


 



 





















Toespraak Ludgard VD Borght : Burgemeester Opwijk 

 

Geachte ridders 

Beste genodigden 

 

 

Het schijnt dat het een teken is van oud te worden ,vaak beginnen te praten over vroeger. 

Het is nog maar een paar weken geleden dat ik hier etwat verder, op het kerkhof, teruggreep naar de 

zusterkens in de lagere school en wat ze ons toen leerden.  

En toch  toen ik de uitnodiging las, moest ik weder aan deze brave inborsten terug denken Want 

alhoewel we eigenlijk wel schrik hadden van die vreemde onzijdige wezens, zwarte rokken en wit 

gesteven kap;toch kan ik er niet onder uit,dat ze ons een aantal waarden en lessen hebben 

meegegeven, die ons maakten tot wat we nu geworden zijn. 

En zo moest ik dadelijk bij het lezen van het woord RIDDER onwillekeurig terugdenken, aan onze 

lessen Vaderlandse geschiedenis. 

Das allemaal voorbij gestreefd, nu leren ze dat niet meer. Laat staan dat ze het  dat ze het woord 

zelfs niet meer begrijpen.  

Maar wij leerden nog dat de Belgen, de dapperste waren onder alle Galliërs, ook leerden  we over 

CLovis, die fiere Sicamber,  of over  Pepijn De Korte, en noem maar op. Maar de mooiste passages 

waren de prenten en de verhalen over de koene ridders. Kwam daarbij dat één van de eerste jeugd 

feuilletons die toentertijd op de prille tv uitzendigen kwamen, de lotgevallen waren van IVANHOE 

Dat feuilleton, de verhalen uit de geschiedenisboeken, een grootvader die timmerman was, en ons 

rijkelijk voorzag van houten  schilden en zwaarden,en dan opgevoed tussen enkel broers. Ge kunt u 

inbeelden dat we menig robbertje hebben uitgevochten, om de Saracenen uit te roeien en de blanke 

maagden te beschermen. Wat dat laatste betekende dat wisten we niet, maar dat we dikwijls ons 

moeders sjaaltje stalen om aan onze stokken te bevestigen dat heeft ze vaak ondervonden 

En daarom ridder bart Van Biesen, wens ik U en de toneelvereniging waar u reeds zolang deel van 

uitmaakt, van harte, zeer van harte proficiat. 

 

De hoofsheid van de ridder, zijn idealen , dat alles is verdwenen in de nevelen van de tijd. 

Maar misschien ook niet . Want was en is de essentie , de ridderslag , niet vooral een teken van 

dankbaarheid en waardering voor wat de man gedaan had voor de gemeenschap 

En is dat nu niet wat u , heeft gedaan , voor ons , voor het volk, voor de mensen van Droeshout en 

Opwijk. 

U en uw vereniging heeft ons zo vaak vermaakt, doen lachen, doen genieten, maar ook als acteur een 

spiegel aan ons heeft voorgehouden, en ons getoond hoe de samenleving echt  is , zacht maar ook 



hard, lief maar ook sarcastisch, blij maar ook verdrietig. Teater is leven en sterven. 

Het leven is een schouwtoneel zegt men …. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel, zei de grote meester 

Vondel weleer. 

Ieder van ons neemt inderdaad zijn deeltje aan de act, maar  u ridder Bart en al uw vrienden van  

Sterrenregen, u bent de hoofdact, uw publiek is u dankbaar en hoopt en vertrouwt erop nog heel vele 

jaren van uw uitvoeringen te mogen genieten. 

Proficiat ,van harte proficiat in naam van de ganse Opwijkse bevolking,   welke ik als burgemeester de 

prachtige taak heb om hen te mogen vertegenwoordigen; proficiat ,  maar vooral  een dikke, een heel 

dikke dank je wel  !!! 

 

 



Toespraak van Willy Segers : Voorzitter Sterrenregen 

Deuren, 

Je ziet er vele achter ons op dit podium, zeg maar in alle vormen en kleuren. Deuren hebben een functie, 

deuren hebben een verhaal. Deuren maken dikwijls onderwerp uit van gedichten en poëzie. We zijn er zo 

vertrouwd mee dat we er zelfs niet meer bij stil staan. Ze gaan open en ze gaan dicht, mensen komen en 

mensen gaan via de deur. Mensen met goede bedoelingen of met kwade bedoelingen, met goede vrolijke 

boodschappen of met kwalijke of triestige boodschappen. Hebben jullie dat ook dat, wanneer er op de 

deur geklopt wordt of er wordt aangebeld, je met een zekere graad van nieuwsgierigheid ‘binnen’ roept of 

de deur gaat openen? Mij overkomt het iedere keer opnieuw. Je hebt voor jezelf een soort 

verwachtingspatroon opgesteld van je aangekondigde bezoek of soms vertrek je bij onaangekondigd 

bezoek van een totale onwetendheid.  

 

Zal de bezoeker vrolijk zijn, goedgeluimd, neemt hij initiatief of  is zij verouderd, mooi gekleed, goed 

geparfumeerd en is de geur van haar parfum van die aard dat je persoonlijke gemoedsgesteltenis 

verandert bij de eerste oogopslag?  

