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alle hedendaagse winterdagen. Daarom waren de
Vlaamse wegen goed berijdbaar en was iedereen
ruim op tijd. Of was het
de gedachte aan een
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Het

begin van een nieuw werkjaar
binnen onze ring, Het begin ook voor
een nieuw lid in onze ring. Zijn naam
begint met de H van Herkenrode en in
de wandelgangen wordt naar hem
verwezen als ‘de grootste’ van onze
ring, dan toch al minstens letterlijk.
Voor de rest moet hij dit epitheton van
‘groot’ nog verdienen, zei een van de
oudgedienden in onze Ring. Maar geen
mens die eraan twijfelt dat Herman er
een goede gooi zal naar doen. Zijn
‘inauguratiespeech’ was in alle geval al
een volttreffer maar nu loopt ik al op de
verslaggeving voorop.
We noteren voor de klimaat-gemotiveerden onder ons dat het een zachte
winterdag was, sneeuwloos zoals zowat

lekker glas
cava met
bijhorende
smaakmakers die
ons deden gevolg geven aan de ‘allen
daarheen’ strijdkreet.
Helaas moesten Boudewijn, Godelieve
en François in laatste instantie
afzeggen
wegens
gezondheidsproblemen. We hopen dat alles zich
ondertussen ten goede gekeerd heeft.
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Het aperitief moment dat zoals gewoonlijk ruim bevloeid werd met bubbels,
verliep zoals we gewoon zijn, een
praatje hier, een babbel daar, het
uitrollen van de rolvanen (dat beginnen
we stilaan gewoon te worden en het
stelt geen technische problemen meer
om uit te vlooien hoe de standaard
moet opgezet worden) … Speciaal was
deze keer dat de knabbeltjes bij de cava
stukjes van de befaamde Vlaamse witte
en zwarte pensen waren maar niet
iedereen bleek happig op deze dingen
die deden terug denken aan onze
jongere jaren.

HERMAN
in mentale
voorbereiding
voor het
plechtige
moment

Zoals het in de maandelijkse geplogenheden staat, opent de protocolmeester
de bijeenkomst (waarbij de bel het
steeds hard te verduren krijgt) en geeft
het woord aan de voorzitter die -hoe

kan het anders- iedereen hartelijk
welkom heet.
Zoals de aandachtige lezer kan
opmerken op de beelden, heeft de
voorzitter één blik op zijn voorbereiding
die zoals we van hem verwachten van
het hoogste niveau van eruditie is,
terwijl zijn andere blik verlangend rust
op de vlakbije flessen … of is uw
secretaris gewoon zo dorstig dat hij
meer oog heeft voor die flessen dan voor
wat de voorzitter aan de aanwezigen wil
kenbaar maken?
Het is ook al een vaste traditie dat de
leden en alle ander aanwezigen de kans
krijgen om gedurende maximaal twee
minuten hun wensen, verwachtingen,
dromen … voor het nieuwe jaar te delen
met de andere vrienden.

Woordenkunstenaar Willy bijt de spits
af: hij heeft, zoals we van hem gewoon
zijn, moeite noch werk gespaard om
ons te tonen hoe mooi onze taal kan
klinken, zelfs gevat in de vereisten van
een vorm die beeldender is in zijn
woordenschat dan onze moedertaal.
En inmiddels …

HERMAN
Geniet van de
wensen en
vergeet even
de stress van
de opname
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Wensen komen en gaan, ook zo met het
eten waarvan uw secretaris tegen zijn
gewoontes in geen beelden heeft die hij
smakelijk genoeg acht maar dat zal u
hem hopelijk geen euvel duiden. Wie
wil kan steeds een extra afdruk vragen.
Tenzij misschien -opnieuw voorlopend op
de chronologie van de
avond- het dessert
waar hogervermeld
persoon steeds een
zwak
voor
zou
hebben (zo fluistert
men toch in de
wandelgangen).
En inmiddels …

HERMAN
geniet na van
het nagerecht

Om de chronologie dan terug te volgen:
na het eten komt het hoogtepunt van
de avond, een must voor alle leden,
verplichtend zowel statutair als moreel.
‘Les absents ont tort’ (dit om het nietonnodige Engels van daarnet wat tegen
te gaan. Dit is an sich niet nodig maar
wat Spielerei1 tussendoor mag ook,
nietwaar?) Ita est.
We hadden het dus over het komende
hoogtepunt, ‘hoogte’ ook letterlijk aangezien Herman er in de vriendengroep
met kop (zonder schouders) uitsteekt.

