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1.

Opening en Verwelkoming door de Grootmeester
Waarde collega’s Ordegenoten,
Beste vrienden,
In naam van de Hoge Raad wens ik u allen het allerbeste voor 2018, een goede
gezondheid, vriendschap, geluk en veel toneelgenot. Ook wil ik u van harte bedanken
voor de talrijke aanwezigheid op deze Plenaire Vergadering van het Algemeen
Kapittel. Het klinkt misschien als een cliché, maar vandaag heeft het voor mij
persoonlijk toch een speciaal karakter. Het zal namelijk de laatste maal zijn dat ik u
als Grootmeester zal toespreken
Wij kennen met zijn allen het gezegde: “er is een tijd van komen en van gaan “. Wel
beste Ordegenoten, vrienden voor het leven, mijn tijd is nu aangebroken om de fakkel
door te geven. Het is tijd om afstand te nemen van een functie, een opdracht, die ik
steeds met hart en ziel heb uitgeoefend. Of zoals JF Kennedy het verwoorde:
“You have to change the roof during sunshine“
Ik heb altijd geprobeerd een voorbeeldig Ridder te zijn, een ambassadeur voor onze
Orde. Of ik erin geslaagd ben of niet dat laat ik graag aan u over. Wat ik wel weet: ik
heb gedaan wat ik kon, met veel inzet en overgave. Maar ik ben er mij van bewust,
dat dit niet altijd volstaat. Of om het misschien uit te drukken in onze eigen termen:
“Hoe witter de ridder, hoe groter de zwarte vlekken “
Niet alleen, maar met zijn allen hebben wij onze geliefde Orde van het Gulden Masker
uitgebouwd tot een eenheid zoals ze vandaag bestaat. Een orde van echte vrienden,
waar cultuur, sociaal impact en samenhorigheid centraal staan. Ik zou het misschien
kunnen verwoorden, zoals uitgesproken door twee bekende top politiekers:
“Wir schaffen das“ en “yes we can“ naderhand vervolledigt met “yes we did “
Wel beste vrienden, ik ben oprecht fier de kans te hebben gekregen, om met de steun
van u allen, mee te werken aan deze verwezenlijking. De kers op de taart was
misschien wel de viering van ons Gouden Jubileum. Zonder u allen, was deze viering er
niet geweest, en had zij voorzeker nooit de uitstraling gekregen die ze verdiende. Voor
sommige onder ons was het misschien wel een zware opdracht, maar houd in gedachte
voor de toekomst “No Sweat, No Glory “
Ik hoop en ben er ten stelligste van overtuigd, dat u samen met mijn opvolger verder
zult blijven werken aan de verdere uitbouw van onze Orde. Wij moeten blijven
inspelen op de noodzakelijke aanpassingen/ bijsturingen gesteld door de steeds
veranderende samenleving. Want, beste vrienden: “stilstaan is gelijk aan
achteruitgaan “.
En laat het duidelijk zijn, opbouwen, doe je niet alleen maar in team verband. Soms
misschien wel met wat geknars maar zonder echte tegenwerkingen of lekke band. En
“BAND“ kun je hier letterlijk en figuurlijk interpreteren. Deze constructieve
samenwerking werkt, en geloof me vrij, dan is er veel mogelijk. Voeg hier vervolgens
de noodzakelijke “motivatie“ aan toe en je zult merken tot wat een prachtig
eindresultaat dit leiden kan. En ik houd mij hier enkel en alleen aan een korte “ei “.
Aan mijn opvolger, waarover jullie allen straks zullen beslissen, geef ik een kleine
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wenk:
“DE KUNST OM OM TE GAAN MET VERTROUWEN EN MACHT HEET
DIPLOMATIE “
En tot slot, beste Ordegenoten, collega’s wens ik jullie allen te bedanken voor de kans
die ik gekregen heb. Een speciaal woordje van dank aan alle leden van de Hoge Raad,
voor de samenwerking, het geduld, de vriendschap en sorry als ik soms op iemand zijn
tenen heb getrapt. Dit was zeker niet slecht bedoeld, maar deeltijds te wijten aan mijn
beroepsmisvorming. Als slot beëindig ik dit welkomstwoord met mijn jaarlijks stukje
poëzie dat klinkt als volgt:
Ik ben nu vrij
De weg van mijn opvolger ligt open
Alle tezamen zullen wij
De Orde verder uitbouwen, onverdroten
Obstakels zullen er altijd blijven
Maar ik zal er niet meer over schrijven
Ze zullen de toekomst in geen geval stoppen
Dus geen reden ze op te kloppen
Problemen komen en gaan
Blijf daar niet te lang bij stilstaan
Los ze op in eer en geweten
Zonder de sociale impact te vergeten
Geachte Hoge Raad, Beste Ordegenoten
Voor mij is het hoofdstuk afgesloten
Het gaat jullie goed
Ik wens jullie, de Orde, succes in overvloed
Dank voor alles
Daarna overhandigt de Grootmeester een geschenk aan Ridder Roeland Vranken,
Griffier, als dank voor de fijne samenwerking.

