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Willem de Cock genoot van meer dan
50 jaar Wandelkringgeluk
“a de repetities gingen we soms tot ’s morgens uit”
Bij Willem de Cock op bezoek komen
in zijn riante woning in Schoten is
overweldigd worden door zijn aangename vertelstijl, zijn onnavolgbare geheugen qua data en personen, naast
zijn haast perfecte taalprecisie. “Ze
noemen me in de test van de net voorbije taalweek van de Taalunie een
taalnazi.” Vergeleken met hem is zelfs
de taalman van De Standaard een
‘taaltoerist’.
Ondanks een handicap genoot hij
meer dan vijftig jaar van het gezellige
Wandelkringleven en van de vele
vrienden die hij in die periode maakte.
Al is november dan weer een maand,
waarin hij helaas moet stil staan bij
enkele sterfgevallen in de familie, kort
na mekaar. Het hoort bij het leven, net
zoals een heerlijk stukje klassieke achtergrondmuziek, een thriller van Teigeler of Coppers die zich afspeelt in Antwerpen of een feestje bij één of andere
vriend, heel dikwijls iemand uit de
Wandelkringfamilie. Met plezier schudt
hij de verhalen van ‘vroeger’ en de bijpassende data uit zijn mouw.
Al zal de jongere lezer zich misschien afvragen wie deze 76-jarige Wandelkringsupporter eigenlijk is Komaan, Willem!
Willem de Cock: “Enkele maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
werd ik in Sint-Gillis-Waas geboren als zoon van een Vlaamse onderwijzer in Stekene, die na de oorlog naar Antwerpen ‘moest’ verhuizen. Aan de oorlog zelf heb ik

