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Oud-zanger dr. Guy Vermeiren ontfermt zich over
Corona-patiënten

“Moeten we tegen augustus/september een tweede Corona-golf
verwachten?”

Hij woont in Brasschaat en in zijn jongere
jaren was hij lid van de ZWK, waar hij o.a.
Raf Van Bortel en Luc Korthoudt als leiders
had op de zangerskampen met o.a. Peter
Jacobs als leeftijdsgenoot. Hij vertoefde op
Sint-Norbertus tussen 1978 en 1990 en heeft
daar zalige herinneringen aan.
Intussen mag Guy Vermeiren, want over
hem gaat het hier, op zijn visitekaartje
schrijven: cardioloog, internist, sportarts.
Nadat het Erasmusziekenhuis in Borgerhout,
waar hij aanvankelijk werkte, gesloten werd,
verhuisde hij naar het ziekenhuis van
Terneuzen, in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen.
En daar werkt hij dezer dagen volop aan de
opvang en de verzorging van patiënten, die
besmet zijn met het Corona-virus. Geen
benijdenswaardige job op dit ogenblik.
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Net nu er een groot verschil is tussen België en Nederland in de
behandeling van het virus.
Guy Vermeiren: “Klopt. In Nederland kiezen ze ervoor om zo snel mogelijk
iedereen te laten immuniseren via een soort groepsimmuniteit. Dat zorgt voor
een enorm hoge ziektepiek. Die mensen kunnen mogelijks niet allemaal in de
zorgcentra terecht, hieruit volgt mogelijk een hoger sterftecijfer. De overlevers
blijven en zijn dan immuun.
In België willen ze het virus de kop indrukken via het quarantaine-systeem, iets
wat de Arabieren al duizend jaar geleden toepasten om te overleven van b.v. de
pest. Hierdoor komt er ook een piek, maar die is veel vlakker en wordt
uitgetrokken in de tijd. Gevaar van deze techniek is dat bij stoppen van de
quarantaine alles terug kan opflakkeren.”
Zorgt dat in Nederland toch ook niet voor een grotere toeloop van
patiënten?
“Zeker. Ons ziekenhuis staat voor een gebied met ongeveer 150.000 inwoners.
Half maart hadden we voor de opvang van de intensieve zorg-patiënten twaalf
bedden, waarvan vier met een beademingstoestel. In totaal hebben we ongeveer
200 bedden. Maar tegen begin april zouden we 100 ervan moeten voorbehouden
hebben, uitsluitend voor patiënten met het virus. Want dan verwachten we een
piek. Maar slechts 10 ervan kunnen we in aparte kamers isoleren en dus moeten
we voor de overigen overgaan tot de zgn. cohortverpleging. Dat wil zeggen dat
iedereen die besmet is in één grote gang geplaatst wordt, zoals in de Eerste
Wereldoorlog gebeurde met mensen met longaandoeningen.”
Jullie verwachten dus nog een grotere toename van patiënten, maar hoe zit
dat dan met de beademingstoestellen?
“We zouden begin april moeten beschikken over zestien beademingstoestellen.
Dat zijn er dus nog veel te weinig voor iedereen. Wat we dan doen? We kregen
instructies dat we onze keuze moesten baseren op de leeftijd van de patiënten
en op hun medisch verleden. Wie het meeste kansen heeft om te overleven, kan
beschikken over zo’n toestel. Zo kan het gebeuren dat bij een jongere die
binnenkomt gedurende een actieve reanimatie, de inspanningen gestaakt zullen
worden, omdat zijn kansen kleiner zijn dan die van andere patiënten.”
Op jouw visitekaartje staan ook sportarts en cardioloog. Die sectoren
komen nu allicht minder aan bod?
“De praktijk voor sportarts is gewoon gesloten. Ook de sporters zelf kwamen
melden dat ze het even niet meer nuttig achtten. Mijn hoofdberoep is eigenlijk
cardioloog. En in die sector zitten we met een groot probleem: nog weinigen
durven naar ‘de spoed’ komen. De schrik voor het Corona-virus zit er stevig in.
Vele potentiële patiënten zitten bijgevolg thuis. Op die manier zullen ook
‘gewone’ patiënten zwaar onderbehandeld worden. Mensen die b.v. tegen
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borstkanker zouden moeten opgenomen worden, lopen dus kans, dat ze niet
meer tijdig geholpen zullen worden. En dus komen ze mogelijk niet aan de beurt.
Echt dramatische toestanden.”
Welke van de twee systemen om het virus tegen te gaan, is het beste?
“In België hoor je stemmen die zeggen dat de quarantaine na acht weken kan
opgeheven worden. Ik denk dat die quarantaineperiode mogelijk veel te kort kan
zijn. Want stel dat nog niet alle virusaarden verdwenen zijn en dat we een
nieuwe piek krijgen in augustus/september, dan zijn we nog verder van huis. In
Nederland zal er geen tweede piek komen, want ofwel ben je er immuun tegen
geworden, ofwel ben je dood. Survival of the strongest. ”
Ook wel een verschrikkelijke gedachte…
“Tja, Nederlanders blijven calvinisten, hé! Als Vlaming had ik het daar in het
begin ook lastig mee. Dat vergde een ernstige aanpassing.”
Kom je door jouw job ook niet sneller in aanmerking voor het virus?
“Wij hebben inderdaad – meer dan wie dan ook – meer contact met
viruspatiënten, maar we hebben toch sterk aangepaste kledij. We lijken soms
marsmannetjes. Intussen zijn er echter toch al een viertal internisten gegrepen
door het virus. Maar iemand moet het doen. Je kan het vergelijken met iemand
die in het leger gaat, maar die er mee stopt op het moment dat het oorlog wordt.
Dat kan dus niet.”
Bij de ZWK hebben we wel wat 60-plussers. Zijn zij inderdaad meer
gevoelig aan het virus?
“Deze week kwam er iemand binnen met 1988 als geboortejaar. Alle leeftijden
komen in aanmerking, maar de alleroudsten hebben dus inderdaad de kleinste
overlevingskansen. Hoewel hier enkele dagen geleden een 85-jarige aan een
beademingstoestel gelegd werd en zijn toestand blijkbaar zelfs lichtjes verbetert.
Maar het is duidelijk dat bij oudere mensen de spiermassa smelt als sneeuw
voor de zon en dat je vaak meer dan één jaar nodig hebt voor een volledige
‘recovery’. Voel je de situatie aan als een griepje, dan is er geen probleem. Is er
nood aan opname, dan is dat een minder goed signaal en kan je hopen dat een
beademingstoestel hulp biedt. Als dat tenminste voor jou aanwezig is.”
Waardering voor de job die je doet en hopelijk tot binnenkort.
“Ik hoop dat ik op 31 mei samen met mijn ouders kan aanwezig zijn op ’50 jaar
Radeske’, want daar heb ik leuke herinneringen aan.”
Je mag België nog steeds binnen rijden?
“Ik heb een speciaal vignet en momenteel moet ik niet meer stoppen.”
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Hoe de toekomstige repetities van ons koor er kunnen uitzien.

