
oktober-november 2017 Jaargang 22  

LOATEMSE 
CLUYTHE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 
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De stille genieter in mij 

 Na die woelige, uitbundige kermisweken waag ik me weer eens uit de comfortzone van mijn ver-
trouwde ‘Plage Pelouse’, mijn favoriete kluizenaarsstek in de rustige wijk Hoog-Latem. 
Uit de bol gaan is niet meer van mijn leeftijd. Hoewel ik me als ex-Hippie toch goed in mijn vel voel, had 
ik het wel even moeilijk toen die 70 op de teller verscheen. Al die uitbundige filmpjes van huppelende 
en swingende medeburgers bij het kermisgebeuren op Facebook duwden me nog meer in de shit. Ik 
moet ootmoedig toegeven dat ik uitgeteld ben en niet meer mee kan met de huidige, dartele inwoners 
van het Knokke aan de Leie. Waar ik me vroeger ‘smeet’ en veel lawaai had, ben ik nu heel stilletjes 
maar venijnig in mijn pen gekropen. Vroeger kon ik me ook al mateloos ergeren aan briefwisseling die 
met het adres ‘Zijweg Golflaan, 7, Laethem St Martin lez Gand, thuis in de bus viel. Nu zou ik daar geen 
aanstoot meer aan nemen, ten andere resideer ik nu aan de ‘slechte kant van de steenweg’ maar ge-
loof me,  het zal daar mettertijd de mooiste en groenste stek worden. Ons dorp is wat het geworden is 
en dat moeten we aanvaarden. Tegenwoordig heeft de Franse taal trouwens plaats moeten ruimen 
voor het West-Vlaams, het Antwerps, het Hollands, het Kosovaars… ja zelfs het Arabisch en Swahili. 
We zijn een gastvrije gemeente en hebben een multicultureel hart. Een lange aanloop om te komen tot 
het feit dat ik me stilaan weer tussen de bevolking durf te wagen. Ik probeer dat zo onopvallend moge-
lijk te doen maar een strompelende mankepoot met een paarse kruk wordt toch nagestaard. Zeker als 
die zich van de Palepelstraat naar het terras van Klokkeput of Terrazza moet slepen. Ik hou nu een-
maal van verwarmde terrassen waar ik me kan neervlijen in een zeteltje, de krant kan lezen op mijn 
‘smartie’ en lonken naar de schoonheden die er dagelijks tot het decor behoren. Geen kat die me daar 
kent en dat mag gerust zo blijven. Naast, al dan niet toevallige, koppeltjes valt het op dat er heel wat 
eenzaten als ik een espresso komen slurpen. Ik beken dat ik nog altijd een ondeugende genieter ben 
van vrouwelijk schoon. Je ogen heb je toch om te kijken, niet? Waar ik vroeger een jager was, ben ik nu 
eerder een ‘analist’. Ik voel me een ‘Jan Mulder’ en bewonder het benenspel aan de tafeltjes rondom 
mij. Hoewel mijn hart popelt om een gesprek op te zetten, blijft het bij bewonderen of afkeurend de 
ogen neerslaan en door de digikrant swipen om me een houding te geven.  Vroeger zou er steevast 
een pakje Benson & Hedges en een nostalgische Ronson binnen handbereik liggen om de dames een 
vuurtje aan te bieden maar vandaag kan dat niet meer. Het vuur moet elders gezocht worden. Een een-
zame dame vragen of ik haar een drankje mag aanbieden, zou kunnen maar het risico op een afwijzing 
zou een blamage betekenen voor mijn toch al tanende blazoen. Ik blijf dus een koffiedrinkende toe-
schouwer en druip uiteindelijk af, de lange weg terug naar de plek voor langparkeerders. Moe van dat 
gestrompel vervoeg ik mijn roe-
del trouwe honden  en trakteer 
mezelf op een frisse Omer on-
der de pergola van mijn ver-
trouwde ‘Plage Pelouse’. 
De laptop floept aan want ik 
moet dat eerste blad van ‘De 
Kleppe’ vullen. Bij de e-mail zit 
de foto van een andere 
‘plage’.Die van ‘Domaine de l-
Empéreur’ waar de Transatlan-
tiekers werden uitgestald voor 
een filmavond in openlucht om 
de vele vrijwilligers te danken 
voor hun inzet. Die foto wil ik jul-
lie niet onthouden. Blijkbaar zijn 
er toch nog 180 dorpelingen die 
zich inzetten voor medeburgers 
of verenigingen. Hoedje af! 



 

Nieuwe beteugelingen in de maak... 

