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Wil Kreuwels 

 

In 1958 ging ik Elektrotechniek studeren aan de TH (nu TU) Eindhoven. Al na korte tijd 
ontmoette ik Wil Kreuwels, ook beginnend student Elektrotechniek. Wil was een echte 
Limburger uit Noorbeek die van bier en vlaai hield, en wel in die volgorde.  
Wil had een kamer (“kast” zeggen studenten) waar een schoolbord hing. Er stond een 
kolenkachel, die hij af en toe uit een kolenkit moest bijvullen, en hij had een aantal 
goochelaarsspullen, zoals koordjes om truckjes mee te doen. Soms kwamen we met een 
paar studenten op zijn kamer op de avond voor de dag dat Wil een tentamen had. Wil had 
dan nog weinig voor het betreffende vak gestudeerd. Hij onderhield ons de hele avond met 
goochelen en moppen tappen. Hij dronk zwarte koffie en rookte pijp. Pas als we tegen een 
uur of twaalf weggingen begon hij te studeren. Hij studeerde de hele nacht. Dat was zijn 
gewoonte en hij haalde altijd zijn tentamens met heel goede cijfers. Met onze jaargenoot Bert 
Hoek sprak hij altijd af op welke dag ze tentamen zouden gaan doen, terwijl ze op dat 
moment nog niets van het vak hadden bestudeerd, maar ze slaagden altijd.  
Wil had het er vaak over dat hij wilde afstuderen op de elektromagnetische eigenschappen 
van een golfpijp gevuld met bier! Maar toen hij afstudeerde bij professor A. van Trier, in de 
afdeling Theoretische Elektrotechniek, was dat toch niet het onderwerp dat hij kreeg. Bij het 
uitreiken van de diploma’s zei van Trier dat Wil met vasthoudende overredingskracht zijn 
afstudeerwerk gestuurd had. 
We gingen regelmatig bier drinken in café De Vlek, op de Leenderweg tegenover de kruising 
waar de Aalsterweg begint. We gingen daar voornamelijk naar toe vanwege Klaartje, een 
leuk jong meisje, dat achter de bar stond samen met haar oudere zus (“Ouwe Klare”), die 
over haar onschuld waakte. Maar we gingen er ook heen omdat schuin tegenover het café 
een automatiek was aan de Aalsterweg. Na twaalf uur ’s nachts wilde de kok van zijn 
kroketten af en gingen we die voor de helft van de prijs helpen opeten. Wil lustte er wel een 
paar! 
Wil en ik hadden gemeenschappelijk dat we goed moppen konden onthouden. We deelden 
ze beiden automatisch in categorieën in. Wil had bedacht dat hij ze toch met een paar 
steekwoorden in een boekje wilde opschrijven. Dat ging lang goed, tot hij op een dag niet 
meer wist hoe de mop was die bij “Chinees, kat, n..ken” hoorde. We zijn er nooit meer achter 
gekomen. 
 
Op het NatLab kwam ik Bert Hoek en Wil Kreuwels weer tegen. Bert was nog een paar jaar 
mijn kamergenoot in de groep Klein. Wil zat eerst in de groep Klinkhamer die zich met 
computers bezig hield. Hij werkte ook nog een tijdje aan de filosofie van het testen in 
Apeldoorn bij de Philips Computer Industrie. 
’s Middags lunchten we in de koffiekamer van WB. Daar stonden ronde tafels. De groep van 
Arie Verkruijssen, waar ik in zat, kon wel met acht of tien mensen aan zo’n tafel zitten, vooral 
als de plateaus naast de tafel waren gelegd. Cor Loos zat ook in de groep. Af en toe schreef 
hij onder de tafel iets op een klein papiertje. Hij was de schrijver van het VIS college, de 
Vereniging tot Instandhouding van Sinterklaas en hij werkte het hele jaar aan de volgende 
Sinterklaasconference. Er werd aan tafel over allerlei onderwerpen gepraat. Op een dag ging 
het weer over het feit dat bij Bell Labs er met wel tien of twintig man aan een onderzoek kon 
worden gewerkt, terwijl wij dat met anderhalve man en een paardenkop moesten doen. 
Waarop Cor zei: “En dan maken ze die paardenkop nog groepsleider ook”. Arie kon goed 
tegen zo’n opmerking. 
De VOREKA ging opeens over op vierkante tafels in de koffiekamer. Daar waren we 
verontwaardigd over, er konden veel minder mensen aan zitten. De VOREKA heeft ons 
protest nooit begrepen. 
 
