen
et zo. Oonze Stellingwarver Willy Dobbe zegt: "Hello, Langelille, are
you there? May t have your votes please."
En dan komt dus dat gekraek van de sateliet, die midden boven de
Scheene hangt, en dan zegt Klaosien van Jannes: "Helle, Wolvege, here
are the results of the Langelillian jury."
En dan begint Klaosien mit de punten.
"The Rizzerd: one point."
En oonze Willy Dobbe zegt dan: "Le Rizzèrd: un point."
En Klaosien gaot deur en et wodt spannender en spannender.
"The Hoeve: eight points."
"Le Hoeve: huit points."
"Sliekenborough: ten points."
"Sliekenbourg: dix points."
En dan hooft Klaosien even de aosem in en dan zegt ze: "The
Fochtel: twelve points."
"Le Fochtèl: douze points."
En Klaosien sIdt of: "These were the results of the Langelillian jury.
Goed night, Wolvege."
"Goed night, Klaosien," zegt Willy.
En zo wint De Fochtel dus, want van een protte ere dörpen kregen
ze ok twaelf punten. En de winning group van De Fochtel zingt an 't
aende van de aovend nog ien keer et winnende lietien, en dat winnende
lietien dat is:
Aachter op 'e Fochtel is 't knollegruun bevreuren.
Falderalderiere, Falderalderare.
Nee, et kun nog mooie tieden wodden in de Stellingwarven as wij
mit mekaander lekaole tillevisie kriegen!

Rubberifebriek

Lestdaegs docht ik zomar inienend bij mezels: Hoe zo! 't now aenlik
mit die grote rubberfebriek kommen in Wolvege. Daor heuren we ok
mar nooit meer wat van de laeste tied en om eerlik te wezen maekt mij
dat zuver een betien schoftig. Now moej' vanzels vertrouwen hebben
in je bestuurders en rustig slaopen gaon kunnen, mar toch...
Jim weten toch ok nog wel dat de kraanten dr vol van stonnen. Een
man van De Hoeve hadde et allemaole uutdocht. Daor op 'e Hoeve
woont naemelik allemachtig vorlik volk. Wat ze daor wel niet uutprakkedaenken!
We zollen dus mit niekaander een geweldige rubberfebriek kriegen en dan wawwe as Stellingwarvers in iene keer zoe'n betien boven
Jan. Dr konnen protten volk wark kriegen. Et zol haost in iene klap
alle warkelooshied votwarken. En weej'm nog wat ze dr maeken
wollen? Condooms ja. Daor schient slimme verlet van te wezen in de
wereld. Och en et maekt oons niks nut wawwe maeken.
Et was dus allemaole al haost in kannen en kruken. Et zol meraokelse groots anpakt wodden. En daor hadden ze geliek an. Ik was dr
drekt veur. Wat een meugelikheden veur Stel!ingwarf! Want die
condooms wowwe netuurlik maeken veur de export. Veur de States en
zo. Niet dat kneuterige gedoe van eerst es perberen as ze in Stienwiek
en Liwwadden ok van dat spul vanneuden hebben. Dat zal vanzels wel,
mar et zet gien zoden an de diek. Drekt in 't grote zol et dus. En dan
vanzels knap wat rek!ame op die dingen. Dat ze in de States ok zien
konnen waor as 't weg kwam. Made in Ste!lingwarf. En dan een
prentien van een speulse, erotische rood-witte griffioen d'r bij op.
Ik zag et a!lemaole al veur me. Een grote febriek an de ni'je
rondweg in Wolvege mit in grote neonletters Stellingwa rf Rubber op 'e
gevel. En een bedrievighied op 'e warkvloer! Manluden in witte jassen
die de !aeste medellen uuttekenden. Riegels vrouwluden an de lopende baand die 't spul op gatties konterleerden. En die man van De
Hoeve aachter een groot buro in de direktiekaerner. Achteloos pakt
hij de tillefoon op en neteert een odder van een miljoen condooms,
wrift him es vergenoegd in de hanen en zicht deur et raem van de
direktiekaemer krek een volle vrachtauto richting Schiphol votrieden.
Zaggen jim et ok veur jim? De Stellingwarver droom zol warkelik-

hied wodden. En now heuren we d'r mat nooit meer wat van. Komt d'r
nog wel wat van, vraog ik me of. Hoe veer bin die plannen now aenlik,
mannen van de gemiente, man van De Hoeve? Want ik wor schoftig,
dat zak jim wel vertellen.
We hebben hiere in West-Stellingwarf al es eerder in iene klap op
'e kluten kommen zuid. Mit een moter die zonder branige lopen wol.
En dat is indertied al zo allemachtige beroerd oflopen. Jederiene was
destieds klaor veur de sprong omhogens in de geschiedenis. De
Steliingwarvers, de burgemeester, de rand. Mar et gong mooi niet
deur! Et grootkaptaol zat Steilingwarf dwas! Die konnen vanzels niet
hebben dat wij niet zo min binnen, hiere tussen de Lende en de
Kuunder. Dat wij bi'jtieden grote ontdekkings doen. Vol biesterbaorlike motor. Nooit meer wat van heurd. En wij bleven in de aarmoede
zitten. Ze hebben oons de boel gewoon smerig ontfosseld eertieds.
En awwe mit mekaander niet goed uutkieken, dan ontfosselen ze
oons de boel weer. Dan gaon we weer etzelde pattien daeie. Et
grootkaptaol zal wel ontdekt hebben dat wij de beste condooms van
de wereld maeken kunnen. Wat wij' ok. Made in Stellingwarf! Dat
staot veur topkwaliteit. Awwe wat doen, doen we et goed. Mat dat mag
bliekber niet. Dat wodt oons niet gund, bin 'k bange veur. Dat ik wil
now zo stomme graeg van de mannen, die over de condooms gaon,
weten: Wodt et nog wat? Komt d'r nog wat van? Of hewwe et
spuliegien weer verleuren. Dat zal toch zeker niet, now? Jene ofgaank
is nog om over henne te kommen. Mat dit blift oons toch zeker wel een
twiede keer bespeerd? We kun as volk toch niet alles verdregen!
Verduld nog an toe ok!
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Pieter Stoevezaand - 1 Stellingwarvers bin meerstal nogal kalm en rustig. En et leven in de
Stellingwarven verlopt meerstal ok zo. Kalm en rustig. Mar de laeste
tied hewwe de boel bij oons toch een heden mal in 't roere. En 't is
wonder, mar dat komt allemaole deur een kerel, die al een peer
honderd jaor dood is. Pieter Stoevezaand. Die is indertied in Stellingwarf geboren en laeter is hij wereldberoemd wodden. Dat daor
pronken wij dus mit. Now zal Pieter wel nooit van zien leven ien
woord Stellingwai-fs praot hebben, et was de zeune van een dooninee,
dat Stellingwarfs zal wel te min west hebben, mar een meens moet toch
argens mit pronken. Et was trouwens vermoedelik nog een malle kerel
ok, die daor in Amerike de Indianen een koppien kleinder maekte.
Now ja, de Friezen pronken mit Grote Pier en dat zal ok wel niet ien
van de makkeliksten west hebben in zien daegen.
Now miende alleman tot dusveer dat die Pieter Stoevezaand in
Scharpenzeel geboren was. Dat zeden de geleerden temeensen. Mar
ja, de geleerden bin ok niet meer wat ze wel es west hebben, dat alles
staot zo staorigan op losse schroeven. En now haj' dus lessend et
gesmiet in de glaezen. Een doctorandus hadde ontdekt dat Pieter niet
in Scharpenzeel, mar in Peperge geboren was!
Dat... de Stellingwarver beer was los, want Scharpenzeel het een
monement van Pieter. En dat wol Peperge dus hebben. Pieter moch
dan wel in Scharpenzeel woond hebben, dat telde niet zo, vunnen ze.
Now het Wolvege een nog vule mooier monement van Pieter. Das
vanzels hielemaole ten onrechte. Want in Wolvege het Pieter nooit
woond en hij is d'r ok niet geboren. Mar et monement van Wolvege
hoefde Peperge niet. Ze wollen dat van Scharpenzeel hebben. Wolvege is now ienkeer et heufdplak en daor moe'n de kleine dörpies et toch
tegen ofleggen. En ie moe'n altied mit iene beginnen te vechten, daor
aj' van daenken, daj' die wel ankunnen.
Now, Scharpenzeel wol zien monement vanzels niet missen. Dan
zoj' alle staotus in iene Map kwiet wezen. Ze mochten ok wel gek
wezen.
Al mit al veurzag ik al dat mit ooldjaor een koppel Pepergesters de
kaante van Scharpenzeel uutgaon zol om Pieter daor weg te togen. Mit
as gevolg et begin van de Scharpenzeelse-Pepergester twisten. Mar
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zoveer komt et misschien gelokkig toch niet, want Peperge wil now
misschien een eigen monement. Dat oolde Pieter staot dommiet
lichtkaans al in drie plakken te pronke.
Mat zoe'n eigen monement liekt mij slimme onveurzichtig toe van
Peperge. Dat smit doukies een bratse centen tegen die verhipte Pieter
an, mar die doctorandus blift netuurlik in de oolde archieven ommesnuuien de kommende tied en wie wet wat as hij nog allemaole
ontdekt. Et zol mij hielemaole gien ni'je doen as Pieter ok niet in
Peperge geboren was.
Dommiet vint die doctorandus vanzels een oolde akte daor in staot
dat Vrouw Stoevezaand, de mem van Pieter dus, op 'e dag van de
geboorte uut rieden was in de sjeze. Och hoe hej' dat, Pieter wodde
nog niet verwaacht en Vrouw Stoevezaand vuulde heur die morgen zo
fit as wat. Dat ze struupte de maantel an, zette de hoed op en zee tegen
de doomnee: "Ik gao vandaege mat es een aentien uut Heden, ik zitte
hier altied mat in die verhipte pasteri'je opsleuten en an jow he'k toch
niks. Of ie bin op 'e rittel of ie zitten mit de preek veur zundag te holen
en te keren. En ik wil ok wel es wat."
En daor gong Vrouw Stoevezaand. Mit de pronk an in de sjeze. En
et was een schoft laeter in Ni'jhooltpae, dat ze wat vuulde. Pieter. En
in de kroeg van Ni'jhooltpae wodde Pieter even laeter geboren. Een
geweldige voonst van de doctorandus! De hiele boel ligt dr in ien keer
weer hielemaole aanders henne. En as 't in de kraante staon het, wil
Ni'jhooltpae vanzels ok een monement. En zo begint alle gedoe weer
van veuren of an. En dat allemaole om een kerel die al een peer
honderd jaor dood is!

13

Ludieke Sunderklaos

As bij de haast et blad van de bomen raekt, dan hej' meensken die wat
in 't wilde raeken. In de Stellingwarven ok. En zeker in Wolvege. Want
wat de winkeliers daore mit die aarme oolde Sunderklaos uutspoeken
wollen... Je zollen d'r mal van wodden. Now wor ik niet zo gauw argens
mal van, mat dit was bij de wilde spinnen of.
De Goedheiligman zal van 't jaor in Wolvege een nogal ongebrukelike mar ludieke intocht maeken. Dat ston lestdaegs in de Stellingwarver kraante. Ludiek! Sunderklaos! Zoj' dr niet beroerd van
wodden. Ludiek! Ik vien 't toch al zoe'n misselikmaekend woord.
Weej'm wat ze van doel weren in Wolvege? Now kiek, tot now an toe
was 't gebnikelik dat Sunderklaos zien intocht in een koetse hul. Een
koetse mit peerden dr veur. Plechtig en staotig. Now, de koetse mos
vot. Sunderklaos wollen ze in een cabriolet hebben en in die cabriolet
mos hij zwaaiende deur Wolvege. Kotom een Sunderklaos die mit de
tied mitgaot, jubelde de kraante. As 't allemaole deurgaon is zoas 't in
de kraante stoa? Ik weet et niet. 'k fin dr mat niet henne west.
Mat ik hole veerder mien harte wel vaaste. Een Sunderklaos die ruit
de tied mitgaot. Die winkelmannen bin dommiet tot alles in staot. Zol
hij nog een baord hebben ankem jaor in Wolvege? Grif niet. Een
Sunderklaos die ruit de tied mitgaot... Vot mit die vieze grieze baord.
Hej' ok gien geklieder mit de eteri'je meer, want oolde meensken kun
ja zo verhipte griemen as ze wat beverig beginnen te wodden. Weg mit
die baord. Nooit meer een verdwaelde ate dr in of een plakke
opdreugde soepengottenbri'j. En dat spierwitte haor? Een kerel van
disse tied wil vandaege-de-dag toch niet meer mit zok haor de diek nut.
En zeker niet in Wolvege waor ze zo ludiek binnen. Lao'we Sunderklaos es een lekkere kleurspoeling geven!
En vienen jim een mieter nog bij de tied? Kom op, winkelmannen
van Wolvege, zet de oolde man toch een nette rutense pette op. En die
witte sopjurk en die wiede rooie maantel? Harrejasses wat oolderwets. Dr bin zat winkels in Wolvege die nog een knappe mesjesteren
broek liggen hebben. Mit hippe baandplooien vanzels. En dan een
luusters jassien dr bij an. Hatstikke ludiek, joh. En dan mat in de
cabriolet. Want we moe'n ruit de tied ruit in Stellingwarf.
0 ja? Welnee! Sunderklaos moet vanzels hielemaole niet ruit de
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tied ruit. Sunderklaos heurt Sunderklaos te blieven. En Sunderklaos
heurt op een peerd te rieden. Een groot wit peerd. En as die
winkelmannen van Wolvege ok mar een betien lef in de huud hadden,
dan gong ien van die mannen as Sunderklaos boven op een peerd deur
Wolvege ankem jaor. Mar dat durven ze grif niet. Ie zollen dr es
ofmieteren kunnen. Ie zollen de bonken es breken kunnen. Wat zitten
te vergeerderen en ludieke idenen ontwikkelen en oonze Sunderklaos
stiekempiesweg naor de barrebiesies helpen. Dat kun ze.
Ik hole de aosem al in as die ni'je drafbaene dommiet klaor is in
Wolvege. Dat zal ok wel groots vierd wodden moeten. En ludiek
vanzels. Alles moet ludiek. En wie kun ze daor dan wel es veur bruken
gaon as 't zowied is? Een stokoolde man die him niet verzetten kan.
Sunderklaos!
Och, weej'm waor et an mekeert vandaege-de-dag in disse gekke
wereld: Dr is gien respekt meer veur de oolderdom. As hij ankem
jaor in Wolvege komt en die drafbaene is krek klaor, dan zie k die
winkelmannen dr veur an, dat ze de oolde man anpakken zo gauw as
hij nut de trein komt, dat ze him op een sulky vaaste bienen, dat ze et
peerd een reize mit de zwiepe geven en daor vligt Sunderklaos deur de
winkelstraoten van Wolvege. En mar zwaaien. 1-latstikke ludiek, joh!
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Even Ria bellen
In Wolvege hebben ze veur een jaor of wat een ni'j gemientehuus
kregen en daor wodde en wodt nogal ongeliekes over praot. Dr bin
meensken die zeggen dat et krek een loopstal is, zoe'n lillik ding is et.
Now kiek, zokke ofwi'jde praot, dat gaot mij now votdaoliks krek een
betien te veer. Een loopstal! Et klinkt drekt zo had en bot. AJ' now
zeggen zollen: Ze hadden veur tien miljoen of daoromtrent toch grif
ok wel wat fesoenlikers daele zetten kund, dan heurt dat toch hiel
aanders an, ok al bedoel ie etzelde. Jim zullen mij trouwens gien
kwaod woord over dat ni'je gemientehuus zeggen heuren. Ik bin dr
meerdere keren in west en van binnen is 't slimme mooi.
Alliend die verhipte deuren. Daor was lessend altied wat mit en dat
zal nog wel zo wezen. Dat bin van die medeme glaezen dingen. Jim
kennen ze wel, aj' dr an kommen, dan roetsen ze al los Now, mit die
deuren is altied en iewig wat te redden in Wolvege. Et volk dat dr nao
sluterstied wezen moet, moet zoen magneetkaortien of zo hebben om
dr in te kommen. En aj' d'r dan in kommen, koj' eerst in een
pertaoltien en dan moej' nôg een keer deur zoe'n glaezen geval. En
wat gebeurt dr dan? De eerste deure vlut aachter je dichte en de
twiede kuj' niet los kriegen. Keer op keer zit dr volk opsleuten tussen
die twie glaezen deuren.
Now vien ik dat ok wel een betien schunnig. Tien miljoen en dan
zokke ongemakken! Laot ze dr dan gewone baanzerdeuren mit
grundels in zetten. Oolderwets en degelik. Now hebben de bouwers de
boel indertied zels bliekber ok al niet vertrouwd, want in dat pertaoltien zit een tillefoon. Ze zullen wel docht hebben, dan kun ze altied
bellen as dr wat is.
Now en zo now en dan zit dr dus een wethoolder of een aander
poletiek maanspersoon bij aovende in dat pertaoltien. En zfj bellen
dus. En weej'm wat dan et gekke is? Een gewoon meenske zol de
pelisie bellen. Of de braandspuite. Of 06-11. Of, aj' echt niks aanders
meer weten: de vrouw. Zo van: ' Gesien, mien maegd, et is bedroefd,
mar now zit ik al weer opsleuten. Wil ie de pelisie wel even bellen?"
Mar dat doen die manluden niet. Die manluden daenken dr niet an
om de pelisie te bellen, of de braandspuite, of 06-11. En schaandelik
genoeg daenken ze al hielemaole niet an de vrouw. Zij daenken al16

liend mar an Ria. Even Ria bellen, daenken die kerels.
Ria is in ien woord een kreers jonk. Ze het wethoolder west en ze
het raodslid west en dat wodt ze bijkotten weer. Ik vraoge mij
trouwens of waoromme as die manluden Ria bellen. Omdat et zoen
heers jonk is of omdat ze in de raod zeten het. En hoe weten die
manluden heur tillefoonnommer allemaole? Een vremd spul aj't mij
vraogen.
Mar we begriepen vanzels allemaole wel dat dit niet zo deurgaon
kan. Zeker niet veur Ria, die zol gek wodden deur dat gebel van al die
opsleuten kerels. De gerniente moet zoe'n maegien in bescharming
nemen. En dr is best wel wat op te verzinnen. Kiek, as d'r tillefoon in
dat pertaoltien kan, dan kuj dr veur een habbekrats ok wel wat ere
geriefelike dingen henne zeilen laoten, zodat opsleuten manluden
daor overnaachten kunnen. Gewoon een ienvooldig opklapbedde,
zoks nemt kwaolik ruumte en bij nood kuj't zo uutklappen. Ie kun d'r
ok nog een opblaosbedde bij leggen veur 't geval dr twieje toegelieke
klem kommen te zitten. En dan een automaot in de mure, dat ze wat
te eten hebben. Een peer lekkere vette kreketten, nasiballen en
frikandellen. En een kraene veur de slimste dust. Now, dan kuj' daor
werachies de naacht toch wel deurkommen, donkt me zo. Veur de
inkiek hij' dan ok nog an overgedienen daenken, dan kun die manluden heur ok nog uutstrupen, zonder dat ze beloerd wodden. En
eremorgens won ze gewoon wakker maekt deur de ambtener die 't
eerste op 't wark is. Kun ze nog een goeie naacht maeken ok. Kiek as
Ria.
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Jodium
Ik komme vandaege mit positief nijs nut de Steilingwarven. Et gaot
hatstikke goed mit de Stellingwarvers. Wij bin de laeste jaoren even
grondig deur wetenschoppers onderzocht, now en alle lof. We doen et
meraokels best as volk. De iene of aandere doctor nut een groot
ziekenhuus het naemelik ontdekt dat in Oosterwooide en omstreken
de langste kiender van Europa wonen. Dat is trouwens al tien jaor zo.
Tien jaor leden het de doctor dat ok al onderzocht en now het hij 't
lessend weer onderzocht. Van dat laeste onderzuuk hewwe nog niks
heurd, mar ik neme veur 't gemak mar even an dat et wel weer snor zit.
Kiek mar om je henne. Et bin allemaole van die boomlange kerels en
meiden hij oons op te schoeien. Stellingwarf is dus deur en deur
gezond. Wij hebben et best en we eten en drinken dr goed van. En
weej'm wat now zo aorig is, overal op 'e wereld hebben ze inienend
belang bij die onderzaken. Waoromme doen die Stellingwarvers et
now krek zo best, vragt de hieie wereld him of. Dr zal vanzels wel weer
wat ofgeunst bij zitten, dat hej' altied, mar daor trekken wij oons niks
van all.
Et wodde trouwens es een keer lied dawwe positief in et nijs
kwammen. We bin d'r in 't verleden wel es minder ofkominen.
Een aandere doctor het oons as volk al es een malle hakke zet
indertied. Now is dat al wel zoe'n jaor of veertig leden, mar we bin dr
zuver nog wat gremietig van in de huud bi'jtieden. Want wat die kerel
oons lapt het! Dat was niet mooi meer!
Hij vun nut dat dr te min jodium bij oons in de grond zat en
daordeur zat dr vanzels ok te min jodium in de eerpels, de grune
boonties, de wottelties en de gele knoilegies. Mit aandere woorden:
Wij kregen vusen te min jodium in de huud. En daoromme wawwe
zoawwe weren. Daoromme was oonze aord zoas die was. De Stellingwarvers weren geestelik niet botte aktief, zee die doctor doe. Now,
daor kowwe et mit doen. En deur de kropziekte wawwe ok niet zo
intelligent. Aenlik wawwe mar een beklaegensweerdig volkien. Slim
ofwaachtende en aachterdochtig. Wel gemoedelik heur mar ok traoge. Dr zat niet vule bij. Van et ni'je mossen we vanzels hielemaole
niks hebben. We proesden mar wat omme op oonze kleine boerespullegies. Krieg zat dr niet in. We deden gien inkelde muuite om ok mar
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iene tree veuruut te kommen in de wereld.
En dat kwam dus deur dat tekot an jodium. Daj' dam- ok zo
dommelig van wodden kunnen! Die doctor het d'r doe een hiel verslag
van maekt.
We uterden oons ok niet. Gesleuten wawwe. We gongen wel nut
aovendpraoten en zo, mar een betien knappe praot kwam dr niet op
'e lappen. Wat oppervlakkig gemierk over de koenen en et weer. En
de vrouwluden zatten wat te breiden bij de kachel. Dat konnen ze nog
hek. En wat et lezen van boeken en zo anbelangt, lichte kost, meer
konnen de Stellingwarver hassens niet an.
Now zullen d'r wel es een peer West hebben die dr uutschaaiden,
mar die trokken hier vanzels wel weg, die hadden hier gien leven. Want
meensken die Wat meer konnen en wussen as wïjzels, die vunnen we
eigenwies. Nee, wij zatten gewoon lekker thuus bij oonze volk op 'e
tippe van de taofel te laankpraoten. Niet dawwe beroerlingen weren.
Welnee, goeie slobbers wawwe wel. Tegenover gaasten best wel
rejaol. Een bod soepengottenbrij mit sjerp kon dr altied of. Mar
veerder: slot op 'e mond en vrijen deden we zonder dat iene et zag in
et duuster van de bedstee of et vuurhokke.
Wat veraandert dr dan wat in veertig jaor! Now zit de grond
bliekber bastende vol mit jodium. En de eerpels, de grune boonties, de
wottelties en de gele knollegies ok. En wij leveren de langste kiender
van Europa. Wat een veuruutgaank! En we vrijen in 't volle locht. We
hebben seksboerkeri'jen bij de vleet en we lezen allernaole muuilike
boeken. En we praoten haost allemaole al Nederlaans. We bin
intelligent wodden. Goed aenlik dawwe om de zoveul jaor es deur een
doctor onderzocht wodden as volk. En wat mooi dat d'r dan veuruutgaank in zit.
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Een ufo in Berkoop
Stellingwarvers bin nogal nochteren. We staon nooit echt mit de neuze
veuran, we holen oons et liefste mar een betien ofziedig en kieken de
katte et liefste eerst mar wat uut de boom. En we praoten aanderen ok
niet naor de mond. Now meugen dat op et eerste gezichte allemaole
best wel pluspunten wezen, ie kommen dr niet vule veerder mit in de
wereld. En we moe'n eins al veerder mit de Stellingwarven. We moe'n
hogerop. De wereld moet weten dat de Stellingwarven dr binnen. En
daoromme moe'n we oons beuren laoten. Vier menuten weeks op 'e
radio redden we et niet mit op. We moe'n meer in et nijs, we moe'n
op 'e tillevisie. All over the world. Mar hoe kriejt zowied? Wij bin ja
zo nochteren, hier gebeurt zo weinig en wij zien ok nooit wat
butengewoons gebeuren. Aandere volken wel.
Neem die ufo's now. Overal kommen die verhipte dingen zo
staorigan daele. Zels in Ruslaand now et daor een betien vrijer an 't
wodden is. Mar niet bij oons. Wij bin te nochteren. Wij kieken niet
naor de locht bij aovende as dr ok wat te zien is. Wij zitten te doezen
bij de tillevisiekwis, thermostaot op twintig, bakkien koffie op et
bi'jzettaofeltien, kokeskraanze op een paantien. 0e zo huselik. Mar ie
kommen dr gien tree wieder mit in de wereld. De Stellingwarvers
moe'n de deure nut bij aovende. As dr ok wat te zien is. Laot de
tillevisiekwis de tillevisiekwis now mar es, de dikke jekker an en de
kooide in. Et bakkien koffie S de kokeskraanze moe'n werachies mar
even waachten. Je kriegen dr toch mar een dikke houd van. En me
donkt, d'r bin verempeld belangrieker dingen in de wereld. Ufo's
bi'jveurbeeld.
Want wat zol et mooi wezen as hier ok van die vremde ruumtewezens lanen zollen. Stellingwarf in iene klap wereldberoemd! Kraantemeensken die nut de hiele wereld hier op an zetten. Tillevisieploegen
nut Amerike en Japan. En dan zie 'k zoe'n verslaggever van CBS daor
al staon op 'e Doevekaampe in Berkoop.
"This is Ron Edwards for CBS in Berkoop/Stellingwarf. And this
is Klaosien van Bonne."
En dan komt Klaosien van Bonne op et scharm, want Klaosien het
dus een ufo zien. Et haor in de permenent, een ni'je plissérok an, want
ie moe'n dr toch een betien kreers op staon.
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"What have you seen, Klaosien?"
En Klaosien vertelt. In 't Stellingwarfs, dat in 't Jngels ondertiteld
wodt.
"Et was deensdagaovend," zegt Klaosien. "Ik was naor de plattelaansvrouwluden west en doe 'k weeromme leup naor huus, zag ik
inienend een zee van locht. En midden op 'e Doevekaampe laande me
daor zoe'n nikkelen geval. Ei was hek een groot etersbod
"And did you see men too, Klaosien?"
"Yes," zegt Klaosien, want ze het bij de plattelaansvrouwluden een
cursus Ingels veur beginners volgd. "Yes sir, vier manluden. Ze weren
wel drie koppen groter as mien Bonne. Boomlange kerels. En ze
keken me an mit staolblauwe ogen. Ik kon gien tree meer verzetten."
"And did they talk, Klaosien?"
"Yes man," zegt Klaosien, en ze kikt recht in de kamera, bek as 1-hans
Wiegel altied dot. "Yes man, ze praotten in 't Stellingwarfs. Zo geve as
kriet."
Klaosien tjaantelt nog een schoffien deur en de kamera van CBS lat
nog wat sporen van de ufo zien in 't grös van de Doevekaampe.
En dan is 't los vanzels. De hiele wereld wil meer van et Stellingwarfs en de Stellingwarven weten. Wel honderd perfesters nut Japan
willen et Stellingwarfs leren en een jaor laeter stamt dr her en der in
Stellingwarf grote hotels en de butenlaanse toeristen dobberen in
kano's op 'e Lende omme. We kun eindelik mitdoen!
Was dr mar es een Klaosien van Bonne die es wat zag. Die
desnoods zoe'n verhael fanteseerde. Wat geft et, de wereld wil toch
bedonderd wodden. Mar daor bin wij te nochteren veur. En now bin
'k zo bange dawwe nooit echt veuruut kommen in de wereld.