weinig herinneringen, maar toen ik zes jaar was, ging ik naar de Sint-Jozefschool in
de Van Trierstraat in Antwerpen bij de nonnekes. Zelf woonden wij nabij de Harmonie in de Schulstraat.
Maar omdat we slechts tot het tweede studiejaar gemengd mochten blijven, trok ik
in het derde leerjaar naar Sint-Norbertus, nog in de oude bouw op de Amerikalei.
Eigenlijk had het net zo goed Sint-Lievens kunnen zijn, die kwamen bij ons thuis
reclame maken, maar beslist is beslist, vonden ze thuis. Vrij snel kwam meneer
Duysburgh zangers ronselen voor het koor. Ik heb al die jaren samen met André
Fordel in de Wandelkring gezeten, hoewel zeer vaak in een verschillende klas. Ik
kwam een paar jaar later bij de voorzangers, eerst als sopraan, later als alt (in korte
broek) in het knapenkoor tot in de retorica. Ik zat er zelfs in het bestuur. Bij het
mannenkoor werd ik tenor. Zo zong ik b.v. het ‘Ave Verum’ zowel als sopraan, alt of
tenor.”
Je was ook een uitstekend student
“Waarom dat nodig was, weet ik eigenlijk niet zo goed (voor het regentaat?), maar
in de laatste twee jaren van de moderne humaniora kregen Dré en ik tijdens de
middagpauze extra-lessen Latijn van meneer Tuyteleers. Ik verbaas er nog altijd
mijn kleindochters mee als ik de verbuiging van rosa of de vervoeging van amare
aframmel. In 1958 verliet ik Sint-Norbertus om les te volgen in de SintIgnatiushandelshogeschool met toen nog maar amper 300 studenten. De school
was toen nog tweetalig, maar in 1959 barstte de bom: de Jezuïeten o.l.v. rector
Dhanis maakten de school eentalig en de zogenaamde Franse sectie werd op drie
jaar tijd afgebouwd, tot grote woede van de Antwerpse nog voornamelijk Franstalige zakenwereld. In de plaats daarvan kwamen een zestal nieuwe faculteiten
(Rechten, Pol&Soc, GeschiedenisC) en de grote wijziging was ook dat we voor het
eerst kennis maakten met ‘porren’ (vrouwelijke studenten). Het eerste jaar nog zes,
maar stilaan meer en meer (haast alleszeggend lachje). In onze faculteit hadden
we pas vanaf het derde jaar elke zaterdag les samen met de meisjes van de Handelshogeschool voor vrouwen in de Korte Nieuwstraat. Toen ik mijn licentie handels
- en consulaire wetenschappen gehaald had, wist ik ook dat ik – wegens mijn handicap – niet zou opgeroepen worden voor legerdienst en dus besloot ik er nog maar
een jaartje bij te doen om handelsingenieur te worden.”
Je was intussen ook verhuisd
“Klopt. Van de Schulstraat waren we verhuisd naar de Kloosterstraat. Ons appartementsblok grensde aan de Fortuinstraat, waar Fons Van Roosbroeck woonde, ook
een lid van het koor en van toen af een vriend voor het leven. Ook iemand die mijn
ogen deed open gaan voor al het fraais (en soms minder fraais) dat zich afspeelde
in de ‘parochie van miserie’, zoals ze het Sint-Andrieskwartier toen noemden. De
zuiderdokken lagen nog open, er waren twee rijkswachtkazernes in de buurt, met
soms rijkswachters te paard als attractie en elk jaar met halfvasten werd het carnaval daar uitbundig gevierd. De vrouwen voerden toen elk jaar anders verkleed nieuwe dansen uit, trokken met hun muzikanten van café naar café en dansten ook
vaak op het binnenplein van ons appartementsgebouw. Een feest dat drie dagen
duurde.”
Je maakte ook deel uit van Capriccio, een ‘apart’ groepje van de ZWK, dat totaal andere muziek bracht dan wat ze daar gewend waren Was je trouwens
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ook niet goed bevriend met Flor Wauters?
“Heerlijke tijden. Zelf was ik geen lid van Capriccio. Met Flor werd het contact eigenlijk nauwer na mijn studies, en het is door hem dat ik in de kring rond Capriccio
belandde, waar hij trouwens evenmin lid van was. Samen met zijn vriendin en latere vrouw Minneke rotsten we T-dansants en bals af. Dikwijls met een stevige houten kop ging ik dan de dag nadien in een ruime omgeving rond de stad kinderen
oppikken, die lid waren van een scoutsgroep voor gehandicapten waar Minneke
leidster van was.
Legendarische momenten beleefd ook. Nadat ik wat liefdesperikelen had, vonden
zij het hun plicht om me op te beuren. Zo had ik eind 1965 een Kever gekocht zonder dat ik ooit met een wagen gereden had of rijlessen gevolgd; toch ben ik een
week later met Flor en Minneke op de achterbank naar de huurboerderij van de
ZWK in Lille gereden waar we van oud naar nieuw vierden met de andere Capriccio
-vrienden. Ik heb toen wel geleerd dat, als je de wagen ergens parkeert, je moet
zorgen dat je van die plek ook gemakkelijk kan wegrijden en je niet achteruit over
een bruggetje moet maneuvreren. Sindsdien zijn we jarenlang oudejaar blijven vieren, niet meer in Lille, maar om beurten bij mekaar thuis, bij Hugo Broos, Nest
Smeets, Ghis Segers, Walter de Graeve. Dat werd iets moeilijker half de zeventiger
jaren wegens gezinsuitbreiding – mijn vrouw Rita en ik hadden vier kinderen – maar
sinds 1990 feesten we met enkelen nog jaarlijks op oudejaar.”
Kan je iets vertellen over jouw handicap en de gevolgen ervan in jouw latere
leven?
“Toen ik drie jaar was, werd ik getroffen door polio (kinderverlamming). Ik had dood
kunnen zijn, of helemaal verlamd kunnen blijven want een vaccin werd pas in de
jaren ’50 ontwikkeld, maar uiteindelijk bleven er alleen wat de dokters ‘sequellen’
noemen in mijn benen en heup. Natuurlijk beperkte dat mijn mogelijkheden, maar
noch in de Wandelkring, noch in mijn beroepsleven heeft het me parten gespeeld.
Alleen heeft het er wel toe bijgedragen dat ik er rond 2011 mee moeten stoppen
ben: de trappen in de kerken werden heel moeilijk toegankelijk, terwijl ik telkens
vlakbij een parkeerplaats moest vinden voor mijn wagen, wat helemààl niet evident
was. De trappen naar het repetitielokaal in de Paleisstraat gingen wel omdat daar
stevige leuningen aanwezig zijn.
Jaren ervoor was ik ook allerlei gewone en ongewone creaties van scenografen in
de opera mee op geklauterd, maar mettertijd moest ik steeds meer vriendenarmen
vastnemen om zelfs gewone podia te overwinnen. Ik heb nog wel de voorbereidende repetities bij de ZWK meegemaakt bij het optreden met ‘Voice Mail’, maar het
concert zelf deed ik niet meer mee. Dat was trouwens ook de laatste keer dat ik
Flor gezien heb, waarmee het contact door zijn vele jaren in o.a. Nederland, Brunei
en Nigeria sterk verminderd was. Sindsdien ben ik supporter gebleven.
Ook op school kreeg ik soms hulp. Voor ik een fiets had, mocht ik voor de tocht
naar het zwembad in de Nerviërsstraat op vrijdagmiddag achterop zitten bij meneer
Moonen.”
Je miste dan toch wel de trektochten, het klein kamp, het groot kamp
“Ik denk dat ik maar één daguitstap heb meegemaakt, vermoedelijk was dat naar
de Kattekesberg, maar het tempo lag te hoog en aan spelen kwam ik evenmin toe.
Op zich kon ik de afstand van de school naar de Geuzenhofkes (Rooseveltplaats)
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wel aan, maar er werd dikwijls in zo’n strak tempo gestaptC In 1956 ben ik voor het
