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“Kameraadschap is voor- en nadeel van de ZWK” 
 
 
 

 

 

 
‘Onze jongste’ stopt ermee als actief zanger bij de ZWK. Aan buitenstaanders 
werd al eens gevraagd wie ze dachten dat de oudste was van het koor, maar 
nooit werd naar Hugo De Maeyer gewezen. Deze rasechte Antwerpenaar 
wordt op 6 november 2023 nochtans 89 jaar, is sinds 1943 lid van de 
Zingende Wandelkring en kan pronken met 62 jaar huwelijksgeluk aan de zijde 
van Lydia Mortelmans na een start met veel turbulenties.  
 
Maar nu wil hij er mee stoppen. “Corona dat me een ferme klap gegeven heeft, 
spierpijnen, snel vermoeide benen, moeizaam trappen doen, iets 
verminderend gehoor en ja, zelfs een iets mindere stem. Plus de afstand van 
Hove naar de Paleisstraat,” geeft Hugo als argumentatie voor het stopzetten 
van zijn bedrijvigheden. Maar gastronoom en Bourgondiër als hij is, zou hij 
toch nog het Cecilia-feest ‘new look’ eind november willen meemaken. “Als ik 
er geraak,” klinkt het. 
 

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Hugo De Maeyer meer dan 75 jaar lid 
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In al die jaren zag Hugo soms zwarte sneeuw, maar dankzij zijn 
doorzettingsvermogen, zijn zin voor humor en relativering, zijn goede 
gezondheid en zijn verbale vermogens, sloeg hij er zich doorheen. Hij is 
trouwens één van de weinige zangers uit onze kring, die nog actief de Tweede 
Wereldoorlog meemaakte. 
 
Wat herinner je daar nog van? 
 
Hugo De Maeyer: “Ik ben wel geboren in 
het Sint-Gabriël moederhuis in de Van 
Peltstraat in Antwerpen, de straat waar 
we aanvankelijk woonden, en nadien 
verhuisden we naar de Clementinastraat, 
vlakbij ‘den Bell’. De eerste V-bom was 
kort voordien gevallen in de 
Schildersstraat, maar toen we iets later 
op een nacht lagen te slapen, werden we 
gewekt door een geweldige knal. Er was 
een nieuwe V-bom gevallen in de 
Haantjeslei, amper enkele honderden 
meters van ons huis. Bij ons waren alle 
ruiten gesneuveld, maar wonder boven 
wonder had niemand er een 
schrammetje aan over gehouden.. 
Ik moet toen ongeveer 10 jaar geweest 
zijn en samen met de ganse familie 
hebben wij de komende dagen niks 
anders gedaan dan de ruiten toeplakken 
met karton, terwijl we ook de deuren 
moesten verstevigen, want die waren ook 

 

uit hun hengsels gelicht. Vanaf die dag zijn we ’s avonds in de kelder gaan 
slapen, waar we o.a. het gezelschap kregen van de grootouders van oud-
zanger Wim Pilate. Er kwamen nog de V-bommen op cinema Rex en op 
Mortsel. Maar dat er toch niet nog meer schade opgelopen werd in het 
Antwerpse, lag aan de aanwezigheid van de Amerikanen, die in een ring rond 
Antwerpen zo veel mogelijk probeerden die tuigen eerder af te schieten, 
vooraleer ze nog meer onheil brachten. Maar Lydia heeft ook nog wel een 
levendige herinnering aan die tijd.” 
 
Ook iets meegemaakt, Lydia? 
 
Lydia: “Dat klopt. De gebouwen van onze school – het Pulhof in Berchem – 
waren opgeëist door de Engelsen, zodat wij lessen kregen in een klein 
kasteeltje aan de overkant. Maar omdat mijn vader het niet veilig oordeelde 
dat ik alleen met de fiets vanuit Hove naar Berchem reed, vergezelde hij mij. 
Onderweg kwamen we nog bekenden tegen, waarmee een babbeltje gedaan 
werd en dat was mijn geluk. Daardoor kwam ik enkele momenten later dan 
gewoonlijk toe aan de school, waarop één minuut voordien een V-bom was 
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ingeslagen. Het hele gebouw vernield en ik zag vriendinnetjes compleet in het 
bloed. Er is toen één dode gevallen en vele mensen waren geblesseerd. Er 
werden geen lessen meer gegeven en toen dat opnieuw kon, ben ik ineens 
van het derde naar het vijfde studiejaar overgegaan.” 
 
Waar ging jij toen op school, Hugo? 
 
Hugo: “Ik zat op Sint-Norbertus en toen was die school gevestigd aan de 
Tabaksvest. Bij ons was er niet zo veel schade aan de school, maar de buurt 
in de omgeving werd zwaar toegetakeld. De Bonte Mantelstraat werd met de 
grond gelijk gemaakt en er was ook wel wat schade in de Meistraat en in de 
Lange Gang, waar de priesters van onze school verbleven. De school is toen 
ook wel een tijdje gesloten geweest en is enkele jaren na de oorlog verhuisd 
naar het Amerikaplein.” 
 
 

 
                                            ↑ Hugo 

 

 
En je hebt aan die periode niks overgehouden? 
 
“Nee. Als kind ging dat eigenlijk aan ons voorbij. We werden 
voorzichtigheidshave wel uit de buurt gehouden van Duitse soldaten. Al moet 
ik toegeven dat ik als kleine jongen wel onder de indruk kwam als die Duitsers 
door de straten marcheerden, terwijl ze ook nog marsliederen zongen.” 
 