Druk hier

Wat doen onze koorleden in tijden van Corona?
Binnen blijven, afstand houden, handen wassen…en wat voor instructies krijgen
we nog allemaal voorgeschoteld? Daarom wilden we wel eens weten hoe onze
koorleden deze toch wel bijzondere tijden door kwamen. Sommigen gingen
zowaar nog werken (omdat ze essentiële taken voor de maatschappij
verrichten), anderen begonnen zelf brood te maken, nog anderen keken naar de
kerkdiensten op tv, weer anderen leken op weg om een erkend alcoholieker te
worden, maar enkele leden stuurden ons foto’s van hun activiteiten. Kijk (en
lach) met ons mee !
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Op weg naar
Compostella…
Vandaag
Wommelgem
aangedaan

Op weg naar
Compostella…
Woning van
Maggy De
Block
ontdekt!
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In contact blijven met vrouw, kinderen,
kleinkinderen…

Tijd om eens een
nieuwe taal te leren…
Revalideren als kinesist, fitness en
zwembad
niet werken…

Mondmaskers te kort?
Slechts één adres…
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Als hij maar geen wielrenner wordt…

Tuinman van de koning…

Virtueel spelen en zingen met de kleinkinderen…
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Als hij maar geen dj
wordt…

Danke

für

die Blumen
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Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de
mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en
dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven
dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand
was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen
Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond
uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en
onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
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Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en
niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije
loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf
terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te
koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden,
ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze
manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te
doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden
gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
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Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om
in de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding,
van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit
deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf
opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar
in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij
was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
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Pluk de zon en straal !

Het moet zo een vijf jaar geleden zijn, dat Inge herstellende van borstkanker,
met het idee kwam om de borstverpleegkundigen in de bloempjes te zetten voor
hun steun en voor hun luisterend oor van de afgelopen maanden. Dit in de
bloempjes zetten werd letterlijk genomen en de eerste viooltjes werden besteld.
Vrienden en buren worden uitgenodigd om in haar fleurig winkeltje een kopje
thee te komen drinken. Lange dagen werden onderbroken door gelach,
dankbaarheid en veel vriendschap en in tussentijd werden centjes verdiend om
haar twee 'gouden madammen' te steunen om een mooie ‘onco-lounge’ te
creëren.

