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LOATEMSE 
CLUYTHE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

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

MAG ER NOG EEN TIKKELTJE SATIRE ? 

 
Ja santee mijn ratse ! ‘k Gonke d’er ne kier nen bonk op geven moar mee dienen ‘mie toe’ en d’affeere 
van de ‘schalksen ruiter’ zalluk ‘t moar rustig an doen zeekerst ? Oe veurt es onzen weereld mee al die-
ne diegietallen brol nie geworden? Mijn voader zoaliger wildegge van gienen teeleefon weeten en ‘t ee 
geduurd tot de joaren tseeventig veuralier da’k da in zijn soepe koste doen dat da gienen verlooren kost 
un was. Vandoage ee nen peuter van vijf joar nen mobielen teelefon en un tablette. Die gastses kunnen 
mee moeite schrijven moar ze tokkelen als gienienen volwassene op ulder toetsenbord. Moar zulder un 
zullen nog gienen viezen proat verkuupen. ‘t Zal an ons opvoedinge liggen zeekers. De geeneeroasse 
van Jan Cremer, Jackie Collins en Xaveera Hollander es mee den Pleebooj opgegroeid moar de die 
van ietske verder doar achter zat al sebiet in den harden porno van ‘t Internet en de kattelieke zondig-
heid. Nui da de sturm van kindermisbruik goan liggen es en de schuldigen in het verborgene zijn goan 
leven om ulder te bezinnen moest er un andere klokke kommen ‘kleppen’. ‘t Es goe dat da noar buiten 
gebrocht wordt moar  elke post dadde openzetegge moest er zijne zeg overdoen. Ge zoet er un 
puntuufd van gekree’en én! Vent toch ! ‘k Gonke pertank over iet hiel anders rapporteeren want ‘k un 
kan toch nui nie schrijven da’k mee ons burgermiestresse ne kier die seine op ‘den toren’ van Oiljst zoe 
willen overdoen, ee !  Doarbij wemme ier gienen toren in Loatem of Deurle moar wel un ‘Torenhof’. Da 
zoe ter over zijn! In Deurle was’t er zelfs in oogustuus grenskontrole en moste zelfst nie mee den otto 
over ‘de schreve’ ! Veurzienegeid was doar tons al troef. 

Moar kom ‘k wille nie over de schreve 
van ‘t fatsoen goan moar wel ne kier 
prakkezeeren over den viertiende okto-
ber van ‘t noaste joar. 
 
‘t Es komiek dan de polletiekers noar 
dat schijnt goan wachten tot de 
Kestmoart om ulder troeven op taffel te 
smijten. 
Ons ‘burgermamaatse’ ee al an de ga-
zette verkloard das ze veur alle kowa-
liesies openstoat. Oas da nie ontvanke-
lijk un és !  
Den NVA druumt ervan al de groene 
plekskes op te kuupen veur ‘t gemiente-
lijk patrimonium en ezuu veur ons olle-

molle un groene longe te kreejeeren. ‘t Moe tons toch nog veel geld in den spoarpot zitten ! ‘k Vrieze 
pertank datter neeverst dienen bieblioteek nie veel ‘ruimte’ niemer zal zijn veur iet anders, tenwoare 
danze ze un beetse goan lienen baa de burgemiesteresse van Pinte want zaa es toch van ‘Ruimte’, 
niede ? 
 
Over ‘Tuupetegoare’ doender verschillende roddels de ronde van de kirktoren. ‘t Boelke zoe uitienval-
len.Ulder Kleppe ee pertank uit goeje bronne g’uurd datter niet van woar un és. De Smurfen zijn op 
zoek noar un wit konijn om uit uldren hoed te tuuvren. Op ‘t Schuun Verdiep’ zoenze al weten wie dat 
es. De blauepuurte zoe uuk openstoan veur wa groen en wa ruud, wordt er gefeezeld.Da zal veur de 
konijn zijn zekers? Veur ons ‘Welneskes’ verwachtek nog wel nen zet van mijne goejen nonkel Bob. Ee 
zoe nog zeekers de lijste kunnen en durven duiwen moar ik paaze ierder op iene van zijn 
‘kleinkiendses’ om d’opvolginge te verzekeren. 
Over de komende fuzies un goame nog nie klappen want tussen ‘Leie en Schelde’ zijn der hiel wa 
meuglijkheden.Da es voer veur de volgende eediesse ! Ajuus, lieve vriendses ! 
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WAT ALS LARGO DE PASSIE PREEKT ? 