eerst mee op kamp geweest naar BolderbergC als keukenhulp. Ik meen dat meneer Duysburgh me toen voor het eerst Wim is beginnen noemen. We kookten toen
op houtvuur. Nadien volgden nog Geel, Averbode en de Voerstreek.
Maar ik heb me ook dikwijls goed geamuseerd met een aantal vrienden na de repetities. Met kerels als Piet Goossens, Jef Van de Wiele, Herman Van Essche, Bruno
De Maeyer en nog enkele anderen die nu nog lid zijn, trokken we nadien nog ’t stad
in tot de vroege ochtend. Soms zwaar, als je om halfzeven moest opstaan en om
halfnegen in Brussel moest beginnen werken. Ik heb al die details trouwens nog in
agenda’s bijgehouden!”
Wat zal je je altijd blijven herinneren bij de ZWK?
“Uiteraard het samen zingen en zeker het groepsgevoel. We hadden zowat vaste
plaatsen tijdens repetities of uitvoeringen. Ik zat gewoonlijk tussen André De Gezelle en Hugo De Maeyer en we hadden steun aan mekaars stem. Voldoening heb ik
ook doordat ik als penningmeester jarenlang de financiën van koor en vzw heb
kunnen dienen.”
Je was uiteindelijk handelsingenieur, maar wat gebeurde er nadien met jouw
carrière?
“Pater Taeymans, directeur van Sint-Ignatius, kreeg vaak tips van bedrijven en vragen naar kandidaat-werknemers. Via die weg kwam ik eerst iets minder dan een
half jaar bij Welvaart, Belg. Coop. terecht, die op dat moment zelfs 1300 winkels
bezat. Met tram 3 naar Merksem was bovendien een gemakkelijke verplaatsing. Ik
had echter eerder bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, o.a. Kredietbank (KB).
Dat was een hele dag examens en testen afleggen en pas maanden nadien hoorde
je er weer iets van. Ik kreeg dan ook plots de vraag of ik voor KB naar Luxemburg
wilde, maar dat vond ik toch iets té ver en ze gaven me de raad ook elders mijn
kansen te wagen. Tegen alle verwachtingen in kreeg ik twee weken later de vraag
of ik niet bij KB in Brussel wilde komen werken. Ik hapte toe en verdiende vanaf 1
april 1964 plots 25% meer dan voordien.”
Welke taken heb je daar allemaal uitgevoerd?
“Ik begon op het hoofdkantoor in de Arenbergstraat bij de studiedienst en daar heb
ik o.a. leren teksten schrijven. Elke week lagen er in alle kantoren en bij de abonnees immers nieuwe exemplaren van de ‘Weekberichten van de Kredietbank’ met
telkens als hoofdbrok een uitgebreid artikel geschreven door iemand van onze
dienst. Mijn eerste artikel ging over ontwikkelingshulp. Nadat een strenge baas het
onder handen had genomen en me had verplicht het tot de helft te herleiden, ging
het naar taaladviseur professor Servotte, die het op het Nederlands beoordeelde,
waarna de teksten ook nog eens vertaald werden in het Frans door een Waal en in
het Engels door een Engelsman. Naast mijn gewoon werk als financieel analist
schreef ik zo over de meest uiteenlopende dingen, zoals computers, containers,
caravans, standaardisering, vakantiereizenC
Na drie jaar verhuisde ik naar de ‘Mechanografie’-afdeling, waar ze in 1967 een
eerste immens grote Bull-computer hadden staan, waardoor dagelijks de gegevens
uit de kantoren op ponsband vlugger ook ter beschikking kwamen van het hoofdkantoor. Er werd onder het motto ‘De bank van morgen’ in een werkgroep, waar ik
secretaris van was, ook aan de toekomst van de bank gedacht, maar toen bleek
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pas goed dat ik eigenlijk geen inzicht in de ingewikkelde werking
van de bank had. En zo ging ik
half 1968 in zetel Antwerpen vier
dagen per week mee op inspectie
in de kantoren en kwam ik de vijfde dag in wat we toen nog niet
‘den Boerentoren’ mochten noemen om het inspectieverslag op te
stellen. Ik leerde er in een kleine
twee jaar het Antwerpse kantorennet van Balen tot Sint-Niklaas en
de bankwerking kennen.”
Maar het werd een beetje wisselend werken tussen Brussel en
Antwerpen
“Zoals in heel wat bedrijven ging
de slinger – afhankelijk van de
nieuwe inzichten – over en weer
tussen centralisatie en decentralisatie. Ik belandde weer voor verschillende jaren in Brussel bij de
dienst ‘Organisatie’, waar ik in de
loop van 13 jaar allerlei dingen
deed, o.a. als adjunct-diensthoofd
en secretaris van het toenmalig comité VGV-hoofdkantoor en als chef van het instructiebureau. Dagelijks werden daar nieuwe of gewijzigde werkinstructies en procedures opgesteld voor alle geledingen (kantoren, afdelingen op zetelniveau en in
het hoofdkantoor) van de bank. Zo kreeg ik weer met taal te maken. Toen ze me
naar zusterbedrijf Almaver (een verzekeringsmakelaar in Brussel) overplaatsten,
had ik een terugkeerclausule bedongen, die ik negen maanden later heb ingeroepen. Omdat er iemand van de inspecteurs, die voor het hoofdkantoor de diensten in
de KB-toren controleerden, was overleden, kwam ik in 1984 opnieuw in Antwerpen
terecht. Omdat de slinger richting decentralisatie ging, werd ik een tijd later zonder
van werk te veranderen Antwerpenaar i.p.v. hoofdkantoorling. Geen onbelangrijk
detail, want voor kaderleden was de veranderlijke vergoeding voor een belangrijk
stuk afhankelijk van de winst, en Antwerpen was de grootste groep met ook de
meeste winst. Qua transport en qua verloning opnieuw een mooie verbetering!”
Hoe mochten we jouw functie eigenlijk omschrijven?
“Wacht even. De mooiste periode moest nog komen. Toen ik in 1989 afdelingshoofd van de ‘Groepsdienst Inspectie Antwerpen’ werd, was die ondertussen verhuisd naar de Noorderlaan, iets voorbij de oude fabriek van GM. In de toren was
immers niet genoeg plaats om het archief met boekingsstukken van de groep te
bewaren, een archief dat zowel de inspecteurs als de klachtenbehandelaars, die
toen ook onder inspectie vielen, heel vaak moesten raadplegen. Zo werd ik schipper naast God. Ik had geen last van pottenkijkers en moest maar één keer per dag
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naar het Torengebouw rijden om commerciële toegevingen die boven mijn machtiging lagen, bij de directie te bepleiten en te laten tekenen.
Maar mooie liedjes duren niet lang. In 1992 werd de inspectie weer gecentraliseerd
en kon ik opnieuw de trein naar Brussel nemen, weliswaar nu op kosten van de
bank. Ik werd dan wel baas van kantoorinspecteurs wereldwijd, maar verder dan
Brugge of Hasselt ben ikzelf nooit geraakt. Bij de overplaatsing had ik duidelijk laten
verstaan dat ik eigenlijk liever in Antwerpen gebleven was. En ja, op 1 februari 1994
mocht ik opnieuw naar Antwerpen als ‘afdelingshoofd Beheerscontrole’. Toen er in
1996 sprake van was dat die afdeling ook zou gecentraliseerd worden en ik bijgevolg opnieuw naar het hoofdkantoor in Brussel moest, ben ik er op 1 augustus 1997
mee gestopt als 57-jarige.”
Geen spijt van gehad?
“Op dat ogenblik wel. Toen ik in 1963 begon te werken, dacht ik immers dat ik dat
tot 2005 zou moeten doen en ik had op het einde nog altijd veel arbeidsvreugde in