Vijf maand geleden begon het weer te kribbelen. Doen we het opnieuw?
Eerst een mooie spreuk vinden.
“PLUK DE ZON EN STRAAL!”
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Waarvoor staat nu die viooltjesverkoop? We doen het nog steeds voor diezelfde
gouden madammen van het UZA, die elke dag patiënten moeten bijstaan in
goede maar spijtig genoeg ook in kwade dagen. Mede dankzij onze centen is er
een gezellige ‘onco-lounge’, zelfs nu met een klein terrasje. Je kan er een kopje
koffie drinken en even bekomen van een consultatie. Elk jaar gaan ze met de
vrouwen die een heel onco-revalidatieprogramma hebben doorlopen op
weekend naar Zeeland ....
Viooltjes verkopen anno 2020
We gaan kleuren kiezen bij de teler en discussiëren welke er dit jaar in de smaak
zullen vallen. Deze worden netjes voorzien van een letter zodat we de onlinebestellingen efficiënt kunnen afhandelen, facebookevenement aanmaken en
warm houden, EXEL aanmaken, helpende handen zoeken om de viooltjes te
verplanten, wie komt er koken, potjes en versiering zoeken en dan de eerste
bestelling plaatsen.
2400 STUKS WORDEN OP ONZE OPRIT GEZET !
De viooltjes vliegen de deur uit, dus op
de eerste zaterdag bestellen we er
nog enkele duizenden bij.
En dan komt stilaan het besef dat er
iets boven ons hoofd hangt. Zondag
nog een beetje verkoop en dan ........
Een grote stilte.
Als ik naar buiten kijk, zie ik een terras
vol met duizenden stralende viooltjes
maar geen kopers.
En dan gaan we ertegen aan.
Evenement aanpassen… Mailtjes
versturen…Chauffeurs zoeken…
leveringsplannen uittekenen.
En ja, op één avond verdwijnen er zo
maar even 1800 stuks vanuit de SintAnnastraat en ze werden keurig en
veilig voor de deur afgezet.
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En dit allemaal tegen een achtergrond, die ook ons professionele leven op zijn
kop heeft gezet.
Viooltjes verkopen gaat over zoveel meer dan het bloempje.
Hunkeren naar de lente, vriendschap, samen plezier maken, een glas drinken,
met plezier een tandje bijsteken, elkaars kwaliteiten ten volle benutten, mooie
tekeningen en boodschappen op onze keukenwand, een aangenaam weerzien .
Laat het nu juist die zaken zijn die we vandaag zo hard missen.
Kijk naar jouw plantjes en er is zon, dus:

PLUK DE ZON EN STRAAL !
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Aantekeningen uit het ondergrondse

(Nogal vrij naar Dostojewski)

De zangers repeteren in de refter.
Vroeger was die refter een kapel.
Daarvan getuigt nog het kruisbeeld boven ons hoofd, een attribuut dat duidelijk
niet onder het kromzwaard bezweken is. De kruisjes die de veertien staties van de
kruisweg moesten markeren, hadden minder geluk. Ergens een balkje hout, de
rest sneuvelde onder de beeldenstorm.

Wanneer in die kapel voor de laatste keer het Laatste Avondmaal herdacht werd
en het lichaam van Christus vervangen door boterhammen met choco weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat sinds 1950 de leerlingen-christenen in de catacomben van
het nieuwe gebouw op de hoek van de Paleisstraat en de Bolwerkstraat − het
aartsbisschoppelijk Sint-Norbertusinstituut − hun erediensten konden bijwonen.
Die diensten beperkten zich meestal tot het opdragen − en uiteraard het bijwonen
− van de eucharistieviering.

In die dagen moesten priesters elke dag de mis lezen.
En in de gebouwen van het instituut ontbrak het niet aan zwartrokken.
Maar de twee altaren − een hoofdaltaar ter hoogte van de huidige toog en een
zijaltaartje op het einde van de gang − volstonden uiteraard niet om die mannen
allemaal aan hun trekken te laten komen. De Breydelstraat waar meneer Greeve
de nonnen onder de plak hield, verschafte voor sommigen een noodopvang en
een altaar.

