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BESTE JONGEN EN MAEGIES!
De zommer zit d'r weer haost op! Jim bin vanzels allegere al weer song wend om naor
schoele te gaon. Dit keer kommen jim in Uut de buse van sues tegen over dieren. Dat
het vanzels aulegere te maeken mit dieredag, want dat is et al gauw weer. Op vier
oktober is et wereiddieredag. Mar wat hoolt dat now aentik aulegere in? Now, dat zit
ziezo: Sund 1930 wodt d'r ieder jaor op vier oktober wereiddieredag orgeniseerd. Et
jaor daorveur wodde in Wenen (Oostenriek) tiedens een internationaol dierebescharmingskongres vier oktober uutreupen tot wereiddieredag. Et doel van die dag is om
de meensken te wiezen op et hebben van (meer) respekt en eerbied veur de dieren.
Now zit dat in Nederlaand we! aorig goed, vanzels. Aihoewel... ok hier wo'n nog wel
dieren mishaandeld of wo'n honnen of katten uut de auto zet veurdat de baosies d'r
van op vekaansie gaon ... !
Waorom dieredag now krek op vier oktober is, het trouwens ok een reden. Hiel vroeger, in de dattiende ieuw, Ieefde d'r in Italië een man die Franciscus van Assisi hiette.
Hi'j was de zeune van een rieke koopman. Mar Franciscus hul niet van die riekdom
en wol in aarmoede leven. Hi'j Ieefde deur te bedelen en hu!p zieken en knapte karkies op. Laeter gong hi'j nog meer rondtrekken en begon te preken. Hi'j wees in zien
preken altied op et belang van et plaante- en diere!even. Hi'j gong daormit zO veer,
dat de meensken in et !aest dochten dat Franciscus mit de dieren praoten kon! Totdat
hi'j sturf, op drie of vier oktober 1226, bleef hi'j dat doen. Omdat Franciscus dus zovule veur de dieren dee, wodt dieredag op zien starfdag huHen.
Een aonig gegeven: Wussen jim dat in de tied dat Franciscus Ieefde, in de
Stellingwarven de eerste dorpen oritstonnen ... ?
Maek d'r vier oktober en alle ere daegen een mooie dag van veur jim (huus)dieren!
Veul plezier mit Uut de buse en tot de volgende keer!

TWIE GEDICHIES OVER DIEREN
In Uut de buse staon dit keer twie gedichies over dieren. Beide gedichies gaon over een hond. Et eerste
gedicht hiet An de baos van Robbie, en is schreven deur Johan Veenstra. Et hontien Robbie is uut de
auto zet, mar wodt gelokkig vunnen. Hi j mag bi / de ik-figuur in et gedichien blieven, en krigt daor een
hiel goedplaklcien. Mar soms is Robbie nog wel es een betien van slag Lees mar:
An de baos van Robbie
Vremde baos, ik heb een hontien,
dat hiet Robbie neffens mi'j.
't Ston temeensen in zien halsbaand,
naor die naeme luustert hi'j.

Vremde baos, kuj' now wel s!aopen,
hej' gienhatt' zeer van j ow daod?
Daenk ie now wel es an Robbie,
waor hi'j is, hoe 't mit him gaot?

'k Vun him zo mar van-de-zoemer
bi'j oons aachter in de bos.
Vaastebunnen an een polle,
'k Maelcte rap zien ketten los.

't Gaot him goed, mar d'r bin naachten,
dat hi'j goe!t, is hi'j van slag.
Vremde baos, zol hi'j dan dromen
van die malle zoemerdag?

