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Denk ik aan’t glas waaruit ik met u dronk 
eer het uw mond ontzonk, 

waarop de goede spreuk geschreven stond: 
De tout mon coeur, 

dan denk ik weer aan wat mij werd ontzegd, 
toen gij zijt in het diepe graf gelegd, 

die met uw laatsten adem hebt gezegd: 
De tout mon coeur. 

Zie ik de bloem, gestorven in het gras 
die deze lente nog uw vreugde was 

dan denk ik weer hoe moe gij hebt gezegd: 
De tout mon coeur.

Hoor ik de deur, die kraakt in winternacht, 
dan staat het hart stil, dat u toch verwacht, 

ja, iedere nacht verwacht 
De tout mon coeur. 

Al is er niets, niets dan de winternacht, 
hoe hoor ik toch die zachte woorden weer, 
al woedt de wind, al slaat de regen neer 

De tout mon coeur. 

‘k Wilde mijn werk doen in mijn eenzaamheid 
en u die verre zijt 

als grafschrift geven wat gij hebt gezegd: 
De tout mon coeur. 

Dat was uw vraag, eer gij werd neergelegd 
in dat wit bed, om niet meer op te staan, 
waar ik het kruis heb om uw hals gedaan 

De tout mon coeur
en op uw haar mijn handen heb gelegd 

die nacht, dat ik voor’t laatst u heb verstaan 
toen gij mij hebt gezegd: 

De tout mon coeur.

Envoy, à Dieu:

Prince, dit was mijn troost, mijn toeverlaat 
dat zij gezegd had op dien avondlaat: 

De tout mon coeur. 
Maar dézen nacht hebt Gij mij op doen staan 

en mij die woorden waarlijk doen verstaan: 
De tout mon coeur. 

‘t Was niet aan mij, het was aan U gezegd. 
Ook deze troost was mij niet weggelegd. 

Nu rest mij niets, tot ik eens zeg: Seigneur... 
De tout mon coeur.

door J.W.F. Werumeus Buning (1891 - 1958)

Bedroefd nemen wij afscheid van

Frank Snoeck
gewezen zaakvoerder van ‘De getatoeëerde Roos’

levenspartner van wijlen René Brijs (†)

geboren te Antwerpen op 20 oktober 1946 en  
zelf uit het leven gestapt te Borgerhout op 7 september 2020.

De crematie en asverspreiding hebben in intieme familiekring plaatsgevonden.

Dit melden u:

Paul en Lisbet Snoeck - Verheyen,

 zijn broer en schoonzus,

Yoeri en Iris Sand - Snoeck, 
  Benjamin, Norah, 
Hans en Ilona Snoeck - Györfi, 
  Sam, Jack, 
 zijn neven en nichten.
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