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Veurwoord 

Nao de dikke feestelike Ovend 
van juni, een wat dunner en 

jor 	luftiger augustusnommer. 
Zommerse vekaansiesfeer in een 
stokmennig bi'jdregenindisse 

C C 	C 	Ovend; daor zal de lezer daenk' 
niet vremd van opkieken! 

at de aktiviteiten van deSchrieversronte anbelangt, 
daor gong et vanzels in jull en augustus wat rustiger 
mit. Mar begin september dan branen we weer los! 
Waor aj'm zitten, nog alti ed mi t vekaansi e in Zuud-
Engelaand, nog altied in de hujjinge in de Stelling-
warven, nog altied in et zesde heufdstok van dat 
aorige leesboek, of al weer een peer weken in of veur 
de kiasse ..... Veul leesplezier mit disse nog zom-
merse Ovend. 

Red. 
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Ft jak mit bloempies 
Jan en Trien weren boerenboerinne op een mooie 

plaetse argens even buten It dirp. Ze haddenet al-
tied lielce drok, mar ze weren jong en zi'j konnen 
d'r tegen. Trien hadde een meid om in It veuraende 
te helpenen mit demelkeri'je was It ok maklik. Jan 
en Trien hullen ofgrieselik veule van mekeer en Jan 
konet overdag altied niet laoten om Trien gauw even 
een tutien of te pakken. Trien was daor vanzels ok 
niet vies van en It kostte gien tied, et was zo ge-
beurd. 

It Was lange tied altied goed gaon, mar de laeste 
tied lag dehielegoeie verholing uut mekeer. Trien 
had een jak mit bloempies; .dat had ze al jaoren 
elke zundagannaor de Karke. Staorigan kreeg ze It 
nocht eigenlik wel wat van dat jak of. Ze hadde et 
al zo vaeke an had. Daorom wol ze et mar veur daegs 
andoen. De meid, Wietske, vernam daor wat van en ze 
vreug de boerinne of zi'j dat jak dan wel hebben 
moch, ze kon d'r zundags nog best een posien mooi mit 
wezen. Now, dat moch van Trien, Wietske betaelde 
een daelder veur It jak en zo was de koop sleuten. 

Zundagsmorgens dee Wietske et jak an en oe, wat 
vun ze et mooi. Nit dat ze daor zo mit ommepronkte 
kwam Jan van de stal, toegelieke pakte hi'jWietske 
beet en gaf heur een dikke tuut. Et maegien wodde 
slimme kel en raosde et uut. 
"Vrouw, vrouw," reup ze, mar dat hoefdeal niet meer, 
want die kwam al tot de deure in. Wat was dat meen-
ske kwaod! 
"Daor trappeer ik jim, a'k et zelde niet docht had. 
Wietske moet mar ommezien om aander plak en ie Jan, 
ie hebben et veur mi 'j ok ofdaon!" 
Wietske perbeerde wel uut te leggen dat zi'j niet 
begonnen was en Jan foeterde dat hi 'j toch ni et weten 
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kon dat Wietske in Trien heur jak kreupen was. Mar 
Trien was hjelemaol van de wieze en Jan en Wietske 
6k. It Vul ok niet mit om alles in ien keer goed te 
prioten. Trien had Jan ok vertellen moeten dat Wietske 
heur jak kregen had, dan was et allemaol zo veer 
niet kommen. 

Now, van Jan zien kaante bekeken, dan had die 
toch wel geliek, endatzal Trien him laeter ok wel 
toegeven hebben. 

A. Nijholt-Siegersma 

Een oold vraogriempien 
Van Vrouw de Boer-Akkerman uut Else kregen we onder-
staond vraogriempien. De oplossing staot d'r tussen 
haokies onder. 

Vier witte heren 
in spierwitte kleren 
ze lopen dat ze hiemen 
mar ze kun mekaander niet kriegen 

(ue3j TMe TfleW) 

Artikels van Gerke P0 Mulder 
Zoasdemeerstenvanoonze lezers wel weten, be-

staot d'r in de Stellingwarven niet aiLlienig belang-
stelling veurdeeigen tael, mar lieke goed veur de 
historie van de streek. In veurige Ovends is al wel 
ingaon op verschillende artikelsenboeken over die 
historie. Disse keer willen we es een overzichien 
geven van et wark van iene van oonze streekhistori-
ci, die, dat meugenwerustig zeggen, himd'r beheur-
lik diepeingeft. Et isdeheer Gerke P. Mulder uut 
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Naarden, van vroeger uut Oold-Appelsche. Die zien 
wark is nog niet bi'j elk lieke bekend. Pattie van 
jim weten daenk' nog, dat de Schrieversronte zien 
steun indertied geven hetanet op 'e wereld kommen 
van zien Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Oost-
Stellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen, 
Grunningen, 1974, een boekien, dat onderdehaand al 
weer uutverkocht is. Now loop ie tegen et ere wark 
van Mulder niet makkelik an, laot staon, daj' et 
makkelik lienen, of alderdeegst kopen kunnen. Et 
meerste van zien wark is verschenen in Driemaande-
lijkse Bladen voor taal en volkslevenin het oosten 
van Nederland, uutgeven deur de Stichting Sasland 
in Grunningen, een orgaan van et Nedersaksisch In-
stituut. Veur sneupers bin ooldere jaorgangen op 
biebeitheken vanzels altied in te zien; mar in een 
inkeld geval kuj' nog een los nommer van et tied-
schrift bi'j Sasland kopen (Postbusse 1127!). Disse 
artikels van Mulder staon in de Driemaanclelj-jkse 
Blade n: 