mijn dagelijks afwisselende job. Ik kreeg gelukkig ook een gunstig statuut:
‘Halftijdse loopbaanonderbreking met vrijstelling van prestaties’ (moet eens hartelijk
lachen). Toen ik 60 jaar werd, moest ik wel officieel met pensioen gaan.”
Waarmee hou je je intussen dagelijks bezig?
“Ik heb van mijn bankperiode nog steeds het taalkritische over gehouden als het
over teksten, statistieken of grafieken gaat. En in de media wordt daar behoorlijk
slordig mee omgesprongen. Soms kan ik me niet inhouden en verstuur ik een kritisch berichtje. Het is toch schrijnend om zien dat er op een landkaartje twee keer
de naam ‘Afghanistan’ staat. Zien die eindredacteurs dat dan niet?
Ik lees ook veel en graag. Bij voorkeur thrillers en als het kan met een Antwerpse
inslag zoals bij Toni Coppers of bij Piet Teigeler, bij wie we ooit zelf nog in Spanje
gingen oppassen op zijn hond Watson – typisch – en zijn acht poezen. Maar ook in
die boeken kan ik er dan niet tegen dat ze restaurant Ciro’s situeren ‘recht over het
oude justitiepaleis’, terwijl dat restaurant op de Amerikalei ligt en het justitiegebouw
op de Frankrijklei. Ook non-fictie kan me bekoren zoals recent ‘Waarover men niet
spreekt’ of ‘Belg en Bataaf’ dat Hugo Broos me bezorgd heeft.”
Muziek?
“Natuurlijk. Ik heb een aantal zenders geprogrammeerd met hoofdzakelijk klassieke
muziek: BBC, France Musique, Nederland 4, Musique 3 en Klara.”
De laatste vraag: hoe zie je de toekomst van de ZWK evolueren?
“Ik heb daar eigenlijk geen goed oog in. Hoe lang wordt er nu al geprobeerd om
nieuwe leden aan te trekken? Vroeger werd er gerekruteerd uit leerlingen uit SintNorbertus, maar dan werd de school plots ook gemengd en nadien kwam er een
mengelmoes van allerlei nationaliteiten. Hoezeer je ook tracht te integreren, toch
zie ik er weinigen naar een koor als de ZWK komen. De verbondenheid met SintNorbertus is bij de meeste leden nog sterk en iemand als een Walter Goossens en
wellicht nog enkele anderen die ik minder of niet ken, zijn erin geslaagd om daar
doorheen te breken en zich aanvaard te weten. Als je ziet dat bij elk koor steeds
meer vrouwen komen dan mannen, dan zie ik niet goed in hoe dat bij ons anders
zou verlopen. Ik hoop dat ik verkeerd ben.”
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ZWK reist de wereld rond
USA: big, soms bigger, soms biggest
Wie naar dit enorm uitgestrekte
land reist, moet vooraf een keuze
maken uit één van de vier windstreken. Wij kozen voor het westen en legden in totaal ongeveer
5000 km af, maar moesten die
niet zelf rijden omdat we voor een
georganiseerde rondrit opteerden.
Wat u verder leest hebben we zelf
ervaren, gelezen of het werd ons
door de gids verteld.
Grote staten
We doorkruisten niet alleen Californië, dat met zijn ± 420.000km²
(dit is 14 x België) de derde grootste staat van de USA is, maar ook Utah, Arizona,
Nevada en Colorado. Deze laatste drie staan ook in de top 10 van grootste staten
qua oppervlakte.
Met zijn 33.000.000 inwoners is Californië wel de meest bevolkte staat; één op de
acht Amerikanen woont hier. Ze genieten hier dan ook van een uitstekend klimaat.
In San Francisco vriest het nooit en het 600 km verder gelegen Los Angeles kent
330 droge dagen per jaar.
Niet verwonderlijk dus dat 1/3 van de totale Amerikaanse groentenen fruitproductie hier gewonnen wordt.
Maar ook heel wat gekende
bedrijven zijn hier gevestigd : in Silicon Valley hebben Apple, Google, Yahoo
en vele andere hun hoofdkantoor.
Verkeer
De Verenigde Staten beschikken over een uitstekend wegennet om al deze
steden met mekaar te verbinden. Maar ook secundaire wegen worden prima
onderhouden. In de omgeving van de grote steden is
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het verkeer natuurlijk drukker,
maar dikwijls is er een “car pool
lane” voorzien.
Op deze rijstrook zijn alleen
voertuigen toegelaten met minstens twee personen aan boord.
Misbruik ervan wordt bestraft met
boetes van 400 $.
Ook onze bus mocht hiervan
gebruik maken.
Buiten de steden zie je typische
Amerikaanse vrachtwagens : de
truck heeft een langere snuit en
trekt 3 opleggers.
De benzineprijs bedraagt ongeveer 0,7 $ per liter.
Natuur
Amerika telt ongeveer 4.000 nationale parken waarvan wij er een stuk of acht hebben bezocht.
In het Yosemite Nationaal Park vind je naast de hoogste waterval van heel het land
(700 meter hoog, maar in het najaar loopt er slechts een dun straaltje ) ook El Capitan, een granieten bergwand, die voor alpinisten een echte uitdaging is. Bij ons
werd deze rots bekend via één van de TV-programma’s van Tom Waes.
We verlieten dit park en de Sierra Nevada, waar de hoogste berg van Amerika ligt
(Alaska buiten beschouwing gelaten) nl. de Mount Whitney met 4400 meter. Merkwaardig is wel dat - in tegenstelling tot in Europa - er bomen groeien tot op een
hoogte van meer dan 3000 meter.
In Bryce Canyon, gelegen in Utah, zijn de rode en oranje rotsformaties indrukwekkend; de kloven zijn het resultaat van de afwisseling tussen vriezen en dooien.
In Mesa Verde (Colorado) zijn de holen nog te bekijken, die door de Indianen werden uitgehouwen in de rotsen. Ze hebben er gewoond tot ongeveer 1300 na Christus en zijn er dan om een
onbekende reden vertrokken.
Maar ook Monument Valley
met zijn unieke rotsformaties,
die bekend zijn van de opnames van vele Westerns en
Arches met zijn bogen die
gevormd werden door een
combinatie van wind-en watererosie zijn een bezoek
meer dan waard.
In Arizona beleefden we het
hoogtepunt van onze rondrit
nl. de Grand Canyon en Antelope Canyon.
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De eerstgenoemde heeft
zijn naam niet gestolen.
Deze kloof is 26 km breed
en 1600 meter diep. Ze is
ontstaan door de erosie van
de Coloradorivier, die hier al
miljoenen jaren doorstroomt. Toen ik deze tekst
aan het voorbereiden was,
hoorde ik op de radio een
zeer toepasselijk liedje nl.
“River deep, mountain high”
van Tina Turner.
De Grand Canyon zou niet
misstaan in de lijst van zeven wereldwonderen, want
hij is werkelijk adembenemend indrukwekkend, zeker als je er per helikopter kan
overvliegen.
De Antelope Canyon is uiteraard kleiner maar wel heel fotogeniek.
We wandelden op de bodem van deze kloven, die uitgesleten zijn door regenwater
en modder. De inval van het zonlicht zorgt voor een steeds veranderend patroon
van schaduwen in vele verschillende kleurtinten.
Het dal in Death Valley Nationaal Park, gelegen in de Mojavewoestijn,
is één van de heetste plaatsen op aarde. De temperatuur kan er oplopen tot meer
dan 50°; wij hadden geluk dat het er ‘slechts’ 37° was. Het regent er vrijwel nooit
en door de droogte zijn er zandvlaktes en duinen ontstaan.
Het laagste punt ligt ongeveer 80 meter onder het zeeniveau.
Het hoogste punt (zie hier boven) ligt hier slechts 120 km vandaan.
Als je de woestijn verlaat dan merk je huizen, hoge gebouwen en hotels;
dan nader je . . .