Aan het hoofdaltaar werden elke ochtend twee missen gelezen, één om zeven en
één om acht uur. In de ‘vroegmis’ zaten, pardon knielden want zitten mocht alleen
tijdens de preek − eerst stoel omdraaien − vooral leden van de ZWK.
Na de mis konden die dan hun ‘bokes’ opeten in ‘den ouden bouw’ om zich
vervolgens, gesticht en gevoed, op maat van meneer Duysburgh te gaan
bekwamen in het omzetten van getallen en zwarte vierkantjes in behoorlijk
gezang.
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Voor de jongere generatie: wie de Heer onder de gedaante van een hostie niet
nuchter ontving, werd door diezelfde Heer meteen gesanctioneerd tenzij hij of zij
‘in stervensgevaar’ (zie antwoord op vraag 403 in de catechismus) verkeerde en

van zo’n gevaar ben ik in die kapel nooit getuige geweest. Het lichaam van de
Heer werd aan de communiebank door de priester op de tong gelegd − nietgewijden moesten er met hun pollen afblijven − terwijl de communicant zijn handen
onder een soort tafellaken stak en op die manier een opvangbekken vormde ter
voorkoming van de val van Christus.
Kauwen op Zijn gedaante onder de vorm van brood was een uiterst blasfemische
daad.

Om acht uur was het dan de beurt aan de langslapers.
Zeven of acht uur, de teksten van de eucharistievieringen werden uitsluitend in het
Latijn gemompeld, gefezeld, gefluisterd, gepreveld, kortom volkomen
onverstaanbaar verduisterd. De wijsneuzen die wel eens wilden weten hoe die
Blijde Boodschap in de taal van hun moeder klonk, konden terecht in hun missaal,
dat compacte, fraai verzorgde boekje in een foedraal met naast de Latijnse ook de
Nederlandse versie.

Zo vanaf zijn twaalfde beschikte iedere christen in onze contreien over een
missaal, zijnde het klassieke geschenk − met soms als extraatje een paternoster
of een polshorloge − ter gelegenheid van zijn plechtige communie.
Omdat het steeds een heel gedoe was om te achterhalen welke heilige figuur of
gewijde geschiedenis die dag op het eucharistisch programma stond, werd het
gebruik van het boek meestal vernauwd tot het jongleren met het lintje en het voor
de zoveelste maal consulteren van de collectie communie- en doodsprentjes die
in het missaal onderdak had gevonden. (Ik kan de lezer verzekeren dat mijn
exemplaar een waar archief is van levenden en doden uit de jaren vijftig.)
Een kapelganger die zijn boekentas niet wou verzwaren met het boek, ‘bad’
middels het doorbladeren van het lichtere Spectrum Het NieuwTestament of het
even lichte, althans in gewicht, Spectrum Het Oude Testament.

Wie was in die dagen op Norbertus misplichtig?
Misplichtig was iedere leerling vanaf zijn toetreding tot het vijfde studiejaar,
volgens het toenmalig gangbare twaalfdelig stelsel ‘het achtste’, en die in de stad
woonde.
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Van een ex-stads − iemand uit Hoboken of dat soort achtergebleven gebieden
bijvoorbeeld − werd verwacht dat hij zich elke dag spontaan naar zijn parochiekerk
begaf om aldaar zijn plicht te vervullen. Waar de aanwezigheid van de
kapelgangers grondig gecontroleerd werd, meestal door een zekere Jan T.,
moesten die ‘van den buiten’ zich melden bij de plaatselijke voorganger in de mis
wiens handtekening garant stond voor de vervulling van de misplicht. Dit laatste
systeem leende zich duidelijk tot heel wat malafide praktijken, want nooit ofte nooit
kreeg iemand uit de rand een bolwassing wegens misverzuim. Nauwelijks was
schrijver dezes, een stadsjongen, misplichtig of hij moest al een fameuze draai om
de oren incasseren omdat hij een keer wat anders om handen had gehad.

Die volslagen onpedagogische tik werd uitgedeeld door iemand die, gezien zijn
troetelnaam ‘den bokser’, bijzonder beslagen was in de voltrekking van dit soort
vonnissen.
De vader van de gemartelde nam dan ook meteen de pen ter hand om de
handtastelijke eerwaarde om tekst en uitleg te vragen. De verachtelijke, gemene
grijns op de smoel van de met as besmeurde dikbuikige beul toen hij het
documentje las, staat als een onmogelijk te deleten beeld in het geheugen van zijn
zoon geprint.

Enkele jaren later − hij zat dan in ‘de eerste’ − zou ook hij een briefje schrijven. Hij
dacht het metier onder de knie te hebben omdat hij al een artikel voor Krabbels
geschreven had en meende dat het nu tijd werd voor het meer serieuze werk.
Bestemmeling was de hogere overheid van Norbertus. Het ergerde hem namelijk
mateloos dat meer dan de helft van zijn klasgenoten-randgevallen met nepbriefjes
die overheid al jaren belazerde en dus nooit ter kerke ging. In een onvervalste
J’accuse-stijl stelde hij de directeur voor om het gelijkheidsprincipe toe te passen
door simpelweg de misplicht af te schaffen.