Haj' doe iens gien medelieden,
wol ie Robbie zo graeg kwiet?
Heurd' ie doej' de auto keerden
dan zien klaeg'lik blaffen niet?
De hond in et ere gedicht komt uut et asiel en krigt gelokkig 6k een hiel goedplak. Wat in et gedichien
Woef...! verteldwodt, is trouwens echt gebeurd. Et wodde schreven deur Henk Bloemhoff.
Keiie (ziefoto) was een hond van zoe 'n drie maonden oold, doe hi naor et asiel mos. De meensken die
him hadden, weren wel wies mit him, mar gongen in een flat wonen. Keiie was een hiele grote hond, en
veur zoe 'n hond is een flat vanzels niks. Den baosies brochten him naor et asiel van de dierebescharming in Liwwadden. Zi / hoopten dat Keiie een goedplak kriegen zol. Mar eerst wol gieniene him hebben. Kellie was best een mooie hond, mar glen rashond. En een hieleboel meensken vienen dat slim
belangriek. Keiie wodde de hieltied zieliger en zieliger. Hi / kon ok hielendal niet mit de ere honnen in
zien hokke opschieten en vuulde him de hieltied minder op zien gemak
En doe op een dag belden d'r weer goenend op naor et asiel. Die meensken wollen hiel graeg een grote
hond hebben. De baos van et asiel begon mitien over Keiie te vertellen. Dat et zoe 'n hiele lieve hond
was, en ok dat et een hiele grote hond was. Nog groter as een Duutse hedder. Of dat soms groot genoeg
was. Now, dat vunnen de meensken groot zat!
Mar de baos van asiel vertelde 6k, dat Keiie him de hieltied minder goed vuulde in et asiel.
En dat et belangriek was dat hi / gauw een mooi en goedplak kriegen zol, want as hi / nog wile langer
in et asiel bleef kon hi j van poere ellende misschien wel dood gaon. len ding was zeker, zee de man van
et asiel, ze zollen d 'r een geweldige hond an hebben.
Now, et leek de meensken -ze kwammen van Ni /berkoop- allegere hiel goed toe en ze stapten vot-endaolik- in de auto naor Lrwwadden. Doe ze in el asiel kwammen en bi / Keiie keken, weren ze aenlik
drekt verkochi. Ok a! zat Keiie zielig in een hoe/den te kieken en gromde hi y now en dan naor de beide
ere honnen in zien ho/dc/en. Nao nog even overlegd te hebben, moch Keiie uut et hokkien en in de auto.
En doe gauw naor zien ni Ye thuus in Steiingwarf
Et was trouwens de ienige keer dat Keiie onbekommerd in de auto sprong. Doe hi / ienkeer in
Ni jeberkoop woonde wol hi) nóóit weer in de auto. Hi) was vast en zeker doodsbenauwd, dat hi)
weeromme mos naor et as/el, daenken Jim ok niet? En hi) was alt/ed poerlelk op straoljaegers.
Et kebaol daorvan dee him vast en zeker ok daenken an et as/el. Niet zo veer van et asiel is ommes een
vliegbasis!
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Wat Kellie d 'r zels allegere van vun, kun jim now lezen in:

WOEF...!
Beste meensken, hier bi'j omme,
Wi'j' es lezen, wat a'k schrief?
'k Bin een hond uut et asiel,
Soms vervelend, meerstal liefl
'n Posien leden kwam ik bi'j jim,
Uut de stad naor Stellingwarf.
Bi'j een baos mit boerkeri'je,
Mit een machtig mooi groot arfil
'k Speul hier vaeke in et kaampien,
'k Diedel omme in de tuun!
En ik heur soms iens de baos niet
As ik in de wal 0mm' struun!
Bliede bin 'k, dat kuj' begriepen
'k Heb It meraokel naor mien zin.
Mar dat is niet waor 'k om schrieve..
Dat hoeft niet de wereld in!
Nee, ik wol jim bier wat vraogen.
Op et plak, waor ik eerst was,
Zitten nog zoe'n veertig maoten
Mit pepier, en zónder ras!
Wi'j' een hontien hebben, meensken,
Daerik dan evenpies an heur!
Daenk dan even an mien vrunden!
Daor bin wi'j slim daankber veur.

MOPPIESgrappiesMOPPIESgrappiesMOPPIEsgrappjesMoppIEs
Peter het een schildpad kregen.
Zien zussien bekikt et besien een
posien en zegt dan: Hael dat deksel
d'r es of, dan kan 1k him aaien!'

Een joongien schrikt van een blaffende hond. Et baosien stelt him gerust:
'le hoeven niet bange te wezen,
ie kennen toch wet et spreekwoord:
B/a ifende honden bijten niet?'
'Jaowel,' zegt et joongien, 'mar ik
weet niet as die hond et Ok kent!'

Klaas is in de dierewinkel en wil
weten hoevule as de gooldvissen
kosten. De win kelier zegt dat die
€ 3,00 et stok binnen. Klaas
vint dat nogal yule en vragt:
'Wat kosten dan de zulvervissen?'

Op een klein eilaantien staot een ezel.
Hi'j wil d'r graeg weg, mar wet niet hoe.
Dan komt d'r een man in een botien
langs veren. Hi'j zicht dat de ezel
haost wanhopig is, en ropt:
'le moe'n balken! Een hiele poze,
krek zo lange totdaj' genoeg balken
hebben om een brogge van te bouwen.'

