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ZIJN’ T DE LOATSTE CORONALUUDSES ? 

 

.Hugo Claus en zijn moeilijke woorden over Raveel  
 
Richard, amice 
  
Waar een mens op deze aardbol ook wordt geworpen, hij is altijd op zoek naar een vaste plek. Liefst een 
waar hij rustig kan ademen en zich een beetje gelukkig voelt. Heb ik het goed dat ge, na tussenstops in 
Waarschoot en Bachte-Maria-Leerne in de buurt van het kasteel van Ooidonk, naar het naburige St-Jan-
in-de-Olie verhuisde om er van de stilte en rust te genieten en gedichten te gaan schrijven? Met Karel van 
de Woestijne, die door uw hoofd spookte, liet ge er op een lapke grond een woning bouwen.  Hier en ner-
gens anders zou en moest het schrijven en dichten lukken. 
Het werd helaas een ijdele droom. Elk jaar kwamen er nieuwe buren bij. Het was alsof ze allemaal op 
zoek waren naar die gezonde boerenlucht van weleer. Het hield maar niet op. Het ergste was dat ze elke 
zondag allemaal bezoek kregen van vrienden en familie uit de stad. Chique dames en heren die met luxu-
euze automobielen, in de zomer op zoek naar wat verstrooiing aan de boorden van de Leie, naar St-Jan-
in-de-Olie afzakten en het stof deden opwaaien voor uw deur. Wat u nog het meest stoorde was het ge-
ronk van al die motoren en hun alles doordringende benzinegeur. Het sneed uw adem af en van uw klap-
ke op straat met uw pronte buurvrouw, of de dames Priem en Pruym groeten die passeerden, was geen 
sprake meer. Er zat niets anders meer op dan naar uw keuken te sloffen om er koffie te malen. De fluitke-
tel op het vuur te zetten en naar zijn gezang te luisteren. De muze door al die drukte op de vlucht gesla-
gen. 
  
Nog een geluk dat de dames Priem en Pruym met hun prietpraat tijdens hun wekelijkse koffieklets vol-
doende stof leverden voor uw ’20 lijnen’ in Vooruit. 
Van uw werk op de redactie van die gazet gesproken. Ge hield er een eenvoudige filosofie op na. Alle ar-
tikels moesten kort en goed zijn. Stonden er te veel moeilijke woorden in dan werden ze genadeloos ge-
schrapt. De jonge Hugo Claus, die ge hierboven allicht, in het gezelschap van een filmster, hebt ontmoet 
weet er alles van. Hij heeft u destijds met alle mogelijke middelen moeten overtuigen om zijn artikel over 
kunstenaar Roger Raveel in de rubriek ‘Geestesleven’ geplaatst te krijgen. Ge weet toch dat Raveel van ’t 
jaar uitvoerig is herdacht. Na Bozar in Brussel kan St.Jan-in-de-Olie, of Sint-Martens-Latem, uiteraard niet 
achterblijven. Ze hebben de meester van Ma-
chelen-aan-de-Leie nu in het gemeentelijk  
Museum Gevaert- Minne gekoppeld aan Hubert 
Malfait, zijn vroegere leermeester uit Astene. Of 
hoe in Machelen-aan-de-Leie, Astene en Sint-
Martens-Latem, drie Leiedorpen, de kunst blijft 
bloeien. Tja, die Leie toch… 
Dat landelijk rivierken dat ge ooit zo mooi hebt 
bezongen, vriend Richard. 
  
Uw nederige en genegen dienaar,  
 
Carlos Alleene 
  
  
  
 
 
 



  
OAS DE MEULEN GIENEN WIND VANGT UN DROAIEN DE WIEKEN NIEDE, HE ! 

