
 

Zonnigste zijde 

 

 

“Eerstens een klak, en zeker een van de leste mode met een verlakte klep en een 

gouden bandje, en tweedens met de trein naar Diest rijden, en derdens bij “De 

Keyser” gaan krentenkoeken eten met Diesters bier, dat was meer dan genoeg 

om de Witte op die zondagvoornoen het leven langs zijn zonnigste zijde te doen 

inzien.”  

Als tienjarige verslond ik dit boek van ons aller Ernest Claes en net als voor de 

Witte, die een nieuwe pet ging kopen in Diest, was dit voor mij ook de eerste 

kennismaking met dat Demerstadje. Ik was immers geboren en getogen, meer 

stroomafwaarts, in Aarschot.  

In die andere parel van het Hageland vond men dat Diestenaren een grotere 

kraagwijdte hadden, dat er wat meer gekust werd dan nodig en dat het er wat 

chiquer aan toe ging. Het was natuurlijk maar van horen zeggen, want het 

duurde nog enkele jaren vooraleer ik naar Diest fietste en het traject van de 

Witte probeerde te volgen: van de statie, over het Sint-Jobkwartier, naar de 

hoofdkerk om dan op de markt “In den Keyser” een pint Diesters bier te 

drinken. Daarna het Schotelstraatje in tot bij het hoedenwinkeltje van Polleke 

Voets, die volgens onze Zichemse schrijver tegen de Witte zei: ”Veur aa hem ‘k 

hier è schoê klekske.” 

Als student passeerde ik elke week twee keer langs het station van Diest. Ik was 

immers intern in de Hasseltse Normaalschool. Ik leerde daar een toffe 

Diestenaar kennen, Roger Van Houdt, alias “de Pippe”, die mij in het weekend 

meenam naar de Hasseltse Poort, naar de Commerce, zijn stamcafé, waar de 

beeldschone Liliane achter de toog stond. Voor mij bleef het bij “kijken en 

aankomen niet”, maar de Pippe trouwde haar en nam haar mee naar Düren, waar 

hij les gaf . Hij overhaalde me om ook naar Duitsland te trekken. 

Ik kwam in Kassel terecht, 450 km van huis. Daar in den vreemde, niet zo ver 

van het IJzeren Gordijn, zocht ik gretig naar streekgenoten. Ginette Brams was 

de eerste Diestse leerling in mijn klas. Pa Louis zat elke zondagnamiddag aan de 

radio gekluisterd. De ontvangst was verre van optimaal maar tussen het gekraak 

en geruis door, slaagde hij er toch telkens in de uitslag te horen van de match 

van zijn Zwart-Wit, dat toen nog in hogere regionen vertoefde. Het werd telkens 

nog een beetje meer zondag als de Warandeploeg gewonnen had.  

Begin jaren zeventig ging ik tijdens de zomervakanties met vrouw en kind soms 

naar de Halve Maan, die, in vergelijking met wat ze nu geworden is, toen zelfs 

nog geen eerste kwartier was. 

Toen de minister van Landsverdediging wou besparen en het “Bei uns in 

Deutschland” voor bekeken hield, moesten mijn vrouw en ik uitkijken naar een 

betrekking in België. We konden allebei terecht in …Diest. In de Overstraat en 



aan het Weerstandsplein hebben we in die vijftien jaar heel wat kinderen zien 

komen en gaan. Eén van hen was de kleindochter van… de Pippe. 

Ik leerde de Gilde van Tielebuis en haar revues kennen, kon genieten van een 

avondje Jetodi, Vounckx, Uilenspiegel, Webbekomedie of Koninklijk Vlaams 

Toneel en in de literaire kring Apollo voelde ik me thuis.  

Het kleinste cafeetje op de Markt werd bijna dagelijks mijn middagstop, waar ik 

met collega’s en de mannen van het kadaster, de post en de belastingen 

discussieerde, de wereld veranderde of, en dat gebeurde eigenlijk het vaakst, 

schuine moppen tapte.  

En, als kers op de taart, wonnen de drie kleinzonen eén voor één de gouden 

medaille op de verkiezing van “Het schoonste kind van Diest”. 

 

Ik heb dus dat Oranjestadje leren kennen en ben ervan gaan houden. En 

inderdaad, onder zijn bewoners lopen er met een kraagwijdte extra large, maar 

die heb je overal, de chiqué valt best mee en op dat onnodige kussen heb ik niks 

tegen, integendeel ik doe daar graag aan mee.  

 

“Een nieuwe klak heb ik niet nodig, met de trein naar Diest zit er ook niet zo 

direct in, maar op een terrasje met zicht op De Keyser op die unieke markt, al 

dan niet achter een Diesters bier, dat is meer dan genoeg om mij, en dat niet 

alleen op een zondagvoornoen, het leven langs zijn zonnigste zijde te doen 

inzien.” 
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