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NOG OALTIJD DIENE CORONA ! 

Diene ‘Sieneeschen Pierus’ ee ons nogal bij ons leepels zulde ! Ge zult gij moar nen vijventsestigplus-
ser zijn en ezuu bij de rieziekoogevallen gerekend worden ! Gien katte ziede of uurde nog want ze zitten 
nie in uiwen bubbel. Al ui kopijns én van de latte en ze durven niemer noar buiten. Mee un beetse sanse 
kunde nog ne kier un viedejooklapke doen langs ‘t Internet. Moar weet toch moar damme twie schuune 
joaren zullen kwijtgespeeld én mee al die vurte vieruzerije ! 
Binzewatsen un was nui niets veur mij moar ‘k ei verdomme nie anders gedoan in den lokdouwn.  
Hieldere doagen veur da kompjoeterschirm zitten sjieken om ien bloadse te schrijven an mijnen roman, 
dienen smoelenboek uitvleujen of teeleevieze kijken en tussendeure nen boek lezen. Sanse da den bieb 
veur ezuu ouwe peetses glijk tekikke boeken ee mee gruute letters. ‘k Ei toch noar den uugmiester moe-
ten bellen moar ‘t zal eur niemer lukken veur van de joare. Ze moe zij nui  bijspringen op andre diensten 
en euren  eigenste afsprakkenboek stoa al vul. ‘k Zal moeten kommen niejoaren ee ze gezeid… 
 In Loatem luupt alles op wielkes, zelfs ons keuninginne ee ‘t zitten. Ze zit mee un slechte breuke en 
euren iesten scheepen, Rigo Star; es nui dienstdoenden burgemiester. ‘k oa ons Anjès nui ezuu gezeid 
dasse nie persee solliedeer moest zijn mee Birke de Kleppe moa ja, ‘t es rap gebeurd ee. Alllee, ‘k wense 
eur een goe en algehiel heirstél en wie weet kunne me mee den 
uitkommen nie tuupe tegoare rondvlammen in ons durpkes an vijf-
tien per uure mee den skoetmobiel !  
 
Wemme toch un vrie durp zulle ! De Planckoarts en nui un kastiel 
in Vrankrijk en un program op de VRT en ezuu moesten de Vee-
tee-emmers uuk ne kier al ons kastielen en ulder beweuners in 
de piektjuure bringen. De geweune Loatemneers un woaren doar 
nie ezuu gelukkig mee moar zij moar zeekers danze uit kuurjoozi-
teit de seerie wel zullen uitkijken ! ‘k Ei mijnen kopijn, Largo ,doar 
un reesense loaten over neerepuuten… Ee ee ter nogal koeken 
opgegeeven tinkt mij ! 
 Aja ! Iest was ‘t er in de prochie uuk al koomoasse geweest 
over Inge euren ‘Veschmoart’ an den meulenkouter De sturm es 
al wa goan liggen moar de boazen van de Loatemschen Midden-
stand vonden da iest nie kunnen en voeldeggen ulder gepasseerd. 
Ezuu un klein moartse vinde in hiel de Belziek moar ier was da 
tons onierlijke konkuurense. Gelukkig es da nui al un beetse over 
want nen echten gemientenirre ee ier zijnen favorieten winkel en 
doar zullen die kramkes nie tussenkomen kommen te stoan. 
 Veur de reste es alles nui tammelijk rustg peizek. Vele kun-
de nie doen want den oreeka zit weere potdichte en est teekawee 
of bringen  de koksassiestenten uiw platses noar huis. Mee den 
otto rondrijen es uuk da niede. Da es alliene moar nafte vermuussen en de lucht vervuilen en ‘t stinkt al 
ezuu mee al die houtstoven dien op uiwen oasem pakken.  
 Mijn alfbedde zegt “Birke, stop ne kier mee da geklep en moeit ui wa mier mee ‘t huisouwen, kruipt 
op uiwen oomtreiner of kijkt noar den koers in Spoanje. G’ ét uiwen tijd g’ad, loat ut nui moar ollemol an 
de nieuwe zeeneeroasse !  
“Le temps qui passe ne s‘arrête jamais” zeggen z’in Vrankrijk... 
Messchiens én ze wel gelijk ! Ouw’d ulder gezond en pakt ulder bij tijds nen druppel. Da es gezond noar 
da’t schijnt. Ientse per dag ee mijnen dokteur gezeid… Moar op ien bien stoan es uuk da nie, ee ? 
 
‘k Goa ulder moeten verloaten mee troanen in mijn uugen… Tot den noasten kier ! 
. 



