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naar winkeltjes om de nodige 
geschenkjes en aandenken te 
kopen voor de familie en 
vrienden.We moesten toch zeker 
wel laten zien dat we in Roquetas 
geweest waren. 
     De ene een T-shirt ,andere 
kettingskes en weer anderen 
botten !!. Zo ieder wat wils en 
vermits we in de geburen waren 
van de “Coconut “ nog vlug een 
apiritiefje en terug naar  huis. O O 
terug naar het hotel. 
     Het was ondertussen al  twee 
uur voorbij vooraleer  we het 
restaurant binnen gingen  en zo 
was na het eten de namiddag al 
goed voorbij. 
    Dan maar een siesta onder de 
palmbomen  en afwisselend 
zwemmen en zonnen. 
    Na een opfrisbeurt aan tafel en 
de avond werd afgesloten met een 
show van flamencodanseressen. 
Een mooie avond waarin Maaike de 
hoofdrol speelde want zij  

kreeg achteraf de gelegenheid  om 
zich te laten fotograferen tussen de 
danseressen en 
begeleidingsgroepje. En fier dat zij 
was.  
     En zo werd het al Dinsdag  en 
onder een blauwe hemel werd de 
dag ingezet.Vandaag vertrok reeds 
het groepje ,dat voor ons al 
aangekomen was en zij moesten  
er reeds vroeg uit hun bedje om 
hun terugreis aan te vatten. 
     Vier van de thuisblijvers !! 
gingen op safary ,weer anderen 
gingen weer eens op stap om de 
winkeltjes af te schuimen voor 
aankoop van nog maar souvenirs 
en/of  gadgets . 
     De namiddag werd verder gezet 
met zonnebaden-zwembeurten en 
/of wandelen. 
Tijdens het avondeten gebeurde er 
een spijtig voorval: marleen kreeg 
een aanval van epilipsie en werd 
overgebracht naar een 
ziekenhuis.De stemming zakte naar 
beneden want hoogstwaarschijnlijk 
kon zij met ons niet mee terug. 
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OVERZICHT 
 
Ons tweede nummer telt minder,maar langere bijdragen.  
 
Zo hebben we Alberts afscheidstoespraak opgenomen en dat loont 
heus de moeite.  
We hebben een tekst herhaald die “Belgisch” is tot en met. 
 
En er volgt een vrij lang interview met een medepatiënt.  
Een feestkalender houdt u op de hoogte van onze verdere 
activiteiten. 
 
De redactie heeft bij haar laatste vergadering moeten constateren 
dat zij over onvoldoende mankracht beschikt om  een werking te 
verzekeren.Wij kunnen enkel verder als er voldoende inbreng en 
medewerking is van de lezer. 
 
 
        A.W. 
______________________________________________________ 
 

  
SOMMAIRE 

 
Peut-être les textes sont-ils moins nombreux dans notre revue, mais 
ils sont plus longs.  
 
Notre revue contient le discours de départ à la pension d’Albert. Il  
n’est pas piqué des vers. Je me ferai un plaisir de le traduire en 
français prochainement. En attendant, ceux qui connaissent la belle 
langue de Guido Gezelle pourront en profiter dès maintenant. 
 
Vous trouverez une longue interview, très émouvante, de Monsieur 
albert Maus. 
 
Un calendrier des fêtes. 
 
La rédaction souhaiterait voir ses effectifs renforcés. Allez ! donnez-
nous un coup de main. Tous les textes qui viennent du cœur sont 
beaux. 

Yvon 
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Mevrouw Maria VERCAMMEN (Wiske) 
Geboren te Zemst op 18 januari 1924 
Overleden te Vilvoorde op 15 februari 2013 
 
De heer Michel MOTTRY 
Geboren te Halle op 13 oktober 1950 
Overleden te Halle op 23 februari 2013 
 
Mevrouw Rita NAUWELAERS 
Geboren te Antwerpen op 21 september 1955 
Overleden te Edegem op 25 februari 2013 
 
Mevrouw Christiane DE SCHUTTER 
Geboren te Aalst op 18 mei 1945 
Overleden te Leuven op 24 maart 2013 
 
Monsieur AL BOUHALI 
Décédé le 5 avril 2013 
 
Mevrouw Angela STROOBANTS 
Overleden op 8 april 2013 
 
De heer Erwin MERTENS 
Geboren te Brasschaat op 16 juli 1965 
Overleden te Brasschaat op 11 april 2013 
 
Mevrouw Francine L’HOOST 
Overleden op 19 april 2013 
 
Mevrouw Tina ALBERGS 
Geboren te Hasselt op 15 mei 1966 
Overleden te Attenhoven op 25 april 2013 
 
Mevrouw Helga TUERLINCKX 
Geboren te Wilrijk op 5 augustus 1963 
Overleden te Wilrijk op 10 mei 2013 
 
De heer Jan MONFILS 
Geboren te Halle op14 mei 1955 
Overleden te Brussel op 13 mei 2013 

 

    Overleden     Nous ont quitté 
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Enkele mededelingen van de Raad van Bestuur. 
 
De laatste maand had IMSO wel af te rekenen met een aantal moeilijkheden waarover het 
hier zijn leden wenst in te lichten. 
 
Op 28 maart 2013 heeft de firma “La Plage”van Westende, in naam van de eigenaar 
van het appartement Ster der Zee 4C, Koning Ridderdijk 46 te Westende,  
medegedeeld dat het appartement wordt verkocht. Nadien werd voorgesteld dat 
IMSO vanaf 11 oktober 2013 niet verder over het appartement kan beschikken.  
Dit bericht kwam heel onverwacht gezien er met de eigenaar begin van dit jaar nog 
werd overlegd en we van deze intentie niet vooraf werden ingelicht. 
De Raad van Bestuur heeft sindsdien overleg met de Rotary Club van Zaventem 
die ons sinds vele jaren financieel en organisatorisch steunt bij het organiseren van 
een verblijf aan zee voor de patiënten van onze vereniging. 
Voorlopig heeft de Rotary Club beslist deze actie verder te sponsoren  ten voordele 
van onze leden en worden andere mogelijkheden van verblijf aan zee onderzocht. 
 
Een tweede probleem dat zich heeft voorgedaan is het faillissement van de firma 
CROSS, drukker van ons tijdschrift “Uit en thuis”.  Ondertussen is er wel een 
oplossing gevonden voor het drukken van ons tijdschrift.  Reeds voor dit  nummer 
wordt beroep gedaan op de firma “Al kopie” Brusselsesteenweg 90 te Grimbergen.  
Maar na de mededeling van het faillissement was het niet gemakkelijk om voor het 
huidig nummer over alle gegevens i.v.m. de puzzels en sudoku’s  te beschikken 
Uiteindelijk hebben we toch de hand kunnen leggen op alle gegevens i.v.m. de 
puzzels en sudoku’s. We vragen jullie wat begrip mocht dit nummer wat 
“onverwacht” overkomen. Naar de toekomst zoeken we graag wat technische 
ondersteuning op vrijwillige basis. 
 
Deze punten alsmede de verdere organisatie van de dienstverlening van onze 
vereniging zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de  Algemene Vergadering van 
woensdag  05 juni 2013, waarover jullie in het IMSO tijdschrift N°3, 2013 meer 
uitgebreide informatie zullen ontvangen. 
 
In naam van onze vereniging verblijf ik inmiddels, 
met vriendelijke groeten. 
 
 
Christel KEMPENEERS 
Voorzitter 
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Toespraak van Albert, gehouden op 11 december ll.  
Tijdens de receptie mij aangeboden door de directie, naar aanleiding van 
mijn opruststelling.   
 
Beste vrienden,  
 
Naar aanleiding van mijn opruststelling, biedt de directie mij deze 
receptie aan en ik kreeg de vrijheid, naast mijn collega’s, nog heel wat 
mensen uit te nodigen, waarvoor mijn oprechte dank want ik heb hiervan 
ruimschoots gebruik gemaakt.  Op mijn loopbaan van 44 jaar heb ik ook 
vrienden gekend die, mochten ze nog onder ons zijn, zeker vandaag erbij 
hoorden.  Ik denk dan oa. Aan Monique Deblay, samen in 1968 hier 
gestart, mijn vriend Leo, samen gestudeerd en hier onze loopbaan 
begonnen.  Ook  zijn zoon, Maarten liep bij mij nog stage maar het 
noodlot sloeg onverbiddelijk toe en enkele maanden geleden droegen we 
hem ten grave.  Ik denk ook aan Kristientje met haar onvergetelijke 
humor, aan mijn sportieve, energieke en trouwe vriend Luk, aan zuster 
Ludgard, Lisette Vandersande, en nog vele anderen.  Och ja, er komt een 
dag dat wij allen eens dezelfde weg moeten gaan.   
 
De laatste tijd vroeg men mij: heb je geen spijt, doet het geen pijn om ons 
te moeten verlaten ?  Dat is natuurlijk zo maar het helpt niet om in een 
hoekje te zitten treuren.  Ik kan beter die mooie carrière eens 
overschouwen…  
In de eerste plaats mag ik mij een gelukkig man noemen: 44 jaren zonder 
noemenswaardige gezondheidsproblemen, dat mag tellen niet ?  En dan, 
mijn loopbaan zelf eens onder de loupe nemen… 
 
De start zelf was al heel opmerkelijk.  In 1968 werd een compleet nieuwe ploeg 
kinesitherapeuten aangeworven en een tiental pas afgestudeerde jonge meiden 
en kerels ging aan de slag.  Eén-en-al enthousiasme, en wat een ambitie.  Ook 
het diensthoofd, Dr. Ketelaer was een zojuist afgestudeerde neuroloog en 
samen zouden wij het maken.  De toenmalige hoofdgeneesheer en stichter van 
dit huis, Dr. Charles Ketelaer himself stimuleerde en steunde onze ploeg voluit 
om ons bij te scholen in de neurologische revalidatie.  Er werden 
gerenommeerde proffen uitgenodigd, we organiseerden tijdens weekends 



 

IMSO 2013/2 7 
 

cursussen.  We volgden buitenshuis wetenschappelijke bijeenkomsten, 
specifieke opleidingen.   
 
We gingen samen naar tientallen en tientallen symposia, colloquia en 
congressen, overal te lande. Vervolgens onder mekaar discussiëren.  Zo 
bouwden we samen expertise op, zo leerden we onze stiel, ons vak.  Er groeide 
ook een nauwere samenwerking met de verpleegeenheden, ja soms misschien 
iets te nauwe, intieme banden….   En ook de al embrionaal aanwezige 
diensten van ergo, logo, psycho en sociale dienst kwamen langzaam maar 
zeker tot volle ontplooiing.  Het is de verdienste van ons reva-hoofd,  
Dr. Ketelaer junior, om de verschillende diciplines tot één revalidatieteam te 
smeden.  Zo verwierven wij een mooie reputatie in Vlaanderen, België en 
Europa.   
In de jaren zeventig kwam er ook een stevige syndicale werking tot stand en 
ook daar was ik behoorlijk actief bij betrokken.  Wat mij vooral in positieve zin 
uit die tijd is bijgebleven is de zeer constructieve houding van de toenmalige 
directeur de heer Willems, streng maar zeer rechtvaardig voor die jonge 
onstuimige ploeg syndicalisten.   
 
