
Ongewone huisnamen 

 

Uit de autoradio stromen elke ochtend vertrouwde berichten: er is filevorming in 

Bertem, er zijn moeilijkheden vanaf Wilsele en problemen in de richting van 

Vilvoorde. Aan dit lijstje kan de volgende maanden telkens worden toegevoegd: 

en ellenlange files op de Leuvensesteenweg te Diest. De wegen- en 

rioleringswerken zijn er immers definitief gestart. 

Ik ben geboren en getogen op de Leuvensesteenweg, maar dan wel in Aarschot. 

Dat je die steenweg niet ongestraft kan vergelijken met die van Diest,  

heb ik ooit tot mijn schande ondervonden. We woonden, na een kwarteeuw 

Duitsland, pas terug in het moederland, toen ik op een zondagmorgen in het 

cafeetje op het Diestse Begijnhof een buurmeisje uit mijn jeugd ontmoette.  

O, wie we hier hebben, riep ik blij, ééntje van de Leuvensesteenweg!  

Voornamelijk mannelijke klanten keken haast onmiddellijk naar mij en naar 

Lieve. Haar vuurrood hoofd deed me mijn flater beseffen en ik verbeterde: die 

van Aarschot, wel te verstaan, van de Leuvensesteenweg van Aarschot en ik 

lachte idioot. 

De rust keerde weer en ik excuseerde me uitgebreid bij ‘het slachtoffer’. 

Nu ja, die bewuste baan in de Oranjestad is ook bijzonder.  

Riante villa’s, zowel links als rechts van de weg, dragen ongewone namen in 

neonlicht. Ze lijken gegapt uit een uitheems tv-feuilleton. Normaal zie je op 

zulke landhuizen in krullige dikke ijzerdraad: Ons �estje, Heiderust of Blij 

Tehuis. Hier heten ze Camelia, Daphnee, Lorelei. 

Ook zij geven de indruk bewoond te zijn door exemplaren behorende tot de 

gegoede stand. Huis en tuin worden voorbeeldig onderhouden. 

Orchidee bereikt men langs een keurige dreef coniferen. Lorelei heeft 

witgeverfde gevels en vanuit de talrijke bloembakken hangen weelderig Franse 

rode en roze geraniums. Een discreet bordje verwijst de bezoekers naar een 

parkeerplaats achter de villa. Ook Pussy Cat biedt afstelmogelijkheden uit het 

zicht van eventuele nieuwsgierige kennissen of (God beware!) familieleden. 

Deze neonbakens met ongewone huisnamen lokken de vlinders van de nacht. 

Wàt er achter het geplooide gordijnwerk gebeurt, laten we, om in de sfeer te 

blijven, met de mantel der liefde bedekt.  

Deze Leuvensesteenweg lijkt te lopen door een pretpark, een soort Diestnyland 

en is drieduizend zevenhonderd meter lang. 

En precies die drieduizend zevenhonderd meter zijn nu opgebroken. 

Er komen nieuwe rioleringen, fietspaden, trottoirs en een middenberm. Door 

deze grote werkzaamheden zal men hier dus maandenlang rekening moeten 

houden met files. 

 Bij Camelia, Daphnee en Lorelei, heb ik me laten vertellen, zijn er evenwel 

geen verkeersmoeilijkheden. 
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