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GIEN NIEFS AN DEN ZUID ? 

 Loatst mostek meedoen an nen konkoer over de strafste gemiente baa ons gezette, Den Genteneere. Ja, Loatem -
Deurle un est nie geworden moar ge vroagd ui toch af hoe da ezuu un ankeite wordt ingevuld en nog mier of danze d-
antwoorden op de zuuste maniere interpreteeren. ‘k goa weere nie neuten over ‘t gemiddeld inkommen van ons inweu-
ners moar oasek achter tviertig joar ‘travakken’, glijk da Frank Bomans uit den fuijeton thuis zoe zei’n,  noar mijn 
pensjoen kijke, zittekik toch wel vrie liege geplaffoneerd.  In Tervenne un zallek nie moeten goan reesiederen. Edde 
gulder die dagprijzen al uuren sierkuleren? Santee mijn ratse ! Oas’t zuu verre komt da’k mijn eige niemer kan behel-
pen, ek mijn famielde al gezeijd danze mij bij mijnen ouwen moat Zozeef meugen afzetten, de pepieren zijn al ge-
tiekend. Gien kosten op ‘t stirfuis. Adjeu en den wind vanachteren… 
 
‘t Un es nui nie da’k pessiemiestisch ben en ‘k weete uuk da’t nie den zuusten anzet un es veur De Loatemsche Kleppe 
moar ge moet den duvel durven in d’uugen kijken, vindekik. Ik kan’t weeten want k’ei als veel Duvels van Muurtgat 
veur mij op den tuug zien stoan en ‘k un oa der vroeger giene last mee om ze de nekke omme te wringen. Nui leevek 
op woater of un wijntse mee doarneeverst un  fris Vietelleke 
‘t Probleem veur un ‘kleppe’ tuupe te steeken es damme ier in un gemiente zitten woar datter niet gebeurt woardamme 
ne kier de katte de belle zoen kunnen anbinden. 
 
Dedjuu, woar es den tijd van tant’ Anna, nonkel Bob, Nolle Verbuyck, Polleke Stoofhout, Proxifredse en andere Sie 
bootses. Ge n’uurt doar  niet niemer van. Zitten ze nui ollemolle in uldren zetel of op uldren veeloo of zijn z’ulder por-
tefoelde mee andielen ‘t volgen op ‘t Internet? ‘k Un zoe’t nie weeten moar ‘t es vrie stille woar da’t nie un wooit! En 
ier in ons durp un es’t er gien spierke wind. Allee, in Deurle ee nonkel  toch wel un sjiek  priveekonseer gekree’n van 
famielde, vrienden en Welzijners. ‘t Schijnt dattee nog vrie schirp stond op zijnen tachtigsten verjoardag. ‘t Zoe mij 
plezier doen moest ee noaste joare zijn lijste nog un duiwke geven. Bob, ‘k un zal ui nie kunnen inoalen, op gien inkel 
vlak en zeker nie birgop. Den bollekestrui es veur ui ! 
‘t En es toch nie te doen ee! Gienenienen van ons bestuur die buiten de lijntses kleurt en noar da Anneke van ‘t Gente-
neerke mij verteldegge zijn de gemienteroaden uuk nie te vrie g’aniemeerd. d’Oppooziesse ondergoa nui eur lot moar 
stoa gried om noaste joare noar den uufdveugel te viezeeren. Ge weet nuujt da Oppersmurf Tjenne al zijn blauwe 
Smurfinnen in d’areena smijt om mee ulder sjarme veel stemmen te ronselen… Op de footoots ziekik toch wel da ‘het 
zwakke geslacht’ doar flink verteegenwoordigd es moar ‘k misse wa jonk geweld. 
 
 Oas ge nui ezuu uurd da ‘t Kolleeze kommuniesseert mee de ei-pad om de punten onder mekaar ‘in de kloud’ te 
kommentariejeren en op die maniere de vergoaringen te minde-
ren, tons vindekik da toch nen achteruitgank. Liever un uure of 
twieje deebatteeren en tons achter ’t wirk tuupetegoare iet 
eeten en drinken. ‘Tiembielding’! Moar messchiens gebeurt da 
wel en emme wulder doar als buitenstoanders gienen weet van. 
‘t Es nui toch un geweunte damme als ingezeetene geregeld 
verrast worren. ‘k Un goa de konkluuzes van ‘t Schuun Ver-
diep’ nie in twijfel trekken moar ‘k ei der toch soms wel wa be-
dinkingen bij. In den tijd woaren de ‘Welzijners’ veur nen 
bouwstop moar sins danze ‘t paleis ingenommen én, un ek nog 
nuut zuveel bouwwirven zien omuugeschieten in ons durp. 
Over die ‘zone 30’ un goa’k nie veele nemier neuten. ‘k Weete 
ien dingen en da es da’k nui ‘a la keuleleu’ deur ’t durp sjieze 
want van den twieden meije un durft er gienenienen mier dan 
‘tviertig rijjen of ‘t es nen buus van De Lijne. 
Binst de wirkuren un es da gien probleem moar aos’t verkier in 
de spits zit, durft da wel ne kier anders zijn. 
Wie ee da uuk moar durven paaizen dan al die liegvliegers 
ezuu zoe’n geluisterd én? Ons burgmiestresse moe nogal dwin-
gende uugen én, ee? 