Ach, wat waren we nog jong, het leven lachte ons toe.  We vonden een lief, 
trouwden, stichtten  een gezin, verwierven een huisje met een tuintje, etc. 
Terugblikkend op die periode voel ik verwondering, wat een ongemeen 
boeiende tijd vol interessante ontwikkelingen.  En ik was erbij, meer nog, ik 
stond zowaar mee op de eerste rij.   
 
Maar, in de eerste helft van de jaren tachtig sloeg ook in onze instelling de 
crisis onverbiddelijk toe en onze job stond op de helling.  Zoals vele collega’s 
zocht ook ik een uitweg. Dankzij mijn goede relatie met Dr. Jespers, de 
orthopeed-chirurg van ons huis kreeg ik de mogelijkheid om halftijds een 
eigen praktijk op te starten.  We deelden jaren dezelfde wachtzaal.  De 
samenwerking die ik mocht ervaren was niet alleen uiterst leerrijk maar onze 
vriendschap en wederzijdse achting is tot vandaag even warm gebleven. 
 
In Juni 1997 sloeg het noodlot toe, Lieve werd geconfronteerd met een 
levensbedreigende ziekte.  Paniek overrompelde ons gezin, mijn plaats was 
thuis, bij Lieve, bij de jongens.  Dr. Jespers en Dr. Ketelaer zorgden ervoor dat 
ik binnen de kortste tijd mijn praktijk in goede handen kon overlaten en terug 
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voltijds in de kliniek aan de slag kon.  Ik ben ze beiden hiervoor zeer 
erkentelijk.  Ook van de collega’s en van veel patiënten ervoer ik veel steun.  
Maar vooral denk ik aan Pol, ons diensthoofd, hij voelde gewoon wanneer  het 
moeilijk liep.  Verscheidene malen zei hij dan:” je bent nu thuis meer nodig 
dan hier, we regelen dat later wel”.  Mijn leven lang zal ik Pol hiervoor 
dankbaar zijn.  We hebben samen, de jongens, Lieve en ik, gevochten, gehoopt, 
soms gewanhoopt maar dan weer geloofd dat we het gevecht konden 
winnen… Het heeft niet mogen zijn, we hebben de strijd verloren.  Toch beste 
mensen, van die periode zijn er ook momenten van intense intimiteit, van 
samenhorigheid in ons gezin die ik zal blijven koesteren.   
 
Ondertussen was het systeem van de zogenaamde conventie tot volle wasdom 
gekomen.  Het revalidatieteam had zijn plaats in de kliniek verworven. De 
naam en faam van dit huis als revalidatiecentrum voor MS-patiënten groeide 
in België, Europa en zelfs wereldwijd.  Melsbroek stond mee aan de wieg van 
het  Rims en onze ploeg nam het voortouw in tal van wetenschappelijke en 
praktische initiatieven.  Aai, hieraan denkend komt er een fierheid over mij 
want ik maak deel uit van die ploeg.  Nu wordt het tijd om ’t een en ’t ander te 
relativeren en in zijn juiste context te plaatsen…  

 
De raad van bestuur van dit huis tekent de algemene beleidslijnen uit.   
De concretisering hiervan is de opdracht van de medische staf; zij bepaalt de 
toepassing van de verschillende behandelmethodes en is verantwoordelijk 
voor de zorg van de haar toevertrouwde patiënten.  
 
Hiervoor moet zij kunnen rekenen op de medewerking van: 
-  De verpleeg- en zorgeenheid, van nursing tot diensthoofd. 
- De revalidatiedienst. 
- De verschillende secretariaatsdiensten. 
- De algemene directie en administratieve diensten, het ict. Inbegrepen. 
- De onderhouds- en technische dienst. 
- Vergeten we de mensen van de keuken niet, vele patiënten hebben             
specifieke noden. 
- En dan ook de poetsdienst die ervoor zorgt dat ons huis altijd netjes is.   
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De inzet en inbreng van iedereen is belangrijk want de keten is maar zo sterk 
als zijn zwakste schakel.   
 
In ons multidiciplinair revateam hebben we naast de revalidatieartsen, de 
sociale dienst, de ergo, logo, psycho, verpleging, secretariaat ook de dienst 
kine…. En daar heb, of had ik mijn plaats.  Daar  beoefende ik mijn vak naar 
best vermogen en in nauwe samenwerking met het team.  De focus van al ons 
doen-en-laten is het lot van onze ms-patiënten te verbeteren, te verlichten.   
 
We weten wat voor desastreuze ravage ms bij onze patiënten kan 
veroorzaken.  Tijdens mijn lange loopbaan heb ik met verwondering 
vastgesteld hoe sommige patiënten, zelf opgezadeld met een belangrijke 
handicap, een baken, een lichtpunt en steun kunnen zijn voor hun lotgenoten.   
 
Ik heb vandaag enkelen van hen mogen uitnodigen: 
 
Vooreerst André, volledig quadriplegisch met een spasticiteit om U tegen te 
zeggen.  Of gekluisterd aan zijn bed, of vastgenageld in zijn rolstoel; gevangen 
in dat geteisterd lichaam maar met een geest zo vrij, zo open en scherp, bij 
wijlen te scherp en altijd ten diensten  van zijn lotgenoten, lees zijn bijdragen 
in  jullie eigen tijdschrift maar, en denk maar eens aan zijn inbreng in de 
dialooggroep.  Deze man dwingt gewoon respect af.  
Vervolgens Ward: als jonge man was hij een sportieve kerel, een gerespecteerd 
mecanicien. En dan sloeg die ms toe.  Jaar na jaar moest hij inleveren, steeds 
meer en meer verlies incasseren.  Maar wat overbleef, wat hem restte, zou hij 
grijpen en met volle teugen ervan genieten, een echte levensgenieter is hij 
niettegenstaande alles gebleven.  Zijn medepatiënten voelen de levensvreugde 
die van hem afstraalt.  Ze zoeken hem op, in zijn nabijheid is het leven wat 
lichter om dragen.   
Al meer dan 34 jaar komt hij trouw naar Melsbroek, hij is wat ouder 
geworden, wat trager en een beetje pietje-precies, maar het uitspreken van zijn 
naam tovert bij veel patiënten spontaan een glimlach op hun gelaat.   
Het moet ook gezegd: André en Ward hebben achter en naast zich een sterke 
prachtige vrouw, dankzij Hilde en Maria zijn ze tot zo’n persoonlijkheden 
kunnen uitgroeien. 
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En dan Kristel, al jaar-en-dag voorzitter en boegbeeld van IMSO, jouw 
vereniging.  Ai-ai, wat heeft die ms de laatste tijd toegeslagen.  Maar Kristel 
blijft zich dag-na-dag inzetten,, hoe moeilijk het ook gaat.  En ze kunnen haar 
niet missen; als ze de kliniek komt binnengerold wordt ze onmiddellijk 
aangeklampt en bestormd met vragen en verzoeken allerhande.  Altijd staat ze 
klaar voor haar lotgenoten, misschien moet ze wat meer zorgdragen voor haar 
eigen gezondheid.  Maar zo zit ons Kristel nu eenmaal in mekaar, niet ? 
 
Jazeker, ik heb spijt en het doet wat pijn om mijn loopbaan nu af te moeten 
sluiten.  Maar ik mag mij een gelukkig man weten, ik ben fier op mijn bijdrage 
in het revateam en er is dat gevoel van dankbaarheid, ik heb van dit huis, 
vooral van de patiënten, meer gekregen dan wat ik heb kunnen geven.   
Het ga jullie verder nog allen goed in het leven. 
 
Albert Keersmaekers. 

 
______________________________________________________________ 
 

 
 



 

 

Haast en snoep zijn zelden  goed 

Als je vandaag in het buitenland durft te vragen waar België bekend voor is, 
heb je veel kans dat ze je antwoorden : "Voor zijn fraudeurs, zijn pedofielen 
en zijn seriemoordenaars."   Ga je door met aandringen, zeggen ze misschien : 
"Voor zijn chocolade, zijn frieten en zijn bier." Vooral dat eerste komt steeds 
meer op de voorgrond.     
 
In België gaan de heerlijkste verleidingen schuil onder namen als : Leonidas, 
Godiva, Boulanger, Cöte d'Or, Neuhaus, Guylian of Daskalides. Je hebt er in 
soorten : witte, bruine, zwarte, met drank, met kersen, met muntsmaak, met 
marsepein of met koffiebonen, met noten of met crème.   Zeevruchten of 
ijspralines.    In de etalage vind je ze in piramidevormige torentjes en 
bewaard op lage temperatuur.     
 
Begrijp je dan dat een Belg er niet kan aan weerstaan ?   Meer nog, als hij een 
cadeautje voor iemand nodig heeft, vertikt hij het nog na te denken, loopt de 
winkel binnen en koopt naargelang de graad van affectiviteit voor de ander 
250 gram , 500 of een kilootje. Het is zelfs zo dat ze hier elke vorm van 
creativiteit in het vinden van een cadeau aan hun laars lappen.   "We hadden zo 
weinig tijd en we vonden niets beters en dus hebben we maar pralines 
gekocht."    Onmiddellijk wordt de doos opengemaakt en gaat ze van hand tot 
hand.    
 
De aankoop heeft dus ook nog een zeker eigenbelang. Maar nu komt de tweede 
fase, nl. de consumptie.   De laatste tijd zie ik zoveel culinaire barbaren dat 
het niet mooi meer is. Met hun linkerrij kiezen bijten ze door het harde 
pantser, duwen de chocola met hun tong naar de rechterkant en slikken.   
 
Hoe kan je chocolade zoiets aandoen ?   Kijk, Riet en ik, van de 
fijnproeversclub, wij begrijpen dat niet.  Wij proberen trouwens nog altijd uit 
te vlooien hoe wij ooit aan een eigen huis en een eigen wagen zijn geraakt, 
want onze partners behoren tot de andere kant.  
 
 Als mijn vrouw 100 gram drop heeft gekocht, krijg ik er ook eentje.    Na een 
kwartier heb ik nog altijd een restje in de mond.    Nog vijf minuten later 
vraag ik haar of ik er nog eentje kan krijgen, maar aan haar stilte kan ik al 
merken dat dat niet het geval is.   Met een beteuterd  gezicht kijkt ze  naar 
het verfrommelde zakje op de tafel.   
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 Terwijl ik zalig zat te genieten, heeft zij in je pure  hap-slik-weg-stijl  de   
100  gram  achterovergeslagen.  
 
O wee, als ze een "nestje" muizen te pakken krijgt, want dan is de duivel los.   
Eerst komen de zwarte aan de beurt. Je moet van goeden huize zijn om nog 
net de staart uit haar mond te zien bengelen.  Een seconde later wordt die met 
een flits van de guillotine van de romp gescheiden en wordt de ruggengraat 
van het arme beestje gekraakt. Tom heeft Jerry verorberd. The rest is silence.  
 
Ik denk er ernstig over een cursus"snoep degusteren" te gaan uitgeven.    
Mijn video "Snoepen in België : een kwelling of een genot ?" is al in de handel 
verkrijgbaar (of te bestellen bij de redactie).   Vele mensen weten blijkbaar 
niet hoe je een praline moet aanpakken.   Kijk eens jongens, we zijn 
natuurlijk bereid hier enkele tips te geven, maar meer ook niet.   Trouwens 
al de rest is oefening. 
 
