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Richard amice, 
Het staat nog altijd hoog op de agenda van het trio Priem, Pruym en Perlefien: ‘Moeder Aarde I’.  
Het blote beeldhouwwerk in de buurt van het Tempelhof in St.Jan-in-de-Olie. Laatst hadden ze het er 
weer uitgebreid over. Dit keer ten huize Priem waar de dames, bij hoge uitzondering, in haar vers behan-
gen keuken werden ontvangen.  
 Het was vooral juffrouw Prudence die behoorlijk verrukt op het nieuwe behangpapier reageerde. Ze 
vond de kleuren van het bloemetjesmotief grotendeels terug in haar stilleven van Léon De Smet.  
Hoeveel ze uiteindelijk voor haar nieuwe tableau had betaald daar bleef ze, hoe een curieuze Perlefien 
ook aandrong, in alle talen over zwijgen. Het enige wat ze erover kwijt wilde was dat met wat ze ervoor 
had neergeteld je best enkele jaren met vakantie naar het zuiden van Frankrijk kon. Een venijnige opmer-
king die bij Priem en Pruym, ofschoon ze hiervan niets lieten merken, bepaald niet in goede aarde viel.  
Het zal u ongetwijfeld al zijn opgevallen dat dit exclusief vrouwelijke clubje over nagenoeg alles een uitge-
sproken mening heeft. Vooral over de nog resterende artiesten in St.Jan-in-de-Olie kunnen ze vaak uren 
bakkeleien. Er gaat hier geen vernissage voorbij of ze zijn er met z’n allen prominent aanwezig. Dan moet 
Maurice met zijn Bentley de dames soms van de ene galerij naar de andere galerij chaufferen.  
Daar doen ze zich te goed aan warme hapjes en nippen ze van meer dan één glas witte wijn. Behalve juf-
frouw Prudence die enkel mineraalwater drinkt. Ze kan het niet hebben dat Priem en Pruym, eenmaal ze 
tipsy zijn, ineens Frans beginnen te spreken. ‘Les dames du beau monde de Laethem’, zo heeft ze hen 
na afloop van een receptie eens verweten. Perlefien was toen zo boos dat ze Maurice sommeerde Pru-
dence linea recta huiswaarts te voeren.  
 Het is inderdaad niet altijd koek en ei tussen de dames. Toch moet er veel gebeuren alvorens 
hun tweewekelijks theekransje wordt uitgesteld. Pardon, thee? Ben ik dan vergeten u en de lezer te 
vertellen dat enkel bij Prudence thee met cake wordt geserveerd? Juffrouw Prudence kan immers 
niet zo goed tegen een ‘taske koffie’. Ze krijgt er zure oprispingen van. Wordt ze door de andere da-
mes geïnviteerd dan brengt ze telkens haar collectie theezakjes mee. Earl Grey, English Original, 
Green Tea Pure en Green Tea Lemon. Ze liggen allemaal keurig in haar houten theedoos gerang-
schikt. Het heeft overigens niet veel gescheeld of haar theedoos was tijdens hun discussie over 
‘Moeder Aarde I’, dat beeld ze hier onlangs hebben aangekocht, van de salontafel gedonderd.  
‘Schandalig zoveel bloot en dat in de buurt van het Tempelhof, ’ krijste Perlefien. Ze sloeg daarbij zo 
hard op tafel dat enkele theebuiltjes pardoes in de lucht vlogen. ‘Jezus…Maria…’, riepen Priem en 
Pruym in koor. Beiden vinden het beeld een ode aan de vrouwelijkheid. Zoiets is duidelijk niet naar 
de zin van Prudence, de kuisheid in persoon. Mon dieu…is dat moeder aarde? Een blote vrouw met 
haar derrière naar de hemel gericht. Vulgair, pure zedenschennis is het. ’ Prudence heeft het beeld 
vooralsnog geen blik gegund. Hoe Priem en Pruym, twee dames van de wereld die in het leven bijten 
als een zoete vrucht, haar ook van het tegendeel proberen te overtuigen, Prudence houdt voet bij 
stuk. 
‘Ze zal wellicht nooit aan een man geraken ’ zei Pruym tegen Priem onderweg naar huis. ‘Prudence 
heeft haar naam echt niet gestolen, ’ liet Priem zich ineens ontvallen, waarna beiden al giechelend uit 
elkaar gingen.  



  

KLIMAAT EN PANDEMIE MAKEN ONS ZO MOE ! 