Toen in 1981 de groep Magnetic Bubble Devices, waar ik in zat, ophield te bestaan, mocht ik 
in de sector van Teer rondkijken naar een andere baan en zo kwam ik ook bij Wil Kreuwels. 
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Wil hield zich bezig met software. Hij zei: “Karel, jij bent een echte hardware man. En zeg 
nou toch eens eerlijk, software is toch net zoiets als een vuile onderbroek?” 
Dat werd het dus niet, maar ik kwam in de groep Digitale Elektronica van Nico de Troye op 
WB4, waar Wil ook zat. Sinds die tijd ging ik met hem en anderen uit de computerhoek 
lunchen. Na een tijdje noemden we ons “De Mee-eters”. Er werden onnoemelijk veel 
moppen getapt bij de koffie na de lunch. Arie Slob en Wil veegden na afloop de kruimels van 
de tafel op iemands schoot.  
Als er nieuwe haring in de koffiekamer te krijgen was en er kwam een nieuweling aan onze 
tafel zitten, ging Wil hem uitproberen. Hij vertelde dan de mop van de man die bij een 
haringstalletje om een klein harinkje helemaal van onderuit het vat vraagt. En hij wil hem er 
zelf wel uithalen. Hij stroopt zijn mouwen op, steekt zijn arm in het vat, haalt er een klein 
harinkje uit, doet hem weer terug, pakt er nog een, doet die ook terug en doet daarna 
hetzelfde met zijn andere arm. Eindelijk heeft hij er een die hem bevalt. De haringboer vraagt 
hem of hij er uitjes bij wil, of hij hem hier wil opeten of meenemen, maar de klant is totaal 
onverschillig. De haringverkoper zegt: “Ik begrijp het niet, eerst doe je zo moeilijk over die 
haring en nu kan het je niks meer schelen”. De klant zegt: “Het zit zo. Ik heb nogal last van 
eczeem op mijn armen en de dokter heeft mij gezegd dat zout water er zo goed voor is”. Als 
de nieuweling aan tafel zonder te verblikken verder bleef eten was hij geslaagd voor de test. 
 
Wil reisde regelmatig naar software-afdelingen van Philips in het buitenland en nam dan 
altijd als geschenk flessen Pascal mee. Hij zei dat het zulke heerlijk zachte jenever was. We 
vonden het toch wel een mooi toeval, een jenevermerk met de naam van een computertaal, 
zie figuur 1. En we zeiden tegen elkaar dat de ons onbekende slijterij in Geldrop, waarvan wij 
dachten dat hij daar die jenever kocht, er wel een pracht van een omzet uit zou halen. 
 

 
 

Figuur 1.  Etiket van Pascal 
 
Aan tafel wilde Wil altijd wedden op van alles en nog wat. Als iemand iets beweerde schreef 
Wil op een servetje dat die persoon een bewering deed en daar een kruik Corenwijn onder 
verwedde. Wil beweerde dan het tegenovergestelde en verdubbelde meteen de inzet naar 
twee kruiken Corenwijn. Daar kwamen dan weer beweringen bovenop en al gauw werden 
het dan drie of vier kruiken CE, Corenwijn Equivalent, dus Corenwijn of iets van dezelfde 



3 
 

winkelprijs. In een weddenschap met Cor Loos liep het helemaal uit de hand. Wil verloor een 
weddenschap met Cor, wat hem totaal niet interesseerde, want het ging hem uitsluitend om 
de jenever, en ging met tien (!) kruiken Corenwijn naar de kamer van Cor Loos. Die was daar 
helemaal niet blij mee. 
Wil was een voorstander van tegenkoppeling, feedback, in het maatschappelijk verkeer. 

