
PEGASUS IN DIEST (777) 

 

Op de rotonde bij de Citadel wacht de kleine Prins 

op Pegasus voor een tocht door de stad. Iemand  

fluistert een naam, een getal en moedigt hen aan  

hoger te vliegen. Boven de huizen. De mensen.  

Vliegen tussen de regels van een oud en lang  

verhaal dat niet in enkele verzen kan gezegd. 

 

    Ik teken in sepia de stad met wallen, poorten en 

    torens. Al wat herinnert aan de tijd van prinsen,  

    kloosters en brouwerijen. Ik teken de stad. 

 

Ik wijs de weg door de straten van de stad,  

de stad aan de rivier, die op elk kwart van haar  

cirkel een poort opent naar andere steden. De stad  

op ijzerzandstenen fundamenten die drie keer een  

ring kreeg geplaatst rond haar uitdijend middelpunt,  

alsof iemand een steen in de rivier had gegooid. 

 

Hoog boven de stad aan touwen en bomen klimmen  

mannen en vrouwen in groen gevlekt pak om later  

te springen vanuit de lucht naar telkens een ander  

doel. Met Pegasus, een beeld, een symbool op het  

kruispunt van wegen, worden dagen en nachten  

op de verte, op het onbekende voorbereid.  

 

    Als het water uit de velden en riolen dichtbij  



    en hoog staat in de straten en aan de lippen,  

    brengen de para’s iedereen op het droge. 

 

Langs de Leuvense Poort hadden koningen, prinsen  

en hertogen een blijde inkomst gemaakt. Filips Willem  

van Oranje na zijn ballingschap in Spanje, Albrecht en  

Isabella en al die andere hoge heren en dames die iets  

kwamen vragen, die iets kwamen doen.  

 

    Leopold I kwam praten over een legerkamp op de  

    Vinkenberg. Fabiola at rijstpap in het begijnhof en  

    Juliana bezocht in de kerk het graf van Filips W.   

 

Samen met de stadsduiven dalen tot op het plein voor  

het stadhuis en de kerk. Een poepje laten vallen op de  

grijze plaveien. Terwijl de mensen verbaasd kijken  

en wijzen, flaneren prins en paard heen en weer over  

oude over nieuwe wegen. In hun hoofd de oude stad. 

 

Samen naar de Allerheiligenberg. Daar staat al eeuwen  

een nieuwe kapel. De oude stond op de plaats waar iets  

anders was voorzien. Op 1 november lopen de mensen  

naar de heiligen om één of meer wonderen te vragen  

voor zichzelf, hun dieren of voor wie nog twijfelt.  

 

    Kijk, iemand loopt hinkend de berg op voor een  

    kaarsenbeen dat aan een touwtje wordt opgehangen 

    naast andere wassen ex-voto’s.  



 

Samen dwalen door de straten van de stad, de stad  

met een juweel in elke plooi van haar jas. De stad 

die in haar aders een oude rivier vervoert, ooit 

kronkelend en bovengronds heilig, donker water. 

Voor kleine en grote boten die naar Antwerpen en 

Mechelen voeren met laken, zout en pekelharing. 

 

    Voor nieuwe en oude Belgen die barbecueden  

    op de Markt en naast de rivier. In haar stenen  

    klinkt nog steeds een eeuwenoud prinsenlied. 

 

Op de hoek van Old Toms’ terras staat een meisje  

in wit kanten kleed, op haar schouder zit een duif  

met een groen blaadje in de bek. Samen wachten  

op het liefje. Met een glimlach van vertedering  

om het herkennen van een oude melodie, door de  

wind meegevoerd, wacht het meisje, wacht de duif. 

 

    Misschien wachten zij op de speelman die goud  

    strooit en telkens weer, zichzelf vergeet:  

    Everyman? Jederman? Alleman? Elckerlyc? 

 

Ook jij herkent dat blije gevoel terwijl je wandelt  

door de stad met een boek in de hand. Je ziet alles  

anders, je hoort stemmen uit verre eeuwen en je  

loopt met kleren uit Oranjetijd, maar ook uit de late  

en de vroege middeleeuwen. Je voelt de adem van  



prinsen en begijnen, van heren en knechten. 