22

Et beeltien van Pieter
Ni'J York het lestdaegs een ni'je burgemeester kregen. Now daenken
jim misschien: Wat hebben de Stellingwarvers daor now mit te
maeken? Now, meer aj'm daenken en ik bin bange dat die ni'je
burgemeester daore oons best wat centen kosten gaot.
Kiek, Ni'j York is zowat de belangriekste stad op 'e wereld en dat
hebben ze, as ze 't weten willen, an een Stellingwarver te daanken.
Zonder oonze Pieter Stoevezaand was 't nooit wat wodden mit dat
hiele Ni'j York. Et is dat Pieter de boel daor indertied een betien op
poten zet het, aanders weren dr now allienig nog mar Indianen en
bizons. Nee, oonze Pieter het daor in vroeger tied de beschaeving en
de veuruutgaank brocht. Ze meugen oons dus wel daankber wezen
daore. Mar ja, jim weten percies hoe et meerstal gaot in de wereld: Als
niets komt tot iets, dan kent iets zichzelve niet. Om 't mar es even in een
aandere tael te zeggen.
Die veurige burgemeester van Ni'j York, Koch hiette die man, die
was veurig jaor in Amsterdam. Now, et was vanzels niet meer as
fesoenlik west dat hij ok even naor Wolvege toekommen was. Gewoon om nog es daankewel te zeggen veur alle Stellingwarver hulpe
indertied. Now, vergeet et mar. Hij kwam disse kaant niet nut. Gien
tied. Wij mossen naor him toe. Dat de loco-burgemeester naor
Amsterdam mit een relaosiekedogien. Een beeltien van Pieter Stoevezaand. Dat geven ze in West-Stellingwarf an meensken die wat
presteerd hebben en an meensken daor as ze beter van daenken te
wodden.
Now, ik was dr eerlik zegd zuver wat gremietig van in de huud. Ik
dochte bij mezels: As die verhipte kerel et zo hoge in 't heufd het, dat
et him te min is, dat hij dat smerige beeltien zels nut Wolvege haelen
komt, now, dan mar gien beeltien. Ik zol me daor ok naor Amsterdam
toe vliegen mit zoe'n ding. Et is ok niet naost de deure.
Mar ja, as bestuurder moej' de boel vanzels roemer bekieken en an
de toekomst van Stellingwarf daenken en dan kuj' je altied niet
permitteren en wees gremietig in de huud. Dat de loco-burgemeester
naor Amsterdam mit et beeltien en mit een stokmennig neringdoenden nut Wolvege en De Hoeve en zo.
Weej'm trouwens hoe ze die neringdoenden nuumden? Captains
23

of industry. Ja, daor kuj'm now wel omme beginnen te gniezen en
zeggen: wat een eigenwies gedoe, mar et klinkt toch hiel wat veurnaemer as neringdoenden of winkelmannen. En et mos toch wat lieken
daor bij Koch op vesite. Want misschien kon die wel veur oons
lobbyen daor in Amerike. Zodawwe een grote hamburgerfebriek in
Wolvege kriegen zoNen of zo. Goed veur de warlcgelegenhied en de
staotus.
En zoks mag dan ok best een stokmennig centen kosten, vien ik.
Och en zovule kost zoe'n beeltien van Pieter now ok weer niet en ze
zullen dr ok wel een hiel vluttien toegelieke van maeken laoten
hebben. Zoks drokt de pries. En de loco en de captains of industry
zullen onderwegens ok best wel argens knap zeten hebben te schoften,
mar een meenske is vanzels ok nogal es een keer toekocht. Ie kun ok
niet meer as zat. En dat zal mit wethoolders en captains of industry
toch grif ok wel zo wezen.
Mar now het al dat gevlieg naor Amsterdam veurig jaor dus
allemaole veur niks west. Want Koch is burgemeester of. Om Kochmisselik van te wodden. Votgooid geld het et west. En die ni'je komt
veurlopig disse kaant niet uut. En awwe die hamburgerfebriek hier
toch hebben willen, dan zullen Remco en de captains wel naor Ni'j
York toe moeten mit zoe'n beeltien van Pieter. En dat gaot centen
kosten. Doe d'r mar es daenken omme. Dat de belasting zal binnenkot
wel in de hoogte gaon. Et moet toch argens weg kommen. En dat zal
wel uut oonze pottemenee wezen.
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Et hek in de Lende
Dommiet is et weer vekaansietied. Dan is 't overal weer een drokte van
belang. Op te Friese meren, op 'e eilanen. Allemaol toeristen. Een
protte Duutsers. En dr wodt geld verdiend as waeter. Alliend in de
Stellingwarven niet zo. Now ja, Oost-Stellingwarf het Appelsche
vanzels. Mar wij in West-Stellingwarf. Hier kommen haost gien
toeristen. Wij won gien cent beter van die vekaansietied. Haost
gieniene die hier op an komt. En 't is hier aanders zo biesterbaorlilce
mooi. Smoeke boswallegies, zodaj' nooit last hebben van de wiend.
Mooie revierties. Aorige meensken, niet te vergeten. Now ja, bij de
Driewegsluus is 't netuurlik wel drok, mar dat bin gien blievers, al die
boten daore gaon naor de Friese meren of ze kommen dr weg. Now
hewwe daor vanzels wel een uutspanning daele zet, zodawwe dr
temeensen nog een peer griepstuvers an over holen.
En we perberen et aanders zo goed om hier bij oons ok drommen
toeristen te kriegen. Lessend ston oonze VVV nog op 'e vekaansiebeurs in Utrecht. Mooie stand, heur. Een peer rotanstoelties uut
Noordwoolde dr in, videobeelden van al dat moois nut oonze streek,
een foto van Pieter Stoevezaand an de waand en de hiele stand was
opfleurd mit Friese pompeblaeden. Ja, een meens dot wel es wat om
ok sukses te kriegen. Je moe'n wel es een spierinkien uutgooien om
een kabeljauw te vangen. Mar et helpt vanzels gien spatter op disse
meniere mit foolderties en plaeties. Doe daor mar daenken omme.
Ie moe'n et neffens mij vule flitsender anpakken. As wij hiere dan
zo graeg een vlutse toeristen hebben willen krek as op 'e Wadden en
zo, dan moe'we de Duutse mark op, awwe dat now aorig vienen of niet.
En dan moej' Derrick hier henne haelen. Kiek, in butenlaanse films
ziej' Amsterdam ja ok hatstikke vaeke. Wat grachten, een meule, een
dri'jorgel. Poere promosie. Dat wij moe'n zoks ok veur mekaander zien
te kriegen. Gewoon zien dat hier een oflevering van Derrick opneumen
wodt. Da's een populaire serie, daor kieken een protte Duutsers naor. En
dan tussen een peer moorden deurmooi wat sfeerbeelden van de Stellingwarven zien laoten en dan daenken die Duutsers vanzels: Wat is 't daor
verhipte mooi. Daor gaon we ankem zoemer henne.
En een verhael veur Derrick is wel te bedaenken en een titel ok.
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Wat donkt jim van: Et hek in de Lende. Die Leiche in der Lende. Mooi
hen? Et klinkt dichterlik en spannend toegelieke. En dan nemen we et
Sashusien as lekaosie. Daor woont dan een Duutse perfester. Herr Dr.
Müller aas Mannheim. Karl-Friedrich Muller. En de film begint as
een mollevanger uut Ni'jtriene Karl-Friedrich Muller an de kaant van
et Wiede van de Lende vint. Hatstikke dood vanzels. Verdronken of
vermoord? Das de vraoge.. Now, netuurlik vermoordt
En dan komt Derrick dr bij, want de pelisie uut Wolvege zit mit de
hanen in et haor. En Derrick is toch krek op 'e Lemmer bij 't
skûtsjesilen. Komt dat even mooi uut! Now ja, en dan gaot e' ''r
vanzels omme wie et daon het. Is dat wiefien van de perfester" ,el
schone op 'e huud? Een allemachtig mooi jonk is dat. Een fotomedel,
twintig jaor jonger as de perfester. En de zeune van de perfester dan?
Een zeune uut zien eerste huwelik. Der Udo, een min stokkien vreten.
Et bliekt vanzels dat die omineslingert mit zien stiefmem.
Ik kieke vaeke naor Derrick, dat marken jirn wel.
En die mollevanger van Ni'jtriene? Een wondere kerel. Is daor ok
wat mit te redden? En dan bliekt ok nog dat de perfester gedonder het
mit een boerevrommes uut Munnikeburen. Een dikke smotse, die in
de prostitusie gaon is, doe heur man een stok melkquotum kwiet
raekte en ze heur niet langer redden kennen. Et dot blieken dat de
perfester heur de boons geven het en et vrouwgien kan de centen niet
missen. En bij die mollevanger in Ni'jtriene wodt cocaïne op 'e bilde
vunnen en in de auto van der Udo ok.
Now, kan dat spannend wedden of niet? Ten hek in de Lande en de
toeristen weten oons zoemers wel te vienen. En dan hoeven we ok niet
meer naor de vekaansiebeurs mit foolderties, de foto van Pieter
Stoevezaand en Friese pompeblaeden. Reklame via Derrick, da's
veerweg et beste. En wie hier ien keer west het, komt altied weeromme, want de Stellingwarven bin mooi. Wunderschön!
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Et voegelwiefien
Lestmorgens zat dr een voegeltien bij oons in de pereboom te zingen.
Een bonte vliegevanger. Now is dat vanzels op himzels niks biezunders. Dr zitten wel vule vaeker voegelties hij eens in de pereboom te
zingen. En ok wel bonte vliegevangers. Mat dit zingen was toch
aanders as aanders. An ien stok deur zat dat diertien te tierelieren, de
spatters vleugen dr of. Dat ik dochte drekt bij mezels: Dit is niet
gewoon. 1-her komt wat aachter weg. Doe dr mat es daenken omme.
Zo zit een voegel aanders nooit te zingen.
Aanderhalve dag het hij zo zeten en doe kwam d'r wat aachter weg,
want nao aandeffialve dag was dr inienend een wiefien vliegevanger
bij him. Now zong hij ok niet zo slim meer, mat hij bedudede heur
dat hij een huus veur heur beidend vunnen hadde, want bij eens in de
pereboom hangt een oold, mat toch nog best wel net voegelkassien. Ik
redde et temeensen iedere meitied uut.
Meensken, aj' dat gedoe zo zitten an te kieken, dan verbaos ie je dr
over hoe slim as die vliegevangerties op eens lieken. Op jim en op mij.
Neem dat mannegien now. Aanderhalve dag zingen en je mat uutsloven en indrok perberen te maeken op een wiefien. Jmpeneergedrag
numen de geleerden dat. Now, ik zie wel es van die jongknaopen op et
straand onuneparaderen in zékke kleine zwembroekies! En bouwvakkers die vanof een steiger naor een kreers jonk fluiten, dat de diek
langes fietst. Neem now mat van mij an, et komt allemaole op etzelde
daele.
En dan dat voegelwiefien. Kiek, now hef vrouwluden en ie hebben
vrouwluden. Da's bij eens in de Stellingwarven temeensen wel zo. En
now leek dat vrouwgien van dat vliegevangertien as twie druppen
waeter op een slag vrouwluden, daor ak een gloepende hekel an
hebbe. Daenk et jim now es in. Now zit ie daor in die pereboom
aanderhalve dag de longen uut je lief te zingen en dan eindelik, dan
komt ze. Dat hadde vanzels ok wel nao een halve dag kund. Ze vun him
misschien drekt wel slimme aorig. Et is neffens mij vrij zeker, dat ze
drekt docht het: Sjonge, sjonge, wat een lekker stok. Daor zol ik wel
mit in een nustkassien willen.
Mat ze gaot d'r drekt niet op of. Nee, ze perbeert him uut. Ze speult
een spullegien mit him. Ze maekt him de kop zo gek as ze mat kan. En
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as hij dan uuteinde!ik hielemaole hoteldebotel is, dan komt ze! En dan
zegt ze niet van: "Wat hej' now toch een mooi husien veur oons beidend
op 'e kop tikt."
Nee, ze mierkt. Ei is een mierkerd, dat voegeltien.
En zokke vrouwluden hej' ok. Nooit is heur es wat naor de zin.
Nooit es spontaon reageren, mar altied mar onimezeuren en piepen.
Dit is niet goed en dat zol aen!ik wel een betien beter kunnen. En dat
hak eins nog liever een tikke!tien aanders had. En die kerels van zokke
vrouwluden bin meerstal wel zo sloeg, dat ze doen wat zoe'n prenteboek zegt. Ik mag zokke vrouwluden niet.
En zo was dat voegeltien dus ok. Ze zat op et stokkien veur et
kassien. Keek dr es in. Vleug d'r es ornine toe. Gong es weer op et
stokkien zitten. Keek d'r es weer in. En dat een halve dag laank. En hij
mar overdreven doen van: "Och, mien maegien, vien ie et dan gien
mooi hokkien? Wat zuwwe hier toch gelokkig wodden mit 'n beidend.
Jeje en ikke."
En zij mar zeuren.
"Et zit aanders niks te goed in de varve en hej' wel zien dat et dak
wat rotterig is? En et rokt ok zo muf."
Mar ze gong d'r in. Nao een halve dag gong ze d'r in. En ze begon
mit de inrichting. Een strogien hier. Een hujgien daor. En hij leut heur
ei wark doen. En dat dee me toch zo goed! Ik ston veur et raem en zag
heur heisteren. En hij zat op een takkien te kieken en zag heur ok
heisteren.
Mooi zo, docht ik, geliek hej', mien jonge. Laot die smerige
knarperd now mar es vrotten!
Misschien dat eb... pattie manluden nog wel wat van dat voegelmannegien leren kunnen.

m.

Keizer Hero
Ik zal jim wel vertellen, de schrik sleug me lestdaegs om 't harte, doe
'k op een aovend de kraante in keek. De wethoolder die in WestStellingwarf over de centen gaot, hadde driehonderdduzend gulden
uutgeven zonder dat de raod dr wat van wus. Et was al een schoffien
leden, mar et was now pas ontdekt. Now ja, et leup vanzels mit een
sisser of. Ze weren even goed lelk op him en de wethoolder gaf vanzels
drekt toe. Hij hadde et alliend mar in et belang van de gemiente daon,
zee hij. En och, doe was 't ok wel weer goed, want de wethoolder dee
aanders zoveul verschrikkelik goeie dingen, vun de raod.
Ja, ja, ik zal wel wantrouwig van aonl wezen, mar ik wor schoftig
van zokke fratsen, dat zak jim wel vertellen. Driehonderdduzend Et
is me ok nogal niet niks. En a'k me niet verzinne het dezelde
wethoolder him een peer jaor leden hij de Driewegsluus al es tot
keizer kronen laoten. Dat was een ludieke aktie, Zee hij laeter. Ja, ja,
ik hebbe ze op een piepvol. Keizers bin vanzels wend om mit centen
te smieten. Oonze centen. Driehonderdduzend is veur dat soort volk
vanzels mar een griepstuver. Keizer Hem!
Kuj' trouwens toch zien dat zokken argens aanders wegkommen.
Stellingwarvers zollen zoks nooit uuthae!en. Wij bin van jongsof an
grootbrocht mit de leuze: Doe mar gewoon, dan doej' al gek genoeg.
Wij zollen oons nooit tot keizer kronen laoten. En now kan zoen
wethoolder vanzels wel zeggen dat et een ludieke aktie was. Ja, ja, et
zal allemaole wel waor wezen, mar zoks zit in je of et zit niet in je. Et
kan haost niet aanders of zok volk het toch een betien dat machthebberige over heur. As jonge het hij vanzels mit rooie oorties over die
Napoleon lezen. Dat het grif zien grote veurbeeld west daor bij de
Driewegsluus indertied. En ie meugen dan wel socialist wezen, zokke
gevulens kommen toch de hieltied weer naor boven borrelen. Die drek
ie niet vet. Die broezen d'r soms zomar uut. Even keizertien speuleni
Vet driehonderdduzend!
Reken mar dat zoe'n vrouw thuus ok wat het. Want ja. in 't
eupenbaor zal de wethoolder zokke keunsies as bij de Driewegsluus
wel niet weer uuthaelen. Et gekanstikkende gegnies van de Stellingwarvers was té overdudelik. Mar thuus... Want die gevulens blieven
deurborrelen. Et is niet tegen te holen.
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Ik zie ze morgens al bij de broodtaofel zitten. De wethoolder en de
vrouw.
"Ik heb et vandaege ok weer, Geke."
"Wat, Hero?"
"Et gevuul."
Ce heden, daenkt Geke, daor gaon we weer henie.
now vanaovend thuus komme, Geke, zoj' dan wel vuur de
vrouw van Napoleon speulen willen?"
Now en dan kuj' duzend keer Nederlaans eerste rooie vrouw west
hebben, mat aovens lig ie wel as Joséphine de Beauharnais op 'e sofa
in Zaandhuzen. En dan heup ze him ankommen in de auto. In de gang
dot hij et hinniken van een peerd nao en dan stapt hij de kaemer in,
de steek op die altied klaor veur 't griepen an de kapstok hangt, de
haand bij de boezeroen in.
"Bonjour chérie," zegt Joséphine op 'e sofa en ze kikt him smachtende an.
En wat d'r dan veerder percies allemaole gebeurt in die woonboerderi'je in Zaandhuzen, dat gaot jim vanzels niks an. Mar zolange as zij
mat veur Joséphine speulen blift, dan is d'r niks an de haand. Dan kun
zokke manluden heur ofreageren.
Mat zoen vrouw het ok wel es gien tied vanzels. Die zit in de
Perveensiaole Staoten en het daor ok wel es drokte en argernissen van.
En wat moet zoen man dan? Ik bin zo bange dat hij dan weer mit
oonze centen omme begint te stri'jen. Dat hebben keizers altied daon.
Daoromme bin ik eins wel bliede dat zien vrouw gien fraktieveurzitter van de PvdA in de Staoten wodden is. Het ze wat meer tied om
thuus te wezen. Om veur Joséphine te speulen. Want op die meniere
kriegen wij de minste ongelokken in de Stellingwarven.
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Join the winning team
De gemiente West-Stellingwarf het veur een tietien ok een soortement liefspreuke bedocht. Jim kennen dat soorte van kreten wel. Een
protte gemienten hebben zoks op een poststempel staon. Kom hier
henne veur jim industrie en rekreaosie of zokzowat. En now hebben
wij in West-Stellingwarf dus ok zoe'n kreet: Join the winning team. Dat
is him. Join the winning team. Dr bin meensken die moen dr van
kokhalzen, mar dat vien ik overdreven. Et klinkt toch zong beter as:
Sluutje an bi] de winnende club. Dat is niks. Dat heurt nargens naor.
In 't Stellingwarfs hej' drekt zovule woorden vanneuden. In 't Ingels klinkt
et drekt zovule vlotter. Join the winning team. Kot en krachtig!
Alliend wat veur winning team? West-Stellingwarf is dat een
winning team dan? M 't aende van 1988 zatten ze op et gemientehuus
aanders mat mal mit de hanen in 't haor omdat de bevolking inkotte.
En aende 1989 weren we weer mit 28 man minder. De meensken
stoeven vot. Ze willen hier niet langer wonen. Wat veur winning team
dus? En de meensken willen hier ok niet langer winkelen. Nog even en
t bin allemaole kaele winkelruten in Wolvege. Alle volk vligt naor 't
Vene. Naor et dörp dat zo graeg stad wezen wil.
En grote winkels dat ze duur kregen hebben! Ze hebben et hiele
centrum dr haost veur plat smeten. Een mooi oold karkhoffien? Vot
dr mit! Mit de buldozer dr in op! Dr mossen flats kommen en
winkels. En daor stoft alle volk nut de omringende dörpen now op an.
Mat now zal Wolvege dommiet ok beginnen te bouwen. De mark
wodt volbouwd. Daor zullen ok wel flats en winkels kommen. Et moet
aanders wel dörps blieven, zeggen ze, mat vanzels toch ok wel een
betien stads. Een miljoeneplan wodt et. De skyline van Wolvege
veraandert dr dommiet deur, zak mar zeggen.
Om eerlik te wezen vien ik et allemaole mar begrotelik geld. Et kan
allemaole zovule goedkoper. Doe dr daenken omme, dommiet vertillen we d'r oons mit mekaander an. Dommiet tillen we boven oonze
macht in Wolvege. En et is zo verschrikkelike simpel om de meensken
hier weer in de winkels te kniegen. Aj' de hassens mat warken laoten.
Zels de hassens warken laoten en gien peperdure adviesburos in de
aarm nemen, want dan bij' verkocht. Die splissen je toch alliend mat
wanstaltige gedrochten van glas, beton en staol in de maege.
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Neem Et Vene now. Et liekt zo groot en groots, mar et het ien zwak
punt. Mies het trouwens een zwak stee. Een Achiflispeze. En wij
moe'n mit oons Stellingwarver peerd van Troje naor Et Vene toe. Ik
gooie dr now mar wat mythologische kreten tussendeur, want ja, as de
gemiente zokke dure kreten het, dan moet ik toch ok heuren iaoten
dak een peer jaor op 'e ulo in Wolvege gaon hebbe.
Et zwakke plak van Et Vene is de parkeemiumte. En ze gaon daore
et Kuperusplein ok nog vol staotussymbolen zetten, dus de Achillispeze wodt allienig nog mar kwetsberder. En as wij Stellingwarvers now
gewoon zaoterdagsmorgens es mit een peer honderd auto's en boeretrekkers naor Et Vene gongen en de parkeerplakken vol zetten en dan
zels es kuieren gongen in de bossen van Et Woold. Now, dan zoj' es
zien. Gien meenske die nog een plakkien kriegen kon. Gieniene die
naor al die dure winkels kon. En aj' dat now een keermennig aachter
mekaander deden. Dan weet ik wel wat as dr gebeurt in Big City. Dan
gaon de meensken mit mekeer op 'e voest en vechten ze om de
stokruennig parkeerplakjcies. En onder de blauwe plakken zeggen ze
dan op et laeste: "Weej' wat, we rieden deur naor Wolvege, daor hef
ok zat winkels en dr is parkeerruumte zat, Op 'e mak."
En diezeide aovend nog hebben de neringdoenden van Wolvege iel
op 'e vingers van 't geldtellen. foin the winning team!
Now, zit dat goed in mekaander of niet? En 't kost niks. Et smit
alliend mar wat op. Mar mit zokke oplossings kommen de adviesburo's netuurlik niet anzetten. Daor hej' iene veur vanneuden mit een
peer jaor ulo.
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Koke skraanzen
Hebben jim ok zoe'n minne zoemer had? Hadden jim jim ok zoe'n
protte veursteld van die voetbalderi'je in Italië? Wij in de Stellingwarven wel. Aj'm Wolvege zien hadden in juni! Alles was dr oranje! Echt
alles! De winkelstraoten hadden ze hielemaole optuugd. Oranje
linten, strikken en vlaggen. En et Stationskoffiehuus was hielemaole
oranje opvarfd en ze hadden een groot petret van oonze nationaole
held Ruud Gullit op 'e more kalkt. Want we zollen ze inmaekew We
zollen ze allemaole in de panne hakken daor in Italië. De oolde tieden
van Hayo van Wolwagha en Pieter Stoevezaand herleefden. Dr was
een stemming van: Op 'e vi'jaand of en maek d'r gehak van!
Ik hebbe mij daor best wel een betien over verwonderd. Stellingwarvers bin aenlik hielemaole niet zo. Wij bekieken et eerst liever mar
es rustig, eerst mar es zien hoe as 't komt. Eerst honderd katten nut de
boom kieken. Ie moe'n de dag niet priezen veurdat ei aovend is. Mar
now leuten we oons, bek as al die gekke Hollaanders, de kop al veer
van teveuren hatstikke gek maeken. En ik hul mien hatte vaaste en
docht: As daor mar gien dallie op komt! Om zo hoge van de toren te
blaozen daj' wel winnen zullen! Et sten me gewoon tegen, dat za'k jim
wel vertellen. En dat gekrib van die voetbalders. Krek kleinjongen.
Grote bek tegen Michels. Stokken in de kraante. Praotiesmaekers,
docht ik, voetbal dommiet eerst mar es. Dommiet verliezen jim et mit
10-0. Zweerbulen daj'm binnen!
Och, aenlik kan dat hiele voetballen me gien spatter schelen. Stom
gedoe. Alliend twie jaor leden, doe bin wij thuus ok een betien besmet
raekt, doe mit die Europese kampioenschoppen, doe ze tegen Duutslaand mossen. Now hek niks tegen Duutsers, heur. Zimmer frei as ze
mit vekaansie kommen. Dan bugen we as knipmessen as 't moet.
Manke schön, gnâdige Frau. Bitte sehr, gndige Frau. Geld stinkt
niet, gniidige Frau."
Mar mit voetballen heuren we van dat volk te winnen. Dan mak ze
niet lieden al is 't ok nog zo. Dan komt inienend de oorlog toch nog
weer om de hoeke kieken.
En twie jaor leden wunnen we! En mien mem en ik zatten veur de
tillevisie te kieken en leefden mit! Oonze bedochtzeme Stellingwarver
aord was hielemaole vet die dag. Mien mem van negenenzeuventig
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raosde op een gegeven ogenblik mit et oranje-legioen op 'e tribunes
mit: "We are the champions!"
Now as Stellingwarver vrouwluden van die leeftied "We are the
champions" roepen, dan bin ze aorig op 'e giebe. Neem dat now mar
van mij an. En ze het nooit Ingels leerd! En van poere spanning en
sensaosie hewwe een hiele kladde kokeskraanzen aachter mekeer leeg
eten. Wij hadden Duutslaand Hop geven. Wij persoonlik. En dat
vuulde toch zo lekker!
Dat och, wij leuten oons toch ok al een betien deur de oranjegekte
op sleeptouw nemen.
"Ik hebbe twie kladden kokeskraanzen bij de bakker hacld," zee
mien mem, veurdawwe tegen Jegypte mossen. "Awwe weer zo overstuur raeken as twie jaor leden, dan gaot dr nogal wat deur."
Now, we hebben gien kokeskraanze anraekt. Niks spanning en
sensaosie. Ie zollen je doodargeren an dat stel klongelkonten. Allemachies nog an toe. As dat voetballen is. Ze hadden de voetbalploeg van
De Oosterstreek dr beter henne sturen kund. Die hadde dr meer van
maekt as dit belabberde gepruts.
Mar ze kwammen dan toch op haoren en snaoren deur de eerste
ronde. En doe mossen we wéér tegen Duutslaand. En et oranjegevuulte kwam toch nog even weeromme. Stel dat, now? En we heuren te
winnen van dat volk. En de kokeskraanzen stonnen weer klaor op 'e
taofel. len keer reup mien mem nog tegen Gullit van: "Toe dan toch,
mien jonge. Verpruts alles dan toch niet."
Mar et wodde niks. Ze wodden inrnaekt. Ze verprutsten de boel
wel.
Wat een rotzoemer ok. Aj'm trouwens nog verlet van kokeskraanzen hebben. Ze bin vergees of te haelen. Je kun dr zo staorigan wel
iene een gat mit in de kop gooien.
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Pieter Stoevezaand - 2 Ik moet et nog ien keer mit jim over Pieter Stoevezaand hebben. Ik
hebbe et daor al es twie keer eerder mit jim over had, mar et is
singeliers, de oolde baos hoolt meer as driehonderd jaor nao zien
wegraeken de gemoederen altied nog doende in Stellingwarf. En et
mag dan duzend keer oonze grootste held wezen, we won zo staorigan
toch mar malle dingen van Pieter geweer. En dat is wel wat begrotelik,
want Pieter is toch zoe'n betien oonze West-Stellingwarver mascotte
wodden deur de jaoren henne. En mascottes heuren van onbespreuken gedrag te wezen. Now, dat is Pieter dus bliekber niet.
We wussen netuurlik best al wel dat ei een betien een rosbeier was
in zien tied. Zo stiems as een schaop en bijtieden allemachtige kot
veur de kont. En dat hij zodoende de Indianen in Amerike een peer
koppies kleinder maekte. Now, da's vanzels niet goed te praoten, mar
echte helden vechten now ienkeer en ze winnen. Aanders zollen 't gien
helden wezen. Dat de tegenperti'j moet now ienkeer dood. Daor doej'
niks aa.
Mar wat oons now lessend verteld wodde deur oonze nijje burgemeester... De griezels gongen me dr van over de grauwe. De ni'je
burgemeester onthulde in Peperge et dadde Stellingwarver beeld veur
Pieter. Och en dan heur ie daor ok wat bij te zeggen. Wat aorigs vaeke.
Now, et is vanzels mar krek wat aj' aorig vienen.
Kiek, Pieter zien heit was vroeger doomnee in Berlikum. En de
jonge Pieter zat een flinke kop op, dat die studeerde an de universiteit
of zo in Franeker. En et was wonder, mar in 1633 perbeerde de
doomnee inienend om overplaetst te wodden naor de Stellingwarven.
Naor Hooltpae. Och, op et eerste gezichte zeg ie dan vanzels: Die man
wol ok wel es in een mooie streek wonen.
Mar nee heur, oonze ni'je burgemeester zee lestdaegs dat dr wel
es wat aanders aachter zitten kurid hadde. De femilie Stoevezaand
gong in Berlikum mar verhipte mal over de tonge. Ze méssen dr wel
weg, want jonge Pieter wodde in Franeker van de schoele trapt. Hij
hadde smerige dingen uuthaeld mit de dochter van zien hospita. Bats,
boem. De ni'je burgemeester onthult een beeld en gef t oonze held
postuum nog een flinke dreun mit.
Me donkt dat dit niet kan. Zoks heurt eerst beter onderzocht te

