Beste toneelvrienden en in het bijzonder beste Pierre,
Jullie zijn waarschijnlijk verbaasd dat onze voorzitter het woord niet neemt. De
eerlijkheid gebied me te zeggen dat Willy hier maar al te graag zijn goede
vriend had toegesproken. Maar hij vreesde dat hij te emotioneel zou worden.
Daarom mag ik de honneurs waarnemen, en ik doe dit met veel plezier, want ik
beschouw Pierre als mijn toneelvader. Het is moeilijk om Pierre niet graag te
zien. Ik draag hem een warm hart toe en ik durf te zeggen dat ik naar hem
opkijk. Zelfs met mijn gestalte.
Ik leerde Pierre leren kennen in 2011 bij de productie TROC?.
In de voorbije 5 jaar heb ik hem beter leren kennen. Ik heb al snel ontdekt dat
Pierre meer dan één keer per jaar verjaart. Als we na de repetities nog enen
gaan drinken en ’t is al laat en eigenlijk tijd om naar huis te gaan, dan zegt
Pierre ‘willen we nog enen drinken op mijne verjaardag?’ Awel Pierre, straks
gaan we er nog meer dan enen drinken op uwe 180e verjaardag!
Maar eerst ga ik uit de doeken doen waarom jij, Pierre, hier vandaag mocht
toetreden tot De orde van het gulden masker. Ridder wordt je namelijk niet
zomaar. Een ridder moet iets bewezen hebben, iets betekend hebben voor het
toneel.
Ik ben in onze archieven gedoken, en dat je van alle markten thuis bent, is
zeker!
Pierre speelde zijn eerste rol in 1985. Hij debuteerde als Paravicini in De
muizenval. Daarna volgden nog tal van rollen:
Hij heeft dokter gespeeld, kapitein, generaal, deurwaarder, inspecteur, agent,
brigadier, kelner, baron, brandweercommandant, advocaat, … Altijd mannen in
uniform, .. hmmm, zo heb ik ze graag.
Pierre heeft een mooi palmares bijeengespeeld. En na 30 jaar doet hij dat nog
altijd met veel passie en enthousiasme. Hij is nu gepensioneerd dus hij heeft
nog meer tijd om zich te smijten in een rol. Als dat geen mooie vooruitzichten
zijn voor ons en ons publiek!
Je hoort wel eens: in het theater zijn het allemaal ego’s, spelers stellen hun
eigen belang centraal. Maar nederigheid is een mooie deugd. Voor Pierre komt
Sterrenregen en het belang van de vereniging op de eerste plaats. Hij is
bescheiden over zijn eigen verwezenlijkingen en harde kritiek zal je van hem
niet horen. Hij geeft zijn mening als je erom vraagt en doet dit op zijn eigenste
Pierregewijze manier.

Hij is een bruggenbouwer, een man die mensen verenigt. Dat is zeker niet voor
die Cornet of dienen Blaf dat hij na de repetities iets wil gaan drinken. Het is
om met ons samen te zitten en een klapke te doen, om de groepsgeest te
versterken. Voor Pierre is iedere mens gelijk. Iedere speler of iedere
medewerker van Sterrenregen kan bij Pierre aankloppen.
Dat Pierre een allrounder is moge gezegd! Hij is bijna een toneelvereniging op
zijn eigen. Hij is niet alleen actief als acteur, maar hij engageerde zich in de loop
der jaren als PR man, verzorgde de grime, het licht, geluid, zorgde voor
rekwisieten en versterkte de decorploeg. Het enige dat hij niet heeft gedaan is
gesouffleerd voor zichzelf.
Hij is een man van weinig woorden en veel daden, zo heb ik ze graag.
Pierre is al sinds 1987 lid van het bestuur en is nu nog altijd actief als
penningmeester. Hij bezorgt ons al jaren de cijfers van het toneel en van
kermis. Al zal hij zelf moeten toegeven dat hij bij momenten niet van de
rapsten is… misschien zit er beterschap in nu hij met pensioen is?
Eén ding is waar. Als we kijken naar wat Pierre in de loop der jaren betekend
heeft voor het amateurtoneel en specifiek voor Sterrenregen, dan is dat niet
min, maar een maxi plus.
Hopelijk heeft hij er al evenveel plezier aan gehad als wij. Maar ik ben er vrij
zeker van dat dat zo is.
Pierre, je hebt van ieder van ons de zegen om toe te treden tot de orde van het
gulden masker. Je hebt nu alleen nog een paard nodig, want een ridder zonder
paard.. tja, dat is als een café zonder bier, en dus ook zonder Cornet, hé Pierre.
Dus haal je paard maar van stal!
Al heb ik vernomen dat je zelf opteert voor een ezel.
Pierre, je bent een toffe peer!

