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LOATEMSE 
CLUYTHE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

RELATIVERINGSVERMOGEN... 

LUUPE? LUUPE OF ‘T ES 2012! 

 
 Gasten? Ge kunt nie geluuven oe kontent da’k ben nui da’k er weere an ‘t boven kommen ben. ‘t 
Goa ollemol un beetse troager dan vroeger, moar kannekik mij weere amuzeeren mee wa 
overpaaizingen op papier tee zetten. Op papier es wel nie ‘t zuuste woord moar oas ge nen eeffor doet 
om uiwen kompjuuter op te starten, kunde mijnen treut weere lezen. Oas ge un papier in ulder pollen 
wilt un moede moar ne kier op uldren printerknop duiwen en kleer es Kees. 
 
 Tot ‘t einde van zanuoarie bennuk op mijn gemak want ‘k ei mijn opvolger ne kier loaten proeven 
van ‘t spektakkel van uizuu nen gemienteroad. Tegen tons zoe’k moeten genezen zijn en maguk weere 
van mijn latte geven in da alfrond da feitelijk nen rechthoek es mee un bientse te kurt. 
Of da’k goa weerekieren angt af van de sinjeurs van den VLDplus want oanze mij niemer op ulder lijste 
willen un est veur mij niemer de moeite om mijnen stempel te drukken en mijn totte te roeren oaster 
noar mijn gevoelen wa verkierd luupt in ons durpkes. ’t Es wel un goe gevoel dander hiel wa echte 
Loatemneers tot an mijn deure kommen om mij te vroagen om toch vuurs te doen. We zumme wel zien 
wat da de toekomste bringt... 
 Zeg es’t ulder uuk al opgevallen dat den stoelendans al begost es? Fridse en nonkel Bob zoe’n 
zuugezeit gien mandoat nemier opnemen en mijn vier en vlamme, Sabientse, zoe eur op den 
artiestieken snelwig begeven en gienen tijd nemier én om an dorpspollentiek te doen. Chibootse begint 
em uuk weere te roeren. Zoettee uuk weere ambiesse én veur burgemiester te worden? ’t Es roar! Ge 
ziet em oast niemier in Loatem en toch... Soeur Agnes ee nui de keure om den iesten burgemiester te 
worden van vrouwelijke kunne, moar Nolle zoe dienen sjal uuk geeren rond zijnen buik zien. ’k Un 
paaize nie da Kristof doar nui al echt op rekent. ‘t Es nog wa jong ee, da veulen van ‘Samen-
tuupetegoare’. 
 De vrienden van ‘Welzijn’ rekenen—noar dan de mensen zei’en– op een mierderheid, moar oas 
da nie lukt un enze moar te kiezen tussen d’andere fraksies. ‘k Paaize dan de die dien ‘t minste vroa’en 
wel ne kier mee in ‘t bestuur zoe’n kunnen gerakken. Pas moar op van de ‘Bart Deweeverkes’ mee ons 
Prijootse. Ge moet Polleke Stoofhout uuk nog nie afschrijven ee! Ee es dedjuu nog flink en actief veur 
zijnen leeftijd, ‘le charmeur des ces dames’... Kijk moar uit noar de volgende opiniepeilinge! Den VLD 
en den CD&V zijn an un inhalmaneuver bezig! Moar kom, ‘t Es nog wa vroeg en ‘k un ben nog bai 
madam Lebbe nie gerakt om ne kier in de koarten te kijken. 
De Muurtelputstroate, Meulenkouter, ’t jeugdhuis mee lukseweeseets, den fameuzen parkeerdrijhoek 
en Huugloatem zoe’n un huufdrolle kunnen spelen in ‘t gedrag van ‘t bestuur of de kiezer. 

 
    



 
“WEUR MOETET NEURTEU” zou mijn idool Toon Hermans gezegd hebben 

 
 Is het jullie ook al opgevallen? Waar zijn de ‘pensenkermissen’ uit betere tijden gebleven?  
Dat volkse moet plaatsruimen voor de uitspattingen van de nieuwe bourgeoisie. Dat lijkt evident want met 
hoofdvlees, worsten en pensen is er vandaag de dag geen geld meer te verdienen. Daarenboven zijn deze 
etenswaren veel te smeuïg voor de nieuwe Latemnaren. Neem nu om het even welk evenement en je kan 
niet naast de oesters, de kreeften en de champagne kijken. Best wel lekker maar elitair. Ja sommige men-
sen noemen het zelfs decadent. Mij stoort het ook maar de ‘serviceclubs’ willen fondsen vergaren om goe-
de doelen te steunen. Je kan hen daar alleen maar dankbaar voor zijn. Dergelijke manifestaties zijn totaal 
andere koek dan kermistentjes opzetten en gewoon plezier maken! De intentie en de opbrengst telt wel 
maar voor mij is dat geen kermis meer… Dat volkse is verdwenen. 
 