wodden, veurdaj' dr zomar inbatsen. En now hewwe ja wel een
Grunninger doctorandus die niks aanders dot as uutpluzen waor die
Pieter now aenlik geboren is. Wil doctorandus Jensma daor drekt mit
opholen asjeblief. En wil hij wel even uutpluzen of et klopt wat de nije
burgemeester oons daor allemaole verteld het. Wat is hier van waor?
En as et al zo is, wie zien schuld het et dan indertied west? Want now
kun we ailemaole wel weer ruit et beschuldigende vingertien naor
Pieter wiezen, mar dat is vanzels niet netties.
Wat was dat aenlik veur een jonk? Die dochter van die hospita. Was
dat misschien ok een hippentrippe? Was dat, ik krieg et dr haost niet
nut, mar was dat misschien een waegenloops geval? Maekte die Pieter
de kop misschien hielemaole gek? Vieterde ze kim op? Perbeerde ze
kim uut? Kon zij wel van him ofblieven? En wat moej' dan op et laeste
as gezonde jongkerel?
Wil de doctorandus dat asjeblief even uutzuken? En as et an heur
lag, dan heurt Pieter postuum vri'jspraoke te kriegen van de burgemeester. En as et al an Pieter lag, as hij zien hanen niet thuusholen
kon, as 't een loerder en een pikeur was, as hij dat aarme maegien mit
flikflooideri'jen bij him in de lappebak praot het, dan heuren alle
staandbeelden en gedaenktekens van die vieslak sloopt te wodden.
En as de doctorandus uutzocht het dat Pieter hatstikke fout zat
eertieds en die beelden blieven toch staon in Wolvege, Scharpenzeel
en Peperge, now manluden, dan weej'm waj'm doen moeten aj'm
laeter ok graeg een staandbeeld hebben willen in West-Stellingwarf.
Vechten en aachter de vrouwluden an.
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Seks in Stellingwarf
Et is mal dak et zeggen moet, mat et liekt dr op dawwe aachterop
raeken in de Stellingwarven. We raeken aachterop wat de seks
anbelangt. Ja, ik durve dr eins mar kwaolik mit veur 't locht te
kommen, want zoks hooi ie netuurlik et liefste toch mat een betien
veur je. Gieniene lopt graeg mit zien ongemakken en tekotkommings
te koop. Gieniene geft him graeg bloot. Mat et moet now toch mat
even. Dr bin now al zat meensken die oons wat een wonder volkien
vienen en dat moet deur de seks aenlik niet nog slimmer wodden. Veur
de draod d'r dan mar mit. Wat mekeert d'r an de seks in Stellingwarf?
Waoromme seksen wij hier niet bij de tied?
Jim weten vanzels allemaole daj' vandaege-de-dag over de tillefoon
je gerak kriegen kunnen. Veur alle behoeften is dr zo staorigan een
06-nommer. Een meens kan 't zo gek haost niet bedaenken. En now
was dat allemaole in 't Hollaans tot dusveer. Woj' wat, dan mos et in
't Hollaans. Mat now zag ik tot mien stomme verbaozing in de kraante
stamt dat et in Limburg now ok in 't Limburgs kan. En dat moet daor
mar meraokels anslaon! Och, da's vanzels ok best wel te begriepen.
Et komt allemaole een betien dichter op je an. Et komt je wat naoder
an de huud.
Mar ja, jim begriepen et al, de seksbaronnen roeken now netuurlik
nog meer geld. Dat ie kun now dommiet je gerak ok al in 't Fries
kriegen. Now gun ik de Friezen graeg wat, mat ze hebben al zovule
meer as oons. Dat now wik de mannen van die Schrieversronte toch
wel even anvieteren. Waor blift et Stellingwarfs? Kiek, we hobbelen al
vusen te vaeke aachteran. Lao'we disse keer now es mit veuran stamt.
Lao'we disse kaans now es griepen. Niet eerst de Grunningers, de
Drenten en de Twenten weer veurgaon laoten. Liever et Stellingwarfs
Woordeboek een jaonnennig laeter klaor as dit schieten te laoten.
Want hier is an te verdienen! En et dri'jt in de wereld now ienkeer toch
om seks en centen. Now, lao'we dam- dan mat es Stellingwarfs, seks en
centen van maeken. Mit zoe'n seksbaron nut 1-lollaand moet toch
zeker wel een knap haandeltien op te zetten wezen. En dr is toch zeker
ok grif wel een Stellingwarver schriever te vienen die wat wilde
erotische aeventuren op pepier kriegen kan. Ik kenne d'r wel iene.
Fantesie zat wat dat angaot!
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En dan moen we vanzels wat vrouwluden hebben die zoe'n
stokkien een betien smaekelik op 'e baand zetten kunnen. Daor kun
we netuurlik iederiene niet veur braken. We moe'n goenend hebben
die zoks wat opwienend en zwoel brengen kunnen, zodat de kerels an
de aandere kaant van de lijn daenken: Verhip, dat kruderige jonk bel
ik morgen es weer. Daor krie'k me dan toch een opkikker van!
Ik kenne wel een vrornmes dat daor bliksemse geschikt veur wezen
zol. Griet van Garriet van Jan Mulder. Een baos tenielspeulster en
sensueel... ie kriegen as man al de kriebels aj' ze fietsen zien mit een
regenkappien op. Kuj' naogaon wat dr gebeurt as ze 't regenkappien
ofzet.
En zeg now zels, wat zol 't mooi wezen dawwe douanier bellen
kunnen en dawwe dan gewoon in 't Stellingwarfs te heuren kriegen:
"Dit is Griet. Griet van Garriet van Jan Mulder uur Makkinge. Zak je
es vertellen, mien jonge, wat Griet wel niet veur keunsies mit je doen
willen zol
Now hoef ik jim vanzels niet te vertellen wat Griet dan allemaole
wel niet wil, mar ie kriegen weer veur je kwatties. Ik kenne Griet! Die
maekt alle kerels hoteldebotel. Nee, wat zo! 't mooi wezen as
duzenden manluden dommiet zomar op elk mement van de dag
zeggen zollen: "Kom op, ik belle glundige Griet in de Stellingwarven
even."
Kassa! Dat eh... deurpakken, mannen van de Schrieversronte. Laot
jim dit now niet ontkommen.
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Loco Joop en Loco Herry
Pattietieden maekt een meenske him drok om niks. Zo vergong et mij
de oflopen meitied nao de raodsverkiezings temeensen even. En doe
de poletieke mannen in Wolvege de kollegevorming laeter zoe'n
betien rond hadden, kwam d'r een stok in de kraante mit de kop: WestStellingwarf an de slag mit twie loco-burgemeesters. 0e heden, docht
ik, daor hej't gesmiet in de glaezen, bek hewwe alle drokte om
Werkman had en et ni'je kruutvat staot al weer klaor.
Wat was naemelik et geval? De PvdA wol heur eigen Loco-Joop
hebben, omdat zij de grootste perti'j weren en et CDA wol heur eigen
Loco-Herry hebben, omdat die et langste in de rand zat. Now, dan dus
mar twie loco's, aj' dr niet omme vechten willen. En ik zag de bujje al
hangen, want loco's da's ok mar gewoon volk en meensken bin now
ienkeer op macht en anzien uut. We kun d'r wel omme henne praoten,
mar dat is now ienkeer zo. Een doodgewoon meenselik trekkien, dat
ok in de Stellingwarven overal veurkomt. En zoe'n gleensterend
ambtsketten om de nekke, daor bin zokke kerels staepel op. Van dat
bin 't krek eksters. En de burgemeester moet wel es vot, die het wel es
argens een kongres, hij het de huud wel es van de regel en hij moet
van de vrouw wel es mit naor een klerewinkel om een ni'j verstruperspaickien. En dan mag de loco et ketten zolange omme.
Alliend de burgemeester en de beide loco's weten dan ok mar waor
as dat ketten ligt. Argens op een geheim plakkien in et gemientehuus.
Dat moet ok wel, want aanders was 't hekke vanzels van de dam. Dan
weren de schoonmaekers aovens omstebeurten mit et ketten omme an
't schoonmaeken. Zoks kan netuurlik niet. Norms moe'n d'r blieven.
Dat d'r bin vanzels ok mar drie sleutelties van 't kassien waor et ketten
in ligt en alliend de burgemeester en de beide loco's kun d'r bij. Mar
now wodde ik zo bange, doe 'k dat kraantestokkien staon zag, dat
Loco-Joop en Loco-Herry mekeer et locht in de ogen niet gunnen
zollen. Ik zag et al veur me.
Bij Loco-Herry rattelt morgens de wekker op et naachtkassien en
de loco schöt as een snoek onder de dekens weg, gooit zien naachtjassien uut en begint him bij de wasbak of te flodderen. Vrouw Loco
komt mit et heufd boven de dekens uut en kikt op 'e wekker.
"Loco-Heny," zegt ze slaoperig, "ie verzinnen je een ure, mien
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jonge. Et is nog mar zes ure. Kom dr mar weer in."
"Ik verzinne me niet, Vrouw Loco," zegt Loco-Herry, die een vlutse
deodoraant bij 't hemd in spuit. "De burgemeester snippert vandaege,
die wol een dag mit de vrouw de hort op en now moe'k vanzels
vandemorgen al eerst wezen."
Hij gript een schone boezeroen nut de kleerkaaste.
"Ik vertrouwe Loco-Joop in de veerste veerte niet," zegt hij. 'Ei zol
me niks verbaozen as die wat eerder komt vandemorgen en dat hij al
mit et ketten omme zit as ik de deure instappe. Die socialisten, ie
moe'n d'r altied veur uutkjeken."
En dan gaot hij op 'e raand van 't ledekaant zitten en Vrouw Loco
dot him de strik omme, want dat haandigt him niet zo bot. En dan
flittert hij de trappe daele, ei gauw een broggien en drinkt in de haost
een bakkien ladderige thee en dan vligt hij in de auto naor Wolvege.
En hij is eerst! Loco-Joop is versleugen en die kikt een half uurtien
laeter mit een beteutert gezichte om de hoek van de deure. LocoHerry zit mit ei ketten omme een brief te schrieven.
"Morgen, Loco-Joop."
"Morgen, Loco-Herry," zegt Loco-Joop en hij daenkt: Ik krieg je
nog wel!
En zo perberen ze mekaander de vliegen of te vangen. Ze laoten
mekeer de baand leeg lopen en as 't mal gaot geven ze mekeer een
drokkerd op 'e trappe.
Dat zag ik allemaole al veur me in mien benauwdens. En de
aandere gemientemannen zaggen de bujje gelokkig bi'jtieds ok drieven,
want ze besleuten dat Loco-Herry de eerste twiejaor mit etketten speulen
mag en Loco-Joop de laeste twiejaor. En zo is zoks mooi verpat en dat
is een goed ding, want we hebben zokke manluden veur 't wark en niet om
te kribben.
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Stemmen op Hero
Ten van de alderaorigste eigenschoppen van de Stellingwarvers vien ik
aided nog de bureplicht. Now geef ik jim drekt toe: Wij Stellingwarvers hebben een protte goeie eigenschoppen, nar oonze behulpzenihied, de aandere helpen as die in de zwaorighied zit, daor wok altied
nog een betien wieke van en a'k dat dan zo om me henne zie, dan daenk
ik bij inezels: Volholen Stellingwarvers, zo redden we et mit inekaan-.
der as volk wel op. Zo slepen we oons dr mit mekeer wel deur henne.
Bij aandere volken is de bureplicht misschien goeddiels al vet, now in
Stellingwarf dus niet. Ja, et zicht dr now wel aanders nut as vroeger
vanzels. De tieden veraanderen now ienkeer. In de Stellingwarven ok.
Dam- doej' niks an. Max in wezen is et toch liek bleven.
Vroeger hulpen de boei-ties mekeer onderling. De iene hulp de
aandere mit mi'jen, riemen en hujrieden. En een hiel klein keuterboertien wedde es een dag een kedde en een hujmesiene liend. Te
sprongen bij as dr ziekte en ongemak bij de buren was. De vrouwluden hulpen mekeer misschien wel mit bone-inmaeken. En as je
laampien haost uutpoest woclde, dan wedde dr bij je waekt en ie
wedden otlegd deur de buren. En ik geef toe, vandaege-de-dag zicht
et d'r allemaole een betien aanders nut, mat meensken die muuilik
zitten, die helpen we.
Now helpen we gien boeren en bone-inmaekende vrouwluden
neer, mat wethoolders die deur heur perti5 op een onverkiesber plak
zet binnen. Want daor kun Stellingwarvers niet over. Dat begroot heur
gewoon. Dat vienen ze toch zo allemachtige sneu veur zoe'n man. Now
en hoe hej' et dan, dan komt dat bureplicht-achtige gevuul oons weer
in de huud omhogens broezen en dan stemmen we allemaole op zoe'n
kerel, zodat hij toch weer in de rand komt.
Ik vien dat mooi. Da's now zoe'n verhipt aorig trekkien van oons,
dort me. As de nood an de man komt, dan is helpen et waachtwoord.
Ik kan daor bi'jtieden zuver een betien wies op wedden. Want zeg now
zels, et is een malle bak as zeje as wethoolder zomar in et diepe kiepen.
Dan kriej' pebliekelik een rere optaeter. Doe daor nar daenken
omme.
En die bats galmde ommeraek mal nao in West-Stellingwarf, dat
za'k jim wel vertellen, want de West-Stellingwarver poletiek zonder
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Here, Werkman, dat kuj' je toch gewoon niet veurstellen. Zokke
spraokmaekende persoonlikheden hej' now ienkeer al vusen te min,
daor moej' dus verhipte zunig mit omruespringen. Die moej' dus niet
zestiende of zo op een liste zetten, want daor komt dallie op. Dat
pikken de meensken niet. 0k al hej' dan ok nog zokke malle kribberijen onder mekeer had. Kribberi'jen kommen in de beste huusholings veur, moej' dan mar daenken.
Marja, de wethoolder wodde tegen beter weten in vanzels toch lege
op 'e liste zet en doe begon et underdog-effekt, om 't mar es in geef
Stellingwarfs te zeggen. Dan broest oons bureplicht-gevuulte weer
omhogens.
Kiek, wij bin zo staorigan een volk van autorieders wodden en op
een mooie zundagmiddag meugen wij stomme graeg es een aentien
nut rieden gaon. Niet dawwe argens henne moeten, mar gewoon even
een tippien ommerieden om te kieken hoe mooi as de Stellingwarven
dr eins wel niet bij liggen. Een slag deur Appelsche, bij et Fochteler
Vene langes, Zaandhuzen daele. En dan rieden we zachieser en
zachieser as de kaptaole boerderi'je van de wethoolder in 't zicht komt
en dan zeggen we tegen de vrouw: "Daor woont hij. Die Werkman,
weej' wel, die ze wipt hebben."
"Och heden," zegt de vrouw, "wat een kaaste van een huus! Ok een
malle strop veur die meensken as zoe'n man warkeloos wodt. Stel dat
dat wiefien et dommiet allemaole allienig bescharrelen moet en stel
dat ze nog een zwaore hieptheek op et spul hebben. Ie moe'n d'r niet
an daenken. Dornniiet moet hij nog mit kaanferballen bij de streek
langes. Ik daenke dak op him stemme, ok al is 't mien perti'j niet."
En zo bin d'r op mooie zundagmiddaegen protten auto's deur
Zaandhuzen reden. Et bureplicht-gevuul was niet te stuiten en de
wethoolder was in zien ientien goed veur drie zetels. En ik was dr
groots op. Stellingwarvers, docht ik wies, as d'r iene in de piene zit, dan
helpen we. Zo was 't vroeger en zo is 't now nog!
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De Weperpoolder
Stellingwarvers bin meerstal zo goed as koeke. En daor hebben de
Friezen knap van profiteerd, want jaoren en jaoren konnen ze in de
Stellingwarven een mooi plakkien vienen veur heur ofval. In de
Weperpoolder bij Oosterwoolde zat een diep gat in de grond en daor
kon een protte rotzooi in. En daor kwam dus ok een protte rotzooi in.
Now wi'k vanzels gien kwaod woord van de Friezen zeggen, mar beste
Friezen, wat hebben jim oons een allemachtige vieze griemtroep op 'e
nekke scheuven. Harrekrastes nog an toe, sionterkonten daj'm binnen. Theezakkies, plestieken poeden, timpen verschimmelde bolle,
condooms, een inkelde dooie katte, van alles zat d'r tussen. Jim
dochten netuurlilç: Griem mar nek, de smurrie gaot toch naor de
Stellingwarvers, die bin zo gezagsgetrouw en goed as koeke, die
kommen toch nooit in opstaand. En de Weperpoolder is groot en dat
gat is diepe.
Mar ien keer raekt et geduld van een volk op, beste Friezen, zels et
Stellingwarver geduld. Nao jaoren en jaoren in jim smerigte omrneproesd te hebben, zeden we gewoon zomar op een dag: We versmoren
d'r mit mekaander in. Verduld nog an toe, et het mooi west! En we
slakken de vlaggen nut, vierden een bescheiden fesien en burgemeester Lesterhuus dri'jde zo wies as een petries mit een sleutel de
Weperpoolder op slot. Et Stellingwarver volk wol de troep niet meer.
Een aander mos now mar es in de Friese drek ommeklauwen. En dat
vun de Oost-Stellingwarver poletiek ok. Zij stormen pal aachter et
volk.
"Dichte is dichte," reupen ze, "De Weperpoolder blift veur altied op
slot," zeden ze zuver een betien angedaon.
En de burgemeester gooide de sleutel mit een dramaotisch gebaor
in et diepe gat.
En doe weren de Friezen gesjochten! Och, eerst dochten ze nog:
D'r bin wel meer van die goejige volkies om oons henne. Mar dat vul
dus of. De Drenten en de Grunningers zeden dat ze heur in Liwwadden zels mar redden mossen. En doe zatten ze mit de hanen in 't haor
op et perveensiehuus. En haost alle poletieke perti'jen daore vunnen
dat Oost-Stellingwarf dan mar bewarkt en onder drok zet wodden
mos. De Weper mos weer eupen! Dat ston temeensen in de kraante.
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En dan vragt een simpele stokkiesschriever, die niks van poletiek
wet, hint of hoe as zoks dan gaot. En zien fantesie slat op hol en hij
zicht alle fraktieveurzitters uut Liwwadden op een aovend naor de
fraktieveurzitters in Oosterwoolde toe rieden. De aktie Sjerpsli/cken is
begonnen. Bossien asters en een deusien flikken veur de vrouwluden
in Oosterwoolde op 'e aachterbaank. En die kriegen dat stomverbaosd
van zoe'n hoge pief in de hanen douwd as ze de deere losdoen.
Poletieke Jan, Piet en Klaos uut Liwwadden op vesite bij poletieke
Jan, Piet en Klaos in Oosterwoolde. En ze passen heur mit een
haorzuver gevuul an de Stellingwarver aord an. Praotien over et weer,
hoe de maïs dr veurstaot, of we slim last van de dreugte had hebben.
Koppien koffie. Praotien over de poletiek in et algemien. Dat die
Saddam Hussein zoe'n malle gloeperd is. Koppien koffie mit een
eierkoeke. En dan komt de aep uut de mouwe. Dr kan eins nog best
een vlutse Friese griemboel bij. De Weperpoolder is ja zo groot en dat
gat is ja zo diepe. Mar et Stellingwarver nee is nee, want ze hebben et
de meensken beloofd en ie heuren te doen waj' beloofd hebben. Weer
een Liwwadder aep uut de mouwe.
"En aj'm dr now es best wat centen veur kriegen zollen? Kuj'm
hiere grif wel bruken."
Et blift stille.
De vrouwluden van de Stellingwarver poletieke Jan, Piet en Klaos
basten mitien los as de vesite vot is.
'Aj' et in de hassens kriegen en ie beginnen te dri'jen, dan slaop ik
nooit weer bij je! Te hebben et et volk beloofd. Dichte is dichte.
Vierhonderd jaor leden hebben ze oons bij Frieslaand plakt. Doe
hawwe et lef niet om oons te verzetten. Now lao'we niet over oons
henne lopen. We holen de roggen recht. As 't moet dan gao 'k mit een
volle jarretank naor Liwwadden en as ie dr veur omme liggen gaon,
dan kuj' ok een vlutse over de huud kriegen."
En now is dus de grote vraoge: Durven de Oost-Stellingwarver
poletieke mannen tegen de vrouw en et Stellingwarver volk in te gaon.
Of bin ze toch benauwd veur een straole jarre over de huud. Stellingwarf waacht mit inhullen aosem of.
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De bisschop van Utrecht
Now mak aenlik best wel zeggen, dat wij Stellingwarvers oons
pertijgien zo staorigan mar knap mitblaozen kunnen in de grote
wereld, mar et is slimme vervelend, dr is ien ding dat me altied nog een
klein betien slimme dwas zit. Dat me gewoon lange niet lekker in de
ropperd zit. Oonze geschiedenis.
Ieder volk dat himzeis ok mar een klein betien respekteert het zien
geschiedenis. Ieder volk het zien machthebbers toch wei es ien
keertien versleugen. En niet alliend zomar versleugen, mar allemachtig op 'e falie geven. De Drenten hebben de slag bij Ane en de Friezen
hebben de slag bij Wams. De Drenten hebben daor indertied bi] Ane
een Duutse bisschop in et moeras verzoepen laoten en de Friezen
hebben bij Wams een Hollaanse graaf een koppien kleinder maekt.
Now, me donkt, daor kriej' as volk werachies toch een opkikker van,
zo'k zo zeggen. En die opkikker hooi ie. Honderden jaoren laeter koj'
dan as volk ieder jaor nog es bij mekaander om ommedaenken an dat
starke staoltien te geven. En dan geniet ie weer. Want ie bin wat. Ie
hebben ze toch mar mooi mores leerd destieds, die graaf en die
bisschop en heur maoten.
En wij Stellingwai-vers? Wij hebben zoks dus niet. Wij hebben
gien dikke stien waor we jaorliks bij mekeer kommen kunnen mit
oonze vlagge in top en waor we een tikkeltien schrom en angedaon
oons volkslied zingen kunnen. Oons volkslied...
Wij bin gien echte Friezen,
mar ok gien Drenten meer.
Mar in oons dörp of buurtschop,
daor helpen wij mekeer.
Now, wij hulpen mekeer best wel in 1309. Want doe zo] et dus mit
oons ok wezen. Doe hadden wij oonze grote slag. Dat hadde hit
wodden moeten. Een dichter het dr laeter nog es een ballade over
schreven. Om dr nog wât van te maeken.
Een morgen in juni,
mit dauw op et veld.
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Gaan koppets soldaoten
naar stried en geweld.
Want we hadden spul mit de bisschop van Utrecht. Een belabberde minne kerel. We mossen oons blauw betaelen an de pacht van de
hujlanen hij lesselham. Een gierige pinter was 't, die bisschop. let op
'e vingers van 't centetellen. Oonze centen. Oonze zoerverdiende
centen. Dat wij zeden nee op die morgen in juni 1309. Nee en nog es
nee. De galle leup oons kollektief over. Alle karkeklokken ludeden en
nut hiel Stellingwarf trokken manluden op naar Vollenhove. Daar
hadde die bisschop een kesteel mit een zetbaos dr op. Now, wij dr dus
op an. Koegels en deur alles henne lelk. Mit bujvôrken en zenden Mit
wel dik duzend man, neffens de ballade.
En dat zetbaosien hawwe verenipeld haost te pakken had en
vergriemd, want de Stellingwarvers vochten as duvels. Haost hawwe et
kesteel inneuinen. En doe kwam de bisschop dr an. Over de Zuderzce
mit Hollaanse ridders en een vlutse soldaoten. En daor kowwe niet
tegenop. Honderden dooien an oonze kaant en die nog wat straampelen kon, maekte dat hij votkwam. Op Blesdieke an. Gelokkig veur
oons dat et allemachtig begon te regenen. Konnen ze oons niet
naokonisnen deur die kliemse modderproeze. En dat was 't. Haost
hadden wij Vollenhove had. Dan hawwe daor now jaorliks ok slaon te
zingen bij een dikke stien of zo.
Mar wij hebben niks. Wij staan mit lege hanen. En dat is had aj'
dan naor je buren kieken die zoks wel klaorbokst hebben. En dan raek
ie wel es wat in de put. Bin we wel wat, vraog ie je of. Stellen we eins
wel wat veur? Zuwwe et Stellingwarfs ok mar niet sloeren laoten?
Zuwwe mar niet opgaon in de kleurloze massa?
Sloppelingen! Kom op, Stellingwarvers! Over negentien jaor is 't
zeuvenhonderd jaor leden dawwe zo sniaedelik versleugen binnen.
Awwe de kominende negentien jaor now es alles op alles zetten. De
hujvörken sekui.tr bijpunten. De zenden vlienischarp heren. En dan
dr op of. In 2009. Op een morgen in juni mit dauw op et veld. De
karkeklokken Inden. De Stellingwarvers kommen d'r an. Om de
bisschop van Utrecht te pakken. Sinionis kan de bost mar nat maeken.
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Fokje 28
Aj't bijtieden goed beschouwen, wat leven we dan toch in een
halvewieze wereld. Wat maeken wij as meensken dr dan toch een
pottien van. Stellingwarvers en Friezen ok. Wij bin eins ok gien haor
beter as wie dan ok. De idiootste dingen haelen we uut. Now vienen we
inienend mit mekaander dat dr tevule koenen kommen die tevule
melk geven. Jaoren en jaoren hewwe die aarme biesten oppept en
anvieterd. En dr mar krachtvoer instoppen, want dr mos produceerd
wodden. Die verhipte Maansbolt was indertied de grote permoter. De
kleine boerties wodden lekker de nekke omniedri'jd en alles zol in 't
grote. De boel mos de hoogte injacht wodden en de koenen konnen
wel vule meer melk geven.
En dat lokte. En al die extra mingels melk wodden beloond, want
as een koe meer as 100.000 liter melk geven hadde, dan kregen boer
en koe een huldigingsreceptie anbeuden deur et Fries Rundvee
Syndicaot. Fokje 27 wodde veur die gelegenhied dan es lekker schone
wusken en ze kreeg wat linte- en strikkeboel om de nekke en zoen
boer stapte dr zo wies as een petries mit een glimmend heufd bij
ornine as hadde hij zels die 100.000 liter melk geven.
Mar now wodt et de grote mannen dus inienend te bar. Now
hebben ze de boel z6 in de hoogte jacht, now kommen dr heur tevule
koenen boven de 100.000. Dus dommiet gien huldigingsreceptie meer
veur Aukje 13, Lieske 34 en Rinske 9. Ja, hiel misschien mit nog een
vluttien eren allemaole toegelieke ien keer in 't jaor. Dan kriegen ze
mit mekeer iene receptie. Misselike krentewegers daor in Liwwadden! Meensken daenken now ok altied en iewig allienig mar an
heurzels.
Moej' je now es ien keertien verplaetsen in zoen koe. In Fokje 28
bi'jveurbeeld. Daenken jim dat et aorig is om iedere dag mar weer
zoe'n allemachtige klok melk geven te moeten? Daenken jim dat et
lekker vuult om dag in dag uur mit zoe'n allemachtig dik gier omme te
lopen? Now, dat vuult om de mieter niet lekker. Mar Fokje 28 hadde
et dr graeg veur over, want ie deden et argens veur. Veur de
veuruutgaank! En mit een vol gier en et verstaand op nul vleug ze
aachter Maansholt en al die hoge mannen aa. Op naor de honderdduzend! Want aj' dat haelden waj' een superkoe. Dan kwaj' misschien
wel op een prentien in de kraante en kreej mit de boer een huldigings50

