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Vrijdag, 15 maart 2019

Marva,

de in de 70-er jaren ‘koningin
van het Vlaamse lied’ naast koning Will
Tura, zong in een van haar liedjes “Het
kan niet alle dagen feest- en zondag
zijn”. Dat ik in mijn puberjaren ook,
onder zachte aandrang van een toenmalig buurmeisje een paar jaar lid
geweest ben van de Marva fanclub, is
een welbewaard geheim maar af en toe
komt die kennis wel van pas, lijkt het.
De verwijzing naar dat liedje om maar
te zeggen dat niet iedere bijeenkomst
de analen in gaat als een succes dat de
tijden kan trotseren hoewel deze 15e
maart wel zal herinnerd blijven als deze
waar we op één lid na, allemaal
aanwezig waren. Met deze paragraaf
hebt u de essentie van deze derde
maandvergadering van het jaar. Indien
u gehaast bent (uw pas uitgeschonken
koele witte wijn dreigt warm te worden;
of u bent van corvee en de aardappelen
staan te koken; of het is net spannend
bij Ben Crabbé’s Blokken (dit laatste
natuurlijk puur hypothetisch) …), dus
indien u gehaast bent, kan u nu
meteen doorstoten naar de ‘Obiter Dicta’
of indien zelfs dàt u niet kan bekoren,
kan u wegklikken en afsluiten. In dat
laatste geval zal Jan u nooit meer
bedienen maar aangezien u niet naar
die ‘Obiter Dicta’ gaat kijken weet u toch
niet wat ik bedoel.
Terug naar het kroniekschrijven wat de
uiteindelijke bedoeling en kernopdracht van deze analen is.
De trouwe lezer weet dat ik vaak begin
met het vertrek vanuit de Lummense
(met soms voorsteden Kermt en Spal1

“Een agnost is iemand die geen overtuiging heeft jegens
het wel of niet bestaan van bovennatuurlijk macht” zegt
Wikipedia. Voor de minder-jongeren onder ons is een

beek inbegrepen) regio: deze keer dus
ook al was het maar om te melden dat
we de reis aangevat hebben (en later
ook de terugreis natuurlijk) met een zo
goed als fonkelnieuwe Ford Fiesta. Niet
dat we dachten naar een ‘fiesta’ te gaan
maar wel omdat de nog fonkelnieuwere
witte SUV van Bert gezegend werd
(want hij stond in de buurt van een
kerk) met dakpannen. Een glazen
autodak en neerstormende dakpannen
zijn geen ideale combinatie en daar
weet Bert nu alles van. Gelukkig zijn
we in ons Belgenlandje allemaal goed
verzekerd, zo ook de eigenaar van de
dakpannen en zal binnenkort alles
weer ‘zo goed als nieuw’ zijn.
(en daarmee heb ik ook weer mijn bijdrage aan de MR roddels geleverd).
Vier personen in een FF lukte en we
kwamen zelfs als eerste aan op de
parking en in de vergaderruimte waar
alles ons al stond op te wachten,
inclusief beamer en scherm (altijd een
extra bezorgdheid voor de protocolmeester) en ook de bubbels. Beleefd als
we zijn wachtten we
natuurlijk op de jongedame van dienst die de
eerste fles met een frisse
‘plops’
ontkurkte
en
uitschonk.
Tussen twee slokken door
probeerde uw toegenegen
dienaar zijn laptop te
koppelen aan de beamer.
Ondertussen
was
de
spreker ook al aangekomen en zijn bezorgdheid
om zeker te zijn dat alles
wel degelijk werkte en hoe
precies, leek me wel
representatief voor de
computer-agnostische1
computer natuurlijk een typisch voorbeeld van zo’n
schijnbaar bovennatuurlijke macht .
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tendens bij onze generatie. Alle werkte
perfect vanaf het begin en dus was Dirk
Vandeweerdt, architect op rust en oud
docent PXL, gerustgesteld dat althans
dat aspect van de avond goed zou verlopen.
Er was wel geen rode loper maar de
geëerde
gasten,
ook die uit het
verre Portugal (het
hoeft niet altijd
‘het verre Limburg’

te acclimatiseren om de avond te
beginnen.
Laat het van de selectie uit de vele
foto’s duidelijk zijn dat we dit niet aan
ons hart lieten komen en heerlijk
genoten van het weerzien en het blije
gekeuvel onder elkaar.

te zijn) en het hoogwaardige Hasseltse
Stadshuis maakten hun intrede.
Doordat zo goed als iedereen van de
leden er was, hadden we ook een vierde
tafel in onze vergaderruimte en was de
plaats om te aperitieven beperkt.
Gewoontes vormen zich snel en omdat
we de voorbije maanden altijd onze
aperitief in die zaal of buiten op het
terras
genoten
hadden,
merkte
niemand dat de inkomhal ook was
ingericht om rond tafeltjes met snacks