Tegenkoppeling is een belangrijk principe uit de elektronica. Hij gaf het voorbeeld van de 
fabriek aan een rivier, die schoon water stroomopwaarts innam en vervolgens vervuild water 
stroomafwaarts spuide. De gemeente waaronder de fabriek viel stelde toen de maatregel in 
dat de fabriek in het vervolg de inname van het water stroomafwaarts moest doen en het 
vervuilde water stroomopwaarts moest lozen. Zo werd de fabriek gedwongen het afvalwater 
te reinigen voordat ze het kwijt konden. 
Een ander voorbeeld was de operatiekamer in een ziekenhuis. Wil zei dan: “Als ze daar de 
gevolgen van hun handelen zouden ondervinden zoals piloten in een cockpit, waar slordig 
werken tot de dood kan leiden, dan kwamen er veel minder fouten voor”.  
 
Wil was een Bourgondiër. Hij dronk de sterkst mogelijke koffie zonder melk uit de automaat. 
Maar omdat je dan maar een half gevulde beker kreeg, nam hij twee bekers koffie en droeg 
die dan tussen duim en wijsvinger tegen elkaar aangedrukt naar zijn kamer. In de gang op 
WB4 was een kleine vitrine. Daarin stond een beeldje van de hand van Wil met twee 
koffiebekers op zijn karakteristieke wijze vastgehouden. Er stond ook een paar afgetrapte 
basketbalschoenen van Wil in. Hij wilde niets van sport weten, maar ooit had hij dus aan 
sport gedaan. Het enige dat ik er van gezien heb, is een filmpje waarin Wil in een sportzaal 
een volleybalteam aanmoedigt. Wil was ook een liefhebber van Trappist. Hij reed speciaal 
naar de Sint-Sixtusabdij Westvleteren in België, waar hij een aantal kratjes haalde om 
meteen in het café ertegenover een aantal glazen te drinken. Om thuis de juiste temperatuur 
van de Trappist te krijgen nam hij een flesje van 4 graden uit de koelkast en mengde dat met 
een flesje op kamertemperatuur. 
Wil begon steeds meer rode wijn te drinken. Hij was lid van de Wijnbeurs en kocht in het 
groot in. Iedere collega kon bij hem bestellen. De wijn La Pauline was het bekendste merk 
van de Wijnbeurs en bij iedereen erg geliefd. De dozen wijn werden met een vrachtwagen bij 
Wil thuisgebracht. Hij had speciaal een lorrie gekocht om de dozen wijn naar binnen te 
transporteren. De hele kamer stond dan vol met opgestapelde dozen. Een wonder dat de 
houten vloer het altijd heeft gehouden. Op een nacht hoorde Wil een geweldige bons. Toen 
hij ging kijken bleek er een stapel dozen met flessen wijn te zijn omgevallen. Wil vertelde vol 
trots dat er niet één fles gebroken was. Naderhand kon je aan de deuken in de vloer zien 
waar de flessen gevallen waren. 
Wil werd een keer gevraagd om als pastoor op te treden bij een feest op het Lab. Dat wilde 
hij wel. Hij leende een pastoorstoga en schreed als een echte pastoor door de zaal naar 
voren. Volgens mij was hij, met zijn voorliefde voor wijn, zijn roeping misgelopen. 
Aan het eind van elke week ging Wil met een aantal collega’s naar het Archief, een kamer in 
de kelder van WB, waar ze dan rode wijn dronken en borrelhapjes aten. Wil zorgde natuurlijk 
voor de wijn. Als een ander wijn meebracht dan proefde Wil die en hij kon direct zeggen of 
het een gewoon wijntje was of een Grand Cru. In het Archief werd ook een boek met Notulen 
en de weddenschappen bijgehouden. 
Wil nam elke dag een uitsmijter bij de lunch. Toen ik hem er een keer vroeg of dat wel goed 
was zei hij: “We zien wel waar het schip strandt” en daarmee was het onderwerp afgedaan. 
Toen Wil diabetes kreeg wilde hij toch iets doen voor zijn gezondheid. Hij hield op met 
uitsmijters eten en nam in plaats daarvan bij elke lunch een schotel groenvoer. Ook nam hij 
in het vervolg een bruine papieren zak mee met daarin een flesje rode wijn. Rode wijn wordt 
inderdaad aangeraden bij diabetes. Maar volgens Wil werkte rode wijn tegen alle kwalen. 
Toen ik hem een keer zei dat ik doof begon te worden en hem vroeg of rode wijn daar ook 
tegen hielp zei: “Rode wijn werkt uitstekend tegen doofheid”. In Brabant zeggen ze “En gij 
geleuf da”.  
Na afloop van de lunch werden alle verpakkingsresten en appelschillen in de bruine zak 
gekieperd. Als Wil er nog niet was vroegen we “Waar is de zak, komt die zak vandaag niet?” 
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Wil was altijd uiterst royaal. Hij wilde nooit iets hebben, maar wel alles weggeven. Bij de 
koffie na de lunch in het Grand Café bracht hij elke week een grote doos met Merci 
chocoladereepjes mee voor de dames van de bediening. 
Wil deed Europese projecten. Hij zat toen in gebouw WO. Hij moest regelmatig naar Brussel 
“tijgen”. Maar hij had een hekel aan wat hij de “Eurotijgers” noemde die niets anders deden. 
Op zijn bureau had hij een stapel papier van een halve meter hoog over de vergaderingen 
van de projecten. Als hij iets zocht haalde hij direct midden uit de stapel het goede papier 
tevoorschijn. Zijn medewerker Teus Hazendonk gooide een keer, toen Wil naar Brussel was 
voor een project, de hele stapel weg. Toen Wil terug kwam liep hij zijn kamer voorbij. Die had 
hij niet herkend zonder de stapel papier! Hij was goed kwaad, maar binnen een paar weken 
had hij al een nieuwe stapel gekweekt. 
 