1 ttps://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Duitse_woorden_en_uit
drukkingen_in_de_Nederlandse_taal.

Een opname is een
traditie,
een
plechtig moment
en dus ook aan
een zeker protocol gebonden.
De
voorzitter
heet
Herman
nogmaals
en
persoonlijk welkom en herinnert
hem (en ook alle
andere leden) aan
waar de Marnixring voor staat.
Bevlogen als Bert is, klinkt deze, toch
voor de meesten van ons, heropfrissing van onze doelstellingen steeds
weer boeiend.
(Noot
i.v.m.
afbeelding: op
het bord achter
de
voorzitter
staan niet de
doelstellingen
maar wel het
menu van de
avond)

Dan komt de eloge van peter HendrikJan die samenvat waarom hij Herman
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heeft voorgedragen, wat zijn goede en
betere punten zijn en waarom onze
Ring een nog betere Ring zal worden
met Herman in onze rangen. Niet dat
we daar al niet van overtuigd waren
maar net zoals met de doelstellingen is
een opfrissing ook hier, zeker voor een
geest als die van mij op bijna-weekend

deur is, helaas de deur van de keuken)
en voor een Marnixring-versie van de
‘Runaway Bride’ te zorgen. Hij gaat daar
echter niet op in maar neemt met een
fiere blik plaats voor onze Marnixring
vanen.

stand, geen overbodige luxe.
Niemand roept ‘aye’ of een andere
instemmende kreet die bijvoorbeeld in
het Engelse Parlement te horen zijn
maar het bijvallende geknik van de
toehoorders was even welsprekend.

Eenmaal de pourparlers afgerond, is
tijd voor actie: de voorzitter nodigt
iedereen uit om rond Herman te
komen staan en
hem
zo
ook
visueel en duidelijk op te nemen
in onze Ring.
Herman
krijgt
nog een allerlaatste kans om
zich te bedenken
(de
voorzitter
wijst waar de

De voorzitter leest dan de Marnixring
versie van de ‘Ja ik wil’ vragen met nog
extra aandacht voor wat aan beide
kanten van elkaar mag verwacht
worden.
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De opname wordt bevestigd door het
opspelden van het embleem op de
revers van Herman’s jas. Vanaf nu is
het duidelijk voor iedereen dat hij ‘een
van ons en niet van de minsten’ is.

Blije gezichten alom, applaus en het
geklik van de vele
fototoestellen die
dit moment vereeuwigen en vastleggen voor de

Marnixringannalen. Indien
uw secretaris ooit
voortijdig
het
tijdelijke met het
eeuwige zou verwisselen, dan blijven er
nog voldoende bronnen over om gepast
beeldmateriaal van deze heugelijke
gebeurtenis te vinden.

HERMAN
voelt hoe hij
vanaf nu
volwaardig
lid is

Wat past er dan beter dan een heildronk om dit moment te bezegelen en
te beklinken?
De lieve jongedame van de bediening
staat al vijf minuten met een vol
dienblad achter de keuken te wachten
tot ze kan binnenkomen.
Zelfs dan lijkt het of we
nog allemaal Herman aan
het gelukwensen zijn en
geen aandacht hebben
voor het parelende vocht
dat het ringbestuur ons
aanbiedt.
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Maar dan raakt het dienblad uiteindelijk leeg (er zijn nog wel een paar
foto's te vinden in de 'obiter dicta’ aan
het einde van dit verslag) en vindt uw
verslaggever zelfs het bestuur bereid
om met het nieuwbakken lid te poseren
voor de officiële foto. Als randopmerking wil ik graag uit aandacht vestigen
op de verschillende wijzen waarop ieder
op de foto zijn glas vasthouden. Zou
een psycholoog of zo hier iets kunnen
uit afleiden i.v.m. het karakter van
ieder bestuurslid?

