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DE OVEND 
	 .juii i973 

le jg. no. 4. 
"De Ovend"is een uutgifte van de Stellingwarver 
Sohrieversronte en versohient ien keer in et 
vorrels jaor. 
Adm. Johan Veenstra, BindervTeg 31  Ni' jholtpae, 
till. (05610 8252. 
Red. Henk Bloemhoff, Boverweg 15a, ni'jherkoop, 
till. (05163) 371. 

IN DE VEKtANSIE. 

Juust, dan vligt iederiene d'r weer op uut0 Ok de 
meensken van de Stellingwarver Schrieversronte. Italfê, 
Spanje of Noorwegen 	 alle kaanten UDt. 

Now komt et elk ok wel toe, even een funk stok 
ontspannin, al moej' altied mar afwaachten wat as 
daor van terechte komt. Dat kan je dan nog wel es 
ofvalen. 

Dc Stellingwarver Sohri ever sronte het d'r een 
seizoen op zitten. En et is veur de sohrievers, 
zangers, speulders en wat as d'r nog rneer bi'j zit, 
wel es even goed, even te bekornmen. Iviar....,..10o et 
duurt ailegere niet zo lange0 Eant et is nog een goeie 
maond, en dan begint et ni' j e seizoen al weer. 
Dan iiegen we wel even broekzetten, want d'r moet 
h el wat ebeuren. Be boel moet niet zo blieven, mar 
veuruut gaon. Toch mag dl--,- in een stokkien mit et 
opschrift "in de vekaansie" gien bangepraoteri'je 
veurkommen, eigenlik. Bus: ontspan mar es evenpies 
mit disse ni'je Ovend! 

Stuurgroep Stellingwarfs. 
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de baand 

een schroefien naor rechts 

en een booltien naor links  

en de baand die gaot veerder 

zogaot et een dag 

en zo gaot et een jaor 

en de baand die gáOt veerder 

hi' j is al zo muui 

en hili kan haost niet meer 

en de 'oaand die gaot veerier 

meer en meer produksie 

aanders krigt hi'j onlslag 

en zien hat gaot niet veerder 

I arm houtma.n0 

kiendvyat nog niet is 

kiend bi' j j o1 me eke 
ik kan niet mit jow praoten 
ilk kan jow niet zeggen 
blieve wadr aj' biniien 
kiend bi'j jow moeke 
jow zweven in 't waeter 
jow gruuien en dri'jen 
jow wodaen meenske 
kiend bi'j jow moeke 
maek wat van It leven 
as jow bi'j eons kommen 
verbeter oons0 

harm houtman0 
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't Is of zie ik him no staon, oolde Baoke, een 
mielzak uutmekeer knipt, een touwien an elk aende, on 
om de middel henrie vaastekneupt0 Ja, die dee hi' omine 
as hi'j do varkens voerde, dan bleven zien broek en 
kiele cen,betien sohone0 lene van zien buurvrouwen zol 
wel weer veur him wasken moeten, want hi' j was zaoterd.ag 
veur de zoveulste keer de huushoolster weer. kwiet0 
Baoke hon et him nog niet begriepen, dat er now no 04 

es een huushoolster ct een jaor bi'j him voiholen kon0 

Ze hadden et .ja toch goed bi'j him? Alle daegen eerpels 
mit spekvet en soepen'ori'j en zirndags soms nog wel es 
een betien appelsinote of soms nog wel grune boonties d'r 

zommerdag  temeensene B±'j de winter koj' daor 
niet mit staon; dat was ja veul to duur, mar dan kregen 
ze vaeke soepenSt1p Now, dat was ja wel zo 1ekker.  
Baoke zien mc ze temeensen vroeger vaeke "t is krek 
of je een engeltien over de tonge p1st"0 

j dooht nog es weer terogge an Betsje dat was loch 
zoe'n best huushoolstertien west, zunig en sohone, wat 
woj' nog meer0 liar doe ze een keer op een middag 
theedri:ikers had hadden, now, doe weren de knollen geer 
heur, de hide aovend mar zeuren, dat ze zo gTaeg zeil 
over de vioer hebben -viol mit een ni'je matte. Baoke 
kon et him niot begrieDen0 Veur drie jaor was de vloer 
nog opvaa-fd en ze hadden cell viskersmatte veur de 
taofel d,-;de, dat zien mem had oh nog zegd "Jonge, ie 
liebben et now zo kreers as een kruusbeie"! 