10

Las Vegas
Deze stad is gekker dan gek.
Er liggen tientallen hotels, sommige met 3.000 kamers, andere met
7.000, en nu is er één in aanbouw
met liefst 11.000 kamers. Het
belangrijkste deel van al deze hotels is natuurlijk het casino. De
gokautomaten en speeltafels zijn
dan ook het eerste wat je ziet als
je binnenkomt; erachter is de receptie. Rijke Amerikanen landen
hier met hun privévliegtuig (het
vliegveld ligt vlak achter de hotels)
en vergokken dan enkele duizenden dollars om vervolgens terug
huiswaarts te vliegen.
Wie geld wil uitgeven komt hier
zeker aan zijn trekken. Wat dacht u van
-) een ritje met een Formule 1 wagen
-) met een tank over afgedankte auto’s rijden
-) leren schieten met een revolver of een geweer
Dat kan hier allemaal. Schiet je liever eens met een machinegeweer, dat kan ook.
Dan neemt men je mee naar de woestijn waar niets of niemand in de weg staat.
Voor alle duidelijkheid : deze activiteiten waren niet aan ons besteed.
Er is trouwens genoeg (gratis) animatie op de Strip : de boulevard waar alle hotels
naast mekaar liggen. Om u een idee te geven :
-) in hotel Paris zijn de Eiffeltoren en de Arc du Triomphe nagebouwd,
-) in hotel The Venetian, waar het San Marcoplein is nagemaakt, kan je met gondels op de kanaaltjes varen. Meld u aan op de tweede verdieping !
-) in hotel New York loopt de achtbaan (railway) dwars door het hotel.
In al deze hotels vinden overdag gratis mini-shows plaats. ’s Avonds zijn de grote
shows natuurlijk betalend en in de weekends treden hier wereldvedetten op zoals
Céline Dion, Rod Stewart, Elton John.
O ja, er is één hotel waar geen casino is, geen gokautoamaten en geen goktafels;
het is hotel Trump, eigendom van de controversiële presidentskandidaat.
Het grootste reuzenrad ter wereld staat al in deze stad. Maar nu zijn er plannen om
een nog groter rad te bouwen. In de gondels zouden 32 personen kunnen zitten; er
zal een bar aan boord zijn en natuurlijk komen er ook gokautomaten.
Maar naast al deze glamour en glitter zie je in Las Vegas (maar ook in andere grote
steden) ook daklozen die hun hele hebben en houden in een winkelkar voortduwen
en die in de vuilnisbakken op zoek zijn naar iets eetbaars of bruikbaars.
Volgens onze gids is het trouwens crisis in Las Vegas. Vroeger moest je jouw eten
betalen in de restaurants maar was jouw drinken gratis. Nu moet je ook voor de
drank betalen.
In de casino’s was vroeger de minimuminzet 1 $. Nu kan je al gokken vanaf 1 dollarcent, maar dan kom je niet in aanmerking voor de grote geldprijzen.
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Finaal ben je wel tevreden dat je na één dag deze gekke stad kan verlaten.
Andere steden
San Francisco is een heel gezellige stad. Het typisch Amerikaans rechthoekige
stratenpatroon maakt het eenvoudig om hier te wandelen bijvoorbeeld over de Golden Gate Bridge of naar de steile Lombardstreet.
In Los Angeles maakten we een rondrit; in het stadscentrum vind je naast de hoge
kantoorgebouwen (het financiële centrum) ook de Walt Disney Concert Hall, de
opera (waar Placido Domingo momenteel directeur is) en vele andere concertzalen.
Er zijn verschillende zelfstandige gemeentes vlak bij L.A., zoals
-) Hollywood, met zijn beroemde “Walk of Fame” en de zaal waar jaarlijks de Emmy’s worden uitgereikt,
-) Beverly Hills, waar de rijke Amerikanen hun dure villa’s staan,
-) Santa Monica, waar het eindpunt ligt van de route 66, die 4000 km verder in Chicago begint. Hier zorgen de zon, het 100 meter brede strand en de pier met zijn
restaurantjes, winkeltjes en straatartiesten voor een permanente vakantiesfeer,
-) Venice Beach, waar macho’s aan “Muscle Beach” hun flink ontwikkelde spieren
tonen, maar waar ’s avonds heel wat drugs verhandeld worden,
-) Marina del Rey, waar zich de grootste jachthaven ter wereld bevindt. De waarde
van de “bootjes” die hier liggen loopt niet in de miljoenen, maar in de miljarden.
Tot slot nog enkele losse flodders :
-) Amerikanen zijn vriendelijke mensen, die je makkelijk aanspreken in de lift of in
een rij wachtenden. Ze begroeten je altijd met “How are you?” en vragen van waar
je bent, of wat je bezocht hebt en wensen je verder nog een fijne dag,
-) Amerika is hier en daar nog wel een wegwerpmaatschappij, niet zozeer in de hotels maar wel in de kleine restaurantjes die je onderweg tegenkomt: na je maaltijd
worden kartonnen bord, plastieken beker en bestek in de vuilnisbak gekieperd,
-) Vele Amerikanen zijn tegen wapenbezit, maar hebben zelf wel een wapen in huis
C
Wie dus wat vrije tijd
heeft en over een
geldige reispas beschikt, kunnen we
een bezoek aan dit
land zeker aanbevelen. Ons is het in
ieder geval meer dan
100 % bevallen.
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G.D.@tram.be
Ze hebben ongelijk.
Zij die nooit een Heilige Geest of een Sint-Jacob op een zondagochtend meepikken.
Zo blijven ze onkundig over een aantal belangrijke maatschappelijke materies.
Over De Lijn bijvoorbeeld.
Hoe performant haar stadsnet wel niet is, vooral op de Dag des Heren.
Guido D. kan dat allemaal haarfijn uit de doeken doen.
In uren, minuten en seconden.
Hij weet ook perfect wie zijn rit betaalt en wie niet.
Op zondag, maar ook op de andere dagen van de week.