2. In Memoriam: Willy Prinsen
De grootmeester verzocht het Algemeen Kapittel (bij
brandende kaars) om één minuut stilte ter nagedachtenis
van onze overleden collega Willy Prinsen.
Willy was voorzitter van Toneelkring Webbekomedie uit
Webbekom. Hij was daar geboren op 5 september 1938. Op
8 juni 2002 werd hij geïntroniseerd en op 29 januari 2011 trad hij toe tot de
Hoge Raad. Op 11 februari 2015 werd hij ere-raadslid. Hij overleed in tragische
omstandigheden op 29 oktober 2017.
3.

Goedkeuring Verslag Plenaire Vergadering van 27 januari 2017 (verzonden op
25 februari 2017)
Het verslag wordt zonder opmerkingen aanvaard

4.

Moreel Jaarverslag 2017 door de Griffier
Tweeduizendzeventien zit er ook al op. Ik vind dat het snel gaat…
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Al op 12 januari kwamen de leden van de Hoge Raad bijeen in OpwijkDroeshout voor een professionele fotoshoot. Sinds dan is onze website
twee keer zoveel waard.
De jaarlijkse Plenaire Vergadering van het kapittel ging door op zaterdag
28 januari in de Begijnhoeve te Oorbeek, een van de vele mooie stukjes
Tienen. Ik was er niet bij, maar hoorde dat het goed was: er waren 28
Ridders aanwezig, en 10 partners schoven mee aan tafel.
Er was een Hoge Raad gepland op woensdag 15 februari, maar door ziekte
van de Grootmeester werd die uitgesteld. De manke communicatie zorgde
ervoor dat er toch mensen op de verkeerde datum aanwezig waren. Dat
kost de Griffier, mij dus, een pint.
Op maandag 6 maart kwam de Hoge Raad dan toch samen in Droeshout.
We evalueerden de voorbije Algemene Vergadering, we keken naar de
nieuwe website en we onderzochten de mogelijkheden tot “peterschap van
Manneke Pis” en deelname aan de Sint-Paulusprocessie in Opwijk. Ook de
checklists werden bijgewerkt.
Op donderdag 20 april was er een voorbereidende vergadering voor de
intronisatie van Michel Poot in Strombeek.
Op 29 april waren we met 17 personen aanwezig op de puike
toneelvoorstelling van “Daar gaat de bruid” van Ray Cooney en John
Chapman door het Tiens Trac Theater.
De Gildezaal van Boortmeerbeek kreeg op donderdag 4 mei bezoek ter
voorbereiding van de intronisatie van Rita Verschueren.
De Hoge Raad vergaderde op maandag 29 mei in Galmaarden. We
hadden het over toneelbezoeken en de Sint-Paulusprocessie. Het
peterschap van Manneke Pis werd op een laag pitje gedraaid: we
kunnen de kosten en de inspanningen beter besteden aan een meer
toneel-gebonden activiteit, denken we. En de komende intronisaties
werden voorbereid.
Rita Verschueren werd geïntroniseerd op zaterdag 3 juni in
Boortmeerbeek in aanwezigheid van 22 Ridders.
Op 25 juni ging de Sint-Paulusprocessie uit in Opwijk, dit keer zonder
regen. Er liepen heel veel paarden mee, en ook 8 Ridders. Op de tribune
zaten 6 andere getrouwen om ze toe te juichen.
De Intronisatie in Strombeek werd grondig voorbereid op vrijdag 1
september op de planken en in de cafetaria van het CC.
Op zaterdag 2 september haalden enkele leden van de Hoge Raad hun
geldbeugel boven om hun etentje zelf te betalen. Bedoeling was om de
partners ook eens te laten genieten van het harde werk, en toch geen
gebruik te maken van de kas.
Michel Poot werd geïntroniseerd in het CC van Strombeek op zaterdag
16 september. 28 Ridders stonden op het podium om Michel te
verwelkomen.
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Op 6 oktober trokken we naar Hakendover. Ondanks de verre
verplaatsing waren er 21 Ridders aanwezig om Frans Goyen tot Ridder
te zien slaan.
Ordegenoot Roger Lemoine kreeg op 14 oktober uitzonderlijk bezoek
van 9 collega’s voor zijn gastrol bij het Hasselts Toneel. Wij hadden
tussen de gesprekregeltjes verstaan dat zijn echtgenote onze
aanwezigheid zeer sterk zou waarderen.
Op de uitvaart van Willy Prinsen op donderdag 9 november was de Orde
met 11 personen vertegenwoordigd (6 ridders en 5 partners). Zijn
echtgenote Judith werd voor vandaag uitgenodigd, maar liet zich
verontschuldigen.
Zaterdag 11 november speelde De Goubloem in Vilvoorde ‘Drinken de
goden Duvel?’ van Bruno Timp. We waren met 18 en zagen Jon Igartua
een mooie rol neer zetten.
En op 13 november vergaderde weer de Hoge Raad. Werden
geëvalueerd: de intronisaties van Rita Verschueren, Michel Poot en
Frans Goyen, het etentje van de HR (op eigen kosten), het toneelbezoek
aan De Goubloem en de deelname aan de Sint Paulus processie. Werden
voorbereid: de geplande toneelbezoeken voor 2018 en deze Plenaire
Vergadering. Volgde dan de voordracht en bespreking van de nieuwe
kandidaat-ridders en de ere-ridders. Ook de wijzigingen in de Hoge
Raad kwamen aan bod.
Johan Pauwels, wij noteren 2 december, was de laatste Ridder die door
onze huidige Grootmeester Julien De Doncker werd geridderd. Er waren
18 Ridders en 12 partners aanwezig in Tienen.
Op woensdag 24 januari van dit jaar tenslotte werd de laatste hand
gelegd aan de voorbereiding van deze vergadering.
Misschien wordt 2018 wel even druk…

