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BERCHEM BERCHEM 
Alexander (98) en Maria (94) stapten 75 jaar geleden in huwelijksbootje

“Samen de bevrijding vieren, “Samen de bevrijding vieren, 
dat was een onbeschrijflijk gevoel”
“Ze zat voor mij in Cinema Berchem 
Palace. Een aantrekkelijke vrouw met 
lang haar. Stilletjes ben ik naast haar 
gaan zitten.” Nog geen 17 was Maria 
Van den Abeele (94) toen Alexander 
Vandenbulcke (98) haar het hof 
maakte. Gisteren vierden ze hun 75ste 
huwelijksverjaardag.

Mogen we Maria geloven, dan heeft
Alex toch moeite moeten doen om haar 
hart te veroveren. Volgens zijn versie 
van de feiten viel dat allemaal mee. Hoe 
dan ook stapten de twee op 8 januari 
1944 in het huwelijksbootje. 

“Het was oorlogstijd. Taxi’s reden er
niet. We zijn te voet, arm in arm, naar 
het toenmalige gemeentehuis van Ber-
chem gewandeld om elkaar het jawoord
te geven.” 

Datzelfde jaar werd Antwerpen bevrijd
van de Duitsers. “De schoonste herinne-
ring uit ons leven”, vertelt Alex. “Samen 
zijn we naar de Belgiëlei gewandeld, om
met duizenden andere mensen de En-
gelsen te verwelkomen. Onbeschrijfe-
lijk.” 

Vandaag zijn we 75 jaar verder, en nog
steeds wijken de twee niet van elkaars 
zijde. Ook niet toen Maria een jaar gele-
den verhuisde naar Woonzorgcentrum 
Armonea en Alex in hun appartementje 
in de Bindstraat bleef. “Iedere dag kom 
ik haar bezoeken. Ik sla er geen enkele 
over. In het begin was dat moeilijk, maar
we slaan ons er wel door.” 

Want dat het leven je al eens een slag in
het gezicht geeft, weten de geboren en 
getogen Berchemnaren maar al te goed. 
“We verloren ons eerste kindje, Lia, een 
jaar na haar geboorte. En twee maanden
geleden is onze oudste zoon, François, 
gestorven. Hij was net 70 geworden”, 
vertelt Alex, waarna hij stil voor zich uit-
kijkt. “We hadden hem er zo graag nog 
bij gehad.” Nu prijkt zijn foto op de kast, 
tussen de vele wenskaarten die het kop-
pel mocht ontvangen.

“Want 75 jaar getrouwd, dat is een hele
prestatie”, zeggen dochter Rita en zoon 
Marc die in het woonzorgcentrum mee 
van het dessertenbuffet, dat speciaal 
voor hun ouders werd bereid, komen ge-

nieten. “Je moet al het geluk hebben al-
lebei zo oud te mogen worden”, weet 
Alexander. “Ik heb nooit gedronken, 
nooit gerookt en eet elke dag verse 
soep.” 

 
 

Maar welke cocktail ze wisten te mixen
om hun huwelijk zo lang stand te doen 
houden? Ze kunnen er maar moeilijk de 
vinger op leggen. Ons lijkt het hoof-
dingrediënt ‘veel samen zijn’ met een 

snuifje ‘elk z’n eigen plezier’. “Maria was
boekbindster. Ik werkte in telefoonfa-
briek Atea. Later is Maria daar ook ko-
men werken. Samen pakten we de bus 
naar het werk. En ja, soms spraken we al
eens stiekem af tussendoor”, grinnikt 
Alex. 

Op reis met de (klein)kinderen
Maar op één moment in de week gaat
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Alex’ aandacht naar die andere grote 
liefde. “Berchem Sport”, knikt hij vast-
beraden, het wapenschildje van de voet-
balclub fier op zijn kostuumvest gepind. 
“Ik ben hun oudste supporter en volg de 
club nu al 78 seizoenen. Nog steeds 
woon ik iedere thuiswedstrijd bij.” Op 
die momenten heeft Maria me-time en 
kaart ze samen met haar dochter en een 
vriendin.” 

De schoonste momenten beleefden ze
samen, met hun kinderen en hun vier 
kleinkinderen. “Onze vakanties in Blan-
kenberge en later in Frankrijk en Oos-
tenrijk, dat waren zalige momenten. Tot
vorig jaar zijn wel elk jaar samen op reis 
geweest.” 

Vandaag heeft de ouderdom hen inge-
haald en zitten die reizen er niet meer in.
“Maar wees gerust, we zijn wel degelijk 
van plan er nog enkele jaartjes bij te 
doen.”doen.”
ELIEN VAN WYNSBERGHE

“We hadden 
zo graag gehad 
dat onze zoon 
François, die vorig 
jaar overleed, 
mee kon vieren.”

Maria en Alexander wijken al 75 jaar geen moment van elkaars zijde. “Behalve 
als Berchem Sport speelt”, lacht Alexander. FOTO'S JORIS HERREGODS, RR

Alexander en Maria stapten 
in 1944 in het huwelijksbootje. 