Was het niet moeilijk om in die periode te overleven met een groot gezin? 
 
“Dat was soms wel eens moeilijk. Wij hadden acht kinderen – eigenlijk tien, 
maar twee ervan zijn vrij vroeg gestorven – en we waren met drie meisjes en 
vijf jongens. Ik was de zesde van die bonte bende. Mijn broer Jos was iets 
ouder en Leo was iets jonger. Ach, zoals dat in grote huishoudens ging, was 
het een kwestie van broederlijk delen. We amuseerden ons onder mekaar 
thuis en nadien gingen we naar de zangers.” 
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Hoe kwam je daar terecht? 
 
“In 1943 kwam meneer Greeve, de oud-leider van de kring en leraar aan de 
school op de Tabaksvest, aan mijn ouders vragen of ik mee mocht komen 
zingen in het knapenkoor. Op die manier heeft hij ongeveer al mijn broers in 
het koor gekregen. In de school kregen we dan zangles van hem. Ik weet nog 
dat hij het ritme aangaf met een sleutel. 
 
Dat was elke dag volgens een beproefd systeem: om 7 uur naar de vroegmis, 
om half acht eten in de refter en om 8 uur repetitie. Ik herinner me ook nog dat 
het ‘s morgens vroeg langs weerszijden van de straat vol stond met paarden 
en karren van de mensen die op de vroegmarkt groenten, fruit en dieren 
verkochten op de Rui (nu: Vogelenmarkt) en dat ik soms met een bang hartje 
voorbij die niet altijd even rustige paarden moest laveren.” 
 
 
 
Heb je eigenlijk ooit op Sint-Norbertus op de Amerikalei gezeten? 
 
“Nee. Altijd op de Tabaksvest. Alleen mijn jongste broer Walter heeft nog op 
Sint-Norbertus op de Amerikalei gezeten. Ik heb trouwens mijn studies niet 
helemaal afgemaakt, want mijn vader overleed in 1944 en hij werkte als 
zelfstandige. Mijn moeder moest het dus stellen met een weduwenpensioentje, 
zodat iedereen zijn steentje voor het huishouden moest bijdragen.” 
 
Je moest ook nog naar het leger… 
 
“Dat was in 1953. De oudste en de jongste werden vrijgesteld. Ik dus niet. 
Aanvankelijk ging ik in het leger voor 24 maanden, maar dat werd 
teruggebracht tot 18 maanden. Drie maanden opleiding bij de TTR in 
Mechelen (transmissietroepen), waar de kamers nog verwarmd werden met 
kachels, die om 22 uur moesten gedoofd zijn. Dat gebeurde meer dan eens 
met een emmer water. De rest van mijn legerdienst vervulde ik in Tienen, waar 
ik bij de artillerie belandde met als opdracht de luchthavens te beschermen. 
We stonden dan in een cirkel rond een bepaalde plaats en we moesten dan 
contact zoeken met mekaar via radioposten, die allicht nog dienst gedaan 
hadden in de Eerste Wereldoorlog. Kortom: een klucht.” 
 
Legerdienst gedaan en dan gaan werken? 
 
“In 1955 ben ik inderdaad bij de CM gaan werken en daar ontmoette ik voor 
het eerst Lydia. Dat boterde aanvankelijk niet goed. We hebben daar veel 
meer ruzie gemaakt, dan later in een heel huwelijk. ‘Wat komt dieje snotneus 
hier doen? Wanneer is hij weg?’, liet ze soms horen. Nu zag ik er toen echt 
nog wel jong uit, maar op een keer heb ik dan toch geantwoord: “Weet je wel 
dat ik 20 jaar ben en dat ik dus ouder ben dan jij?” 
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Dan verstomde het geruzie wel een beetje. We zijn toen zelfs samen op reis 
geweest en zij had net een nieuw fototoestel gekocht en dat was iets waar ik 
ook in geïnteresseerd was. Ik heb later zelfs een identiek toestel als het hare 
gekocht. We reden ook een beetje samen met de fiets in dezelfde richting. En 
van het één kwam het ander: we trouwden, al liepen er op het werk 
weddenschappen dat wij het geen jaar samen zouden uithouden. Het zijn er 
intussen 62. Maar omdat ze getrouwd was, mocht Lydia niet blijven werken. Ik 
ben daar zelf nog een kleine vier jaar blijven werken.” 
 
Toen veranderde je van job? 
 
“Ja, mijn schoonvader – tussen haakjes met een stamboom die teruggaat tot 
rond 1500 – wilde stoppen met zijn zaak: hij was een groothandelaar, die 
vleeswaren en conserven verkocht aan winkels en kruideniers. Ik heb dat toen 
overgenomen en dus leerde ik al snel het verschil tussen hespen van goede 
en van mindere kwaliteit.” 
 
Lydia (komt tussen): “ Ik erger me daardoor ook verschrikkelijk aan de manier 
waarop sommige ziekenhuizen of verzorgingstehuizen kiezen voor hesp van 
mindere kwaliteit, omdat ze denken dat de mensen dat toch niet proeven.” 
 
Hugo: “Ik ben die job dus 
blijven doen tot aan mijn 
pensioen. Ik vond het 
zeker niet onaangenaam. 
Ik kwam onder de 
mensen, een ‘klapke’ 
doen, veel leugens horen 
en geen ambras maken 
met de beenhouwers. Dat 
vond ik een ras apart, dat 
altijd gelijk moest krijgen. 
En vermits ik aan hen 
moest verkopen…” (lacht) 
 

 

 

 
 
Was die job eigenlijk goed te combineren met het lidmaatschap bij de 
ZWK? 
 