Over het toponiem Appelscha.(1968, no.4, b1z.153 - 
160) 
De Duodecim Parochie van 1328. (1969, no.3, blz.132-
139) 
Kanttekeningen bij enkele Stellingwerfse Toponiemen. 
(1971, no.1, blz. 19-38) 
Groot - grondbezit in Stellingwerf-Oosteynde in de 
17de en 18de eeuw. (1972, no.1, blz. 23-38) 
De Stellingwerfse Dorpsnamen(1). (1972, no.3, blz. 
117-133) 
De Stellingwerfse Dorpsnamen(2). (1972, no.4, blz. 
187-203) 
Berkoop. (1973, no.2, blz.116) 
Appelscher Toponiemen(1). (1973, no.3, blz.164) 



4ppelscher To.poniemen(2). (1973, no.4, blz.229) 
Papistenin Ooststellingwerf in de 17de en 18de eeuw. 
(1974, no.1, blz.13-18) 
Namen in Appelsche(1). (1974, no.1, blz.37-47) 
Namen in Appelsche(2). (1974, no.2, blz.57-68) 
De Zoolsteden van Appelsehe. (1976, no.2, blz.77-93) 
Stellingwerver Toponiemen.(1976, no.3, blz.97-111) 

Daank andeschriever zels, die oons bovenstaond 
li esi en toesturen wol! Hi'j dot oons ok nog tiedinge, 
datd'r - neffens de verwaachtings van 't jaor nog - 
een wark Uit de geschiedenis van Appelsche van him 
verschienen zal as extra nommer van It Beaken, et 
wetenschoppelik tiedschrift van de Fryske Akademy. 
Veerder kunwe nog wiezen op et veurwoord en de ii-
teratuurlieste in Van Terwisga tot Willinge Prins 
enz., daor Mulder inkelde artikels van zien haand 
in de Ni'je Ooststellingwarver in nuumt. Lao'weho-
pen, dat de liefhebber van oonze historie mit ien 
en aander zien veurdiel doen zal. 

Henk Bloemhoff 

Toch nog henne! 
Eindelik was It dan zo veer; ni'je weke was It 

mark. Weken had Folkert d'r naor uutkeken. Vroeger 
as klein jongien had hi 'j d'r altied al vol van zeten. 
Mar ja, de mark was altied op maendag en dan mos 
Folkert naor schoele. Daor was ja niks an te doen, 
alleki ender mossen naor schoele, en dat was mar een 
gelok, aanders was It niet best west. Et drp waor 
as de mark was, daor weren de ki ender wel vri'j, mar 
Folkert woonde daor wel een half ure fietsen vanof. 
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"Dommiet," zee mem dan, "aj' groot binnen, en bi'j 
de boer dienen, dan kun ie d'r ok henne, want dan 
bi'j' ja van schoele of." 

Now was It dan eindelik zo veer, maendag zol 't 
wezen. Ze hadden de hiele weke drok schript, want 
de boer wol de boel een betien an kaant hebben as 
It mark was had hi'j zegd. It Hiem mos ok nog een 
goeie beurt hebben, want as d'r es meensken daele 
fietsten, dan was 't mooias all es een bet ien kreers 
was. 

Maendagsmorgens drekt nao It melken en thee - 
drinken zeede hoer: "Folkert jonge, dat lange stok 
hede bi'j de menninge daele, as ie daor et ontuug 
even wat bi'jwegschoffelen en 't opharken, et hiem 
zicht d'r now aorig kreers uut, dan liekt et ok mooi 
as die hede wat nettles is. En dan moet hi'j mitien 
ok wat bekubbed wodden, dat kan danmooi, ie bin 
dan toch ienkeer an de gang. 
Och here, docht Folkert, a'k dat allegere daon hebbe, 
dan is It ja wel een ure of elven op zien gauwst, 
want et is me nogal een lang aende hede. Et zol d'r 
danop daele kommen docht Folkert, dat hi'j dan al-
1 iend vanmi ddag mar henne kon. Dat was jammer, daor 
had hi'j nooit an docht. Mar misschien, docht hi'j 
inienend bliede, bin 'k dan wel vri'j van melken, 
dankan 'k d'r toch nog een hiele poos wezen. Flui-
tende gong Folkert an It knippen. Mar hadde opschie-. 
ten, docht hi'j, des te eerder bin 'k klaoromnaor 
de mark toe te gaon. 

Hi'j was omtrent een half uurtien an de gang, doe 
de boerinnehimreupomeen koppien koffie. It Weren 
toch beste meensken docht Folkert, dat ze d'r an 
dochten om eerst nog een koppien koffie mit him te 
dri nken. 
"Now Folkert jonge," zee de boer, "as de vrouw en 
ik doukies vot binnen, en i.e bin klaormitde hede, 



dan kuj' depotstal wel even uutmesten gaon, en aj' 
dat daon hebben, dan moej' dat kaampien laand aachter 
It huus mar even vredigen; en aj' dat daon hebben, 
dan moej' die beide waegens die in It waegenhokke 
staon mar even wat ofkrassen en in de varve zetten. 
En dan kuj' mitien die beide baanderdeuren ok wel 
wat ofkrassen, mar daenk d'r omme daj' niet te laete 
opholen, wantikdaenke niet dawwe d'r mit melkers-
tied weer binnen, dat ie moe'n wel vroeg genoeg be-
ginnen. Nao It melken moej' d'ral even omme daenken. 
daj1  de boel veur morgenvroeg klaor zetten, want et 
kan wel esnietzo vroeg wodden mit oons vanaovend." 

