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Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de
voormalige woning Silberman in Antwerpen (Deurne)
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013, art1kel 6.1.1;
Gelet op het beslult van de Vlaamse Regenng van 25 JUli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regenng, artikel 6, 1°;
Gelet op het mm1ster1eel beslult van 6 JUni 2018 tot voorlopige bescherming als monument
van de voormalige woning Silberman 1n Antwerpen (Deurne);
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden 1s van 29 JUni 2018 tot 29 JUli 2018 en
waarvan de behandeling 1s opgenomen 1n biJlage;
Overwegende dat het waarderend onderzoek, waarvan de resultaten ZIJn opgenomen 1n het
beschermmgsdossier, de erfgoedwaarde van de voormalige wonmg S1lberman aantoont;
Overwegende dat de voormalige wonmg S1lberman als monument architecturale waarde bez1t
d1e als volgt wordt gemotiveerd:
Ondanks ZIJn korte loopbaan 1n ons land en ZIJn sterk aan Antwerpen gebonden opdrachten,
realiseerde architect Nachman Kaplansky (1904-sterfdatum onbekend) een consequent
modernistisch oeuvre waarmee hiJ terecht tot het canon van het Interbellummodernisme mag
gerekend worden. De vaststelling dat eigentiJdse tiJdschriften over kunst en architectuur, d1e
sterk biJdroegen tot het Uitdragen en promoten van de modern1st1sche Idealen 1n alle
d!sc1pllnes, ZIJn architectuur van wonmgen en appartementsgebouwen loofden en plaatsten
naast d1e van tiJdgenoten zoals onder meer een L. Stynen, G. Eysselinck, J. De Bruycker, W.
Van den Braeek en E. Van Steenbergen, getu1gt van een eigentiJdse waardering bu1ten de
regionale grenzen.
De wonmg S1lberman Uit 1937 aan de Van Notenstraat 1n Deurne, 1s een representatief
voorbeeld van de kwaliteitsvolle mterbellumarch1tectuur 1n het voorstedeliJk gebied van
Antwerpen waarmee bekende architecten zoals een Nachman Kaplansky zich bmnen de
heersende banalltelt van een trad1t1egetrouwe part1cul1ere woningbouw w1sten te
onderscheiden. Van de gekende, VriJStaande of halfopen VIlla's en burgerhulzen d1e Kaplansky
1n de loop van de ]aren 1930 tot stand bracht, vormt de wonmg S1lberman thans één van de
meest representatieve en herkenbare voorbeelden. De wonmg S1lberman beantwoordt
evenals ZIJn riJWOningen en flatgebouwen, aan de architectuurtaal van het
mterbellummodern1sme, sterk gemsp1reerd op en be1nvloed door ZIJn tiJdgenoten Le Corbus1er
en Dudok. Constanten 1n Kaplansky's oeuvre ZIJn de referentie aan het zakeliJk
baksteenmodernisme van Dudok gekenmerkt door een kubische volumetrie, het expressieve
gebruik van rood baksteenmetselwerk voor het gevelparement en veelsoortige raam partiJen,
alsook de eigenzinnige mterpretat1e van het pur~st1sch modernisme van Le Corbus1er wat z1ch
h1er u1t 1n een van de bodem "onthechte" volumewerking en elementen ontleend aan de
zogenaamde "pakketbootstiJI".
Aan de straatZIJde kriJgt het mass1eve, kubusacht1ge hoofdvolume door de inspringende
garagetravee en de horizontale vensterband ter hoogte van het souterram een onthecht,
quas1 "zwevend" effect. Ongeacht de verbouwmg aan de achtergevel, IS de tuinZIJde van de
Pagma 1 van 6

wonmg dynamischer van karakter door de m- en u1tspnngende volumes en geveldelen,
waann zowel honzontale als verticale muuropenmgen voorkomen. Het als een dakterras
(solanum) uitgewerkte platte dak van de achterbouw, 1s een zu1ver modern1st1sch element
dat evenals de bu1sleunmgen en patnJspoorten verw1jst naar de pakketbootesthet1ek.
