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Even weg
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Het was een week om van
in de war te raken, de
krant lezend. In en rond

Friesland stond er veel niet op
de plek waar het hoort. Zaken
doken elders op dan waar je ze
verwacht. De wereld in het
klein?

Zo zagen wadlopers geen fata
morgana, toen zij op het wad
drie fietsers van Zwarte Haan
naar Terschelling zagen overste-
ken. Baggerfietsen is voor de
fijnproever, toegegeven, maar de
wadfietsers bezworen dat het
goed te doen is. Een paar maan-
den geleden togen fietsers ook al
van Ternaard naar Ameland.
Natuurclubs op hun achterste
benen, ophef en dit kan zo maar
niet. Regels moesten er komen.
We durven het bijna niet te
vragen: Richten die zes fietsers
dan echt zoveel meer schade aan
dan de aanhoudende stroom
wadlopers? Het is moeilijk voor
te stellen.

Ook een Groninger vlaggen-
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Almelo ook in wereld
op z’n kop ver weg
schip was even niet waar het
hoorde en ziedaar: ellende. Het
Groninger statenjacht Voor-
waarts Voorwaarts vroeg natuur-
lijk een beetje om moeilijkheden
toen zij donderdagmiddag het
hart van de Friese hoofdstad
invoer. De beladen geschiedenis
van de provinciale burenruzie
balde zich samen in een niet
helemaal openstaande brug en
hakende verstagingen. Gevolg:
kapitein gewond en een ton
schade. En dus vierden de Gro-
ningers vrijdag hun ontzet,
Bommen Berend, met verzwakte
vloot. Naar verluidt is er geen
misbruik van gemaakt.

Bilkerts! Die willen nog wel
eens een brief of een bezwaar-
schriftje in hun eigen Bildts naar
de gemeente sturen. Want dat is
toch het laatste instituut dat ze
in hun taal kunnen aanschrij-
ven. Maar een Bildts antwoord
krijgen, ho maar. Uitgerekend
een subsidieaanvraag van de
Stichting Bildts Aigene werd in

harteloos Hollands van repliek
gediend. Opper-Bilkert Leendert
Ferwerda is wel voor minder op
de barricaden geklommen. Van
het tenenkrommende antwoord
van de wethouder – ,,het zit nog
niet zo in ons systeem’’ – is hij
vast niet gekalmeerd.

En dan die mestsilozaak in
Almelo. Sippe advocaten, Hol-
lands hakkelende verdachten en
een reizend mediacircus; alle-
maal naar Almelo vanwege de
bezuinigingsdrift van de beleids-
makers. Dat zorgt uiteraard voor
oproer van de usual suspects: de
Ried fan de Fryske Beweging, de
FNP, Ferd Crone. Het is heel
simpel: rechtspraak hoort dicht-
bij. Zo’n grote Friese zaak in
Almelo, het is de wereld op zijn
kop. Maar zelfs met de wereld op
zijn kop is de Twentse textiel-
stad nog niet om de hoek.
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Een fietser op het wad.