Over koetjes en kalfjes 

 
MAKRO & BIO 
 Wemme nui meschiens binnenkurt nen biomoart op de spie veur den meulen want ‘t ekspeeriment 
van Inge Cnudde en eur vriendinnekes es goe meegevallen. Op noar mier van dadde uure’k ier en doar 
gonzen.  
 Den blommenmort oa uuk den primeur 
van den iesten geflitsten mee den veloo. Ma-
nuweel geflitst deur Els De Backer oasteblieft! 
Sanse dan de pedalridders van Deurle en de 
die van Ooike nuut in ons zone 30 un rijen ! 
  
 Binst da’k an ‘t poozeren was op 
‘Plaaze Peloeze’ mee nen pot kaffee en den 
’Knack’, leezek in nen artiekel van Dirk, de 
broere van onzen scheepne Draulans, da 
Schauvliege zegdegge dan de biolandbou-
wers moar simpele keuterboerkes un zijn en 
da ‘t schuld es van Natuurpunt dan de 
Vlamsche bossen verdwijnen veur heide-
grond. Wannier goan ze die seute nui eindlijk 
ne kier nen goejen wip geven? Of moesse zij 
nui nog veel postses noar de voantses elpen?  

 
 
Nui dander hiel wa betolde zitses goan verdwijnen, peizekik dan der 
nog weinig kandidoaten goan zijn veur in den polletiek te stappen! 
Die roepinge zal wel minderen glijk de deze om paster, poater of 
nonne te worden. 
ONZE STREEK-of SPREEKTAAL 
 Als ik zo vanop een verdoken locatie de gebeurtenissen in 
onze dorpjes in ‘t geniep volg of het enorme aanbod aan digitale 
beelden bekijk, moet ik toegeven dat ik nog amper 20 procent van 
‘onze ingezetenen’ ken. Als je enkele jaren uit het sociaal leven bent 
geweest, sta je versteld te merken hoe de samenstelling van ons 
‘menselijk’ dorpsbeeld is gewijzigd. Je ontdekt heel wat nieuwe ge-
zichten en ik ben er haast van overtuigd dat we volgend jaar met een 
totaal nieuw kiespubliek zitten. Voor deze nieuwkomers wil ik mij toch 
verontschuldigen dat ik misschien te vaak het dialect hanteer.  
In het juni/juli-nummer zal ik mij proberen uit te drukken in het AN  

want De Kleppe moet er staan voor alle inwoners van onze Leiedorpen. 
 Als je vraagt waarom het ‘Loatemsch’ voor mij zo belangrijk is, kan ik niets anders zeggen dan dat ik 
een passie heb voor dialectologie. De streektaal moet levend blijven. Het is waar dat je meer en meer 
‘schoon Vlaams’ hoort. Alleen de oudere dorpsgenoten spreken nog ‘boers’. Zij kregen het van thuis mee. 
Vergeet niet dat tot einde de vijftiger jaren van de vorige eeuw  in Latem en Deurle de tuin– en landbouw 
nog bloeiend waren. 
Deurle had toen wel al zijn kastelen en met Latem enkele schitterende villa’s of  ‘huyzen van pleysance’. Dit 
trok heel wat Gentenaren en Kortrijkzanen naar ons deel van de Leiestreek. Dit en het feit dat wij in Gent 
studeerden, zorgde ervoor dat ons dialect een allegaartje werd. Met onze landelijke schoonheid  door de 
Latemse schilders op doek gebracht, spoelden ook meer fransprekende  nijveraars aan en begon de ver-
kavelwoede. Sommigen ergerden zich aan de intrede van de Franse taal 
maar voor de meeste was het een verrijking  zolang het geen Gents Frans 
was.  Velen onder ons hadden de taal van ‘Marianne’ onder de knie. Het 
was eerst wel ‘schoolfrans’ maar door de Franse  chansons en de yéyé 
kregen wij een heus maar welkom taalbad. 
Niet zoals die dame die bij de bakker vroeg  « Est-ce que le boerenbrood 
est déjà coupable? » Waarop mijn maat Roland schalks opmerkte 
« madame ceci n’est pas la cour d’assise, c’est une boulangerie .» Ver-
baasd , niet begrijpend, keek ze hem aan en schudde geërgerd het 
hoofd… 
 
Les amis, à la prochaine ! 