 

 
Vent toch, woar es  den tijd damme nog mosten en kosten sajette geven over ‘t durpsgebeuren? 
Den dag van vandoage moede opletten wadadde uit ui botten sloat want sebiet es’t er ienen mee lange 
tienen die begint te neuten en zelfs mee un proosès zou durven drei’en vanwege schendinge van zijn 
preivessie.  Ezuu un goeje vijventwintig joar gelee’n woaren de Loatem– en Deurleneers kontent mee wa 
volkse satiere. Gienienen Deurleneere ee uujt van zijnen tak gemakt  omdanze uuk nie in d’uufdinge 
stonden! Zelfs kleinen Pol, den burgemiester van Deurle, zoaliger kost eromme  lachen. Wulder omme 
uuk nen goejen band want  ik kwampe vele bij mijn tante, de boazinne van volkskaffee Bachtenberge.  
Moar iere wie iere toekomt want in’t ‘Boers’ van ui latte geven, kwamp eigentlijk van perfesser Toalde-
man en Piet Korrel. In ‘t ieste was de KLEPPE in ‘t AN moar t was un schuune uitdoaginge…  
En ezuu was Birke aan den trok mee sponsoringe van den Koster-drukker ...van De Pinte en zijn dochter 
Sixtine.  
Da was un plezier om ezuu in ‘t boers ui gedacht neere te schrijven over alles en nog wa.  Den tijd van 
nonkel Bob, tante Diejanne, de Ruuze van Deurle, Proxifredse, de kosteresse, Sesko, Nolle & Polle, Eer-
waarde Vader Ollander, ja, zelfst Chibootse, ollemolle kosten ze ‘De Kleppe’  lezen en verstoan. 
 
Vandoage zit da anders. ‘t  Regent  veel reeklammoasse omda Birke nie in ‘t schuun Vlamsch un schrijft. 
Ezuu es da vandoage! Menschen oas ge gulder ier wilt thuis zijn, moede d’er toch un beetse ‘couleur lo-
cale’ bijpakken zulde. Zonder die ‘dievetoalle’ zoe de Kleppe de Kleppe niemer zijn! 
De wereld droait deure en ied’ren dag es iene dichter bij onzen loatsten. Nen optiemiest zoe ‘t 
messchiens wel anders zei’n moar bij nen ouwen bok glijk tekikke ester toch moar efkes twie joar van 
mijn ‘pensjoen luupboane’ riebbedebie. Veur de jonkheeden onder ons messchiens uuk wel mor da es 
nog iet of wa in t’oalen want zulder èn nen gielen andren ‘train de vie’.  
Oas ge ‘Latem Leven’ als model kunt pakken, es’t an de Leie alle doagen chichi, stoefen, bloazen en fies-
ten. “Loat ze moar doen, de katten doen wel”, zoe mijnen patten zoaliger gezeid èn. Ee oa wel schuune 
klappen. Tot bekanst zijn honderste goe geleefd en gezond geweest tot oas’ter doar nen wietie de 
koeran afsneed en dattee den afslag noar Westlede moest insloan. 
Ee kost toch wel weerekijken op un schuun parkoer mee vrienden uit zijn eigen durp woar dattee al sins 
‘t begin van zijn peuter zijn mee in den Deurelse kindertuin zat.  Vele zal tee der op zijn loatste moment 
wel nie an gepeist want op nen ik en nen gij ging ‘t licht uit. Gien vieringe op ‘t gemientehuis van zijn ge-
boortedurp moar de zegen van den Deken van Deinze. 
De lezer mee ‘empathie’, glijk danze begrip en meelij veur nen andren in het nieuwe nieuw noemen, zal 
wel verstoan da dienen Corona Birke nen serjeuzen knauw gegeven ee en da ‘t best zoe zijn damme toch 
weere noar ‘t ouwe normal zoe’n kunnen goan… tons was ut dedjuu toch veel beter zulle! 
 
Nonkel Bob zegdegge oltijd 
“Latem Latem laten  
en Deurle Deurle”!  
 
“t Ee nen hielen tijd geduurd al-
veurens  da’k wiste wa datter 
achter  da idee zat… 
 
Awel, ‘k ben nui toch mee ! 
 
Tot achter den twieden zit , moar 
zurgt veur malkander en geniet 
toch moar goe van de komende  
mini-kirmesse 
 
 