“En hoewel Lydia wel hielp bij de administratie, mag ik niet zeggen dat het 
‘goed’ te combineren viel. Bovendien was het huishouden gegroeid met vier 
jongens, die intussen voor elf kleinkinderen zorgden. Drie van de vier zijn 
trouwens pas getrouwd nadat ze 30 jaar waren, maar dat wilde de jongste niet 
gezegd hebben en hij huwde toen hij 29 jaar was. Hij pest er nog steeds zijn 
broers mee, dat hij niet zo lang ‘moederskindje’ gebleven is. Ons oudste  
kleinkind is trouwens intussen al 26 jaar.” 
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Maar we hadden het over de combinatie job – ZWK… 
 
“Dat was niet altijd gemakkelijk. En in die tijd werden de aanwezigheden nogal 
strikt genoteerd. Op die manier liep ik trouwens mijn grootste ontgoocheling op 
in mijn hele ZWK-carrière. We hadden ons jaarlijks concert in Sint-Jacob en ik 
was dus mooi in zwart kostuum afgezakt naar de kerk. Maar even voor 
aanvang van dat concert kwam meneer Duysburgh naar mij en hij zei: ‘ Sorry, 
Hugo, maar jij mag niet meedoen vandaag, want je was niet op de generale 
repetitie.’ Ik heb dat concert dan vanuit de kerk gevolgd, maar dat was toch 
flink slikken voor mij. Eigenlijk ben ik dat nooit vergeten.” 
 
 

 

 

Hugo rechts van Mr. Duysburgh 

 
Desondanks heb je volgens mij een mooie tijd beleefd bij de zangers? 
 
“Dat is zo. In mijn schooljaren hadden we ’s zaterdags nog les tot 16 uur en 
nadien repetitie en shotten op de speelplaats. Onze schoenen verslijten. Bij 
het mannenkoor werden de woensdagrepetities naar donderdag verhuisd, 
omdat er in die tijd op woensdag voetbal op tv kwam. En dan waren er de vele 
missen elke zondag, soms de metten om 6 uur ’s ochtends en – met soms 
huiselijke discussies tot gevolg – op de feestdagen in de late namiddag het lof 
gaan zingen. 
 
Wat blijft er verder in jouw geheugen gegrift? 
 
“Elk jaar het kunstconcert in de handelsschool in de Lange Nieuwstraat, in 
1958 twee dagen een volle zaal Grüter met de komst van het Congolese 
jongenskoor van één van onze paters. Later werden dat optredens in ‘den 
Arenberg’.  
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Als kind heb ik nog mee de Mattheuspassie gezongen met Lodewijk De Vocht 
als dirigent in de vroegere jeugdschouwburg op de hoek van de Italiëlei en de 
Sint-Jacobsmarkt. Met Leonce Gras als dirgent zongen we de Rubenscantate 
en ‘Den oorlog’ met orkest in de Stadsfeestzaal en nadien mochten we dat nog 
eens overdoen in studio 4 aan het Flageyplein in Brussel, waar we onze ogen 
uitkeken op de moderne apparatuur die de toenmalige NIR tot haar 
beschikking kreeg. 
 
En weet je dat er voor de middernachtsmis in de H. Geest kaartjes moesten 
aangevraagd worden om binnen te kunnen tijdens die plechtige, gezongen 
mis? Betalen moest niet, vooraf een plaats bestellen wél.” 
 
Je deed ook mee aan de opera’s… 
 
“In tegenstelling tot mijn vrouw, fascineerde opera mij. Ik heb dan ook met ons 
koor meegezongen in De meesterzangers van Nürenberg, Nabucco, 
Tannhauser, Lohengrin, de Vliegende Hollander en de mooiste voor mij was 
‘De Vervloeking van Faust’ van Berlioz, de moeilijkste Mathis der Mahler van 
Hindemith. 
 
Maar bijzonder goede herinneringen heb ik ook aan ons optreden in 1952 in 
Averbode voor de Broederschap van het Heilig Hart met een oratorium van 
Renaat Veremans. Twee keer met het mannenkoor met een bus naar 
Averbode: voor de generale repetitie en de uitvoering. Met een vrouwenkoor, 
een groot orkest en op een groot plein voor de abdij, helemaal gevuld met 
toehoorders. Dat is in de geschiedenis van Wandelkring amper vermeld en ik 
vond dat toch de moeite waard.” 
 
Je hebt beslist ook vele plezierige momenten binnen de kring 
meegemaakt buiten het zingen… 
 
“Zeker. Zo deed ik in de school op de Tabaksvest mee met de toneelgroep 
‘Reinaert’ . We speelden toen het stuk ‘Vlammende vleugels’. Een goed 
toneelstuk, hoor! Ik moest daar de rol vertolken van liftboy. 
 

 

 
Verder herinner ik me zeker 
de gourmet-avonden in Sint-
Norbertus, waar toen zelfs 
de vrouwen mochten 
meekomen en waar we 
samen met Marc 
Mattheussen, Luc Korthoudt 
en hun vrouwen de ‘plats’ 
samenstelden en er verder 
een gezellige avond van 
maakten. 
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En dan waren er nog de 1 mei-wandelingen en de vele kaartavonden, 
waaraan meneer Duysburgh graag deelnam.” 
 
Heb je ook aan bepaalde personen herinneringen? 
 