receptie van die hoge mannen in Liwwadden.
En now kuj' dus basten. Now maf misschien een receptie ruit nog
een vlutse aandere koenen. En daor het Fokje 28 hielemaole gien
nocht an. De aorighied is d'r heur failkaant of. Ze zicht heur al nut
Aukje, Lieske en Rinske op iene foto kommen. En ze mag die Aukje
niet lieden al is 't ok nog zo. En die Lieske, dat eigenwieze schietnieraokel kan ze wel van koren en dat kroete van een Rinske het de
kroppe al zo hoge. Nee, Fokje 28 verpoft et! Dan mat bielemaole gien
receptie. Rotkerels Rotboeren! Rot-Maansholt!
Wat hadde die oolde over-overbeppe van heur et dan vroeger
allemaole mooi. Op 'e stal hij een klein boertien in Hooltpae lag ze
mit nog zes aandere kammeraodskes lekker in 't schone stro te
weerkauwen. Op een balke aachter heur sten ruit kriet keur naeme.
Fokje 6. En iedere weke kwam dat boertien heur de stat wasken mit
lauw waeter. Now, daenk jini dat now es in. Zol et niet hatstikke lekker
vulen as ze je ien keer in de wekt de staf wasken ruit lauw waeter? En
dat boertien praotte tegen heur en ze kreeg lekker kniderig huj van
hint En hasems knollen en bietekoppen.
En weten jim wat die oolde over-overbeppe et aldermooiste vun?
As ze naor de bolle moch. Of as de bolle bij heur kwam. Zoe'n
allemachtige mooie bolle. Een he-bolle. Meindert 12. Starke poten.
Mooi in 't haor. En ogen in de kop om mal van te wedden.
Fokje 28 beuk et uut van telkens: "En d'r het nog nooit zoe'n mooie
bolle bij mij west. Ik moet et doen mit zoe'n nuieterig mannegien van
de KI, dat in een blikken auto et hiem opstoft en je zoe'n koolde spuite
in de huud drokt. En ze hebben me de horens van de kop zaegd en een
nommer op 'e peinze drokt. Een norumer bin 'k! En mar ruit een vol
gier in nuien eigen drek ommepaaien. Rotboeren Rot-Maansholti
Rotterig Keuninklik Fries Rundvee Syndicaott"
Et is waor, daenkt Fokje 28, dat oolde Stellingwarver riempien van
die oolde over-overbeppe is hatstikke waor:
Grote boeren mit bunders laand,
dikke koppen en gien verstaand.
En ze beult nog een keer van lelkens. Zo hadde as ze mat kan.
"Rotboeren!"
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Gemienteplanners
Deurgaons bin'k dr best wel wies op om Stellingwarver te wezen, mar
dr bin mementen dak daor hielemaole niet zo wies op bin. Zokke
mementen hek de iaeste tied. Jim moe'n weten, nog gien tien jaor
leden hewwe in Wolvege een ni'j gemientehuus kregen en dat kostte
zoe'n tien miljoen of daoromtrent. Now best, over die kosten wiwwe
now even niet deurtiemen, ie moe'n niet altied op een peer griepstuvers kieken. En over de mooüghied van 't gebouw wiwwe 't now ok
even niet hebben. Mar we moe'n et al even hebben over de planners
en rekeners. Want die maeken dr vanzels wel een pottien van zo
staorigan. Now is dat verhipte gemientehuus me veur de dadde keer
in tien jaor te klein en moet dr weer een stok bij anbouwd wedden of
zo. Drie keer in tien jaor!
Now hewwe hier werachies toch goeie legere schoelen in de
Stellingwarven, zo'k zo zeggen. Schoeien daor aj' toch beheurlik
rekenen leren kunnen, dat ie zotlen zeggen dat dat volk bij de
gerniente, dat de boel plannen en uutrekenen moet dat toch ok wel een
betien kunnen moeten aol. Zo muuilik is zoks toch niet? Ie kun toch
gewoon uutrekenen van: zovule volk hewwe en zovule vierkaante
meter hebben die vanneuden. En we hebben ok nog zovule ruumte
neudig veur kaasteboel, archiefruumte en husies en zo. En mit mekeer
nemt dat dan zovule vierkaante meter. Ze weten toch zeker wel wat
een vierkaante meter is in Wolvege? Dat hewwe vroeger toch allemaole leerd op die poerbeste Stellingwarver schoeien?
Ik heure et oonze schoelemeester oons nog veurkauwen.
"Een vierkaante meter, jongen en maegies, is honderd bij honderd
centimeter. Kneup dat goed in de oren. Aj'm laeter bij de gemiente
kommen, dan moej'm zoks weten."
Now, de geniienteplanners hebben bliekber niet goed oplet indertied. En now kan ieder meens him verzinnen, mar ie verzinnen je toch
gien tientallen en tientallen vierkaante meters? Ja, verkeerd inschat,
now as wij as burgers de boel iederkeer zo falikaant verkeerd
inschatten, dan wawwe gauw feliet. Mar dat overkomt de gemiente
gelokkig niet zo rap. Die verhoogt de onroerend goedbelasting vlogge
as 't begint te kniepen. Begriepen jim now, da'k wel es lelk wor van die
verbouwings om de peer jaor en dak me dan wel es schaeme as
Stellingwarver.
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Mar now zag ik lestdaegs wat in de kraante staon en dat maekte
alles inienend zo verschrikkelike simpel en verklaorber. En al mien
lelkens en schaemte was inienend vot en ik stroomde over van begrip
veur de heur zo verzinnende ambteners. Want ambteners, ston dr in
de kraante, bellen onder diensttied vaeke 06-nommers, Oh, docht ik,
dat het et netuurlik west. Dak dr ok niet eerder an dochte. Ik bin ja
zels ambtener. En doe hak dr inienend ok alle begrip veur. Een
ambtener is ja ok mar een meenske en een meenske wil ok wel es wat
aanders as aided mar zitten te plannen en te rekenen. Dreug gedoe.
Zeg now zels.
Dat ja, die manluden drijen dus gewoon veur de aorighied wel es
zoe'n vrommes onder 't wark deur. Moet kunnen vandaege-de-dag.
Vandaege Sabrina, morgen Laura en overmorgen Jordaanse Sjaan.
En as ze de kop hielemaole een betien roeg en wild hebben alle drieje
op iene dag. En de lingerie-lijn dr nog over henne ok. Ie raeken dr wel
wat van over de toeren, mar et moet kunnen.
Now en die vrouwluden hebben je bijtieden hiel wat te vertellen.
Doe daor mar es daenken omme. Daor woj' as ambtener dan toch wel
even aanders van, want zovule is dr op zoe'n gemientehuus now ok
weer niet te beleven. En dan is et werachies toch wel te begriepen daj'
de kop dr drekt niet weer bij hebben aj' nao Sabrina weer ruit de
rekenderije an de slag moeten. En al cieferende spoeken Laura en
Jordaanse Sjaan je ok nog wel es deur de gedaachten en ie vraogen je
of hoe as de vrouw een zwat kesjet staon zol. Ie holen de kop ok al es
onder de koolde kraene, mar et helpt niet. Ie blieven zitten mit braand
in de houd. En dan verzin ie je. Ie plannen mis. Ie rekenen mis. En
goed ok. En dan moen ze dus weer verbouwen in Wolvege.
Now, as 't zo kommen is, vien ik et niet slim. Moet kunnen. Dan bin
't gelokkig echte kerels, die ambteners in Wolvege.
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Koolde voeten
Now, et het lange duurd, mar eindelik beginnen ze in Den Haag veur
't verstaand te ksiegen, dat wij in de Stellingwarven beheurlik wat
maans binnen. Dat now hebben ze in een jaor tied mar liefst drie
meensken nut de Stellingwarven tot burgemeester benuumd. Een
man nut Steggerde kon zomar burgemeester van West-Stellingwarf
wedden, een man nut Berkoop zomar inienend burgemeester van
Vledder of zo en now veur een weke of wat een vrornmesien nut
Zaandhuzen burgemeester van Zeewoolde. Now, beter laete as nooit,
zuwwe mar zeggen, mar ze kommen dr in Den Haag knap laete mit
an zetten, want et volk in de Stellingwarven het de boel al jaorenlaank
meraokels op 'e riegel, dat die burgemeestermaekeri'je hadden ze wel
wat rapper mit wezen kund.
Mar goed, an de aandere kaant, ze maeken et now vanzels drekt wel
weer een betien goed daore in Den Haag, dat ze now een vromnies nut
de Stellingwarven burgemeester maeken. Lekker medern en eigentieds. Stellingwarf lopt in ien keer mit veurop in de wereld. En dat vien
'k mooi, d'r moe'n nog vule meer vrouwluden burgemeester maekt
wedden, want ik bin hatstildce veur de emancipaosie.
Spielig vien k wel da'k dan zo mit et Stellingwarfs in de kneupe
komme, want et Stellingwarfs is toch z6 verhipte oolderwets! Hielemaole niet bi'jdetied en niet emancipeerd. Wij hebben et nog over
Wietske van Aorend, Dirkien van Oene en Trien van Fedde. Trien van
Fedde! In 't Stellingwarfs is de vrouw nog zo ongeveer et bezit van de
man. Slim hen, aj' zoe'n oolderwetse tael hebben. Aenlik niet meer van
disse tied, aft goed beschouwen. Dat ik bin toch zo bliede dat dr
vrouwluden binnen, die al die oolderwetse boel van heur ofschudden,
die fraank en vrij de wereld instappen en et verpoffen om Vrouw
Werkman te hieten of Geke van Hero. Zokke vrouwluden zeggen
gewoon: "Em kun allemaole de hits kriegen mit jim veurhistorische
gedoe, ik hiete Geke Faber, ik bin een medern en bi'jdetieds vrommes
en ik wor toevallig wel even burgemeester van Zeewoolde."
"Bravo," reup ik, doe 'k et in de kraante staon zag en die aovend hek
een berenburgien mit brune suker op 'e veuruutgaank neumen. En de
aandere daegs, och argens blief ie diepe in de huud vanzels toch een
oolderwetse Stellingwarver. En doe was de berenburg ok uutwarkt en
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de schrik sleug me om 't harte.
Zoen vrouwgien allienig van ei mooie Zaandhuzen naot die
smerige, kaele, wienderige poolder. Ja, netuurllic, et liekt zo mooi,
netuurlik droom ie dr van en ziej' jezels al mooi oppollitoerd en mit
een net maantelpakkien na in zoen eupen calèche mit peerden dr
veur deur de straoten van Zeewoolde rieden. Want as ze je burgemeester maeken, dan drokken ze je altied in zoe'n ding mit peerden dr
veur. En ik kan inc best veurstellen dat zoks je mooi toeliekt, mat ie
zitten daar wel allienig En Hem zit in Zaandhuzen.
En dan zit ie daor in je liulike deurzunhuus in de nijbouw. De wiend
goelt in de regenpiepe, ie scharrelen wat deur huus henne en missen
de boswallen van Zaandhuzen. En ie kieken naor jezels in de spiegel
en zeggen dapper: "Ie hebben et zels wild, jonk."
En ie kieken tegen je nije spaonplaet-meubelties an en ie bellen
vanwendig naar Zaandhuzen, mar hij is dr niet. 0 ja, gemienteraadsvergeerdering. En ie gaan op bedde en ie kun niet slaopen, want ie
hebben koolde voeten. En die rotwiend goelt mat an iene kliere deur
in de regenpiepe.
En dat beeld hen, dat griesde me an en ik docht: Maegien, niaegien,
af dat mat volholen. En now ston dr wel in de kraante, dat Werkman
de vrouw nao verloop van tied nao gaon zol. Mat laot die man daor dan
niet te lange mit waachten. Niet dawwe him hier 6k nog kwiet willen,
et zal spietig veur Zaandhuzen en Stellingwarf wezen, mat die man
moet zoks niet sloeren laoten. Veur jaoren zong Ria Valk over
Roc/cing Billy. Die reisde ok veuruut en et kwam nooit meer goed. En
now is dat in jim ogen misschien een smatlappe, mat een smatlappe
wodt vaeks et volle leven in bezongen. En emancipaosie is mooi en
burgemeester wodden is bliksemse mooi, mat et weegt niet op tegen
iedere naacht koolde voeten hebben.
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Humor en vermaek

Aj' now tien willekeurige Friezen vraogen zollen naor de aord van de
Stellingwarvers, wat veur antwoorden zollen daor dan uutroegelen? Ik
daenke dat ik dat wel zoe'n betien veurspellen kan, want ik kenne de
Stellingwarvers, ik wete hoe as ze binnen en hoe as ze overkommen op
vremden. Dr zal grif zegd wodden: "Stellingwarvers bin aorig, rustig,
behuipzem en veural gemoedelik."
Ie kun dr vergif op innemen, mar ze zeggen grif dawwe slimme
gemoedelik binnen. En ie kun dr ok donder op zeggen dat gieniene ok
mar in de veerste veerte zeggen zal dawwe allemachtige lolbroeken
binnen. Want dat biwwe now ienkeer niet. Ik kenne de Stellingwarvers.
Nee, ik kenne de Stellingwarvers bliekber hielemaole niet. Wij
blieken inienend wel allemachtige lolbroeken te wezen. Want wat ston
dr tot mien grote verbaozing en ontzetting lestdaegs in de kraante?
Een Wolvegester bedrief zal mit humor en vermaek dit seizoen de
Efteling opfleuren. Zie dèr et ni'je Stellingwârver exportmiddel:
humor en vermaek.
Ja, hoe hej' dat, op 'e Efteling weren ze toch es een keer uutkeken
op 'e Reus, Klein Doempien en Roodkappien. Et is allemaole mooi en
keunstig vanzels, mar ok best wel een tikkeltien zute zo langzemerhaand. En daoromme wollen ze dr daore wat pittigers tegen an
smieten, zodaj' een lekkere mix kriegen zollen waor de toeristen graeg
op of kommen. Humor en vermaek mossen Askepoester en Snijwittien weer wat meer verteerber maeken.
En aa wie daenken ze op 'e Efteling as 't om halvewiezighied gaot?
Niet aa de Braobaanders dus, nee, in et noorden mos een volkien
wonen, dat nég halvewiezer, hupser en wulpser is as die carnavalsvierders uut et zuden. De Stellingwarvers!
Want in Wolvege woont de clown Little Enrico en die het dus dat
bekende vermaeksbedrief mit de prachtige oer-Stellingwarver naeme
Lorenti Fun Promotions. En de mitwarkers van dat bedrief, de Stellingwarvers dus, zullen daor op 'e Efteling die zoerproemen van
carnavalsvierders now es even zien laoten wat echt plezier maeken is.
Want van oons kun ze nog wat opstikken wat dat anbelangt.
En now sturen we d'r dus een vluttien slangebezweerders en boek56
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daanseressen henne. Boekdaanseressen ja. Ik zal jim wel vertellen, ik
wodde d'r beroerd van, doe k et in de kraante staon zag. Boekdaanseressen! Wat blift dr zo staorigan nog over van oons image dawwe
zoe'n aorig, rustig en oe zoen gemoedelik volkien binnen? Niks ja, as
't zo moet. En dan vraog ie je toch of: Wat veur Stellingwarver vrouwInden lienen heur veur zokke malle meraokels en gooi de naeme van
heur volk te grabbel.
Now, ik komme van mien leven niet op 'e Efteling. Och van
aanderen verdreeg ie zoks wel. As aandere meensken slimme idioot
doen, dan kiek ie dat es an, ie lachen es wat, en ie zeggen: "Wat doen
die meensken idioot, dat zollen wij nooit doen."
Mar now doen we et dus zels ok. En as ze je in Braobaant veur
zokke dingen bruken kunnen, now dan bij' wel diepe zonken. Dat ikke
niet naor de Efteling. Ie zollen je ja doodschaemen. Niks vermoedende loop ie op 'e Efteling omme. Ie kieken hoe as Stiekelrosien wakker
tuut wodt deur de preens en vol romantische gedaachten loop ie een
pattien of en dan inienend bats-boem! Vlak veur je ziej' drie weelderige boekdaanseressen die op een verhoginkien staon te heupwiegen.
Op hoge hakken en mit blote naevels. En dan bekiek ie die naevels es
goed en dan daenk ie: Mien hemel, die vrouwluden ken ik. Et bin
Eltien, Joukien en Aoltien. Drie herintredende vrouwluden nut Else,
die wellustig veur een koppel manvolk staon te dri'jen. En die slangebezweerder, een aentien veerderop, da's werachies Roelf van Taeke
de Groot nut Ooldelaemer. Een tulbaand op, een pofbroek mit
troeladeri'jen an.
Zol disse halvewiezighied nog te keren wezen? Moe'n we dan zo
mal in de onderwal raeken mit mekaander as Stellingwarvers? Et
Stellingwarver laand was al verleuren doe de saksische boerderijen
veraanderden in seksische boerderijen. Mar as Eltien, Joukien en Aoltien
nut Else now mit blote naevels veur vertier naor Braobaant toe moeten,
dan bin we as volk ok verleuren. Dag Stellingwarf.
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Theezakkies
Et zit me zuver een betien in de wege dak et zeggen moet en ik hebbe
et dr zuver ok een betien stoer mit, mar de Oost-Stellingwarvers bin
nettieser as de West-Stellingwarvers. Daor staot tegenover dat de
West-Stellingwarvers vorliker binnen. Wij schaften begin dit jaor de
plestieken ofvalpoeden al of. In Oost-Stellingwarf hebben ze dat veur
een weke of wat eerst daon. Dat in Oost-Stellingwarf zitten ze now nog
daegeliks de gemientelike veurschriften te bestuderen wat dr now in
de grieze ofvalbak mag en wat dr in de grune ofvalbak mag en waj' dan
nog appat an de diek zetten moeten, omdat et niet in de grieze bak mag
en omdat et ok niet in de grune bak mag. En eerlik waor, alles wat
ambteners op pepier zetten, ie meugen d'r wel hogere wiskunde veur
had hebben om 't ok mar een betien vatten te kunnen. En hogere
wiskunde hebben de meerste Stellingwarvers now ienkeer niet had.
Dus dat is aovend an aovend zitten te puzzelen.
Zo gong et bij oons in West-Stellingwarf begin dit jaor ok. De
tillevisie bleef nut, aovendpraoteri'jen wodden uutsteld, negen maonden laeter wodden d'r opvalend minder kiender geboren. West-Stellingwarf hadde begin dit jaor nargens aanders tied meer veur. Want we
bin eins 0e zo goedelik van aord en we willen 0e zo graeg mitwarken
as 't om 't milieu gaot. Mit Wolvegester mark smieten we aanders de
kliemse petatpoeden wel zo op 'e diek, heur, en een dikke boer mag best
ok wel graeg es stiekem een stok boswal rooien om nég meer laand te
kriegen, max as de gemiente oons vnindelik in een akedemisch geschrift
vragt om 't ofval te schiften, dan doen we dat. Goeie lobbesen dawwe
binnen.
Die goejighied duurde bij oons in West-Stellingwarfeers niet zo botte
lange. Et geziever begon al rap. De !ene was de grune bak te groot, de
aander was de grieze bak te groot. En weer aanderen vunnen et hek
aandersomme. En aj' glas- en blikrommel netties en fesoenlik appat bij
de diek zetten en ze nemen alliend de glasboel mar ruit en de blikrommel
laoten ze staon, dan zeg ie es een keer een mal woord, ie stappen
kringachtig in de huud naor de diek toe, graaien gremietig in de lege
blikkies van de leverpastei en de knakwossies omme en mieteren de hiele
santemekliek in de grieze bak, of dat now mag of niet, of dat now al of niet
veurschreven wodt in de akedemische foolder van gemientewege ver59

strekt. In roege trekken wark ie dan nog wel mit, mar et percieze is d'r of
en ie kriegen weer lied om naor de tilievisie te kieken, nut aovendpraoten
te gaon en wat mit de vrouw omme te donderjaegen.
In Oost-Stelliiigwarf doen ze dat dus now aliemaole niet. Daor bin ze
dus nôg vule nettieser. Daor schrift de Oost-Stellingwarver kraante zels
veur hoej' mit een theezakkien an moeten. Een theezakkien! Wij smeten
dat in West eerst in de grune bak en laeter in de grieze bak en we weten
aenlik nog niet sekuur waor as 't now hek in moet.
In Oost weten ze dat percies. Et pepieren labeltien dat an zoe'n
zakkien zit moet bij de oolde kraanten, et nietien in et labeitien waor
et touwgien an vaaste zit, dat nietien moet bij et oold iezer. Et
touwgien zels is textiel en heurt in de voddezak daon te wodden bij de
oolde broeken en de hemden. Et zakkien zels moej' mit een messien eupen
snieden. De theeblaeden kommen dan in de grune bak veur de kompost
en et zakkien zels komt in de grieze bak.
As jim ien disser daegen dus deur Oost-Stellingwarf rieden bij
aovende en jim zien nargens de tillevisie anstaon, dan weej'm wat as
ze an 't doen binnen. Ofval schiften, theezakkies uut mekeer plozen,
de veurschriften dr nog es op naolezen en aemele wiefies togen mit
bakbiesten van bakken omme. En as de Oost-Stellingwarvers zo
gezagsgetrouw blieven, dan kommen d'r nooit gien kiender meer bij,
want veur zoks hebben ze gien tied. Dan hoeven ze van regeringswege
de schoeien mit minder as 250 kiender ok niet te siuten in Oost-Stelh-1gwasf. Die sluten dommiet gewoon, omdat dr gien kiender meer
binnen. Milieu en Onderwies, et is iene grote saemenzwering aj't mij
vraogen.
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Thuuswarkende ambteners
In de raod van West-Stellingwarf zit now sund de verkiezings ok een
man van Gruun Links. En now vien ik in eerste instaansie dawwe die
man vertroetelen moeten, want hij is de ienigste van 't hiele stel, hek
heurd, die gewoon Stellingwarfs dust te praoten. Al die aanderen
durven dat nog hek niet an. Dr zitten best wel een protte Stellingwarvers in de raod, heur, mar die praoten allemaole Flollaans. Now ja, de
tael van et volk praoten is veur de meerste politici now ienkeer
muuilik. Dat die man van Gruun Links moe'we vertroetelen. En dan
moe'n we zien poletieke daoden mar wat deur de vingers zien.
Mar ja, alles kuj' vanzels niet gewodden laoten. Want now kwam
die man lessend mit een plan en doe docht ik: Zol die Van de Bles,
want zo hiel die man, zo1 die Van de Bles dat wel goed overdocht
hebben? Hij vun naemelilc dat pattie ambteners van 't gemientehuus
heur wark thuus wel doen konnen. Dan hoefde et gemientehuus
misschien ok niet verklapt te wodden en dan koj' een ton of wat
besperen. Now, eindelik iene die es een keer knap op 'e centen passen
wil, was mien eerste gedaachte, mar doe realiseerde ik me toch drekt
dat dit een geveerlik plan is. Et is grif hatstikke goed bedoeld, heur,
mar et is levensgeveerlik. Af in disse kwessie ok mar een betien onnaodaenkend te wark gaon, dan kriej' de grootste ongelokken. Kiek,
de ambteners in West-Stellingwarf bin ok mar gewone meensken, al
zoj' dat altieten niet zeggen aj' een bouwvergunning vanneuden
hebben, mar et bin toch gewone manluden as 't dr op an komt, die
thuus een vrouw zitten hebben. En ie moe'n verhipt uutkieken daj'
daor gien brokken mit maeken.
Neem now een ambtener die hek trouwd is. Zoen iene zol ik niet
thuus warken laoten, of dat vrommesien moet zels mit een carrière
doende wezen en de hiele dag op 'e rittel wezen, dan kan 't gien kwaod,
mar aanders is 't de katte op 't spek bienen. Ik zie zoe'n kerel al op ien
van de slaopkaemerties aachter een burogien zitten gaon om half
negen morgens. Now, as dat een betien een weelderig vrommes is, dan
wodt dat warken niks. Of hij krigt de braand in de huud of zij kan 't
niet laoten en striek him zo now en dan es even deur 't haor. Zoe'n
kerel krigt gien ruste. Zol die man van Gruun Links dat allemaole wel
overdocht hebben?
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En dan hef de pieperds en de mierkerds dus. Vrouwluden die niks
aanders doen as zeuren.
"Jan, ie bin aow toch thuus, zet ie de vuilnisbakken even buten bij
de diek? Jim hebben 't zels zo uutdocht dawwe van die smerige grote
bakbiesten hebben mossen, toog ze dan zels ok mar naor de dick."
En even laeter: "Jan, laot ie de hond d'r even uut? Hij is zo
ongedurig, dat hij moet grif wat. En hael de post dan mitien ok even
uut de brievebusse, Jan, ik vule me wat rilderig."
En zo dot Jan van alles, mar an 't gemientewark komt hij niet toe.
Mar ie hebben vanzels ok kerels die nauw te hikken binnen. Die de
kop zomar ornmelopt. Neem Albert. Nog mar hek zit hij aachter et
burogien op 'e reserve-slaopkaemer of Trien begint te stofzoegen. En
ze zingt dr bij. Tulpen uut Amsterdam. En Trien kan niet zingen. En
even laeter slat ze mit de deure van de keuken en ze galmt de laeste hit
van Koos Alberts mit op 'e Arbeidsviteminen. En dan lopt Albert de
galle over. Hij stoft de trappe of en raost lelk of ze de kop ok holen kan
en of die rotterige radio ok uut kan.
"Ik perbere uut te rekenen hoevule as de verplaetsing van de
iesbaene kosten gaot, meenske," raost hij duvels.
"Now, dat lokt je mit de radio uut ok niet," zegt Trien.
Want Trien is een frabbe as 't d'r op ankomt. En zo is de
echtscheiding van Albert en Trien ok weer een stappien dichterbij.
Zol die man van Gruun Links dat allemaole wel overdocht hebben?
Kiek, et plan kan best wel, mar dan moej' ambteners hebben die al
lange trouwd binnen en die mekere niks meer te vertellen hebben. Die
bij mekeer langes leven. As die man van Graan Links zoen koppeltien bij mekeer kriegen kan, ja, dan moet et vanzels altied deurgaon.
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Et stri'jfeest
Ik moet et now alvaast even mit jim over Sunderklaos hebben. Ja, dat
duurt nog wel een schoffien, mar et zal jim zo wel dudelik wedden
waoromme a'k dr dit jaor zo vroeg bij bin.
Kiek, in de goeie oolde lied was et gewoon zo in Wolvege, dat aj'
daor in de weken veur Sunderklaos wat in een winkel kochten, daj' dr
dan bonnen bij kregen. Bonnen mit nommers dr op. En op die
bonnen koj' allemachtige dikke priezen winnen. Niet dat ik ooit wat
wunnen hebbe, mar goed, ik hadde lieke vule kaans as wie dan ok.
Mar veurig jaor veur et eerste kregen we gien bonnen meer in
Wolvege. De winkelmannen wollen es wat aanders. Die bonneboel
was vanzels overal etzelde en Wolvege wol nut de grieze middelmaotighied weg. December 1989 mos daoromme een rejaol stri'jfeest
wodden. Gien bonnetroep meer, mat d'r kon je zomar op 'e diek een
kedogien in de hanen drokt wedden. Bats, boem, ie lopen te winkelen
en zomar douwt een vertegenwoordiger van Sunderklaos je wat in de
hanen. Even docht ik: vot lieke vule kaans. Now kun ze alle femilie en
kunde een mooie pries toeschoeven.
Ik weet et, dat was niet mooi van mij om zo te daenken. En et was
ok niet waor, want wie kreeg d'r een pries? Ikke! Zomar op een woensdagmorgen loop ik in Wolvege veur een schoewinkel en dr springt een
vrouw in een donkere regenjasse naost me van de fiets, komt op me of,
drokt mij en een wildvremd vrommes dat bij me in de buurt ston, een
kevot in de banen, zegt alliend mar van "Asjeblief," springt weer op 'e
fiets en ridt gehaost vot.
Stomverbaosd maek ik et kevot los. Een pries! Van Sunderklaos!
Een e.d. The greatis: Hollywood collection. Now heb ik gien cd.speulder, mar de ineens is hebberig, dat ikke naor de videozaeke om
de bon te verzulveren. En die e.d. hek dus now al een jaor in de kaaste
liggen.
En toch... ondaanks die pries vien ik dawwe van dit stri'jfeest of
moeten, want wie gaon d'r onderdeur op disse meniere? De vrouwluden van die winkelmannen. Dat vrommes dat me dat kevot in de banen
drokte, et was overdudelik et prototype van de vrouw van een middenstaander. Och, we weten allemaole hoe as kerels binnen. Die winkelmannen bedaenken een stri'jfeest en wie kan dan de diek uut om die
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verrekte kevotten hier en daor iene in de haand te drokken? Now, dat
verpoffen die kerels zels. Die hebben et te drok mit de zaeke. Dat daor
valen ze de vrouw dus ruit lastig.
"Och Annie, hier hek ok nog vuuftig van die verhipte kevotten
liggen, zol ie dr iedere dag een stokmennig verpatten willen? Ik hebbe
gien tied, heur."
Now, Annie wodt niet vraogd of ze lied het. Van Annie wodt
gewoon verwaacht dat ze et dr bij dot. En dr wodt ok verwaacht dat
ze in de winkel helpt as et drok is, dat ze de administraosie dot, dat ze
de jongen schone en hiel de weg uutkrigt en dat ze de eteraosie op 'e
lied klaor het. Kolom, Annie versmoort dr in. Netuurlilc sputtert
Annie eerst wat tegen. Kerels, daenkt ze, malder spul moen ze nog
uutdaenken. Mar Annie kan 't ok niet maeken en help et rejaole
stri'jfeest naor de barrebiesies, dat ze gript de donkere regenjasse van
de kapstok, zet de witte kool op een zaacht pittien, gript een peer van
die aekelilce kevotten en jacht op 'e fiets de diek nut. Tied om rustig en
sekuur een peer prieswinners uur te zuken het ze niet. Dat veur een
schoewinkel drokt ze op goed gelok een kevot in de hanen van de
bekende schriever nut Ni'jhooltpae en een vrornmes dat toevallig vlak
bij him in de buurt staot. Twie vliegen in iene klap, daenkt Annie. Ze
zegt vlochtig van: "Asjeblief, van Sunderklaos," springt weer op 'e fiets
en peest naor huus, veurdat heur die rotterige witte kool anbraant.
Want dan zuj' zoe'n kerel heuren foeteren. Dan is 't huus te klein.
Aarme Annie. Zol 't niet vule beter wezen as we dat stri'jfeest mar
vergatten van 't jaor en dawwe gewoon weer bonnen mit nommers d'r
op kriegen in de winkels. Oolderwets en degelik. Dat komt et huweliksieven van de Wolvegester neringdoenden alliend mar ten goede en
dr bin werachies al vusen te vule meensken die ieder een kaant
opvliegen.