Binnen de kortste keren werd hij in audiëntie bij de brave Vermeulen ontvangen.
Die had wel oor naar zijn verzuchtingen, maar ja, hij was recent benoemd in zijn
ambt nadat zijn voorganger een misstap met zicht op de Matterhorn had begaan
en zodoende voor een vacante job op Norbertus had gezorgd. Na nog wat
vriendelijke woorden van begrip en enige vage beloften mocht de briefschrijver
gaan.
In het schooljaar volgend op zijn definitief vaarwel aan de Paleisstraat, werd een
kruis gezet over de dagelijkse kerkgang, zowel voor de kern- als de andere
gevallen.

17

Voor de volledigheid.
Achteraan in de kapel, ter hoogte van de eerste stem, stond een biechtstoel.
Op zaterdag kreeg een lesuur de status van ‘biechtgelegenheid’. De zondaars
konden zich dan naar de kelder begeven om aan een man achter de tralies te
vertellen wat ze op hun kerfstok hadden. Van dezelfde man, een priester-leraar,
had de verdoemde misschien nog net daarvoor Franse grammatica of Begrippen
van Financiële Economie gekregen. Het was dus zaak om aan die kerel niet het
achterste van zijn tong te laten zien zodat schrijver dezes, en nu schendt hij het
biechtgeheim, vaak niet veel verder kwam dan ‘Ik heb twee keer gevloekt’ ( dus
twee keer een overtreding van het tweede gebod: ‘zweer niet ijdel, vloek noch
spot’) of ‘Mijn vader is gene simpele’ (vierde gebod: ‘vader, moeder zult gij eren’).
Zijn traditional was ‘Ik heb vrijdag een Zwanworstje gegeten’ (tweede gebod van
de Heilige Kerk: ‘op boet- en vrijdag vlees ontberen’). In de categorie ‘lichtere
overtreding’ zorgde die laatste misstap zelfs voor een fikse korting in de
berekening van het absolutie-tarief.

Dat hij dagelijks Volksgazet las (eerste gebod: ‘bovenal bemin een god’ dus Marx
kent er niks van) hield hij wijselijk voor zichzelf, en over zijn zondige gedachten −
zijn diepe treurnis over het feit dat hij niet naar de film ‘Et Dieu... créa la femme’
met Brigitte Bardot kon gaan kijken (zesde en negende gebod: ‘wees steeds kuis
in uw gemoed’) − seinde hij al helemaal niet door naar de andere kant van die
honingraat.

Onwaarschijnlijk was het overigens niet dat de altoos muf ruikende eerwaarde
achter de tralies de film zelf gezien had. Pastoors mochten dan wel niet naar de
film in dat pre-conciliaire tijdperk, maar dankzij een slip of the tongue van meneer
Duysburgh wist hij dat de leider tijdens een reis naar Londen ‘naar de cinema’ was
geweest. Het was dan ‘maar’ een film met Danny Kaye wat niet belet dat − de film
speelt zich af in een circus − volgens de eigen waarneming van schrijver dezes,
er van heel wat ‘onbedekt vrouwelijk’ te genieten viel. Ja, ja, die behoeders van de
goede zeden gingen toen wel eens meer op stap gehuld in wat ze zonder
uitzondering in hun kleerkast achterhielden: een clergyman, zijnde een donker pak
voor vrolijker en minder vrome dagen.

Trouwens ook ‘den boulevard’ oversteken richting de meisjesschool waar zich de
erotiek met Mädchen in Uniform uitbundig schuil hield, kon dat kuis gemoed zwaar
op de proef stellen en was dus, ter voorkoming van een vreselijke zondeval,
verboden.
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De tweejaarlijkse Sinksenfoor, een unieke gelegenheid om zowel de Tien
Geboden van God als de Vijf Geboden van de Kerk wellustig omver te kegelen,
mocht alleen betreden worden onder begeleiding van mensen die de jaren van
verstand bereikt hadden.

Achteraan in de kapel, zowat ter hoogte van de tweede en de derde stem, stond
een harmonium. Op de eerste vrijdag van de maand was er een misviering. Dan
begeleidde meneer Haderman op dat instrument de zangers in hun verwoede
pogingen om het geheel muzikaal op te luisteren.
Achteraan, ter hoogte van de bassen, stond niets.
Ach, die pestlijders zijn, zoals geweten, met niets content.

De biecht
op Goede
Vrijdag

In Bokrijk
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U komt toch mee wandelen op 1 mei?
Tenzij die Corona-loebas nog voor verdere kuren zorgt, gaan we traditioneel op
1 mei wandelen. Zoals steeds heeft Fons voor een fijn uitgestippelde trektocht
gezorgd. We zijn tenslotte ook ‘wandel’kring!

Niet alleen Wandelkringers,
hun echtgenotes,
maîtressen, kinderen of
vrienden en vriendinnen van
de ZWK zijn graag
uitgenodigd om hieraan deel
te nemen. Doen!