Als je mond voldoende groot is, stop je een praline helemaal tussen je 
kiezen.    Vervolgens klem je met je tong het kleinood vast tegen je hard 
gehemelte.   Na een tijdje begint de weke onderbuik te smelten en laat je de 
vloeibaar geworden chocola als een stroom van vloeiend goud over het zacht 
gehemelte heen je slokdarm inglijden. Dit procédé blijf je aanhouden tot 
enkel nog de harde korst overblijft.    Eén keer zo ver, is het begin van het 
einde aangebroken.    Het smelten duurt iets langer.  Het nagenieten begint,  
maar hierna is 't feest onherroepelijk voorbij. En zeggen dat er anderen zijn 
waarbij de pralines liggen te verkommeren op de bodem van hun maag.  
 
We houden nu een kleine wedstrijd om te weten waar u zich bevindt op de 
schaal van het fijnproeverdom. 

 
Een dikke, witte praline van Leonidas met noot (getest door Ward) : 
8 '  of meer :  40 punten 
5'  of meer :  30 punten 
3 '  of  meer :  20 punten 
1'   o f   m e e r      :  10  p u n t e n :  
Een figuurtje natuurdrop (door mezelf gesmolten) : 
Genotstijd   :               
23' : 40 punten  
17'   : 30  punten : 30 punten 
10' : 20    punten : 20 puntenn21       : 10 punten 
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Eén kleine, zwarte muis (door L. gedegusteerd) : 
Smelttijd   :                 
30'            :  40   punten  
20'            :  30 punten : 30 punten 
10'              :  20 punten : 20 puntennten 
2'               :  10 punten. 
 
 
Score en haar betekenis : 

U haalt méér dan negentig punten : u bent een grove leugenaar, een sjoemelaar 
op z'n Belgisch.   De eerste tijden waren elke keer zwaar overdreven. 
 
U haalt negentig punten : u bent een ware fijnproever en u wordt dan ook 
toegelaten tot de orde van : De ridders van het  Peperkoekenhuisje 
 
U haalt van zestig tot tachtig punten : met een vervolmakingscursus kan u er 
komen (denk aan boek en video) 
 
U haalt dertig punten of minder.   Geef toe, beste lezer niet veel snoeps.   U 
bent een culinair mispunt. Met u valt geen land te bezeilen. 

 

André  Werelds 
 

 
 

Twee kleinkinderen vragen aan oma : "Hoe oud ben je nu, oma ?" 
Waarop oma zegt : "Negenennegentig, beste kinderen." 
"Oma, dan ben je volgend jaar honderd." 
"Neen,  beste  kinderen,  vierennegentig." 
"Dat kan toch niet, oma." 
"Jawel hoor, want de laatste tijd ga ik hard achteruit." 
(Herman  Finkers) 
 
In Chili reis je van Noord naar Zuid en wandel je van West naar Oost. (Chileens 
gezegde)     vanwege André. 
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Interview van de Heer Albert MAUS. 
 
Albert verwelkomt me zeer vriendelijk bij hem thuis en laat me een kijkje nemen het 
aangepaste gedeelte van zijn woning zien, aangepast aan zijn motorische beperking. 
Aan zijn vier-gevel woning werden in de voortuin twee kamers bijgebouwd, een 
sanitaire ruimte en een slaapkamer. 
 
Aan Albert werd het opzet van het interview duidelijk gemaakt : pogen om de 
middelen van veerkracht te ontdekken die de patiënten toelaten om zich tegen de 
ziekte te verzetten, en een document op te stellen dat andere patiënten, hun familie, 
hun omgeving en ook jonge therapeuten,  zal toelaten om zich niet te laten 
meeslepen door de ziekte, voornamelijk in het begin staduim van de ziekte.  
 
Yvon heeft hem eerst uitgelegd hoe het interview is samengesteld uit de begin 
periode, de periode van de diagnose stelling, de na periode en de huidige periode. 
Voor ieder van deze perioden wordt verschillende aspecten belicht : de jeugd, de 
studies, de tewerkstelling, de sociale relaties, de identiteit, de persoonlijkheid, de 
omgeving, de vrijetijdsbesteding, de financiële toestand. 
 
A. DE BEGINPERIODE 

Je schoolopleiding, je opvoeding 
Y – Uit welk milieu kwamen je ouders ? 
A- Mijn moeder kwam uit een landbouwersmilieu in Frankrijk. Welstellende 
landbouwers uit Lotharingen. Mijn vader was de zoon van handelaars. 
 
Y- Had je broers of zussen ? 
A- Ik heb een broer en een zus. Ik was het tweede kind van het gezin. 
 
Y – Hoe verliep je schoolopleiding ? 
A- Op school verliep alles zonder problemen. Ik was geen uitblinker maar was een 
goede student. Ik had wel een moeilijke verstandhouding met mijn ouders. Zodanig 
dat ik op 18 jaar, één jaar voor het beëindigen van mijn humaniora mijn studies heb 
stopgezet. Nadien heb ik begrepen dat ik feitelijk het ouderlijk huis wou verlaten. En 
ben ik beginnen werken. 
 
Y- Had je toen naast de studies nog andere activiteiten, zoals een sportbeoefening  
A- Ik was gymnast op hoog niveau en maakte deel uit van de Franse Junior ploeg. Ik 
kon de grote spreidstand (grand écart) uitvoeren. In alle termen van het woord. En nu 
kan ik me dat moeilijk voorstellen dat ik zo lenig was. 
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Je tewerkstelling 
Y- Behaalde je het diploma secundair onderwijs ? 
A- Zoals ik al vermeld heb ik mijn studies vroegtijdig stopgezet. Ik ging bij oom 
wonen et ik heb werk gevonden, als stagiair,  in een firma van recuperatie van oude 
metalen. Ik werkte er gedurende twee jaar naast de werklieden met blauwe kraag, op 
de werkvloer. Vervolgens  heb ik mijn legerdienst gedaan in Duitsland gedurende 
twaalf maanden. Nadien ben ik nog teruggekeerd naar mijn voormalig werk tot eind 
1974, ongeveer drie tot vier jaar. Uiteindelijk ben ik naar Engeland vertrokken. 
 
Y- Ging je nog verder in het zelfde vak ? 
A- Neen, ik wou Engels leren. 
 
Y- Je wou je werk laten vallen om Engels te leren ? 
A- Ja. Ik was toen 23 en wou in het kader van import-export  voldoende kennis 
hebben van de Engelse taal. Nog altijd in de sector van de metaalhandel.  Dus 
besloot ik naar Engeland te reizen maar mij zus woonde en waar we gedurende 
enkele maanden een appartement gedeeld hebben en waar ik aan de slag kon met een 
vriend. Mijn kennis van het Engels verliep vlot. Voor mijn uitwijking naar Engeland 
was mijn kennis van het Engels zo goed als onbestaande. Na heb toen hard gewerkt; 
ik stond s’morgens op om 4u. ging naar de fabriek en volgde dagelijks Engelse les 
van 15 tot 18 u. gedurende enkele maanden tot ik een grote vooruitgang maakte. 
Nadien werd aangenomen in een firma van metaalindustrie et kreeg ik een 
buitenkans … de firma stuurde me naar het buitenland hoofdzakelijk naar Azië, naar 
Singapore, Indonesië en Maleisië … Ik heb veel afgereisd. 
 
Je sociale relaties 
Y- Laat ons teruggaan naar uw jeugd. Had je reeds vrienden ? 
A- Ja, maar slechts enkelen. 
 
Y- Waren het echte vrienden ? 
A- Niet echt meer kameraden. 
 
Y- Ja zoals meestal ? 
A- Vrouwen hechten zich gemakkelijker. IK had enkele vrienden. 

Y- Wat betekende voor jou je relatie met je collega’s ? 
A- Ik had met hen de beste relaties. Soms kon ik ook eens agressief overkomen : ik 
wou in mijn opzet slagen en dat heeft me mogelijks wel parten gespeeld, en enige 
vijandigheid teweeg gebracht.  
 
Y-  Ja, wat jalousie, denkelijk wat wedijver ? 
A- Niets ernstig. 
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Y- en uw functie in de eerste firma : je vertelde dat je eerst in een blauw pak werkte 
en nadien van functie veranderde ? 
A- Ah, ja, ja ik ben geleidelijk opgeklommen. In het begin kreeg ik vuil werk op te 
knappen : met een snijbrander werken … maar geleidelijk heb ik trapsgewijs kunnen 
opklimmen tot een functie in de commerciële diensten. 
Y-  Ja dat was wel wat anders. 
A- Inderdaad, toen heb ik veel gelezen om mij verder te bekwamen op het domein 
van de metalenhandel en op commercieel vlak. 
 
Y- In Engeland was het waarschijnlijk meer commercieel ? 
A- Ja, ik werkte er voor een Engelse firma en daar was het echt vooral commercieel. 
Tot in 1978. Ik heb daar mijn echtgenote leren kennen. We zijn getrouwd in 1981 
(Albert is geboren in 1952, hij was toen 29).  We hebben twee grote kinderen: een 
zoon van 30 en een dochter van 25 die beiden uitmuntende studenten waren. 
 
Je identiteit en persoonlijkheid 
Y- Wat maakte je toen zo levensgezind ? 
A- Ik weet niet of er iets specifieks mij aan het leven verbond. Voor mij persoonlijk 
was het mijn werk. 
 
Y- Reeds vroegtijdig heb je gedacht aan werken … maar we gaan het eerst hebben 
over je jeugd. 
A- Ja maar ik denk dat mijn jeugd niet de gelukkigste periode van mijn leven was. 
 
Y- Ja dat heb je al verteld. Denk je misschien dat het te maken had met het feit dat je 
het tweede kind was tweede van de drie. 
A- Ik was rebel, het moeilijkste van de drie en ik denk dat ik nooit kon bereiken .. 
dat ik me nooit kon ontplooien. Dat was de reden dat ik bij mijn tante ben gaan 
wonen waar dat wel gelukt is. 
 
Y- Op dat ogenblik wou je gewoon niet verder bij je ouders wonen en werk zoeken ? 
A- Hij doet teken van wel. 
 
Y- voor zichzelf leven, was dat zinvol voor jou ? Het bekomen van eigen middelen, 
dacht dat dat belangrijk was ? 
A- Ja, mijn vrouw en ik zijn terug naar België gereisd met een zoon van 4 maanden, 
in 1982, en alles liep als op wieltjes. We beschikten niet over veel financiële 
middelen maar ik had werk et ging er in op. 
 
Y – Heb je dan vriendschapsbanden kunnen leggen of gewoon met kameraden 
kunnen omgaan ? 
A- Ik heb vriendschapsbanden met ex-collega’s die toch heden blijven bestaan. Ik 
heb niet veel vrienden, slechts twee maar dan ook grote vrienden. 
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Y- Wat maakt dat het echte vrienden zijn ? 
A- Ik weet ik niet : het feit dat zich die vraag niet stelt. 
 
Je thuis en omgeving 
Y- Je woonde in de stad ? 
A- Ja 
 
Y- en je kon je best vaanpassen aan uw milieu ? 
A- Ja, ik heb me daar altijd thuis gevoeld. 
  
Op financieel vlak 
Alles verliep vlot. 
 
Uw vrijetijdsbesteding 
Y- je was gestopt met de gymnastiek ? 
A- Ja, vanaf de humaniora was ik er mee gestopt. 
 