“Ik kan me nog altijd de avonden voor ogen brengen met Albert Nijssen aan de 
piano. Hij moest wel regelmatig bijgetankt worden, maar die kon een hele 
avond op zijn eentje vullen met zingen en piano spelen. Zijn legendarisch 
optreden in Rupelmonde werd hier al enkele keren opgehaald. Jammer, want 
die man had echt muzikaal talent. 
Verder heb ik nog veel respect voor de vijf dirigenten die ons Gregoriaans 
aanleerden. De strengste, maar ook de beste was Ferre Caris. Maar Karel 
Janssens, Jan Vermeersch, Dré Fordel en meneer Duysburgh traden zeker in 
zijn spoor. Men vergeet tegenwoordig te gemakkelijk dat we groot zijn 
geworden als koor dankzij het gregoriaans. Jammer!  
 
Verder hebben we gemengde gevoelens bij de cadeautjes die we soms 
ontvingen bij de geboortes van de kinderen: een wijwatervat van meneer 
Greeve en kinderschoentjes uit een vervlogen tijdperk van Albert Nijssen. Pas 
op, die cadeaus werden gebracht uit naam van de ganse kring, hé! Anderzijds 
kregen we ook zelf boeken cadeau bij het begin van het jaar, naargelang of je 
veel aanwezig was geweest op repetities en uitvoeringen.” 
 
Wat is de voornaamste reden dat je zo lang in het koor bent gebleven? 
 
“De kameraadschap. Dat is iets dat hier al dikwijls gezegd werd, maar het is 
ook zo. De meesten kennen mekaar al lang en het wordt meestal wel 
getolereerd dat er eens met mekaar ‘gezwanst’ wordt. Tegelijkertijd is dat ook 
precies de moeilijkheid voor nieuwkomers in het koor. Zij moeten mee kunnen 
gaan in die sfeer. Ik denk niet dat zoiets voorkomt in om het even welk ander 
koor.” 
 
Lydia: “Wat ik ook bewonder, is het feit dat er zo goed overeengekomen wordt 
door mensen met een verschillende sociale achtergrond. Nergens naijver. Ook 
niet bij de vrouwen en dat is heel tof om mee te maken.” 
 
Ik zie dat je toch nog een aantal activiteiten op jouw papiertje hebt staan. 
Laat maar horen! 
 
Hugo: “In 1996 organiseerden ze een ‘Jongelingenweekend’ naar Radeske en 
ze trokken grote ogen dat ik erbij was. Zoals vroeger: in korte broek met de 
trein naar Herentals en dan te voet naar Lichtaart. Daar waren dan allerlei 
activiteiten en ik geef wel mee dat ze me daar een beetje gespaard hebben. 
 
In 1950 was er het bezoek aan het Sint-Jacobskoor van Aken, zo kort na de 
oorlog. 
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In 1946 maakte ik mijn eerste 
kamp met de zangers mee In 
Bolderberg: met de trein naar 
Hasselt, dan een boemeltje naar 
Kermt dacht ik en dan nog twintig 
minuten te voet met potten en 
pannen naar onze logeerplaats, 
een oude hoeve. 
  

 
Ik heb ook ooit meegedaan aan een achtdaagse trektocht doorheen Limburg. 
Fantastisch. Elke dag 20/25 km stappen en dan zoeken naar een slaapplaats: 
soms in het hooi. Ik herinner me dat er midden in de nacht een grote, 
schimmige figuur onze slaapplaats binnenkwam, maar het bleek meneer 
Duysburgh te zijn die nog wat stro aanbracht opdat we geen kou zouden 
krijgen. 
 
We maakten ook een tweedaagse wandeltocht naar Scherpenheuvel. De 
eerste dag tot in Herselt en de tweede dag de rest. Ik was toen niet eens 10 
jaar! 
 
Verder maakte ik de schooltjalken mee, 
wandelingen naar o.a. Eupen. En weet je dat mijn 
broer Jos nog de kaft maakte van de vroegere 
Eigen Krabbels?” 
 
De klassieker: hoe zie je de toekomst van het 
koor? 
 
“Het is hier al meer dan eens gezegd: ofwel 
fusioneren, ofwel nieuwe mensen aantrekken op 
de één of andere manier, of met een vrouwenkoor 
samen gaan. We dreigen dan wel ons 
bestaansrecht te verliezen. Maar het is een beetje 
zoals overal: veel jongeren trek je niet meer aan.  

Hier in Hove is b.v. Herman Jacobs nog dirigent van het parochiekoor en het 
gemengd koor Cantabile dreigt ook uit mekaar te vallen, hoor ik.” 
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Vertel ons nog eens iets meer over jouw 
persoonlijke hobby’s? Fotografie? 
 
“Dat was het vroeger wel, maar sinds de 
invoering van de digitale fotografie 
interesseerde het me eigenlijk niet meer.” 
 

 
 
 
Jullie zagen ook wel een stukje van de wereld tijdens jullie vele reizen… 
 
“We reden inderdaad dikwijls met de wagen naar Frankrijk en we zagen wel 
waar we uitkwamen en waar we een nachtverblijf konden vinden. Slechts één 
keer zijn we in de auto moeten blijven slapen. (lacht) 
 
Verder trokken we naar de meeste omliggende landen: Duitsland, maar ook 
Italië (Firenze b.v.), de fjorden van Noorwegen en zelfs een cruise naar Alaska 
met vertrek in het Canadese Vancouver. 
 