5.

Financieel Verslag 2017 door de Penningmeester
Geen nieuwjaar zonder wensen en verlangens. 2018, ofschoon al ferm
ingereden, is niet anders.
Ik moet u lezing geven van de financiële toestand van onze vereniging.
Niet dat dit zo uitzonderlijk is, maar waar blijft en mens de mosterd
halen om het toch nog licht verteerbaar en aangenaam te houden.
Zal ik u vooreerst zeggen dat onze forten standhouden, ridders
verschansten zich toch in en achter forten en neen, ik bedoel hier
daarmee níét uit de kluiten gewassen dames, maar kastelen, burchten
abdijen en diens meer.
Gestart per 1 januari 2017 met een verantwoord vermogen van 10770.96
Euro zijn we het jaar geëindigd met 11840 Euro. Vergis u echter niet, dit
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geeft een vertekend beeld, want vanaf december komen de betalingen
voor de plenaire vergadering en links en rechts wat lidgelden binnen.
We hebben aan inkomsten2827.03 e genoteerd en aan uitgaven 2322.56
Euro.
Deze uitgaven gaan naar de traditionele kosten van banket,
secretariaat; domeinnaam en website, postzegels en aanverwanten.
Aan de inkomsten zijde zijn dit uw bijdragen voor lidgelden, bijdrage
voor feestmaaltijd bij de plenaire, het intekengeld van 2 toekomstige
ridders en wat kleine prullaria.
Dus per saldo gezond met een boni van ongeveer 500 €.
Het was ook een matig jaar aan uitgaven. En dit kan natuurlijk niet
van ieder jaar gezegd worden. Vandaar de warme oproep aan
diegenen die hun lidgeld nog niet gestort hebben, om langs de kas te
passeren en een vrije en vooral blije donatie te doen.
Vandaag 3.02 zijn onze bezittingen gelijk aan 13880.93 waarvan er
precies 10.000 Euro op een spaarrekening staat (kwestie van het
gemakkelijk te onthouden).
Tot daar de droge cijfermaterie. En ik zou niet meer durven besluiten
zonder jullie een fijn gedicht voor te lezen:
Theaterbloed
De roes door ‘t applaus,
of verguisd in boegeroep,
theater zit in ’t bloed,
verslavend drankje van
vampieren van de nacht,
of een vamp in klederdracht
en ’t publiek, dat wacht,
ervaart in spanning
de kracht van een woord
verdraaid tot een verhaal
verbaal en theatraal
in al zijn pracht en praal,
en dan, dan valt het doek