liar zien mei ieefde now niet meer, dat Baoke ston 
dan now ailienig, hielemaole aliienig0 Baoke had dan 
oh tegen Betsje zegd dat zien mem et zo kreers vunnen 
had, mar Betsje aemélde d'r alle d.aegen weer opni'j over, 
dat hi'j had him op een aovend een p 	k eer eer aackter et 
oor kiauwd en zegt dat de winkelman de boel mar es op-
meten mos en zien hoeveule et kosten mos. Be winkel-
man kwam al riekelik gauw, en vot mar een rolle zeil 
bi'j him. 
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En niet vn It goedkoopste, want Baoke ston 
bekend, dat hi?j  geld bi'j bossies hadd.e, 
allienig hi'j wol nooit een cent uutgeven. 
De buren zeden wel es:. Hi'j wil zien eigen00000. 
wel vreten! Et kwam krek zo uut as Betsje en 
de winkelman docht hadden: et zeil kwam weer in 
de auto, en dir wodd.e niot weer over praot, dat 
was .ja zunde van et geld, nee?  Baoke hul de haand 
goed op de buse.. 

Nao Beteje weren d'r nog een stok of vier 
huushoolsters west, mar allegere niet langer 
dan ien of twie maonden. iIar now Trientsje, de 
laeste, da was toch iewig zunde dat die vot gaon 
was, dat was now toch zoe'n f link schoon en 
zunig vrommes west; 	ze vreug nooit om wat 
nj?js:over  de vloer. It Ienigst wat zo jammer 
was: ze haddeeen kiend, een maegien, dat ze 
was dan ok al lange bliede dat ze plak had, ze 
had ja now een lappe op 'e rok, en heur oolden 
hadden zegd: "Et kiend mag hier geboren wodd.en, 
mar dan -irioejll zo gauw meugelik zien daj' plak 
vienen". Zo was ze dan bi'j oolde Baoke te 
lane kommen0 

Hi'j had dir eerst nog al wat tegen an 
gnezen, een huushoolster mit een kiend, dat 
narn ok nog meer mit et eten en zo. Mar et 
vul toch - nog mit. It Kleine ding dat nam niet zo 
veule. Trientsje had et d.rie jaor bi'j him 
voiholen., en Baoke had dan ok gien klaegen over 
heur had. Nooit vreug ze on, wat ni'js, ze 
brak nooit wat. Et was een ulinke zunige huus-
hoolster veur Baoke. Tot vled.en weke. Doe was 
't.mis..Trientsje had alles vaeker zegd: "Dokter 
mag wel es bi'j It maegien kommen. Ze is 
altied zo wit, en dir zit niet veule leven in 
et kiend". 

"Now", had Baoke zegd., "dan moej' him mar 
komnien laoten". Ja, ze mos et ornines zels betaelen. 

A 



Baokc had nog nooit con doktor over de vloer had. 
Dat was ja voul to duur0 En wat zol zoo'n dokter 
daor ja now van ofweten. As Baoke him niet lekker 
vuuldo, dan narn hi'j wel eon betien zuveringszoolt 
of eon laurierbiattien. Dat huip soms ok wel. 

I')Iar doe Baoke ere daegs nao et rnelken in huus 
kwam vreug hi'j toch daoliks wat do dokter zegd hadde. 
"Now", zee Triontsje, "dokter zal morgen eon. flessien 
doktersgoed anrekkon, en ze moot alle morgens en 
aovens eon koomegien rnelk hebbon, want dokter zegt 
dat ze veul to wit on to slop is, en melk daor kan 
ze van anstarken. En dokter zec: dat kan best, 
want iC wonen bi'j de boer, dat dat kan niet mooior! 
Dan kost et mi'j ok veerder glen gold!" 