De wandeling vindt dit jaar plaats in het mooie Gelrode, een deelgemeente van
Aarschot, gelegen in het Vlaams-Brabantse Hageland. We trekken van hieruit
richting Wezemaal (waar we ooit nog op kamp gingen), waar het op de
zuidflanken van de wijngaardberg bulkt van de wijnranken. Deze worden door de
ijzerzandstenen wijnmuur beschermd.
Weet je dat de wijnen uit deze streek steeds meer en meer gewaardeerd worden
door de specialisten?
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Verder wandelen we door een
gevarieerd landschap van bossen,
boomgaarden, holle wegen en
velden. Er zijn ook enkele mooie
vergezichten onderweg en er
worden ons ook enkele pittige
hellingen voorgeschoteld.

Kortom, alle nodige ingrediënten zijn aanwezig om er een geslaagde uitstap van
te maken. Wij stappen ongeveer 9 kilometer en ongeacht ieders tempo zouden
we deze klus in ongeveer drie uren moeten geklaard hebben.
Het vertrek is zoals steeds voorzien om 14.00 uur ter hoogte van de
‘Moedermeule’, één van de drie overgebleven molens, die gelegen is op
Hondsheuvel 3 in 3200 Gelrode.
De gps zal jullie er vlot naartoe brengen en vanuit Antwerpen, via de baan Lier –
Aarschot, is het ongeveer één uur rijden.
Na de wandeling kunnen we normaal gezien voor een drankje (en/of etentje)
terecht in brasserie-restaurant Moedermeule of vlakbij onze vertrekplaats.
Wij rekenen weer op een talrijke opkomst!
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Platenkast van Guido De Graeve

Sultans Of Swing – Dire Straits
https://www.youtube.com/watch?v=0fAQhSRLQnM

Buiten het feit dat de muzikanten van Dire Straits allemaal topmuzikanten zijn,
Mark Knopfler in het bijzonder, ervaar ik in dit nummer dat deze muzikanten
willen uitdrukken dat ze onderling plezier hebben bij het zingen en het maken
van muziek.
Het nummer gaat, als ik het tenminste goed begrepen heb, over gewone
mensen, die uitkijken naar dat moment van de week waarop ze samen muziek
kunnen maken en daaruit kracht putten om te leven.
Mooi toch.
Canto Generale – Mikis Theodorakis en Pablo Neruda
https://www.youtube.com/watch?v=g0SgthJVbk4
(Vergeet de inleiding van ongeveer 2 min. en luister naar de eerste aria)

Is hier al eens aan bod geweest. De muzikant/ componist Mikis Theodorakis,
verbannen uit zijn vaderland Griekenland, ontmoet de Chileense dichter Pablo
Neruda. Hij wordt gegrepen door de gedichten en verzen die voortduren
balanceren tussen de ontzettend mooie natuur van Zuid-Amerika en de gruwel
van de dictatuur die in deze landen voortdurend om de hoek loert, tot op de dag
van vandaag.
Het werk werd dit jaar nog integraal uitgevoerd door deCHORALE. Medeorganisator was Marc Van Buul, ook één van de bezielers van ESO, een groep
die staat voor Economisch Sociaal Ondernemen en waarmee ik de laatste vijftien
jaar heb samengewerkt om binnen de muren van Egemin, een werving en
selectiebureau op te richten voor ingenieurs, door ingenieurs. Egemin waar ik
héél mijn leven graag gewerkt heb, overigens opgericht door oud-wandelkringer
Theo Pomièrski. De wereld kan soms klein zijn.

Ik wil in deze nacht in de straten verdwalen - Wannes Van De Velde
https://www.youtube.com/watch?v=CEq46zpFbGo

Zalig toch om je af en toe open te stellen voor het onbekende, het avontuur en je
geborgen weten dat het allemaal wel goed komt. Dat je vrienden hebt waarmee
je de weg wel terug zal vinden naar huis. Zo wou ik met paasmaandag ook op
pelgrimstocht vertrekken naar Compostella: oude wegen met hedendaagse ogen
bekijken en me open stellen voor wat er op me af komt. Mijn tochtgenoot van 70
jaar, is overigens vele jaren mijn leidinggevende geweest bij Egemin. Helaas:
Corona!
“Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de stad moakt mijn ziel amoureus”.
Eigenlijk is hier alles mee gezegd. Je open stellen voor alles en iedereen.
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Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen passie, zalig toch daarin opgaan. Je
helemaal open stellen daarvoor. Zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Gebrost
in het laatste bedrijf van een opera uitvoering waarin de ZWK mee zong om
naar een fuif van de CM te gaan, nieuwe wegen verkennen, verdwalen en ….
mijn ziel werd amoureus. Het is daar dat ik Gerd heb leren kennen.
Jij en Ik - Miek en Roel –
https://www.youtube.com/watch?v=DhRwkBj_gNU