Wil vond dat hij zijn auto altijd veel te ver weg van WO moest parkeren. Bij de ingang tussen 
gebouwen WO en WAK was echter voldoende ruimte om een auto neer te zetten, maar daar 
mocht niet geparkeerd worden. Wil liet toen een extra nummerbord maken met zijn kenteken 
en bevestigde dat met tweecomponentenlijm aan de muur tussen de gebouwen in. Puur om 
eens te zien hoe lang het zou duren tot deze illegale actie zou worden ontdekt. Hij heeft daar 
vervolgens een aantal weken (!) zijn auto kunnen parkeren totdat één van de doorgewinterde 
bewakers erachter kwam en Wil de opdracht gaf de kentekenplaat binnen een dag van de 
muur te halen en zijn auto weer gewoon op de parkeerplaats te zetten. Anders zouden er 
maatregelen volgen. Wil koos toen toch maar eieren voor z’n geld. Inmiddels was echter de 
schilder geweest en die had keurig om het nummerbord heen geverfd! De nummerplaat 
hebben ze eraf moeten bikken. Wil vond het achteraf zelf wel een geslaagd experiment. 
Als Wil zo’n dubieus plan had, en dat had hij voortdurend, of iemand anders kwam met een 
dergelijk idee, dan trok Wil aan zijn pijp, dacht even na en zei dan: “Moet kunnen”. 
 
Wil maakte voortdurend problemen met de Belastingdienst. Hij stuurde nooit zijn 
belastingbiljet op tijd, dus voor 1 april, in, maar vroeg altijd uitstel aan. Dat kon hij wel een 
jaar volhouden. Hij had een keer bij de Bijzondere Lasten als ziektekosten rode wijn 
opgevoerd voor een bedrag van 20.000 gulden. Dat was omdat rode wijn hét medicijn voor 
zijn diabetes was. Wil moest aan het eind van het jaar de specificatie van zijn ziektekosten 
insturen. Hij nam een kerstkaart, zette daar de specificatie op, reed naar de Belastingdienst 
aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven en gooide daar zijn “aangifte” in de brievenbus. In 
het voorjaar daaropvolgend kreeg Wil te horen dat hij zijn belastingaangifte niet gedaan had. 
Wil legde uit dat hij dat wel gedaan had en maakte een enorme stampij toen ze de kerstkaart 
met specificatie niet konden vinden. Al kon Wil dan vasthoudend zijn gelijk blijven 
verdedigen, de Belastingdienst ging hier toch niet mee akkoord. 
 