Hij betaalt, de anderen niet.
Tenminste, hij ontwaardt.
Daarvan was een Geest-Getrouwe onlangs nog getuige.
Samen met Guido D. stapte hij op tram Zeven.
Maar niet alvorens hij eerst een overtreding had begaan.
Een rood licht negeren mag niet, ook al wil men zich verzekeren van een plaatsje
naast Guido D.
Dat had Guido D. gezien!
Nauwelijks had die ontwaard of hij richtte zich tot de Getrouwe in de volgende bewoordingen (we hertalen): ‘Stel nu dat de Fons gezien heeft dat gij zomaar door het
rood licht zijt gegaan. Dan wil ik toch wel eens weten hoe hij zou gereageerd hebben. Fons is toch bij de politie. Zou die dan echt niets zeggen? Ik zou dat toch echt
eens willen weten!’
De Getrouwe kon niet meteen een zinnig antwoord verzinnen.
Hij kreeg trouwens ruim de tijd om er één te formuleren, want Guido D. bleef maar
luidop piekeren over de deontologische regels van ‘Fons de polies’.
Zo tussen de Nationale Bank en ’t Elzenveld doorbrak de Getrouwe die overpeinzingen en zei (we hertalen): ‘Ik denk niet dat iemand die tijdens zowat elke ZWKactiviteit naast mij zit of staat, hij weze dan ook een ordehandhaver, zijn ambtelijke
verplichtingen zo gewetensvol wil vervullen.’
Overtuigend klonk dat antwoord blijkbaar niet, maar omdat ondertussen weer een
aantal verse passagiers alle beschikbare betaalsystemen straal genegeerd hadden,
ging de aandacht terug volop naar de zondagse Lijnreiziger.
Tot de Getrouwe de dringende aanmaning kreeg ‘Gij moet er hier uit’.
Vervuld van de woorden van zijn tramgenoot begaf die zich naar een museum dat
al enkele maanden ruime aandacht schenkt aan Antwerpse kerkgebouwen.
Hij moest niets betalen, niets ontwaarden.
Maar zeg het niet aan Guido.
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Meneer
We kunnen wenen voor hen die er niet meer zijn, maar we kunnen ook glimlachen
omdat ze geleefd hebben. We kunnen zelfs schaterlachen voor alles wat we samen
beleefden en vol liefde zijn voor alles wat we hebben mogen delen.
Het waren deze gedachten die ieder jaar door mijn hoofd schoten als ik het graf van
‘Meneer’ zaliger ging verzorgen. Ondertussen is dit verleden tijd, het graf is er niet
meer. Meneer daarentegen nog wel.
Nu 11 november dichter komt, flitst dit weer door mijn hoofd. Vorig jaar nodigde ik
de lezers van Eigen Krabbels uit om anekdotes, waar gebeurde ‘verhalen’ op papier te zetten. Dit vanuit de gedachte, wie schrijft die blijft. Beter gezegd C over wie
men schrijft die blijft. Daarom dacht ik: laat me zo nog eens even mijmeren.
Ik zal eerst even de context schetsen voor lezers die niet mee zijn met het begrip 4daagse. De 4-daagse was, één van de wandelactiviteiten van onze kring, ontspanning na de inspanning van de Goede Week. We gingen de natuur opzoeken in het
Vlaamse landsgedeelte. Zo waren er vier verschillende trektochtjes: Limburg,
Scheldeland, Antwerpse Kempen en Meetjesland als ik me niet vergis. Slapen gebeurde veelal in kloosters, abdijen of scholen met internaat. De weersomstandigheden konden heel ver uit mekaar liggen. Van snikheet, maar een lange onderbroek moet je dragen tot in mei, tot vriestoestanden met sneeuw, ‘kunde gij mijn
broek is dicht doen, ‘k heb geen gevoel in mijn vingers’ . Zo schetsen we ineens de
sfeer.
Op één van deze 4-daagse, Meneer had al een respectabele leeftijd, staan we aan
een splitsing van de weg. Twee mogelijkheden C we nemen de grote baan rechtdoor of, C we nemen de weg rechts. Meneer met ‘zijne Michelin’, de enige goede
kaart, zegt: ‘rechtdeur’.
Ik probeer hem te overtuigen met mijn stafkaart dat het veel korter is om het baantje rechts te nemen. Toon het op de kaart, motiveer hem om toch het baantje
rechts te nemen want dit is de schuine zijde van een denkbeeldige driehoekC Alle
moeite is vergeefs. Vaste gewoontes en koppigheid halen de bovenhand. ‘We
GOAN rechtdeur!’
Wie nu even de ogen sluit ziet het beeld voor ogen van ‘Meneer zijn
gelaatsuitdrukking’. De overtuigingskracht die weergalmde en ‘Meneer’ die ondertussen al rechtdoor stapte, maakte dat iedereen volgde.
Mij niet gelaten, ik wandel graag en de knapen stonden daar niet bij stil, die volgden. Na enkele kilometers komen we aan de brug van het Albertkanaal. We steken
het kanaal over om dan met een hoek van 90° naar rechts te gaan.
Ondertussen is Meneer wel doodop, geeft dit natuurlijk niet toe, maar het voorstel
om even te rusten onder de brug is welgekomen.
Meneer valt voor een uurtje in slaap.
Wij lachen eens in ons vuistje en animeren de kinderen. Het avondeten werd gewoon iets later geserveerd.
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Zo kunnen tal van voorbeeldjes gegeven worden die Meneer schetsen. Ik denk bijvoorbeeld, aan een 8-daagse in de buurt van Berdorf. We staan op een heuvel en
ik zeg tegen Meneer: ‘Da’s straf hé, het is precies of wij staan nu lager dan waar we
slapen, maar als je de lijnen van de hoogtemeters op de kaart ziet, staan wij nu
hoger’. Je kan al raden wat hierop het antwoord was C ‘die kaart is verkeerd !’
Ik weet dat er zo nog talrijke verhaaltjes kunnen verteld worden over onze trektochten met gratis animatie onderweg, en dan zwijgen we nog over repetities, concerten
en missen.
Heb jij er nog? Laat maar komenC

