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WA EMME WULDER ONS IERE MISDOAN ? 

 
Miljerre ! Woar es den tijd dat da Euroviezefestival ’t uugtepunt van ’t joar was baa ons teelevie-
zeseezoen. Oasek ezuu un joar of tiene was zatten we baa Sara en Rietse mee al de gebuurs van 
de Brandstroate tuupetegoare in de veurploatse te kijken hoe da Corry Brokken den iesten prijs 
kreeg ! Doar zat nog muziek in. Achter de prijsdielinge paktegge Sara euren akordeejon (nen 
Lichtervelde) en de ’volgewassenen’ zingdeggen en zuipteggen den nacht rond. Da kunde ui 
vandoage niemer veurenstellen of ‘t es in de kantiene van Effesee Loatem! 
Vent, da woaren tijden hé. Sara en mijn peetse woaren d’ieniegste die un teelevieze oan in ’t 
stroate. wulder gonken doar mee al de gebuurs moar al te geeren kijken noar ‘Schipper noast 
Mathilde’, ‘Zeeroom en Benzamien’, ‘Ivanhoe’, ‘Bonanza’ en de Fransen varjetee mee Gie Lux 
en Albeir Reisneir mee zijn 
mondmuziekske. 
 Mijnen patten trokket 
tot begin de joaren tsestig om 
ezuu nen bak in huis t’ollen, 
nen “Loewe Opta’ en ton 
nog ienen mee un binnenan-
tenneke. Da spel un kost be-
kanst nie op de commode. 
Woame drei of vier posten 
mee nui en tons veel snieje 
op ’t schirm. Een dakantenne 
da un most nie want voader 
was duivenmelker en zijn 
duiven zoe’n teveele verlet 
én. 
Ee was al ezuu koad op den gebuur omdasse ’s zondags euren was uithangdegge op ’t moment 
dan zijn prijsbiestses in den spoetniek moesten duiken. Man, ezuu dramats! Tons weundeggen 
wulder al in de Golfloanne en da was nie vrie mee mijn goestinge… Oas moeder  ton‘Sarie Ma-
reis” kwieldegge, kreegek de troanen in mijn uugen. 
Nui moe’k wel toegeven da’kik ton mee den tijd uuk liever baa de gebuurs gonk kijken, knuskes 
in den divan tussen Zaniene en Zakliene. Oas’t licht uit was, koste’k nui en ton in den duik over 
zachte billekes wrijven hé. Da gaf uuk un goe gevoel in de broek, weete? 
Nui bestoat da ollemolle niemier. Toch ezuu niede. Vandoage kijkte zelfs televieze mee uiwe 
smartfon of tablette. Veel interessants un es’t er nui wel eigentlijk niemer op de bekende zenders. 
‘t Moest beteren mee de toer de France en den teenies in Parijs. Moar dienen vierus ee ons baa 
ons leepels. Iederien moe in zijn kot blijven en vrie opletten om ‘t nie te betrappen ! Andses was-
sen en afstand pakken !Gien sport nemier van de joare en uuk gien konseers. Deur die kriese 
keldren d”andielen moar dedie van Netflix zullen wel omuuge schieten. 
Ik un kijke niemer en “k drink nen goejen mee moate moar nui zonder moaten !  
Gien Sammenschollinge niemer van mier dan twieje en gekollokeerd blijven tot oas die vier rus-
sen eindelingen wig zijn... 