Y- Je had niet veel vrije tijd ? 
A- Heel weinig, een beetje tennis met enkele vrienden. 
 
B- PERIODE VAN DIAGNOSESTELLING 

Y- Wanneer en hoe is de ziekte bij jou begonnen ? 
A- Het begin van de jaren 90, ik denk in januari. Het viel me op bij het scheren dat ik 
haast geen gevoel had ter hoogte van mijn wang. De volgende morgen was het 
gevoel terug gekomen maar was de ongevoeligheid naar de andere wang verhuisd, of 
t.h.v. het voorhoofd. Ik voelde dat er wat in me omging, maar wat wist ik niet. Ik heb 
enkele geneesheren geraadpleegd maar dan snel op consult geweest bij een NKO arts 
die me doorzond naar een neurochirurg die bij mij een onderzoek van sensorische 
hersenpotentialen heeft aangevraagd. Ik had geen idee over wat me overviel en hij 
vertelde niets over de diagnose. Wel schreef hij me vitaminen B injecties voor die 
erg pijnlijk waren en waarvan ik er slechts drie van de voorgeschreven negen heb 
laten uitvoeren.  Ondertussen kreeg ik, een eerste opflakkering in augustus 1990. 
Voordien in juli, bij de terugkeer uit verlof, wanneer ik de koffers uit de wagen naar 
boven bracht, zei nik tot mijn vrouw dat ik volledig uitgeput was, alsof mijn beide 
benen 20 kg wogen. Ik moest toen absoluut naar de firma want een collega vierde 
zijn afscheid. Mijn vrouw heeft me toen aangeraden eerst een siësta te doen, waarna 
ik na één uur terug in goede vorm verkeerde.  Een maand later eind augustus 1990 
deed ik een zware opflakkering.  
 
Y- Het was dus een snelverloop ? 
A- Ja. 
Y- Je begon in 90 en hetzelfde jaar deed je een zware opflakkering. 
A- … die heel mijn linker lichaamshelft heeft verlamd. De dokter werd er 
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bijgeroepen, een vriend die op 200 meter van hier woont, .. hij dacht dat het om een 
cerebro-vasculair accident (CVA) ging maar .. toen heeft men de diagnose gesteld .. 
(na herhaaldelijk overleg). 
 
Je tewerkstelling 
Y- En wat met je werk in deze periode ? 
A- Zeg maar … dat ik reeds in 1989 al onder hoge stress stond. Ik denk ten andere 
dat deze stress het uitlokkend element was. 
 
Y- En stress ten gevolge van wat ? 
A- in verband met moeilijke opdrachten die ik aan het overleggen was; ik moest 
destijds veel reizen, naar Rusland waar ik voor de firma vele zaken heb ontwikkeld 
die de firma veel geld hebben opgebracht. Echt veel geld. Ik denk dat dat een 
uitlokkende rol heeft gespeeld.  
 
Y- Kon je bij het optreden van de eerste symptomen uw taak nog volledig aan ? 
A- In september bleef ik thuis met ziekteverlof. Ik moest toen herstellen en vanaf 
oktober 1990 kon ik terug aan de slag. 
 
Y- De meeste symptomen waren opgeklaard en je voelde er haast niets meer van ? 
A- Inderdaad. Ik kon terug normaal functioneren. 
 
Y- En heb je het zo nog lang kunnen volhouden ? 
A- Ja nog ruim 3 jaar gedurende dewelke ik me helemaal rustig voelde. 
 
Y- Uw motivatie op het werk bleef zij dezelfde ? 
A- Ja, helemaal bewaard. 
 
Y- Heb je onmiddellijk naar informatie gezocht ? 
A- Inderdaad, ik heb me geïnformeerd maar was niet buitensporig ongerust over de 
potentiële gevaren. 
 
Y- Je dacht misschien deel uit te maken van de groep met lichte vorm van MS ? 
A- Inderdaad. 
 
Y- Je bent niet de persoon die zich reeds zorgen maakt over problemen die nog niet 
bestaan ? 
A- Neen, ik maakte me geen zorgen. Ik dacht, komt het zo ver dan zien we wel. Ik 
moest toen nog veel reizen.  
 
Y- En uw collega’s hadden die niets opgemerkt en heb je niet gevraagd om uw job 
wat aan te passen noch enig begrip van uw collega’s mits je nog kon functioneren 
zoals voorheen ? 
A- Zo was het. 
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Je sociale relaties 
Y- Tijdens deze periode van diagnosestelling hoe heeft uw echtgenote daarop 
gereageerd ? Heeft ze daar geen drama van gemaakt ? 
A- Neen, neen! Ik denk dat zij wel bewust was van de ernst van mijn ziekte, meer 
dan mezelf. Ik zelf was helemaal niet op de hoogte en in die tijd, 20 jaar gelden, was 
er veel minder informatie dan vandaag. 
 
Y- Toen bleef de houding van uw echtgenote dezelfde ? 
A- Ja. Ze heeft me op een dieet gezet. Het Kousmine regime. 
 
Y. Hoe evolueerden de relaties met uw vrienden ? 
A- Die bleven zoals voordien. 
 
Je identiteit, je persoonlijkheid 
Y- Je zei dat de ziekte plots en brutaal begon met belangrijke stoornissen ? 
A- Zeker snel, alhoewel ik in 1990 slechts een beperkte informatie had over de 
ziekte. 
 
Y- Zelf ben je op dat ogenblik niet verder gaan zoeken ? 
A- Neen. 
 
Y- Heb je ondervonden dat men je minder waardeerde ? 
A- Neen, integendeel ik voelde als opgelucht. Ik al we gevoeld dat zich iets in mijn 
lichaam niet pluis was maar het feit van er een naam op te plakken was al een 
bevrijding.  
 
Y- Waarschijnlijk zei je toch jezelf “wel man, ja laat je gaan, je voelt je zo moe, 
herpak je” ? 
A- Ja maar als men je meldt dat deze gevoelens te maken hadden met objectieve 
afwijkingen is dat ergens geruststellend. 
 
Y- Ik wou je net vragen wat je toen heeft geholpen om je niet te laten wegzinken. Je 
dacht misschien ook dat psychische elementen ook een rol konden spelen ? 
A- Misschien; zo goed weet ik dat niet meer. 
 
Y- Waar wat was je reactie wanneer je de diagnose werd medegedeeld ? Het kon iets 
zeer ernstig zijn. 
A- Neen, ik had er toen geen juist idee over. 
Y- Je hebt ja dan ook niet moeten overwegen hoe je de ziekte zou moeten aanpakken 
? 
A- (N.B. Albert gebaart van niet. Een korte periode van stilte treedt dan op die later 
in het interview zal verklaren wanneer hij zal praten over zijn relationele problemen 
tengevolge van de ziekte). 
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Y- En op filosofisch en religieus vlak, traden et toen veranderingen op ? 
A- (Albert blijft spraakloos). Later zal het interview uitwijzen dat deze episode van 
zijn ziekte geen veranderingen heeft teweeggebracht op religieus vlak. 
Y- Voor jezelf leven, dat was niet het geval bij jou : je was altijd bekommerd voor je 
familie, voor al wat je al verwezenlijkt had. 
A. Inderdaad, dat was het helemaal. 
 
Je thuis en je omgeving 
Y- Moest je aan je huis en omgeving een aantal aanpassingen doen ? 
A- Neen, toen nog niet. 

Op financieel vlak 
Y- Waren er toen financiële problemen ? 
A- Neen. 
 
Je vrijetijdsactiviteiten 
Y- Deed je nog aan sport ? 
A- Ja, ik speelde nog af en toe tennis, in het weekend of s’avonds met een collega. 
 
 
C- HET LEVEN NADIEN 

 

Y- Het leven nadien, laat ons zeggen het leven dat inging na drie jaren van remissie. 
Zijn er dan wezenlijke veranderingen opgetreden ? 
A- Ja toen begon ik te gaan met behulp van een wandelstok. Van toen dateren de 
eerste evenwichtstoornissen. De mensen in de straat moeten zeker gedacht hebben 
dat ik een aantal pinten op had… 

Je werkgelegenheid 
Y- Moest je het werk stopzetten ? 
A- Neen, neen, neen. 

Y- Viel het werk je niet te zwaar ? 
A- Neen. 

Y- Die grote vermoeidheid van het begin, had die je verlaten ? 
A- Niet echt, het hinderde me niet bij het gaan of om mij te verplaatsen met een 
wandelstok. 

Y- Integendeel, je jij dacht : ik ben moedig en moet vooruit ? 
A- Inderdaad. 

Y- Toch kwam er een ogenblik dat niet meer verder kon stappen ? 
A- Ja in 2004. 
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Y- En was dat wegens de vermoeidheid ? 
A- Heel zeker. En de firma die te Brussel gevestigd was verplaatste zich toen naar 
Mons. 
N.B. Albert heeft nog enige tijd verder gewerkt, niet officieel, tot hij niet verder kon. 
 

Je sociale relaties 
Y-  Hoe reageerden je collega’s toen? 
A- Zoals voordien.  
 
Y- Vanaf dat ogenblik is het echtgenote dat niet ongerust geworden, is ze je vanaf 
dan niet gaan betuttelen ? 
A- Neen, ik moet je wel zeggen dat we als koppel moeilijke tijden gekend hebben. 
 
Y- Zoals alle koppels  ? 
A- Zoals alle koppels. 

Y- Hoe ging het op je werk ? 
A- De directie heeft me steeds goed behandeld. 

Y- En je collega’s, je zei me voordien dat je gemakkelijk kortaf werd ? 
A- Ik was niet opgewonden. In de handel was ik steeds agressief en kortaf. Ik 
gedroeg me steeds alsof ik werkte in mijn eigen zaak. 

Y- En hoe ging je om met je vrienden ? 
A- Zoals voordien. Met je collega’s was alles voorheen. Met je vrienden.. 
 
Y- Maar je zei me toch dat je karakter veranderd was. 
A- Ja, maar met mijn twee beste vrienden bleef alles zoals voordien.  Ik heb 
anderzijds een andere groep vrienden ontwikkeld. Ja, nieuwe vrienden, buiten mijn 
koppel. Op dat vlak hebben we ons leven wel wat aangepast. 

 
Je identiteit, je persoonlijkheid 
Y- Denk je dat het van voordien het echte leven was en dat het leven van nu daar niet 
aan beantwoordt ? 
A- Ja, helemaal. Ik heb niet meer de indruk deel uit temaken van de wereld van de 
mensen die in het arbeidscircuit ingeschakeld blijven. 

Y- Ja, zeg je dan dat het niet verder de moeite loont om verder te leven ? 
A- Wel .. ik onderga het leven. 

Y- Ja, vroeger was je vrij om beslissingen te nemen. Nu moet je die ondergaan. 
A- Ik onderga, ik ben het niet die verder beslist van dit of dat te doen. Nu moet ik dat 
verwerken. 

Y- Wat is er verandert in uw hechting van het leven ? Zijn het dezelfde zaken als 
voordien ? 
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A- Neen, veel minder zaken hechten me nog aan het leven.  Ik laat me soms gaan 
alsof ik gewoon mee draai .. Ik neem de zaken zoals ze komen. Zover zelfs dat ik 
geen projecten heb. Ik weet dat we met vakantie gaan 10 dagen , 15 dagen, in 
april,maar daarnaast heb ik geen project. Maar op dit ogenblik voel ik me in een 
moeilijke periode; ik neem antidepressiva … Ik heb het tegenwoordig moeilijk om 
mij naar de toekomst projecten te bedenken. Ik heb een consult aangevraagd bij een 
psychiater. In deze context heb ik het moeilijk om alle papieren rompslomp te 
verwerken. 
 