Onlangs ontdekte ik opnieuw hun muziek en realiseerde me dat ik van hen heel
wat idealen mee kreeg voor de rest van mijn leven.
Ik Weet Wel Mijn Lief – Zjef Vanuytsel
https://www.youtube.com/watch?v=yqqgwdcZVOU

Af en toe loop je wel eens echt verloren of loopt alles niet zoals je het gedroomd
had. Dikwijls heb ik dit nummer gedraaid als het weer eens zover was.
Voilà, dit was mijn platenkast. Spontaan opgemaakt in een eerst opwelling. Heb
dikwijls in de verleiding gestaan om nog allerlei nummerkes te veranderen, er is
zoveel mooie muziek.

advertentie
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Ieder zijn/haar mening
Zwartgallig (1)
Graag wil ik reageren op het artikeltje in Eigen Krabbels van maart 2020 onder
de titel: Ieder zijn / haar mening. Dit is mijn inziens net iets te zwartgallig
geschreven. Laat ons de afgelasting van ons concert eens uit een heel andere
hoek benaderen. Zo in de zin van … Heel moedig om de stekker eruit te trekken.
Er werden vele pogingen ondernomen om naar een mooi afgewerkt geheel te
streven voor dit concert. We moeten ons zeker de vraag stellen: waar liep het
fout? Dat hierover de meningen zullen uiteenlopen, lijdt geen twijfel. Het is aan
de leden, het bestuur om zichzelf kritisch te bevragen. Maar laat ons ook eerlijk
blijven … er werd wel degelijk een correcte beslissing genomen.
Het zou pas een dieptepunt in de ZWK-geschiedenis zijn geweest om een
concert te brengen dat kwalitatief ondermaats zou zijn.
Zo hebben we in het verleden ook de beslissing moeten nemen om niet langer
uitvaarten te verzorgen in naam van ZWK omdat we op zeker moment niet meer
de kwaliteit konden verzekeren die van het mannenkoor kon verwacht worden.
Als je twee maanden voor een concert nog steeds niet weet wat je nu definitief
gaat uitvoeren in een taal waarvan je nog steeds niet juist weet wat de uitspraak
nu net moet zijn …. dan heb ik zo mijn bedenkingen.
Dat je als schrijver kritiek zou uiten op een niet correcte voorbereiding, aan
gebrek van communicatie, aan een thema, daar zou ik kunnen inkomen. De
kritiek die je echter uit, geeft aan buitenstaanders de indruk dat we als koor
helemaal op de dool zijn. Dit geeft, mijn inziens, bij niet-leden, die ook lezer zijn
van ons kwalitatief hoogstaand maandblad een verkeerd beeld.
Dat we negen maanden niets doen, dat is niet correct (opgelet, dit antwoord
werd geschreven voor de corona-crisis).
We kunnen ons concentreren om een kwalitatief sterke uitvoering te geven van
een paasmis, als die doorgaat. We kunnen ons, als dit doorgaat, op een heel
kwalitatieve manier tonen in de Bozar en daarmee hopelijk goede contacten
leggen. We kunnen ….
EN…misschien wel het allerbelangrijkste … Wat een geluk dat we kring kunnen
blijven vormen. Hopelijk kan dit nog eens 100 jaar want ondanks de vele
pogingen, waarin heel wat arbeid kroop, lukt het vooralsnog niet om het
mannenkoor nieuwe jeugdige impulsen te geven.

Dat daar een schoentje wringt, is voor iedereen duidelijk.
24

Wat doe je eraan? Dat is minder evident.
Ik heb hierover zo mijn mening die ik graag met de schrijver van ‘ieder zijn/haar
mening’, deel tussen pot en pint.
Tot een donderdag op een hopelijk voor u ook zinvolle repetitie.

Zwartgallig (2)
Overdreven negatief artikel. Zooo slecht is het allemaal niet bij de ZWK.
We hebben/hadden nog de paasmis om naar uit te kijken, Singing Brussels, het
kerstconcert…
En de Zolderzangers? Die worden er overal maar bij gesleurd, te pas en meestal
te onpas.

