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Briefke uit LATEM-DEURLE an ons ‘ouwkes’ 

 

Beste pa en ma,  
Kweete nie of dadde gulder van ginter in ‘t onbekende  ons van de joare un beetse kunnen vol-
gen ét om te zien oe da ‘t er ier in uldren ‘Lochtink an Bosch en Leie’ vandoage den dag an toe 
goat. Ochieregot ons gekoppelde durpkes zijn moar ne veuschuut gruut en toch zijnder proble-
men mee van alles en nog wa.. Hoe zoede nui willen datter in den hiele wereld peis en vree es, 
oasse in un opgetrokken boerengat mee apeupree un achtduuzend zielekes nog tegen mekoars 
kerre rijen, vloeken en ketteren veur un schijtkaize en afsprakken van gienen tel nemier zijn.  
Nie dadde gulder doar uut zoet van wakker gelegen én !  Gulder woart nog van ‘t prinsiepe van 
‘elk zijn pijpe en zijnen toebak’. Wadat er buiten de grielde van ulder duust vierkante meters ge-
beurdegge, kost ulder eigentlijk echt schillen, ee? Veur gebuurs en famielde zoede pertank toch 
wel deur ‘t vier gegoan zijn en in hiel de stroate woaren d’achterdeuren uuk oltijd los. Giene 
schrik veur dieven want er was toch niets van weerde mee te pakken. Vandoage ee elken hof 
un uuge hoage en un drei meteters uuge puurte. Niets te kerjeuzeneuzen. Ik ben da nog oltijd 
nie geweune. Baa ons meugen z’oltijd nog binnenkijken want un tsietse sosjalle kontrolle stelt 
ons gerust. Vroeger un komt niemer weere! Moesten de gebuurs vandoage nog ne kier goen-
dag zai’en of un klapke doen, tons zoe da durpsgevoel weere wa kunnen opleven. Oas ge van-
doage goejendag zegt of ne kier vriendelijk lacht, kijken de mieste ofdat in Keulen an ‘t dondren 
es. Ulder kiendses en de kleinkiendses makken ulder vandoage uuk nogal wa zurgen over ons 
planeete en dichter bai ons bedde, veur de komste van un nieuw ras da nui opgevoerd wordt in 
het nieuwe ‘Loatem.Leven’. Gulder ét vrieje tijden meegemakt mee twie oorlogen, den Spoan-
sen Griep, den polio, den softenon en nog van die noare dingen; moar wulder en nui nen arten 
klop g’ad mee nen vierus van de Sjienezen. Miekedjuu! Twie joaren van ons al te kurte leven in 
ons kot moeten blijven! Veel menschen en moaten emme verloren! Oame tons eindelingen 
kleer  woaren om ons weere te smijten,begost er doar nen echten Rus den boel te verkluuten 
deur nen oorlog te beginnen. Oekraïne ‘verschroeide eerde’, miezere, oarmoe alomme en ier 
baai ons bekanst onbetoalboare faktuuren veur gaze, elentriek en diere voedinge. Man, man! 
Den portemonnee es op nen ik en nen gij leeg. Nie leutig mee de fiestdoagen veur de deure!  
Woar es den tijd van moeder euren Paradiezoo mee apeeritief apkes, eur aspeerze ruumsoepe, 
den boesjee a la reine, de roelade van kalkoen mee appels en eerellekes en andgemakte kro-
ketses, deuregespoeld mee nen “njie sein zorze. Tons kaffee mee un stukske keststronke, nen 
diezestief en witte truufels veur de madams die nog ‘paf’ kosten zei’en. Ollemolle gedoan! Nui 
es ezuu taffelen doagelijksen kost en liefst nog in de dierste  en sjiekste restoorans. An Birke un 
es da wel nie besteed. Gien foefelinge, liever d’ouwe Vlamsche keuken zonder chichietses.  
Ja, jonk  sins dadde gulder, d’ouwkes, de kiendses, kleinkiendses en d’hondses der niemer 
baazijn es’t er thuis gien fiestenambjanse nemier te speuren. Pertank,oas ge noar de verkierde 
teeleviezeposten kijkt, es’t veur sommigste alle doagen fieste in uldren lochtink an de Leie!  
Doe’t doar goed ee en geniet van de rijstpap mee gouwen leepelkes.  
 
Tot de noaste kier! 
 