Doe weren oolde Baoke do kleuren op on of 
gaon. Hi'j hadde zegd. "Wat mient die dokter well 
Do koenen pisson gien melk!tt  Bre daegs weren 
Trientsje en ot maegion votgaon. Baoke kont et him 
haost niet begriepen. Et was zoen funk vrommes, 
en ok eon lief maogien. Waorom weren ze now vot-
gaon? Hi'j hadde toch niks miszegd? 

Ac ja, die "goeie,00ldo tied"....,., 

kofien - muj. 

In 1973 ........o gienaarmoede meer. En van et 
lidmaotschop van de Stellingwarver Schrievers-
ronte wor ie hielemaol niet aarm! 
Mar eon ticntien in et jaor! D6n je! 
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maegien. 

maegien naost mi'j 
as jaw niet mooi meer binnen 
is de wereld jaw vergeten. 
jaw loen It zeld.e as mi'j 
mar men behaandelt jow niet zo 
jaw gaon toch ammes wel es trauwen 
maegien onder mi'j 
ik kreeg een beter baentien 
men docht daor bi'j jaw niet an 
jaw wu.ssen liekeveule as mi'j 
toch kom je  niet weer naost m 
men het jaw niet begrepen. 
vrouw naost mi'j 
veur jaw is de huuskaemer 
iene grate rere gevangenis 
jaw bin der naortoe leefd 
en jaw wallen graeg aanders 
dochter van mi'j 
de wereid begreep ok. jow niet 
doe men over jaw. leerderi' je. zee: 
I   is mar een maegien. 

harm houtmane 

000000dat we wat mit aonze eigen tael kunnen 
het lessend weer es blieken daon in Ni'jhaltpae, 
op een grate féestaovend in de tente van de 
jubilerend.e krfbaiverieninge VIOS. Johan 
Veenstra, Harm Hatman en Jannes Nijhalt hadden 
schetsies maekt, en elk het van dat spul 
geneuten0  Trauwens die op de plaanken stonnen, 
kónnen d'r wat van. Ben prima aavend, veur 
Ni'jhaltpae bn veur et Stellingwarfs0 Meer van 
dat spul, Stellingwarvers. 

Klaasien Griffiaen0 



\Terrek mit .iim DM! 

Dt r  stoñ een tied laank leden te lezen in de kraan-
ten, d.at et geiente'oestuur van Neststellingwarf 
een sobrtement pr 04 	schreven hadd nor 
de ten of aandere hoge bestuursinstaansie, een 
menister of zo wat, om der tegen te protesteren, 
dat de DAF-febrieken van doel weren, om een onder-
diel van dit grote inthistriekonsern van Braobant 
over te brengen naor Be1gi'. Et gemientebestuur 
van Ueststeilingwarf vi-L-1dat gien wark, ston d'r 
in die brief, want ze wollen, dat DP naor It 
noorden kwam, hier bi'j oons, in plaetse van naor 
Be1gi0 Dan zol dr hier ja omrnes een allemachtige 
prottewarkgelegenheid kommen en d'r zollen een 
boel meensken kommen.te wonen, en dan konnen ze 
hier in It noorden ok es een keer rnittellen, moej' 
mar rekenen0 

Nant industrie-produksie-gruuien-groter-
meer-rieker, dat bin de ienigste dingen, die oonze 
bestuurders driven in heur daegelikse doen en 
laoten0 Dat zien ze as heur taak, as heur plicht; 
gruuien-groter-meer-rieker! 