In de laatste jaren voor zijn pensionering werd Wil groepsleider van de groep Robotica.  
De eerste ochtend kwam hij heel vroeg op het Lab en legde bij alle medewerkers uit zijn 
nieuwe groep een blaadje neer, waarop in zijn prachtige kalligrafische handschrift stond:  

“Der Meister arbeitet nicht”. Zo, die wisten waar ze aan toe waren! 

Wil bedacht dat we op het Lab POR deden, Product Oriented Research, maar dat konden 
alle elektronicabedrijven, en dat we daarom naar MOR toe moesten, Manufacturing Oriented 
Research. Hij kaartte dit aan bij Tromp van de Raad van Bestuur, die over de fabrieken ging, 
en die wilde daar wel naar luisteren. Het is Wil niet gelukt dit verder voor elkaar te krijgen. 
 
Als er bij de de Mee-eters iemand een jubileum had of afscheid nam, werd er een lied 
gemaakt, meestal door mij. We oefenden in de studio in WO en zongen het lied vervolgens 
in, waarna het op een CD werd gezet. Op het feest zongen we dan met zijn allen mee met 
de CD. Mart Graef maakte altijd schitterende tekeningen bij de liederen en voor de hoes van 
de CD. Zo zijn er wel zes CD’s ontstaan. 
Heinz Klamet en ik gingen op 1 december 2000 tegelijk met pensioen, we schelen 
anderhalve week in leeftijd. We organiseerden met zijn tweeën een dinertje voor de Mee-
eters in de Leemerhoef. Van tevoren zeiden de andere Mee-eters voor de grap dat ik weer 
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het lied moest maken. Dat heb ik toch gedaan, op de wijs van Die Lorelei. Heinz en ik 
hebben dat toen gezongen. Maar er was natuurlijk een ander lied gemaakt, en wel door Wil. 
Later hebben ze ons verteld hoe dat gegaan was. Toen Wil het lied klaar had en ze het 
gingen oefenen was het niet te zingen. De lengte van de woorden klopte niet met de melodie 
en hier en daar lagen klemtonen verkeerd. De andere Mee-eters wilden de woorden 
aanpassen, maar Wil bleef halsstarrig bij zijn tekst en wou er niets van weten. Er zat geen 
andere mogelijkheid op dan om toch maar een andere tekst te maken zonder dat Wil het 
wist. Bij het dinertje zongen de Mee-eters de nieuwe tekst en Wil stond achteraan zijn eigen 
tekst te brommen, want zingen kon hij niet, tot hij na een paar regels door had dat de rest 
een totaal andere tekst zong. Hij vond het niet leuk! 
 
Na mijn pensionering ging Wil nog drie jaar door, ondermeer omdat hij zijn 40-jarig jubileum 
wilde halen. Heinz en ik bleven gewoon op de vaste dag, woensdag, naar het Lab gaan om 
mee te lunchen en na afloop koffie te drinken. De Mee-eters vonden dat er een 
moppenboekje moest komen en dat Wil en ik dat moesten maken. Elke keer als er een mop 
verteld was zei men: “Dat is er weer een voor het boekje”. Hoewel Wil uit de computerwereld 
kwam had hij geen computer en daar wilde hij ook niets van weten. Thuis was zijn enige 
concessie aan de moderne tijd een fax-apparaat. Theo van de Hurk stuurde hem een keer 
een fax toe van meer dan tien pagina’s in negatief, dus witte letters op zwarte achtergrond. 
De inkttank was na de laatste bladzij leeg!  
Omdat Wil geen computer had moest ik het boek typen, de vormgeving doen en een 
drukkerij zoeken. De moppen werden vanzelfsprekend in categorieën ingedeeld met per 
hoofdstuk een categorie. 
Zo ontstond: “Vertel nog eens een mop…”. Mart Graef maakte een geweldig mooie 
kleurrijke cartoon van de lunchtafel met de Mee-eters en die kwam op de omslag. Op de 
achterkant stond een korte beschrijving en prachtige cartoons van Wil en mij, ook weer door 
Mart getekend. Maar ja, volgens het alfabet kwam Wil als eerste op de omslag en dat gunde 
ik hem ook van harte.  