Ik weet dat ik nu tegen mijn eigen kar rijd want als ‘Liberaal’ zou ik het vanuit een andere hoek moeten be-
kijken. Ik ben echter wie ik ben en dat zal zo blijven.  
Ik ben nu eenmaal opgegroeid als volksjongen en moest knokken om mijn studies mee te helpen betalen. 
Ik heb nochtans een dijk van een jeugd gehad en die zal ik me tot het einde van mijn dagen blijven herinne-
ren als heerlijk. 
Ik heb plezier beleefd met van mijn negende tot mijn veertiende ‘stokken te gaan dragen’ op de Latemse 
golfclub. Dat was een familietraditie sinds het ontstaan van ‘Les Buttes Blanches’. Vader, mijn nonkels, tan-
tes, vaders neven en nichten deden dat ook. Vaders neef, Michel Verschueren (what’s in a name?) was 
zelfs ’Caddy Master’ maar verdronk jammerlijk in de poel toen hij kost wat kost een bal wilde opvissen voor 
één van zijn ’heren’. Misschien denk je dan: « welk plezier heb je eraan 4 uren rond te hossen met 1 of 2 
zakken clubs op je schouders’?’ Wel, ik had geluk steeds te kunnen optrekken met mensen waarvoor ande-
re caddies zich verstopten: James Duvivier, in de volksmond ‘den ouwen duv’, Mam’sel Van Hauwaert, het 
echtpaar Dubois en noem maar op. Ze raakten amper een bal maar ze waren sympathiek en lieten jou,de 
caddy, eens uit het zicht van de ’chalet’, ook een ballletje slaan. Dat waren heerlijke momenten voor een 
jonge snaak! Toen meneer Dubois er mee kapte, kreeg ik zijn clubs cadeau. Schitterend toch! 
 
We dwalen af denk je dan. Nee . De centen  brachten mij probleemloos door de mei– en augustuskermis. 
En die studies dan? Daarvoor ging ik met genoegen zwoegen als ‘plongeur’ in de Rallye Saint-Christophe 
en als commis in de ‘Auberge du Pêcheur’ of de ‘Real Bowling’. Als we zin hadden konden we ook klussen 
in de Limafabriek. Ik zie het onze kleinkinderen niet meer doen, hoor. Gelukkig maar voor ons en voor hen 
maar voor mij was het een verdomd leuke jevenservaring… 
Ja die kermissen, hé! Nostalgie! Stel je voor wat vijftig jaar geleden op het programma stond: 
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VOORNEMENS VOOR 2012 ?? 
 

 
Niet iedereen zal ermee akkoord gaan              
maar dit stukje gemeentelijk 
onroerend erfgoed kan moeilijk nog 
dienst doen als volwaardig en 
polyvalent cultureel centrum. 
Om het te renoveren waren er 
vroeger geen fondsen en de kosten 
zijn op vandaag onverantwoord. Het 
is dus noodzakelijk dat het pand een 
andere bestemming krijgt en, waarom 
niet, van de hand gedaan wordt. 
Dit architectonisch mooi gebouw kan 
in privébezit uitgroeien tot een 
schitterende loft met een prachtig 
zicht op een uniek natuurgebied,de 
Latemse Meersen.  
 