Alles in It belang van heur gemiente en de 
meensken, die as daor wonen0 Allernaoie zien ze dat 
as et hoogste belang: jaegen.aachter industrie, dat 
is: sturen in de richting van een ontwikkeling, 
zoas we die onder de bedrieven kennen in de raand-
stad0 

Et zal allemaole wel zo moeten, dat gejacht 
naoraaitied mar rneer en groter en rieker en 
beter00000000 

Mar as ik dan et Lendepattien d.aele fietse 
en ik zie de meerkoten daor tussen de paampels 
omrnescharrelen, en ik zie een grote schofferd 
boven de roegte zeilen en ik zie een wiekeltien 
veur mi'j langes gieselen0000000dan daenk ik: 
Verrek mit jim DAF! 
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En as ik bi'j mien zaandzoeggat zittete 
visken en ze hebben es een keer hanger, die 
knaopen van stiekelbaozen en ik trekke es een 
peer van die wilde broezers uut dat waeter, 
waor aj' nag wel vuuf meter omlegens kieken 
kunnen en dat nog tintelt van !even en ik 
hebbe dan ok nog et gelok, dat de rietdompe 
vlak'oi'j begint tepoempeno.e00000e0000 
dan daenk 1k: Verrek mit jim DAF! 
En as ik es de esthoek in stroeze en ik zie 
dan die bunders rietlaand en ik wete van al 
die wezelingen en mudden en visotters die 
as daor wonen en van al die dikke snoeken 
in die petgatten, die daor nog krek zo leven 
as honderd jaor leden, krek zo wild en zo 
roeg0000000 dan daenk ik: Verrek mit jim 
DAF! En aj' daor dan es over deur daenken, 
over dat gejacht van oonze gemientebestuurders, 
dan begin ie te twiefelen, of ze wel et goeie 
pattien langes lopen. Dan begin ie te 
twiefelen of zokke bestuurders wel hoge en 
bried genoeg kieken kunnen am te overzien wat 
ze naorstreven000..00! 
En dan wodt je twiefel zaachiesan zekerheid, dan 
kriej'. zaachiesan de overtuging, dat die 
bestuurders een glad verkeerde instelling hebben, 
om datgene, waor ze veur ansteld binnen, ok 
goed te doen! 

Goed, niet alliend veur vandaege, mar ok 
veur morgen en overmorgen. 

Zi'j zullen It misscien wel goed mienen 
mit heur gejacht naor aaltied mar meer en groter 
en beter000000000000000 

Mar 1k zegge: Verrek mit jim DAF! 

J0w0 Nijholt. 
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An etbestuur van de 
Stellingwarver Schrieversronte. 

Diever, 24 april 1973. 

Geaoht Bestuur, 

De Stellingwarver tJmroepstichting (SOS) bestiet 
mog mar ld5t en net as de mienste pasgehorenen is 
hi'j as aarme droamel op de wereld ekornen. 
De eersten die daor wat an doen wollen weren 
de IU van de Stellingwarver Schrieversronte, want witj 
bestunnen nag mar een week of wat toen er een flinke 
gift van jullie binnenkwaamp, urn te zorgen d.aw oes 
kunnen laoten heuren. 
Now kank rni'.j dat wel veurstellen, want je moers 
tael schrieven of over de radio an een aander deur- 
geven ma niet zo'n hiel groat verschil0 
Har toch was It fijn urn te marken dat er zo gauw 
belangsteliing veur oeze stichting was. 
ai daoromme, Schrieversronte, hartelik bedaankt 
veur dit fijne gebaar, Zo gauw as wi'j in de locht 
bint spreken wi'j mekaar nog wel ies weer. 

Nit hartelike groeten 
namens et bestuur van de SOS, 

J. Winters, 

penningrneister0 
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Een pro tte meensken kun et drpslied van 
Berkoop niet weer vienen. DaorOm publiceren 
we et in disse Ovend, Larnkje Hof het et 
schreven0 

In Stellingwarf zo tussen Lend) en Tjonger, 
Daor ligt een d6rpien, overal be!.,--end. 
Et is Berkoop, Ja dat zal elk wel weten, 
En wie daor kornt,; d.ie is daor hiel gauw wend. 

