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Nostalgisch kijkboek over Sint-Martens-Latem
Door de vele toeristen en actieve recreanten die dagelijks door de twee pittoreske
dorpen, Deurle en Latem, wandelen, kuieren of fietsen werd de auteur er geregeld
aan herinnerd dat er, buiten het kunsthistorische, geen gestructureerd naslagwerk
bestond over het verleden van een Leiedorp met schitterende landmerken
en een unieke geschiedenis.
Bezoekers zijn nieuwsgierig hoe de streek er in de 19de en 20ste eeuw uitzag,
wat haar aantrekkingskracht was voor de vele kunstenaars die er naam maakten
en waarom de rijke industriëlen er hun buitenverblijf hadden of er meestal
ook permanent bleven wonen.
Dit kijkboek moet dan ook een antwoord bieden aan de meeste van die vragen.
Een zoektocht in archieven leverde, naast de reeds gekende postkaarten, heel veel
exclusief fotomateriaal op.

Dit boek kwam er in de eerste plaats door de gedrevenheid van een groep geboren Latemnaren,
verenigd in ‘Den Laethemsen Vriendenkring’, die voor doel hebben de kroniek te schrijven van het
volksleven tussen 1880 en 1980.

Pont, aangemeerd aan de boomgaard van het gemeentehuis

Het dorp van Sint-Martens-Latem omstreeks 1920
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De auteur werd in 1947 te Sint-Martens-Latem geboren en getogen. Tijdens zijn humaniora wordt
hij, bij het verschijnen van een eerste dichtbundel Nostalgie en Groeipijn (1966), door uitgever Georges Vanhoucke van de krant ‘De Landwacht-De Gentenaar’ als regionaal correspondent aangetrokken met als gage… dagelijks een gratis krant. Sindsdien bleef hij actief als correspondent, columnist,
literair- en kunstrecensent bij diverse media. Hij is de auteur van Verknocht aan het Land in de Leiebocht en Sint-Martens-Latem, de Vijfde Generatie, twee didactische
studies over het Latemse kunstleven. Daarnaast publiceerde hij
talloze kunstmonografieën, essays, columns en dichtbundels.
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