 Voor de rest lijkt alles rustig in ons dorp. De renovatie van Gevaert-Minne zit op 
schema en oogt mooi. Het omgevingswerk zal het gebouw nog meer uitstraling geven. 
Ook de villa van George Minne werd opnieuw een blikvanger en geeft een meerwaarde aan 
de omgeving. Zij die vreesden voor ‘gezichtsverlies’ lijden dat nu zelf want de Latemnaars én 
de nieuwbakken inwoners vinden het resultaat oogstrelend. Toch blijft die 
Kortrijksesteenweg mij een doorn in het oog. Het Vlaams Gewest bakt er niets van. 
Waarschijnlijk betalen ze zich blauw aan de heraanplant van de laagstammetjes in de 
middenberm en het nieuwe fietspad vertoont na amper 1 maand al duidelijke verzakkingen! 
Gelukkig zijn er nog de schaarse lichtjes van de ‘meisjes van plezier’ die de passant 
opvrolijken. Hun raampjes breken de eentonigheid van het ‘blokkendozenlint’. 
 Nu we toch in Hooglatem beland zijn, vind ik het fantastisch dat nonkel Bob zijn naam 
haas is als het over het verkavelen van waterzieke gronden gaat. Het is inderdaad juist dat 
het bouwrijp maken begon onder zijn voorganger. Toen hij bij de jongste gemeenteraad 
echter beweerde dat hij na 1978 geen bouw– of verkavelingsvergunningen heeft afgeleverd 
toen hij het voor het zeggen had, werd hij prompt teruggefloten! Ik neem aan dat hij 
problemen heeft nu een definitieve oplossing in zicht is voor het zompige gebied. Hij was zelf 
nog niet zover gekomen en zorgde later ook voor heisa rond de ‘residentiële verkaveling’ 
waar Dancing Tito’s werd neergepoot... Ik zocht het eens op: Sinds de opmaak van de 
gewestplannen in 1977 werd Hooglatem‘woonuitbreidingsgebied’. Daarvan is nu al meer dan 
de helft verkaveld. 
Tijdens de beleidsperiode van nonkel, tussen 1980 en 2000, werden in dit waterziek gebied 
simpelweg 248 kavels goedgekeurd.  Ja, wat zeg je daar op? Wat woningen extra moet 
kunnen. Wie woont er nu niet graag in Latem? Laat ons echter met zijn allen hopen dat de 
komst die 65 bouwloten aan de Keistraat ergens een passende ontsluiting vinden en we niet 
komen tot een nog ernstiger verkeersinfarct op de Steenweg Gent-Kortrijk.  
Ja! Bouwgrond is nu eenmaal bouwgrond en was er veertig jaar eerder een betere 
ruimtelijke ordening geweest, had het probleem zich nooit gesteld. Dit neemt echter niet weg 
dat de Ooster– en Westerplas een zegen zijn voor de landelijkheid van ons dorp en een 
prachtig natuurgebied vormen waar volgens Natuurpunt meer dan 100 vogelsoorten toeven. 
Wat anderen er ook over zeggen dit stukje natuur blijft voor mij een meerwaarde voor onze 
gemeenschap. Naar ik hoor zijn er zowel sociaal als stedenbouwkundig goede voornemens. 
Dat zal wel! Met het zicht op een nieuw jaar barsten we er allemaal van maar of die beloftes 
ingevuld worden zal elk individu voor zichzelf moeten uitmaken. 
Leef veilig en gezond naar ‘de feesten’ toe en maak er het beste van! 
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 Het voorbije jaar was in de plaatselijke kunstwereld een jaar vol huldetentoonstellingen. Alle actieve 
Latemse kunstenaars tussen de 75 en de 90 kregen hun hommage. Het wordt verdorie tijd dat wat jong tal-
ent de kop aan het venster steekt. Vé, Vindevogel, Sabine Pauwaert, Michel Flamme en Wim de Prez sprin-
gen straks ook al op de ‘trein der ‘medioren’. We hebben wel heel wat musicerend en cinématografisch tal-
ent in de wachtkamer maar de beeldende kunst en de literatuur kunnen alleen maar hopen op licht aan het 

einde van de tunnel. 
 We moeten ons verder opwarmen aan de heropening van het Museum 
Gevaert-Minne waar afscheidnemend cultuurfunctionaris Piet Boyens hope-
lijk een heus ‘paleis van schone kunsten’ kan in elkaar knutselen. Het is hem 
gegund want alle eer komt hem toe! Piet, eerwaarde vader, hoeder van de 
pastorie van Deurle, bedankt voor jouw inzet. Vaak werd je niet begrepen 
maar zij die met kennis van zaken en oog voor cultuur spreken, beseffen hoe 
waardevol jouw werk wel was en is. Hoe vaak heb je niet geketterd toen men 
niet wou begrijpen hoe belangrijk een landschap of landmerk wel was? Je 
moest ook toezien hoe ‘nonkel pastoor’ stiekem de mooiste bloemen uit jouw 
tuintje kwam wegplukken om zijn heiligdom te versieren... 
 
Af en toe kom je nog als ‘Sinterpiet’ waken over de uitvoering en uitwerking 
van jouw ‘keppe’, het waardevol gemeentelijk museum.  
Wees gerust, hier en daar zijn nog wat schoonheidsfoutjes en anachronis-
men die ook De Kleppe’ niet zijn ontgaan maar zeker weten dat je alziend 
oog deze schoonheidsvlekjes spotten om ze alsnog aan te passen. Maar je 

mag op je twee oren slapen want den Erwin heeft alles in de gaten en brengt dagelijks rapport uit bij Bea 
De Bouwer, de beheerster van ons on(t)roerend patrimonium. Af en toe komt ze ook eens langs met haar 
Germaan (neen gij! De Duitsers zijn niet binnengevallen). Hand in hand komen ze dan het domein verken-
nen, ons Bea en haar halfbed. Allez, ik denk dat toch, eerwaarde vader, tenzij dat hij ’s nachts snurkt en ze 
apart slapen. Dus kan je die mensen vertrouwen en al eens denken aan de aankleding van het interieur. 
Trouwens weet, meester, er is nog werk aan de winkel: de poëzieroute moet nog afgerond worden, monu-
menten moeten bescherming krijgen, de dorpskernen moeten opgewaardeerd!, Je zal dus wat ’overjaren’ 
moeten kloppen! Jouw biljartvrienden kunnen dan ook vloeken omdat ‘diene Hollander’ hen weer naar huis 
komt spelen en ze dachten nog wel dat hij in ‘den Limburg ‘ op veilige afstand zat. Doei, hé, ouwe rakker! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

       
 

    Foto’s Museum Gevaert-Minne en portretten met dank aan Erwin De Keyzer, domeinbewaker 

Kunstbeleving kan nog bij ons... 