Refrein 

Want de meeneken bin hier krek liek as de grond 
Tillen niet zo zwaor, en It woont er Ok gezond 
En ornringd d.eur bomen ziej' de karke staon 
Staot daor stil te drornen over komrn' en gaon. 

Veul mooje plakkies bin hier ok te vienen, 
T Meul— en Koepelbos en Lendekaant 
Zo bin dtr hiel wat d.ingen die je bienen, 
Ja '± 71 c Ja 	goed bitj  oOns hier op et 

zaancL 

Ja wie hier warkt en leeft tussen de Weensken 
Die hetet hier wel hiel best naor zien zin, 
Die zal gien aander wooiplak ooit weer weensken 
En gaot hi'j ooit ...... verget hi'j It lieke mm, 

Larnkje Hof—de Boer. 

Hi'j was in China en in Japan, hitj  gong 
naor Rusland: en Zweden. Hi-'j kon Engels, 
Russisch, Fraans en nog veule meer tae1, 
00000000mar hi 'j verleerde et Stellingwarfs niet, 
En .....0 hi'j was en bleef lid van de 
Stellingwarver Schrieversronte! 

- De tekening op blz. 15 is van Sietske 
Bloemhoff, 
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Dr. Enties bit.1 Schrieversronte: 

"LITAIRE PRINCIPES GON OK OP VEUR 
STRE =AE LO 

Deur de iewen henne is et Hollaans van Hollaans 
dialect gruuit tot een verkeerstael "Nederlaans", 
een omgaankstael veur et hiele laand, Zo lievelao 
kwamrnen de ere streektaelen in et gedrang; et 
wodde de hieltied minder makkelik om die overaende 
te holen0 Schrieven in de streektael? Et is an 
now toe op een protte plakken wat 'apats", as 
d'r goenend binnen die in de streektael sohrieven 
gaon0 En as ze dan ok nog '1iteratuur1' maeken willen, 
dan wodt et hielemaole wat biezunders0 len van de 
oorzaeken is, dat men vient dat de streektael 
allienig "mag" in bepaolde situasiest* 0  

Dat zee dr. Hendrik Entjes, wetenschoppelik 
mitwarker van et Nedersaksisch Instituut van de 
Rieksuniversiteit van Grunningen op zaoterdagmid-
dag zeuven april veur een niet al te groot, mar 
wel andachtig publiek, in de sfeervolie Eu.penbaore 
Biebeltheek in Oosterwoolde. Veurdat de veur-
zitter van de Stellingwarver Schrieversronte et 
woord an de heer Entjes geven hadde, hadden Jannes 
Nijholt, Jan Betten en hi'j een overzichien geven 
van wat d'r in et jaor dat de Stellingwarver 
Schrieversronte flO;W bestaon het, gebeurt i's. Niet 
dat we now al te lange bekommen meugen, vimnen ze, 
mar d'r is wat in beweging0 Mar de boel moet deur-
gaon! Et was dan ok een dudelike zaeke, dat de 
Stuurgroep een beroep op elk dee, am, waor dat 
mar even kan, mit te helpen. Ok wat de plannen 
veur domrniet anbelangt: een stokmennig uutgiften, 
nieer propaganda veur et Stellingwarfs, et mit - 
warken an een tentoonstelling, meer teniel, meer 
"harbargespul", en gao mar deur0 



Krek in disse tied, now dehd.oltiod moor meerisken 
oge beginnen to kriegen your wat d'r bli.even moe.t, 
moet et Stollingwarfs toch vast anslaon kunnen, 
vuri men0 

Slim belangriek is ck, zee dr. Entjes dat 
men et literaire leven eon kaans geft deur et 
maekon van eon literair tiedschrift0Hi'j 
dochte daormit liekewel niet allienig an Stel-
lingwarf, mar op hiel Oost-Noderlaand0 An now 
toe wOl men de "algemiene litoraire principes" 
vaeke niet annemen your et schrieven in de 
streektael 	toch zol dat hiel g.oed. 
kunnen. 