Ook buiten Europa dus: naar Zuid-Afrika en naar Dubai. Dat laatste was 
eigenlijk wel een beetje overdreven extravagant. Immens hoge gebouwen, 
magazijnen waar je alles kon kopen. Buiten de georganiseerde trips, kon je 
eigenlijk niet buiten het hotel, dat wel schitterend ingericht was. Maar daar 
buiten waren niet eens trottoirs voorzien voor de voetgangers. We kregen een 
tocht naar de woestijn aangeboden. Het prachtige daaraan was dat je daar 
nog een échte sterrenhemel kon aanschouwen. Anderzijds kon je daar ook 
gaan skiën. Terwijl het buiten 40 graden was, kon je naar de mooi aangelegde 
skipiste trekken. Echt verspilling!” 
 
Is er aan jou een sportman verloren gegaan? 
 
“Oeioei, helemaal niet. Buiten het shotten op de speelplaats van de school ben 
ik alleen nog eens een paar jaartjes gaan tennissen met mijn schoonbroer. 
Maar het was snel duidelijk dat het ook mijn sport niet was. Ook naar sport op 
televisie kijk ik niet echt fanatiek.” 
 
Maar we hebben ons laten vertellen dat je wel iets van wijnen kent… 
 
“Wij zijn tien jaar lid geweest van de Wijngilde in Willebroek, waar er elke 
maand een ‘proeverij’ was. Nadien moesten we alles natuurlijk evalueren. En 
op het einde werden we – na een examen – benoemd tot wijnmeester. Slechts 
één keer werden we bij onze terugkeer uit Willebroek tegen gehouden om te 
blazen. Tot mijn grote verbazing blies ik negatief en mocht ik verder rijden. 
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Wij maakten er ook wijnreizen naar de Elzas, de Bordeaux- en 
Bourgognestreken.  
 
Mijn favoriete wijnen? Dat hangt ervan af bij welke omstandigheden ze 
gedronken worden. Maar ik hou wel van een doortimmerde, stevige wijn. Een 
Bourgogne b.v. hoewel ze tegenwoordig een beetje overdreven prijzig staan. 
Als afwisseling hou ik echter ook wel van een zoete, witte wijn.  
 
Wij hebben ook ooit eens een champagne-proeverij meegemaakt op een boot. 
De kwaliteit werd daar geleidelijk aan opgebouwd. En het zijn niet altijd de 
‘grote’ merken zoals Moët&Chandon die de beste champagne leveren. Je kan 
tegenwoordig ook al voor een redelijke prijs een voortreffelijke wijn kopen, 
terwijl anderen overdreven duur geprijsd staan. Je hebt b.v. al redelijk goede 
witte Nieuw-Zeelandse wijnen, terwijl ik een Hermitage of een andere wijn uit 
de Côte du Rhonestreek ook best kan smaken.” 
 
Wat wens je jezelf nog toe in de komende jaren? 
 
“Dat mijn gezondheid opnieuw een beetje beter wordt en dat ik opnieuw een 
beetje kan stappen. En dat wij als koppel nog lange tijd kunnen samen blijven.  
Natuurlijk wil ik graag nog wel eens genieten van een lekkere fles wijn. En wat 
er nog op mijn verlanglijstje staat? In het buitenland gingen we altijd een aantal 
musea bezoeken en nu het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen 
opnieuw open is, wil ik dat minstens één keer bezoeken, want ze zeggen dat 
je dat met één bezoek niet helemaal kan bewonderd hebben. En naar het 
schijnt is daar ook een uitstekend restaurant. Ik denk dat mijn kinderen ons dat 
nog wel willen aanbieden en ons daar naartoe brengen.” 
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Het moest mij weer overkomen. 
Natuurlijk haalt een mens zich zo’n dingen op de hals als hij zich niet wil 
beperken tot een paar stappen in zijn tuin of een tochtje met de fiets. 
Enigszins volwassen geworden in de Golden Sixties en al een hele tijd rijp 
voor het Zilverfonds, wens ik het lot van dat Fonds – voorlopig – niet te 
ondergaan: een stille dood sterven. 
Op mijn lauweren rusten stel ik nog wat uit. 
Al zijn die takjes tot niet meer te herleiden dan een lintje met bijbehorende 
oorkonde die moeten getuigen van mijn – in vervlogen tijden – volgehouden 
aanwezigheid op de arbeidsmarkt. 
Lint noch papiertje met handtekening van een gouverneur maken weinig kans 
om mijn erfgenamen tegen elkaar in het harnas te jagen. 
Dat rusten is dus relatief. 
En zeker in deze tijden van perverse energiefacturen heeft een verplaatsing af 
en toe naar een grote stad zo zijn voordelen.  
Alle volkeren ter wereld komen er samen. 
Zij dompelen er de bezoeker onder in een veelheid van talen die een beetje 
wijsneus constant uitdaagt met de vraag in welke taal de roem van 
dat urinerend Manneken nu weer 
bejubeld wordt. 
Al zijn de wegen die leiden naar het 
blote ventje, en naar andere toppers in 
de stad, allesbehalve ondoorgrondelijk, 
sommige paden worden zelfs door de 
meest geavanceerde technieken niet 
efficiënt ontsluierd. 
  

 
Zo gebeurt het wel eens dat zoekende passanten me hun smartphone tonen in 
de hoop een toegevoegde waarde te willen verlenen aan het gesofisticeerde 
speeltje dat hen duidelijk misleid heeft. 
Nederlands behoort uiterst zelden tot het takenpakket van de verdwaalden. 
Met Engels of Frans evenwel komt een mens al een heel eind om ze op het 
juiste pad te brengen. 
Hoewel.  
Het overkwam me ooit dat een jonge dame me een papiertje met het adres 
van de Chinese ambassade onder de neus duwde.  
Maar Mandarijn, Kantonees of wat ze daar ook in – vermoedelijk – haar land 
spreken, staan niet op mijn lijstje. Dus tastte ik mijn povere linguïstische 
mogelijkheden af om een efficiënte zijderoute uit te stippelen. Bij elke taal die 
ik haar voorstelde, schudde ze parmantig haar hoofdje. 
 