Vooruitstrevend 1s de man1er waarop de planindeling en de veelsoortige gevelopenmgen van
de womng gebaseerd ZIJn op een functionele sch1kk1ng van de vertrekken, afgestemd op
voldoende bezonn1ng en verl1cht1ng. De voornaamste leefvertrekken bevmden z1ch aan de
westeliJk geonenteerde straatziJde en krijgen max1maal licht door een brede rechthoekige
vensterpartiJ en een beglaasde erker. De zuideliJk georienteerde ZIJgevel laat v1a vert1cale
Iichtsleuven op een discrete maar overvloedige man1er licht bmnen 1n de traphal. De
achtergevel wordt geopend door een grote raampartiJ aan het terras en een overhoeks
verticaal traplicht op de verd1ep1ng.
De belangnJkste vertrekken zoals de mkomhal, de traphal en de dne te verbmden
leefvertrekken bleven 1n hun oorspronkeliJke conf1gurat1e bewaard. Vermeldenswaardige
1nteneurelementen u1t de bouwpenode zijn de bewaarde bordestrap, de dubbele schuifdeuren
van de leefvertrekken, de betegelde vensterbank en het d1to schab boven de radiators 1n de
livmg, en de houten vloeren van strokenparket.
De voortuin met afslu1t1ng, de mnt met hellmg naar de garage en het pad dat le1dt naar de
Inkom maken Inherent deel uit van het ontwerp. De Uit de bouwpenode bewaarde aanleg van
de achtertuin, ontworpen 1n samenwerking met tumarch1tect René Lat1nne, 1s onlosmakeliJk
verbonden met de wonmg en typerend voor de mterbellumpenode. De aanleg van flagstones,
bestaande Uit een trap, terras, afboordmgen van perken, een centraal gelegen VIJVertje
omnngd door paadjes en een muurpartiJ (zitbank) refereert aan -veelal n1et bewaardetumantwerpen van andere opdrachten van Kaplansky zoals de voormalige v1lla Klemkramer
1n WilriJk. Het gerenoveerde keuken- en badkamergedeelte (2013-2014) doen wem1g afbreuk
aan de architecturale waarde van het geheel daar deze Uitgevoerd werden 1n de geest van de
bouwstiJl met respect voor het oorspronkeliJk concept en de d1to matenalen,
BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van art1kel 6.1.1 tot en met art1kel 6.1.11 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 JUli 2013 en art1kel 6.2.1 van het Onroerenderfgoedbesluit
van 16 me1 2014 worden de volgende onroerende goederen definitief beschermd als
monument:
voormalige won1ng S1lberman met 1nbegnp van de voor- en achtertuin, Van Notenstraat 17,
Antwerpen (Deurne), bekend ten kadaster: Antwerpen 32ste afdeling, Deurne 6de afdeling,
sect1e B, perceelnummer 536/WS.

De defm1t1ef beschermde onroerende goederen ZIJn aangeduid op het plan dat als biJlage biJ
d1t beslult wordt gevoegd.
De fotoreg1strat1e van de fysieke toestand van de defm1t1ef beschermde goederen wordt als
biJlage biJ dit besluit gevoegd.
Art. 2. Het monument heeft architecturale waarde.

De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van het monument ZIJn:
De half vnjstaande won1ng heeft een sterk zakeliJk karakter en omvat twee bouwlagen met
een souterram onder plat dak. Het geheel is opgebouwd Uit een blokvormig hoofdvolume van
twee bouwlagen en een sterk terugWIJkende Inkomtravee van één bouwlaag. Het plat dak
heeft een markerende dakliJst, deels van keramische dekstenen (voorgevel), deels van tegels
(achtergevel). De wonmg heeft een 1n het souterram mgebouwde garage, toegankeliJk v1a
een hellingbaan, en een kleme voortuin met een deels bewaarde afslu1tmg. Het perceel maakt
achteraan een kn1k waar z1ch de achtertum met bewaarde aanleg bevmdt.