Omdat do streektael vaeko allienig thuus 
of allienig in een bepaoldo omgevingbruukt wodt, 
mient mon vacko dat schrieven in zoe'n streek-
tael allienig in de sfeer van et "gemoedelike 
blieven -moot'.-:Pattie moensken mienen ok, dat 
streektael zo omd.ebi'j etzelde wezen moet as 
"banaai, en daorom wodt eon stokkien om de 
"Platte humor" die d'r in zt, veur "goed" 
an zion0 

Ic kun jo in do streektaei krek lieke 
good uütdrokken as in de are taelen, dus 
waorom zoj' niet wieder gaon durven? Waorom gien 
ore soorten von literatuur in do streektael? An 
de ere kaante is et ok geveerlik dieks te 
"hogo" to griepen, omdaj' dan weor de kaans 
hobben daj" niet i to veule lezers over helen. 

Schrivon, macken van literatuur, is 
neffens do hoer Entjes ok "ludiok" ommegaon mit 
de tad. Hier haokte hi'j even in op eon opmarking 
van ionè van de anwezigen, die ok oven een streep 
zet haddo ondôr et ludieke element in et 
schrieven in do streektael. Et is muuilik to om-
schrievon wat "literatuur" in plaQts van 
ttlectuur?t nog precies is, en wat bi'jglieks 
"bogaafd" is. Toch waogdo do hoer Entjos him 
1iieran. Iiit eon poor Overioselso godichten van 
Johanna van Buren in do haand porbeerde hi'j 
zion idonon dudelik te macken0 
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Organisaosie van schriovers, allienig al veur 
bi'jglieks et uutgoven van boeken en tiedschriften, 
vim do hear Lntjes belangriok0 

Doc do meensken op de woorden van de heer 
Entjes ingaon konnen, kwarnrnen d'r nôg versaheiden 
interossante dingen op do bod.d.en0 

t schrieven in et Stellingwarfs moet uut 
de sfeer van et Folkloristische', 'Niet allienig 
do schrieftael, mar ok de spreektael moot "ver-
zorgd' wezenu,  en al zok soorte van dingen meer 
wodde over praot. 

Even  over vieven kon iederiene bed.aankt 
wodden veur do hulpe en andacht your en op disse 
middag0 Slotwoorden: "Wi'j moe'n deurzetten0 
Ond.anks et negatieve praot daj' dan wel es heuren, 
zo van: "e jo, et wodt toch niks". Wi'j kun op 
een goeie meniero winnen, as elk mit dot!' 

Nie weot het disso middag d'r toe raithulpen 
dat et "li.teraire levon" in de Stellingwarven wat 
roomer wodt! 

Honk B1oemhoff.  

Van do Stuurroep. 
Zoas in do veurige Ovend beloofd is, zollen wi'j 
oonze ledon aen financieel overzicht geven. Dat 
is bi'j disso Ovend daon0 Zoa,s jim weton is 
Johan Veenstra oonzo pOnghoold.er0 Gerda van der 
Veen en Jan Batten zullen boeken on kas controloren0 

KRULIiIELTIEN 
En et harbargespul komt douk weer op de plaan.ken 

mit "Tussen meiken en op berre gaon". D'r wodt nag 
een keer your rippeteerd. bi'j Tjalma in Berkoop op 
zaotordag 1 september am half driejo0 5 september 
Donker'oroek, acht ure! 
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As de keuningiime 25 jaor biTj de zelde baos 
west het, zo'zegt Johan Veenstra in de tekst 
van et speciale eupeningslietien! 

RIEGELE.1ENT ,. 

De Stuurgroep het glen reaksies had op et 
riegelement0 1Ji'j nemen this an da1 et jim naor It 

zi.n is. Ji'j sturen d.e loden hierbi'j een riegele-
ment0 I'j...bin.in die dingen niet. zo kundig, dat 
wi!j binok now nog beni'jd naor deskundig corn-
mentaor! 