Een kleine duzendpote zegt tegen zien
mem as ze de schoewinkel in gaon:
'Mem, asjeblief. le kopen toch glen
schoenen mit vieters veur me, hen?'
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UUT ET NI'JE BOEK VAN JAN VELDHUIZEN

BEES TEBENDE
mit beestachtige riem pies
Op disse bladziede kun jim een tal riempies lezen uut et ni'je boek Beestebende van
Jan Veldhuizen. In et boek speult de humor een belangrieke rolle. De beestachtige
riempies, zoas Jan Veldhuizen ze zels nuumt, zitten vol grapples en woordspeulings.

BOKKJG

MEENSKEN KIEKEN
in een grote dieretuun
in een kouwe an de buterkaant
daor zit een hiel klein aepien
kiek, daor an de linkerkaant

Een bonte bok uut De Langelille
gaot vanaovend slim tekeer
tegen zien wettige echtgenote
hour, daor foetert hi'j al weer

zien moeke had an him verteld
dat de meens slim geveerlik was
mar hier kon 't gien kwaod
ze leupen allemaol aachter glas

ok de kiender moe'n et ontgellen
hier een kiap en daor een schop
pas op, zegt breurtien tegen zussien
hi'j het de bokkepruke op

wat is now toch de reden
et aepien kikt de hiele dag naor meensken
van die herrie bi'j him thuus
wit en zwat en klein en groot
och, heit is hatstikke duvels
die hieltied gekke bekken trekken
want d'r is glen bokbier meer in huus
en hi'j lacht him bi'jkaans dood

VLIEGE

L1!11s)i

een grote, dikke vliege is
echt waor, 't is ongeleugen
op een mooie zoemerdag
van Amsterdam naor Bull toe vleugen

een ram, een hiele grote
ston to niksen bi'j de hekkedam
doe zag hi'j een ujje, een blote
die daor zo et pad of kwam

mar de schrik sleug him om 't hatte
hi'j raekte hielemaol van streek
doe hi'j van uut de hoogte
op et dörpien dae!ekeek

moej' daor now toch es kieken
't wodt hieltied gekker, docht die ram
mar bi'j naovraog dee et blieken
dat de ujje net van de kapper kwam