 
 

Figuur 2.  De omslag van het eerste moppenboekje 
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Maar we kenden nog veel meer moppen dan de tweehonderd die erin stonden. Dus na een 
paar jaar moest er een nieuw boekje komen. Hans Brink had gezegd dat er van hem wel 
meer tekeningen van Mart Graef in het eerste boekje hadden gemogen. Dus we vroegen 
Mart om tekeningen te maken. Mart ging aan het werk en verraste ons door bij elk hoofdstuk 
een zwart-wit tekeningetje te maken van Wil en mij, bijvoorbeeld als bruid en bruidegom, als 
pastoor en non, als twee spelende jongetjes en nog veel meer. Het waren kunstwerkjes!  
De voorplaat was een andere tekening van een lunchtafel met de Mee-eters en achterop 
stonden onze portretten als cartoons en deze keer stond Mart er ook bij. Dat boekje was 
getiteld: “Wie kent er nog een goeie?’. 
  
 

 
 

Figuur 3.  Enkele cartoons van Mart Graef uit het tweede moppenboekje 

 
 

Figuur 4.  De omslag van het tweede moppenboekje 
 

Wil was ontzettend blij met de boekjes. Hij stuurde ze naar al zijn vrienden en kennissen toe. 
Voor hem was het toch een beetje zijn levenswerk. 
De boekjes werden bij mij bezorgd en ik bracht Wil dan een doos vol. Hij gaf me flessen rode 
en witte wijn mee terug. De flessen witte wijn kwam van zijn broer, die ze per ongeluk 
besteld had in plaats van rode wijn. 
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We werden voor de krant geïnterviewd over de boekjes. De eerste keer bij mij thuis. Daarvan 
dateert de volgende foto, Wil met rode wijn, zijn onafscheidelijke pijp en het moppenboekje, 
zie figuur 5. De wijn had hij zelf meegebracht, want hij vertrouwde niet op mijn oordeel, en 
terecht.  
 
 
 

 
 

Figuur 5.  Wil bij het interview 
 
Toen we al met pensioen waren nam ik op Wil’s verjaardag op 3 mei een dure fles wijn voor 
hem mee. We waren die dag de enigen bij de lunch. Bij de koffie in het Grand Café zei ik: 
“Wil, deze fles is voor jou voor vanavond, geniet er maar van”. Maar Wil haalde een 
kurkentrekker en twee glazen bij de dames van het Grand Café, trok de kurk eruit en schonk 
de glazen vol. Hij proefde de wijn en zei: “Dit is een goede Cru Bourgeois”. Een uur later was 
de fles leeg 
 
Toen Wil veertig jaar op het Lab was vierden we bij hem thuis een feest.  
Er was voldoende wijn om uit te kiezen. Mart had een pracht tekening van Wil gemaakt en 
daarmee witte T-shirts laten bedrukken. We kregen allemaal een shirt en staan daarmee op 
de foto, zie figuur 6. De tekening staat aan het eind van dit verhaal. 
In de voorkamer stond een lange tafel van het voorraam tot aan de achterkamer met daarop 
boeken en blaadjes. Herman Muller trok er één blaadje uit om te bekijken maar zette het 
gauw terug. De eerstvolgende keer vroeg Wil wie er aan zijn spullen had gezeten. Hij wist 
exact hoe alles gestaan had. 
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De volgende keer bij de lunch op het Lab hadden we allemaal ons T-shirt aangetrokken en 
zaten zo aan de tafel. Niemand durfde het toen aan om bij dit besloten gezelschap te gaan 
zitten. 
 