 

De klank van de stad 
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Tot ze zich schoorvoetend aan een tegenvoorstel waagde. 
Met een onzekere blik in haar ogen fluisterde ze: ‘Nederlands?’. 
 
Onlangs werd me weer wat onder de neus geduwd. 
Ik liep in een buurt waar aan de ene kant van de laan kolossale gebouwen 
neergepoot zijn die wel eens de glossy tijdschriften halen. 
Aan de andere kant bevinden zich een paar schaars verlichte winkeltjes waar 
men groenten, fruit en producten van ondefinieerbare oorsprong kan kopen die 
vooral in de smaak vallen van – mag ik dat zo zeggen? – onze Afrikaanse 
landgenoten. 
Voor de minuscule en weinig transparante uitstalramen houden zich 
doorgaans figuren op die ook wat te verhandelen hebben en zelf ongegeneerd 
hun handelswaar consumeren. 
Soit. 
Op weg naar mijn eindbestemming, een kantoorgebouw dat nog de sporen 
draagt van een wat uit de hand gelopen betoging, hield een jonge dame met 
masker en desondanks zichtbaar Aziatische trekken – mag ik dat zo zeggen? 
– me staande. 
Ze toonde me haar smartphone en ik bereidde me al voor op een eenvoudige 
wegbeschrijving. 
In welke taal leek me bijkomstig, want één armbeweging zou volstaan als 
richtingaanwijzer naar de bijzonder fraaie site Tour & Taxis of, je weet maar 
nooit, naar het minder fraaie Maximiliaanpark. 
Of misschien, maar dat moest dan een vergissing zijn, had ze haar zinnen 
gezet op de KBC - blokkendoos voor die definitief zou ophouden de skyline te 
ontsieren. 
Nu, ook hier had één armbeweging volstaan. 
En inderdaad, je weet maar nooit. 
Moest er dan toch eerst een taalkeuze gemaakt worden? 
De jonge dame toonde me op haar elektronisch schermpje een summiere 
reeks talen waaruit ík blijkbaar eerst mijn keuze mocht maken vooraleer ik 
haar kompas op het noorden kon richten. 
‘Français’ dan maar. 
En gelakte nagel drukte. 
‘Voulez vous massage.’ 
Zonder vraagteken of koppelteken. 
(De taaie schoolmeester in mij.) 
Haar masker viel af. 
Niks fraaie sites of parken. 
Haar einddoel bevond zich gewoon op armlengte. 
Gelukkig verloor dat niet het noorden. 
Eenvoudige lichaamstaal van mijn kant bleek voldoende om het verzoek dat 
haar phone uitstraalde te deleten. ‘Bye’ besloot ik dan maar met een summiere 
verwijzing naar het veeltalige karakter van de stad. Een opgestoken linkerhand 
– rechts draag ik meestal een boekentas – zorgde voor een extra vertaling van 
mijn intentie. 
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Exact een week later en op zowat dezelfde plaats werd ik op de hoek van een 
straat aangesproken door een dame. 
Een straathoekwerker dacht ik. 
De gelakte nagels had ik meteen in het vizier, maar misschien maakte dat deel 
uit van het uniform. 
‘Ça va chérie?’ De ‘a’s’ lang uitgesproken zoals dat gebruikelijk is in 
Franssprekende Afrikaanse landen. 
Een taalkeuze was dus deze keer overbodig en het werk van een andere orde. 
Een oprecht ‘ Oui, merci’ volstond. 
Volgende keer dan toch maar de straat oversteken? 
Ik heb daar niets te zoeken tussen al die afgebeulde pennenlikkers. 
De mij vertrouwde kant heeft tenminste een ziel. 
En die klinkt, nu ja, zeer amoureus. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Advertentie 
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Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? 
Wanneer raapt iemand de moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier 
iets achter te laten in een boek? Hoe beantwoordt een boek aan het lijden van 
anderen? En wat betekent het om te geloven, in een postmoderne tijd waarin 
narcisme hoogtij viert en zingeving voor velen een taboe?  
 
In de basiliek van Tongeren, aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Oorzaak-
Onzer-Blijdschap, ligt een blanco boek. In dat boek kunnen mensen iets 
schrijven: smeekbedes, uitingen van hoop, dankbetuigingen. Iedere zondag 
wordt in de mis een speciaal moment genomen om te bidden voor wat er de 
afgelopen week in het boek is geschreven. 
 
Elena  werd door MoMeNT uitgenodigd om een voorstelling te maken rond dit 
intentieboek. Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse 
terdoodveroordeelden, krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar 
God een vervolg. Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze 
leest in het boek, voegt ze haar eigen stem toe. 
 
