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Een eeuwigheid geleden kwam de muze in de stad, met  

de eerste nomaden werd zij naar de rivier gelokt. Dansend  

over ijzerzandstenen paden sprong ze nu en dan een gat  

in de lucht. Ze lei een knoop voor het begin van een straat  

en trok een lus waar het marktplein moest komen.  

 

In de kelders van de Hofstadt en de schepenkamer had zij  

alles van waarde neergelegd. Tussen Romaanse zuilen  

en onder gotisch gewelf een koffer gezet met de privileges  

en een oude bombarde als getuigen van de ‘vrijheden’  

van de stad en haar verdediging. Bekers, munten, klokken  

en kralen naast scherven en schilderijen, harnassen  

en pijlgewichten. Als uit een sprookje geplukt de waterput  

en tegels uit de Warandeburcht. 

 

Toen boven de oude gewelven het stadhuis werd gebouwd,  

had de muze zich tussen de vaklui verstopt. Samen sloten  

zij een verbond van smaak en sfeer als basis voor  

een fossielenfonds. Even de ogen sluiten en luisteren  

naar het gefluister tussen de stenen. Dwalen en genieten  

van vroegere landschappen. Ook mannen met namen  

van Hoven, Linden en andere bomen wisten dat bewaren  

belangrijk is. Bewaren om te herinneren. 

 



Even had men gehoopt dat in de omgeving van de Prinsen  

van Oranje-Nassau ‘Het Laatste Oordeel’ zou blijven hangen.  

Ooit werd het schilderij geschonken aan de Schepenbank  

die over goed en kwaad moest oordelen. Daarna verkocht.  

Verkocht blijft verkocht, had men in Brussel gezegd. Nu  

hangt het als een groot en geheimzinnig puzzelstuk  

verborgen achter vliesdunne stukjes gespannen vel.  

Wachtend op iemand die met nieuwe bewijzen het oude  

oordeel kan ombuigen in het voordeel van de muze.      

 

In 1958, één jaar na de opening van het museum, 

werden  Alechinsky, Claus, Mara en anderen samen  

in Diest getoond, op hetzelfde  moment dat in Brussel  

de negen bollen stonden te blinken. De muze glunderde  

voor haar huis in de stad. Het huis met zin voor schoonheid,  

perspectief en ruimte voor tijdloos bewaren. Het huis  

waar de mogelijkheid tot herinneren aanwezig blijft. 
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Ter gelegenheid van 50 jaar Stedelijk Museum Diest 

 

 

 

 

 