  

LARGO :  Disneyland voor Matuvus 

 
Okee, ik moet eerst iets toegeven. Al ben ik een rashond, een Vizla met stamboek, ik kom ik ook 
maar uit Hongarije en ben hier dankzij mijn baasje geïmmigreerd. Of ik recht van pootheffen of 
van spreken heb, laat ik aan de lezer over die al generaties in Latem Leeft.  
Al kunnen diens vorige generaties natuurlijk niet meelezen, God hebben hun Latems Niet Meer 
Levende Ziel. Maar ze zullen zich van schaamte wel in hun graf omgekeerd hebben begin deze 
week.  Deze noemt niet voor niets de Allerzieligste week. Het is niet alleen vanwege het planten 
van de Chrysanten dat de aarde omgewoeld werd. 
 Dus ik zou als immigrant wel een toontje lager moeten blaffen dan alle inboorlingen die hier 
all ang vertoeven zonder te verstoeffen.  
Maar Birke wou graag een ‘gastarbeider’ ( met alle excuses aan de allochtone Latemse Ge-
meenschap :  dit is een Hooglitteraire Generieke Term voor schrijfslaaf) die het vuile werk voor 
hem opknapt.  
By the way , Birke wordt niet alleen schrikwekkend politiek correct, hij is lui en soft aan het wor-
den ook, me dunkt. Maar een geïmmigreerde hond als ik is al kontent als hij niet buitengesjot 
wordt uit het Latems Leven. Merci Birke de dierenvriend. 
 But, to the pointer, zoals mijn baasje me noemt. ‘Latem Leven. Hebben jullie dat gezien, 
Levende Latemnaren? Gehoord ? Begrepen? Geslikt? Latemois: indignez’-vous! We gaan ons 
toch niet tot dat cliché laten herleiden ?  
Ons mooi Kunstenaarsdorp voorgesteld als een reservaat voor gebotoxte roséwijndrinkende 
aangespoelde Matuvu Bobo’s. Als ge maar een miljoen of tien twintig op uw rekening hebt. We 
zullen u niet vragen waar ze vandaan komen. Vertel dat maar aan de hier welig tierende -als vlie-
gen op een stront- creatieve vermogenbeheerders. En in ieder geval: in Knocke-le Zoute ben je 
toch niet welkom: daar starten ze vanaf een slordige 100 miljoen.  
 Succes als een lifetsyle. Werken als een eeuwigdurend aperitief. Wat doen wij, grote 
meerderheid van hardwerkende Latemnaren, verkeerd?  Dié Bons Vivants weten wat Leven is... 
arme sukkel.  
Terwijl in Latemdorp de gote meerderheid heel zijn leven gewerkt heeft om zijn verkavelingshuis 
af te betalen. Terwijl de supperijke ondernemers ook heel hun Latems Leven gewerkt, (Ok soms 
gewoon geërfd), tewerkgesteld en geïnvesteerd hebben om de tijdens het programma alsmaar 
zelfde afgebeelde kasten langs de Leie te verdienen.  
Terwijl dat  leeft,worden daar dan een paar gozers uitgepikt (hoeveel werden ze tdaarvoor-
rouwens hiervoor betaald? Of hadden ze dat geld dan toch misschien nodig om rond te komen?) 
die de niets vermoedende kijker de indruk geeft dat ons Latems Dorp een Walhalla is waar iede-
reen gebotoxeerd op stiletto’s met de helikopter zijn kreeft gaat halen in de Delhaize (dat laatste 
was wat minder…Roland c’est plus chique) om op een terras in de of no places Halif*** de ver-
schillen van de fiscale optimalisatie tussen Turkije en Monaco te bespreken.   
Allen daarheen! Beverly Hills langs de Leie.We gaan extra parkings moeten aanleggen om de 
voyeurende dagtoeristen te kunnen opvangen. Ijsboer Ronny gaat gouden zaken doen en zal zijn 
prijzen eindelijk eens kunnen opslaan.  
 En -kers op de ‘Latem Leven taart’ - moeten we nog een Hollandse betweter -Laat De La-
temnaren Toch Leven- aanschouwen die zit te zagen dat de mensen overdag hun gras afrijden 
en dat hij daarom ‘s nachts moet schrijven. Om zijn hoogbelezen niveau kracht bij te zetten  recu-
pereert hij hierbij onbeschaamd een quote van Karel Van De Woestijne: “Stilte is de stelligheid 
die nooit begeeft” die op de Latemse kerkmuur geschreven staat. Waarna hij zich nog maar 

eens mateloos ergert aan die doorsnee grasmaaiende La-
temnaar, waar hij niet “op de (gratis?) koffie” kan omdat 
diens gietijzeren hekken (dat net tegen de instroom van 
betweterige aangespoelden gesmeed is) gesloten is .Als 
het hem niet aanstaat, moet hij maar in het chique Bosch 
& Duin zijn promofilmpjes gaan draaien. In bos en op duin 
groeit geen gras. En wie hier niet kan schrijven hoeft hier 
ook niet te blijven.  
      
Mijn wandeling heeft deugd gedaan, Birke. ’t was een goe 
kakske! 
 
Doe ze de groeten van Largo ! 