Doe Folkert weer an It hede-schoffelen was, en 
de boor en de vrouw votfietsten, reup de boor nog: 
"Aj' nog tied over hebben Folkert, dan kuj' die beide 
hekken die tegen et waegenhokke staon ok nog wel even 
een kwassien varve geven." 

i-Ii'j zag niet dat Folkert ston te goelen. Ja, 
Folkert goelde echt, mar van lelkens, want wat de 
boor ja allegere opnuumd hadde wat hi 'j allegere doen 
mosvandaege, daor had hi'j jawel een weke mit wark. 
Et gemoed was him in huus al vol scheuten. Hi 'j had 
zien twiede bakkien kof fie al staon laoten, hi 'j kon 
et d'r niet meer deur kriegen, mar daor had de boerinne 
zeker niks van zien. Mar inienend helderde Folkert 
zien gezichte op. Hi'j docht: weej' wat, ik krieg 
de fiets en ik gao ok naor de mark, dan zorgik wel 
da'k d'r mit melkerstied weer binne. 

En zo is It gaon. Folkert et gat op de fiets en 
jaegen wat hi'j kon om op de mark te kommen. Jonge, 
jonge, docht Folkert, doe hi'j d'r zowat was, wat 
een meensken. It Zol tochal een wonder wezen as de 
boer mi'j now zicht. Hi'j slinterde eerst wat bi'j 
de dissies daele, en bleef doe bi'j een hokke mit 
biggies staon. Och, wat was dat toch een mooi gezich-
te, al die rose besies mit een krullegien in de stat. 
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Mar inienend pakte him iene bi'j It schoolder. 
Folkert dri'jde him omme, mar oe heden wat schrok 
hi'j. Et was de boer, die vreug: "Hoe kom ie hier, 
iehebben jow wark toch flog niet daon wel, maek daj' 
thuus kommén! Laeter aj' zels boer binnen, en een 
huusholing hebben, dan kuj' naor demark, mar now 
hej' mar naor mi'j te luustren!" 
Folkert pakte alle moeddie hi'j had bi'j mekeer en 
zee: "Och boer, dat wark dat ie mi'j veur vandaege 
allegere oplepeld hebben, dat kanikja in een weke 
nognietdoen, datikdocht: 1k gao ok naor de mark, 
dan maekikwel da'k mit melkerstied weer thuus bin, 
mar ik had niet docht dat ik jow treffen zol tussen 
al dat volk. Mar now za'k wel daon kriegen daenk'!" 

Mar deboer had zeker een beste bujje, hi'j sleug 
Folkert op It schoolder en zee lachende: "Nee Folkert, 
dat niet, aj' now niet funk weren in jow wark, dan 
was 't wat aanders, mar dat is altied een meraokel, 
en aenlik vien 1k jow in ien woord een kerel daj' 
dit andusten, en d'r zo eerlik veuruut kwammen, dat 
wi'j drinken d'r mit zien beidend iene op. En wi'j 
gaon mit melkerstied tegere naor huus, dan kunie ok 
wat langer bli even. Norgengaonwi'j dan mit 'n bei-
dend weer an 't wark, dan kunweet misschien in een 
halve weke klaor, docht ie ok niet?" 

Now, wat de boer now zee daor was Folkert beduust 
van, hi'j wus now hielemaole niet meer wat as hi'j 
d'r an hadde, mar doe hi'j de boer goed ankeek, 
kreeg hi'j et in de gaten. De boer had al wat te 
yule had van It goeie, docht Folkert. Dat was zien 
gelok wel , et wodde now toch nog een mooie mark veur 
him. 

Aofi en-Muj. 



Jow haand 
Jow uutsteuken haand 
brocht mi'j in een laand, 
waor glen gedaachten binnen 
om een eigen "ik" te beginnen. 

Jow uutsteuken haand 
brocht mi'j an It verstaand, 
dat wi'j hier zo goed eten. 
Jow weren et al lange vergeten. 

Jow uutsteuken haand 
brocht mi'j naor een kaant, 
die ik niet meer vienen kon, 
sund 1k mit de draank begon. 

Jow uutsteuken haand 
hul mi'J van die raand, 
die men in et leven pas zicht, 
as men al an die ere kaant ligt. 

Jow uutsteuken haand 
leidt mi'j naor de braand 
die smeulde in jow hatt' 
die mi'j kreeg op jow pad. 

Jow uutsteuken haand 
is in mienes belaand. 

Harm Houtman. 





Een stokkien S T E L L I N G W A R F 	 . 

Makkinge, uut de polder weg zien. 

foto: Dick Doornenbal 

De waeternimf 

An et lome straand 
van de Côte d'Azur 
verrees uut de zee 
heur golvend feguur, 
deursneed ze miens 
mit priestige nocht 
de scharpe scheiding 
van waeter en locht. 