Tot opeens onze ondervoorzitter,
scherpzinnig en bijdehands als steeds,
suggereerde dat, nu iedereen er was,
we ook een unieke groepsfoto konden
maken en de secretaris ‘er wel wat op
zou vinden’ om de reizende (en dus
afwezige) An erbij op de foto te krijgen.
Ik merkte wel hier en daar een blik van
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ontgoocheling bij de niet-leden wanneer ze even afzijdig moesten blijven
maar ongetwijfeld was er ook die trots
voor hun partner die wél op de foto
mocht.
Het groepsfoto-moment was er een van
vrolijke chaos en de kans voor een
aantal leuke extra’s voor de ‘obiter
dicta’ pagina maar groepsfoto’s hebben
we nu genoeg. Merk ook dat de heren
met een Marnixring-das deze ook met
fierheid dragen en tonen.
An was in gedachten en via een denkbeeldige TV-straal verbinding bij ons.
Het betere knip- en plak werk aka
photoshopping met
de foto zal later wel
eens gebeuren. Dan
krijgt u allemaal ook
een ‘officiële’ foto van
de groep.
Dan was het tijd om
de voeten onder tafel
te schuiven: protocolmeester Jempi wees
de eerste drie tafels
nominatim toe en de
vierde tafel was ‘voor
de niet-genoemden’.

Aangezien
we
met 2 ‘Jaak’en
waren, was er
even verwarring
maar Jempi was
voldoende ad rem
om dat meteen bij te sturen.
Eenmaal iedereen gezeten was en
comfortabel kon achterover leunen

terwijl de witte wijn werd uitgeschonken, heette voorzitter Bert ons
allemaal van harte
welkom. Ik verval
in
herhaling
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wanneer ik verwijs naar de verbale en
inhoudelijke delicatessen waarop Bert
ons steeds in zijn welkom vergast maar
ja, ere wie ere toekomt.

moet ik deemoedig toegeven dat ik
meer oog had voor het dessert.

Aan de collega-fotograaf die in het
professionele leven meer ‘graver’ is
dan uw dienaar, danken we de
foto’s van de verschillende gangen
waarbij, hoe kan het anders, de
voorkeur van uw verslaggever
ontegensprekelijk uitgaat uitgaan
naar het laatste …

De tafel op de voorgrond (volgende foto)
is duidelijk in gebed voor het aanvangen met eten: “Heer, zegen ons en
ook deze spijzen …”
Tussendoor hadden we ook oog (en
vooral oor) voor onze vakantie-uitstap
reisleider (en misschien ook wel ‘lijder’,
wie weet, met al die voorbereidingen) al
2

TED: Technology, Entertainment and Design, een
presentatieforum met als doel het verspreiden van goede
ideeën. De TED video’s zijn superpopulair op internet o.a.

Dan kwam het moment waarop we de
geheimen en mysteries rond de opgang,
de gloriedagen en de ondergang van de
Duitse Orde zouden vernemen.
Zoals gezegd wat de technisch kant van
de zaak in orde hoewel inderdaad hier
en daar de opstelling de criteria van
TED2 niet zou gehaald hebben.
Maar zeg nu zelf: het tafeltje voor
beamer en laptop (schootrekenaar, in het
Afrikaans) was zo klein dat het een
wandelstok nodig had on zich overeind
te houden (rechts vooraan voor de aandachtige kijker).
door de aangename en toegankelijke stijl van presenteren
(met een maximum van 18 minuten)
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De informatie in verband met de Duitse
Orde vloog als een mug op een zwoele
zomernacht doorheen de uiteenzetting:
van hier naar daar (ook doorheen de
tijdsrekening), soms hoorbaar, soms
moeilijk te vinden (tussen de veelheid
aan informatie die ik niet altijd even
makkelijk met elkaar in verband kon
brengen).

Centraal in de uiteenzetting, voor zover
ik een rode draad in mijn nota’s kan
vinden, staat de Commanderij van
Alden Biezen en zijn rentmeesterij in
Diepenbeek waar drie commandeurs
een bijdrage geleverd hebben aan de
ontwikkeling van
Diepenbeek (waar
Dirk Vandeweert
woont en dat ook
zijn interesse voor
de
(geschiedenis
van de) Commanderij
verklaart).
Even kruisen de
tempeliers en het
Maltezerkruis
doorheen de uiteenzetting en doet Catharina de
Lanboy (of toch haar wapenschild) een
acte de présence. Maar nu weten we
ook dat iemand die lid wil worden drie
kwartieren blauw bloed in zijn schild
moet hebben en drie overwinningen
tegen de Turken (dat zullen ze in
Heusen-Zolder niet graag horen tenzij
het misschien om voetbal gaat).
Dan springen we in de teletijdsmachine
naar het Franse Ancien Régime waar
de Duitse Orde opgeheven wordt en
haar bezittingen geconfisqueerd. De
laatste riddering (of hoe noem je dat)
dateert van 1923, dus statistisch zijn
er geen levende ridders meer?
We leren ook de drie doelstellingen van
de Duitse Orde: “Helfen, Heilen,
Wehren” die afhankelijk van het
tijdsmoment
anders vertaald
worden.
De
spreker neemt de
aanloop naar het
Derde Rijk in
Duitsland om het
tijdsbeeld
te
schetsen waar de
Duitse Orde zijn
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tweede hoogtepunt beleeft: de strakke
architectuur, kunst en tekeningen
staan in dienst van het overtuigen,
ondergeschikt aan de ideologie die ze
verdedigt, de barokmuziek van Bach.
Op dit moment merk ik parallellen met
wat Jan Vaes ons vertelde over kunst
als de spiegel van de tijd en hoe de
Duitse Orde inpast in die spiegel, maar
geen emanatie ervan is.