De brulpodde
Meensken die niet tegen griezelen kunnen, kun de radio now et beste
mar even uutzetten, want dit wodt een griezelverhael. Rasechte
Stellingwarver horror.
Et gruwelike nijs is naemelik dat de Stellingwarvers groot geveer
lopen. In et diepste geheim wodt dr de laeste daegen overlegd op e
gemientehuzen in Wolvege en Oosterwoolde wat dr daon wodden
moet om an een verschrikkelike ramp te ontkommen. En ze zitten mit
de hanen in et haor. Ze kommen dr niet nut. En de Stellingwarvers
lopen mit de dag meer geveer om op een ienzem plakkien deur een
ofzichtelik moorister opvreten te wodden.
Et begon allemaole een goeie weke leden. Meensken die in de
buurt van et Fochteler Vene woonden, heurden op een naacht een
alderheiselilçst gegoel. Aangstanjaegend! Een hatverscheurend brullen. Doodsbenauwd scheuven de meensken de grundels op 'e deuren
en trillende zatten ze te luustren. Wat was dr in godsnaeme loos in et
Fochteler Vene? Pattie ooldere meensken hadden et over weerwolven. Aanderen kwammen mit et oolde ve±ael over de Pietemiannen
op 'e lappen. Oolde verhaelen die ze via overlevering van heur paken
en beppen wel es heurd hadden. Pietermannen. Waetergedrochten
mit lange griepaarms, die eertieds veural in de Kuunder huushullen en
in schiemerdonker half boven waeter kwammen en een visker die niks
in de smiezen hadde of een klein kiend dat te dichte bij 't waeter kwam
mit ien van de griepaarms bij de aankels greep, in iene hael et waeter
in trok en onder waeter alle bloed dr nut zeug. Et volk van De Fochtel
sidderde en luusterde naor de oolde verhaelen en naor et goelende
brullen dat nut et vene kwam. En et bleef niet bij De Fochtel.
Een dag laeter deuken dezelde verhaelen op in Peperge. Meensken
die vreselilce malle geluden heurd hadden, die nut de Lendevallei
kwammen. En weer een dag laeter heurden meensken in Nijtriene
etzelde schone geraos uur de Scheene kommen. Et onbekende wezen
hadde him in percies drie daegen over de hiele Stellingwarven verspreided. Van et Fochteler Vene in et oosten tot et Scheene-gebied in
et westen.
En doe kwammen de eerste bloedstollende verhaelen van meensken die wat zien hadden! Een laete autorieder op 'e Pieter Stoeve65

zaandweg zag onder Spange wat uut de Rottige Miente kommen. De
man kon op et pelisieburo in Wolvege nog bek zien verhael doen,
veurdat hij ruit hatklaachten naor et ziekenhuus brocht wodden mos.
"Een veurhistorisch gedrocht," haffelde de man, "wel een meter
groot en et hipte op 'e aachterpoten. En et raosde zo walgelike mal."
Doe gong de man van zien stokkien en wodde de ziekenauto in
scheuven.
Veur de volgende waornerning moe'n we weeromme naor De
Fochtel. Een vleizig vrornmes daore uut de buurt ree op 'e fiets bij et
vene langes, doe d'r inienend een donkere gedaonte uut de polleboel
sprong en heur van de fiets perbeerde te trekken. Deurdat de vrouw
op een snorfiets ree en nog hek et benul hadde om et rnotertien an te
trekken, kon ze an de veurpoten en de maelende kaeken van et wezen
ontkommen.
"Et was een soort saurus van wel aanderhalve meter," zee de vrouw
laeter bibberende op et pelisieburo in Oosterwoolde. "En hij raosde
zo mal, de huvers gaon me dr nog van over de leden. En as hij de bek
los dee, kwam d'r een lange tonge uut en reuk et naor zwevel."
En doe verdwenen d'r an de lopende baand bonnen en katten en d'r
wodden knienen onder de knienekappen weghaeld en kiepen uut de
kiepehokken. Hier en daor wodden laeter wat bonkies, haor en veren
vormen. Een peer gewoepste kerels gongen mit geveer veur eigen
leven op onderzuuk uut en brochten meer dood as levend verslag uut
an de pelisie en de poletieke mannen van Stellingwarf. En die vergeerderen now al drie daegen en weten niet hoe ze et nijs brengen moeten,
want ze willen gien paniek.
Ik viene dawwe dr niet langer mit waachten kunnen, veurdat dr
dooien valen. Et gruwelike nijs is dat Stellingwarf overspuuld wodt
deur de levensgeveerlilce Stellingwarver bnilpodde, een moonster dat
duzend keer geveerliker is as zien breurtien, de Friese bruilcikker. As
dr niet gauw wat gebeurt, dan gaon we d'r allemaole an. Dit is een
noodkreet. Friezen, help oons! Aanders kan dit wel es et laeste
Stellingwarver vertellegien wezen.
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Kurort Nordwolde
Drie keer in de geschiedenis hebben de Stellingwarven de kaans had
om deur te broezen. Twie keer is et heur bij de hanen ofbreuken. De
eerste keer het et grootkaptaol Wardenier zien moter zonder branige
de voete dwas zet. De twiede keer hebben ze in Wolvege niet genoeg
lef in de donder had en zet die rubberfebriek op poten, daor as veur
de hiele wereld condooms maekt wodden zollen. En de dadde keer,
now gaot dommiet dat super-de-luxe bronnebad in Noordwoolde
misschien ok wel niet deur. Now, aj't mij vraogen, dan is de kaans now
dan ok veurgoed verkeken dat et ooit nog wat wodt mit de Stellingwarvers. We zullen now wel veur iewig dat boerse volkien tussen de Lende
en de Kuunder blieven moeten.
Spietig heur, et hadde zo wat wodden kund in Noordwoolde, mar
ja, de grote fout het vanzels weer west dat ze dr een buro op los laoten
hebben, dat onderzuken mos of zoks wel haelber was in Noordwoolde.
Een koppeltien ingenieurs uut Oranjewoold of zo. Now, die hebben et
hiele plan vanzels drekt mat een koppien kleinder maekt. Allemaole
jeloersighied netuurlik. Dat deftige volk uut Et Woold zei vanzels in
de veerste veerte niet hebben kund hebben dat wij in Noordwoolde
zoe'n sjiek bronnebad kriegen zuid hadden. En weten jim wat et
argement was waoromme as et niet kon? HooI jim mat vaaste! D'r
ontbrekt een bad/cultuur in Noordwoolde en de dun bevolkte omstreken.

Now, is me dat even een vieze strieker om de snute. Wat daenkt dat
volk uut Et Woold aenlik wel van oons? Dat wij Stellingwarvers oons
nooit ruit een dof washaantien om 't gezichte wrieven? Dat wij
Stellingwarvers niet schone op 'e huud binnen? Dat wij d'r in versIonteren? Ik zal die eigenwieze wiesneuzen uut Et Woold es even uut de
droom helpen. Wij hebben zo staorigan in Stellingwarf aliemaole een
douche en daor gaon wij !en keer in de weke onder en dan verschenen
we oons mitien. En bij de winterdag doen we et ien keer in de veertien
daegen. Douchen en verschonen.
Now weet ik best wel dat die Hoilaanders en zo soms wel twie keer
daegs onder de douche gaon en heur iedere dag verstrupen. Mat da's
vanzels allemaole haivewiezighied. Daenk trouwens ok mat niet dat et
best veur 't gestel is om bij de winterdag elke dag mit de naekende
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huud in zoe'n klamme douche omme te griemen. Allemaole overdreven gedoe. Je hebben op die meniere niet iens de tied om smerig te
wedden. Ik zol trouwens wel es weten willen hoe vaeke as die
ingenieurs heur aenlik zels wasken en verstrupen. Kan je nog best mal
ofvalen ok mit zok duur volk.
Mar goed, we hadden ze dr dus nooit bi'jhaelen moeten in
Noordwoolde en as de gemiente et now een betien veur 't verstaand
het, dan smieten ze dr zels tien tot twintig miljoen tegen an en dan
bouwen we dat bronnebad zels wel. Zovele het et gemientehuus
indertied ok al kost, dat et is et overhennekommen mar. Et zol ja
doodzunde wezen as 't overgaon mos, want dr zit poerbest waeter in
de grond bij Noordwoolde, daor van alles en nog wat in zit, dat goed
is veur alderhaande kwaolen. Koolde op 'e blaoze, wienderighied en
last van zoerbranen. Een wekien in 't waeter ornmeploempsen van
Noordwoolde en klaor bij'. Alle ongemakken broezen d'r in ien keer
nut!
En awwe dat dan haandig anpakken, dan maeken we dr ok een
modderbad bij. Dat hebben ze in 't butenlaand ok wel. Je naekend
insmeren mit zwatte blubber moet al zo meraokelse best wezen. En de
poele op 'e Spoekedam moet toch wel es uutredded wedden. Kun ze
dat daor mooi veur bruken. Want as oons waeter hiere zo best is, dan
zal oonze modder ok wel best wezen. En reken mar dat zoks volk trekt.
Autobussen vol Duutsers. Allemaole onderwegens naor Kurort Nordwolde. En die ingenieurs uut et Friese Haagje meugen dan ok wel es
kommen as ze niet al te al te binnen.
Wij Stellingwarvers gaon dr vanzels niet henne. Jim daenken toch
niet dat wij in Noordwoolde in 't waeter en de modder ommekroepen
gaon? Weten jim wat wij doen? Wij strieken allienig de centen op. En
veerder is veur oons ien keer in de weke douchen en verschonen meer
as zat.

Uutraoswief
De gemiente Oost-Stellingwarf het lessend een man ansteld veur de
p.r. Nee, dat betekent gien partnerruil, daor hebben we gien man van
de gemiente veur neudig, dat redden we as burgers zo wel op. P.R.
staot veur de ni'je Stellingwarver woorden public relations. En et
schient dat daor neudig wat an gebeuren moet in Oost-Stellingwarf.
Dat daor is die man now veur. En die zal now zorgen dat de klaant
keuning wodt, dat de burger zien kan wat dr op et gemientehuus
gebeurt, dat de gemiente dichter bij de meensken komt te staon.
Hatstikke mooi!
En now heb ik een tip veur die man. Ze moe'n bij de gemiente een
uutraoswief anstellen. Uutraoswief da's ok een ni'j Stellingwarfs
woord en et wil zeggen: een wie!' daor aj' je as burger bij uutraozen
kunnen. Daor is slimme verlet van. Aj' now lellç binnen, dan maj'
veurofgaonde an een raodsvergeerdering misschien een peer woorden zeggen, mar niet langer as een peer menuten. Now, aj' goed duvels
binnen gaot dat niet. Dan hej' meer tied neudig. Ie kun ok wel
schriftelik bezwaor tegen van alles maeken, mar dat locht lange zo
goed niet op as daj' je es flink uutraozen kunnen. Ie kun vanzels ok
perberen om de desbetreffende ambtener of wethoolder an de tulefoon te kriegen as je wat niet zinnigt. Mar dat is een heidens kerwei.
Ie kriegen Jan en Alleman verkeerd deurverbunnen nu de tillefoon,
mar de betreffende ambtener of wethoolder niet. Waor dat volk altied
uuthangt aj' ze hebben moeten, zeg et mar, mar ze bin d'r nooit.
"Nee, de wethoolder is dr niet. In bespreking. Kuj' over aanderhalf
ure nog es bellen?"
En ie won lelker en lelker en kriegen de kaans mar niet om je galle
te spi'jen.
Vandaor dat d'r dus een uutraoswief kommen moet, dat kan een
protte frustraosies de wereld uuthelpen. En dan moe'n we daor een
gewoon vrommes veur hebben. Niet iene nut de zaachte sektor. Gien
juffer van de Sociaole Akedemie of zo. Gieniene die weer an 't
rappotte-schrieven slat. Gewoon een gewoepst wief nut et volle leven.
Die wet wat as d'r in de wereld te koop is. De vrouw van een kastelein
of zo. Of iene die mit negosie op 'e mark staon het. Zoe'n sjuttien dat
d'r veur leerd het, hewwe gien verlet van. Legere schoele is meer as zat.
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En dat vromines moet ok gien kaemer in 't gemientehuus kriegen.
Daor bin de drumpels te hoge. Gewoon een husien an de winkelstraote in Oosterwoolde, daor aj' zonder ofspraoke inlopen kunnen. Bottien buten an de more. Kobe de Groot. Gemienteli/c uutraoswief.
En daor zit Kobe dan. Niet an een buro of zo. Nee, gewoon op een
driezitsbaank mli een breiwarkien. En Kobe luustert waj' te vertellen
hebben. Daj' die ellendige wethoolder toch zoe'n allemachtig min
kereltien vienen en dat hij je in alles dwasboomt. En Kobe verdedigt
zoe'n wethoolder niet. Nee, ze raekelt et vuurtien op.
"Gooi alles d'r mar nut, mien jonge, vien ie 't zoe'n beroerling? Ik
hebbe hier gister ok al iene had die wel van him koren kon. Zels bin
'k trouwens ok niet weg van film, heur. Is 't een smeerlap, zeg ie?
Verwondert me niks.
Kobe zet een truigien op 'e pennen.
"Ik hebbe vroeger nog mit die kerel op schoele zeten. Doe was 't ok
al zoe'n gloeperd. Hij speulde gemien mit knikkeren. En hij kon eens
as maegies nooit van de huud ofblieven. Dat zokken zokke hoge
pesisies kriegen, hen? Nee man, ik viiie hielemaole mit jow mit. Zak
je nog een bakkien slobber injutten?"
En nao twie bakkies slobber staot de man lekker uutraosd butendeure in de winkelstraote van Oosterwoolde.
En Kobe krigt tillefoon. Een vrouw nut Makkinge, die et altied nog
een minne zet vint dat ze de ni'je sporthal daor niet kriegen.
"Och," zegt Kobe, 'ze willen now perberen om jim brink wat op te
kalefateren, da's mooi, mar daor heb ie de sporthal niet mit. Raos je
mm- lekker nut, jonk. Of kom even langes, d'r zit nog wel een bakkien
slobber in de kanne."
En ze akkederen of dat et wiefien drekt kommen zal.
Op et gemientehuus kun ze nao een maond al wel marken dat dr
minder kwaoje tillefoonties en bezwaorschiiften binnen kommen. De
burgemeester brengt Kobe een boeket bloemen. Kobe zet ze op een
vaas, jut him een bakkien slobber in, pakt et breiwarkien en zegt
begriepende tegen de burgemeester naost heur op 'e driezitsbaank:
"Zeg et mar, mien jonge, over welk raodslid woj' je now es lekker bij
Kobe uutraozen?"
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Sue Ellen en Pam
Ak zo an et aende van 1990 et oolde jaor nog es overkieke, dan is dr
ien ding, waor a'k eins allemachtige bliede omme bin. Ik zal jim wel
vertellen dak bliede bin dat ze indertied de Noordoostpoolder anlegd
hebben. Now liggen de Stellingwarven gelokkig niet meer an de zee.
De Friezen bin wat dat anbelangt een stok minder gelokkig nut. Want
aj' wel an een grote poele waeter liggen, dan hej' kaans daj' ok
schipswarven hebben. En aj een goeie schipswarf hebben, dan hej' dus
alle kaans dat een stienrieke Amerikaan een super-de-super jacht bij
je bouwen laoten wil. En veurdaj't weten het hij dan et hiele bedrief
inpikt. Et is hael an en krieg meer mit dat volk. En een weke of wat
laeter verkopen ze dat dan ok zomar weer deur en gaon ze zels haost
om de klinke.
Nee, ik moet dr niet an daenken dat Makkum in de Stellingwarven
legen hadde. Want die schipswarf is vanzels mar et begin. Veurdawwe
et weten hadden hadde Wolvege Trump-City hieten en West-Stellingwad Trumpsteradiel. En stel dat die Trump et dl in de bienen hullen
hadde en ok nog mit vrommes nommer zovule disse kaant op kommen
was te wonen. Een mooie villa an de Scheene of zo. Dat hadde hij grif
veur mekaander kregen, heur. Een gewoon meenske kan bi'jtieden
nog gien koekoek op et dak zetten laoten willen of ie hebben driekwat
jaor gemierk mit ofkeurde tekenings bij de gemiente, die bliekber een
peer architekten deur de lied helpen moeten. Mar zoen stienrieke
Amerikaan hadde grif zomar een droomvilla an de Scheene had. Geld
regeert de wereld. Let op mien woorden.
Ik kan dr niks an doen, mar doe 'k indertied al die verhaelen over
Trump en dat wiefien van Mm leesde, doe mos ik haost drekt an Dallas
daenken. An J.R. en wat haost nog slimmer is: an dat malle fladde van
een Sue Ellen. 0e bah toch. Ik hebbe jaoren naor Dallas keken, want
de meens is zwak, mar dit wodde mij zels te bar op et laeste. Ik zal echt
niet zeggen dat alle Stellingwarver manluden zokke lekkere jonges
binnen, oe heden nee, mar grotere smeerlap as J.R. moet ik nog
tegenkommen. En ik zal ok echt niet zeggen dat de vrouwluden in
Stellingwarf allegere lieke aorig binnen, mar groter prenteboek as Sue
Ellen moet ik nog tegenkommen. Tot in de stobbe verwend, dat nust.
En die Bobby dan? Wat een zuterd! En Paniela. Pam. De blei! Ie
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moen dr toch niet an daenken dat zok soorte van volk disse kaant
opkommen zo!.
En now week et best we!, heur, die Trump en dat wieflen kun
honderd percent mitvalen aj' ze tegenkommen zollen. En ie meugen
je vanzels niet zo deur je gevuul op sleeptouw nemen laoten, mar toch:
Sue Ellen!
Zokke meensken zollen hier ok niet passen. Wij bin zo aanders. Aj'
dat volk in Dallas thuus zien kommen, wat is dan et eerste dat ze doen?
Krek ja. De borrel. Sue Ellen stapt buten wellustig uut de auto, dot de
deure Jos, lopt naor et kassien of de schostienmaantel en daor staot
dan a!tied een flesse en dan schinkt ze heur een beste v!utse in. Een
driedubbele whisky of zo. Ie zien nooit dat Sue Ellen de theepot uut de
musse pakt en heur een bakkien bruun waeter ingöt. Nee, whisky!
As wij Steflingwarvers aovens thuuskommen, dan staot d'r in 't
aachterhuus altieten een emmertien mit soepe op een taofe!tien en
daor staot een slief in. En dan drinken we een lekkere slief soepe op.
En bij de zoemerdag dan drift d'r vaeke een hiel regiment dooie
bromvliegen in dat emmertien. Now, die visken we dr gewoon uut mit
de hanen of we vegen ze gewoon wat mit de slief an de kaant. En hup,
slief an de mond. Lekker zoe'n frisse slief soepe.
Ik zie Sue Ellen en Pam al in heur sjieke maantelpakkies op hoge
hakken een peer dooie bromvliegen uut de soepe visken mit heur
vingerties mit !akte naegelties en dan de slief an de mond doen. Och,
overal bin goeie en verkeerde meensken, mar nee, zok soorte van volk
zol niet in de Stellingwarven passen. En daoromme bin ik mar bliede
dat Makkum niet in Stellingwarf ligt en dawwe hier niet van die grote
boten hoeven te bouwen.
Veul heil en zegen, volk, en ik zo! zeggen: Jim nemen d'r mar iene
op. Krek as Sue Ellen. Proost!
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Keep it cool, sonny
Weten jim wie et de laeste tied hatstikke drok hebben? De Stellingwarver pelisies. Die doen mit an een enquête. Ze willen naemelik van
hogerhaand weten of de pelisies ok meneuvels en menierties overnemen van heur maoten op 'e tillevisie zoas Derrick en die mooie vent
nut Miami Vice. En now moe'n alle pelisies naor ere en geweten
vra6gelisten invullen hoe of dat zit. Of ze heur ok beinvloeden laoten.
Now, reken mar van yes. Daenk jirn mar es in et plak van zoe'n
doodgewoon Stellingwarver pelisiemannegien. Zoe'n gewone jonge
die van oorsprong van De Flaule of zo komt, iene uur een doodgewoon
Stellingwarfs dörpien dus, veer van de grote wereld. En die schopt et
tot pelisie in Oosterwoolde, ok veer van de grote wereld.
In feite het hij as pelisie in de Stellingwarven vanzels een leven as
een luns op een zeer heufd, want d'r is bij oons niet zovule te verhapstokken. Goedelik volk, die Stellingwarvers, daor gien kwaod in zit.
Mit de dronkende kop gooien we wel es wat bloembakken ondersteboven en dr mag es iene veur de aorighied wat hennepplaanten
verbouwen veur eigen gebruuk, now ja, een meens moet toch wat
bi'jtieden. En zoen pelisie moet wel es aachter een inbreker uut
Hollaand an. Mar veerder dommelt hij vanzels gewoon wat vot op et
buro aachter de schriefmesiene. En aovens kikt hij naor de tillevisie
en dan zicht hij zien eigen soorte. De pelisie-tillevisiehelden van de
grote wereld.
Ik zie zoen Stellingwarver pelisie al in de luie stoel veur de tillevisie
zitten. Allienig. Flessien pils naost him op et taofeltien. De vrouw is
henne te bridgen. Kiender hebben ze nog niet, want ze willen eerst de
kampeerwaegen en de stereotoren ofbetaeld hebben.
En dan vuult zoe'n Stellingwarver pelisie hint toch zé klein en
onbedudend. En zien minderweerdighiedskomplex begint vervelend
de kop op te stikken en nog twie flessies pils verhelpen daor niks an.
En dan schopt zoe'n Stellingwarver pelisieagentien lellc de pantoffels
nut, struupt et uniform an en boven op 'e slaopkaemer perbeert hij
dan zoe'n Amerikaanse tillevisiepelisie nao te doen. De pette een
betien aachter op et heufd, de haand bij et pistool en dan dot hij bek
as gript hij veur de spiegel in iene greep een levensgeveerlike haantiengauwe drugsdealer bij 't nekvel, die drokt hij et pistool tegen de
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kop en hij sist: "Keep it cool, sonny, don't move."
En die scène dot hij tien keer over, totdat et krek echt liekt en hij
Em doodschrikt as hij de vrouw beneden heurt, die van 't bridgen
weeromme komt.
En de dikke adjudaant Mendel uur Buil, daor as de vrouw van ok
henne te bridgen is, staot diezelde aovend veur de spiegel Der Alte nao
te doen. Gemoedelik, rustig en vaderlik zegt hij wel twintig keer
aachter mekeer tegen himzels in de spiegel: "Aber Frau Mendel, sagen
Sie mir, weshalb haben Sie Jhre Mann umgebracht?"
En dan komt de vrouw hini over 't mad, want et bridgen was dus
betied oflopen, en die zegt: "Och Albert, mien jonge, hej't wel goed
veur mekaanderT'
En Albert staemert nut een rooie kop en in 't wilde: "Sie sind
verhaftet, Frau Mendel."
Kiek, zo gaot dat mit oonze pelisiemannen. En now moe'n ze
dommiet die enquête invullen en dan bin 'k zo benauwd dat ze heur
mooier veurdoen as dat ze binnen, want et bin ok mar meensken. Dat
as wij ze now es beloerden en as wij die enquête now es deden. Zien
we een pelisie op een peerd, dan zetten we in oons opschriefboekien:
Sam MeCloud. Zien we iene mit een piepe an: Maigret, et kan niet
missen. Zien we zoe'n knap jong patsertien mit nog mar een peer
poddehaorties onder de neuze: die perbeert dat kreerze ventien uut
Miami Vice nao te doen. Die dikke adjudaant is Der Alte dus en iene
mit een kaele kop is Kojak. En een sjappie in een slobberige regenjasse
is Columbo.
En wat de vrouwelike pelisies angaot: zien we een stevig en al wat
oolder pelisievrommes, dan vullen we Miss Marple in. En zien we een
aorig vlot jonk, dan schrieven we Cagney of Lacey op.
Doen jim allemaole mit? Boekien en penne in de buse en de diek
nut, meensken. D'r is wark an de winkel.
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Seksisme - 1 Wat is 't een verhipt mal spul mit et Fries, now? Of hebben jim dr nog
niks van heurd? Now, dr bijt lessend een hiele koppel taellcundigen hij
toekeer west, die allernaole hatstitke glad overstuur weren, want ien
van die taelkundigen, vrouw Petersen van de universiteit van Kiel,
hadde toch zoe'n verschrikkelike malle ontdekking damt. Ze hadde de
Friese woordeboeken dr es op naosnuuid en ze hadde ontdekt dat die
gewoon hatstikke seksistisch binnen. Seksistisch! De vrouwluden
kommen dr in ien woord belabberde mal of in de Friese woordeboeken. Vrouwluden won mit de reerste woorden en benaemings anduded. En zoks hiet dus seksistisch. En as et Fries seksistisch is, now dan
bin de Friezen grif ok..., al moet dat nog wel even sekuur en grondig
deur vrouw Petersen uutzocht wodden. Mar me donkt, beste Friezen,
jim bin dr al mit al mar teer mit anldauwd daor boven de Tjonger. Ik
moet dr as Stellingwarver zuver een klein beden omme gniezen. Die
Friezen!
Wat bin wij Stellingwarvers dan verhipte netties en vrouwvrundelik. Wij hebben in 't Stellingwarfs toch grif gien malle woorden en zo
veur alderhaande typen vrouwluden. Lao'k dat now es even in mezels
naogaon. Wat veur typen vrouwluden hej' zoal en zeggen wij daor ok
wat mais tegen? Es even prakkedaenken.
Ie hebben vanzels onneuzele vrouwluden, daor doej' veerder niks
an, die bin dr gewoon en zokke vrouwluden numen wij doedeities,
douwelties, deusies en tuttebleien. Tja... Ie hebben ok smerige vrouwluden, dr bin dr niet vule van in de Stellingwarven, beur, mar toch...
Dat bin slonterfotsen, smeertodden, smeertonten, tadden en sloonzen. Tja... Dunne vrouwluden numen we bonestokken en dikke
vrouwluden hotsefotsen, klokkerds, plomperds, smotsen en dikke
kwabben. Hè fuj toch. Ie hebben vanzels ok vrouwluden die altied en
iewig op 'e rittel binnen, dat bin sleperds. En et komt niet vule veur in
de Stellingwarven, heur, mar dr bestaon ok nuvere en appatte vrommesies: siepeltrienen en wondere troela's. En dan hej' vanzels ok nog
flauwe testen en pispotten.
Ja, ik beginne et dr now zuver een betien waarm van te kriegen.
Om eerlik te wezen, et zwiet brekt me nut. Wie docht now aenlik dat
et Stellingwarfs zovule nettieser was as et Fries? Ikke in eerste instaan77