Mar amp'ran hadd' ik 
van heur glaanzende 
weelde wat sliend, 
of ze was al weer 
van de zunne, de zee 
en de wiend....... 

Jan van Overtjonger 



Plestiek Speulgoed Pistol 

(veurdreugen op oonze feestaovend in meie) 

Plestiek speulgoed pistol 
vun ik in de kaaste 
mit een kroeme loop 

zag ik twaelf jaor leden 
veur een dubbeltien te koop 

scheut ik leeg op pelisies 
want ik was bandiet 

vul es in de viever 
in et hietste van de stried 

hadde weer op et dreuge 
waeterkoegels zat 

scheut nog duzend dooien 
weinig wodden nat 

walk al haost vergeten 
et leger reup mi'j op 

in jow loop een baste 
bi'j heur in de kop 

Karst Albert Berkenbosch 
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Mattheus 5: 1-12 

Doe Hi'jdemennigte meensken zag, gong Hi'jdebarg 
op, en doe Hi'j zitten gaon was, kwammen zien leer-
lingen bi'j Him. 
En Hi 1 3 begon te praoten, en dit was wat Hi'j heur 
leerde: Gelokkig bin de meensken die aarm van gees+ 
binnen, want et Keuninkriek van de hemel is van heur. 
Gelokkig bin de meensken die diepe in de ellende 
zitten, 
want d'r zal heur troost en hulpe brocht wodden. 
Gelokkig bin de meensken die zachtaordig binnen, 
want zi'j zullen de eerde arven. 
Gelokkig bin de meensken die longeren naor gerech-
tighied, 
want zi'j zullen kriegen wat ze weensken. 
Gelokkig bin de meensken die mitvulen mit eren, 
want d'r zal mit heur mitvuuld wodden. 
Gelokkig bin de meensken die 'n zuver hatte hebben, 
want zi'j zullen God zien. 
Gelokkig bin de mêensken die vrede brengen, 
want zi'j zullen kiender van God nuumd wodden. 
Gelokkig bin de meensken die aachternao zeten 
wodden om de gerechtighied, 
want et Keuninkriek van de hemel is van heur. 
Gelokkig bi 'j', as de meensken low  hunen en aachter 
30w an zitten en as de meensken lasterpraot over jow 
vertellen om Mi'j. 
Wees dan bliede, want jow loon zal groot wezen in de 
hemel 
Ze hebben ja de prof eten v&i'ir jow krek liek vervolgd. 

Vertaeling: Geertien van Buten. 
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Fluitekruud 
...isdenaeme van ien van de langere verhaelen uut, 
en van.et hiele ni'je boek van Johan Veenstra. Nit 
mekeer staon d'r in Fluitekruud vier langere verhaelen 
van omdebi'j twintig bladzieden elk: Fluitekruud, 
Requiem veur Eli, HeitenVri'j as een voegel. Disse 
langere verhaelen, en twie kottere: Et kienderjassien 
en Twie werelden bin nog nargens in publiceerd west. 
Nog inkelde ere verhaelen, zoas Die tiende meie en 
Bericht van Tiemen stonnen eerder in Uut de Pultrum 
van de Stellingwarven, de rebriek van de LC. Johan 
Veenstra het veur de Stellingwarver lezer een belang-
riek boek schreven. De bouw van pattie verhaelen en 
de onderwarpen gaon veerder as we wend weren in de 
were ld van oonze schrieveri 'je. Over Fluitekruud zal 
de lezer nog meer voldaonwezen as over Wilde Gaanzen. 
Eenbelangriek pat van dit boek speult tegen de aach-
tergrond vandeTwiede Wereldoorlog. Een indringend 
en eernstig, mar toch trlot leesber en boeiend boek! 
Fluitekruud is now krek uutkommenofkomt in midden 
september uut. Dikte: 120 blz.; oplaoge: 1500; om-
slagtekening: Sietske A. Bloemhoff; pries: f 9,50. 
Et boek wodt uutgeven mit financile steun van de 
Coip. Voorschotbank van Berkoop. 

Onder eigen yolk 
• ..blift dit ere ni'je boek van de Stellingwarver 
Schrieversronte vast niet. Onder eigen yolk is een 
bloemlezing uut wark van mar heIst 23 Stellingwarver 
schri evers en schri ef sters. Op verzuuk van de Stuur-
groep het een kleine kemmissie een keuze maekt uut 
verhaelenengedichten uut de tied van et begin van 
de Schrieversronte tot begin 176. len en aander in 
verbaand mit et 5-jaorig bestaon. De kemmissie, be-
staonde uut Pieter Jonker, Zwaantje Kuiters-Keizer, 
Jannes W. Nijholt en Klaas van der Weg is now klaor 
mit dit drege wark. Et komt now nog op drokken en 
bienen an, en dan kun de lezers in de kunde kommen 
mit een plezierig boek, daorde "kreatieve Stelling-
warver" ommeraek in tot uutdrokking komt. Neffens 
de Stuurgroep garandeert et warken mit een kemmissie 



dat de keuze die maekt is aorig overien kommen zal mit 
wat de meerste lezers graeg lezen willen. Et boekien 
kan nôw al bi'j oonze administraosie besteld wodden, 
en wodt toestuurd, zo gauw as t klaor is. De pries 
zal niet veer van et tientien of kommen te liggen. In 
et boek kommen verhaelen en gedichten van: harm Hout-
man, Ha-es, Vrouw Rooks-Veenstra, Lamkje hlof, Peggy 
Klinkhaemer, Anton Spoelstra, Pieter J. Veenstra, Wube 
Lamers van de Kuunderwal, Johan Veenstra, Aofien-Muj, 
Jouken Trien, Klaas van der Weg, Fokke van Lute, Zwaan-
tje Kuiters-Keizer, Karst Albert Berkenbosch, Jan van 
Overtjonger, Henk Bloemhoff, Jannes W. Nijholt, Tj. 
Dijk, Oene Bult, Baukje Bruggen, R.J. Oosterhof, Albert 
Jaeger. De schrievers kriegen vanzels een pres. ex., 
li ek as de tekeners: Fred Zoer, D. K. Koopmans en Sietskc 
Bloemhoff. 