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Het geheel1s uitgevoerd 1n roodbrum baksteenmetselwerk (volgens de bouwaanvraag "roode
Hollandsche baksteen") m halfsteensverband met Dudokvoeg -d1eperllggende gnJze lintvoeg
met platvolle rode stootvoeg- en 1s verlevendigd door rollagen ter hoogte van de
vensterpartiJen en de gevelemdes. Voor de constructie 1s gebruik gemaakt van gewapend
beton voor de vloerplaten.
BIJZonder m de wonmg 1s de aandacht d1e besteed wordt aan een goede verllchtmg,
verluchting en bezonnmg met onder meer grote raampartiJen, raambanden, llchtsleuven, een
gevelbrede raamband ter hoogte van het souterram, een volledig beglaasde erker en een 1n
de achtergevel overhoeks geplaatst vert1caal trapllcht.
Opgevat als een bel-etagewonmg onderscheldt aan straatZIJde de bovenbouw z1ch van het
souterram door de mspnngende garagetravee en de honzontale raamband ter hoogte van d1t
n1veau. H1eraan ontleent het bakstenen volume een onthecht, quas1 "zwevend" effect. De beletage wordt aan de straatZIJde gemarkeerd door een volledig beglaasde erker alsook een
grote rechthoekige vensterpartiJ d1e de eetkamer en het salon overvloedig voorz1en van
daglicht. Op de bovenverd1epmg bevmden z1ch de vensters van de twee slaapkamers aan
straatZIJde, Uitgewerkt als bandramen met licht Uitkragende lekdrempels van w1tte smalle
tegels. Van op de straat le1dt een pad langs de ZIJgevel naar de sterk terugWIJkende mkom
met lulfel op de bel-etage, voorafgegaan door een bordes met een trappartiJ van zeven treden
van blauwe hardsteen, afgebakend door een bakstenen muur met een verankerde
bUisleuning. De ZIJgevel heeft een vnj gesloten karakter. Ter hoogte van de mkom verlichten
VIJf vert1cale Iichtsieuven de mkomhal. De bovenverd1epmg toont gevaneerde muuropenmgen
zoals een bandraam voor de badkamer, met een licht Uitkragende lekdrempel van w1tte
tegels, en een getraliede patnJspoort.
De achtergevel heeft een mmder mass1ef karakter en 1s dynamischer opgebouwd u1t m- en
u1tspnngende blokvormige volumes met open of (deels) overdekte terrassen op de bel-etage
en de bovenverd1epmg. Het terras heeft een L-vorm1g afsiUitlngsmuurtJe en een steektrap
naar de tum toe. Het terras op de bovenverd1ep1ng dat d1ende als solanum 1s aan de zuidZIJde
afgesloten door een muurpartiJ met vier verticale muuropeningen en deels overdekt met een
lUifel. De andere z1jden hebben een bUisvormige leun1ng d1e doorloopt m een d1to 'frame',
vermoedeliJk om een afschermend doek aan te bevestigen dat kon weggeschoven worden.
Bepalend m de achtergevel 1s het verticale overhoekse trapllcht. De slaapkamer aan tuinziJde
heeft tevens een bandraam met een licht Uitkragende lekdrempel van witte tegels.
Naast de houten garagepoort, 1s het -meestal van rellefglas voorziene- stalen schnjnwerk van
de mkom met een getraliede vleugeldeur, van het verticale traplicht m de achtergevel, van
de twee patn]spoorten en het badkamervenster m de ZIJgevel, alsook het traliewerk aan de
binnenZIJde van de vensterband ter hoogte van het souterrain, nog ong1neel.
