Een doorgang tot de annalen van de Marnixring Limburg Herkenrode

Vrijdag, 15 februari 2019

zijn met de toekomstige volwassenen
maar weet ook de volwassenen van
deze tijd te raken.
Voor ons, Marnixringers, is hij al lang
geen onbekende meer en ook het
alleswetende Google (aka Big Brother)
kan dit laten zien :

15 februari leek het bestuur een
ideale dag om na de dag van de
liefde op 14 februari ook onze
liefde voor taal en eigenheid in
de verf te zetten. Daarom kozen
zij voor een minne-avond met
een minnestreel van bij ons …

Het
gebeurt niet
ieder
jaar dat ons
bestuur de hoog-intellectuele sprekers
laat voor wat ze zijn en gaat voor een
meer ingetogen -of mag ik zelfs zeggen,
intiem- moment binnen onze vriendengroep. Om zeker te zijn van succes
kozen ze voor een nu gevestigde waarde
in onze Limburgse contreien (en ook
daarbuiten): Stijn Moekaars.

Deze bard, in het dagelijkse leven
onderwijzer in de lagere school, is
duidelijk niet alleen goed in het bezig

Dit alles maar om duidelijk te maken
dat Bert, Jaak, Jempi, Kathelijne en
Dries op zeker hebben gespeeld bij het
engageren van deze minnestreel om
een geslaagde avond te hebben.
Omdat zijn chauffeur die avond ook
andere verplichtingen had, was uw
secretaris samen met een aantal Ringvrienden die zich als passagier hadden
opgegeven om de auto vol te krijgen en
geen overbodige C02 dan wel roetdeeltjes onze Limburgse atmosfeer in te
sturen, al vroeger dan gewoonlijk
aangekomen. Stijn was echter nog
eerder en was al
zijn opstelling aan
het opbouwen wat
meteen bij ons
een discussie over
waar de rolvanen
dienen geplaatst
te
worden,
opleverde.
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Het is al langer een feit dat de ‘welkom
tussen 19:30 en 20:00’ voor de
meesten onder ons betekent ‘om 19:30’
en dus duurde het niet lang voor onze
vergaderplek begon vol te lopen en
iedereen gezellig aan de praat raakte.

Maar Stijn blijft er nuchter bij (op de
achtergrond op volgende foto …)

Hij moet immers nog met vaste stem
versjes voordragen en liedjes zingen.

De lezer van deze annalen zal me vergeven dat ik de welkomstdrink iets
uitgebreider dan gewoonlijk in beeld
breng: officieel is dit om de gezelligheid
binnen onze vriendengroep in beeld te
brengen (kijk ook even naar de ‘Obiter
dicta’ aan het eind van dit verslag)
maar in de praktijk is het omdat ik over
de versjes en liedjes weinig tekst kan
vermelden zonder in potentieel conflict
te komen met Stijn of
met SABAM.
Wanneer de protocolmeester de vrienden
en hun gasten een
tafel heeft toegewezen,
kan de voorzitter de
avond openen. Dat
doet hij op zijn eigen
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onnavolgbare en gevleugelde wijze
waarbij wij iedere keer opnieuw zijn
woorden gretig opdrinken.

hand neemt en ons meevoert naar de
wereld van hoofse -en soms wel wat
ondeugende- romantiek.

Echter, deze avond zal iemand anders
met de verbaal-muzikale eer gaan
lopen: Bert mag dan wel gegrasduind
hebben in de geschiedenis en twijfel
gezaaid hebben wie van de drie SintValentijnen de échte was, wij wachten
deze keer op ‘Valen(s)tijn Moekaars’ om
ons in een goede sfeer te brengen.

Maar eerst een stukje ‘versterking van
de innerlijke mens’ zoals in diezelfde
hoofse taal het samen-eten wordt
genoemd. Om de aandacht te vestigen
op het menu is geen stunt te banaal
voor onze protocol meester …

Het uitschenken van een lekker glaasje
wijn kan daar bij helpen maar we
blijven wachten tot Stijn zijn gitaar ter

… en dat bespaart me dan weer de
moeite om u de foto’s van de rijkelijk
gevulde grijze garnaal schotel te tonen
of het smakelijke hoofdgerecht.
En dan …
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Tijd voor Stijn.
In zijn stemmig hoekje van de zaal
(stemmig, op de brandblusser na, maar
ja, je weet nooit of hij harten in vuur en
vlam zet) is hij klaar om ons in
vervoering te brengen.

Stijn Moekaars brengt een afwisseling
van zelfgeschreven gedichten, die voor
de gelegenheid amoureus dan wel licht
pikant getint zijn, en liedjes. Deze
liedjes komen ook uit de eigen inspiratie komen of geleend van zangers die
wij ons herinneren uit de tijd dat wij
ook holderdebolderden door het gras
(twee kontjes hoog of meer?) of dachten
aan “hé komaan, blijf niet staan …”

Maakt Joske een foto van Lou
of van de zingende Stijn?

En het effect van onze
eigentijdse troubadour blijft niet uit:
Daar waar in het stripverhaal “Het
kanon van de goede luim” (met
Rozebottel en Duifje Vleugelslag als
hoofdpersonen. Duifje is later met
tekenaar Dany een eigen reeks
begonnen onder de naam “Rode
Oortjes”) één schot van dat kanon
tientallen geslaagde huwelijken kon
veroorzaken, zo veroorzaakt Stijn deze
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avond verschillende sneller kloppende
harten.

Boudewijn) … stemmige liedjes die ons
in de juiste, soms innige sfeer brengen.
(voor wie wil: enkele video fragmenten
van de liedjes kunnen via WeTransfer
doorgestuurd
worden,
natuurlijk
ENKEL voor persoonlijk gebruik van de
Ringleden).
Mooie liedjes duren niet lang: Rond de
klok van 23 uur komt er onverbiddelijk
een einde aan de avond. De
protocolmeester sluit af, Willy krijgt het
laatste woord (niet
gezongen!)
en
de
penningmeester int
de bijdragen voor de
maaltijd en de drank.

Maar de sfeer die Stijn
Moekaars (weerom) opgebouwd had, blijft nog langer
nazinderen dan tot 23:05 …

Van “Houden
van” over “Ik
noem je mijn
liefste in een
lied” (Jim Croche in
de versie van Cornelius Vreeswijk) of de Nederlandse vertaling van
Jacques Brel’s “Les vieux amants” tot
“Boer
Bavo”
(op
verzoek
van

Dries
8 maart 2019
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Foto’s zijn toevallige momentopnames die door
ongelukkige omstandigheden nog verkeerder
kunnen geïnterpreteerd worden

Kat en Lou zenden
berichtjes naar elkaar …

Frank schermt discreet het
kussende koppel af voor de
fotograaf

… en
Hendrik
hackt
hen.

Staat de playlist van
Stijn on-line?

Blik achter de schermen