HERMAN
drinkt:
“proost !”

deze dronk dient Herman nog de
laatste horde van de opnameplechtigheid te nemen: de tegenrede.
Wie gedacht had
dat Herman het bij
improvisatie
zou
houden en voor de
vuist weg ons zou
toespreken had de
bal
misgeslagen:
Herman is voorbereid en bedacht,
iets wat meteen
duidelijk
wordt
wanneer hij een vel
papier tevoorschijn
haalt. We kunnen
niet
goed
zien
hoeveel vellen hij
vast heeft en hopen
er het beste van.
We hebben een gewoonte van bevlogen
voorzitters die gul en vlot met het
woord zijn, dus misschien volgt Herman die lijn en zet hij zich in de directe
positie om in 2020 voorzitter te
worden?
Laat het genoteerd zijn in onze annalen: Herman’s tegenrede was van superieur niveau, gebalanceerd, erudiet,
taal om van te snoepen, …

Maar niet alle glazen
zijn bestemd voor
Herman, hoor …
Opnieuw verwijs ik de
lezer die in meer
details geïnteresseerd
is door naar de ‘Obiter
Dicta’ pagina van dit
verslag.
Laten we deze bubbels
beschouwen
als
‘spraakwater’ want na
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De vele fotografen nemen voldoende
foto’s van Herman en zijn ‘maiden
speech’ maar helaas heeft niemand
eraan gedacht -en ook uw dienaar pleit
in deze schuldig- om de speech op te
nemen zodat deze als geluidsfragment
bij dit verslag kom gevoeg worden.

In alle geval: uit bovenstaand beeld
kunnen we afleiden dat de voorzitter
zag en hoorde en vond dat het goed
was.

HERMAN:
“ … en
daarom wil
dan ook
afronden …”

Laat me als slotbemerking nog toevoegen dat Herman’s rede niet van de
kortste was en tot aan het ontsteken
van het kaarslicht duurde. Maar elke
minuut was er een intellectueel en
taalkundig genot.
Hoewel het zingen van de Vlaamse
hymne chronologisch vóór de rede van
Herman gebeurde, vind uw verslaggever het eleganter om deze zangstonde
in te lassen na het einde van Herman’s
opname-verslag.
Aangezien hij al eerder vermeld heeft
dat er geen audio-opnames gemaakt
werden
tijdens
deze
belangrijke
gebeurtenis, zal u het moeten doen met
de foto’s en het zingen er zelf bij
denken. Ongetwijfeld ook beter voor uw
gehoor.

Een doorgang tot de annalen van de Marnixring Limburg Herkenrode
Het afsluiten van een maandvergadering is volgens de statuten een taak
voor de protocolmeester: terwijl hij deze
taak in dertig seconden of minder
afwerkt, inclusief het vermelden dat

tijden iets wat alle lof en aandacht
verdient.
Voor wie geïnteresseerd is in de
financiële toestand van onze ring
bewijzen deze beelden dat onze
penningmeester -of bij haar afwezigheid de ondervoorzitter- ervoor zorgt
dat de kas op peil blijft: hij discrimineert niet tussen senior-leden en
gewone leden.

alle consumpties na 23 uur voor eigen
rekening zijn, is het bij onze ring méér
dan een traditie dat Willy zijn
spiekbriefjes (want ze zijn klein) ter
hand neemt en in meer bevlogen
woorden de essentie dan wel de
merkwaardige momenten van de avond
recapituleert: een intellectuele slaapwel kus van ons oudste (zeker in
anciënniteit) lid.
Niet te vergeten en heuglijk om te
onthouden van deze bijeenkomst was
het lekkere dessert en vooral de reden
waarom Hendrik-Jan ons dit aanbood:
Ondanks het feit dat beiden op de
afbeelding elk aan een kant staan, zijn
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Maria en Hendrik-Jan al het overgrote
deel van een mensenleven met elkaar
verbonden en dàt is in onze moderne
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Foto’s zijn toevallige momentopnames die door
ongelukkige omstandigheden nog verkeerder
kunnen geïnterpreteerd worden

Oef, dat hebben we weer tot
een goed einde gebracht.

Houding afgekeken van de
voetballers net voor een
vrijschop van de tegenstander

An denkt: nu
ben ik niet
meer het
jongste lid
(handig voor
het tellen van
de stemmen
bij verkiezingen)