  

KOMT UIT UW KOT… LARGO 

 
Als nen hond die wat bij zijn verstand is zoals ik, Birkes’verhaal leest, dan leest hij tussen de lijnen door dat 
zijn toekomst vooral achter hem ligt.  
Diene mens heeft een nogal mooie en bijwijlen ondeugende jeugd gehad. Het is hem gegund. Maar als hij 
over Vier Russen begint. Pardon, dan weet ge dat de Coronavirus zijn hersens al heeft toegetakeld. God 
hebbe binnenkort zijn ziel en de Burgemeesteres vergeve vooral al zijn politieke zonden. Het schijnt dat hij 
links en rechts verbannen en verketterd wordt. Wat hem al mijn sympathie en mijn eervol respect van poli-
tieke bastaardhond oplevert. Préposthuum. Of hoe zeggen ze dat? Birke, op nog vele gezonde jaren! En 
scherp blijven hé! Laat uw kontreirige spitsvondige geest door die Coronadinges en die polletiekers niet 
platwalsen. Het is de Chinezen hun schuld, Birke. Die vleermuizenneu...riërs. Maar de politiekers hebben 
ook wel hun verantw..... Allee schluss damit. 
De wereld staat op zijn kop. Dat is ook tot in mijn hondse bovenkamer, mijn hondse huiskamer, wat zeg ik, 
tot in mijn honds hondekot doorgedrongen. 
 
Komt uit uw kot ! 
Een blijkbaar historische uitspraak van een eminente politika ( één ka, Largo, hou het respectvol aub) heeft 
mijn baas ook al op zijn kop gezet. 
Ze zeggen wel dat de geconfineerde, geconfijte, gecotingenteerde en geconditionneerde mens eerder gaat 
sterven aan echtgenotencannibalisatie, al dan niet gerelateerd aan uit de pan gevlogen indoorbarbecues , 
dan aan dat Russisch klein bier van Birke. Maar dat is maar een magere vleeskroket ten overstaan van de 
vette kluif aan dierengeweld en aan hondenterreur dat de 4G’s veroorzaakt.  
Vraag het maar aan Winch, onze huisroodvis: dat beest haar aquarium wordt vier keer per dag helemaal 
geleegd en ontsmet. Niewaar Winch? 

Winch (bijgenaamd Odejavel) beaamt. Komt uit uw kot!  
Baas vliegt 8 keer per dag buiten van zijn bazin die 8 
keer per dag de vloer moet ontsmetten, de klinken mee-
neemt , ( waarnaartoe weet een hond niet), de dioptrie 
van de WC bril controleert . Baas vliegt en Largo vliegt 
mee. Je zou er ‘de vliegende’ van krijgen. En er is al zo 
weinig WC papier heb ik van horen zeggen gehoord, zeg 
ik U. 
 Baasje en ik hebben ondertussen alle wandelpa-
den van ons dorp in alle richtingen afgetjold. Alle mensen 
zijn blijkbaar hun huizen aan het ontsmetten, want er is 
geen hond, gelukkig geen kat, en ongelukkig voor mij en 
voor mijn baasje ook, geen teef op straat. Alle gebruike-
lijke stopplaatsen zijn dicht . Baasje komt dan telkens 
veel te vroeg terug thuis om enen te drinken, en we vlie-
gen allebei telkens onvoldaan dan weer het kot uit. 

Blijf uit mijn kot! 
Als er dan politiecontrole is duwt baasje me weg in de gracht. Komt me goed uit want ik kan dan ene drin-
ken. Maar baasje legde me daarna uit dat ik namelijk voor minstens twee tel. En aangezien ik geen familie 
ben van mijn baasje moet ik in de gracht zwemmen. Zelf een hoogbegaafde hond als ik snapt dit niet. 
De wereld staat écht op zijn kop.... 
En toen zagen we die boom. Of wat er van overbleef. 
 
Ik wou er mijn poot op heffen, want voor mij was hij toch terminaal.Maar 
baasje hield me tegen. 
Zie je , Largo, zei hij. Zo werkt de natuur: afknotten en dan komt ze 
weer tot bloei. 
Daar kan een mens van leren.  
En uit respect liet ik mijn poot snel zakken. 
Die natuur gaat een hond te boven. Een mens ook trouwens... 

 
Met ongedistancieerde likjes van 
uw geliefde bastaard,  
 
Largo.  
 
 
 
 
 
 