sie.
En dan bin dr ok kringachtige vrouwluden: spinnekoppen en
kringkoppen. En lange vrouwluden bin hopsteigers en fiene actuele
vrouwgies bin sprinkhaenen.
Wat bin dr, aj' dat zo in jezels naogaon, een boel verschillende
soorten vrouwluden, now? Eins best wel interessaant aj dat zo in je
ornmegaon laoten. En dawwe daor allemaole benaemings veur hebben. Wat aorig, now?
Vrouwluden mli een gat in de haand numen we ri'jschottels. En
vrommesies die niks aanders doen as kletsen bin teutebellen en
rattelschuten. En een allemachtig stark wief is een man. Opscheppers
bin bekketrekkers en deftige eigenwiezen numen we pronkstatten.
Mar d'r bin vanzels ok hatstikke aorige en plezierige vrouwluden,
gewoon gezellige flodderboksen. Mar aj' as flodderbokse dr slimme
schone bij binnen, dan bi'j' ok een fiespelpot. En oolde vrouwluden,
et zwiet brekt me now echt an alle kaanten nut, ik durve et haost niet
te zeggen, mar oolde vrouwluden bin oolde toeten. En om dan
hielemaole seksistisch te besluten: een allemaansgek is een klitse, een
gezonde jonge meid is een lekkere dikke brummel en een vrommesien
daor as een protte manluden henne gaon, dat is een leerfiets.
Ik drieve zo staorigan van 't zwiet. En now moe'n wij in Stellingwarf
nog een woordeboek maeken ok. Moe'n we disse woorden d'r dan
allegeer inzetten of niet?
Ja dus! Seksistisch of niet! Seksistisch! Ik gooie de bongel dr in. Ie
kun 't krek lieke goed taelriekdom numen. De manluden hebben al die
woorden veur vrouwluden indertied niet veur niks uutvunnen. As dr
zokke vrouwluden binnen, dan kriej' zokke woorden ok. Eigen schuld,
dikke bult.
Now he'k vanzels wel kaans dak een protte lelke vrouwluden op 'e
nekke kriege. En dât wik ok niet graeg. Vrouwluden, ik weet et goed
maekt, et zol best es zo wezen kunnen dat de vrouwluden indertied ok
wel malle seksistische woorden veur manluden bedocht hebben. En
dât zol aorig wezen! Ik zal dat de kommende weke es uutzuken en dan
heuren jim dr ankem weke wel van. Tot ni'je weke, heur.
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Seksisme - 2 Now bin 'k aanders hielemaole niet zo bange uutvalen, mar now hek
toch wel een klein betien een benauwd weiden aachter de rogge. Ik bin
ommes de veurige weke zo driest west en geef jim een hiele riegel
seksistische woorden veur alderhaande typen vrouwluden. En now
weej' vanzels nooit hoe as vrouwluden dat opvatten, want ie hebben
vandaege-de-dag ok al kursussen zeisverdediging veur vrouwluden,
dat ze kun je as man zomar griepen en tegen de wereld warken.
Dat ik hebbe de oflopen weke eerst es goed om me toe keken, doe
'k de ofvalbak bij de diek zette, of de buurvrouw me niet argens
stiekem ruit de matteklopper opwaachtte. En ik hebbe op een stil
ogenblikkien, mit de kop diepe in de kraege, gauw bosschoppen daon
in de supermark. Want stel dak in de drokte mit mien waegentien bij
de kassa staon hadde en ik was herkend deur een lelke feministe, die
me daor tussen alle volk allemachtig uuthoeteld hadde en me mit een
tippe rookwost een oplawiebes verkocht hadde. Ik moet d'r niet an
daenken. Ik bin aanders niks niet bange uutvalen, mar lelke vrouwluden kan 'k now ienkeer niet tegen op. Daor gao 'k drekt veur deur de
kni'jen.
Mar aj'm al een betien kosselig west hebben, beste vrouwluden, ik
zal 't now goedmaeken, want ik hebbe ok een vluttien mooie woorden
veur alde±aande soorten kerels opseharreld. Luuster mar es.
Jim kennen ze grif wel, vrouwluden, roege kerels, ze kun et
schuurtien nog niet iens fesoenlik opredden, rosbeiers bin 't, roeghouwers en roegbroeken. En de klongelkonten kennen jim ok wel, ze kun
nog gien spieker recht in een plaanke slaon. En wat bin dr een
halvewieze kerels! Wondere piesappels, sjolems en toppezetters. En
koppig bi'jtieden, grote kopstokken bin 't. Onverschillige bokken,
goff'erds en meupels.
Kikkeren jim al een betien op, vrouwluden? Lekker hen, om de
kerels now es bij de kop te hebben.
Wat bin dr trouwens ok een dikke kerels, hen? Van die dikke
klofferds en dubbeldekkers. Peinzen as een kalve koe. En grote kerels,
van die lompstarke bofferds. En op Schotermark ziej' wel es van die
lange aenden, slieren en linters boven iederiene uutstikken. En dan de
luie kerels. Praot me dr niet van. Ze zitten mar te zitten. Nooit een
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slag uutvoeren. Ze zullenjim nooit es gerieven en gao es even stofzoegen
en schottelwasken. Wat moej' aenlik mit zokke slampampers en luibuizen. En an wondere sjappieshej' al hielemaoleniks vanzels. En now wodt
dr vaeke zegd dat vrouwluden een protte kletsen en teuten, mar kerels
kun dr ok wat van, heur! Dr bin grote lulmeiers en kletsmejoors.
En wat bin d'r ok een sloegerds, ie hebben as vrornmes nog wel argens
verlet van aovens op bedde en zij snorken al, de sloegoren, doezerds en
soezerds. Ie hebben dr meer last as lust van. Now is 't vanzels ok zo dat
dr starke ropperds en buffels binnen en hadde vrotters en scheurwolven.
Dr bin dus best ok wel goeie manluden, mar toch ok allemachtige
minnen: beroerlingen en tarpentienmiegers. En jim weten dr vanzels
alles van, manluden die altied aachter de vrouwluden anzitten, dat bin
glundige pikeurs!
En now is 't me zuver haost een betien te mal, mar dit is 't wel zoe'n
betien wat de kerels anbelangt. Meer week haost niet. Veur de
vrouwluden ha'k wel twie keer zovule mooie kruderige, seksistische
benaemings. Hoe kan dat now?
Now kan 't vanzels wezen dat manluden over et algemien toch
aoriger as vrouwluden binnen en dat dr daoromme minder malle
woorden veur kerels in de tael kommen binnen. Et kan vanzels ok
wezen dat de vrouwluden nettieser binnen as manluden en dat die
minder malle woorden veur kerels bedocht hebben en dat manluden,
onfesoenlik en schunnig as ze binnen, wél een boel malle woorden
veur vrouwluden bedocht hebben.
Een branende kwessie. Zol d'r niet es een warkgroep van Friezen
en Stellingwarvers kommen kunnen om dit te onderzuken? Onderzukers van twie seksistische taelen die op zuuk gaon naor et antwoord op
'e vraoge: Wie hebben al die malle woorden aenlik bedocht? Stellingwarver en Friese manluden of Stellingwarver en Friese vrouwluden?
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Smoolt en kaonties
D'r is oons lestdaegs in West-Stellingwarf hoog bezuuk an de neuze
veurbi j gaon. Ed Koch, de ex-burgemeester van Ni j York hadde half
en half kommen zuid, mar et leup krek allemaole mis. Spietig. Slimme
spietig.
Veur een tied laank hadde et trouwens ok al haost wezen zuid dat
hij disse kaant op kommen zol. Doe was hij nog burgemeester en hi j
gaf een party in et sjieke Amstel Hotel in Amsterdam. Mar hoe gapt
zoks... hij hadde vanzels krek gien tied over om hier even an te wippen.
Dat oonze loco en een peer aandere Stellingwarver top-mannen rap et
verstruperspakkien an en in duzend haosten naor Amsterdam. Naor
die deftige party. Mit een beeltien van Pieter Stoevezaand. Want
oonze Pieter het Nij York dus groot maekt indertied.
Now, Ed Koch was hatstikke bliede mit et beeltien van Pieter en hij
hadde et vanzels stomme graeg zels ophaeld uut Wolvege, dan hadde
hij et homeland van our Peter ok es bekieken kund. Mar ja, die
rotterige tied ok. Now ja, een aandere keer beter.
En die aandere keer was dus een peer weken leden. Ed Koch is now
burgemeester of. Et is now gewoon een loslopende kerel, die her en
der veurdrachten hoolt. Een klein betien een kollega van mij dus. En
lestdaegs deuk hij inienend op in Zwatsluus veur een lezing. Now, was
me dat even een mooie gelegenhied! Mar weer mis vanzels. Gien tied.
Want hij mos nog op vesite in Amsterdam. Mar an de aandere kaant
was hij toch ok zo donderse benijd naor et homeland van our Peter,
dat hij wol Amsterdam wel schieten laoten en dan kwam hij een ure
of wat in West-Stellingwarf op vesite. Now, een rejaol gebaor. Of niet
dan?
Ja, ja, slimme rejaol. De vesite mos West-Stellingwarf wel even
7.500 gulden kosten. 7.500 gulden! Mar... om de centen hoefde et niet
over te gaon, hek begrepen. Et gong niet deur omdat B. en W. gewoon
wat krap in de tied zatten. Dat disse keer schikte et héfir niet. Oe, ie
zollen ze bijtieden ok vergriemen. Now konen we es een veumaeme
gaast op 'e koffie kriegen en dan schikt et heur niet! En ze wussen ok
zo gauw niet wat as ze mit zo&n man an mossen, zeden ze.
Now, gezellig mit mekaander uut eten vanzels. Wat aanders? En
dat hadde in de veerste veerte gien 7.500 gulden hoeven te kosten. Ze
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rekenen in Wolvege zeker neffens die sjieke party in et Amstel Hotel.
Now, zokke dure tenten hebben we niet in de Stellingwarven.
En et is vanzels ok nargens veur neudig om zoen man van
alderhaande ljflaffies veur te zetten. Van die kaviaar en kwatteleier en
zo. Peperduur goed en ie vernemen niet daj' wat kriegen. Nee, aj' hier
zoen veurnaeme man over de heerd kriegen, dan is et veerweg et
aorigste dat hij de gerechten van de eigen streek te pruven krigt. De
streekkost van et homeland van our Peter. En wat is dat veur kost? Een
smooitbrogge, een broggien mit kaonties en een best bod mit eerpels
en zoerstip. En zoks kost mar een habbekrats. Hoe kommen ze dr bij
mit heur 7.500 gulden!
Smoolt en kaonties, et is me haost te mal om 't zeggen te moeten,
mar dat is gewoon slaachtofval vandaege-de-dag. De gemientelike
veurlochter hadde et vergees ophaelen kund bij ien van de Wolvegester slaachters. Ja, dan hadde die man vanzels niet zeggen moeten:
"Hej'm ok een vluttien slaachtofval over, want we kriegen de exburgemeester van Ni'j York op vesite."
Dat staot mal. Zoks doej' niet. Ie zeggen netuurlik dat et veur de
honnen is. En dan kriej't veur niks mit. Die slaachters bin bliede dat
ze de zwik kwiet binnen.
En lekker zoe'n smooltbrogge! En kaonties...! Die bin werachies
aorig smaekzemer as, die kaviaar en kwatteleier. En ie vernemen
temeensen daf wat kriegen. Oonze Stellingwarver kost zet temeensen
stee. Ie kriegen boekvulling.
En dan hadde die man ok nog best wel een bossien bloemen bij et
staandbeeld van our Peter leggen kund. Wat kosten de tietelrozen?
Krap vier gulden et bossien?
Een peer tientjes en we weren mit et hiele spul klaor west. Hoe
kommen ze d'r bij mit heur 7.500 gulden! Ie begriepen trouwens ok
niet dat ze zoks in Zwatsluus betaelen kunnen. Now ja, ik vien 't al mit
al mar een mal spul en me donkt dat de gemientelike veurlochter now
wel et ien en aander uut te leggen het. lene vraoge braant oons
Stellingwarvers op 'e lippen. In welke Wolvegester slaachteri'je vraogen ze eins 7.500 gulden veur wat slaachtofval? Meugen de Stellingwarvers dat asjeblief drekt wel even weten in et ni'je jaor?
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Lutske en Sijke
In Wolvege bin ze now mit die nije draeversbaene an 't anleggen. En
dat wodt me wat! Meensken nog an toe, ie staan d'r versteld van. En
dat veur Stellingwarvers, dat die zokke grootse perjekten zomar
durven an te pakken! En de Friezen mar tjaantelen en mierken over
een hotelei1aand Now in Wolvege daor mierken ze niet, daor pakken
ze an. En et wodt zowat de medemste drafbaene van de wereld.
Zeggen ze. Dr is zels een architekt nut Zweden an te passe kommen!
Lars Sandstrom. Klinkt lekker Zweeds, vienen jim ok niet? Zoen
Zweed dr bij maekt et ok allemaole bek een betien intemationaoler
en belangrieker. As d'r in de kraanten staon hadde dat Sjoerd van
Garriet de Boer nut Vinkege de boel ontwurpen hadde, dan haj'
vanzels drekt docht: Sjoerd van Garriet de Boer nut Vinkege? Kan die
zoks dan? Now, as dat goed komt mit die baene, dan komt dr meer
goed. Mar aj' lezen van Lars Sandstrom, ja, dan heurt dat drekt toch
een stok vertrouwder- Nee, mit die Sandstrom zit et wel snor.
En mit de geldstroom ok. Zeggen ze. Veertien miljoen moet dat
ding kosten en daor kommen ze gien cent over henne. Zeggen ze.
Now, ik hole mien hatte al weer vaaste. En af de Stellingwarvers bij
de kapper en de visboer op 'e mark heuren, dan holen die heur hatte
ok vaaste. Daor komt vanzels zomar een miljoen over henne dommiet.
As 't dr gien twieje binnen. Zoen spullegien wodt vanzels op 'n
krapsten becieferd, zodat iederiene mar ja zeggen zal. En dan zegt
iederiene dus van ja en dan begint die Sandstrom te bouwen. En dan
kommen dr dus kleine rakkies in de wiend. Gaondeweg vaalt dit of en
gaondeweg vaalt dat of. Dit kost een ton meer en dat kost vuuf ton
meer. En dan zeggen de hoge mannen dat et an de Golfcrisis ligt. Et
moet toch argens an liggen. En de gemienteraod staot weer es veur gek
en schietschoort dr wat tegen omme, mar ze doen wat die hoge
mannen willen. Ze haelen de pottemenee nut de buse, want ie breken
zoen ding ok niet weer of. Dat is kaptaolvemietiging. En aj' over de
hond kommen, dan koj' ok over de stat. 0k al is dat een verhipte
peperige stat.
Dat dat ding komt dr wel. Och en dat is netuurlik van de aandere
kaant ok hatstikke mooi, want et wodt een peerdvrundelike baene.
Zeggen ze. Mooi hen, dat wij zo aorig en vrundelik veur dieren bin83
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nen in de Stellingwarven. Mar ik vertrouwe dat zaekien niet. Dat spul
het lozen en dikke luzen ok! Peerdvrundelik, mar ok superhadde, ston
dr in de kraante. Now, da's aorig mit mekeer in tegenspraoke. Die
aarme dieren kun heur dommiet dus in Wolvege n6g hadder uut de
naod vliegen as ze now al moeten. Peerdvrundelik. Zeggen ze. Die
peerden mossen dr zels es wat van zeggen kunnen!
Lutske en Sijke Hannover bijveurbeeld. Lutske en Sijke bin zusters
en ze hebben et ongelok dat ze onimeraek hadde draeven kunnen.
"Ik kan dr wel mal van wodden," zegt Lutske tegen Sijke as ze naost
mekeer op 'e stal staon. "Now kan 'k dommiet nôg hadder vliegen mit
die rotkerel in die karre aachter me an te hobbelen. Loop es wat
hadder, oolde ruun, reup dat snarre van een kerel de veurige weke
tegen me. Oolde ruun! Laot him naor himzels kieken, zien dâdde
vrouw het him krek zitten laoten."
"Die baos van mij," zegt Sijke, "voert me de laeste tied altieten
sukerklonties veur de wedstried en now bin 'k zo schoftig dat die
gloeperd d'r stiekem wat deurprutst. En dan bin 'k zo bange dat ze me
et waeter konterleren nao ofloop en dat ei me dan bek zo gaot as die
hadfietser, die Geit Jan Theunisse."
"En dan bin wij nog goed of bij oonze zuster Feikje vergeleken,"
zegt Lutske Hannover, "die hebben ze lessend de dood injacht mit de
military van Boekelo."
"Aanne Feikje," goelt Sijke.
"Peerdvrundelik," zegt Lutske verachtelik. "Verroest nog an toe,
wij kun oons et vuur uur de sloffen vliegen veur een stel gokkers en
aanders niks. Peerdvrundelilc! Et gaot niet om oons peerden, et drijjt
om de meensken en et dri'jt om de centen. En nargens aanders
omme."
Och, ik weet et, Lutske en Sijke Hannover kun niet praoten, mar
daenken jim ok niet, dat as ze wel praoten kund hadden, dat ze dan
ongeveer zo praoten zollen? Meensonvrundelik!
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Op goed gelok
Ik hebbe et al es een keermennig vaeker zegd: De Stellingwarvers
moe'n heur dr beter bijgeven in de wereld. De wereld moet weten dat
Stellingwarf en de Stellingwarvers bestuurt. Mar ja, de vraoge is
vanzels: Hoe doej dat? Want we zitten altied toch nog wel een betien
te holen en te keren mit wat vernietigende uutspraoken van een peer
geleerden uut vroeger daegen, dawwe as Stellingwarvers wat dommelig binnen en niet tot echt grote dingen in staot. Daoromme is 't vanzels
et beste dawwe eerstens mar niet al te hoge van de toren blaozen. AJ'
naor beneden mieteren en ie breken de bienen, dan het een aander
daor toch alliend mar wille van. Hoe won de Stellingwarvers dus
bekend zonder dat ze de bienen breken?
Dan zuwwe op 'e tillevisie zien moeten te kommen. En dan moe'n
we perberen in een pergramme te kommen daor as een protte naor
keken wodt. Een kwis dus. Want daor bin een protte meensken
hatstikke gek op. En dr bin kwissen zat. Mar pas op, niet de bienen
breken. We moe'n oons dus niet opgeven veur Per seconde wiezer. Dat
haelen we as Stellingwarvers toch niet. As die geleerden van vroeger
geliek hebben, dan is d'r gien Stellingwarver die in die kwis deur de
eerste ronde komt. Dat zol dus een ofgaank wodden en dat moet niet.
We moe'n oons daoromme opgeven veur wat stoms. En wat een gelok
veur de Stellingwarvers, dat dr een protte stomme kwissen op 'e
tillevisie binnen. En wat een stom gelok dat daor krek de meerste
meensken naor kieken. Te zollen haost daenken dat dr meer meensken dommelig en sloeg binnen as alliend de Stellingwarvers.
Wat donkt jim van Op goed gelok? Kennen jim dat? Jaowel zeker,
now? Now, stommer kan dus echt niet. En awwe oons as Stellingwarvers daor now es massaol veur opgavven, dan moet et lokken dat d'r
een peer uutzocht wodden. En dan kommen we op 'e tillevisie. Mit
Carry Tefsen.
En dan sturen we Roelf uut Donkerbroek d'r henne. Een kreerze
boerezeune. En we sturen Wietske d'r henne, een gezonde boeredochter uut Riesberkaampen. En Roelf komt dus in de studio an de
iene kaant van dat schut te staon en Wietske mit twie van die Hollaanse
hippentrippen an de ere kaante van 't schut. Angelique en Monique
uut Den Haag en Amsterdam. Laogen varve om et heufd, et haor
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zwatbont, de kleren kaekelbont. Hip en medem hiet zoks. Wietske het
gewoon een overgooiertien an en de slaegen die ze in 't haor het, bin
van heurzels.
Now en die Carry aait vanzels eerst wat mit Roelf omme.
"Wat bin ie een kanjer," zegt ze zwoel.
En ze mient ok een ni'j soort manlude-eau-de-toilette te roeken.
Mar Roelf zegt gewoon dat et de locht van veurdreugkuil is.
"Wat interessaant," zegt Carry mit een gemaekt gillegien, mar de
blei wet niet lens wat veurdreugkuil is.
Hollaanders bin op bepaolde punten ok zo oerdom.
Now ja, Roelf mag dus een peer vraogen stellen en dan mag hij iene
van de drie vrouwluden uutzuken en daor mag hij dan mit op 'e vlieg.
En de eerste vraoge is: Stel dat ze mit Roelf verkering hadden en ze
zaggen Roelf mit een aander jonk ommeflikflooien. Wat zollen ze dan
doen?
Now, Angelique en Monique stikken een vlaaikerig en tutterig
verhael of dat ze Roelf jeloers maeken zollen deur mit een aandere
vent ommeslingeren te gaon. Mar Wietske zegt kot en krachtig dat ze
him een lik mit de bri'jslief geven zol. En dat is dat. En dan zegt Roelf
dat hij gien ere vraogen meer vanneuden het. Hij wil Wietske en
aanders niks. Now, Carry over de toeren vanzels, want op die meniere
is de kwis te vroeg oflopen. Mar Stellingwarvers bin zo stiems as een
schaop as 't d'r op an komt.
En zo raeken Roelf en Wietske tegere naor Kreta. En ereweeks
meugen ze Carry d'r over vertellen. En dan giechelt Carry wulps. En
dan wil ze weten of 't ok wat wodden is en of ze ok vri'jd hebben. Now,
netuurlik hebben Roelf en Wietske vri'jd, mar dat hoej' die Carry
Tefsen vanzels niet an de neuze te hangen.
Mn hoe was 't?" mierkt Carry.
"Wel aorig," zegt Roelf.
"Niet onaorig," zegt Wietske.
En daor is alles mit zegd bij een Stellingwarver. En ze daenken:
Wat een stomme kwis!
Die geleerden hadden vroeger niet alliend de Stellingwarvers
onderzuken moeten, mar de Hollaanders ok. En dan hadde d'r best
nog wel es uutroegelen kund, dat die nog een stok donuneliger en
sloeger binnen as wij.
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Een goeie haene
De kondisie van de Nederlaanse pelisies is onder de maote. Die
alarmkreet ston lestdaegs in de kraante. En now bin 'k bange dat de
kondisie van de Stellingwarver pelisies ok nogal onder de maote is.
Dat vul mij temeensen de veurige haast al op mit Wolvegester mark.
Doe zag ik dr twieje lopen en doe hek die beide pelisies van aachter
een viskarre weg zo es in ogenschouw neumen. Och, et eerste wak
dochte was: die pelisies zien dr gezond uut. Ik zal mar zeggen, ze
weren best glaanzig om de kop. En de boeren onder oons weten wel
dat een gezond kalf ok glaanzig heurt te wezen. En waoromme zol dat
mit pelisies aanders wezen.
Mar doe 'k een betien beter toekeek, zag ik dat ze zuver wat
pofferig weren. En dat veur toch betrekkelik jonge kerels van halverwege de dattig. Zokken heuren toch nog niet vadsig te wezen. Waor of
niet? Bij de iene zat de uniformbroek zuver spand om de billen! En
dan kuj' nog zo cowboy-achtig deur Wolvege stappen, mar et is gien
gezichte.
Och, ze hebben vanzels ok een zwaor leven. Neem Kobus now
bi'jveurbeeld. Kobus is pelisie in Wolvege. En hij woont in een
ri'jgieshuus in ien van de nijbouwwieken. Morgens om zeuven ure
lopt de wekker bij Kobus en Wietske of. Wietske gaot d'r as eerste of.
Kobus blift nog een stief kertiertien liggen, totdat Wietske onder an de
trappe rept dat hij d'r uutkommen moet. En dan rekt Kobus him nog
es uut, kropt wat foeterende van bedde, struupt zien naachtpakkien
uut en bekikt Mm es naekend veur de spiegel.
"Ie kriegen een boekien, Kobus," zegt hij dan tegen himzels.
Hij trekt et boekien es in en kikt nog es.
"Zo bij' best nog wel een mooie, keite kerel, Kobus," zegt hij.
Dan lat hij et boekien alle ruumte weer.
"Ie taekelen of, Kobus."
Dan perbeert Kobus tien keer deur de kni'jen te gaon, mar de
kni'jen knappen hint z6 mal, dat nao vuuf keer hooft hij d'r hiemende
mit op. Half achte al, hij moet verduld nog anmaeken ok. Beneden aa
de trappe rept Wietske al weer.
"Koj' now nog es een keer, oolde slaopkop?"
As Kobus beneden komt is d'r allienig nog mar tied veur een bak
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zwatte koffie. Wietske pruttelt dat een meenske morgens fesoenlik
een plakkien bolle heurt te eten.
"Hier," zegt ze, en ze douwt him een poedegien in de hanen. "Ik
hebbe dr ok een peer stokkies knckebröd mit keze in daon. Da's
gezond en ie won d'r niet dikke van."
Wietske krigt nog gauw een tuut en Kobus stapt in de auto.
Ja en die verhipte auto's, da's vanzels een bedarf veur oonze
pelisies. Vroeger hadden we hier in oonze kontreinen een veldwaachter en dat was een allemachtige foele kerel. Hij zat de streupers dwas
deur de lanen hadlopende nao. Tot an de Tjonger. En as de streupers
dr in sprongen, dan sprong hij ze perdoes nao in et ieskoolde waeter.
Dat weren nog es tieden! Dat weren nog es pelisies! Aanders wat as
Kobus mit zien boekien. Die foele veldwaachter van vroeger hadde
gien griezeltien vet op 'e ribben.
En as Kobus die stokkies knäckebröd van Wietske dan daegs nog
mar opat. Mar nee, heur. Kobus zit ruit een peer van die jonge
snoeshaenen op et buro aachter de schrieflnesiene. Beweging kriegen
ze haost niet. En die jonge snoeshaenen eten gien knäckebröd. Die
haelen heur een lekkere loempia bij de Chinees of een vluttien petat
mit best mayonaise en een peer flinke vleiskreketten. En Kobus et
vanzels loempia, petat en vleiskreketten mit, want aanders pesten die
jonge snotaepen him dat hij een oolde man is. En dat wil Kobus niet.
Hij het de snor ok al staon laoten, omdat die jonge patserties ok haost
allemaole een snor hebben om wat manneliker over te kommen. Dat
zo belanen de stokkies knäckebröd in de ofvalbak.
En aovens staot Kobus weer naekend veur de spiegel. Wietske ligt
al op bedde. Et is werachies bek as zien boekien nég dikker wodden
is. Wietske ligt stiekem naor him te kieken.
"Je kriegen een boekien, Kobus," zegt ze pestende. "Een goeie
haene heurt aanders niet vet te wezen."
Wietske het overdudelik nocht an een aeventuurtien. Mar Kobus
struupt stoers zien naachtpakkien an en zegt: "Vanaovend niet, vrouw.
Ik hebbe heufdzeerte."
En hij dri'jt Wietske de rogge toe.
Oonze pelisies, ze hebben et niet makkelik.