Y- Inderdaad daarvoor moet men kunnen beschikken over een zekere ijver. 
A- Het is hoog nodig dat dit terug wat controle krijg en de zaken één na één terug 
kan aanpakken. 

Y- En je eigenbeeld, uw zelfvertrouwen heeft er zeker moeten bij inboeten ten 
overstaan van vroeger toen je ging werken ? 
A- Ja, dat ben ik van overtuigd. 

Y- En uw religieuze overtuiging ? 
A- Ja, maar ik ben niet pratikerend. 

Y- … Uw religieuze overtuiging speelt geen rol bij jou ? 
A- Neen. 

Y- Sommige mensen verdiepen zich in hun religie om opnieuw het hoofd boven 
water te houden. 
A- Neen, dat is helemaal niet mijn geval. 

Y- Dus, je stelde geen veranderingen vast op religieus vlak sinds de ziekte heeft 
toegeslagen. Ben je gelovig ? 
A- Ja, ik ben gelovig. 

Je woning, je omgeving 
Y- Voor de transfers, gebruik je een tillift ? 
A- Neen, ik kan me nog zelfstandig oprichten. Vanaf 2004-2005 hebben we deze dit 
gedeelte bijgebouwd (N.B. begin van het interview). Ik kan me nog op enkele meters 
verplaatsen met een rollator. 

Op financieel vlak 
Y- Hoe verliep toen op financieel vlak ? 
A- Dat gaat wel. 

 
Je vrijetijdsactiviteiten 

A- Ik heb er geen behoefte aan. Ik heb mijn computer. 

Y- Betekent dat voor jou een grote hulp ? 
A- Oh ja. Dat laat me toe in contact te treden met vele mensen, om goed 
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geïnformeerd te blijven. Zelfs al lees ik niet veel boeken, ik lees wel veel korte 
berichten. Ik luister veel naar de radio. 
 
Y- Je wenst je verder te ontwikkelen ? 
A- Ik weet niet of ik me verder wens bij te ontwikkelen op cultureel vlak; in ieder 
geval wens ik op de hoogte te blijven over wat er zich binnen de wereld zo allemaal 
afspeelt.  
 
Y- Inderdaad, Dus je hebt ook interesse voor de politiek en de economie. Wat zou je 
kunnen helpen, denk je, om terug het hoofd boven water te houden ? 
A- Dat weet ik nu juist niet precies. 
 
Y- Zou je, zo bijvoorbeeld, geïnteresseerd zijn  in het schrijven van een artikel voor 
het IMSO tijdschrift, zie je dat zitten ? Voor mezelf vind ik dat zeer nuttig. (NB : Ik 
had in het interview duidelijk de overhand genomen en opgemerkt dat enerzijds 
Albert vermoeid was en anderzijds hij  ook wenste dat ons onderhoud  een meer 
luchtig karakter kreeg. En tenslotte :zoals Georges Brassens zei “Alle middelen zijn 
goed voor het helen van de ziel”. Ik heb ook nood aan een heropleving … een mens 
leeft niet van brood alleen .. Je moet je inzetten voor iets … ook voor den anderen. 
Zo niet leef je niet op het niveau van wat je bent.  Als mensen hebben het niveau van 
het dier verlaten et zijn in staat hoger op te klimmen en niet verplicht alles te 
ondergaan maar ons te verzetten t.o.v. tegenspoed. Een dier daarentegen is verplicht 
alles te aanvaarden. Zijn houding is vooraf bepaald door de stimulus die hem treft. 
Wij reageren anders. Wanneer je een mooie vrouw ontmoet dan reageer niet 
onmiddellijk impulsief .. 
A- Ja, want wij, wij weten en weten dat we weten.  
 
Y- wijn kunnen beslissen van haar privacy te respecteren, we handelen niet enkel op 
basis van genetische programmering. We reageren op een ander niveau. 
A- Hu Hum…  
 
Y- Ik denk dat dit echt belangrijk is : om anderen bij te staan. Je moet zichzelf 
ontdekken, en weten wie je bent.  En als je dat wenst te doen dan kan je dat niet 
alleen. Het kan enkele gebeuren in onderling overleg. Je mag niet naar je zelf kijken 
want dan wordt je narcistisch. Je kan je in de spiegel bekijken, je bewonderen. Maar 
dan kom je niet bij je innerlijke ik.  
A- Ah neen, neen. 
 
Y- Wanneer je in de spiegel kijkt dan zie je nooit uw blik, je ziet dan enkel je ogen 
en dat is alles.  
A- waar komen we dan terecht ! 
 
Y- Wel, zie je, de relatie tot de ander, dat brengt inzicht .. en brengt antwoorden op 
de vragen die je bezig houden. God ? Eindelijk : des antwoorden op de belangrijke 
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vragen. Deze antwoorden vindt je niet buiten jezelf, in de hemel … maar binnen in 
jezelf, in je diepste ik. Daar ben ik van overtuigd. 
A- (na overleg) Indien de antwoorden daar te vinden zijn. 
 
Y- Luister, je mag al stellen dat we meer betekenen dan wat we merken op het eerste 
opzicht : een mens die een evolutie heeft ondergaan, die nadenkt, we zijn meer dan 
dat. 
A- Ja, ja. 
 
Y- Je bent bij machte om na te denken, je ben een kampioen in ijzer- en metaalwaren 
en in handel. Dat zijn cognitieve kwaliteiten. Maar je bent meer dan dat. 
A- (op een tevreden toon) We weten en we weten dat we weten. 
 
Y- Men doet onderzoek naar de intelligentie van de dieren, naar hun 
aanpassingsvermogen. Men schotelt ze voeding voor en dan … en zie raven, die 
gebruiken hulpmiddelen : ze plooien metalen stengels om er haken van te maken om 
zich aan voorwerpen te hechten en los te rukken. Maar wij hebben andere 
mogelijkheden. 
A- Voorzeker. 
 
Y- Wel, wel ik denk dat we er best mee stoppen. Maar jij wou er iets aan toevoegen 
en op één punt terug komen ? 
A- Toch niet. 
 
Y- Is het het feit… ben je een overtuigd gelovige ? 
A- Neen, maar daar kan ik juist niet met overtuiging op antwoorden. 
 
Y- Maar er blijft steeds een belangrijke twijfel bestaan t.o.v. … ? 
A- Ja, zeg maar dat ik, mijn zus en mijn broer, in de familie zijn we traditionalist. 
 
Y- Dat is belangrijk. Dat is in ons overleg : mensen die een sterke cultuur hebben, 
kunnen daar steun in vinden om weerstand te bieden en de kop terug op te steken.  
 
We beëindigen dit interview s’namiddags (met een glas whisky) na een uitgebreid 
gesprek dat we beiden even passioneel vonden als het interview.  
 
 

_____________________________________ 
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FFFeeeeeessstttkkkaaallleeennndddeeerrr   222000111333                   

 
 

Zaterdag 01 juin   Koud Buffet Vrijwiligers - I.M.S.O. 

Woensdag 5 juni   Algemene vergadering IMSO 

Zondag 09 juni   Vaderdag – I.M.S.O. 

Zondag 04 augustus  Barbecue - I.M.S.O. 

Zaterdag 17 augustus  Mottor rijders – vzw steunt MS 

Zondag 18 augustus  Fietsen met Eddy Merckx – vzw steunt MS 

Zaterdag 31 augustus  Uitstap patiënten - I.M.S.O. 

Zaterdag 12 oktober  Mosselfeest - I.M.S.O. 

Maandag 11 november  Pannenkoekenbak – vzw steunt MS 

Dinsdag 10 december  Kerstfeest – Rotary 

Maandag 16 december   Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

 
 
     De feestkalender werd opgesteld op  06.02.2013 en is voor verandering vatbaar. 
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 
 
We ontvingen 9 correcte antwoorden van Jozef Caers, Wilfried De Buyser, 
Rita Pans, Madeleine Petrus, Myriam Saerens, Simone Steels, Rita Verbeke, 
Lucia Verschueren en Noella Wuytack. 
 
De winnares heet Rita Verbeke. Proficiat. 
 
Sudoku  
 We ontvingen 13 juiste oplossingen van Feddy Frankaert, Rita Pans, M-L. 
Peetermans, Madeleine Petrus, Alfons Roosen, Simone Steels, Josiane 
Swimmens, William Van Gijsel, Elly Van Waeyenbergh, Rita Verbeke, Livia 
Verschueren, Maria Vervoort, Noëlle Wuytack. 
 
De winnares heet Josiane Swimmens. Gelukgewenst. 
 
_______________________________________________________________________ 
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Juli - Juillet  Augustus – Août 
 
 
STAES Mr. Roger HERENT 
THILS Mr. Michel MERCHTEM 
VANDERMUEREN Luc LEUVEN 
CHAMON Sabine KOKSIJDE 
MAES Victorine (Borms 
Dirk) WILLEBROEK 
ROOMAN Mevr. 
Christa HEIST O/D BERG 
KORNAS Linda REET 
VAN DURME Luc AALST 
VAN 
QUICKELBERGHE 
Steven RONSE 
RUELLE Marthe BRAINE-L'ALLEUD 
LIEVENS Johan WINGENE 
LEBRUN Michèlle LAEKEN 
EVENS - GOOSSENS WERCHTER 

KERCKHOVE Liliane  
WEZEMBEEK-
OPPEM 

DE KERPEl  Ilse SILLY 
DE WEERDT Martine BERLAAR 
DE BOODT Frank OPWIJK 
HEYVAERTS  Eric NIEL 
LEROY - MAASSEN BRUXELLES 
ANNE Anita     ANTWERPEN 
PICARD Paula Melsbroek 
VAN GESTEL  Nancy DEURNE 
BORGHGRAEF Jean BERCHEM 
OLIE Viviane  GRIMBERGEN 
CLEMENS Frieda AARTSELAAR 

BROUCKE Lieve   
MANNEKENSVER
E 

PANS Rita BRUSSEL 
VAN AERSCHOT Elza  RILLAAR 
JACOBS Henriette TERVUREN 

 

RIJCKX Daisy ZWIJNDRECHT 

CORNELIS Myriam  
SINT-PIETERS-
LEEUW 

TUERLINCKX Helga WILRIJK 
VAN DEN BOSSCHE  
Rosa WOLVERTEM 
DAAMEN Ardina    GRIMBERGEN 
DE WACHTER Mr. 
Eduard RUMST 
THOMAS Marleen  OVERPELT 

NACKOM François   
ST. STEVENS 
WOLUWE 

SCHOUTEN Bernice ANTWERPEN 
LEJEUNE Jenny JETTE 
SMEETS Jan VILVOORDE 
BERVOETS Alfons TESSENDERLO 
DE MEYER Patrick BRECHT 
SCHELLENS Maria HAREN 
AMELINCKX Helena BORNEM 
BILLER Françoise LIMAL 
GOOSSENS Marie-
josé  VILVOORDE 

VANDERSTRAETE J.  
St.-STEVENS-
WOLUWE 

KHATCHATRIAN Nuni 
WOLUWE-ST-
PIERRE 

OOMS Paul WILRIJK 
GALLEZ Gisèle BOIS D' HAINE 
VAN DEN BRANDEN 
Walter BONHEIDEN 
VANHOVE Jeanine HERENT 
WALTERUS G. OVERIJSE 
CLAES   Chantal RIEMST 

 

 
 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw verjaardag, 
gelieve dan aan Christel Kempeneers uw adres en geboortedatum mede te delen 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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September - Septembre 
 
 
                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre nom ne figure pas dans la liste des aniversaires de Juillet, Août ou Septembre, 
prière de prendre contact avec Christel Kempeneers, la Présidente de l’IMSO.   