 
 
Mijn baasje zegt altijd dat Allerschijnheiligen de Feestdag is van de 
politici en dat het normaal is dat dat dan onmiddellijk gevolgd wordt 
door Allerzieligen, de Herdenkingsdag voor de zielige gemeentebe-
lastingbetaler die het be-lijd of was het het be-leed van die politici 
ondergaat . Op de dag van Allerzieligen worden ook Allerfietsers en 
Allervoetgangers herdacht . Ik vermoed dat onze medeburgers tijdens 
deze zielige dagen met hun SUV’s ergens op de Lippenslaan of de 
Port de Saint-Tropez aan het pronken zijn , want behalve ik en mijn 
baas is hier geen kat aan het wandelen . Gelukkig maar . Ja ja ! Baas 
en ik gebruiken deze Herfstvakantie om te gaan wandelen . Of te pro-
beren wandelen . In onze gemeente . En dan word ik , die mij op 
mijn gemak voor mijn ochtendkak in een struik langs het voetpad aan 
het positioneren ben , door een onafgestelde en misschien ook wel 
ongestelde e-biker aan een GAS snelheid van 45 per winteruur langs-
gezoefd . Wat mijn ultieme concentratie danig verstoort en mij 
meestal wekenlang tot constipatie en GAS flatulentie leidt of lijdt . 
Als al mijn medehonden dit ook ervaren hebben lost dit dan wel tijde-
lijk het probleem van het GAS-boetekakken op , maar niet dat van de 
chaotische en bouwvallige fiets-en voetpad infrastructuur . Allerfiet-
sers, Allervoetgangers en Allerplassers . Want ook mijn baasje klaagt 
dat hij tijdens onze  wandeling niet weet waar hij wettelijk kan gaan 
plassen zonder urine op , en een GAS boete aan zijn been te hebben. 
 
JA, WAT IS ME DAT? 
 
De vrouw van mijn baasje gaat een cursus kanteklossen volgen . Baasje heeft zich ook al een weefgetouw aange-
schaft en zijn klompen van zolder gehaald . Ze gaan een bankske zetten voor hun huis en daar gaan zitten weeftou-
wen of touwweven en kloskanten of kantklossen . Een groot rood neon zal op de gevel prijken zoals op die van de 
Kortrijksesteenweg  om klanten te lokken . En met dezelfde doeleinden : zoveel mogelijk poen uit de zak van de klant 
halen . Uit de broekzak welteverstaan . Maar met andere middelen . Kant en tapijt , gelijk in de goeie ouwe tijd .  
Misschien gaat de vlasfabriek zelfs weer open . 
  
Deze morgen een trosje Japanners ontmoet aan de Leieoever. Fototoestel in aanslag . Vandaar deze foto van mij . 
Baasje werd gek : « Is er een bus ? Waar is de bus ? » . We stormen naar de Molen en ... Jawel . Met Duitse nummer-
plaat dan nog . WW : Wuppertal of Wiedauwkaai . Zoiets . Geen Jap te bespeuren .  
Mijn baas spreekt de Duitse chauffeur in zijn beste Kuchendeutsch aan : «  Hallo , ich habe ein stuck of vier Jappen 
gesehen , gibt es noch viel von diese splitaugen die hier rundlaufen ? ».  «  Funfzig  » antwoordt den Duits onver-
schillig routineus . «  und wie lange bleiben Sie in unsere schoene ... » «  Funf und zwanzig «  onderbreekt menheer 

Funf me . 
Vijf en twintig minuten om alle musea af te tjollen , de Gemeente- en de 
Latemse School te ontdekken , de meanders van de Leie af te wandelen , de 
Molen op en af te donderen , bij De Keyser en Roland aan te schuiven , en 
een Filliers of een dissidente  Catalaanse Cava bij Terrazza achter over te 
slaan . Allez we zullen er gauw weer vanaf zijn ,troostte ik mezelf terwijl ik 
de poot op de WW busband hief . Maar baasje dacht er zo niet over . Vijf en 
twintig minuten ! Die moeten langer blijven  !  
We gaan ze kant en chocolade en streekbier verkopen . Albums van Tintin 
en ook de hele serie van Kuifje ! En dure sjacochen van Delvaux ! We 
stormden naar huis en hij rommelde zijn klompen en een rode witgebolde 
foulard uit de zolder . « Latem leeft weer »! Riep hij vrolijk . We zullen het 
Monschau aan de Leie worden ! 
 
De groeten van Largo en zijn baasje… 
 
 
Ook dank aan… https://marcscolum.com/author/nelenlyrics/ 
 
en aan www.gandapubliproductions.be voor de steun 
 
 
 


