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DE KLEPPE VOLHARDT IN DE BOOSHEID... 

 

’t En es nie te geluuven moar op wig noar de zommer emme toch wel al un poar roare weerkronkels g’ad. 

We vroegen de weergoden en ulder Ingelkes geweune noar  wa goe weere en ze smeeten ons doar nen 

hittegolf op onze nekke. ‘k Weetet wel, we leven in un perjode da ‘de kracht van de veranderinge’ de leuze 

geworden es moar ‘tro es teveele’ zoe wijlen Vee Dee Bee geroepen én… Da bestuur boven onzen kop sloat 

toch af en toe wel un beetse deure ! ‘k Leupe wig van Spoanje omda ’t doar veel ’t hiet ès en ‘k zitte ier in 

‘ons Sein Tropee  langs de Leie’ te zwieten glijk nen ouwen otter an de woaterkant. ’t Zwiet luuptegge over 

mijnen buik en bij maa es’t ierder klimmen want mijn tonneke es nen mini-kwoaremont !  

 

Allee Sein Tropee es feitlijk nie ezuu goe gekozen 

want glijk danze baa Bartse De Wever het Sint-

Anneke én, koesteren wulder onze ‘Plaaze Sint 

Anjeske’… Wemme ier al gradeins veur te 

zonnekloppen en un kreemkerre dus nui nog wa zand 

en we moeten gien twie uuren nemier zitten stooven 

in de fiele noar ons Belgiesche kuste. Djuu, oame 

ginter toekwammen moesten we al beginnen paaizen 

oe dat zoe goan veur zonder maleuren weere te kieren 

langs die stinkende ottostradde.  

 

 

Gastses, niemier nuudeg want wemme nui ons plaaze an de Leie, mee echte goelekes, sjieke buuten en un 

ponte !  

Veur t’eeten moeme uuk nie suklen want wemme mier restoorans dan sosjalle weuningen in Loatem-Deurle. 

 Joat, ‘Loatem-Deurle’ es de zuuste namme want Deurle es nog oltijd onafankelijk oas ge de die van Deurle 

uurt klappen. Ge weet toch dan de Deurleneers noar ’t buitenland goan oanze langst onze kant van de 

gemiente moeten kommen. Nie damme ons doar an stuuren want glijk damme wij welgekommen zijn bij 

ulderen ooreeka worden zulder ier uuk mee open oarms ontvangen…  

Moar om weere te kommen op den anluup noar de zommer… De ventielateurs droaideggen bij ulder 

‘Kleppe’ soms op volle toeren. De papieren zwierdeggen deur de kammer en de gordijnen stonden bol van 

al da gewoai ! Da koeldegge ’s nachts gien twie groaden af  en oepeteijs weere nen ventilateur buzze doen 

geven. Vele slappen un zat er nie in en dus den ‘ei-pad’ in anslag  om te proberen van nen boek te lezen of 

noar muziek te luistren…  

’t Alvend de moand vielt den termomeetere weer noar de 16 groaden en ’t was tons neuten da’t ‘slecht 

weere’ was. Kom, genoegt geneut over ’t weere, loat ons nui ne kier paaijzen op wiene damme op ’t twiede 

blad kunnen afgeven… 



‘t Hoekske van de roddels & de halve waarheden... 
 

 

Ons durp es un gezeegende plekke woar dan de verienigingen in vullen bloei stoan. Oas da giene luukse 
un es!   
‘t Gemientebestuur blijft gul mee de suubsiedes streujen en oas ge bij de middenstanders wa steun vroagt, 
droagen z’in de moate van ‘t meuglijke uuk mier dan ulder stientse bij. 
‘k Bekloage de deze die nui in de gemienteroad zitten want als bestuurder van ’t sjiekste durp van den Bel-
ziek (bewust niet ‘het rijkste’) moede toch - ‘nooblesse ooblieze - op elke 
festiviteit uiwen kop tuugen om d’er bij de volgende kiezinge - mee uuk 
un beetse sanse -  weere bij te zijn.  
’t Es mij wel opgevallen dadde tegenwoordig nog weinig blauw op stroa-
te ziet. Sjanse da’n ons ploatselijke smurfinnekes, Sonja en Marianne, 
d’onneurs woarneemen en den blauwen wimpel loaten zien op kirmes-
sen en fiestelijkheden. De smurfen zitten veurzeekers mee un drankske 
noar ulder teeleeviezekaske te kijken. Noar da’k uure zitten de kopstuk-
ken te duppen om nen truuk te vinden om op de volgende kirmeskiezin-
ge zeekers weere de flosse te pakken !  
Nie da de Kleppe veele noar buiten komt moar ee krijgt weere ambiesse 
en stuurt er wel zijn piejonnekes op uit om alles te rappoorteeren of op 
fotto vaste te leggen. Uuk nog un sjanse dan de teeleefons en de tam-
tams nog ulder wirk doen ! Da fiesten es ter un beetse uit noar dat 
schijnt. 
’t Es un algemien verschijnsel in al de gemientes in den omtrek uurek vanuit De Pinte, Sentnijs en Noaze-