89

Oepke van Jan en Geertien
We zitten mit mekaander al weer midden in feberwaori en now heb ik
een winters ni'jgien veur jim. As jim et temeensen nog niet weten. Et
zal aanders veur de niet-Stellingwarvers wel een malle koolde douche
wezen, bin 'k bange, mar duur kun de Stellingwarvers niet mit zitten.
Et geval is dat een man op e Oosterstreek naemelik een grote
uutviening darm het. Die man het een mesiene uutvunnen om redens
te sliepen, een mesiene die deur een komputer stuurd wodt. En now
is die man zomar inienend de alderbeste redensslieper van de wereld.
Now, dat ni'jgien sleug vanzels overal in as een bom. Vot-en-drekt
tillefoonties van de grote hadrieders nut Noorwegen en Ruslaand.
"Beste Stellingwarver, zollen jow oonze redens int vervolg ok wel
sliepen willen? Zeg mar hoevule aj dr veur hebben moeten. Et hoeft
niet veur niks, heur. Een deuze segaren? Een flesse draank? Ie zeggen
et mar, heur, en dan kommen we mit et eerste vliegtuug."
En die Bart Veldkaamp en Leo Visser hebben ze op 'e Oosterstreek ok al zien ommestrunen. Redens aachter in de auto.
"Woont die man hier ok argens, die die ni'je sliepmesiene uutvunnen het?"
Now, Bart en Leo kwammen veur de dichte deure op 'e Oosterstreek. En de Noren en de Russen ok. Disse grote Stellingwarver
uutviening is allienig veur Stellingwarfs gebruuk. Alle aandere volk
kan d'r naor fluiten. Wij Stellingwarvers zullen alles in et wark stellen
om oons Stellingwarver riederstelent Oepke van Jan en Geertien internationaol an de top te kriegen. En ik zal jim vertellen dat d'r krieg
in die bliksemse Oepke zit. As klein joongien was 't al zoe'n boete.
Och, jim weten hoe dat in de Stellingwarven gaot. Bij de winterdag
wo'n je as kleine snotbongel een peer redens onderbunnen en ze
zetten je aachter een oolde keukenstoel op een sloot daele. En dan
moej' veerder mar zien daj' je redden. En Oepke k6n him redden!
Meensken in Else die him schoeven zaggen aachter die oolde keukenstoel, bleven op 'e diek staon, keken naor him, klakten es mit de tonge
en zeden mit een kennersblik: "Wel verduld, doe d'r mar es daenken
omme dat d'r een hadrieder in dat bliksemse boete zit."
En now oefent Oepke dus op redens die slepen binnen mit dat ni'je
wonder van een sliepmesiene van die man van De Oosterstreek. En et
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is biesterbaorlik, mar Oepke jacht iederiene dr of. Dat now is 't
vandaege of morgen vanzels zowied dat hij in de kernploeg komt en
ankem jaor bin dr weer Olympische Speulen en daor hebben Oepke
en de Stellingwarvers heur zinnen op zet. Oonze Oepke moet daor vier
gooiden medailies weghaelen.
0e, we zien et in de Stellingwarven al hieiemaole gebeuren. Wij
aiiemaole veur de tillevisie en de onbekende Oepke van Jan en
Geertien ridt daor in Albertville de 500 meter in 36 tellen. Poere
sensaosie! De wereld staot op 'e kop! Een wonder! Een meraokel! Wie
is die Oepke van Jan en Geertien? Waor komt hij weg? Stellingwarf?
Waar leit dat?
En op 'e 5000 meter gaot et al bek hek. De elektronische tiedwaornerning geft in ien vlak schema ahlemaole ronties van 30 an. Toeschouwers, bobo's en rieders wrieven heur de ogen nut. Wat gebeurt hier?
De meensken raeken dr van nut de voegen. Oepke haelt zien tegenstaander onderwegens twie keer in. Een wereldtied!
En dan staot Oepke, oonze Oepke, even laeter op et schevottien.
Kraanze om de nekke. En wij mit traonen in de ogen veur de tillevisie.
En de stemme van de omroeper schalt deur et Olympische lesstadion.
First and Oiympic charnpion: Oepke from John and Geertien,
Stellingwarf."
En iederiene juicht. Oepke zet de musse of en et Wilhelmus en et
Stellingwarfs volkslied klinken en de vlaggen gaon in de hoogte. Hiel
Stellingwarf zit now veur de tillevisie te snotteren.
En een dag laeter wint Oepke de 1500 meter en twie daegen laeter
de tien kilemeter in al weer allemaole vlakke ronties van 30!
Optuugd mit vier gooIden medailies komt Oepke weeromme nut
Albertvillle. En tiedens de huldiging in et piaetsehike kefé van Eise krigt
Oepke een ni'je fiets anbeuden. En de man van de shepmesiene zegt
dat hij zien uutviening now veur grof geld verkopen gaot. Dan kun
aanderen dr ok wat an hebben. Kiek, dat is now echt rejaole Stellingwarver goedgeefshied. As we eerst argens zels knap van profiteerd
hebben, dan gunnen we een aander ok best nog wel wat.
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Zoeplappen
De PvdA in Oost-Stellingwarf wil een alkohol-ontmoedigingsbeleid.
Ik geef et toe, et is een hiele mond vol, mar in gewoon Stellingwarfs
betekent et dus dat dr in Oost-Stellingwarf vusen te vule zeupen wodt
en de socialisten vienen dat daor wat an daon wodden moet. Ik geef ok
toe dat et wat roeg klinkt as ik zoepen zegge in plak van drinken, mar
lao'we mar eerlik wezen onder mekaander en de dingen gewoon bij
de naeme numen. In West-Stellingwarf is 't trouwens niks beter, heur.
Och, we zien et vanzels allemaole om oons toe gebeuren. Bij kratten
vol wodt de pils uut de supermark sleept. En in de kroegen, de
sportkantines en de dörpshuzen raeken de Stellingwarvers him ok wel!
Dat now bin 'k toch zo donderse bliede dat et oolde ideaol van de
blauwe knope weer in de Oost-Stellingwarver socialisten omhogens
borrelt.
Mar now bin 'k ok zo bange dat ze die zoeperije hielemaole
verkeerd anpakken zullen. Want ja, now kuj' vanzels mit de dwasse
kop wel zeggen dat et nut wezen moet en dat et niet meer mag in die
sportkantines en dörpshuzen en zo. Mar dat helpt vanzels gien mieter.
Doen ze et daor niet, dan doen ze et argens aanders wel. Verbieden
helpt niks, daor won de meensken allienig mar gremietig van in de
huud. Nee, ie moe'n de meensken geraffineerd anpakken. Ie moe'n de
meensken pakken waor as ze gevulig binnen. En dat is et innerlilc van
de meensken, dat is heur gevuul, heur ego. En dan moei' doelgroep
veur doelgroep anpakken, aanders wodt et een wildeboel.
Laot ze mar es mit de kerels beginnen, ik geef et toe, et is drekt de
muuilikste doelgroep, mar kerels zoepen now ienkeer et meerste. Dr
kommen vanzels wel de hieltied meer vrouwluden die niet veur
manluden onderdoen willen en die de kerels in van alles en nog wat
nao-aepen gaon, mar de meerste vrouwluden holen heur toch nog bij
een peer bessenties of een peer advekaoties mit slagroom. Dat die
doelgroep kuwwe et beste nog even betiemen laoten.
En dan is dus de allesoverheersende vraoge: Hoe pak ie die
zoeplappen van kerels in Oost-Stellingwarf an? Hoe raek ie ze in heur
ego? Een oold mar oe zo waor Stellingwarfs gezegde lödt: Veraander
de wereld, mar begin bij jezels. Dat gelt dus ok veur socialisten.
En now hek verneumen dat die Oost-Stellingwarver socialisten de
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kommende zaoterdag in Donkerbroek heur ni'jjaorsbi'jienkomst hebben.
Beste socialisten, doe dan es ien keertien niet zo principieel. Zeg dan
niet mit een zunig montien van: "Wij schinken hier gien draank."
Laot d'r rejaol draank te kriegen wezen. Van kejak tot whisky, van
fladderak tot steranies. Dr moet zaoterdag in Donkerbroek gien nee
te koop wezen. Mar... pak de kerels waor as ze gevulig binnen. Want
waoromme zoepen kerels aenlik? Om groot en stoer te doen. Krek ja.
Om indrok te maeken op 'e vrouwluden. Now bin we dr.
En now huren de socialisten zaoterdagmiddag in Donkerbroek
vuuf mooie meiden bij een uutzendburo. Vuuf mooie meiden, now,
dat moet krek op te redden wezen in Oost-Stellingwarf. En die mooie
meiden hangen dan wat wellustig bij de bar oinme, daor in Donkerbroek. En dan zie ik die PvdA-manluden al. As de vrouw even niet kikt
perberen ze vanzels toch een klein betien macho te doen tegenover
zoe'n jonk bij de bar.
Lao'we now es zoen veuranstaonde socialist nemen, et geft niet
wie, ik doe zomar een greep. Bi'jveurbeeld een bekend en veuranstaond
raodslid van De Haule. Raodslid Jonker. Hij zit stief tegen de veertig an,
mar gedreegt lijm nog jeugdig. De vlotte jonge. Spiekerbroek an, net
colbertjassien, sjiek strik veur, segare an. Et socialisme mit een liberaol
raantien. Vanwege die segare.
Now, et veuranstaonde raodslid wil nao zes euliekoeken wel es wat
pittigers, lopt naor de bar, zicht al die mooie meiden en begint dan wat
Don Juan-achtige trekkies te vertonen, lopt macho veerder, lacht zo
antrekkelik as hij mar kan en bestelt een rooie port, want daor is hij
mi verslingerd. En dan zegt hij tegen ien van de maegies: "Ik bin
Pieter, woj' ok een piereverschrildcertien?"
En dan komt de koolde douche. Et maegien kikt him es op-endaele an en zegt: "Loop naor de Mokerheide, vent, wij holen niet van
zoeperds.'
En alle mooie meiden dri'jen heur in ien keer omme.
Macho-Pieter is in ien keer bekommen. Diepe raekt in zien ego en
ere. En even beter lopt hij wat zwiemelig deur de zael mit een glas
sinesappelsap.
Beste socialisten in Oost-Steliingwarf, pak de zoeplappen an, mar
pak ze waor as ze gevulig binnen. In heur haenige gedrag ten opzichte
van vrouwluden.
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De laeste Stellingwarvers
Et aende van de Stellingwarvers komt zo staorigan in zicht. Et klinkt
aekelik, ik besef et, mar et is niet aanders. Vroeger hebben de
Stellingwarvers de netuur overwonnen, now zal de netuur de Stellingwarvers overwinnen. Stellingwarf wodt ien groot relaosienotagebied.
Een muuilik woord, ja. Hoge heren braken graeg rnuuilike woorden,
zodat et gewone volk dr niks van begript en zij doen kunnen wat as ze
willen. Ze gooien dr vanzels wel een peer heurzittings en zo tegenan,
max- et is meerstentieds allemaole al veurkookt. Dat et pot deur. lik zal
jim uut de droom helpen wat et allemaole zeggen wil.
Honderden en honderden bunders knap boerelaand moet netuurgebied wodden. Voegeltieslaand en bos. Een protte bos. En de boeren
kun dr wel mit opholen en opkrassen. En doe dr daenken omme, dat
is nog max- et begin. Eerst pakken ze de boeren en dan de burgers dr
aachteran. Over tien jaor, as ze de boeren allemaole de nekke
ommedri'jd hebben, dan zeggen ze zomar inienend op een kwaoje
dag: "Makkinge moet verdwienen. Op et plak van Makkinge moet bos
kommen."
Kiek as in aandere lanen hiele dörpen onder waeter zet wodden
veur een stuwmeer. En daor pot Makkinge. In iene hael van de
kaorte. En dan is Raevenswoold an bod. En et Rooie Dörp en De
Miente.
En zo gaot et deur. Stellingwarf wodt ien groot netuurgebied en de
meensken trekken vot. Ze hebben hier niks meer te zuken. Ze
kwammen indertied vanuut de dieze van de geschiedenis, dommiet
trekken ze vot in de dieze van de toekomst. En et wodt hier weer zoas
et vroeger was in et laand tussen Lende en Kuunder. Heide, onlaand,
bos mit hier en daor een eupen plak. En deur de mannen van 't Fryske
Gea, die alles veur 't zeggen kriegen, wo'n d'r wolven en beren uutzet.
En allienig de meerst verstokte Stellingwarvers, een koppeltien Schrieversronte-leden, blieven aachter en vlochten de bossen in om te
ontkommen an verhuzen naor Hollaand.
En d'r wodt nooit meer wat heurd van die meensken. Wat d'r van
beur wodden is, of ze nog leven of dat ze een gruwelike dood sturven
binnen, omdat ze beur niet anpassen konnen an et leven in de wilde
netuur, zeg et mar. Zo now en dan duken dr verhaelen op dat volk van
91

een expedisie dr iene zien het, bek as goenend et moonster van Loch
Ness zien hebben, mat et wodt ofdaon as fantesie. Soms mienen
sommigen dat ze een voetofdrok ontdekt hebben, krek zoas sommigen
mienen dat ze voetofdrokken ontdekt hebben van de Geveerlike
Snijman in de Himalaya.
"Fantesie," zeggen aanderen.
En in et jaor 2040 komt de NCRV in Hilversum op et idee om een
tillevisie-expedisie naor de Stellingwarven te sturen. Ze kennen de
streek nog zoe'n betien omdat ze d'r vuuftig jaor eerder een Karkepad-route orgeniseerd hebben. Mit de trein gaon de expedisieleden
tot ff1 Stienwiek en dan lopende veerder. Mit snumessen kappen ze
heur een weg Stellingwarf in. Mit een vlot van boomstammen kommen
ze de Lende over. Op 'e walkaante liggen een peer vette krokedillen
in de zunne te soezebollen. Mat dr is gien meenske te zien. Nargens
is ok mat een teken van leven te bekennen.
Vuuf daegen laank zuken ze naor sporen. Niks. Hielemaole niks. Et
is om mismoedig van te wodden. Mat dan, oe wonder, op 'e zesde dag
vienen ze op et plak waor as vroeger Ni'jhooltwoolde lag, een hooltskoolvuurtien. Et smeult nog nao. Ie kun zien dat dr meensken west
hebben, die haostig maekt hebben dat ze votkommen binnen. En et
ligt dr bezi'jd mit bonken. Hattebonken. Ze hebben dr een hat
soldaot maekt. En Iaeter op 'e dag vienen ze vasse prenten in de grond.
Voetstappen.
En op 'e achtste dag is 't nek. Bij et vroegere De Haule vienen ze
drie oolde mannegies in raffelige kekiebroeken, die aachterlaoten
binnen deur de groep, omdat ze niet mitkornmen konnen. De tillevisiemannen kun et taeltien van de mannegies mat kwaolik verstaon,
mat op et laest won ze de naemen van de drieje geweer. Pieter Jonker
van de Schrieversronte, Remco Heite, de oold-burgemeester, en
Johan Veenstra, een eertieds bekend schriever. Ze won van alle
kaanten op petret zet en ze kriegen spiegelties, kraalties, een flesse
kejak en een pond tebak.
En die luxe van de westerse beschaeving lôdt et aende in van de
laeste echte Stellingwarvers...

Ofdaankerties
Et zit dr dikke in dat de winkelstraote van Wolvege bijkotten een hiel
aander anzicht kriegen zal. A'k et allemaole goed veur 't verstaand
hebbe temeensen. Et goonst in elk gevat van de praoties dat et centrum
van Wolvege een facelift vanneuden het. Och, zo now en dan kriegen
meensken wilde bevliegings en dan moet de hiele zwik over de kop.
Veur jaoren mossen d'r in Wolvege inienend allemaole luifels kommen an de winkels, auto's mochten dr praktisch niet meer deden in de
winkelstraote, alles wodde ni'j bestraot en her en der kwam straotmeubilair. Zo hier dat ja. Straotmeubilair. Dat is dus gewoon een
inkelde baank en dat bin bakken van zwat teerde spoorbielsen mit
polleboel en ontuug dr in, waor de honnen mooi de pote tegen op
tillen kunnen. Doen ze toch nut.
En now moet al dat spul weer vot, zegt pattie volk, a'k et goed
begrepen hebbe. Aandere tieden, aandere zinnen. Jammer veur de
honnen, now moe'n ze weer tegen de winkeldeuren optjitten.
Ik vien 't van de iene kaante trouwens best wel zunde, heur, as ze
dommiet die luifels votbreken zollen. Et is zo makkelilc as 't regent. Ie
blieven zo lekker dreuge. Mar dat is dan ok et ienigste veurdiel. Want
weten jim waor a'k een gloepende hekel an hebbe? Ze hebben
indertied ok luudsprekers in die verhipte luifels daon en daor komt
meziek nut, want overal moet meziek bij zo staorigan. De meensken
bin bange veur de stilte. Stellingwarvers ok al bliekber. Now, a'k naor
meziek luustren wil, dan doek dat thuus wel, mar ongevraogd woj' dr
vandaege-de-dag in de supermark en op 'e straote ok op trakteerd. En
as ze dan nog es een lekkere roege rock en roilplaete heuren laoten
zollen. Mar nee, et is van die smerige aachtergrondmeziek, hielemaole
ofstemd op 'e zwiegende meerderhied. En wat kriej' dan te heuren?
Julio Iglesias. Harrejasses, de zwiemelkonte! Ie staon krek bij de
visboer veur de ruten en ie daenken: Ik kon me wel es een lekkere
zooltene hering kopen en dan begint Julio Iglesias te blaeren. Now,
dan is je de zooltene hering drekt over!
Een aentien veerder kiek ie verlekkerd bij de gruunteboer naor
een bakkien mit mooie rediesies en Tom Jones begint mit een malle
galp an een lied. Krek zoe'n griezel as die Julio. En 't slimste van alles
overkomt je aj' veur de schoewinkel staon: Engelbert Humperdinges.
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Nee, van dat bin 'k bliede dat ze die overkappings dommiet misschien
wel ofbreken. As die meziek dan ok mar vot is. Liever zo now en dan
een flinke bujje op 'e kop as Julio, Tom en Engelbert I-lurnperdinges
om je toe te mierken. Breek mar of, mannen in Wolvege, dan kan ik
ok es fesoenlik een zooltene hering kopen.
0 ja, now hoop ik netuurlik wel dat ze dommiet mit die brekeri'je
een betien zaekelik binnen in Wolvege. Laot ze die plaanke- en
bielseboel now dommiet niet in 't paosvuur smieten. Dat zol zunde
wezen. Dat spul kuj' best nog een cent of wat veur beuren. De
gemientemannen zullen heur ok wel es weer een peer ton verrekenen
en dan is 't altied makkelik aj' een pottien hebben. Dat iedere cent
extra is mitneumen, donkt me zo. En waor aj' zels op uutkeken binnen,
daor is een aander meerstal nog hatstilcke bliede mit. Kiek mar es naor
de grote wereld om oons henne. Wat dot Nederlaand mit de oolde
straoljaegers die ze hier ofdaankt hebben? Die sturen ze veur een
slieterspriesien naor een onderontwikkeld laand. Turkije bi'jveurbeeld. Daor kun ze et ni'jste toch niet betaelen en kniepen ze de hanen
dichte mit et oolde speulgoed nut Nederlaand.
Now en zo moe'n ze in Wolvege ok an mit die oolde luifels en zwat
teerde spoorbielsen. Turkije is vanzels veer vot, mar ik moet me al mal
verzinnen as ze dr in Oosterwoolde niet stomme bliede mit wezen zollen.
Daor hebben ze zoks niet. En dan doen we Julio, Tom en Engelbert
flumperdinges d'r gewoon vergees bij. As aorighied. Oosterwoolde het
et now ienkeer niet zo roem as Wolvege, dat dan niaj' ze dame ok best wel
es gerieven mit wat knappe ofdaankerties. Want we bin op 't laeste
allemaole Stellingwarvers en Stellingwarvers heuren mekeer onderling
te helpen en te gerieven as 't zo uutkomt.
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Doktersromannegien
Weten jim welke boeken et meerste verkocht wodden? Now, dat bin
gien Stellingwarver boeken en dat bin ok gien Friese boeken. Dat bin
doktersromannegies. Hapklaore brokken veur et grote pebliek. Bij
duzenden en duzenden gaon die iedere weke over de teunbaank. En
now begriep ik waorlik niet waorornnie as de Stellingwarver ScMeversronte hier nog nooit es perdoes boven op sprongen is, want ie
moe'n ]commercieel daenken tegenworig. De klaant is keuning. Zeker, veur de peer meensken die nog naodaenken willen, moej' goeie
boeken omgeven, mar de grote mennigte wil niet meer daenken, die
wil heur vernuveren mit oppervlakkige roddelbiatties en doktersromannegies. Zok spul moej' dus uutgeven.
En now docht ik zo, hen, misschien dat de Stellingwarver Schrieversronte en de Friese KFFB wel es een co-perduktie opzetten
konnen. De eerste Stellingwarfs-Friese doktersroman. Dat moet zo
staorigan kunnen, Stellingwarvers en Friezen die tegere opwarken. De
tied is d'r riepe veur. Want ja, in dit geval kun we vanzels niet zonder
de Friezen, want in de Stellingwarven is gien ziekenhuus. En ik wol
aenlik gien gewone huusdokter bruken in zoe'n roman, mar een
ziekenhuusdokter. Maekt et toch krek even wat wereldser en minder
bekrompen. Dat ja, dan koj' toch in Drachten of Et Vene te lane, want
as wij Stellingwarvers d'r mal henne knoffelen, dan wowwe daor
henne brocht. Of we dat now aorig vienen of niet.
En in dat romannegien wok et dan aeniik gaon laoten over Alle,
een allemachtig mooi jonk van ienvooldige komof uut Ooldelaemer.
En Alle is dus zuster in "De Tjongerschaans", et ziekenhuus van Et
Vene. Alie is een zaacht maegien, ze woonde mit heur oolden en heur
pake in een klein burgerhusien. Eerst gong ze op 'e brommer naor 't
ziekenhuus, mar ja, mit die naachtdiensten en zo is dat toch wel wat
bezwaorllk, want d'r is naachs wel es mal volk bij de diek en dan is dat
mit zoen mooie meid as Alle mar kwaolik vertrouwd. Dat now het ze
een kaemer bij een wedevrouw in Et Vene. Mar zo gauw as ze ok mar
even vrij het, is Alle thuus in Ooldelaemer, want et blift een kiend van
de Stellingwarver boerestreek.
Mar ja, hoe gaot zoks. Alie komt in anraeking mit et grote leven,
want in et Veenster ziekenhuus warkt ok een mooie, blonde Friese co-

assistent. Sjoerd hiet de smiecht. Zien heit het een kaptaole boereplaetse onder Tjerkwerd. En ja, hoe gaot dat. Friese Sjoerd maekt
wark van Stellingwarver Alie. En as dat zoe'n betien zien beslag krigt,
dan wo'k wat romantische passages opnemen in de roman. In de
Overtuun van Et Woold en op 'e slaopkaemer van Alie bij de
wedevrouw. Want daor gaot et toch op an. Now, Sjoerd is staepel op
Mie.
"Leaf fanke," tluustert hij, "ik bliuw altiten by dy."
En Sjoerd kropt dichte tegen Alie an op 'e slaopkaemer bij de
wedevrouw. En een schoffien laeter het Mie vanzels wat onder de
schölk. Dat kriej' haost altieten van zokke meraokels. Dat Alie is dus
al mit al mal gesjochten.
Thuus in Ooldelaemer bin ze deur en deur koegels. Oolde pake slat
mit beide voesten op 'e taofel zodat de koppies in de paanties rinkelen.
"Nooit," most pake, "zolange as ik de ogen eupen hebbe komt dr
hier gien Fries over de drumpel. Vroeger ston ik as doodaarme
Steilingwarver boerearbeider an de paol in Sneek. En dan leupen ze
bij je langes, die dikke Friese boeren. Ie stonnen as een koe an de
mark. llc kwam bij iene onder Tjerkwerd te lane. Allemachtig min
volk. Ik kon slaopen in de lege jarrebak op 'e stal. En daegs van
zunsopgang tot zunsondergang mi'jen. En dat stieve boerewief zat
middags mit et gooiden ooriezer op zunig te kieken in de mooie
kaemer en beknibbelde oons op 'e pankoeken. Dat ik zegge jow, mien
maegd: Hier komt nooit een Fries over de vloer."
Now en dan bliekt vanzels ok nog dat dat malle volk Sjoerd zien
pake en beppe weren. Alie heur mem zegt nog wel dat Sjoerd toch best
wel een goeie jonge wezen kan. Mar nee is nee in Ooldelaemer.
Now, hoe liekt jim dit? Hoe 't allemaole veerder gaon moet, wee'k
nog niet, mar et wodt dus een krusing van een streek- en een
doktersroman. Romantisch en realistisch. Stellingwarfs en Fries. Me
donkt dat de meensken hier wel es wild op wezen konnen. De tied is
d'r riepe veur.
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Wat 'n laaiverd!
Ik bin al een peer weken lelk. We bin allemaole lelk in de Stellingwarven. We bin allemaole deur alles henne duvels en ik zal jim mii de
doeken doen waoromrne.
Oonze burgemeester van West-Stellingwarf het lestdaegs in Haren
mitdaon an de verkiezing van burgemeester van er jaor. En hij het et
niet wunnen. En daor bin wij koegels over, want ei was overdudelik
wie as dr winnen môs. Die van eens. Oonze Remco prissenteerde hirn
et beste, hij was de aorigste en... de mooiste.
De mooiste ok, ja. Hij zal now zuver wel wat kleuren as hij dit
henri, mar de waorhied moet zegd wedden kunnen. En zokke dingen
komt et now ienkeer op art aj' burgemeester van ei jaor wedden willen.
Et dot dr hielemaole niet toe aj' een goeie burgemeester binnen, mar
et komt veurnaemelik op et uterlik art. En dr bin dus wel hhliker
burgemeesters as die van eens.
Ik weet niet of jim wel weten hoe zoen burgemeestersverkiezing in
zien wark gaot. Nee, zeker? Now, jim moe'n jim dat veurstellen as een
soortement miss-verkiezing. Mar et verschil is, daj' bij een missverkiezing meerst een zael vol kerels hebben, die die vrouwluden
zitten te beloeren. En bij die burgemeestersverkiezing, bij al die
kerels, zat de zael vol loerende vrouwluden. Now is 't vanzels een
bepaold slag vrouwluden dat naor zoks toe gaot te kieken. An de ere
kaartte is 't vanzels ok een bepaold slag burgemeesters dat art zoks
mitdot. Meerst kerels die van heurzels weten dat ze good-looking
binnen, zak mar zeggen, en die dat ok graeg zien laoten willen. Die dr
van genieten om al heur charmes veur een zael vol vrouwluden ien
veur iene uur te pakken. En die charmes dan een betien bertaol,
geraffineerd en erotisch de zael inslingeren. Ze maeken dr een
lekkere wilde mix van. En die burgemeester van eens het dat dus
allemaole in huus.
Krek as bij zoe'n miss-verkiezing mossen ze drie keer over ei teniet
paraderen. Eerst kwam oonze superman op in sjieke aovendkleren.
Zwat pak, witte boezeroen, vlinderstrikkien en zoe'n rooie baand om
de midden. As klapstok hadde hij et zuIveren ambtsketten dr bij
omme daon. En de geznientelike veurlochter hadde dat z6 prachtig
oppoetst, dat et schitterde je gewoon integen. Een peer vrouwluden in
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de tact mossen de zunnebrillen dr hij opzetten. En aachterin de zael
beloerde een Grunnings vrornmesien him mit een tenielkieker en ze
zee zover een betien over de toeren: "Wat 'n laaiverd!"
En in de twiede ronde mossen de burgemeesters opkommen in
vri'jetiedskleren. Now, die van oons is dus een kanjer wat hadfietsen
en schaeken angaot. En hij troefde al die aandere burgemeesters of,
want oonze Remco kwam op een racefiets et teniel op. Hadfietserspak
an, pettien aachtersteveuren op en een schaekbod onder de snelbienders. Ie moe'n dr mar opkommen, hen. Neffens mij een plannegien
van de gemientelike veurlochter. Now bin 'k persoonlik niet zo wild op
die malle strakke driekwat broeken, mar zoe'n he-man staot alles!
En doe kwam de dadde ronde en daor was 't al die vrouwluden
vanzels om begonnen. De burgemeesters mit alliend een zwembroek
an. Remco hadde iene an in de Steliingwarver kleuren. Rood en wit
mit een griffioen op 'e linkerkaant. Op 'e eerste riegel raekten drie
vrouwluden in katzwiem, doe hij opkwam, dat dan weten jim wel
genoeg. En et Grunninger vrommesien zee niks aanders as: "Wat 'n
laaiverd! Wat 'n laaiverd!"
Now en wij zaggen oonze Remco nao ofloop vanzels al as nonuner
iene et teniet opkommen. In de rood-witte zwetnbroek mit een kleurig
lint over de blote huud mit Mr. Mayor 1990 dr op, En as pries een
reisien naor een exotisch straand.
Mar doe gavven ze de pries an toen oolde toppezetter nut Eraobaant en oonze Remco wodde twiede. Twiede! Now vraog ik je! Bij
die toppezetter nut Braobaant ruulden de vetrillen over de zwembroek henne. Snappen jim dat now?
Dat daoromme bin we in de Stellingwarven zo deur alles henne
lelk. En now perberen we et ankern jaor nog jeu keer. We hebben de
burgemeester van Oost-Stellingwarf nog aachter de haand. Oonze
laeste troef. Haans Lesterhuus in de zwembroek. Dezelde zwembroek. En as 't dan weer niet lokt, dan verpoffen we et veerder en doen
we nooit weer an zoks mit. J-lalvewiezeboel ok!
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Radio Luddevuddu
Dr schienen meensken in West-Stellingwarf te wezen, die zelden of
nooit naor oonze eigen lekaole radio luustren. Radio West-Stellingwarf Centraol. Begriepen jim dat now? Hewwe ok es wat en dan
luustert et volk weer niet. Daor moet toch wat an daim wodden, donkt
me zo. Dr moet toch een meugelikhied wezen, daor aj' de meensken
allemaole mit pakken kunnen, docht ik gister. En doe scheut me
inienend wat in 't zin. Zo stomme ienvooldig daj je wel veur de kop
slaon willen, daj' d'r niet eerder an docht hebben. Wat het de
laandelike radio, wat het Hilversum wat oonze lekaole radio niet het?
Wat missen wij? Radio Rornantica!
Jim kennen dat wel. Een man en een vrouw zitten in de studio en
dri'jen plaeties mit 'n beidend en tussen de plaeties deur wo'n ze held
deur alderhaande volk dat omhogens zit mit de seks en zo. Now, sukses
verzekerd. Want alleman luustert mit rooie oorties mit. Ie zollen
zeggen dat de pergrammemaekers van oonze lekaole radio nut Noordwoolde daor now zels niet an daenken. Dat laot ze dit ideegien van mij
now drekt overnemen, dan bin ze op twie menieren hulpen. In 't eerste
plak hebben ze d'r een populair pergranime bij en in 't twiede plak een
goed Stellingwarfs-taelig pergramme. Want zovule doen ze nog niet
an 't Stellingwarfs in Noordwoolde.
En zoe'n pergramme heurt in et Stellingwarfs. Waor of niet?
Meensken die diepe in de put zitten, moe'n heur in heur memmetael
uteren kunnen, dan kommen alle frustraosies d'r et makkelikste uut.
En et moet d'r allemaole nut, daor wo'n we allemaole beter van.
Ik wor d'r al waarin van a'k d'r an daenke. En dan numen we et
Radio Luddevuddu en dan doen we dat zundagsmorgens tussen acht
en negen ure, zodaj' dr lekker op bedde naor luustren kunnen. Zak
jim es zoe'n zundagmorgen veurschottelen?
Acht ure, de wekkerradio floept an. Butendeure slat de regen tegen
de ruten. Ik rule me behaegelik omme en zette de radio een tikkeltien
hadder. Radio Luddevuddu nut Noordwoolde. Cat Stevens zingt
lekker zwiemelig Morning has broken. En dan gaot de tillefoon.
"Ja, mit Geert van Radio Luddevuddu in Noordwoolde."
"Mit Geertien van Reinder, Geert."
"Zeg et es, Geertien. Wat zit je dwas, mien maegd?"
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En dan komt Geertien mit et intrieste verhael dat Reinder haost
nooit meer wil en zij wel. En daor vragt Geert van Radio Luddevuddu
dan diepe over deur. Hoe vaeke as ze vroeger.., hoe vaeke as ze now...
en of Reinder misschien ok een kwaole het, omdat hï,j inienend ok
gien zoerkool meer lust. En of Geertien ok te vule en te gekke dingen
wil. S.m. en zo. Now, daor wodt dus al mli al een menuut of wat over
deurtweernd en mit wat goeie adviesen van Geert legt Geertien in 't
laeste de hoorn op 'e haoke, En dan zingt Henk Bloemhoff Stellingwarvers kun niet vrijen.
Henk is nog mar kwaolllc uutzongen of de tifiefoon gaot al weer.
"Mit Gonnie van Radio Luddevuddu."
"Mit Roelf van Bonne nut Spangehoke, Gonnie,"
En dan dot blieken dat Roelf hatkloppings krigt as hij de buurvrouw et schaop melken zicht. Gonnie vragt of de hatkioppings van de
buurvrouw of van et schaop kommen. Daor het Roelf nog nooit zo bij
naodocht en daor wodt dan een menuut of wat over deurtiemd. En dan
wodt d'r weer een plaetien dri'jd.
Laeter in et pergramme komt d'r nog een vrommes van De
Oosterstreek an bod, die vragt hoe of et toch komt dat de manluden
van De Hoeve bij lange nao niet zo vurig binnen as de manluden van
Ni'jberkoop. En Gesien van Der Izzerd wil graeg weten aj' ok aids
kriegen kunnen af in de trein naor 't husien moeten, want ze moet
morgen naor beur zuster in Zwolle, want die is jaorig, ze wodt zestig
en ze is twie jaor oolder as Gesien en et zal je mar overkommen daj'
aids kriegen op et husien in de trein naor Zwolle, zegt Gesien. Dan bij'
mal gesjochten.
En dan is 't haost negen ure. Robert Long zingt as laeste nog een
gevutig lietien. Ik zette de radio nut. Buten regent et nog. Ik mle me
nog es omme. Nog zeuven nachies slaopen, dan is 't weer zondag. Dan
is Radio Luddevuddu dr weer.
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Een kreerze jongkerel
Dr gaon zo staorigan mar wondere verhaelen en idenen over mij deur
Frieslaand en dat wedt me zo staorigan zuver een klein betien te
gortig. Ja, ik begriepe best wel hoe dat komt, heur. Now kriegen de
Friezen me daor donderdagsmiddags over de radio zoen Stellingwarver in huus, die van die halvewieze en pattietoeren wat stiekelige
verhaelties vertelt. Och, eerst daenk ie daor as Fries niet veerder bij
nao. Je zitten hij de eterstaofel an de stamppot wortels en siepels en
ie luustren naor die Stellingwarver en ie daenken hoogstens: Heden,
die Stellingwarvers kun toch meer as dak dochte en dan begin ie an de
soepengottenbri'j mit sjerp.
Mar iedere donderdag komt die Stellingwarver weer, hij hoolt et
langer vol as daj' dochten. En dan woj' ni'jsgierig en ie beginnen je as
Fries of te vraogen: Wie is die man die donderdags zomar bij oons in
huus komt? Hoe zol die man d'r uutzien? Hoe oold zol die man now
aenlik percies wezen? Zol die man ok trouwd wezen? En dan begin ie
je een veurstelling te maeken van een man die bij de stemine op 'e
radio passen moet.
Dat mark ik allemaole a'k op vesite komme bij vrouwludeverienings en zo om veur te dregen nut eigen wark. Dan zie 'k die
vrouwluden naor me kieken a'k de deure in komme. En dan zie 'k ze
daenken: Dat is no dy man fan Radio Fryslân.
En dan hadden ze heur die man zo aanders veursteld. En dat
zeggen ze dan ok tegen me a'k me veurstelle.
"Ik bin Johan Veenstra."
"En jo binne dy man fan Radio Fryslân?"
Jim begriepen et al, veur disse keer gooi ik d'r veur de couleur
locale wat Friese zinnegies tussendeur. Dat perbeer ik temeensen.
Om 't allemaole zo netuurgetrodiw weer te geven.
"En jo binne dy man fan Radio Fryslân?"
"Ja, dat bin ik."
"Och heden ju, ik bie my jo hiel oars foarsteld. Ik tocht, dat is in man
op leeftyd, ien dy't yn 'e Vut sit of sa en dy't it no wol oan tiid hat en
dérom sokke stikjes foar de radio fertelt."
En dat heur ik niet ien keer, verduld nog an toe, dat heur ik iedere
keer weer. Haost alle vrouwluden tienen verempeld dak een oolde
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kerel bui. En daor kuj' iene keer omme lachen en daor kuj twie keer
omme lachen mat dan komt ei je toch wel op 't zeer zo staorigan. Een
oolde man! Ikke! Verroest nog an toe ok. Et moet me werachies niet
malder wodden!
D'r kwam es een vrommes bij me in et schaft van een veurstelling
veur bejaarden.
"Veenstra, ik sei tsjin Piter, Piter is myn man, snap je wol, ik sei tsjin
Piter foar't we fijir hinne gyngen, ik link dat dy man fan 'e radio in lyts,
grou en al wat &lder mantsje is mei in bril op. Wat tinksto? En Piter
tocht even nei en doe sei er: Ik link datsto dy fersinst. Ir is neffens my
in jongkeardel dy't flink aan e lingte is. En doet ja ta de daar
ynkarnen, sei ik tsjin Piter: do biest gelyk."
Now, Pieter hadde inderdaod geliek. Ik bin een kreerze jongkerel
die beheurlik an de lengte is. En ik bin dus niet trouwd.
"Binne ja ek troud,Veenstra?" vreug een vrouw, doe ik mij veursteld hadde en zij zien hadde dat ik giert oolde man was.
"Nee," zee ik naar ere en geweten, "ik bin niet trouwd."
Ze keek mij es op-en-daele an.
"En ja binne faaic sa op 'en paad mei ja foardrachten?"
"Dat maj' wel zeggen," zee ik, "ik bin niet hielemaole hiemvaaste."
Ze keek mij nog es open-daele an.
"Dan is't ek mat goed dat ja net traud binne. No kinne ja fuartgean
en thtiskornme wannear't ja dat wolle en as jo in hdshâlding hawwe,
dan fali seks ôf, wier of net? Dan kinne ja better frijfeint bliuwe."
"Ja," zee ik een betien aorselende, "Jow zullen aenlik wel geliek
hebben."
En nao afloop kreeg ik bloemen, niet veur de vrouw, mat veur
mezels.
Now, vrouwluden in Frieslaand, now weten jim dr in elk geval een
betien van. Jim hoeven jixn now niet meer of te vraogen wie bij die
sternine op 'e radio beurt. Jim boeven niet neer in spanning naar de
deure te kieken a'k argens komme om veur te dregen. Want deur die
deure komt een veerdige, kaante jongkerel van krek in de veertig rnit
mooi krulderig haar. En... die veerdige, kaante jongkerel is dus niet
trouwcl!
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De opera Hayo
Jim weten vanzels allemaole wel dat dr al een opera in 't Fries is. De
opera Rixt. En dat is vanzels prachtige mooi veur de Friezen, mar aj'
zoks in de kraante lezen, dan woj' je toch wel pienlik bewust van je
eigen Stellingwarver gemis op dat punt. En dat komt aenlik dubbeld
hadde an, want wij hebben zo staorigan een geweldige opera-tradisie
in de Stellingwarven.
Ei kleine dörpien Spange het de wereldse bi'jnaeme: Et Verona
van West-Stellingwarf. Want in Spange won hek as in et Italiaanse
Verona bij de zoemerdag opera's in de eupen locht opvoerd. En
mooi! Mat allemaole wel in 't butenlaans netuurlik. Ie moe'n in een
pergrammeblattien lezen waor as 't over gaot. Verstaon doej' d'r gien
sikkepit van.
En dat moet aanders en dat kan ok aanders. De gemiente stuit daor
ieder jaor een bratse centen tegenan, dat me denkt ze moe'n een
Stellingwarver schriever mat es een schriefopdracht geven om een
Stellingwarver opera te schrieven. Dan kun de meensken et ok
verstaon en as al die operazangers opera's in 't Italiaans leren kunnen,
dan kun ze dat grif ok wel in 't Stellingwarfs.
En dr bin vanzels onderwarpen genoeg nut oonze rieke geschiedenis, waor aj' een opera over maeken kunnen. We hebben historische
feguren zat. Ja, et moet netuurlik niet over Pieter Stoevezaand gaon.
Een zeuntien van een doornnee, da's te min veur een opera. We kun
Hayo wel nemen. Ridder Hayo van Wolwagha. Die was allemachtige
driest en dapper in zien daegen. Een echte Stellingwarver dus. In 1217
gong hij mit de Kruustochten ruit. En in Damiate in Iegypte het hij
mit een döskersvlegel een hiele vlutse Turken van de stadsmuren
raegd. En daor bin wij now nég wies op.
En 't klinkt ok zo mooi, vien ik. De opera Hayo. En dan in vier
akten. En dan ankem jaor in de eupen locht in Spange, et Verona van
West-Stellingwarf. Och en dan bin 'k zo al wel es wat an 't prakkezeren
en dan zie 'k et begin van zoe'n eerste akte aenlik al veur me. Jim ok?
Daenk et jim now es in.
Een mooie zoemeraovend in Spange. Et is een betien diezig over
et veld en et wodt staorigan donker. In de veerte kwaekt een kikker in
een sloot en de tribunes zitten vol meensken. Et locht flitst an, de me108

