
 
 

 
 
Ik ga eens wat vertellen. 
 
Ik heb nog in dezelfde straat gewoond als Romain De Coninck, de acteur, wereldberoemd in Gent, hij heeft  
zelfs nog de hoofdrol gespeeld in een film “Het Dwaallicht” naar het boek van Willem Elsschot, de grootste 
onder alle Vlaamse schrijvers, vind ik. 
 
Dat was in de Tijgerstraat. In die buurt was lang geleden de dierentuin van Gent. De eendjes in het 
Muinkpark zijn daar een overblijfsel van, en ook wat straatnamen, zoals de Leeuwstraat en de 
Olifantstraat.  
Die dierentuin dat was vroeger een chique ding, de werkmensen mochten enkel binnen op zondagmorgen 
terwijl de habitués naar de mis waren. De rest van den tijd was dat park enkel toegankelijk voor de 
katholieke bourgeoisie van Gent.  
De dieren zijn al meer dan 100 jaar weg, verkocht of gedood, gelijk de bruine beren, opgehangen om van 
hun pels bontmantels maken.  
Maar de wijk is katholiek gebleven; dat denk ik toch als ik daar ’s morgens al die lege flessen Zuster 
Godelieve op ’t voetpad zag staan, op de dag dat de vuilniswagen om het glas kwam; 
Ze verkopen dat nog, Zuster Godelieve, kinawijn, zelfs in de Delhaize, maar vroeger werd dat vooral 
gekocht bij de apotheker, tegen de koorts. Het is ook goed tegen “t zuur aan u zoetse”. 
 
Bij Romain De Coninck heb ik nooit lege flessen aan zijn deur weten staan, ik denk dat hij uit een emmertje 
dronk. 
Romain De Coninck, dat is voor mij Nonkel Miele, met alle dagen een mopje op de radio in “De 
Peperbuzzze”. 
Ik heb hem daarbuiten nooit als een opgewekte mens geweten. Hij was in feite niet erg aanspreekbaar. 
Maar dat was ook een beetje ons schuld. 
Nonkel Miele reed met een grote, brede Amerikaanse auto en de Tijgerstraat is smal. 
Wij hadden daar twee huizen gekocht. “Wij”, dat is een commune, maar dat is wel een ander verhaaltje. 
Wij deden daar belangrijke verbouwingen, moesten containers vullen met stenen, deden dat op 
zaterdagmorgen en de vrachtwagen kon niet passeren. Die brede auto stond in de weg. Zeven 



zaterdagochtenden na mekaar zijn we moeten gaan bellen om te vragen om zijn auto te verplaatsen. ‘tWas 
tegen zijn zin, in zijn bordeauxrode kamerjas. 
 
Romain de Coninck is er niet meer, we hebben wel nog zijn grapjes en zijn liedjes. 
 
Guido Gezwelle schreef in de “gazette van de Gentse Sossieteit” een grapje dat in de Peperbuzze zou 
kunnen verteld zijn: 
“Moeder zegt tegen Jantje: wel , wat is dat met uw schoolrapport. Slechte punten voor stiptheid en erg 
slechte punten voor gedrag. Ge zult morgen wat beleven als u papa uit de gevangenis komt.  
 
En nu een liedje van de Straatschenders, over iets heel anders, “De stove” 
 
 

De stove 

Muziek: Tanja Goethals 
 
 
Zoudt ge compassie hebben 
Met een dommerik 
Die in d'eigen vingers snijdt 
 
Moet ge compassie hebben 
Als een dwaze kloot 
in zijn eigen rapen schijt 
 
Wreed veel kiezers  
Hebben het begin gevierd 
Van een hele nieuwe tijd 
Doe de stove uit 
Doet de lichten uit 
Juist maar Engie doet profijt 
 
Zit maar stil en braaf 
Leeft en eet gezond,  
doe aan sport, maak geen lawijt 
 
Werk flexibel gelijk een zot 
Maakt uw hoofd en ziel kapot 
Bouw maar voort aan een burn-out 
 
 Van als het moeilijk wordt  
 Of belangrijk is 
 De verkozenen, ze geven niet thuis 
 Er gaat niets vooruit  
 Scheidt er maar mee uit 
 ‘t is tijd voor de grote kuis 
 
Als ge uw werk verliest, 
Ziek of ouder wordt 
Zijt ge al uw spaargeld kwijt 
 
Zijt ge een fraudeur 
Geld in panama 



Altijd zere vrijgepleit 
 
 Van als het moeilijk wordt  
 Of belangrijk is 
 De verkozenen, ze geven niet thuis 
 Er gaat niets vooruit  
 Scheidt er maar mee uit 
 ‘t is tijd voor de grote kuis 
 


