Jaargang 15 - Nummer 57

november/december 2010

2010: ezuu un joar vol eemoosse!
Geluuvet of nie moar van de joare un kostek mijn uugen nie geluuven en vielt mijn muilke open gelijk bij da
beroemd schilderijtse van Munch. De kirke geleekt al mee ne kier op un compleet netwirk veur PD’s!
En dakkik doar niets van geweten ei, es nog ‘t irgste van al! De Kleppe die de klepel nie wist angen!
Komt da tee’en. Oasek nui ien ding moe zweeren op mijn kommuunezielke es’t wel da gienienen paster,
poater, miester mij uut lastig gevallen ee veur ‘vuile manieren’. ‘k Wiste natuurlijk wél dat da bestond. Allee
wemme toch lollen genoeg gemakt over poater Omer en un talluure in ui broek steken oas ge te biechte
ging of zijde gulder da vergeten? Wa zegde? Woarender in Loatem dan ezuu gien vuile pietoes? Toete joat!
Moar we makteggen wij doar gien spel van. Zuulange danze van ons lijf bleven was’t goed. Ons Heere
ee’ter van sorten geschappen en we moeme wij doar moar mee leven. ‘k Peize dat da al bestond van veur
da Zeezeke geboren was. Bloart uuk moar ne kier deur ulder Griekse litteratuure! Jadadde, verschiet nie!
‘t Es messchiens woar dan de mensen doar vroeger nie un dierven mee noar buitenkommen, moar miestal
was’t wel algemien geweten. Nen giestelijke oa veel anziens en bezeurdegge de kinderen van de kruustrijke
durpelingen un boantse als meisen of binnenknecht bij rijke famieldes. En… oas ge ui klassiekers van de
Vlamsche literatuure nog kent: ‘t un was doar uuk nie oltijd ‘katteliek’…
Moar ierlijk, als jonge gasten un woaren wij doar ezuu nie mee bezig.
Wemme wij uuk wel dokteurke gespeeld. Wie niede? Ne kier dat da begost te
kriebelen un was ‘t er gien ouwen niemier an: wulder za’en veel te geeren de
meiskes. Pas op, sommige van ons zijn wel ne kier lastig gevallen deur ezuu
tiepkes moar tons kreegt diene filoe ne tuuk op zijn totte en was’t gedoan.
D’er was’t er ezuu ne gladden, sjieken ouwen hiere die iedere kier oas’me
noar de piessiene gonken, achter ons kwamp. Iedere kier oat ei ‘t an zijnen
rekker en nog kostet ee ‘t nie aflieren. W’oame afgesproken da oas’t ei ons
wildegge bepuutelen, damme ollemolle dezelsfste reejakse zoen én.
We gonken espres oltijd apoart noar achter en ja, den pee was doar uuk.
Neeverst mekoar in de pissiene begost ee mee wa schief noar benee’n te
loeren. We geboardeggen iest van niets moar tons kierdeggen we ons noar
em en dee’en m’ons ‘leie’ tegen zijn broekspijpen. Leute Damme oan oas’tee
mee zijn natte broek weere in de café kwam…
Ge ziet, ‘t er es niets nieuws an de eemel. Moar nui was da toch nie geweune. Al mee ne kier was da un massalle biechte. Ik zegge ge zijt oltijd mee
twieje. ‘k Weetet ‘t was messchiens lastig. Ge kostet vroeger an niemand vertellen. Gien katte zoe ui geluufd én en wa da irger es: woarschijnlijk zoeder zelve nog un doeffelinge bai gekregen én. Nen notabbele was onfeilboar, ee stond op nen pjeedestal en d’er vielt gedomme gien koad
woord over te zei’en. Sjanse dan de tij’en nui wa veranderd zijn. Alhoewel, ge moet nog veurzichtig zijn wa
dadde vertelt of op papier zet. Veur daddet weet edde un proces an ui bien ‘wegens laster en eerroof’.
‘k Un verstoa wel niet dan die ‘stoande kommieken’ van vandoage zuveele durven en meugen zei’en over
n’importe wie. Geert Hoste, Gunter Lamoot, Freddy De Vadder, allee noem moar op… Ze spotten mee de
keunink, de ministers, de biskoppen of de beevees en toch un es’t er gienienen die un proces inspant. Die
mensen zijn kontent danze in die ‘sjows’ meugen kommen! Oas ge als BV nie in den eindejoarssjow van
Geert Hoste zit, es ui joar noar de voantses. Die mensen verstoan da! Zuulange danze van ui klappen betiekende nog iets. ‘k Oa ezuu in juni nen sjow tuupe gestokken veur de kirmesse in mijnen wijk, het vroegere ‘Hoogwaterland’. ‘t Kommittee un ee em zelfs gieniens durven lezen! ‘k Stonde doar mee mijn meulekes.
‘k Oa der al diene tijd ingestoken en wa d’ek gedoan? Van kolleire ‘t klad gebruikt om mijnen ‘barbecook’ an
te steken. Relativeren, vrienden! ‘t Leven es un kreimkerre… A la prochaine!
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‘t Bladse van de roddels & de halve waarheden...
Allee gasten, om ons buumpke vuurs te zetten, geef nui toe da ‘2010 uuk ‘t joar van da lawijt van de vuvuzela was, mee un wijs optreden van den besten enterteener van de wereld, mee namme Tutu en suurtoe
van roare voetbalmatchen. Over den Toer de Franse un goame nie klappen: ‘t was schuune moar mee nen
triestigen afdronk. Den Teenies was tons veur ons weere beter. Onze Loatemschen club kreeg nui nog
mier klasse deur die nieuwe kantiene (auw sorry, sjalei) en de Belgische teeniesmadams dee’n de reste.
We doen weere mee!
Moar loat ons langst de Leie blijven. Eindelijk wierden de centen onder de deure geschoven om ons Tempelhof te reenoveeren en geef toe: ‘t es schuune. Uuk de brouwerijschuure mag’t er zijn en nui zijme volop
bezig mee onzen muzee. Kweetet, t’es weeromme wa kritiek. Sommigste mensen vinden datter te veel geld
tegen gesmeten wordt, moar da vonden ze van ons Tempelhof en de
schuure uuk. Kannekik nog un waslijste van klachten opnoemen moar wa
wilde kritiek zal’t er oltijd zijn want g’et nui in un gemienschap mier
’Blaffers’ dan ’Doeners’. En die nattigheid tons. Sjanse damme de Westerplas oan want anders stonden we langs ‘den slechten kant van de stienwig’ uuk weere onder woater! Nui woaren’t weere de « el-o-bee’ers » die
natte voeten oan. Moar kom, t’er es gienienen versmuurd en ulder buuten,
botten en zwemslipke laggen toch al geried. Ienen van mijn dikke moaten
oa zelfs den tijd nie om zijn vesche loajinge ‘vins du pays de Bordeaux’ uit
zijn koeffer t’ollen!
‘Walk on the Water’ wordt het nieuwe blues & rockalbum van singer Erwin du Museecaravan and his
Beer Tasting friends. De fotograaf en muzikant
haalt zijn inspiratie als steeds uit de alledaagsheid
der dingen.
Zijne Heiligheid kwam even zelf naar
Vlaanderen om zijn kudde de levieten te
lezen en vooral om in Latem bij Ewald
zijn mobiel op te smukken...