rette. ’k Uure overals  “’t es teegenwoordig 
alle doagen kirmesse, ee Birke. De mensen 
zijn  al kontent danze ne kier thuis kunnen 
blijven  en noar al d’heeroalingen van de 
Vee eR Tee  kunnen kijken, newoar?” 
Ollemolle goe en wel moar ik worde doar 
stiepel van. Wa da’k goa misschen zijn de 
omroepsterkes van de Vlamsche Teelevie-
ze !   
 

 
De Teelevieze van de joaren tsestig was verdomme den kreim de la kreim. Schipper noast Matille, Zeppos, 
Tjerrie la Froonde, Aaivanhoo,  Le Sjmielbliek, de kooboojs en d’indioanen die Fransch klapteggen en van 
wie damme als snotter peisdeggen dan ze zulder in Rijsel weundeggen…  
 
‘k Zalle kik nen ouwen sjiekkeneerende bok worden zeekers ! Moar geef toe, ge begint te kijken noar nen 
fuijeton en achter vijf minuten weete al hoe da’t goa afluupen want g’et alles al ne kier gezien… Es da nog 
giestig? Nient verdomme… 
We zijme wulder thuisch weeromme begost mee pietsesbak en jantsee te spelen en wemme uuk ’t peerd-
sespel en den scrabbel van den zolder g’oald. Ge kunt toch giene gielen dag mee ui dwoaze smoel op 
smoelenboek zitten tsjeezen. Oltijd noar da kompjoeterschirm zitten gappen es alliene moar goe veur den 
portemonnee van d’uugmiesters en de psiegejoaters.  

 
Van dokteurs gesprokken… Z’en der doar ienen goe 
baa zijn pietse ! Un buuskotse flak veur zijn deure ! Al-
lee nog un sjanse datter ee kan mee lachen : « ‘k ei 
nui un wachtploatseke veur oas de pasjenten nie mier 
binnen kunnen… », fielezofeert ee.  
 
Moar allee, uuk  weere twie parkeerploatsen minder 
veur den biebliejoteek die al twintig joar achteruit zit 
kweste van akkommodoasse… Moar kroaze jongens 
en meiskes want da komt ollemolle in orde un joar 
veur de kiezinge wordt er in mijn uure gefluisterd deur 
un poar vuile tongen...  
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Een beetse geweun Vlams om te koesteren? 

Voor de ‘ernstige’ ingezetenen van ons kunstdorp schakelen we graag over naar het AN want de Kleppe wil zeker 
niet aan discriminatie doen. De bonzen van de ’Gantoise’, nu KAA Gent’, mogen fier zijn want Hein en zijn mannen 
hebben het toch maar mooi voor mekaar gekregen. Je kan er van op aan dat ook de Latemse afdeling van de 
supportersclub zijn duit in het zakje gedaan heeft, de keel heeft schorgeschreeuwd en intussen flink aangegroeid is. 
In de slipstream is bij het Latemse voetbal ook vooruitgang geboekt en de basketters moeten zeker niet onderdoen. 
Maar wat te zeggen van de acrogymnasten van Kristof en Beatrijs die nationaal en internationaal glorierijk hebben 
gescoord ! 
Je ziet het relaas van ‘de kleppe’ moet niet altijd negatief in de oren klinken. Als het goed is, zeggen we dat ook. 
 