Sin geliers 
is de singelierse naeme van een singelierse yolks-

lietiesachtige plaete mit Stellingwarver lieties van 
Henk en Sietske Bloemhoff. Op 'e plaete kommen, naor 
anneumen wodt, in elk geval: Aarme Doeve, Oolde ,plaets, 
Waor de Londe, Huterig, Keuning Roegbaord, Wilde Gaan-
zen, Laeste keer (de groeten tot kiek), Hujjinge, Veur-
jaor en ere lieties. Buten de lietiesschrievers zels 
omme (die doen ok mit deur zang, op piano, mit dwas-
uluiteengitaar) doen an de plaete mit: Tiny Koopman, 
RennyOosterloo-Krediet(zang), Erik Westerhof(el.git.), 
Roelof Oosterwijk(basgit.) en Sjaak Marinus(trommen). 
Tekst/mez. van Johan Veenstra, M. Bakker (Jouk), H.J. 
Bergveld en Henk en Sietske Bloemhoff. De plaete wodt 
niet dour de Schrieversronte zels, mar dour een plae-
temaotschoppi 'je uutgeven; wl kuj' de plaete bi 'j oons 
bestellen. Pries: f 17,50. Binnen de Stellingwarven 
kun de maekers zels de plaete thuus ofleveren, veer 
buten de Stellingwarven moe'n ze port berekenen. 

Alle drie uutgiften kun besteld wodden bi'j: 
Adm. Stellingwarver Schrieversronte, Binnenwég 3, 
Ni jeholtpa. 
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I Is hier toch ok mooi 

- indrokken uut et laand van Bourguiba - 

Pinksterzundagin Ni'jhooltpae, et is een wonder-
mooie morgen. We lopen de bos uut, et laand deur 
naor Kesten Dobbe, een uutveende venedobbe even buten 
de bos naor de Lende op. In de veerte blikkert et 
witte sluushuus in de vroege zunnestraolen. Langs 
de kaant van de dobbe bluujen koekoeksbloemen. In de 
dobbe gruuit een hodde waeterplaanten. Et liekt wel 
as de dobbe ieder jaor een betien kleinder wodt. We 
gaon zitten, et grsiszuver nog een betien nattig 
van de dauw. Dan, in ienend wodt de stilte van de 
ni'je dag verbreuken. Inde dobbe begint een kikker 
zien gekwaek. We luustren naor et sonore geluud. Dan 
begint een twiede kikker even veerderop antwoord te 
geven, en zo gaot et wieder. Et wodt een hiel kon-
sert. Nit bassen en baritons, mit alten en sopranen. 
Etiswonderlik mooi, disse pinkstermorgen in Ni'j-
hooltpae. Waoromme zullen we aenlik zoe'n aende 
vo t? 
Percies een weke nao et kikkerkonsert stappen we in 
Monastir uut et vliegtuug. Een waarme, dreuge wiend 
wi'jt oons integenaswe de vliegtuugtrappe ofgaon. 
We staon op Tunesische grond. Etisniet veer rieden 
naor oons hotel in Sousse an de Middellaanse Zee. 
Een half ure laeter bin we d'r. Et hotel is groot, 
wit en massief. Negen hoge, twaelfhonderd bedden, 
mit alle westerse luxe. Wat wi Tjt  nog meer. Die middag 
begintette regenen. Dat liekt niet best. Gelokkig 
duurt et niet lange en aachterof zal blieken doen 
dat et oonze ienigste Tunesische bujje west het. De 
kommende twie weken zullen we gien spat regen meer 
vulen. Alliertd hitte, wiend en stof. 
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- op 'e mark in Noknine - 