 
 Zijde gulder die pandemie en al da gedoe  rond diene vuilen Corona uuk ezuu beu? Ik zelve 
ben uitgeblust glijk de schrebielden die voader in den tijd ‘s winters op de wegel noar ’t ekken 
streujdegge omdamme wulder nie op ons konte zoe’n gevallen én. Nui komt er de loatste weke 
ezu un roare madam an de veurdeure vertellen dat da weere en diene virus normal es omda de 
planeten weere op ien lijne gestoan én. Doardeure zal da nui ezuu nog joaren goan duren ier dan 
ze da verkier boven onzen kop weere in de zuuste boane zullen krij’en. Jadadde en ze toatert zij 
doar moar ollemolle zonder tottevodde. ‘k Miene da’k de miemies zoe gekree’n én. 
En, meniere, zegdegge ze, we meugen dus uuk de volgende joaren nen goejen, normallen zom-
mer op onzen buik schrijven!  Zot zijn un doe gien ziere moar wulder zijn da gemèm an de deure  
ier verre beu.  
 ’t Es in elk geval t’oopen dat da mens gien glijk un ee. Moar allee  ‘k un goa nui nie in pa-
niek sloan want z’oa uuk al ne kier weeste preeken da de wereld gonk vergoan op den ’t viertig-
sten verjoardag van mijnen trouwdag. Ik was da al lange vergeeten moar da mens niede, uuk al 
woas’t tien joar geleen! Ik un kende eur van hoar noch van pluimen moar ze wist verdomme wel  
’t ien en ’t ander over mij. Mijn halfbedde zegdegge ton: “ gij, ge zit veel teveele op dienen Fees-
boek en ezuu droagde gij hiel uiw huishouwen op de stroate!”  Miekededjuu! Doar un oa’k nui nie 
op gepeinsd! Ezuu bennekik nui wa goan minderen mee te lameeren op de sosjalle meedja. Loat 
ze moar ollemolle neuten en op den nekke van de polletiekers zitten. Ik goa beginnen mee veur 
de biestses te zurgen en de bloaren op mijn peloeze te loaten liggen moar oas mijn gès noar de 
sjokkedeizen es, goa’k die ‘groene ridders’ ne kier op ulder plekke zetten! 
 Moar ies’t iets anders want nui moeme in ’t offensief goan en die meekaniesjens dien da 
boelke  doarboven moe’n loaten droaien un andse toesteken mee d’ helpende hand van  ‘den 
reepeir winkel’ hee!  
Of da’t goa helpen un weetik niede. Ge weet damme, om ze doar ne kier wakker te schudden, nui 
iest Anuna en eur brossers op de boane gestuurd én in d’oope  dan al de mensen van goejen wil 
uuk uldren duit in ‘t zakske goan doen om ‘t klimoat  weere op un normalle temperatuure en doe-
ninge te bringen.  ‘t Komt er op neere, noar da mijn boerenverstand da leest, damme minder vlies 
moeten eten, veezetaariejer moeten worden. Gien koebiesten, virkens en ezuu moeten kwieken 
want ulder protten en uitwirpselen geven teveel gaze. Ge zoet gien hout nemier meugen stoken 
moar  oas ge zu wa rondkijkt ziede de verkuup van pelletstoven en en houtschollen ezuu de ma-
gezijnen uitvliegen. Vlieg– of verre ottovakanses moeten  uuk al afgeschaft worden en iederien 
moe noar de groene eenerzie goan.  
 Kannekik doar uuren nen buum over deurezoagen moar da zal gien oplossinge geven.  
Nen zwartkijker gelijk tekikke zegt tons wa da mijn pa zoaliger oltijd al zegdegge: “onze eerdbol 
es opgeleefd. We zitten ier mee veel teveele om nog lange t’overleven. Woaromme goanze noar 
de moane ? Joat, Birke, ze zoeken ne uitwig want in al de kontinenten op onzen bol un es’t er al 
lange gienien plekke om over te stoefen”.  Messchiens zat ee wel zuust. 
 Loat ons oopen dan de boazen ginter uuge in ‘t fiermament deur die Greta’s en Anuna’s  in-
spieroasse opdoen en ulder meemoriezeren hoe da’t zoe moeten zijn in de vier seizoenen noar 
Edgard Gevaert en Vivaldi.... Ge zoet er miljeirde deure an de pillen of den drank gerakken mee 
al die kluuterijen.  
‘k Oa al gepeist ne kier noar onzen paster te schrijven moar diene mens ee al wirk genoeg mee 
da vwajazeeren van d’iene kirke noar de 
andere. Nen goejen durpsherder ee zijn 
pollekes al vol genoegt en ‘k un peize nie 
dat diene mens ‘t vier an de lonte zoe 
kunnen steken… 

“Trek het je niet aan”, zingt Raymond van 
‘t Groenewoud.  
Maak er dus het beste van en geniet van 
de herfstvakantie en dat hopelijk als vrije 
maar voorzichtige vogels. 

 