Een ridder juist geslagen
Galoppeert er duchtig op los
Wou resoluut de vijand gaan verslagen
Op zijn vurig ros
Al rammelend met het harnas door het bos
Heroïsch en onversaagd
Waarschijnlijk hier en daar een vijsje los
Een beetje onstuimig als je 't mij zo vraagt
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Plots blijft het rijdier stokstijf stille staan
Een niet voorziene hindernis
Onze ridder een paar maal over kop gegaan
Weet nu ook wat 'vliegen' is
Als je wandelt tussen hoge bomen
En je een hoop oud ijzer mocht tegenkomen
Eén goede raad
Breng het onmiddellijk naar een antiquariaat
Want zo'n ridderharnas
Is wel handenvol geld waard

a. Twee commissarissen worden aangeduid: Ridders Rita Ragmey en Luc
Van Lint.
b. Zij controleerden de boekhouding en keurden die goed
c. De vergadering verleent kwijting aan de Penningmeester en de leden van
de HR
6. Ridderschap
a. Kandidaat-Ridders
i. Edwin Vandermeeren van ‘De Linde’ uit
Lembeek
Willy Hernie leest:
Edwin (Halle 26 juni 1968) is de zoon van
onze Ordegenoot Gustaaf Vandermeeren. Hij
regisseert nu in opvolging van zijn vader bij
KWB De Linde, waar ordegenoot Willy Hernie
voorzitter is. Hij wordt voorgedragen door Toneelkring ‘De
Linde’.
Edwin speelde voor het eerst toneel in 1979, hij was 11 jaar.
Als acteur speelde hij bij ‘De Linde’ mee in 27 producties,
regisseerde er 9 stukken voor volwassenen en 2 voor ‘de Linde
Kids’. Hij regisseerde ook bij ‘Acta’ in Halle (4 producties), bij
‘De Moedige Strijders’ in Essenbeek (10 producties), bij
‘Cantimpré’ in Bellingen (1 productie) en bij ‘Weredi’ in Lot
(3 producties). Alles bijeen komt zijn naam voor bij 68
producties.
Hij schreef een historische evocatie voor 100 jaar Veroonskerk
en verschillende songteksten voor ‘Lembeek Bauve’.
Tussendoor volgde hij cursussen scenografie, stukkeuze,
basisklank en belichting, acteren (basis en gevorderde) en
Opbouw van een productie
Zijn orderboekje staat al vol tot 2022. In zijn dikke dossier
zijn de meeste bladzijden recto verso bedrukt!

ii. Marleen De Meersman van ‘De Bloeiende Wijngaard’ uit
Nijverseel
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Pierre Vanderborght leest:
Voorgedragen door het ‘Mazels toneel’.
Marleen (Asse 2 november 1953) was actrice
bij ‘De Bloeiende Wijngaard” van 1969 tot
2007. Ze speelde mee in 37 producties en
regisseerde er 3 stukken.
Bij ‘Reinaert’ speelde ze mee van 1970 tot 1990 in 13
producties, ze deed er 2 regies. In 3 producties bij ‘het Opwijks
Toneel’ speelde ze mee. Ze is huisregisseur bij ‘Het Mazels
Toneel’ van 1996 tot heden: ze regisseerde 22 stukken. Ze was
1 keer gastregisseur bij ‘Sienjaal’ uit Steenhuffel. Bij
toneelgroep ‘Krimineel’ uit Lebbeke speelde ze mee in een
stuk.
Ze volgde toneelschool aan de academie van Asse o.l.v.
Mandus De Vos en behaalde uitmuntendheid en de
regeringsmedaille. In totaal zijn dat 54 stukken als actrice
en 28 producties als regisseur.