 

    Op het ritme van die tijd loop je als in een schilderij  

    en zie je in de winkelruiten een geliefde die lang  

    geleden ook langs de straten liep.  

 

Daar ligt open en bloot het hart van Diest, waar altijd  

wel iets, waar altijd wel iemand een lied voor je zingt  

of op een biertje trakteert. De stad die zich laat lezen  

zoals een vrouw wiens rood op de lippen ook de  

oortjes kleurt. Gelijk een schilder kleuren haalt uit  

stenen, kevers en mensen voor zijn regenboog.  

 

Hier werd meermaals gehuldigd en gefeest, maar ook  

onthoofd wie in het Steen bij de Demer zat opgesloten.  

Voor wie een pelgrimstocht naar Straatsburg of   

Compostela te licht was bevonden. Toen de Grote  

Kerk werd gebouwd, werden ook de stenen van de  

stadsgevangenis in het project opgenomen.  

 

    Ik teken in sepia een rivier met aanlegsteiger voor  

    boten. Huisjes waar zout en vis ligt gestapeld dicht  

    bij de oude ‘Hofstadt’. Daar wordt nu geparkeerd. 

 

Achter de glazen rug van het stadhuis op de Kaai een  

brug over de Demer. Langs de ene kant ondergronds.  

Rechts stromend voorbij ‘t Spijker, een vluchthuis  

voor paters van Tongerlo. De oudste van negen  



refuges in de stad. Zoveel mogelijkheden om te  

verbergen wie bang is en in bijna heilige staat.  

 

De kleine prins en het meisje lopen naast het paard  

naar ‘De Lelie’. Daar kwamen de rederijkers samen  

gedichten lezen en toneel spelen. Voor elke feestelijke  

gelegenheid moest iemand een tekst brengen op rijm.  

Achter de vlag van de Kamer liepen zij door de stad.  

Tot 50 jaar later ‘Christusogen’ de aandacht trok. 

 

    Ze deden het voor de eer en het genot van tussendoor 

    een glas bier, wonnen soms een prijs en haalden op  

    een keer het Koninklijk Landjuweel naar de stad.   

 

Ik wijs de weg naar het park in de stad. Een eiland  

waarop een burcht werd gebouwd. Van Otto tot Arnold  

tot de vijfde met dezelfde naam, leefden de heren van  

Diest gebiedend het volk wat moest en zou gebeuren.  

Maar eentje werd bang voor de macht van de hertogen. 

 

Die macht werd al eens vertoond in 1229, toen de stad  

haar vrijheidscharter kreeg. Eén dag voor Brussel. Arnold  

verkocht de burcht aan de bisschoppen van Keulen in ruil  

voor steun. Dat gebeurde. Maar Diest bleef groeien en de  

stem van de mensen werd voller en nam toe in kracht.  

 

    Op de hellingen van de Warande groeiden druiven  

    en even verder hop voor het bier. In bijna elke  



    straat stond een klooster en een brouwerij. 

 

De kleine prins en het meisje samen op de rug  van  

het paard naar het park dat diep en ver duizend  

geschiedenissen draagt van Tafelrond en toren, tot  

burcht van de heren, park voor de prinsen, dierentuin 

en daarna Warande voor geliefden, joggers en filosofen.  

 

    Voetballers wonnen er tegen Brugge en Anderlecht.  

    Ze wapperden met zwart-witte sjaals tot de wind  

    keerde en de trofeeën werden opgeborgen.  

 

Wandelen tot bij het begijnhof aan de achterkant van de  

stad. Daar vonden een eeuwigheid geleden de eerste dolle  

mina’s een plaats waar ze met velen eenzaam mochten  

zijn. Ze bouwden een muur rond hun vrouwenhof en  

filosofeerden over het leven binnen en buiten de grenzen.  

 

Momenten van luisteren naar de vogels, kant klossen,  

kruiden plukken en prevelend paternosteren, volgden 

naadloos het patroon in hun hoofd. Tussen de regels  

en de muren was er het zwijgen. Voor de mis, het lof  

en de vespers mocht een geestelijke even hun hof  

betreden, maar ’s avonds werd hij op straat gezet.  

