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SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

RELATIVERINGSVERMOGEN... 
vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem 

BACK TO THE FACTS 

 
Iedereen heeft de mond vol over de fusies van gemeenten maar er werd ons in 1976/77 al een fusie 
door de strot geduwd. De Deurlenaars zijn er nu nog steeds niet van bekomen. Sinds ze tot het mooiste 
dorp van Oost-Vlaanderen gekroond werden, begon die fusie weer eens op te rispen.  Als de  halsstar-
rigste in Latem moeten zijn, gaan ze naar hun zeggen naar het buitenland.  Sommige vertelden me dat 
ze liever naar Nazareth, Deinze of Nevele boodschappen doen dan naar die dure winkels in Latem. Ik 
kan daar vaak lacherig over doen want ik geloof niet dat de vrienden van Keizer Pol I van Deurle dat 
écht menen. Toch wringt het nog altijd. Ik zeg dan altijd dat ze toch wel op hun hoede moeten zijn want  
in Deinze lonken wolven in schapenvacht. Jan, Norbert en al hun kompanen hebben nu al Nevele bin-
nengerijfd om nog  wat glans te geven aan landelijke uitstraling van hun stad. Nu ze daar met de verga-
ne glorie van de Ooidonkdreef zitten, zou het wel eens kunnen dat ze azen op onze dreven van Deurle 
en dat  wil ook onze ‘meesteres’ ten allen kante vermijden. De aanval van ‘Groen op de Leie’ heeft ze al 
gepareerd. Watteeuw moet zijn pollen in Gent houden en een alliantie met de ‘meesteres’ van De Pinte 
is in eerste instantie ook geen optie. Agneske, waakzame burgermoeder, vertelde me dat  we een ge-
zonde gemeente zijn en dat we financieel  en structureel onze streng alleen kunnen trekken. Onze 
‘onafhankelijkheid’ zal fiks verdedigd worden: “oeil pour oeil et dent pour dent”  comme on disait autre-
fois à Laethem sur Lys. We laten ons geen nieuwe fusie opdringen door de ‘Brusseleirs’. “We shall 
overcome” zong Joan Baez in mijn hippiejaren en dat zullen we ook al zetten ze ons het mes op de 
keel ! 
Geen stiefmoederlijke bemoeienissen! We komen er zelf wel uit met wat tijd een veel ‘bodrams’. Maar 
we blijven op onze ‘qui-vive’. Deinze 
bouwt een muziek– en theatertempel, 
werkt aan museale uitwisselingen en in-
vesteert in fietsostrades. We volgen hun 
wel voorzichtig in die toenaderingen 
maar we blijven onze eigen boontjes 
doppen op artistiek vlak. De Kluis zal 
voor een grotere uitstraling en revalorisa-
tie zorgen voor de grootheden van de 
Latemse kunst. Straks brengen we ook 
onze bib onder in een soort van 
‘haciënda’. Veel is er nog niet over be-
kend maar in september gaan we toch 
eens  – nieuwsgierig en kritisch als au-
tochtonen zijn - ons oor te luisteren leg-
gen. Na ongeveer 15 jaar wordt het ein-
delijk tijd dat er schot in komt! 
 

Eind september hopen we al het positieve uit te bazuinen 
en vallen we terug in het enige echte ‘kleppe stramien’: kri-
tisch, ludiek maar correct. 
 
Geniet nog van de kermisoogst met drank,volkse feesten, 
leute, de verbroedering Latem-Deurle en tot na al dat ker-
misgeweld. Je zal mij misschien niet opmerken maar ik zal 
het wel in de gaten houden! 
Birke legt voldaan de pen neer en bereidt zich voor op de 
volgende ‘zitting’ met hopelijk vele nieuwtjes en de welge-
komen roddels die hij hoopt te sprokkelen als de kermiston-
gen losgekomen zijn. 



 

Veel komkommerslaatjes op de Plage Pelouse 

 

• Nummer 1813  - Gastauteur Marc Nelen snelt ter hulp  
 
Ik zat deze morgen op mijn terras , van mijn fipronil eitje genietend , de laptop in aanslag , bij gebrek aan 
andere aanslagen , hopeloos te zoeken naar Latemse roddels . Op vraag van een hopeloze roddelloze  uitge-
ver van de Loatemsche Kleppe .   
Ja , zoals de meesten onder ons , ben ik ook maar verworden tot een wereldburger waarvan de weinige her-
sens , als een weigerige gans worden volgepropt met ‘socialmediawereldjunknieuws’ . In plaats van le foie 
gras , la cervelle grasse . Vraagt naar altijd meer . Naar altijd slechter . Verslaafd aan aanslagen met min-
stens 50 doden , aan roddels over voetbalsterren , aan oorlogsverklaringen door pop-up dictators ,en dat 
over de gehele overhitte planeet heen .  
Maar Sint-Martens-Latem ?  Allez toe , Albert . Ja , soms verlaag ik me wel eens tot Belgisch nieuws en 
smul ik van Cumulards die Cumulets doen met foute partners .Van boven naar onder,  van Links naar 
Rechts .Heerlijk . 
En dat brengt me dan wel eens bij Sint-Martens-Latem . Hoeveel politieke vetgans cumulards zouden er 
wonen in ons chique enclave ? Allez , wonen , ge weet wel . Hier een kast van een barak bezitten , maar van 
mei tot eind september in Toscane of op de Kaaiman eilanden gaan ravotten en stoefen . Met zijn forfaitaire 
belastingvrije onkostenvergoedingen van 5000 Euro per maand aangedikt met zitpenningen van een slordig 
dozijn of twee aan ongezeten bestuurdersmandaten . Met als toetje de opbrengst van zwart beleggingsgeld 
in voetbalstadia dat ze van het Optima debacle hebben overgehouden .  
Ons kent ons . 
Dit zou een interessante oefening zijn . Hoeveel cumulmandatarissen zijn er gedomicilieerd in Sint-Martens
-Latem ?  Wie weet , is onze Gemeente de veiligste Belgische haven wel voor politieke cumulards  . Of kan 
het worden .  
Ons kent ons. 
Maar ja , de eerste journalist die hier durft aan te beginnen , zal niet lang journalist meer zijn . En ook geen 
golfspeler of jager trouwens . Afhankelijk van het seizoen . Tja, een accident is zo gebeurd .  
Hmmm , ik begrijp Albert , de redacteur van de Loatemsche Kleppe wel . Niets te beleven in deze onbe-
kommerde komkommertijd . Krijgt zijn gazet niet vol. Rapporteert vanuit zijn Plage Pelouse alleen nog 
over de opwarming van de aarde :  hoe snel zijn gras verdort . Hoe de Buxus plaag genadeloos toeslaat . 
Zelfs hoe de vogels niets meer te fluiten hebben . 
Uit compassie zoek ik dus op Internet de hele ochtend naar roddels,  naar nieuws .  
Want De Keyser is toe , Roland is toe . En tout le beau monde zit in zijn tweede of derde verblijf . 
En plots dan dit … Internet… HLN  21.07.17  : …dè  komkommerdag per uitstek . 
600 reizigers geëvacueerd   Niet gezien ! Niet bij stil ge-
staan  . Bij die trein die  stilstaat. Een leven dat stilstaat .  
Wegens de aanrijding van een persoon .…En die ene laco-
nieke zin op het einde . Gratis nummer 1813 .   
 
Je ziet, als het hoog zit springen d’echte vrienden bij… de 
bovenstaande hulplijn bellen hoeft gelukkig niet ! 

Let wel 
op met 
virus-
sen… 
ze zijn 
hard-
nekkig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