 

.De Poesjes 
 Er is een nieuw reglement omtrent ons zwerfkatten. Het Gentse dierenasiel zal er zich over ontfer-
men, ze een chip geven en steriliseren. Een gulle gift en wij zijn hier weer gerust zeggen ze waarschijnlijk 
op ‘het schoon verdiep.’Terwijl onze bestuurders nu toch bezig waren kwam er ook nog een uitdoofregle-
ment voor de ‘kabardoeskes’langs onze plaatselijke ‘chaussée d’amour’ op de proppen. De attractie van 
ons ‘Oud Latem’ zal mettertijd verdwijnen. Verbannen worden !  
 Allez jonk ! Un stukske echte Loatemse folklore ezuu moar verkluuten ! Straks goan ze die meiskes 
ulder poeske uuk tsjippen. Woar moet da noartoe! 
 Nui da'kik zelve niemer in 't bestuur un zitte, krijge’k in 't Loatste Nieuws te lezen... Altijd toegang: 
"Daarmee hebben zowel gemeenteambtenaren, brandweer en politie te allen tijde toegang tot de prostitu-
tiepanden. Zij moeten op elk moment een controle kunnen uitoefenen op de naleving van wetten en regle-
menten. De uitbaters en de personen die zich prostitueren zullen zich moeten identificeren en er worden 
strenge voorwaarden opgelegd qua  hygiëne en kwaliteit." 
 
Ons burgemiesteresse zegdegge dander teveel klachten woaren van de gebuurs en dan de die schui 
woaren van de bezoekers en de makroots. Moar tee'enwoordig moede opletten wadadde als bewindsvoer-
der als reden veur un verordeninge opgeeft... De media waakt. Radjoo Twieje es baa de gebuurs van de 
meiskes van plezier geweest om ne kier te luistren. En... d'er woaren gieltegans gien reeplementen.  
Integendiel, die meiskes vonden ze toffe gebuurs en lawijt makken deenze uuk al nie... Moar ge moet die 
bestuurlijke aksie verzeekers bekijken als un langetermijnvieze in den strijd tegen de 'mensenandel' en de 
maffiejozie, hé... Die meiskes? Ze zijn zuu lief, Menier. Da wist zelfs Chris De Stoop al, zoetses.   
 

Natuurlijk un weet die nieuwe zeeneeraosse van 
Loatem niede damme wulder doar zoalige momen-
ten beleefd én! Nie damme doar in de koefer do-
ken. Djuu baa nien’t gaa! Doar omme wulder gien 
sens veuren. Moar oas ge ezuu un poar 
‘kotenmadams’ kendegge moste wel ne kier achter 
de koeliessen goan kijken. Nie damme doar vele 
gelierd un én, wa zoe’me moar wemme doar hiel 
wa notwarre ‘figuren den revue zien passeeren! De 
Kleppe bestond tons gelukkiglijk nog nie en wulder, 
jonge gastses, moesten veurzichtig zijn ee. Ze 
mosten thuis nie weten damme wulder, snotters 
van zestiene, doar onzen wig wisten. 
Kommiskes doen veur de boazinne of den boas  
 
 

brocht op en gaft ons hiel wa leute.  
In den Scaramouche mosten we  tons oltijd meekijken deur nen 
getruukeerden spiegel en kosten we ne kier meeluistren wa da 
de klandieze an de meskes verteldegge. De kammerkes wier-
den afgeluisterd want den patron moest toch kunnen tussen-
kommen oas ‘t meske in de problemen kwamp. Wa damme 
dan somtijds uurdegen ! Ge wild’et nie weten... 
t Beste  kwamp in de joaren tseeventig. Un poar artiesten 
brochten klanten an en mosten tons soms meskes als model 
afschildren en oas’t pastegge veur niets ne kier van de grond 
goan.. Wulder mosten meekijken noar ulder pristoasses moar 
alliene baa ‘t schildren ee. In den Pim’s lierdegen w’uuk Dees 
De Bruyne kennen. Ee un was nie vele van zeg moar oame 
nen schets kadoo kree”en woaremme uuk in den zevenden ee-
mel! Doar emme wel veel drinksens opgerapt. Oaster nen be-
kenden Loatemneere of parlementeer van die meiskes ulder 
diensten gebruik maktegge en kleergekommen was, gonken 
wulder rap op ‘t koerke an d’achterdeure un flokke smuuren. 
Oastee tons buitenkwamp, kreegt ee un ei in zijn gat en gaft ee 
ons zwijggeld. Wemme er zuu un poar baa ulder lepels g’had, 
zulle!  
Over de reste zallek ne kier ne numeroo speesjal moeten doen 
want da bladse ier es veel te kleine… 
 
TOT DE VOLGENDE ? 