VAN DEN BRANDE Marina MECHELEN 
VAN DEYCK Maria   REET  RUMST 
SEL Annie HINGENE  
BLONDE Alain GENT 
BAl Gilbert  VILVOORDE 
VANLEEUW-FESTRAETS  Maria TIENEN  KUMTICH 
RONSMANS Marina LINTER 
VAN REMOORTELE Lea BUGGENHOUT-OPSTAL 
VERMARIEN Paul DEURNE 
L'HOOST Francine ELEWIJT  Zemst 
LOMMELEN Marcel ANTWERPEN 
ERAETS Annita TIELT-WINGE 
VANDENBERGH  Edward KRUIBEKE 
WEYGAERTS Lieve ZAVENTEM 
DEROOST  Dirk KESSEL LO 
ROGGEN Jean ZOUTLEEUW 
MASSIMO Mauro BRUXELLES 
WOUTERS Fabienne WAVRE 
BOTEL Ginette  BRASMENIL 
DOUTRELIGNE Joëlle WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
D'EXELLE Frie GRIMBERGEN 
MONFILS Jan  STROMBEEK-BEVER 
MASSCHAELE H. GALMAARDEN 
PANICO Mario LEUVEN 
LUPANT Julia BRUSSEL 
VINCK Franky HERENT 
HEUGHEBAERT P.  WESTMALLE 
BLOCKEEL Charles 
 

BAULERS 
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Quelques communications du Conseil d’Administration. 
 
 
Les membres du Conseil de l’IMSO ont rencontré ces derniers quelques 
difficultés dont ils souhaitent vous informer. 
 
Le 28 mars, la firme « La Plage » nous a informé, au nom du propriétaire de 
l’appartement « Etoile de la mer » à Westende, Koning Ridderdijk, que cet 
appartement était mis en vente. Par la suite, il a été convenu que l’IMSO ne 
puisse plus disposer de l’appartement à partir du 11 octobre 2013. Cette 
nouvelle était inattendue car il n’ était pas question de vente, lors d’une 
entrevue avec le propriétaire, au début de cette année.  
Le Conseil d’administration a depuis eu contact avec le Rotary Club de 
Zaventem, qui aide depuis longtemps notre association à offrir aux patients 
de notre organisation un séjour à la mer. 
Actuellement, le Rotary a décidé de continuer à soutenir cette action au 
profit de nos membres et de rechercher d’autres formules de séjour à la mer. 
Un deuxième problème qui a surgit, c’est la faillite de la firme CROSS, 
l’imprimeur de notre revue « Amicalement vôtre ». Entre- temps nous avons 
trouvé une solution pour l’impression de notre revue. Dès ce numéro, il est 
fait appel à la firme « Al kopie », Brusselsesteenweg 90, à Grimbergen. 
Mais, après l’annonce de cette faillite, il n’a pas été facile, pour ce numéro, 
de disposer de toutes les données en rapport avec les sudokus et puzzels. 
Finalement, nous avons pu mettre la main sur les données concernant les 
sudokus et puzzles. Nous demandons votre compréhension si cette revue 
vous paraît d’aspect inattendu.  
Pour l’avenir, nous espérons trouver un appui technique (bénévole) pour la 
revue. 
Ces points, ainsi que l’organisation ultérieure des services de notre 
association, seront abordés lors de notre assemblée générale du mercredi 5 
juin 2013, dont vous aurez des informations plus étendues, dans notre revue 
de l’IMSO numéro 3. 
Au nom de notre association, je reste à votre disposition, 
 
Avec mes salutations amicales. 
 
CHRISTEL KEMPENEERS 
Présidente 
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Interview d’Albert Maus – Mars 2012. 
 
 
Albert m’accueille avec gentillesse à son domicile et me fait visiter, avant toute chose, les parties 
de la maison aménagées pour palier ses difficultés physiques. La maison est une quatre façades et 
une partie du jardinet de la devanture a été utilisée pour créer deux pièces supplémentaires : les 
sanitaires et la chambre à coucher. 
 
Je lui explique que le but de ces interviews est d’essayer de mettre au jour certains des ressorts – 
on ne pourra pas les découvrir tous - qui aident les patients à rebondir face à leur maladie, et d’en 
faire un ouvrage visant à aider les autres patients à rebondir, particulièrement les nouveaux 
diagnostiqués, ainsi que leur famille, leur entourage, les jeunes thérapeutes et les thérapeutes en 
formation. Je lui explique aussi que les interviews se présentent selon une trame où sont 
considérées : la période d’avant, la période d’autour du diagnostic, la période d’après et la période 
actuelle et que chaque période est examinée sous divers aspects : l’enfance, les études, le travail, 
les relations, l’identité, la personnalité, l’environnement, les loisirs, les finances. 
 
 
A.-LA PÉRIODE D’AVANT 
 
La scolarité, l’éducation 
 
Y. - De quel milieu étaient tes parents ? 
A. – Maman était fille de paysans, en France, de la campagne. De paysans à l’aise, en Lorraine. 
Mon père était fils de commerçants. 
 
Y. – Tu avais des frères et sœurs ? 
A. – Un frère et une sœur. J’étais au milieu des trois. 
 
Y.- Comment s’est passée ta scolarité ? 
A. – Ma scolarité s’est bien déroulée. Je n’ai jamais fait tout feu tout flamme. J’étais un bon 
étudiant, mais j’avais des problèmes avec mes parents. Ce qui fait qu’à l’âge de dix-huit ans, un an 
avant mon baccalauréat, j’ai voulu arrêter complètement mes études et finalement, après coup, je 
me rends compte que c’est parce que je voulais quitter ce domaine familial qui ne me plaisait pas 
du tout. J’ai commencé déjà dans le monde du travail. 
 
Y. – Et, à ce moment-là, à part les études, qu’avais-tu comme autres activités ? Sportives ou autres. 
A. – Sportives. Je faisais beaucoup de gymnastique, à un haut niveau. J’étais en équipe de France 
junior. Les six agrès. J’arrivais à faire un grand écart. Dans tous les sens. Et maintenant on a du 
mal à croire que j’étais souple. 
 
Le travail 
 
Y.- Tu as le niveau des humanités ? 
A. – En fait j’ai terminé l’année avant la fin des humanités. Je suis allé chez un oncle et une tante 
m’installer chez eux et j’ai commencé à travailler. C’était dans une « boîte » de fer et métaux et j’ai 
grandi dans ce domaine. On récupérait les vieux métaux. J’étais là vraiment stagiaire, je travaillais 
avec les ouvriers, en bleu de travail, sur les chantiers, avec les ouvriers. Je suis resté deux ans. 
Ensuite j’ai fait mon service militaire, en Allemagne, douze mois, et je suis revenu dans la même 
société et je suis resté jusqu’à fin 74, trois, quatre ans. Ensuite je suis parti en Angleterre. 
Y. – Toujours dans le même travail ? 
A. – Non, non, je voulais apprendre l’anglais. 
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Y. – Tu interrompais ton activité professionnelle pour apprendre l’anglais ? 
A. – Oui. J’avais 23 ans et je voulais apprendre l’anglais parce que c’était l’import-export qui 
m’intéressait. Toujours dans le domaine des métaux. Donc, je suis parti en Angleterre où ma sœur 
habitait et on a partagé un appartement pendant quelques mois et j’ai travaillé avec un ami. Mon 
anglais est rentré assez vite. Je ne parlais pas l’anglais quand je suis parti là-bas.  
Je travaillais dur, je me levais à quatre heures du matin, j’allais travailler dans une usine et ensuite, 
de 3 à 6, j’avais mes cours d’anglais. Cela a duré quelques mois et petit à petit j’ai progressé. 
Ensuite, je suis entré dans une boîte de fer et métaux et là j’ai eu la chance… : cette boîte a 
commencé à m’envoyer un peu partout dans le monde, surtout en Asie, à Singapour, en Indonésie, 
en Malaisie…  . J’ai énormément voyagé dans ces contrées…  . […] 
 
Les relations 
 
Y. – Revenons à ton enfance. Est-ce que tu avais des amis ? 
A. – Oui, mais pas beaucoup. 
 
Y. – C’étaient de grands amis ? 
A. – Pas vraiment de grands amis, plutôt des copains. 
Y. – Oui : comme tout le monde. 
A. – Les femmes, elles, se lient plus facilement. Mais j’avais quelques amis. 
 
Y. – Dans le travail, quelles étaient les relations avec tes collègues ? 
A. – J’avais de bonnes relations avec mes collègues. Quelquefois j’étais agressif : je voulais réussir 
et peut-être que quelques fois ça m’a joué des tours, mais ça a crée quelques inimitiés. 
 
Y. – Oui, des jalousies sans doute, des rivalités ? 
A. – Oui, mais rien de grave. 
 
Y. – Et ta fonction dans ta première entreprise : tu m’as dis que tu travaillais d’abord en bleu de 
travail, et puis que tu avais changé de fonction ?  
A. – (Vivement) Ah oui, oui, oui, j’ai grimpé petit à petit. J’ai d’abord fait les sales boulots : 
couper au chalumeau…  . Petit à petit, j’ai gravi les échelons et je suis rentré dans les services 
commerciaux. 
Y. – Oui, c’est tout à fait autre chose. 
A. – Oui. Et à ce moment-là je lisais beaucoup, pour m’instruire, pour apprendre dans ce domaine 
(des métaux) et dans le domaine commercial. 
 
Y. – Quand tu es passé en Angleterre, là c’était plutôt commercial. 
A. – Oui, je travaillais pour cette société anglaise et là c’était vraiment surtout le commercial. 
Jusqu’en ’78. J’ai rencontré mon épouse. On s’est marié en ’81. (NDLR : Albert est né en ’52, il 
avait 29 ans). On a deux grands enfants : un fils de 30 ans et une fille de 25 ans, qui ont fait de 
brillantes études. 
 
L’identité et la personnalité 
 
Y.- Qu’est-ce qui t’attachait à la vie à ce moment-là ? 
A. – Je ne sais pas s’il y avait quelque chose de bien précis. Personnellement, c’était le boulot. 
 
Y. – Tu avais pensé très tôt à travailler… On va peut-être parler d’abord de ton enfance et des 
études primaires et secondaires. On sait que cela a une influence sur les personnes et sur les 
personnalités et on sait très bien que la façon dont s’est passée l’histoire de sa vie a de 
l’importance, bien sûr. 
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A. – Oui mais je ne pense pas que cela a été la période la plus heureuse de ma vie. 
 
