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D'N  BELG. 

 
 
D'n Belg dee d'r intreeje bij ons deur middel van onze dochter. Die kon, aal kaonovaerend op êên van 
die Belse wilde revierties, d'r dierelievende hart nie bedwinge. Moederziel allêên zat ze daer, in dat 
wij-je, verlaete veld; 'n poesie van amper zes weke. Mè gevaer voor d'r aaige leve wier 'n wij-jere 
kaonovaert en busraais getrotseerd. En...................daer was ze dan: klaain, maoger, onte en 
veraal..............aarg Bels! Deur d'r menier van doen wier ze gelijk officieel tot "Druif" gedôôpt, mor 
nooit en te nimmer wier ze anders aangesproke of gerope dan met  "Belg". 
 

' n Gepikt Jonkie 

 
Ze groeide meraokels op tusse onze vier honde en de al aanwezige vijf soortgenote en handhaofde 
d'r aaige zôas 't 'n echten Belg betaomt. Bevaalinge gonge best, hêêmel gêên prebleem, mor met de 
verzurreging daernae gong 't wel 's mis. Mè flessies en anderande andere dinge konne we 't mêêste 
lêêd voorkomme. 
't Afgelôôpe jaer was d'n Belg niet d'n êênige aanstaonde moeder in huis. 't Bleke d'r uitaaindelijk 
vier! Mor...............zij was de eerste. Zôas gewoonlijk kwam ze me haole toen 't zô wijd was 
en.............ok weer zôas gewoonlijk............verliep de bevaaling primao, drie prachtige bastaerd 
Bellechies, gebaord in de logeerkaomer. 
D'n volgenden dag was 't de beurt aan Peppies (d'n wederhelft van Kokkies). Ok zij kwam me haole 
en wou as kraomkaomer de gangkast, die leg naest de logeerkaomer. 't Eerste poesie kwam al 
gaauw en wier daonig gepoetst. D'n Belg vong toen al 'n kraombezoeksie op z'n plek en wonder bove 
wonder wier dat getolereerd. 't Twêêde katjie diende z'n aaige aan en weer was t'r 'n 
schôônmaokperiode van bekant 'n kwertier.   
Hè, hê, effe tijd voor 'n baksie en 'n koeksie. Bij trugkomst wachtte me 'n verrassing, neeje, gêên 
derde., ik zag t'r mor êên! Keek 'k nou verkeerd of hà 'k me zô vergist en was t'r nog mor êên? De 
poezemoeder was onverstoord d'r eersteling aan 't likke en vertôônde hêêmel gêên tekene van 
ongerusthaaid. Daer kwam d'n Belg, met d'r neus in de wind, d'n hoek om. Zô te zien om nog mor 's 
polshôôgte te komme neme. 
Inêêns gong me 'n lichie op, ze zou toch nie...............? Mor ja hoor, in 't Belse nest lag, tusse drie 
schattige, wollige bollechies, 'n nat proppie. Ze had 't 'r gewoon tusse gedumpt, zonder d'r vedder mor 
de minste zurg aan te besteeje. Vong ze d'r nessie van drie te klaain, gewend as ze was aan vier?  
 
 
 
Gaauw lag 'k 't zieltogende hôôpie bij de rechtmaotige moeder, die 't verwoed begon te wasse. D'n 
Belg gong d'r "gebelgd" van deur. "Nou ja, dan mor drie", scheen ze te denke. Twêê van d'r telge zijn 
liefdevol opgevange deur de inmiddels zelfstandig weunende kaonovaerster. 
Gelukkig mor................, want de afgelôôpe week kon de moederpoes de roep van de waoterkant nie 
weerstaon. En zelfs 'n Belg kan niet op tegen 'n tachtig kilemeter scheurend staole monster! 
We hebbe d'r met veul eerbied begraeve en misse d'r nog elken dag! 
 
Héél hartelijk dank, mevr. B. uit B. voor dit verhaol! Met zo veel dieren in huis maokt U vast wel meer 
mee. We zien met belangstelling nog meer verhalen van U tegemoet. Ook stellen we het op prijs om 
nu eens niet een verhaal van vroeger, maar een eigentijds verhaal te kunnen publiceren. En wie 
weet.......Goed voorbeeld.............. 
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