Veur de reste es alles onder kontrolle zei’n ze
op ’t gemientenhuis. Alhoewel dander er uuk al
kosten beginnen an te kommen. ‘k Goa der
nie te veele over klappen want tegenwoordig
moede op ui woorden letten of ge meuget
goan uitlei’en an de zuuze de pee of de correctioneele! Moar ‘k oa da al ne kier verteld.
De Ruuze van Deurle ee eur anden vol mee eur dossiers over de monumenten die volop moeten opgekallefatterd worden. Tempelhof es’t er bijna deure moar nui komt nog den ‘Tempel van nonkel Bob’, ‘De
Zwoane van de jonge gasten’, de museets, ‘t ouw gemientenhuis van Deurle, de meulen van Loatem, d’
Oase en noem moar op. Eur hoar zal ziere vergrijzen! Pas op! Die madams van ‘t Colleeze un en’t nie gemakkelijk zulde want ons Sabiene smijt uuk un poar honderdduuzende tegen eur scholkes (zonder de bussen d’er bai te tellen!) en ze vindt nog den mwajén om tussendeure nog nen ceedee vul te toateren en un
eerotisch boekske te schrijven op heur uuge talons!
Over Sint Kristoffel en zijnen iesten schepene zalle’k loaters
wel ne kier sajette geven en ‘t poart van nonkel Bob en zijn kommuune stoa veurluupig nog op de buize. Da moe ollemolle ‘t
huugtepunt worden van mijn niejoarseediesse. Oas ze d’er komt
ee. ‘t Es nui mee un schui gat afwachten wat da Kloas en de
Kestman mai zal bringen. Anders moe’k weere ne kier goan
scheujen bai de middenstanders en de die worden mee de joaren
mier en mier gesolliciteerd om ‘t verienigingsleven te steunen.
Fridse goa’k verluupig nog op zijnen truun loaten want dienen
duts moe al zuudoanig veel woater in zijnen wijn doen, da’k em
toch nog wa goa loaten genieten van zijn Moeseldrankske...