 
 
Theater ‘Bidboek’ 
Co-productie: SLAK en MoMeNT 
Tekst en spel: Elena Peeters  
30 november 2022 
19.00 u. voorstelling (60’) 
Locatie:  Sint Laurentiuskerk 
Hoek Margravelei 93 – 
Van Schoonbekestraat 155 
 2018 Antwerpen 
Tickets via KdG Shop Brusselstraat 
45 2018 Antwerpen (schooldagen 
7u45 – 17u) 
kdgshop.zuid@kdg.be Tel 613 13 04 
studenten: € 5 / niet-studenten: € 8  
 
meer info: bert.hellebaut@kdg.be  
 

 
 
 
 
 

Theatervoorstelling Bidboek (KdG) 
 

mailto:kdgshop.zuid@kdg.be
mailto:bert.hellebaut@kdg.be
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Camera’s op elke straathoek tasten jouw privacy aan, maar tegelijkertijd 
kunnen ze helpen bij het oplossen van misdaden. En wat zou je zelf vinden 
van het verplicht installeren van een ‘smart speaker’ in jouw woning, zodat je 
alles kan horen wat er in jouw huis gezegd wordt? Misschien kan het nuttig zijn 
om het huiselijk geweld te bestrijden. En is dat niet belangrijker dan jouw 
privacy? 
 
Toen auteur Dave Eggers drie jaar geleden begon aan zijn boek “Het alles” 
had hij allerlei verzonnen appjes uitgedacht, maar de realiteit bleek sneller dan 
de fantasie en hij moest appjes schrappen omdat ze in het echt bestonden. 
 
Hij vond het verbijsterend, zelfs angstaanjagend, om te zien hoe steeds meer 
mensen bereid bleken verregaande inbreuken op hun privacy te tolereren. 
Sommige verzonnen appjes bleven ook (voorlopig) overeind. Het bedrijf ‘Het 
alles’ levert polsbandjes, die al je gezondheidsgegevens verzamelen 
(natuurlijk ook al verplicht door de verzekeringsmaatschappijen); het verschaft 
een app om iemand die zich niet netjes gedraagt te ‘shamen’, een app om te 
controleren of iemand de waarheid spreekt, een app om te zien of je de pas 
verorberde maaltijd lekker vond, een app om te zien of je tijdens het laatste 
sexcontact een orgasme bereikte. En ja, overal zorgen camera’s voor een 
veilig gevoel en is dat niet zo, dan wordt de burger daarvoor gewaarschuwd. 
 
De redenen waarom technologie dreigt steeds meer invloed uit te oefenen op 
mensen ligt volgens Eggers aan het volgende. Mensen krijgen steeds minder 
vertrouwen in hun eigen oordelen, in menselijke oordelen in het algemeen en 
in hun vermogen om beslissingen te nemen. Technologie belooft daarom 
zekerheid en optimalisatie op een moment dat mensen steeds meer hun 
verantwoordelijkheden willen ontlopen. 
 
In ’Het alles’ heeft niemand in een bedrijf al een werkelijk nieuw idee 
gepresenteerd. Dus kopen ze andere bedrijven op, die wel ideeën hebben. 
Niet zo gek: Apple koopt nu al gemiddeld één bedrijf per week op. 
 
Nog iets verzonnen dat we gebruikt zagen: bij een artikel staat de leestijd 
vermeld en de website meldt ook de ‘match’ en lezersscore van de tekst. 
 
Een dilemma: als ‘Het alles’ uitpakt met een app, waarmee je met behulp van 
een virtual-realitybril een 3D-wandeling doorheen Venetië kan maken, zodat 
het toerisme er niet meer bedreigend is. Eggers gelooft dat we aan zulke 
technologische snufjes kunnen ontsnappen, als we tijdig ‘wakker’ worden. 
 
Dave Eggers, Het alles, Bezige Bij, 512 blz., 24,99€ 
 

Zorgt technologie voor meer menselijke zekerheid? 
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…sommige leden tegenwoordig met de step naar de repetitie komen, maar dat 
die snelheidsduivels zich een week later moeten afmelden wegens een 
verkoudheid. Tja, komt ervan: petje vergeten! 
 
…sommige erkende motards tegenwoordig ook kiezen om met de fiets naar 
de repetities te komen. 
 
…ons bestuur – op nadrukkelijk verzoek – erin geslaagd is om tien 
parkeerplaatsen te voorzien in het KBC-gebouw bij de herdenkingsdienst voor 
de overledenen op 11/11 in de H.-Geestkerk? Wie eerst is, eerst plaats krijgt. 
 
…sommige leden op zoek zijn naar een gelijkaardig KBC-kantoor in de buurt 
van ons repetitielokaal. 
 
…we onze dirigent nog regelmatig moeten inlichten over de juiste zangwijze 
van sommige muziekstukken wegens een verschil tussen de officiële noten en 
de noten die voor onze leden zijn afgedrukt. 
 
…een jarig lid zijn klassieke traktatie aan de andere ZWK-leden moest 
uitstellen wegens een gesloten deur bij ons lokaal. 
 
…met de nieuwe sleutels gehoopt wordt dat de drank in ons lokaal voortaan 
opnieuw uitsluitend bestemd is voor onze leden. 
 
…de lokaalzitters ervan verwittigd werden dat er ratten en muizen 
gesignaleerd werden en dat ze dus verzocht werden om de chips compleet in 
de eigen mond te steken. 
 
…onze geliefde pianist geslaagd is in een MBA-examen management 
(proficiat!), maar het was nog niet zeker of ons koor voor de repetities dan mee 
mocht op studiereizen naar Londen, Boston of andere exotische gebieden. 
 
…Jan Hellinckx, de gewezen leider van het Sint-Lievenskoor overleed op 99-
jarige leeftijd. 
 
…de Zolderzangers uit een lange zomerslaap ontwaakt zijn. Ze zongen zich 
de longen uit hun lijf op 13 oktober voor Samana in Loenhout. En in november 
zijn ze nog drie keer te beluisteren: voor de Gezinsbond van Deurne-Zuid, in 
WZC Sint-Bavo in Wilrijk en voor Samana van Ekeren-Bunt. Goe bezig! 
 