De negosie van disse vrouw bestaot uut kieren en 
goolden en zulveren sieraoden die asdemaegies neu-
dig hebben op heur trouwdag. Vrouwluden mit dochters 
die onder de gebodens staon kopen hier op 'e mark 
disse vaeks twiedehaans trouwkleren en -sieraoden. 
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Woensdagmorgen, mark in Wolvege, mar ok in Nok-
nine. Daor staonwe dan in de branende zunne tussen 
de zakken mit alderhaande zaod en kieren. Kieren 
kopen is gien zaeke van passen mar van goed gokken. 
Een boezeroen veurdezeune, een omslagdoek veur de 
vrouw, daor ze weer drie jaor mit veerder kan, een 
peer sandalen veur beppe. De veemark geft ok een 
drokte van belang. Op dit aende een stok of wat ke-
melen, d'r naost een peer maegere koenen, weer wat 
veerderop een koppeltien schaopen, en op et ere aende 
kiepen. Alles lopt deur mekeer henne. De iene gaot 
naor huus mit een peer kiepen indehaand, een aander 
het de ponge leeg. En praoten dat ze willen! 
"Kommen jim uut Zweden? Nee? Uut Noorwegen? Ok niet? 
Ingelaand dan?" 
"Flielemaole mis, wi'j kommen uut Nederlaand." 
"Hoe bestaot et, daor heb ik ok nog warkt, in een 
hotel in Amsterdam. An de Egelantiersgrachte." 
We praoten een schoffien en perberen wat geweer te 
wodden van de leefwieze van de meensken. Hoe staot 
et bi'jglieks mit de rolle van de vrouw. 
"Bi'j oons bin man en vrouw veur de wet geliek. Hoe 
staot dat bi'j Jim d'r veur?" 
"Bi 'j oons ok," stokt de student van de hotelschoele 
oons uut, "mar wat de man wil, dat gebeurt." En zo 
is dat. 
Even veerderop is de goold- en zulvermark. Noeke's 
kopen de bruidsschat veur heur dochters. Goolden 
aarmbanen, zulveren gaspen veur de omslagdoeken.. Hoe 
meer, hoe beter. Et spul komt op de weegschaole. 
"Drie dinar, vrouw, en et is veur jow. Wat heb ie 
daor nog een mooie baand omdeankels hangen, vrouw, 
wi'j' him ok van de haand, ik bedoele van et bien 
do en?" 
"Nee koopman, die doe 'k niet vot." 

Et duurt een peer uren aj' mit de bus naor Kai-
rouan willen. Kairouan is de heilige stad. Haost 



lieke heilig as Mekka en Jeruzalem. len vandevuuf 
geboden van de Nohammedaonen is dat ze ien keer in 
heur leven naor Nekka moeten. Mar zeuven keer naor 
Kairouanmag ok. Et is hiete vandaege. Slimme hiete. 
De wegen d'r henne bin goed. Ten keer mar hobbelen 
we over een stokkien onslichte diek. Een dikke Duutser 
die veur oons in de bus zit is in de slaop sokkeld. 
Buten glidt et laandschop veurbi'j. Een biebels 
laandschop. Weinig gruun, alliend hierendaor een 
viut oli'jfbomen. Veerderis d'r een protte bouw mit 
aemel, bi'jtieden hol staond koren d'r op. Zo now 
en dan zien we een stokmennig vrouwluden die op 'e 
bouw an It wark binnen. En dan is die vlakte d'r, 
die eindeloos liekende glooiende vlakte, mit een 
inkeld peerd, een kemeel, Bedouinetenten en huders 
mit koppels schaopen. Soms mar koppelties van een 
stok of tiene, dan weer koppels van wel honderd en 
meer. Hier liekt et leven stille te staon. We bin 
twieduzend jaor weeromme in de tied. Even laeter 
stopt de bus bi'j een Bedouinedrpien. Lege liemen 
hutten, een peer hujmieties, een geitean een stikke. 
Over et bouwlaand kommen een peer kleine maegies op 
'e bus anvliegen. Ze holendehanen op om wat geld. 
Een peer meensken gooien wat munten op 'e straote. 
De kiender drokken mekaander ondersteboven om et geld 
te pakken te kriegen. Dan ridt de bus weer wieder. 
Een joongien op een ezeltien stikt zien haand op. 
We zwaaien weeromme. De dikke Duutser veur oons 
slapt flog. 

Och wat hiet aarm! Wi'j kommen bi'j een pottebak-
ker indebutenwieken te lane. Grote kruken, kleine 
potties, vazen. Een grote ovend naost huus. 
"Flier kuj' ze kopen zonder varve, mien breur, woont 
hierop 'ehoeke van destraote, die het ze mit varve 
d'r op. Jim meugen oons huus ok wel bekieken." 
Eerst de keuken, donker, triest, hier en daor een 
grauwe panneen een verdweelde lepel. Mar ze hebben 
eengasstel! Dewoonkaemer, een hokkien van twie-en-
een-half bi'j vufe. Now ja, woonkaemer, d'r staot 
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een klein taofeltien, een bedde veur heit en mem. 
De kleinste viere slaopen naost mekere in een soort 
bedtee endeooldste viere d'r onder. Gien metras, 
zoop de plaanken. It Is ofgrieslikkleinveur twaelf 
meensken, meubels bin d'r veerder niet te zien. 0 
ja toch nog iene, een ni'je tillevisie! 

Op et straand veur oons hotel het een klein Tu-
nesischmacgien vrunds chop sleuten mit twie Bel gische 
kiender. Mit 'n drienend bin ze mit schoppies een 
koele an 't greven en as die koele naor heur zin diepe 
genoeg is, kriegenzeeen emmertien en omstebeurten 
haelen ze waeter uut de zee om de koele vol mit te 
maeken. Ze riddeneren drok, in et Vlaams en Arabisch, 
en ze begriepen mekeer. De tael van kiender is overal 
liek. 