Y. – Oui, tu l’as dit. Est-ce que tu penses que c’était une question de place, au milieu de la fratrie ? 
A. – J’étais le plus rebelle, le plus difficile des trois et je pense que je n’ai jamais pu atteindre… 
que je n’ai jamais pu m’épanouir comme j’aurais voulu et que quand je suis parti chez ma tante, 
j’ai pu m’épanouir, ça m’a fait du bien. 
Y. – À ce moment-là, tu avais fini ton baccalauréat, tu voulais simplement ne plus habiter chez les 
parents et chercher du travail ? 
A. – (Il me fait signe que oui). 
 
Y. – Vivre pour soi-même, est-ce que cela avait du sens pour toi ? Acquisition de biens matériels 
sans plus, est-ce que tu pensais que c’était valable ? 
A. – Oui ! Ma femme et moi, on est arrivé en Belgique avec un fils de 4 mois, en 1982, et tout 
roulait bien. On n’avait pas grand-chose comme moyens financiers, mais je travaillais, j’aimais 
mon travail. 
 
Y. – Est-ce que tu as pu développer des amitiés, ou as-tu simplement des copains ? 
A. –J’ai des amitiés avec des ex collègues avec qui je suis toujours ami. Je n’ai pas beaucoup 
d’amis, mais j’ai deux grands amis. 
 
Y. – Et qu’est-ce qui fait que ce sont des amis ? 
A. – Je ne sais pas : le fait qu’on ne se pose pas la question. 
 
L’environnement 
 
Y. – Tu vivais en ville ? 
A. – Oui. 
Y. – Et tu aimais l’environnement où tu étais ? 
A. – Oui, je me suis toujours plu là où j’étais. 
 
Au niveau financier 
 
Tout allait bien. 
 
Au niveau des loisirs 
 
Y. – Tu avais cessé la gymnastique ? 
A. – Oui, en humanités, c’était fini. 
Y. – Tu n’avais pas beaucoup de loisirs ? 
A. – Vraiment très peu. Un peu de tennis quand même, avec quelques amis. 
 
 
B - LA PÉRIODE AUTOUR DU DIAGNOSTIC 
 
Y. - Quand et comment la maladie a-t-elle commencé ? 
A. – Cela a commencé au début des années ’90, je crois : janvier. J’ai commencé en me rasant le 
matin, en me disant : il n’y a pas de sensibilité sur ma joue. Le lendemain, c’était revenu et cette 
insensibilité c’était déplacée de l’autre côté, ou bien sur le front. Et je sentais qu’il y avait quelque 
chose, mais je ne savais pas exactement quoi. J’allais, je ne vais pas dire de docteur en docteur, 
mais je suis allé voir un ORL qui m’a envoyé chez un neurochirurgien, qui m’a fait passer des tests 
de potentiels évoqués. Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait signifier, et il ne m’a rien dit. 
Et je crois qu’il m’avait prescrit des injections de vitamines B, qui étaient très douloureuses, je me 
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le rappelle. Je crois que j’ai eu trois injections sur les huit qui auraient dû être faites. Et, 
entretemps, j’ai fait une première poussée, en août ’90. Et, avant cela, en juillet, je me rappelle que 
nous étions rentrés de vacances et que j’aidais à vider ma voiture : je monte les escaliers et je dis à 
ma femme : « Je suis vraiment crevé, on dirait que j’ai des poids de 20 kilos à chaque jambe et je 
dois absolument aller au bureau parce que on a un collègue qui prend sa retraite. Ma femme m’a 
dit : « Va faire une sieste » et c’est ce que j’ai fait et une heure après j’étais de nouveau en pleine 
forme. Et, même pas un mois après, fin août ’90, j’ai fait une grosse poussée. 
 
Y. – Donc, c’était rapide. 
A. – Oui. 
 
Y. – Tu as commencé en ’90, et, dans la même année, tu fais une grosse poussée. 
A. – Qui m’a paralysé complètement tout le côté gauche. Et on a appelé un médecin, un ami qui 
habite à 200 mètres d’ici […] il a cru que je faisais un accident vasculaire cérébral […] on a fait le 
diagnostic…  (NDLR : après de nombreuses démarches). 
 
Le travail 
 
Y. – Et, en rapport avec ton travail, à ce moment-là ? 
A. – Disons que, peu après, j’étais… c’était l’année d’avant, en ’89, j’étais sous un stress 
incroyable… moi je pense que c’était l’événement déclencheur…ce stress…  . 
 
Y. – C’était un stress dû à quoi ? 
A. – À de grosses affaires que j’étais en train de négocier ; je voyageais assez souvent, à l’époque, 
en Russie, et j’avais développé certaines affaires qui se sont concrétisées, qui ont fait gagner 
beaucoup d’argent à la société pour laquelle je travaillais. Vraiment, beaucoup, beaucoup d’argent. 
Je pense que cela a été l’élément déclencheur. 
 
Y. – Est-ce que, au moment de ces symptômes, tu arrivais encore à remplir les tâches que… 
A. – Au mois de septembre, j’étais à la maison, en congé de maladie. Il a fallu que je récupère, et, à 
partir d’octobre ’90, je fonctionnais de nouveau. 
 
Y. – Ah, les gros symptômes étaient passés et tu ne sentais plus rien ? 
A. – Non, pratiquement plus rien. 
 
Y. – Et, tu ne te sentais pas diminué dans ton efficacité de travail ? 
A. – Non. Je fonctionnais tout à fait normalement. 
 
Y. – Et, tu as continué longtemps comme cela, à fonctionner normalement ? 
A. – Oui, cela a duré 3 ans, pendant lesquels j’ai été vraiment tranquille. 
 
Y. – Ta motivation au travail était restée la même ? 
A. – La même, absolument. 
 
Y. – Tu t’es informé sur la maladie tout de suite ? 
A. – Oui, je me suis informé et je ne m’inquiétais pas outre mesure des problèmes potentiels. 
 
Y. – Tu te disais que tu étais peut-être dans les cas de clémence de la maladie ? 
A. – Exactement. 
 
Y. – Tu n’es pas homme à avoir peur de quelque chose qui n’existe pas encore. 
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A. – Non, je n’ai pas commencé à me faire des soucis. Si ça arrive, ça arrive, on verra bien. Je 
voyageais beaucoup à cette époque. 
 
Y. – Bon, tes collègues ne remarquaient rien et tu n’avais pas demandé d’adaptations à ton travail, 
ni de compréhension de la part de tes collègues, puisque tu faisais tout comme avant. 
A. – Exactement. 
 
Les relations 
 
Y. – Dans cette période de diagnostic, comment a réagi ton épouse ? Elle n’a pas fait de drame ? 
A. – Non, non ! Je crois qu’elle se rendait plus compte de la gravité de cette maladie que je ne me 
rendais compte. Je dois dire que je n’étais pas informé et, à l’époque, c’était il y a 20 ans, il n’y 
avait pas description de la maladie comme maintenant. 
Y. – Au moment du diagnostic, l’attitude de ton épouse était restée la même ? 
A. – Oui.  
Elle m’a mis sous une sorte de régime (NDLR : le régime Kousmine). 
Y. – À ce moment-là, tes relations avec tes amis n’avaient pas changé ? 
A. – Non. 
 
L’identité, la personnalité 
 
Y. – Tu as dit que tu as eu un début brutal, avec des symptômes importants.  
A. – C’était assez rapide, même si, à l’époque, en 1990, où j’ai été diagnostiqué, je ne connaissais 
pas vraiment la sclérose en plaques. 
 
Y. – Tu n’as pas cherché, toi, une information tout à fait complète sur la maladie, à ce moment-là ? 
A. – Non. 
 
Y. – Est-ce que l’estime envers toi-même n’avait pas changé ? 
A. – Non, au contraire, j’avais une sorte de soulagement. Après tout, je ne rêvais pas : je sentais 
qu’il y avait quelque chose, et le fait que l’on ait mis un nom (sur la maladie), c’était un 
soulagement. 
 
Y. – Sans doute que tu te disais : « Oui, mon vieux, tu te laisses aller, tu commences à dérailler un 
petit peu, tu te sens fatigué, secoue-toi un petit peu, des choses ainsi ? » 
A. – Oui, mais quand on t’a dit, c’est quelque chose d’objectif. 
 
Y. – J’allais te demander ce qui t’a aidé à rebondir à ce moment-là. Tu te faisais des idées, tu 
pensais peut-être qu’il y avait des éléments psychiques ? 
A. – Peut- être, je ne me souviens plus.  
Y. – Tu ne te souviens plus ? Mais, quand tu as su ? Parce que cela aurait pu être quelque chose 
d’extrêmement grave. 
A. – Non, disons que je ne m’étais pas fait d’idées. 
 
Y. – Donc, disons que tu n’as pas dû tellement rebondir à ce moment-là.  
A. - (NDLR : Albert ne dit mot. Ce silence se comprendra plus tard dans l’interview, lorsqu’il 
parlera de ses difficultés relationnelles, liées à la maladie). 
 
Y. - Au niveau des convictions philosophiques et religieuses, il n’y a pas eu de fluctuations à ce 
moment-là ?  
A. – (Albert reste silencieux).  
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La suite de l’interview va montrer que l’épisode maladie survenu dans sa vie n’a pas eu d’impact 
sur le plan religieux. 
 
Y. – Vivre pour soi, toi tu n’étais pas dans ce cas-là : au moment du diagnostic, tu vivais pour ta 
famille, pour ce que tu avais construit. 
A. – Oui ! Tout à fait ! 
 
La maison et l’environnement 
Y. – Au niveau de la maison et de l’environnement, tu n’avais pas dû faire d’adaptations, 
puisque tu étais encore bien. 
A. – Non, pas de changements. 
 
Les finances 
Y. – Pas de problèmes financiers. 
A. – Non. 
 
Les loisirs 
Y. – Du sport, tu en faisais encore ? Du tennis ? 
A. – Oui. C’était de temps en temps : un Week-end ou un soir, avec un collègue. 
 
 
C- LA VIE D’APRÈS 
 
Y. – La vie d’après, on va dire qu’elle commence quand ces trois années de rémission se sont 
écoulées. Là, après 3 ans, il y a de nouveau eu un changement ? 
A. – J’ai commencé à utiliser une canne. J’ai commencé à avoir quelques problèmes pour 
marcher ; comme toujours, on perd son équilibre. Les gens dans la rue qui voient cela, ils pensent 
que tu as un coup dans le nez…   . 
 
Le travail 
Y. – Tu as dû arrêter le travail ? 
A. – Non, non, non, non. 
 
Y. – Ton travail n’est pas devenu trop lourd, à ce moment-là ? 
A. – Non. 
 
Y. – Tu n’avais plus cette fatigabilité du début ? 
A. – Non, pas vraiment. Et ça ne me gênait absolument pas de marcher ou de me montrer avec 
cette canne. 
 
Y. – Au contraire, tu te disais : je suis bien courageux de continuer. 
A. – Exactement. 
 
Y. – Il y a un moment où tu as cessé de travailler ? 
A. – Oui, en 2004. 
 
Y. – Et ça, c’était parce que tu étais trop fatigué ? 
A. – Oui, tout à fait, et la société, qui était à Bruxelles, s’est relocalisée du côté de Mons. 
NDLR : Albert a encore travaillé, non officiellement, pendant peu de temps, jusqu’à ce qu’il n’en 
puisse plus. 
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Les relations 
 
Y. – Tes collègues, ils avaient les mêmes réactions qu’avant ? 
A. – Oui. 
Y. – À ce moment-là, ton épouse, elle n’a pas commencé à s’inquiéter, à te dorloter ? 
A. – Non, je dois dire que, dans notre couple, nous avons traversé des périodes difficiles. 
 