Johan Van Asch
Verzekeringsmakelaar
Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

11081A

Verzekeraar van het Radeske
Ondernemingsnummer 0525.898.564
Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex

Gsm 0479 98 10 65
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FSMA

Weet je dat…
Csommige dirigenten bij ons koor steeds veel opmerkingen hebben over de bassen, tot er een collega-broer overneemt, die plots vindt dat er bij de tenoren toch
wel enkele foutjes te horen warenC Rarara, wie heeft het bij het juiste einde?
Conze gelegenheidsdirigent beurtelings bij tenors en bassen gaat meezingen. Allicht afhankelijk van het feit welke stemmen zijn ondersteuning het meest nodig
hebben. Tussen haakjes: hij zat de laatste weken meestal bij de tenoren.
C er enige onbegrijpelijke lachjes geproduceerd werden, toen bekend geraakte dat
de kleinzoon van ex-zanger Jos Willems luisterde naar de naam Bas. Overdag een
braaf baasje, maar vanaf ‘s avonds constant brullen, luidden de eerste commentarenC Tja, dat kennen we!
Conze voorzitter nog trotser dan voorheen rondloopt, want bij de repetities en uitvoeringen van ons jubileumconcert was eten voorzien voor alle deelnemende muzikantenC Wat bedoelde hij eigenlijk???
Cwe voortaan onze ogen moeten open houden bij de wekelijkse repetities op donderdagavond sinds de oproep van de overheid om de donderdag uit te roepen tot
de ‘romantische dag’ van de week met veel ‘daten’ tot gevolgC
Cer leden zijn die een repetitie laten vallen om een dagje rond te lopen in een
‘kilt’C Ja, ook op donderdagavond.
Conze dirigent vond dat wij veel vrolijker moesten kijken bij het zingen, omdat we
er veel te stuurs zouden bij zitten. Het leverde hem – uiteraard na zulke ‘gouden
voorzet’ – de repliek op dat hij ook zo triest zou kijken als hij kon zien wie daar voor
hem stond te dirigeren.
C onze ex-voorzitter André Fordel verhuisd is van kamer 209 naar kamer 306.
C we op de repetitie voor komend concert een mooie bas hoorden? Het was de
solist. Schampere opmerking uit de tenor-hoek C ‘zie je wel dat er bassen zijn die
mooi zingen.’
C op vraag van de dirigent van ons concert een muzikant toegaf dat hij de tweede
viool speelde. Stem uit de zaal: ‘En ja, dat is thuis ook het geval’.
C er door een pronte freule van het organiserend koor al met veel belangstelling
geïnformeerd werd wanneer ze die André D. nog eens kon ontmoeten. Tja!
C de voorzitter 25 jaar terug vergeten werd als jubilaris door de toen dienstdoende
voorzitter? Het kan verkeren zei Bredero.
C er in de volgende Eigen Krabbels ook aandacht zal besteed worden aan ons
concert in deSingel van 30 oktober.
Conze vrienden van de Chorale in diezelfde zaal hun jubileumconcert geven op
zondag 6 (15u) en dinsdag 8 december (20u). Alvast onze felicitaties.
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Engels voor beginnelingen
- 'Drie heksen bekijken drie Swatch horloges. Welke heks bekijkt welk Swatch horloge?'
En nu in het Engels:
'Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which Swatch
watch?'
En nu voor de specialisten:
‘Drie Zweedse transseksuele heksen bekijken de knoppen op drie Zwitserse
Swatch horloges. Welke Zweedse transseksuele heks bekijkt welke knop op welke
Zwitserse Swatch horloge ?'
En in het Engels (hou u vast) :
'Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch watch switches. Which
Swedish switched witch watches which Swiss Swatch watch Switch ?'