Wat me wel verbaasde was de latente verstedelijking die een beetje gemaskeerd werd door de evolutie van het 
Parkbos (of is het Stadsbos) Le Grand Noble. Toen de kleppe nog zijn zitje had in de raadzaal was het motto dat er 
moest voor gezorgd worden dat het bouwen van appartementsgebouwen en kasten van villas binnen de perken 
gehouden werd. Als ik nu de ‘skyline’ bekijk is die ‘hoogbouw’ toch merkelijk toegenomen. Als dat niet zo is, moet ik 
dringend eens naar de optieker. Wat ik in die 12 jaar als gemeenteraadslid jammer vind is de niet-realisatie van de 
bibliotheek aan de sporthal, een project dat als concept klaar was en nu een slordige 100.000 euro weggegooid geld 
blijkt te zijn. Ook de non-renovatie van de Oase met een ingecalculeerde, ruime evenementenhal geeft mij een 
wrange nasmaak. Wat met de lopende dossiers waar we indertijd veel energie in gestoken hebben en nu voor een 
anticlimax kunnen zorgen bij de euforie die we vandaag beleven? Ik denk dan aan het stilleggen van de 
verkavelingen aan de Keistraat-Twee Dreven en de Molenkouter maar ook aan dat slepende dossier van ‘Dancing 
Tito’s’. Misschien zeggen jullie, beste lezer, dat dit mijn probleem niet meer is en dat een kat steeds op haar pootjes 
valt maar toch geeft het mij een gevoel van bezorgdheid. Misschien is het beter dat ik dat aan mij laat voorbijgaan en 
eerder bij het ludieke, satirische blijf maar toch blijft het me ergens diep vanbinnen achtervolgen. 
 
Genoeg daarover, laat ons positief denken en van onze korte ‘passage’ op deze aardkloot proberen gebruik te 
maken om alles luchtig te houden en in alle vriendschap onder elkaar plezier en leute in ons vaandel te dragen. 
Vertrouwen hebben in onze gemeentebestuurders is de boodschap. Het leven is té kort om te piekeren. We leven in 
twee prachtige dorpen met inventieve bewoners die weten wat feesten en cultuurbeleving is, laten we dat koesteren. 
 
Aan allen een fijne vakantie en schitterende kermisdagen rond de twee kerktorens ! 
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De zondvloed  ...De Euroboot lekt . 

 

Niet alle  passagi€rs  hebben aan boord willen komen ,  

ze hadden misschien wel gelijk .  

Nu  ze vanop hun eigen  afbrokkelende  kliffen ,  

overstroomde kuststreek ,  

of smeltende bergen ,  zien  ,   

hoe de boot tegen de hevige stroming in beukt ,   

door de golven klieft  

hierbij stagnerend  

en zelfs  achteruit dreigt te drijven . 

“Misschien lijden ze nog schipbreuk ,  

en valt er nog wat mee te pikken ….” 

 Beeld je eens in : jodelende strandjutters .  

Bepaalde passagiers willen nu overboord springen,   

zowel langs de linker als langs de rechter reling  . 

Je zou hen bijna toewensen  : “…bon vent et à jamais …”   

Maar dat is niet voldoende 

om het schip drijvende te houden  

Enkele zwaargewichten aan boord proberen er de zwakkeren,  

van je “ eeeiiiiinnnn , zweeeeiiiii , dreeeeiiiiii  ! ” overboord te zwieren  

Maar ze spartelen tegen .  

Ze kunnen vermoedelijk  niet zwemmen  zonder Euroboei . 

En alsof het allemaal  niet genoeg was  

Laten de weergoden ook  nog  eens  

extra  bakken water uit de hemel vallen  . 

Alsof ze onze straf nog straffer wilden maken . 

En zo weinigen  die hebben leren zwemmen . 

In ons Europees Welvaartswater . 

Het water staat aan ons lippen .  

Hoezo aan ons lippen ? 

Het mag hier niet in Sint-Martens-Latem : water aan ons lippen . 

Want kijk nu  eens : paradox der paradoxen  

We staan hier nu aan te schuiven voor water ,  

wij , de rijkste gemeente van België. 

Terwijl de zondvloed ons binnenkort   

allemaal dreigt te verdrinken  . 

Bakken water uit de hemel . 

Maar  geen  om van te drinken . 

We kunnen er maar best een pint op drinken .                                                         

Eentje tegen het verdrinken . 

Cafépraat : “…die ark van Noe , die was tenminste stevig  ...” 

Maak je geen zorgen : de Sampans zijn onderweg  .  

                                                                                                                          Marc Nelen   03.06.2013 

Het hoekje van de gastcolumnist Marc Nelen 