 

    Dorlandus de Elckerlycman, de begijnhofpastoor  

    Esschius en de schilders de Haan en de Craen willen 

    ook wel een beeld zoals Cleynaerts op de markt.  



 

Burgemeesters gaven hun naam aan een straat. Zelfs  

Delphine Alenus, een verpleegster kreeg er een. Huizen  

werden nummers i.p.v. De Zon, De Maene, De Pappot, 

De Hel en Het Schip: hoofdstukken uit een burenverhaal.  

En op de hoek van de Ketelstraat: ‘t Gestoef, ‘t Gemettel,  

‘t Gespettel en ‘t Gepoef. En onze heilige Jan kent iedereen. 

 

    Er was Boonske, de bollentrekker en schrijver van  

    liedjes voor de jaarlijkse revue en Cruls waarvan  

    men zegt dat hij Brasilia had ontworpen en gebouwd. 

 

Enkele kwartieren voorbij de Leuvense- en de Hasseltse 

Poort leidt er een naar Schaffen, naar Antwerpen en naar  

het Land van Zichem. Poorten langs waar de vijand binnen  

kwam. Waar de mensen arm en alles klein was en onbenullig.  

Zoals de huizen in het begijnhof en de straten in de buurt.  

 

    Eén keer per week dekte de Heilige Geest zijn tafel 

    met haringen, brood en ei voor wie behoeftig was. 

    Eén keer per jaar voor een hemd en schoenen. 

 

En toen viel al wat goed was stil, zei het meisje  

tot de prins. Toen werden de beelden bestormd.  

De heiligen vielen in stukken. De ene oorlog volgde  

op de andere. Het land lag plat. Sommige steden   

platter dan de andere. Diest had een gunstige ligging.  

Iedereen wou er zijn paard en rugzak planten. 



  

Diest was een wig tussen Schelde- en Maasleger.  

De tekening en de rekening van die tijd zagen er  

niet goed uit. Voor rederijkers en andere gilden en  

kamers was er geen tijd, geen geld. De soldaten  

moesten gevoed en gehuisvest. Ze waren talrijk en 

hadden vrouwen, kinderen en ander volk bij. 

 

    Kinderen lopen door de stad, trekken naar het water 

    van de Halve Maan bij de molen aan de rand van de  

    stad. Ook zonnekloppers en vissers kennen de weg. 

  

We eten koek met boerenwormkruid en drinken Gildenbier  

tot we scheef hangen. We luisteren naar de beiaard die 

klinkt vanuit de Mosterdpot. En in gedachten groeit  

het verhaal van de stad. Wij komen terug voor gospels  

en ander gezang op het podium voor het stadhuis.   

     

Alsof de hele stad zingt en kijkt naar het kleurenspel  

op stadhuis en kerk gericht. Zwart-wit gestreept zand,  

schelpen, sterren en de wereld geven volume aan de  

belangrijkste tekens. Achter de gospelsingers opent  

een lichtstraal de deur om zo naar binnen te gaan.  

Terwijl ze toch gesloten blijft. 

 

     Ik teken een stad met lantaarns uit verre eeuwen 

     die na het doven de nacht laten zien zoals hij is.  

     Licht dat stapvoets met de hand werd aangestoken.  



Toen in een andere eeuw cultuur weer kon, sprongen  

raden uit de grond die aanzetten tot verenigen en  

vermenigvuldigen wat voordien slechts uit enkelingen  

bestond. De nieuwe gilden werden geboren. Muziek,  

dans, toneel, woord en andere kamers kregen kleur.  

 

Ook in deze eeuw wordt gewerkt aan het verhaal,  

de staketsels van de stad. Al wat de zinnen streelt  

en het tikken van de klok even stillegt, kleurt  

de dagen en doorprikt het vastgenageld  

zijn aan eeuwige herhaling. 

 

Ook wielerclubs, voetballers, duivenmelkers  

en vissers horen er bij. Hun fundamenten  

liggen al eeuwen naast en op de andere  

fundamenten in ijzerzandstenen grond.  

 

Met de mogelijkheid tot herinneren 

gaat elke bezoeker huiswaarts  

maar komt altijd terug.  

Terug naar de bron. 

 

 

Stadsgedicht 1 

Ter gelegenheid van de aanstelling op 3 september 2006 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