Even uutpoesten van et winkelen in de oolde stad, 
de medina. Indekleine straoties, de sfax, is hiel 
wat te koop. Keuper, klieden, eerdewark en gao zo 
mar deur. Alliend de slaachter, daor hewwe et niet 
op staon. De stokken vleis hangenzo  mar butendeure 
in de eupen locht. Een hopien ofval ligt d'r veur 
op 'e straote, en de kop van een pas slaachte koe 
mit een bloederige tonge tot de bek uut hangt an de 
butermure van de winkel te pronke. As we bi'j de 
slaachter langes kommen dan ki eken we li ever de aan-
dere kaant op! We valen daele in een stoel op een 
terras. Gien Tunesische mokkel te zien. Stel j  veur, 
op een terras en dan an de draank zeker! Nee heur, 
de vrouwluden doen de huusholing mar. Thuus is d'r 
genoeg te doen. Beppe, pake en omke en tante wonen 
d'r ommes ok nog bi'j in. We zitten dus op de man-
neterrassen in et midden van oons vekaansieplak. 
'We trein komt d'r an! Kiek uut, heur! Niet deur-
lopen, de bomen gaon niet dichte." 
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"Niet dichte?" 
Nee, want d'r bin hielendal glen bomen, de trein 
ridt dwas deur alles henne. We bestellen wat, et is 
dustig weer. We kriegen anloop zat. 
"Hebben jim ok zin an aepencuten? Mien krf zit an 
de kop toe vol." 
"Nee, we holen niet van aepeneuten." 
"Een mooie omslagdoek veur devrouw dan, wat zal ze 
d'r bliede mit wezen." 
"Gao vot, waor zien jow mien vrouw?" 
"Even de schoenen weer glad en glimmend? It Is goeie 
schoepoets. ti  

!'Nee heur, we dregen ommes badslippers. 0, is dat 
glen bezwaor." 
"Een pakkien sigaretten?" 
"Nee, we roken niet en we hoesten al van et stof." 
"Een kiadde sinesappels?" 
"Ja, dat doen we mar, wat een dikken." 
Een half uurtien gezellig zitteniseen half uurtien 
haandelen. As ik daor now zels woonde en ik hadde 
glen stuver? Dan verkocht 1k wisse en zeker "Wilde 
gaanzen". 

Lange leden was Carthago een stad mit zeuvenhon-
derdduzend inwoners. Bluui end en welverend. Carthago 
stak Rome naor de krone. Dat kon niet en daoromme 
mos Carthago verwoest wodden. En Carthago is ver-
woest. Et zal 149 veur Christus west hebben dat et 
mitdegrond liek maekt is. We staon bi'j de runes 
en kieken naor de vergaone glorie. Et vaalt een be-
tien of. We hadden d'r oons meer van veursteld. 
In Dougga is et stokken mooier. Overbliefsels van 
huzenenwinkels, van et amphitheater, de slavemark 
en de tempel van Jupiter, die veur et grootste pat 
nog overaende staot. We lopen de uutsleten trappen 
op naor de tempel. Hoeveulmeensken bin disse treden 
al op gaon. Hoeveul meensken hebben d'r al veur oons 
deur de nauwe straoties lopen. De karresporcn bin 
nog te zien in de sti ender van de straote. her leupen 

- 21 - 



de slaven langes die naor de mark brocht wodden om 
verkochtte wodden. Hier gongen de soldaoten langes 
as d'r oorlogmaekt wodden mos, hier gongen de meensken 
langes mit offers naor de tempel. 1k gao op een dikke 
stienzitten en laot alles op me inwarken. It Is krek 
a'k ze zie, a'k ze heure, die meensken van doe. Et 
rammelen vandekettens van de slaven, de karren op 
'e straote, de roezige drokte van een Romeinse stad... 
"Sinas, appelsap!" 
Een man mit flessies frisdraank stot me an en ik stao 
mit beide bienen weer in disse tied en in de branende 
Tunesische zunne. Ze hebben geliek had, de fris-
draankventers. De hieltied bin ze aachter oons an 
lopen. Eerst kocht gien meenske, mar de zunne, de 
nauwe straoties zonder mar ien zochien wiend... 1k 
gao bi'j de tempel van Jupiter deur de kni'jen en 
haele de beurs uut de buse. Pattie willen nog van 
gien drinken weten, mar de venters blievèn oons aach-
tervolgenderulnestad deur. Ze trekken an 't lang-
ste aende, want op It laest moet iederiene drinken 
hebben, zo dustig is 't. En dan is et flessien fris-
draank in ienend twie keer zo duur as an '.t begin.. 

En dan is et weer veurbi'j, dan kan de koffer niet 
dichte vanwegedesoeveniers. Dan is de bus naor et 
vliegveld to laete. Dan wodden we onderzocht deur 
de douane. Dan moe'nweoonze Tunesische dinars al-
lemaole inleveren. We weten, krapandrie uren veer-
der ligt dat kleine grune laand, waor gien cactussen 
en agaven an de kaant van deweg staon, mar koekoeks-
bloemen bi'j Kesten Dobbe. Waor as et misschien wel 
regent. Waor we zels oons bedde weer opmaeken moeten. 
Zuwwe hier blieven? Et is hier zo mooi. 
De twiefel is vot as we de Lende over gaon. her is 
't toch beter. her hi 'j' ommes altied op vekaansie. 
Waoromme zuj' dan ok elk jaor weer zo veer vot moeten, 
mar toch ieder jaorkomt die kriebel weer die zegt.... 

Harm Houtman/Johan Veenstra 
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Uut et reumeltien 
Wie wend is Stellingwarfs te praoten 
hoeft et ok in de karke niet te laoten. 