Y. – Comme dans tous les couples. 
A. – Comme dans tous les couples.  
Y. – Cela allait bien à ton travail ? 
A. – J’ai toujours été bien traité par la direction. 
 
Y. – Et tes collègues, tu m’avais dit qu’avant, tu étais irascible ? 
A. – Je n’étais pas irascible. En affaire, j’ai toujours été agressif et mordant. J’ai toujours mené 
mes affaires comme si c’était mon affaire à moi. 
 
Y. – Et sur le plan des amis, c’était comme avant ? 
A. – Avec les collègues, c’était comme avant. Avec les amis… 
 
Y. – Mais, tu m’as dit que ton caractère avait changé, les amitiés changent à ce moment-là. 
A. – Oui, mais avec ces deux grands amis, rien n’a changé. J’ai développé également un autre 
cercle d’amis. Oui, je me suis fait de nouveaux amis, en dehors de ceux de notre couple. Sur ce 
plan-là, nous avions chacun notre vie.  
 
L’identité, la personnalité 
 
Y. – Est-ce que tu penses que cette vie d’avant ta maladie, c’était la vraie vie, et que maintenant 
ce n’est plus le cas ? 
A. – Oui, complètement : je n’ai plus l’impression de faire partie du monde des gens qui 
travaillent tous les jours. 
 
Y. – Oui, je veux dire : cela vaut moins la peine de la vivre ? 
A. – Heu… je subis ma vie. 
 
Y. – Oui, avant tu te sentais plus libre pour décider. Maintenant tu dois subir. 
A. – Je subis, je ne suis plus vraiment acteur qui décide de faire ci, de faire ça. Maintenant, je 
prends sur moi. 
 
Y. – Qu’est-ce qui a changé dans ton attachement à la vie ? C’est la même chose qui te rattache à la 
vie ? 
A. – Non, je crois qu’il y a beaucoup moins de choses. Je crois que je me laisse aller. C’est comme 
si j’étais en roue libre. Je prends les choses comme elles viennent. À la limite, je ne fais plus de 
projets. Je sais qu’on va partir en vacances 15 jours, 10 jours, au mois d’avril, mais, à part cela, 
aucun projet. Mais je suis également, en ce moment, dans une période plus difficile, je prends des 
antidépresseurs…  . J’ai l’impression d’être de nouveau en dépression et c’est quelquefois très 
difficile de se projeter. […]. J’ai demandé à voir un psychiatre, toujours dans ce même contexte de 
déprime, de changement d’antidépresseur, de problèmes avec toute ma paperasserie que je ne 
parviens pas à surmonter. 
 
Y. – Ah oui !c’est cela, il faut avoir l’élan pour faire ces choses-là. 
A. – Il va falloir que je me prenne en main pour mettre les choses à plat. 
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Y. – Et, au point de vue de l’estime de toi, elle a diminué l’estime de toi depuis la période où tu 
travaillais ? 
A. – Oui, je pense. 
 
Y. – Et, tes convictions religieuses ? 
A. – Oui, disons que je ne suis pas pratiquant. 
Y. – […] ça ne joue pas tellement (chez toi), les sentiments religieux. 
A. – Non. 
Y. – Il y a des gens qui se lancent dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel, pour rebondir. 
A. – Ce n’est pas mon cas du tout. 
Y. – Donc, tu n’as pas eu de changement dans tes convictions religieuses suite à cette maladie. Tu 
es resté croyant ? 
A. – Je suis croyant. 
 
La maison, l’environnement 
 
Y. – Pour tes transferts, tu as besoin d’un lift ? 
A. – Non, je me mets debout. C’est en 2004, 2005 que nous avons fait construire cette extension 
(NDLR : voir début de l’interview). Je peux encore faire quelques pas avec un cadre de marche. 
 
Les finances 
 
Y. – Côté financier ? 
A. – Ça va. 
 
Les  loisirs 
 
A. – Je n’en ai plus envie. J’ai mon ordinateur. 
 
Y. – Ça t’aide beaucoup, ça ? 
A. – Oh oui. Cela me permet d’entrer en contact avec d’autres personnes, de rester informé. 
Même si je ne lis plus beaucoup de livres, je lis beaucoup d’articles. J’écoute beaucoup la radio. 
 
Y. – Tu veux te cultiver ? 
A. – Je ne sais pas si je veux me cultiver, en tout cas je veux rester au courant de ce qui se passe 
dans le monde. 
 
Y. – Voilà. Donc, tu t’intéresses à la politique et à l’économie. 
Qu’est-ce qui pourrait t’aider, crois-tu, qui pourrait t’aider à rebondir ? 
A. – Je ne sais vraiment pas ce qui pourrait m’aider. 
Y. – Tu sais que si, par exemple, tu veux écrire un texte dans la revue de l’IMSO, c’est possible ? 
Moi, par exemple, ça m’aide. (NDLR : J’avais poursuivi l’interview en tenant le crachoir plus 
souvent qu’à mon tour, car j’avais remarqué  qu’Albert était fatigué, d’une part, et que, d’autre 
part, il était intéressé par notre conversation et aimait assez qu’elle prît de temps à autre un ton 
enjoué. Eh puis, « Tous les moyens sont bons aux médecins de l’âme », comme disait Georges 
Brassens. J’ai besoin de rebondir aussi…  . On ne peut pas vivre en ne se préoccupant que de boire, 
de manger, de faire…, etc., il faut faire quelque chose pour les autres. Si on ne le fait pas, on ne se 
réalise pas, on ne vit pas au niveau de ce que l’on est. Nous avons dépassé le niveau animal, 
c'est-à-dire que nous sommes capables de ne pas subir. L’animal subit absolument tout. Tout son 
comportement est réglé comme du papier à musique. S’il agit comme ceci ou comme cela, c’est 
parce qu’il a rencontré tel stimulus. Nous, ce n’est pas comme ça. Ah ! Tu vois une belle femme : 
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tu ne sautes pas dessus, pas directement en tout cas… 
 
A. – (se prenant au jeu) Oui, mais nous, nous savons et nous savons que nous savons.  
 
Y. - … nous pouvons décider de la respecter, donc nous ne sommes pas déterminés à agir selon 
notre programmation génétique, selon notre biologie, en fait. Nous sommes à un autre niveau. 
A. – (approbatif) hu hum.  
 
Y. – Je pense que ça c’est vraiment important : de faire des choses pour les autres. Il faut se 
découvrir, en fait, je crois, savoir ce que l’on est. Et si on veut le faire, on ne peut pas le faire seul. 
On ne peut le faire que dans l’échange avec les autres. Tu ne peux pas te regarder le nombril, sinon 
tu vas être narcissique. Tu te regardes, tu peux t’admirer. Mais tu ne vas pas entrer à l’intérieur de 
toi-même. 
A. – Ah non, non ! 
Y. – Si tu te regardes dans un miroir, tu ne verras jamais ton regard, tu verras tes yeux, c’est tout. 
A. - Ça va nous emmener… ! 
 
Y. – Eh bien, tu vois, la relation avec les autres, ça donne un éclairage… les réponses aux grandes 
questions. Dieu ? Enfin : les réponses aux grandes questions. Ces réponses ne sont pas à 
l’extérieur, dans le ciel, ce n’est pas là : c’est à l’intérieur, au plus intime du plus intime de nous-
mêmes. Je suis convaincu de cela. 
A. – (facétieux) Si les réponses sont là. 
 
Y. – Écoute, on peut déjà dire que nous sommes plus que ce que l’on dirait à première vue : qu’un 
hominidé qui a évolué, qui réfléchit, nous sommes plus que cela. 
A. – Oui, oui ! 
Y. – Tu es capable de réfléchir, tu es devenu un champion des fers et métaux et du commercial : 
c’est du cognitif. Mais nous, nous avons plus que cela. 
A. – (d’un ton enjoué) Nous savons et nous savons que nous savons. 
 
Y. – On fait des recherches sur l’intelligence des animaux, sur leurs capacités d’adaptation. On leur 
met de la nourriture et puis…Tu vois, les corbeaux, ils se servent d’outils : ils vont plier des tiges 
métalliques pour faire des crochets, pour accrocher quelque chose et tirer. Mais nous, on a quelque 
chose de différent. 
A. – Oui, c’est certain, c’est certain. 
 
Y. – Bon, bien, je pense qu’on pourrait arrêter. Tu voulais rajouter quelque chose, tu voulais 
revenir sur un point ? 
A. – Non, non. 
Y. – Est-ce que le fait…tu es croyant très convaincu ? 
A. – Non, justement, je ne sais pas. 
Y. – Plutôt, la partie de doute est importante par rapport… ? 
A. – Oui, disons qu’on a toujours été, moi, ma sœur et mon frère, dans la famille, on est 
traditionnaliste. 
 
Y. – Très important, ça ! C’est dans notre propos, ça : les gens qui ont une culture très forte, ils 
sont fort aidés par cela pour rebondir. Se serrer les coudes, c’est important. 
 
Nous terminâmes l’après-midi (devant un verre de whisky) par une conversation que nous 
trouvâmes tout aussi passionnante que l’interview, et nous quittâmes à regret, enchantés l’un et 
l’autre. L’un de l’autre ? 
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CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   222000111333                     

 
 

Samedi 01 juin   Buffet Froid Bénévoles - I.M.S.O. 

Mercredi 05 juin   Assemblée générale - I.M.S.O. 

Dimanche 09 juin   Fête des Pères - I.M.S.O. 

Dimanche 04 août   Barbecue - I.M.S.O. 

Samedi 17 août   Motto riders – vzw steunt MS 

Dimanche 18 août   Faire du vélo avec Eddy Merckx 

Samedi 31 août   Excursion Patients - I.M.S.O. 

Samedi 12 octobre  Fête aux moules - I.M.S.O. 

Lundi 11 novembre  Journée des crêpes – vzw steunt MS 

Mardi 10 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 16 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 

 
 
            Ce calendrier a été modifié le 06.02.2013 et peut encore être modifié 
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Nouveau – Nieuwe Sudoku 
 
 

                            
 
 

Prière de nous envoyer votre réponse avant le 01/08/2013. 
Gelieve uw antwoord door te sturen vÓÓr 01/08/2013. 
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Résultats du puzzle      Uitslag van puzzle 

        
Résultat du Sudoku       Uitslag Sudoku            
 

                                              
  
 
Résultat du sudoku : 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau, Madame Bernadette Lamarque,  Madame Arlette Gelin, Monsieur Vande 
Kerckhove Jean-Marie, Madame Ingrid De Roo, Madame Françoise Petit, Madame 
Valérie Poplemont, Madame Danielle Culot, Monsieur Bernard Lonez et Monsieur Luc 
Lemaire et Monsieur Bruno Durenne. 
 
Madame Bernadette Lamarque a gagné la récompense de 30 €. 
 
 
Résultat puzzle français :  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau, Madame Valérie Poplemont, Madame Lucette Sculier, Monsieur Bruno 
Durenne, Monsieur Bernard Lonez, Monsieur Luc Lemaire et Monsieur Vande 
Kerckhove Jean-Marie. 
 
Madame Lucette Sculier a gagné la récompense de 30 €. 
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