 
 
 

Weet je dat… 
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…zelfs het laatste lid van de ZWK voortaan over een mailadres beschikt. 
 
 
…ons koor door Sint-Jacob is uitgenodigd om op 18 december om 10u de 
dienst op te luisteren in de Sint-Catharinakerk (= de Begijnhofkerk) aan de 
Rodestraat in Antwerpen. 
 
…we bericht kregen vanuit diezelfde Sint-Jacobkerk dat vanaf 7 november de 
werken beginnen aan de oostzijde van de kerk, zodat in 2027 alle 
restauratiewerken zouden voltooid zijn. Bezoeken zijn nog tot 07/11 mogelijk 
tussen 14u en 17u. 
 
…onze vrienden van de Chorale nog (veel) plaatsen over hebben voor hun 
concerten op 20 en 27 november in de Elisabethzaal. 
 
…onze vriend en ex-Norbertusganger Ed Kooyman op 5 november om 20u 
komt zingen in Het Welzijn (Gemeenteplaats, Hemiksem). De opbrengst 
(inkom 15€) komt ten goede aan de 11.11.11.-actie. Je kan er met de boot 
naartoe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…iedereen uitgenodigd is op de 
Expo met aquarelwerken van Lea 
De Vos (echtgenote van ons lid Rik 
Neel) in het cultuurhuis De Bijl 
(Dorp 1 in Zoersel). Tot en met 20 
november open op zaterdag 
(13u30 – 18u) en zondag (11u 
18u). 
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ZWK Antwerpen, 30 oktober 2022 
 N 
 

 
 
 
 
 
 

Het bestuur en de leden van het Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus nodigen u 
vriendelijk uit, samen met hen te komen bidden voor de overleden leden, 
familieleden en sympathisanten. 
 
 
In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft deze herdenkingsviering 
ditmaal plaats in de parochiekerk van de  
 

H. Geest,   Mechelsesteenweg 135,   Antwerpen 
 
op vrijdag 11 november 2022 om 11 uur. 
 
Napraten kan in de ontmoetingsruimte van de kerk. 
 
We herdenken tijdens de viering de overledenen van 2020, 2021 en 2022. 

 
De heer Frans Vermeulen, echtgenoot van Maria Vermeulen 
 
Mevrouw Greet De Vos 
 
De heer Marcel De Buck, partner van Marie-Cécile Naef 
 
De heer Adriaan (Jane) Segers, echtgenoot van Maria Bontenakel 
 
Mevrouw Yolande Carpio Castro, weduwe van José Castro Segura 
   
De heer Herman Van de Paer, echtgenoot van Annie Van Essche 
 
Mevrouw Maria De Houwer, weduwe van Jan Vermeersch 
 
De heer Bruno De Maeyer, echtgenoot van Machteld Kyndt 
 
De heer Joris De Maeyer, echtgenoot van Dani Schuermans 
 
De heer Jozef (Jef) Segers, echtgenoot van Simonne De Graef, 
 
 
 
 
 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
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De heer Frans (Sus) Herweyers, echtgenoot van Paula Van de Velde 
 
De heer Julien Audenaert, echtgenoot van Greta Leers 
 
Mevrouw Simone Mols, weduwe van Karel Van Essche 
 
Mevrouw Maria Van Buynder, weduwe van Flor Carpentier 
 
Mevrouw Lucky De Bruyn, echtgenote van Paul Clerckx 
 
De heer Joz Bontenakel, echtgenoot van Frieda Roevens 
 
De heer Louis Coremans, weduwnaar van Irène Van Loon 
 
Z.E.H. Jan Van de Paer 
 
Z.E.H. Paul Nauwelaerts 
 
De heer Karel Stinders, echtgenoot van Lutgarde Roelants 
 
De heer Sooi Mattheussen, echtgenoot van Margriet Nuyts 
 
De heer André Fordel 
 
De heer Ghis Segers, echtgenoot van Greet Impens 
 
Mevrouw Simonne Batsleer, weduwe van Karel Vervoort 
 
Mevrouw Simonne De Graef, weduwe van Jozef (Jef) Segers 
 
Mevrouw Irène Hoeben, weduwe van Jef Pilate 
 
Mevrouw Stefaniya Rothschild 

 
 

 

 

 

 

HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST 
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Zondag 2 oktober 2022  Heilige Geest – 27e zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
 
Zondag 1 november 2022 – 10u30 Heilige Geest – Allerheiligen 
Zondag 6 november 2022 – 10u30 Heilige Geest – 32e zondag v/h jaar 
  
Vrijdag 11 november 2022 – 11u00 Heilige Geest – Zielmis overledenen  
  
Zondag 4 december 2022 – 10u30 Heilige Geest – 2de zondag v/d advent 

 
Zondag 11 december 2022 – 11u30 Carolus Borromeus – Artiestenmis 

 
Zondag 18 december 2022 – 10u00 Catharinakerk – 4de zondag v/d advent 

(Begijnhofkerk)    Rodestraat 39 
 
 
 
 
 
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgus – Jubileumconcert van 

Alma Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Ludo Engelen, Guido De Graeve, Luc Korthoudt, Jan Leers, Hugo De Maeyer, 
Jenny Backx, Lydia Mortelmans, Rik Neel, Lea Vos, Tony Ah Munn, Marcel 
Coppens (v.u.) 
 
 
 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