Aan de straatZIJde heeft de wonmg een voortuin en bakstenen afsiUitingsmuurtJe. Het pad
naar de Inkomdeur en de hellingbaan naar de garage, gevat tussen bakstenen muurpartl]en,
ZIJn aangelegd m bakstenen op hun platte kant en m v1sgraadverband. De muurtJes van de
voortuin en de garage ZIJn Uitgevoerd m hetzelfde baksteenmetselwerk en -verband als de
wonmg. Het n1veauversch1l met de hellmgbaan van de garage wordt aan de ZIJde van het
mkompad afgeschermd met een IJZeren leuning. De aanleg van de achtertum m "flagstones",
omvat een trappartiJ, een terras, een c1rkelvorm1g pad dat le1dt naar het afgeboorde VIJVertJe
met muurtJe (zitbank) en ook de muurtJes als afboordmg van de perken tegen de womng.
In de hUidige Indeling IS de oorspronkeliJke plattegrond van het bouwplan nog goed
herkenbaar en beantwoordt het aan de typologie van de bel-etagewonmg, met garage en
kelders op het souterrain, leefruimtes met ut11ita1re ru1mtes op de bel-etage en
slaapvertrekken met badkamer op de eerste verd1ep1ng. De voordeur op de bel-etage geeft
toegang tot een Inkomhal d1e aansluit op de ru1me traphal met bordestrap. De dne rUime
woonvertrekken, op het bouwplan aangeduid als 'salon' en 'eetkamer' aan straatziJde en als
'fam11iekamer' aan tulnZIJde, heden m gebruik als llvmg en bureau, ZIJn door grote
vensterpartiJen goed belicht en kunnen door m1ddel van een schuifdeur tot één geheel
verbonden worden. Vanu1t het bureau en de eetplaats heeft men toegang tot het terras dat
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v1a een steektrap 1n verbmd1ng staat met de tUin. In de traphal ter hoogte van het trapbordes
IS de vroegere 'linnenkamer', thans een z1thoek met verplaatste toegang tot het dakterras
(solanum). De bordestrap emd1gt op de overloop waar eerst de badkamer en wc op Uitkomen
en vervolgens dne ru1me slaapkamers, twee aan de straatziJde en één aan de tumz1jde. Een
betonnen steektrap le1dt naar het souterram, opgedeeld 1n de garage en verschillende
rUimtes, op het bouwplan benoemd als onder meer 'bergplaats', 'koolkelder', 'wijnkelder,
'prov1s1e' en 'waschkelder'.
Het 1nteneur 1s bepleisterd en beschilderd. In de traphal, leefrUimtes, overloop en
slaapkamers, bleef de 1n stroken gelegde parket bewaard. De traphal wordt ru1m verlicht door
VIJf sleufvensters met kolomvormig Uitgewerkte penanten en door het overhoekse, verticale
traplicht ter hoogte van het trapbordes. Bepalend 1n de traphal 1s de houten bordestrap d1e
een volle bepleisterde en beschilderde leunmg heeft met een zwartgeschilderde liJst, voorz1en
van een mass1eve houten c11indervorm1ge handgreep, aan de hand van koperen dragers
bovenop of tegen de leunmg vastgehecht. De rad1ator m de traphal staat geplaatst 1n een
hiervoor bestemde n1s. Tussen de hal en de liv1ng én de livmg en het bureau bevinden z1ch
de ongmele dubbele schuifdeuren m een geprofileerde omliJstmg waardoor de vertrekken één
doorlopende ru1mte kunnen vormen. De vensterpartiJ van de livmg 1s voorz1en van een even
brede, met zwarte tegels beklede, lage vensterbank d1e tevens d1enst doet als zitbank en
waaronder de radiator 1s geplaatst. Eenzelfde betegeld schab bev1ndt ZICh m de ms rechts van
de erker, met daaronder een radiator.