Het plekje van de gastschrijver:
Herinneringen van ‘Mark van over de schreve’
Toen ik enkele weken geleden in een overmoedige bui de taak als ‘gastschrijver’ accepteerde wist ik niet onmiddellijk waarover ik het zou hebben. Ik ben van nature uit geen grote verteller laat staan dat ik deftig kan schrijven.
Mijn eerste idee was dan ook: gewoon een wit blad doorsturen. Origineel was dit misschien wel, maar de hoofdredacteur kennende vermoedde ik wel dadelijk zijn veto.
Ik besliste dan maar om mijn herinneringen doorheen de jaren aan Latem losweg op te schrijven in de hoop op een
ietwat degelijke tekst. En dan? Dialect of niet? Neen, ik ben geen geboren Latemnaar. Mijn ouders kwamen uit Gent
en zelf woon ik nu 60 jaar in Sint-Denijs maar... sinds 40 jaar ben ik met een echte Latemse getrouwd en het eerste
woord moet nog vallen!
Mijn vroegste herinneringen aan Latem gaan terug tot in de vroege jaren vijftig van vorige eeuw toen ik als klein
gastje samen met mijn grootvader de buurt per fiets(je) verkende en onvermijdelijk in en door Latem fietste.
Het was de tijd dat je vanaf het kruispunt van de Zevecotestraat en de Palepelstraat de kerk en de molen van Latem
nog kon zien. Tegenwoordig is het daar al volgebouwd en kijk je nog enkel op
villa’s en afgesloten tuinen, een situatie zo treffend verwoord door Leievagant en
vorig gastschrijver uit Wenen, Roel.
Later ontdekte ik Latem met de vriendjes, zowel te voet als met de fiets: de Kapitteldreef, steeds zanderig, stoffig en moeilijk om te fietsen maar we moesten er
door want we wilden door de bossen crossen. Op naar de ‘put van Gevaert en De
Kluis. Kampen van de Latemse jeugd vernielen (ja dat waren wij) was ook een
vast gegeven. De Leieoevers en de jaagpaden waren voor ons ook al een gedroomde biotoop en habitat. Ook vervlogen tijd!
Een andere vaste pleisterplaats was ‘Café De Vluchter’ met ernaast bakkerij Vandamme waar we een ijsje kochten of een “pateetje” aten.
Wat me echter altijd zal bijblijven zijn de heroïsche voetbalderby’s tussen Latem
en Sint-Denijs. Niet zelden eindigden die wedstrijden met felle vechtpartijen tussen spelers onderling. Ook de supporters knokten flink mee. De rivaliteit was
groot. Een naam van de Latemse voetballers herinner ik me alsof het gisteren
Folkgroep POMAGE:
was: Willy de Vooght, altijd een (venijnig) hoofdfiguur in de derby. Van toen af, zelf
actief voetballend, dateert het eerste contact met de Latemse jeugd.
Pol, Mark en Gerard
We zagen elkaar op de bus naar Gent, de ene ging naar het Atheneum of de
stadsschool, de andere naar Sint Paulus, Sint Amand of Sint Barbara.
Vermits er toen amper om het uur een bus was, zag je elkaar dagelijks en werden er vlug banden gesmeed.
Opgroeiend merkte ik plots ook dat niet alle jongeren ‘gelijk waren’. Je had kortharige met lange broeken maar er
waren er ook met lang haar en korte rokjes. Daar sloot je dan zeker vriendschap mee want die gingen mee met de
tram naar de Nouveau Bois, naar Sint Bavo, Saint Pierre (grijs, groen en blauw uniform mét sokjes... Schattig) of
naar de English Club. Deelden we niet dezelfde bus dan werd er ’s morgens of ’s avonds gewacht aan het SintPietersstation. Ondertussen breidden de vriendschappen zich via de jeugdbewegingen steeds meer uit.
De Latemse augustuskermis was er een waar naar werd uitgekeken. Altijd veel volk en anders dan in Sint-Denijs!
Er viel steeds iets te beleven; geitenkeuring, wagenspel, mastklimmen in Brakel, de wielerkoersen voor liefhebbers
en nieuwelingen en… meer nog: het was steeds de laatste week van de grote vakantie. Je zag er de ‘buslieven’ die
je 2 maand had moeten missen en er werden al ‘strootjes gelegd’. Het was ook daar, op een of andere augustuskermis eind der zestiger jaren in ‘La Bouée’ dat ik mijn eerste ‘geuze met grenadine’ heb gedronken.
In 1969, in de ‘patronage’, kon mijn folkgroepje samen met muzikale gasten als de Leievaganten die we oneerbiedig
de Leiefazanten noemden, Benny van Groeninghe en noem maar op een folkavond inspelen.
Merci Latem, ik vond bij jou mijn lief en trouwde met een Latemse, die ik in februari 1967 leerde kennen op de, naar
mijn mening, enige Tiroleravond die er ooit in Latem is geweest.
Ik wil enkele mensen uit Latem die mijn jeugd hielpen bepalen nog danken! Hier komen ze in willekeurige volgorde
en de dames eerst: Jeanine, Claudine, Albert, Luc, Philippe, Jean, Etienne, Rafke, Jan en al degene die ik vergeten
ben (de ouderdom speelt mij parten). Bérénice en Ethel zijn er helaas niet meer, maar toch blijven ze in mijn gedachten.
Het ga jullie voor de wind! We hadden allen een fijne jeugd samen en dat voelt nog steeds goed.
Tot slot, hoewel het niets met bovenstaande te maken heeft, maar omdat ik het mooi vind:
“alleen zij die de vlinders horen lachen weten hoe de wolken smaken”...