hi'j docht, dit gaot verschrikkelik mis
et bliekt dat hier glen vliegveld is

ri

Om de bosdierepuzel op te lossen hej' et lissien neudig dat hieronder staot. In dat lissien staon zeuventien
verschillende dierenaemen in et Stellingwarfs, mit daoraachter de vertaeling in et Nederlaans. Soms bin
die woorden etzelde, mar soms is et verschil ok hiel groot. Alle dieren kommen in de Stellingwarven veur.
De meersten ziej' veural in de bos.
De zeuventien Stellingwarver woorden moe'n in de witte vakkies van de puzel invuld wodden. Mar
waore? Om jim een betien op weg te helpen hebben we de letter M al vast op et goeie plak zet.
Jim zien vanzels wel dat d'r ok witte hokkies in de puzel binnen mit een ciefer d'r in. As jim alle woorlen invuld hebben, moe'n jim de letters die in zoe'n hokkien staon invullen in de riegel witte hokkies die
)nder de puzel staot. Aj' alles goed daon hebben, komt daor de naeme van nóg een dier. Die naeme is ok
.n et Stellingwarfs, mar jim weten vast wel wat veur besien as et is!
Dosmoesien - bosmuisje
]as - das
Joeve - duif
nte - eend
e1egouw - wielewaal
iaeze - haas
iavik - havik
atoele - (kat)uil
mien - konijn
jester - lijster
neze - mees
)atries - patrijs
ee - ree
oodbossien - roodborstje
chofferd - buizerd
os - vos
vapse - wesp
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Qp de boverste foto zien jim et oolde stationsgebouw van Wolvege. Et eerste treinkaortien wodde daor op
15 jannewaori 1868 verkocht. De foto is van niet yule laeter. Een stok of wat jaoren leden was d'r spraoke van dat dit prachtige oolde gebouw, krek as een hieleboel ere stationsgebouwen, ofbreuken wodden zol.
D'r zol een mooi ni'j en medern gebouw veur in de plak kommen. Funk wat meensken kwammen daortegen in verzet. D'r was ja al zo yule van et oolde Wolvege verdwenen! Veural deur dat verzet is et stationsgebouw d'r nog. Et wodde opknapt en staot d'r now weer tiptop bi'j, vienen jim ok niet?
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UUT DE STELLINGWARVER NETUUR
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In de haast verzaemelt de iekhoorn eten veur krappe tieden. Hi'j zocht
veural naor ekkels en beukeneuties. Hi'j legt d'r een hiele veurraod van
an en verstopt die goed. As et dan een hiele koolde winter wodt, zocht
hi'j zien 'veurraodschuurties' weer op, as hi'j die temeensen nog vienen
kan! Soms hebben ere beesten, zoas moezen of hoolteksters (Vlaamse
gaaien) zien veurraod ontdekt en opeten. En soms wet de iekhoorn niet
meer percies waor al zien veurraod is. Jim moe'n weten dat hi'j zien eten
op een hiel tal verschillende plakken verstopt het!
In de haast maekt de iekhoom ok een stok of wat winternusten. Hi'j
maekt die deur oolde ekster- of kri'jenusten an de binderkaante mit
dreug grös te beklieden. Mar hi'j maekt zels ok wel es een nust van takken, blaeden en gros
De iekhoorn hoolt glen winterslaop. Mar bi'j min weer en felle koolde blift hi'j wel es een peer daegen in
ien van zien nusten. Et spoor van de iekhoorn is zo appat, daj' je aenlik niet vergissen kunnen mit die van
een aander dier. Mar aj' onder et kuieren d'r naor zuken, zal et j opvalen daj' in de Stellingwarver bossen niet veul sporen van iekhoorns vienen kunnen. Ziekten onder de iekhooms bin d'r de oorzaeke van dat
de iekhoorn hier haost niet meer veurkomt.
Sommige meensken vienen et hielendal niet slim daj' niet yule iekhoorns meer zien. Dat komt omdat de
iekhoom graeg voegelnussies mit eier ofjonkies d'r in leeghaeld en die
opet. Butendat knabbelt de iekhoom graeg an de jonge loten van naaldbomen en an de baste d'r van. Toch
is et jammer daj' et besien haost niet meer zien, want hi'j heurt wel thuus in de Stellingwarver netuur!
(Uut: Zwalken, diel 2. W Scheenstra. Tekening: W Scheenstra.)
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uutjacht. Mar et regent dan ok wel zo hadde, dat et
honnen en katten regent! Hij is et hontien, wodt
wel zegd as iene de pineut is en -aiweer- argens
veur opdri'jt. En iene die et mit iederiene altied lens
is en iederiene geliek geft hi aft mit aile honnen in de
bos mit. Veerder kuj' vechten as katte en hond en
meensken die bi'j mekeer in huus wonen en slecht
opschieten kunnen ieven as hond en katte. Aj' graeg
willen dat iene je slim aorig vienen zal en ie slij men
d'r zuver een betien mit onime, dan loop ie iene as
een hontien aachternao. Mar aj' iene niet lieden
meugen kuj' die as een hond behaandeien (slecht).
Daornaost wodt een hond trouwens ok vaeke argens
mit vergeleken:
Zo bont as een (bonte) hond
Zo misselik as een hond
Zo muui as een hond
Zo ziek as een hond
Zo trouw as een hond
Zo bertaoi as een (lelke) hond
Zo bliede as een hontien

Omdat disse Uut de buse in et teken van dieredag
staot, kieken we es even bi'j een 'dierewoord' in et
Stellingwarfs Woordeboek. En... et is mij net
geliek, a 'k deur de hond of de katte beten wodde.
Dat kuj' zeggen aj' argens tussen kiezen meugen en
et kanje niks schelen of et maekt je niet uut. D'r bin
dan ok wel goenend die zeggen et is mij om et
even, as et honnen (reuen) binnen of teven!
Wi'j kiezen dit keer veur et woortien hond in et
Stellingwarfs Woordeboek. Now, en daor staon veul
meer aorige zinnen en uutdrokkings bi'j. Lees mar
es mit!
Aj' argens kommen en d'r is gieniene thuus, kuj'
zeggen d'r was gien hond thuus. Mar aj' thuus kommen en et eten is op, dan vien ie de hond in de pot!
As iene je een opdracht geft en ie hebben d'r gien
nocht an kuj' zeggen kommandeerje hond en biaf
zels, of 1k binje hond niet! En as iene d'r hiel vremd
en nuver uutzicht, wodt d'r wel zegd dat een hond
'm d'r dood tegen biaffen zol. Bi'j slecht weer is 't
zok min weer, dat een goeie boer zien hond d'r niet
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