Art. 3. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:
1° de algemene doelstelling van de bescherming 1s het behoud van de erfgoedkenmerken
en -elementen d1e de bas1s vormen voor de erfgoedwaarden. De voorliggende
beheersdoelstellingen ZIJn ontstaan op bas1s van (beperkt) onderzoek m s1tu, literatuuren archiefonderzoek. D1t slUit n1et u1t dat biJ toekomstige werken en/ of verder onderzoek
gegevens bekend worden d1e ertoe le1den dat de omschreven beheersdoelstellingen
verfiJnd, genuanceerd of gemterpreteerd kunnen worden;
2° elke beheersdaad moet de beschermde erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en elementen respecteren en ondersteunen en vere1st een gemtegreerde en duurzame
aanpak waarbiJ het Impact op het geheel wordt afgewogen en waarbiJ de draagkracht
n1et wordt overschreden. Bewaren gaat voor op vernieuwen. D1t veronderstelt vakkundig
onderhoud en conserverende Ingrepen;
3° een beschermmg van het exteneur van de wonmg S1lberman beoogt het behoud en
herwaardenng van de modern1st1sche bultenarchitectuur qua schaal, volumewerkmg,
matenaalgebruik en afwerkmg. De architecturale e1genhe1d van het zogenaamde
"baksteenmodern1sme" Uit z1ch in de kubische volumetne en het expressieve gebruik van
rood baksteenmetselwerk met typ1sche Dudokvoeg voor het gevelparement en
muurpartiJen, m de gevaneerde, typerende raam- en glaspartiJen met overwegend stalen
schnJnwerk alsook m de elementen d1e refereren aan de pakketbootesthetiek zoals de
patriJSpoorten en het terras (solanum) met buisleun1ng. Voor het toekomstig beheer van
het exteneur ZIJn de bewaarde oorspronkeliJke bouwaanvraag en de archieffoto's, zoals
weergegeven m de documentatie, het Uitgangspunt. Het smds de laatste renovatie
deskundig vernieuwd stalen schriJnwerk van de erker en van de meeste vensters 1n
voor-, achter- en ZIJgevel alsook van de verticale glaspartiJen 1n de afslu1tmgsmuur van
het solanum, heeft de beeldwaarde van de gevels opn1euw sterk verbeterd gez1en d1t
gemsp1reerd 1s op de oorspronkeliJke matenaalkeuze en vormgeving. Ind1en biJ het
oorspronkei1Jk/h1stonsch schn]nwerk behoud en herstel n1et meer mogeliJk 1s of md1en
biJ niet-oorspronkeliJk schnJnwerk d1t moet vervangen worden, d1ent d1t te gebeuren met
het oog op een harmonisch, voor de bouwpenode representatief gevelbeeld. D1t
veronderstelt kwalitatief schnjnwerk op het vlak van u1tvoenng, vormgevmg en
matenaal keuze, afgestemd op oorspronkeliJke modellen, voor zover d1t wetenschappeliJk
onderbouwd kan worden. BIJ een vernieuwing van het erkerschriJnwerk 1n de toekomst
d1ent te worden gestreefd naar een reconstructie van de typ1sche afronding van de
beglaasde rechterhoek, zoals voorgesteld op de bewaarde bouwaanvraag en archieffoto
(zie documentatie). Ook voor de voortum met afslUiting en de mnchtmg en aanleg van
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de achtertuin geldt behoud van de erfgoedelementen. Herstel naar de oorspronkelijke
vormgeving van de slechts deels bewaarde afslu1t1ng aan straatziJde verdient
aanbeveling;
4° voor het toekomstig beheer van het inteneur van de wonmg S1lberman d1ent de
grotendeels bewaarde oorspronkeliJke plamndellng gerespecteerd te worden en wordt elk
toekomstig ontwerp geent op de bewaarde oorspronkeliJke bouwaanvraag zoals
weergegeven 1n de documentatie. Bepalend hierbiJ 1s de functionele schikking van de
vertrekken, afgestemd op voldoende bezonning en verlichting. De 1n hun oorspronkeliJke
conf1gurat1e bewaard gebleven mkomhal, traphal en de dne te verbmden leefvertrekken
op de bel-etage d1enen behouden te bliJven. Vermeldenswaardige 1nteneurelementen u1t
de bouwpenode zoals de bewaarde bordestrap, de dubbele schuifdeuren van de
leefvertrekken, de betegelde vensterbank en het d1to schab boven de radiators 1n de
llvmg, en de houten vloeren van strokenparket, ZIJn tevens te bewaren.