‘t Loatste blad: uuk merci an d’anonieme sponsers!
Meniere den Paster, mijne goejen vriend Eric, ge moet ui nie verplicht voelen, moar mee ezuu nen schuunen deevooten tijd in ‘t
verschiet, zullen d’offerblokken messchiens un beets zwoar
wee’en, dus moeste un beetse overschot én, peist uuk ne kier op
nen trouwen lezer van ui prochiebladse: Birke de Kleppe. Ge zijt
merci op veurhand. Doarbai, ‘t es lange gelee’en damme ne kier
van gedachten gewisseld én over ons prochie en de schapkes!
Es uiwen wijnkelder an ‘t leegluupen messchiens?
Eric, Eerwaarde Vader, ge weet wadda’k ui gezaijed ei: geeft
achter d’uugmisse nen drink, nen appeeritief an un deemookroatiesch prijske van 2 euroots, mee un toastse g’offreerd deur de kirkfabrieke en de verienigde bakkers en slachters en wemme were
nen echten volkskaffee in ons durpscenter. Dzjuu moat! Ui kirke
goa vol luupen! Zijne Heiligheid ee mai bij zijn passoage an Ewald
zijne verhuurwinkel gezeid dadde doarmee - in deze tij’en - zoalig
zoet kunnen verkloard worden! Ah ja! Ge weetet toch: “de hongerigen spijzen en de dorstigen laven…”
Meniere den Paster, vriend Eric, we blijven de beste moaten en ‘k
wensche ui en al mijn lezers nui al nen zoalige Kest en un veurspoedig niejoar!

Beste kerkgangers,
wees gul en devoot of ‘De
Loathemsche Kleppe’ zit
in de goot...

‘k Weetet, ‘k ben un beetse deu’niet moar da zit er ingebakken en
‘k zoe nui nie willen dadde ollemol paist da’k ne nieweerd ben.
In elk geval ek mij goe gamuseerd om in de loatste eediesse van 2010 mijn beste boers, gens of loathemsch
boven ‘t ollen. ‘t Zal messchiens veur veel menschen un gruute inspanninge vroa’en om da te lezen moar we
moeten ‘t iemagoo van ons streektoalle un beetsen opblinken. ‘t Es wel al wa verbassedeerd, moar omme ollemolle un beetse ons beste doen, komt da dik in orde.
Veur de deze dien mier over Loatem en Deurle willen weten: ze kunnen natuurlijk ulder licht opsteken bij ‘t
Fiestkommitee van Deurle en da van Loatem of - veur 15 euroots per joar - lid worden van
‘Den Loatemschen Vriendenkring’
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