 

Deuren scheppen verwachtingen. Als er een deur wordt dicht gesmeten, loop dan de volgende deur niet 

voorbij. De deur is bedoeld als een herkansing, een nieuwe ervaring voor ons allebei, Het oude zal pas 

worden vervangen als de volgende deur opengaat, misschien om dan te beseffen dat er een levensweg 

beschreven staat, deuren zie ik gelijk het leven, leren verliezen voor een nieuw begin, om in te zien dat 

deuren zich sluiten toen er een volgende open ging.  

 

En plots, komt er een ridder door de deur gestapt. Een ridder hoofs en voornaam, nieuwbakken, maar 

gedragen door makkers en maten. De dag is goed begonnen, de viering snel voorbij. Straks heffen we 

samen het glas op de gezondheid en het welslagen, op oude of nieuwe vriendschappen, op deuren die 

steeds weer open en dicht gaan.  

In de eerste eeuwen na Christus was het leiderschap vaak in handen van ridders met een hoog aanzien 

door hun grote verantwoordelijkheid voor de medemens. We kennen de oude verhalen van de 

ridderorden, zoals de graalridders e.a. Zij waren ridderlijk in hart en nieren, loyaal en trouw in hun 

dienstbaarheid, vooral voor hun zorg voor de zwakken van de samenleving en kwetsbare vrouwen en 

kinderen. 

Ridders waren getraind in hoffelijkheid, goede omgangsvormen, etiquette en schone kunsten. Deze 

ridderlijkheid werd vooral gedragen door het ridderlijk eergevoel, een fundamentele waarde die niet 

zozeer op zichzelf gericht is maar vooral op het mens zijn voor anderen, vooral voor de kwetsbaren en 

degene die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. 

Een ridder moet de eer van zijn status hoog houden door zich waardig te gedragen en zijn familie niet tot 

schande te zijn. Dit eergevoel vereist de hoogste discipline: weinig spreken en enkel iets zeggen als het 

waar is, in alles wat hij doet uitblinken en steeds streven naar wat beter en hoger is, wat méér is, en niet 

tevreden zijn met middel - matigheid. Dat méér zijn betekent vooral meer uitblinken in loyaliteit en 

verantwoor -delijkheid voor anderen, zorgvuldigheid in de omgang met anderen. 



De ridder moet in alles uitblinken maar tegelijkertijd alle eenvoud bewaren, zich niet laten prijzen en 

belonen voor zijn heldendaden, bereid zijn raad te vragen, niet klagen maar tevreden zijn met wat er 

mogelijk is.  

Als ik al het vorige samenvoeg tot een aantal kernideeën zou onze nieuwe ridder nooit zijn deuren mogen 

dicht doen, maar ieder initiatief dat aangebracht wordt steunen, iedere klop op zijn deur niet 

onbeantwoord laten, maar in een open en onafhankelijke geest samen onderweg gaan met de mensen 

rondom hem om aan een betere wereld te werken, belangeloos, zonder schroom, maar eerlijk, 

rechtschapen en trouw aan de principes die we binnen onze toneelgroep en binnen ons verenigingsleven 

hebben ontwikkeld en willen in stand gehouden.  

Vandaag vieren we Bart en tegelijkertijd geven we het startschot voor het 65 jarig bestaan van onze 

Koninklijke Toneelvereniging Sterrenregen. Ieder nieuw toneelseizoen bijten we ‘de kop’ er af door een 

organisatie, een feestje, een voorstelling voor onze leden en sympathisanten. Vandaag mag het een ietsje 

meer zijn en we hebben in het kader van de intronisatie van Bart ook zijn familie, wat vrienden, en 

vertegenwoordigers van het Droeshouts verenigingsleven  uitgenodigd om het glas te heffen op de nieuwe 

ridder, die we door zijn voordracht als ridder en zijn aanvaarding door de Hoge Raad van het OGM en het 

Algemeen Kapittel een stimulans willen geven om een  blijvend  radertje te zijn in de grote mallemolen van 

het amateurtheater en het verenigingsleven in het algemeen.  Zoals hierboven geschetst rekenen we op 

een steeds openstaande deur, een gezonde opbouwende kijk op de dingen en de gebeurtenissen, een 

belangeloze inzet, die niet beperkt blijft tot onze eigen kring, maar ook uitdeint naar andere organisaties, 

naar de regio, naar de uitstraling van de orde.  

 

10 jaar geleden en daarvoor nog 3 keer waarvan de eerste keer in 1984 stonden hier 4 en de andere keren 

telkens 2 verdienstelijke leden van Sterrenregen om geintroniseerd te worden. Onze vereniging is fier op 

zijn ridders en heeft zich steeds, daar waar mogelijk, maar op een nuchtere manier, geëngageerd om als 

een fonkelende ster ten dienste te staan van het amateurtheater.  

 

We geven een knipoog aan onze 3 overleden ridders die ergens, samen met onze recent overleden griffier 

Fernand Collier, een heildronk zullen uitbrengen op de nieuwe ridder, op onze jarige vereniging, op het 

welslagen van deze intronisatie, op het voortbestaan en de goede werking van de Orde van het Gulden 

masker.  

Ik bedank ook de collega – ridders voor hun talrijke opkomst en alle mensen die de afgelopen weken 

gezorgd hebben voor een passend decor, de nodige administratie, de vrolijke noot, de lekkere hapjes, de 

geestrijke drank, de vriendschap en kameraadschap, kortom de basis van een geslaagd toneelfeest. 

En vergeet niet: Keep smiling and make the best of it. 

Bart, als aandenken aan je intronisatie, biedt Sterrenregen je graag de tinnen schotel van het OGM aan. 



 