Art. 4. De zakeliJkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument ZIJn verplicht
de 1nstandhoud1ng en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1° het goed als een goede hulsvader te beheren en de nod1ge voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wmd of
water;
2° de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud u1t te oefenen;
4° onmiddelliJk passende consolidatie- en beve11igmgsmaatregelen te nemen 1n geval van
nood.

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating
worden aangevraagd:
1° de aanmerkeliJke rellefWIJZiging van de bodem;
2° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
3° het verwiJderen, vervangen, WIJZigen of verstevigen van constructieve elementen;
4° het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen van
behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen, te
verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantast1ng;
5° het Uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de bultenmuren van constructies:
a) het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van dakbedekking en gootconstruct1es;
b) het verwiJderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van de kleur, textuur of
samenstelling van de afwerkmgslagen;
d) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van bUitenschnJnwerken,
deuren, ramen, luiken, poorten, mclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazing, beslag,
hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verWIJderen, vervangen of WIJZigen van aard- en nagelvaste
elementen, smeediJZer en beeldhouwwerk, mclus1ef n1euwe toevoegmgen;
f) het aanbrengen, vervangen of WIJZigen van opschnften, publlclte1tslnncht1ngen of
Uithangborden, met u1tzondenng van verk1ezmgspubl1Cite1t en met u1tzondenng van
publlciteltslnnchtlngen, waarbiJ wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te
huur 1s, op voorwaarde dat de totale max1male oppervlakte n1et meer bedraagt dan
4 m2 ;
6° het u1tvoeren van de volgende omgev1ngswerken:
a). het plaatsen of WIJZigen van boven- en ondergrondse nutsvoorz1enmgen en
le1dmgen;
b) het plaatsen of WIJZigen van afslu1t1ngen;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel WIJZigen of verWIJderen van wegen en
paden;
d) het aanleggen of WIJZigen van verhardmg;
e) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
f) het structureel en fundamenteel WIJZigen van de aanleg van de achtertum;
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7°

het
a)
b)
c)
d)

Uitvoeren van de volgende handelingen aan of m het mteneur:
het Uitvoeren van destructief matenaaltechnisch onderzoek;
het Uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van n1euwe structuren;
het Uitvoeren van werken d1e de planindeling van het 1nteneur WIJZigen;
het verwiJderen, vervangen of WIJZigen van h1stonsche matenalen en het toepassen
van behandelmgen met als doel de h1stonsche matenalen te rem1gen, te herstellen,
te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantastmg;
e) het verWIJderen, vervangen of WIJZigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen,
bmnenschnJnwerk, 1nclus1ef de al dan n1et figuratieve beglazmg, lambnsenng,
beslag, hang- en slu1twerk, en van de waardevolle mteneurdecorat1e;
f) het bepleisteren van met-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere
samenstelling of textuur, alsook het ontple1steren van bepleisterde elementen;
g) het beschilderen van ongesch1lderde elementen of het schilderen m andere kleuren
of kleurschakenngen of met een andere verfsoort dan de aanwez1ge;
h) het plaatsen, verWIJderen of WIJZigen van technische voorz1enmgen zoals
verwarmmg, klimaatregeling, elektnsche mstallat1e, gelu1dsmstallat1e, san1ta1r, liften
en beve11iglngsmstallat1es, met u1tzondenng van d1e mstallat1es waarvoor geen
destructieve mgrepen moeten gebeuren en/of d1e geen storende Impact hebben op
de erfgoedelementen en -kenmerken.

Er 1s geen toelatmg vere1st voor het onmiddelliJk nemen van passende consolidatie- en
beve11igmgsmaatregelen m geval van nood, noch voor de u1tvoenng van regulier onderhoud.
Brussel,

1 8 SEP. 2018
De Vlaamse m1mster van Bultenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

~------~------~----~~
Geert BOURGEOIS
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