Uw kapoen, 
 
Birke 
 



 RIP VIP (de revue van twintig twee en twintig)  

 
RIP VIP. (Very important Pennemuze)  
Het zal nu een jaar geleden zijn dat Largo, mijn beruchte Kleppemuze gegaan is van waar hij ge-
komen is. Van nergens en overal.   
Sindsdien komen er regelmatig inspiratiepannes voor bij Birkes’ pennemaat, uw dienaar.  
En dus is het maar goed dat Birke me uit mijn schrijvershol wakkerschudde of jullie mochten het 
schudden met mijn bijdrage aan de Kerstkleppe.  
Quod non dus ( wat die non hierbij komt doen weet ik niet, maar « çà fait bien » om hier en daar 
wat Latijn tussen mijn onzinnige zinnen te strooien. Ad Maiorem Caeseri Antverpiae Gloriam). 
RIP VIP. (Very interchangeable Politicians) )  
Tiens, over partijdige Keizers gesproken…  
Wat is er met onze burgemeesteres gebeurd? Stiekem verdwenen en nog stiekemer vervangen. 
Niemand vraagt ons onze mening. Ne mens geeft dan zijn stem aan een partij en de andere partij 
gaat er mee gaan lopen. Tjah schijnbaar worden de postjes fel begeerd en geruilhandeld in de 
achterkamers van het Burgemeesterlijk Paleis. Nihil novi sub sole. Al is er niet at te veel sole te 
bespeuren de laatste tijd, tenzij in de betere Latemse eethuizen onder vorm van Meunière.  
RIP VIP (Very impressing Parody )  
Roberto Martinez. Die mens kan er toch niets aan doen dat die multimiljonairs die multimiljonair 
worden door een paar jaar op een bank te zitten op het moment van de show te stram zijn om 
nog op een bal te sjotten. RIP Roberto. Gekruisigd. In breed en in ‘t lang uitgesmeerd in de pers . 
From hero to zero. En het volk lustte hem rauw. Trouwens, de circences met hun panem publiek 
pers poen en politiek ( de 5 P’s van Largo) nemen het niet zo nauw met de mensheid. Wie kom-
mert zich nu om een  slordig paar duizenden slordige Filipijnen die van de torens van Babel-Al-
Qatar zijn gevallen. Elke goal is een Qatarsis. Want zoals die Marokkaan van Sint-Jans-Molebeek 
oreerde: « En gij nu? Hebt gij iets tegen sport, die de wereld eindelijk eens verenigd, mis-
schien?»  
RIP VIP ( Very insignifiant Paria ).   
Machteloze slachtoffers van de klimaatverandering. We staan stil in de file die de klimaatverande-
ring veroorzaakt. En we kijken ernaar. En we kopen extra zonnecrème . En besproeien stiekem 
onze tuin. En we blijven zeuren over onze energiefactuur. Terwijl het in ‘t Zuiden nog Zuidelijker 
wordt. Terwijl de laatste oasen verdampen, de laatste dijken overspoeld worden, de laatste bos-
sen verbrand. Er is daar zelfs geen hout meer om een Ark van Noë te bouwen. En wij maar kla-
gen over de opwarming terwijl we een extra stronk duur FSC hout in de brasero van de ijskoude 
Kerstmarkt gooien.  
RIP VIP ( Very impotent Putin)  
Ja, Largo, uw tijd was echt gekomen om te gaan, verleden jaar 30 december. Je vermoedde 
niets, niemand vermoedde iets. We krabbelden vrij gehavend maar hoopvol - het zou vanaf nu 
nooit meer zo erg worden- langzaam overeind uit de COVID saga, de economie trok -business as 
usual- snel op gang , en dan stak plots onze Russische lievelingszondebok -die maar niet wil RIP-
en- het vuur aan de lont    (of was het de kont) van de planeet.  
En wij blussen ons slecht geweten door - alweer al klagend- onze mani te laveren in de lavabo 
( zolang er tenminste water uit de kraan komt ). Geen oorlog in mijn achtertuin. Laat hen ze ‘t 
maar uitvechten.    
RIP VIP ( Very incandescent Planet )  
Ja lieve Largo, na de COVID is het alleen maar erger geworden.  
Vanavond steek ik wat adventskaarsjes aan. Energiebesparend hoopgevend licht in duistere tij-
den. En als ik dan op 31 december om middernacht de kaarsen van dit vreemde jaar uitblaas, 
vraag ik me gespannen af wie of wat volgend jaar weer welk vuur aan welke lont zal steken.  
 
 In Memoria Largo, de warmste hond van de planeet   
 
Marc Nelen , 14 december 2022 
 