De tijd van toen (en nu)
Radeske: van tennisveldje naar riant vakantieverblijf
Het moet in de laatste zomer van de ‘roerige’ zestiger jaren geweest zijnC
Meneer Bourguignon, toen nog onderpastoor van Sint-Laurentius in Antwerpen,
was volop bezig om zijn droom te realiseren, nl. een eigen parochie te stichten die
Johannes-de-Doper zou heten in de Lange Elzenstraat.
Advokaat Paul Schrooten uit de Haantjeslei was in de sport bezig om het huren van
spelers niet langer mogelijk te maken en we zaten met de ruchtmakende zaakVermeersch in het basket.
Ikzelf moest net aan mijn legerdienst beginnen, ik woonde nog thuis en dus ging ik
graag in op de vraag van de twee heren of ik geen zin had om een tennismatchke
te gaan spelen. Ik raapte mijn ene racket bij mekaar en stapte in de gezamenlijke
wagen, want het terrein lag wel in Lichtaart. Geen ‘brique pilée’ of een fijn Wimbledongrasveld. Gewoon grote, harde tegels, een net en de oppervlakte van een tennisterrein met strepen, ook geschikt voor een dubbelspel. Want er werd na enkele
spelletjes gewisseld van partner: met z’n tweeën tegen de ene overblijvende van
ons drieën. De uitslag had dan ook geen enkel belang.
Maar na afloop van onze tennisactiviteiten moesten we de toegangssleutel van het
ommuurde (nu ja, muur) terrein gaan afgeven bij de eigenaar, de boerC En vermits
er een eerwaarde bij was, kregen we alvast enkele glaasjes voorgeschoteld (of was
het koffie? ) en begon de boer te vertellen. Ja, dat hij er genoeg van had en dat hij
zijn boerderij wilde verkopenC Hoeveel hij er voor vroeg? Ik ken het bedrag, maar
om de gekende duistere redenen kan ik dat hier niet onthullen.
Wat er wel gebeurde, was dat ik in de vooravond nog naar meneer Duysburgh belde en hem het relaas deed van onze tennisnamiddagC Het tennis interesseerde
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hem niet, de boerderij des te meer. En er werd onderhandeldC
En zo kwam het dat de ZWK veel zweet, hard zwoegen en maanden later de trotse
bezitter werd van huize ‘Radeske’. Enkele renovaties later en tot op vandaag blijkt
het domein intussen een gegeerd oord voor groepen, bijeenkomsten of verblijven
van alle soorten mensen. Wie er de webstek www.radeske.be op nakijkt, zal vaststellen dat er haast geen vrije weken meer geboekt staan voor juli en augustusC
2018.
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Beste Luisteraars
De kamer van mijnheer Duysburgh.
De grote, ruime kamer in dat majestueuze gebouw, Amerikalei 47, met het fraaie
trappenhuis.
Later de kamer, minder ruim in een minder majestueus gebouw, naast ‘de 47’.
Elke weekdag tussen acht en halfnegen ’s morgens, en waarover we spreken ook
op zaterdag, deden een paar halfwassen jongens er de administratie.
Officieel maakten ze deel uit van het mannenkoor.
Maar met de baard fors in de keel konden ze alleen maar stoorzender zijn in het
knapenkoor dat rond dezelfde tijd repeteerde.
Officieus waren ze laaggeschoolde arbeiders die zich onledig mochten houden met
drukken — toen ook stencilen genoemd — nieten van het gedrukte, het gedrukte
corrigeren, er namen op schrijven, ZWK-rapporten schrijven (jawel, de knapen kregen toen een heus rapport dat als basis diende voor de ‘toelage’) en met tateren,
veel tateren.
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En glazen wassen, drinkglazen. Dat deden ze op donderdagmorgen, want de mannen hielden hun repetitie toen nog op woensdagavond.
(Enkele halfwassenen zorgden toen bij het begin van die repetitie voor ‘de bakken’,
een uitgelezen excuus om het gregoriaans, waarmee de avond gewoontegetrouw
werd ingezet, van zich af te schudden. Namen noemen is niet netjes, maar hoe een
zekere G.B. ooit gregoriaans geleerd heeft, blijft een mysterie.)
In die kamer naast ‘de 47’ stond een radio.
Een bruinig antiek meubel, maar wel uniek van ‘design’ (bovenaan mooi afgerond)
dat alleen maar kon toebehoren aan ‘iemand die nooit iets weggooit’.
Zo oud was het apparaat.
Zoek eens op ‘SBR afbeeldingen’ naar zo’n ding met onderaan drie knoppen en je
bent dicht in de buurt.
Maar tussen het gepiep, gekraak, gefluit en gezoem probeerde, na wat gefriemel
aan de afstemknop, zich toch één of andere zender een weg te banen naar het geduldige oor van de luisteraar.
C v.d.W. en een klasgenoot van hem wachtten telkens met frisse moed op de definitieve doorbraak van hun favoriete zender. Een Vlaamse zender, want tot veel
meer was het apparaat niet in staat.
Hun hart sprong dan ook op van vreugde toen het mirakel zich had voltrokken en
maakte nog een extra sprong toen een plechtige stem — het jonge volkje van nu
heeft totaal geen idee hoe plechtig zo’n stem wel klonk — hun favoriete orkest inleidde: de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner.
Een pas opgericht orkest, we spreken eind jaren vijftig, begin jaren zestig, en een
dirigent aan het begin van zijn carrière.
Blijkbaar lagen orkest en dirigent in de bovenste schuif bij die Vlaamse zender,
waarschijnlijk het pas opgerichte ‘Derde Programma’, de voorloper van Klara.
Er ging nauwelijks een ochtend voorbij of Marriner en zijn orkest waren van de partij.
Terwijl de knapen zich suf repeteerden onder leiding van een dirigent die hen met
veel overgave leerde een Palestrina of een Durieux te ontcijferen, genoten ze daarboven in de kamer van Mozart, vooral Mozart, de lievelingscomponist van Marriner.
Aan dat alles dacht die klasgenoot toen hij vernam dat de man overleden was.
Sir Neville Marriner.
Op 2 oktober.
92 was hij en een week later zou hij nog in Brussel dirigeren.
De weg van het leven.
Mijnheer Duysburgh weg.
Marriner weg.
Wij vroeg of laat weg.
Maar waar is die radio C?
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Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
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.
Deze Eucharistieviering heeft plaats in de gebouwen van Sint-Norbertus,
Amerikalei 47, op vrijdag 11 november 2016 om 11 uur.
Er is mogelijkheid tot parkeren op de speelplaats, ingang Amerikalei 47.
Dit jaar gedenken wij in het bijzonder:
De heer Jose Castro Segura, echtgenoot van señora Yolanda Carpio Castro

Z.E.H. Ferre Caris, ere-pastoor Verrezen Heer
De heer Karel Beuten, weduwnaar van Liev Schellekens
De heer Jos Lefever, weduwnaar van mevr. Tineke Van Hoeymissen
Mevrouw Anneleen De Cock, echtgenote van de heer Herman Van Remoortere

Mevrouw Godelieve Van de Mosselaer
Mevrouw Irène Van Loon, echtgenote van de heer Louis Coremans
Mevrouw Simonne Dewaele, weduwe van Jos Lissnyder

HEER, GEEF HEN DE EEUWIGE RUST

Personalia : Geboorte
Vreugde in de oktobermaand bij onze vriend Henri, want hij en zijn Annemarie werden de grootouders van een Portugese Diana. Proficiat!
Ook ex-lid Jos en Lin Willems - Renders werden sinds 11 oktober voor het eerst
grootouders van een jongen, genaamd Bas (52cm, 3,5 kg). Felicitaties aan de
grootouders, dochter Nele en Tim...
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Onze voorbije activiteiten :
Zondag 2 oktober
Zondag 9 oktober
Zondag 30 oktober

Heilige Geest – 27e Zondag vh jaar
Sint-Jacob – 28e Zondag vh jaar
Jubileumconcert Alma Musica

In de nabije en verre toekomst :
Dinsdag 1 november – 10u30
Zondag 6 november - 10u30
Vrijdag 11 november – 11u00
Zondag 13 november – 10u00

Heilige Geest – Allerheiligen
Heilige Geest – 32e Zondag vh jaar
Sint-Norbertus – Gedachtenisviering
overledenen van onze kring
Sint-Jacob – 33e Zondag vh jaar

Zondag 4 december – 10u30
Zondag 11 december – 10u00
Zaterdag 17 december – va 14u00
Zaterdag 24 december – 23u40

Heilige Geest – 2e Zondag vd advent
Sint-Jacob – 3e Zondag vd advent
Kerstzingen in A’pen
Sint-Jacob – KERSTNACHT

Zondag 1 januari 2017 – 10u30

Heilige Geest – NIEUWJAAR
Maria Moeder Gods
Sint-Norbertus – Nieuwjaarsreceptie
voor leden en ex-leden

Donderdag 5 januari 2017 – 20u30

Werkten mee aan dit nummer:
Tony Ah Munn, Guido Bontenakel, Paul Avermaete, Guido de Graeve, Johan Clerckx, Marc Coremans, Willem de Cock, Willy Clerckx, Rik Neel, Jan Leers, Luc Korthoudt, Jenny Backx, Lieve Van Ael, Walter Goossens, Marcel Coppens (v.u.)
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