ziek begint zachies te speulen en aachter de tribunes heus ie dat Hayo
spul het mit zien vrouw Margien. Hij wil Margien de kuishiedsgoddel
omme doen, veurdat hij votgaot naor Jegypte, mar Margien wil dat
niet. Die verpoft et. Er lopt ja zo ongemakkelik mit zoe'n ding omme
en aj' naar 't husien moeten is 't me hielemaole een behelp.
Now ja, Hayo krigt vanzels wel zien zin, want vrouwhiden hadden
in die tied nog mar weinig in te brengen, dat hij stikt zo had as een
spieker triomfaantelik ei sleuteltien van de goddel in de base en van
aachter et teniel raost Margien nog dat hij de krits kriegen kan.
"Mij alles ontzeggen," raost Margien, "en me zoe'n mal ding omme
doen en ik doe 't mit je daj' dommiet zels op 'e Blesse, aj' nog mat goed
en wel onderwegens binnen naar Jegypte, de braand al in de huud
hebben en daj' dan al niet van vremde vrouwhzden ofblieven kunnen."
En dan starft et foeteren van Margien vet, de meziek zet an en
ridder Hayo stapt in et volle lacht ei teniel op. En dan begint de opera
echt en Hayo begint te zingen. En een diepe zuvere bariton schalt over
de lanen van Spange, de kikkers helen op mit kwaeken.
Ik bin Hayo, ridder Hayo,
grote Hayo, starke Hayo
uutstellingwarf.
Ik vergrierne iederiene,
iedere gofferd, ied're klofferd
jaeg ik van 't arf
En zo veerder vanzels. En een schildknaop brengt et peerd van
Hayo ei teniel op. En dan komt et voetvolk dr an. En dat zingt ok.
Mit mekaander naor Jegypte
We gaon vechten, lekker vechten.
Slao d'r op los.
Now, klinkt dat lekker striedber of niet? En dat veur Stellingwarvers! Marja, et speult ok in 1217. En as Hayo en et voetvolk uutzongen
binnen, klaetert et applaus op.
"Bravo," rept et pebliek.
Now, wat donkt jim hiervan? Liekt ei jim wat? Jaowel now? En now
bin 'k zover wat zenewaachtig of de gemiente vandemiddag ok belt om
mij een schriefopdracht te geven. Veur de eerste Siellingwarver opera
Hayo!
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Zaklopen
De kommende zundag is de Keuninginne vuventwintig jaor trouwd.
En weej'm waor ak now zo bliede omme bin? Dat ze gien kedo wil.
Want as ze dat wel wild hadde, dan hadde dat in Oost-Stellingwarf grif
weer een protte drokte geven.
Doe de heft en de mem van de Keuninginne een jaormennig leden
vuuftig jaor trouwd weren, gaf me dat daor ok zoen gesodemieter.
Oost-Stellingwarf wol niet mit betaelen an et nationaole kedo. Ja,
pattietoeren schaem ie je zuver daj Stellingwarver binnen. Me donkt,
now hewwe toch zo de naeme dawwe wel wat missen kunnen. Dawwe
iedere cent niet deurbieten veurdawwe him uutgeven. Was dr hier
vroeger een bakkiesman of een lappiespoep bij de diek, dr was
altieten nog wel een hiempe bolle of wat beschutebrij over. Mar de
tieden bin bllekber veraanderd in de Stellingwarven. Now ja, dr moch
een stokkien in de kraante, dat de meensken zels wél wat geven
mochten as ze dat wollen. Mar ien van de wethoolders wol niet lens
lieden dat dr zoen stokkien in de kraante kwam!
Wethoolder Haankel. Een heers mar kirrig mannegien. En dan
daenk ie as gewone Stellingwarver: Waoromme dot zoen man now
toch zo opstemaot? Et bin ja hatstikke aorige meensken, daor kuj
toch gien hekel an hebben. Die gun ie toch wel een kedogien. Dr moet
neffens mij een dieperliggende oorzaeke wezen veur zok ofwiekend
gedrag. Een jeugdtrauma of zo. Zol de wethoolder as kleinjonge
vroeger misschien aided verleuren hebben mit zaklopen op Keuninginnedag? Zoks moet et wezen! Hij kon niet zaklopen en de Keuninginne krigt de schuld. Wonder ja, mar zo warken zokke dingen. Et is
psychologisch best wel te verklaoren.
En weejm wat me dan nog et aldermalste is? Dat ze zokke
dwasbongelderije an et hof geweer wodden. Want op et peleis hebben
ze een knipseldienst. lene lekei is de hiele dag doende en knip stokkies
uur de kraanten. En ze kriegen de Nije Ooststellingwarver daor ok. En
die lekei mar knippen. En al die stokkies die krigt Majesteit onder
ogen.
En dan lest ze zo&n stokkien en dan zit ze even te prakkedaenken.
Wethoolder Haankel? Nooit van heurd. Oost-Stellingwarf? Waacht
es even, daor bin k west! Et is al herwerts jaoren leden, mar daor
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bin 'k west. En omdat Majesteit een poerbest onthoolt het, schöt et heur
weer in de zin.
Sjonge, sjonge, daenkt ze, now dat volk is dr deur de jaoren henne
ok niet scheutiger op wodden. Indertied kreek in Berkoop nog een
geitien van de Geitefok en bij Appie Tjalma een best maol waarin
eten mit soepengottenbri'j toe. Allemaole veur niks. Ze hoefden dr
gien cent veur te hebben. Now, ze bin wel oftaekeld, die Ste!lingwarvers.
En dan legt ze et knipseltien an de kaant, want ja, al stikt et dan ok
best wel een betien, et is vanzels in wezen mar een onbenullig
berichien. Dr bin belangrieker dingen in de wereld.
Mar de dag van de vergelding komt. Die komt naeme!ik altied. lens
komt de dag dat Majesteit weer in Oost-Ste!lingwarf op vesite komt.
En dan wodt ze veursteld an B. en W. Now, de wethoolder wil d'r
vanzels niet henne. Hij wil d'r niks mit te maeken hebben. Hij slat zels
mit de voest op 'e taofel. Mar de vrouw van de wethoolder wil netuurlik
dat hij wél gaot en ze het ok al een ni'je boezeroen en een strik veur
him kocht, dan hoeft hij dat oolde voege spul niet an.
"Want daor kuj' Majesteit niet mit onder ogen kommen, heur Jaap.
Och toe now je, oolde brombeer van me, doe 't dan veur mij. Ik wil zo
graeg henne. Zien wat ze an het."
En omdat de vrouwluden et in de Stellingwarven meerstal veur 't
zeggen hebben, schietschoort de wethoolder d'r toch op an.
En dan staot Majesteit inienend veur him. En ze lacht en ze is aorig.
"En dit is wethoolder Haanke!, Majesteit," zegt de burgemeester.
Wethoolder Haanke!, daenkt Majesteit, en dan schöt heur dat
knipseltien weer in de zin. Dus dat is dat verhipte kereltien dat oonze
mem en heit gien kedo toe wol, daenkt ze, en ze kikt Mm recht in de
ogen en geft him een haand.
"Dag wethoolder Haankel. Ik hebbe al zovule over jow lezen in de
Ni'je Ooststellingwarver."
En de wethoolder kleurt en haffelt: "Dag Majesteit. Et komt van 't
zaklopen vroeger, Majesteit, dak wel es wat gremietig in de huud bin.
Ik heb et nog niet verwarkt."
Majesteit is zuver wat ontdaon.
"Starkte d'r mit, mien jonge," zegt ze.
En ze glimkt begriepende om al et leed van dat kreerze, kirrige
mannegien.
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Honderd
Ik zal jirn drekt mar zeggen waar as 'top staot: as ik de honderd haele
dan doe 'k daar niks an. Niet dat et al haost zowied is, niet dak ok mar
in de veerste veerte daenke dak er haele, mat stel dat, now. Dan
hoeven jini dus niet op een fesien te rekenen. De oolde man wil dan
gien drokte. Ik verpoffe et. Uien vesite en gien stokken in de kraante.
Ik zeg et now alvaast mar, dan weej'm dr van, want tegen de tied daj
honderd binnen, hej' toch niks meer te vertellen. Dan woj' leefd, dan
wodt dr veer je beslist. Ie hebben as oold meenske gien zier meer te
vertellen in zoe'n tehuus. Want in een tehuus zak dan wel zitten. Et is
jim dus geraoden en hael gien malle fratsen nut as 't ooit zoveer
kommen moch. Ik moet dr niet an daenken om een peer daegen veur
de heugelike dag zoen stok in de kraante te zien staan.
Ankem weke hoopt Johan Veenstra in et verpleeghuus "Ni'j Lindenoord" in Wolvege honderd joor te wodden. De ooldere meensken zullen
Veenstra grif nog wel kennen van zien schrieveri'je. Hij schreef wel een
stok of twintig boeken in zien beste jaoren en hij hul praoties veur
Omroep Frieslaand. Now geniet Veenstra til weer jaoren van een rustige
oolde dag in Wolvege. Hij het er wel es wat mit de daarms te stellen, snor
veerder is 't nog oe zoe'n petietig mannegien. Hi'j lest nog zonder brille
en... pake Veenstra is altied nog poerwild op een proesien eerpelties mit
zoerkoolen dan mag pake daar blinderse graeg een tippien Gelde rse wast
bij.

Pake Veenstra! Aj' oold binnen en ie kun je niet meer verweren,
dan numen ze je aided pake in dat soorte van vlutstokkies. Now, ik bin
gien pake en de wereld en ikke moen nog mal veraanderen wil dat ooit
zoveer kommen. Dat ik wil ok gien pake nuumd wedden. 0k niet a'k
honderd 5h,.
En dan komt dr meerstal ok nog zoe'n fotograaf van 't streekblad
veur een petret bij dat vlutstokkien. Pake moet ok nog zo neudig op
'e foto. En ik bin now nog een kreet-ze, kaante jongkerel, al zeg ik et
zels, mat- daar zal dan wel niet al te vele meer van over wezen. Ie zullen
et vanzels krek beleven daj' blaadjes in de mond hebben en daj' et
gebit krek in een schaoltien waeter liggen hebben as die fotograaf
komt. En dan koj' mit een reenfelig invalen montien op petret. Beste
pak an, anjer in 't knoopsgat. Pake Veenstra die ankem weke honderd
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wodt!
Now, ze kun wat mij anbelangt de locht invliegen. Ze kun om mij
de krits kriegen en de krats d'r bij. Ikke niet in de kraante! En in dat
tehuus wi'k ok gien drokte hebben. Ik moet in alle vroegte niet van die
maltaepelige jonge zusterties om me henne hebben te ginnegappen,
die de kaemer versieren zullen mit belonnen en slingers en zo. Die
kleurige troeladeri'jen moe'k ok niet. En ze hoeven me dus et nette
pak ok niet an te strupen en die anjer hoeft ok niet in 't knoopsgat. Ik
wil gewoon niet dat ze me op 'e vroege morgen an de huud zitten. En
ik gao ok niet naor de rekreaosiezael waor al die aandere oolden dan
veur me zingen moeten. Lang zal hij leven. Vreselilc! En die koppel
vrouwluden in de rekreaosiezael mekeer mar ofgeunstig beloeren of
d'r ok iene een ni'je jurk an het, en zingen as valse kri'jen. Et hoeft
allemaole niet om mij!
En de burgemeester en de vrouw hoeven ok niet te kommen. We
hebben tegen die tied toch weer zoe'n Jong Hollaandertien as burgemeester en zoe'n snotaep kan him toch niet verplaetsen in een Stellingwarver van honderd. En zoe'n vrouwgien bin 'k ok meer mit as om
verlegen. Oonze Stellingwarver burgemeester van now, die hadde om
mij wel kommen mocht, mar die is dan vanzels al lange burgemeester of en zit in etzelde tehuus. Die wedt een goeie maond nao mij
honderd en hij wil ok gien drokte. Mar hij het wél een vrouw en dan
hij' meerstentieds Je eigen zin niet doen. Hij komt dus wél in de
kraante. Pake Heite. Lest nog zonder brille.
Ik hebbe dus gien vrouw en ik wil van alles niks. Ze meugen me
alliend ruit eterstied een proesien eerpelties mit een vluttien zoerkool
brengen. Mit een tippien Gelderse wost d'r bij. En ik zol 't wel aorig
vienen om nog es wat fan-mail te kriegen. Dat as jim tegen die tied een
kaorte sturen willen? Graeg! Op 6 jannewaori 2046 is 't zoveer. Schrief
et alvaast mar op, dan vergeten jim et niet.
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Emancipaosiepries
In Oost-Siellingwarf wodt van 't naojaor veur de eerste keer de gemientelike pries veur vrouwlude-ernancipaosie uutrekt. En now mag
alleman veur 1 april iene bij 't gemientehims opgeven, daor aj' van
daenken: Die heurt die pries te kriegen! En now kan k vanzels wel een
kladdegien sturen, mar ik kan 't vandemiddag hek zo goed even
zeggen, dan kun ze dat op et gemientehuus drekt even opschrieven.
Want ik hebbe dus ok een kandidaot veur die pries. En dat is Pieter van
Mettien. Een kerel ja. Now kan 'k me best veurstellen dat de emancipeerde vrouwluden een betien beginnen te steigeren, mat et is echt et
beste dat een kerel die eerste vrouwlude-emancipaosiepries krigt. Ik
hebbe dr echt lange over naodocht.
Netuurlik, een kerel, et is even wennen en slikken veur de vrouwInden, mar aanders komt dr toch mat heibel van. Want we weten
allernaole tussen wie as et aanders gaot. Et gaot tussen Eltien en
Mettien. Eltien van Sake en Mettien van Pieter. En 't is mal om et te
zeggen, max pattie vrouwluden kun zo verhipte ofgeunstig en kringachtig doen. En ik kenne Eltien en Mettien. Krigt Eltien de pries, dan
topt Mettien tuit de dwasse kop nut de emancipaosiebeweginge weg.
Krigt Mettien de pries, dan gooit Eltien de bongel dr in. En dat moet
niet, want we hebben Eltien en Mettien beidend zo stomme neudig
awwe 't allemaole veur mekaander kriegen willen mit de veuruutgaank van 't vrouwvolk in Oost-Stellingwarf.
Neem Eltien now. Och, ik weet et wel, dr bio nogal wat meensken,
die mengen die Eltien niet lieden al is 't ok nog zo. En et is waor, Eltien
is een betien een malle raozerd, ze hoolt de snapperd nooit ien keer
dichte en ze staot altied en iewig mit de snufferd veuran. Ik weet et
allemaole. Mat wie het de veurige zoemer op 'e snorfiets deur hiel
Oost-Stellingwarf toerd om griezelige, enge plakken vent vrouwluden
in kaorte te brengen? Juust ja, Eltien van Sake! Al die meensken die
Eltien zoe'n malle raosbek vienen, laggen de veurige zoemer wel mooi
op 'e rogge in de gröshoeke te soezebollen. Now, Eltien soezebolde
niet, die vrotte veur een betere wereld veur de vrouwluden. En mat
ankrusen waor te vule polleboel an de kaante van de weg ston en te min
straotlanteerns.
En Mettien dan! 0e, ik weet ok best wel dat pattie meensken wel
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van Mettien spi'jen kunnen. Goed, ik geef et toe, Mettien zit nogal
aorig in de plemuur en ze moch de naegels ok best wel es knippen en
een keer fesoenlik et haor uutkammen was ok gien overbodige luxe. Ik
heur et jim zeggen, ja, et is bek of ze zo onder een takkebult wegkomt.
Mar wie geft dr verdedigingskursussen an vrouwluden? Juust ja.
Mettien! Wie maekt et veur mekeer dat de vrouwluden heur beter
verweren kunnen tegen malle opdringerige kerels? Krek ja. Mettien
van Pieter!
Eltien en Mettien die bin allebeide hatstikke onrnisber, dat die
moen onderling gien spul kriegen om zoe'n pries van pakweg 2500
gulden. Dat zol dood- en doodzunde wezen. Dat daoromme kom ik
mit Pieter op 'e lappen. Pieter van Mettien.
En now weet ik best wel dat dr nogal wat meensken binnen, die
zeggen dat Pieter een sul is. Ja, meensken bin now ienkeer had in heur
oordie!. Goed, Pieter is niet ien van de kwaoisten, mar een sul... Pieter
is gewoon een doodgoeie kerel. As Pieter niet zo mak en in alle tuug
bereden was, dan kon Mettien niet altieten op 'e flitter wezen veur de
emancipaosie. Zo is 't toevallig ok nog es een keer. Zonder Pieter was
Mettien nargens. Want wie schelt de eerpels? Pieter! Wie schottelwaskt? Pieter! Wie het himzels vandewinter een trui mit kabelmotief
breided? Pieter! De haandige bliksem! En wie zit bi'jtieden onder de
blauwe plakken omdat Mettien een ni'je judogreep op him uutperbeerd het? Pieter! De stumper! En now week best wel dat dr goenend
binnen die vienen dat Pieter beter mit de voest op 'e taofel slaon
moeten zol en die vienen dat die slonterfotse van een Mettien de boel
zels mar es opredden moet. Mar et gaot wel even om de emancipaosie.
Et gaot wel even om de toekomst van de Oost-Stellingwarver vrouwluden. Dat daoromme moe'n Eltien en Mettien gien spul kriegen. En
daoromme moet Pieter die pries hebben. As grote steun veur Mettien.
Schrieven jim et even op, meensken op et gemientehuus in Oosterwoolde?
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Normverval
Et is me zuver haost een betien te mal vent de Friezen, mar ik moet
vandaege even een donderpreek tegen de Stellingwarvers in WestStellingwarf holen. Ik bin aanders niet zo gauw lelk en opsternaot, rnar
now lopt et inc bek even over de hoge schoenen henne.
Now miende t toch altied dawwe zoen rustig, bescheiden en aorig
vonden weren. Mit een eigen tael en kultuur ok nog. Gewoon dus
zover wel wat om wies op te wezen. En wat lees ik me now in de
kraante? Oonze pelisiekommesaoris dot een boekien eupen. Een vies
boekien Dr blieken zo staorigan een hiele vlutse gokverslaafden in
West-Stellingwarf te wezen en de misdaodciefers vleugen in 1990 naor
een rekord! Verroest, Stellingwarvers! En ikke altieten mat positief
over jim doen.
"Kiek naor oons, Stellingwarvers, wij bin zo aorig, zo bescheiden,
wij hebben reis een eigen tael en kultuur."
En now bliekt dus dawwe aenlik kiek hek as wie dan ok binnen.
Now, ik kan jim wel vertellen dak even stille van dat kraanteberichien
wodde en drekt dr nao wodde t koegels en docht ik: Stellingwarvers,
koekebakkers daj'm binnen. & zal ze donderdag et leksem es even
opzeggen.
Now hek vanzels ok mit oogkleppen op lopen. Ak goed om me
henne keken hadde, dan hak et normverval vanzels bliksemse goed
zien kund. Ik kenne Jan en Albertien ommes. De prototypen van de
tegenworige Stellingwarvers. Aj' ze zien, Albertien, oe, zo op et oge
niks op an te marken, heur. Hemmel, fleurig, et haor mooi in de
pemenent, kreers jurkien an. Een deursnee Stellingwarfs vrommesien zo op et oge.
Mar doe gong Albertien dus een keer mit heur buurvrouw Trien
naor zoen bingo-aovend. En doe was 't Los nut et normverval, want et
ongelok was, dat Albertien drekt die eerste aovend een magnetron
wun. En as ze de hassens doe mar bij mekeer huilen hadde en docht
hadde: Albertien, jonk, ie hebben et inleggeld d'r now dubbeld en
dwas weer nut, now moej' stoppen utit die wildeboel, inien rnaegd.
Mar in Albertien was et vuur van de hebberighied ontbraand. Et was
hael an en krieg meer mit Albertien, dat zij en Trien sleuven iedere
weke drie keer naor zoe'n bingo-aovend. En niks meer winnen van117

zels. Et kostte alliend mar centen. Now ja, ze kwam een keermennig
mit een diepvrieskiepe thuus, die in die magnetron raekte. En ja, as
vrouwluden altieten op 'e rittel binnen, dan weten kerels op 't laeste ok
niet meer waor as ze 't zuken moeten. Dat Jan vergokt now iedere
weke een bratse centen op die smerige draeversbaene.
En die pelisiekommesaoris in Wolvege het et knap veur 't verstaand. Hoe meer gokkeri'je, des te meer misdaod. Neem Albertien
now mar weer. Aj' nao zoe'n magnetron nooit meer wat knaps winnen,
now et is ok wel te begriepen, dan woj op 't laeste gremietig en
balsturig in de huud. Dat zij en Trien hebben op een aovend nao de
bingo in een Wolvegester straote alle antennes en rutewissers van de
auto's verinneweerd. En Albertien het op drie autodeuren mit de
sleutel van de veurdeure een grote krasse maekt. En de aandere daegs
het ze heur nut lamlendighied vol sherry geuten en middags het ze in
de supermark een pakkien koffiefilters in de maantelbuse glieden
laoten. En omdat ze diepe maantelbusen het, gong d'r nog een pakkien
theezakkies aachteran. Mit citroensmack.
En zo gong dat deur mit Albertien, ze streupte in 't laeste alle
winkels of. Een rokkien hier, een bloesien daor. Albertien kent zo
staorigan alle paskaemers in Stellingwarf en wiede onikrieten. En doe
ze aorig in 't zoolt bebeten was, het ze mit Jan een videorekorder
steulen. Ze hebben him gewoon bertaolweg in een canvastasse stopt
en bin de winkel uutlopen.
Waor moet dit henne mit Albertien, Trien en Jan? Waor moet dit
henne mit de Stellingwarvers? Vandaor disse zegepreek dus vandaege. Kom op, Stellingwarvers, beroerlingen daj'm binnen. Laot zokke
keunsten! Doe weer gewoon! Moen we dan mit mekaander as volk
om de klinke gaon? Kom op, slampampers! Gedreeg jim! Albertien en
Trien, as de mieter et huus opredden en rap, smerige tadden daj'm
binnen! En Jan, de tuun opredden, et ontuug staot je an de kni'jen toe,
kerel. An 't wark mit mekeer, dan hej'm gien tied veur zokke malle
meraokels en dan hoeft oonze pelisiekommesaoris niet meer van
zokke malle verhaelen te vertellen. En dan wodt dr van oons Stellingwarvers weer zegd dawwe aorig binnen, bescheiden en netties en dat
d'r zuver gien ondocht in oons zit,
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