Vandaar gaat onze teletijdmachine
terug naar de huidige commanderij van
Alden Biezen waar Dirk ons aantoont
hoe de drie doelstellingen van de
Duitse Orde architecturaal vertaald
zijn in het gebouw (maar om eerlijk te
zijn, daar was ik even de weg kwijt).
Dan maar weet de teletijdmachine in
naar 1198 waar onder grootmeester
Herman von Salza de Orde een grote
bloei kent, met talrijke schenkingen,
fiscale voordelen en deelname aan de
kruistochten. Na de inname van

Jerusalem verliest de Orde een van zijn
grote drijfveren en richt zich op het
koloniseren van Pruisen (het huidige
Polen) en de Baltische staten.
Dirk laat de Orde maar even
koloniseren en neemt ons in zijn
tijdmachine verder mee in het verleden:
Konstantijn de Grote en het Chi-Ro
teken dat als logo op de schilden van
de kruisvaarders stond. En die kruisvaarten hebben dan weer met de
Duitse Orde te maken.
De data die met het einde van de Orde
te maken hebben liggen dan weer wat
verder in de toekomst: de slag bij het
Pelpusmeer van 1242 en die bij de
Tannenberg van 1250. Hoe dat precies
zit met de Duitse Orde bij die slagen,
dat moeten wel nog even aan Dirk
vragen.
Wanneer we nu denken dat het medio
1200 gedaan is met de Duitse Orde,
sleurt de tijdsmachine ons naar het
interbellum waar we vernemen dat
Hilter de Duitse Orde afschaft omdat
het een staat in de staat zou zijn.
Maar onkruid vergaat niet, als ik die
oneerbiedige uitdrukking mag gebruiken
want de Orde blijkt
heden ten dage nog
springlevend te zijn
met een Grootmeester
en gefocust op maar
één van de drie
doelstelling: “Caritas”
of het “Helfen”.
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Met wat intellectuele inspanning,
erfenis van mijn lang vervolgen
studententijd, de creativiteit die ik
tegenwoordig bij sommige klanten
moet gebruiken om te begrijpen waar
het écht over gaat en schuiven van de
stukken informatie die Dirk ons
aanreikte, kan ik min of meer de belofte
van de titel ‘Opgang, beleven en
ondergang van de Duitse Orde’
reconstrueren. Maar waar die Teutonen zitten, dat weet ik nog steeds niet.
Dit verslag is een ‘Hineininterpretierung’
en het is dus makkelijker om alles nog
even te herkauwen en mijn nota’s als
puzzelstukken dooreen te schuiven tot
ik min of meer een patroon zie. Op het
moment zelf kwam de informatie als
een chaotische vloedgolf over ons heen,
teveel en niet volgens de gangbare
didactische regels van het presenteren,
zoals Willy in zijn e-post van 18 maart
expliciteerde. Onze breinen zijn geen
22 meer (volgens de tentoonstelling
over het brein in het Medisch
Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen
het moment van het hoogtepunt van
ons intellectueel kunnen) en na een
goede, wel bevloeide maaltijd staan we
ook niet meer op intellectueel scherp
om door een wirwar van informatie de
rode draad te volgen.
Het
gebruikelijke
slotwoord van Willy
was kort: zijn afsluiting is net zoals

dit Poortgebouw een persoonlijke
interpretatie van de avond, van wat is
blijven kleven (beklijven, dus). Ook
Vlaamse
excellenties
op
alle
bestuursniveaus hebben al de soms
scherpe en directe stem van Willy
gehoord. Deze avond misschien té
scherp volgens sommige medeleden
maar dat zullen we, zoals het onder
vrienden past, moeten uitpraten (zoals
al aangegeven: Willy heeft in zijn e-post
van 18 maart de aanzet gegeven en
antwoorden zijn onderweg).

Voorzitter Bert sloot deze keer het
formele deel van de bijeenkomst af en
dus rest er mij nu nog
de gebruikelijke kiekjes
van
onze
plichtsbewuste
penningmeester die zorgt dat
de kas op het einde van
de
avond
opnieuw
klopt.
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Foto’s zijn toevallige momentopnames die door
ongelukkige omstandigheden nog verkeerder
kunnen geïnterpreteerd worden

Bijverdienste: kelner in de horeca tot
500 euro per maand belastingvrij.

Zo’n lekker soepje gaat er best in

Gaat onze webmeester
voor een ‘live blog’
van de bijeenkomst?

Oeps…
geen GSM