b. Ere-Riddering
Op voorstel van de Hoge Raad worden volgende Ridders voorgedragen
tot het ere-ridderschap:
1. Ridder Marcel Bogaerts (geen adresgegevens meer bekend)
2. Pierre Lombaerts is 30 jaar Ridder
3. Georges Hallumiez is 20 jaar Ridder

c. Ter beschikking gestelde functies
In overeenkomst art. 6.3 van onze Ordonnantiën worden volgende
functies ter beschikking gesteld
i. Grootkanselier: Ridder Hugo Janssens
De HR vroeg Hugo om nog zijn functie nog
een jaar uit te oefenen
Hugo wil dat graag doen
De HR stelt aan d e Plenaire Vergadering
voor om het mandaat van Hugo als
Grootkanselier voor één jaar te verlengen
ii. Grootmeester: Ridder Julien De Doncker
Julien geeft aan dat hij geen nieuwe termijn
ambieert
De HR stelt Willy Segers voor als nieuwe
Grootmeester
iii. De HR stelt Jacqueline Bruggeman voor als
nieuwe Penningmeester
7. Nevenactiviteiten
a. Toneelbezoeken
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i. Voorjaar 2018
Vrijdag 16 maart 2018
Nieuw Tollembeeks Theater
(http://toneelntt.be/index.html)
ii. Najaar 2018
Zaterdag 3 november 2018
De Vliegende Ster - Humbeek
(http://www.devliegendester.be)
b. Sint-Paulus-paardenprocessie
Net als vorig jaar willen we graag mee stappen. Willy Segers
doet een warme oproep. Details volgen!
c. Mogelijke uitstappen
Er is een voorstel om ook eens samen op stap te gaan. Dan
moeten we wel met minstens 20 à 30 mensen zijn.
De Hoge Raad werkt dat voorstel verder uit. Enkele
mogelijkheden: Met kanaalbus van Vilvoorde naar Sainctelette,
Hapjestocht in Mechelen, Riolen van Antwerpen, Brussel
Koudenberg
8. Kandidatuur medeorganisator voor Plenaire Vergadering
a. 2019
Ridder Geert Habils wil de organisatie op zich nemen
Locatie: de ‘Kokschool’ op de Zijp in Wemmel
Vastgelegde datum: zaterdag 26 januari 2019
b. 2020
Misschien wel in Merchtem
Ridder Lisette Van Ginderachter heeft al enkele ideetjes
9. Rondvraag
a. ‘Mazel’ is de afkorting van Mazenzele, een deelgemeente van Opwijk
b. Ridder Roger Lemoine vraagt een staande ovatie voor Grootmeester Julien
De Doncker
c. Alvorens over te gaan tot de bekendmaking der stemmen, bedankt Julien,
ridder Jon Igartua Y Porres en zijn echtgenote Carin voor de organisatie
van deze PL Vergadering. Hij informeert bovendien de aanwezigen dat zij
ervoor gezorgd hebben dat zowel de accommodatie als de goochelaar
(activiteit voor de partners) ons gratis ter beschikking werden gesteld.
Buiten het welgemeende applaus werd hen ook een bloemetje en een
geschenk overhandigd
10. Uitslag van de stemronde en samenstelling Hoge Raad
Omdat de uitslag toch wel ingrijpende veranderingen mee brengt,
worden de partners bij dit punt ook toegelaten tot de vergadering
a. De kandidaturen van de twee nieuwe Ridders worden unaniem aanvaard
b. De drie voorgestelde kandidaturen voor het Ere-ridderschap worden
unaniem aanvaard
c. De voorgestelde verlenging van het mandaat van Grootkanselier wordt
unaniem aanvaard
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d. Ridder Willy Segers wordt aanvaard als nieuwe
Grootmeester. Ridder Julien De Doncker overhandigt
symbolisch de Rode Baret en spreekt de overtuiging uit
dat Willy een waardig opvolger zal zijn. Willy Segers
dankt voor het vertrouwen en belooft dat niet te
beschamen. Hij stelt tegelijkertijd voor om Julien tot
Ere-Grootmeester te benoemen. Dat wordt bij staande
ovatie bevestigd.
a. Jacqueline Bruggemans wordt aanvaard als nieuwe
Penningmeester en ontvangt het ‘Pietsjakosjke’
e. Er worden geschenken overhandigd aan Julien en een
mooi boeket voor zijn echtgenote
f. Alle aanwezige dames krijgen een roos, de heren mogen
een glas meer drinken 😊
11. Iedereen wordt uitgenodigd op de receptie en het
feestbuffet
Verslag: Roeland Vranken, Griffier
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