 

 
 

Figuur 6.  Wil’s 40-jarig jubileum 
 

Wil overleed in januari 2012. Een jaar eerder had zijn goede vriend en Mee-eter Heinz 
Klamet tegen hem gezegd dat als hij zo doorging binnen een jaar dood zou zijn. Wil zei: “Dat 
is ook een optie” en ging gewoon door zoals hij gewend was. Hij liet zich niets aanpraten. 
Nelly Brebels van de Mee-eters had daar een mooie Vlaamse uitdrukking voor: “Daar pakt 
geen verf op”. 
Toen Henk Bosma overleed werd de uitvaartdienst geleid door dominee Harms. Wil vond de 
preek geweldig. Hij kwam met Harms in gesprek en die bleek ook van rode wijn te houden, 
dus konden ze goed met elkaar opschieten. Wil bracht hem af en toe een paar flessen wijn. 
Toen Wil met zijn eigen uitvaart bezig was vroeg zijn zoon wie de uitvaartdienst moest 
leiden. Wil was katholiek opgevoed, maar hij had geen zin om een geestelijke uit zijn eigen 
familie daarvoor aan te wijzen. Toen zijn zoon vroeg: “Wat vind je dan van dominee Harms?” 
begonnen zijn ogen te glinsteren en hij zei: “Ja, die moet het doen”. Dominee Harms wist wat 
hij aan Wil had. Voor de uitvaart van Wil had hij een bijzonder passende preek gemaakt over 
de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. Wil zou ervan genoten hebben! 
Na afloop van de uitvaartdienst was er een receptie voor een groot aantal genodigden in het 
restaurant Jagershorst in Leende, vlak bij de snelweg. Daar pakte Wil zoals gebruikelijk 
royaal uit. Er kon flink worden gegeten en gedronken, helemaal in de stijl van Wil. 
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Wil had gevraagd om zijn as uit te strooien bij de Abdij van de Trappisten van Westmalle. 
Zijn zoons gingen met Heinz en de as van Wil daar naar toe. Maar ze kregen geen 
toestemming en kwamen er niet in. De as hebben ze toen gestrooid in de beek die langs de 
Abdij liep. 
 
Toen hij al een aantal jaren overleden was, vond zijn zoon in de nalatenschap van Wil een 
stapel etiketten met het opschrift “Pascal”, zie figuur 1. De schurk had van gekochte 
jeneverflessen de etiketten afgeweekt en daarmee zijn eigen merk gecreëerd! Dat was zijn 
laatste streek, voor zover ons nu bekend. 
 
Wil vertelde graag de mop over twee boezemvrienden, Jan en Piet. Piet is weliswaar veel 
ouder dan Jan, maar ze kunnen in alles uitstekend met elkaar opschieten. Behalve één ding, 
Piet gelooft in reïncarnatie, maar Jan totaal niet. Ze hebben afgesproken het daar nooit meer 
over te hebben. Piet wordt op zeker moment ziek en roept Jan bij zich. Hij zegt: “Jan, ik 
maak het niet lang meer”. Jan wil protesteren, maar Piet zegt: “Nee, het is echt zo. Nu heb jij 
nooit in reïncarnatie geloofd, maar ik beloof je dat ik een jaar nadat ik ben overleden contact 
met je op zal nemen”. Jan is erg verdrietig als zijn beste vriend overlijdt.  
Maar het leven gaat verder en hij is de belofte van Piet vergeten tot hij na een jaar opgebeld 
wordt. Hij zegt: “Met Jan”. Hij hoort een piepstem die zegt: “Ja, Jan, hier met Piet”. Jan 
schrikt enorm, is helemaal verward en zegt: “Ja, Piet, hoe gaat het?” “Piet’s stemmetje zegt: 
“Ja, goed. ’s Morgens eten we worteltjes en hebben we seks, ’s middags krijgen we sla en 
ander groenvoer en dan hebben we wat seks en ’s avonds krijgen we sla, worteltjes en 
bloemkool en doen we aan groepsseks. Zie je wel dat ik gelijk had. Geloof je nu wel in 
reïncarnatie?” Jan zegt: “Ja, Piet, je hebt helemaal gelijk. Maar waar zit je eigenlijk?” Piet’s 
piepstemmetje zegt: “In een konijnenhok in Eersel!” 
Als het de verjaardag van Wil is op 3 mei dan zeggen wij, de overgebleven Mee-eters, tegen 
elkaar: ”Vandaag is het groot feest in het konijnenhok in Eersel”. 
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