In een tuun mit witte kool 
vaalt lene rooie et meerste op. 

+ 

Liefde zicht scharp. 

+ 

Inkernaosie: laeter, as 1k jong bin. 

Waor as een wil is is een omweg. 

+ 

Wodt d'r in de gemienteraod 
ok Stellingwarfs praot? 

+ 

Et gelok zit in et kleinste hoekien. 

+ 

MIt een dam kuj' alle kaanten uut. 

Niks zo onveraanderlik as een meens. 

Oene Bult. 
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Ok een stokkien S T E L L I N G W A R F 

de plaets van Jelle Bergsma, Berkoop. 

foto: Dick Doornenbal 

De visker 

Haarm Jan die had te visken west, 
kwam thuus mit een dik maol. 
Een zooigien baors, een dikke blei 
en 6k een dikke aol. 
Doe Feike 't spul es over zag, 
nam hi'j rap een besluut. 
Hi'j nam mitien een snipperdag, 
en trok d'r 6k op uut. 
Een koste boll' en dikke pieren; 
en maden kocht hi'j ok. 
Bi'j Bekhof in dat diepe gat, 
bepruufd' hij zien gelok. 
Uren keek hi j naor de dobber; 
hi'j steercie him haost bliend. 
Soms dochte hi'j: now heb ik biet, 
mar 't kwam dan deur de wiend.... 
Zien hiele mooie snipperdag 
verdee hi'j bi'j et waeter. 
Hi'j hadde beslist een jobs geduld, 
mar 't wodde d' hieltied laeter. 
En doe hi'j thuus kwam, zee zien wief: 
"Hee, jong, waor hej' de vis?! 
Och wat, ie vongen vanzels niks, 
dat kon ik ok wel raoden!" 
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Mar Feike zee nao kot beraod: 
"Nee vrouw, now hej' et mis. 
1k gal ze. daor mar an mien maot, 
ie hebben ja zoe'n hekel an die graod!" 
Et eten smaekt' him ok niet meer, 
hi'j kreup mar vroeg op bedde..... 
Hi'j viskt veurlopig vast niet weer, 
waor 1k mit jim om wedde! 

Jac. de Boer 

Daank je 

Daank je zeggen is een keunst 
daank je zeggen veur een geunst 
veur een kleinigheid 	misschien 
wat bloempies uut een tunegien 
veur een kiend dat je an lacht 
of veur een hiele mooie dag 

daank je zeggen veur et leven 
al is It jow ok niet altiedgeven 
It was soms goelen - 't was soms wille 
zoks dat maekt jow wel es stille 
en toch daank je zeggen - da's de keunst 
want elke dag hier is een geunst. 

Lamkje Hof - de Boer 
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Krummelties 

Wie wet kwam disse Ovend wel veur 3 september bi'j 
jim in de busse, en wie wet, hej'm dit krummeltien 
nog krek lezen veur diezelde 3 september. Wie wet 
haj' je nog niet opgeven, mar wie wet is d'r toch 
nog krek een plakkien over in de Twente-bus: bel even 
mit (05610) 8252. 

De foto bi'j et "reisverslag" van Harm Houtman en 
Johan Veenstra in disse Ovend is deur de schrievers 
zels maekt. 

Oonze streekblaeden holen de hieltied belangstelling 
veur jim stokkies! 

De vertaeling van Mattheiis 5:1-12 van Ph. de Bruijn 
in disse Ovend is net fens de Biebelvertaeling van 
et Nederlands Bijbelgenootschap. 

Et Stellingwarfs "van de basis of" - dat kan b.v. 
deur mit te doen mit de Stellingwarver sutelaktie 
dommiet. Meer ni'js volgt! 

Kommen jjmokop de bi'jienkomsten waor Veerder mit 
et Stellingwarfs bepraotwodt? Bi 'jglieks op die van 
de Raod(en) as rappot en subsidie-kwestie bespreuken 
wodden? Wél even de muuite weerd, zeker as we hier 
weten laoten dat oonze anvraoge veul hoger is as 
veurgaonde jaoren. Anelkvandedrie subsidiegevers 
is een drastische verhoging van de gewone subsidie 
vraogd, end'riseenni'j ding bi'j kommen: et ver-
zuuk om steun veur een vaaste, leidinggevende, ad-
ministratieve kracht. Datan elk van de drie subsi-
diegeversiszodoende een bedrag vraogd van over de 
f 19.000,-- 
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Volgen Jim oonze "tillevisie-ambassadrice in 't Gooi" 
Lamkje Hof-de Boer ("t.v.-naeme "Lammegien Hof(!)) 
6k in "Nederlands elftal"? 

Ni'je copy graeg toesturen veur 10 oktober 

Vo Iksriempies 
(oons opgeven deur Vrouw E. Boek-Keizer) 

Uuster do fluuster, 
De katt' is mien zuster, 
De hond is mien breur, 
Niet weer zeggen, heur! 

De pappegaai 

Zo veule meensken in de straot' 
Die praoten lachen aarm in aarm. 
Mar niet mit mi'j ik bin alliend 
En in mien kouwe, in mien hiem. 

Soms komt d'r iene mi'j wel nao 
Die zegt Hallo en winkt naor mi'j 
Dan wol ik dat ik hassens hadd' 
1k dri'j me omme, 'k bin eon nar. 

Geertien van Buten. 
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