Personalia :
Overlijden
• In woonzorgcentrum Cleo in Berchem overleed op 14 maart 2020 oudWandelkringer Marcel De Buck op 91-jarige leeftijd. Deze oud-zanger
was jarenlang de vriend van o.a. Herman Van Essche en een tijdgenoot
van o.a. Jan Vermeersch en Sus Bontenakel. Hij was ook lange tijd actief
in de parochie van de Verrezen Heer in Berchem, waar we hem
ontmoetten toen we daar de zaterdagavondmis zongen.
Hij zal op 11 november herdacht worden in de jaarlijkse mis voor de
overleden leden, ex-leden en hun familie.
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Weet je dat…
… bij de laatste repetitie voor de Corona-interruptie onze leden nog steeds geen
monddoekjes droegen. Hoe gevaarlijk was dat!
…onze dirigent een weekje vrij nam en dus werd hij vervangen door Marc C. Een
week later kwam onze dirigent terug en één van de eerste dingen waarop hij het
koor wees, was dat ze de maat moesten volgen. Waarop een pienter koorlid
opmerkte: “Hoezo, is Marc C. uwe maat niet meer?”
…onze dirigent (uiteraard) ook een plastische bemerking had voor de bassen:
“Die hogere noten: pak ze vast, grijp ernaar en hou ze vast!”
…er in het gangetje waar de fietsen geparkeerd staan, één fiets stond met een
‘pancarte’ waarop de tekst stond: ‘Je ne suis pas fou’. Geen mens die daaraan
twijfelde!
…we – als het Corona belieft – meedoen aan ‘Brussel zingt’ en dat we daar
gekoppeld werden aan het Regenboogkoor uit Genk. De naam gaf niet weer wat
sommigen dachten en het blijkt een tof meerstemmig, gemengd koor te zijn met
allemaal mensen die zich in Genk thuis voelen.
…ons bestuur erg vooruitziend is, want - reeds weken vooraleer er sprake was
van het Corona-gebeuren - annuleerde zij het Russisch concert.
…dat oud-lid Willem DC het revalidatiecentrum moest verlaten om plaats te
maken voor ‘dringender patiënten’ en dat bijgevolg de behandeling door zijn
kinesist ‘on hold’ gezet werd en hij moet wachten op ‘betere tijden’.
…in Radeske alle reservaties tot en met de paasvakantie geannuleerd werden.
De penningmeester probeert om – in samenspraak met het dagelijks bestuur van
de vzw – deze financiële aderlating een plaats te geven.
…er in dat verband nog niet gedacht wordt aan bedelbrieven.
…Jos en Barbara, de conciërges van Radeske, nu van de vrijgekomen tijd
gebruik maken om alles ‘pico bello’ proper te maken tegen dat daar (hopelijk) de
feestelijkheden beginnen einde mei.
…dat er geen afwezigheden mogen opgenomen worden van uitvoeringen en/of
repetities en dat iedereen dus als ‘aanwezig’ genoteerd staat. Het zou in tijden
van platen- en boekenbonnen tot stevige discussies geleid hebben.
…ons mannenkoor in termen van de ‘Veiligheidsraad’ over een enorm aantal
risicopatiënten beschikt. Maar de Veiligheidsraad wist niet: ‘ZWK wijkt nooit’.
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…we hier deze keer geen manifestaties, uitvoeringen of tentoonstellingen van
bevriende koren of instanties kunnen publiceren… om de gekende redenen. En
onze vrienden van deChorale zagen vele uren lange repetities voor drie
uitvoeringen van de Mattheuspassie van J.S. Bach in het water vallen. En je kan
moeilijk het passieverhaal brengen rond Kerstmis!
…een kwatong daaraan toevoegde dat er in onze kring genoeg passie aanwezig
is en dat we daar geen drie uitvoeringen voor nodig hadden…

Onze voorbije activiteiten :
Zondag 1 maart 2020 – 10u30

Heilige Geest – 1e zondag v/d vasten

In de dichte toekomst geannuleerde activiteiten
Zondag 5 april 2020 – 10u30
Donderdag 9 april 2020 – 19u00
Vrijdag 10 april 2020 – 19u00
Zondag 12 april 2020 – 9u30

Heilige Geest – Palmzondag
Heilige Geest – Witte Donderdag
Heilige Geest – Goede Vrijdag
Heilig Sacrament Merksem – Pasen

!!! En verre toekomst !!!:
Vrijdag 1 mei 2020 – 14u00
Zondag 3 mei 2020 – 10u30

ZWK Wandeling
Heilige Geest – 4de Paaszondag
RADESKE – 50 jaar

Zondag 31 mei 2020

Zondag 7 juni 2020 - namiddag

Bozar - Singing Brussel concert

Werkten mee aan dit nummer:
Raf Van Bortel, Luc Korthoudt, Susan Blanco, Margo, Rani en Luc De Graeve,
Peter Somers, Walter Goossens, Tony Ah Munn, Luc Deumens, Fons
Carpentier, Ludo Engelen, Guido De Graeve, Jan Leers, Lieve Van Ael, Jenny
Backx, Guy Vermeiren, Paul Avermaete, Johan Clerckx, Rik Neel, Marcel
Coppens (v.u.).
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