De Stuurgroep S.telli4gwarfs0 

Culturele Jia.od Van: Fies1aand0 

Zoas jim weten, is de Steliingwarver Schrievers-
ronte ok veDteenwoordigd in de'yske Kul-
tuerried Veur de' literatuur zitten daor in: 
Vrotiw H0 Fiebenga—Ludiig (van et bekende 
'frysk Skriuwersboun" en Ondergetekend.e0 'Diss e 
meensken zitten daor as et waore weer. veur de 
sektie&', in dit geval this veur de sektie 

literatuur0 In die sektie zitten ok nog veur do 
Schrieversronte: R.Oosterhof (uut Peize) en 
Johan Veenstra0 Op It heden is men daor doende 
mit eon 'inventa.i'isaosie van wat'd'ri,"en-'een 
veuruutblik op,wat d'r komme.n moét op et culturele 
viak in Frieslaand0 Zo as jim begriepen, eon slim 
belangriekekrestie, ok veur de Stellingwarven0 
Te meer, omdat men een soortement van t?kiiltuurnotalt 
in mekeer zetten wil0 

Niet al oonze dingen en dinkies lain ail  daor kwiet 
vanzels0 Over niet al te lange tied kommen wi'j hierop 
weermrne 

Honk 31oernhoff0 
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"00LDEB1RK00P bOLT EUPEN ST.PJ" 

Zaoterdagmiddg 30 juni wodd.e bi'j Appie r2jalma 
in Berkoop de)'Eupen Sta1 eupend deur borge- 
meister Dr. 	H0 Oosterwijk0 Die ontruurnde 
letterlik en f'iguur1ik de stal vein' de keunst. 
Uut de stal van Appie Tjalrna wodden deu.r de 
"Geitefok" géiten votjaegcl, en in disse stal 
hongen al schilderi1 jen0 

Veur le eupening weren alle meensken nuugd, 
die mitdoen an de tentoonstelling, en die, die 
d'r veerder op de iene of ere wieze an mit hulpen 
hebben diss:e Eupen Stal veur mekeer te kriegen. 

De ten-boonstelling lat veural veul keunst-
warken zien van sohilders, pottebakkers, sier-
smitten, een sierraodenmaekster, en al zo wat 
henne0  Veerder kuj' d'r oolde ambachten zien, 
"huuvl Let" Van  plattela.ansvrouwen en gao zo mar 
deur0 Netuurlik is oonze Stellingwarver Schrievers-
ronte dr ok. :Claosien Griffioen, oonze mascotte, 
is dir. Zij staot in cafetaria Edens, waor 
trouwens de rneensken, die vaoke veur de Schrievers-
ronte op de tenoonste11ing staon om et yolk wat 
over et Stellingwarfs te vertelien, et hatstikke 
best hebben. As wi'j et zo bekieken is dir donkt 
oo's een protte belangstelling vein' de tentoon-
st.elling, ok vein' die van de Schrieversronte0 le 
hebben netuurlik altied meensken die mit de neuze 
in de iocht d'r an veurbi'j lopen, mar d'r bin 
beslis-b ok een boel meensken die een protte belang-
stelling zien laoten0 Daor bin ok hiel wat meensken 
bi'j die zels niet Stellingwarfs praoten0 Oonze 
boekies en oonze Ovend wodt dir ok verkocht0 Al' 
d'r niet west hebben op disse tentoonstelling, hej' 
donkt mi'j wel wat mist. Et gemiddelde aantal 
meensken ligt zo bi'j de 60 per dag, mar dir weren 
ok daegen van 120, 100 en 110 bi'j0 Aj' dir dit 
jaor flog niet west binnen 	 It zol mi'j 
ofvalen, as Berkoop ankem jaor niet weer eupen 
sta.l hul! 

Sietske Bloeniloff, 

Klaosien Griffloen: 'Neensken,meensken,wat een 
- 16 - 	 meensken. 
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