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Dokter Alfons Leempoels: 100 jaar! 
 

 

 

 

 
 

Onze oudste 

oud-leerling 
 
 

(36/Ret) 
 

 

 

 

Op 1 januari 2017 werd dokter 

Leempoels (Rotselaar) 100 jaar. 

Naar aanleiding daarvan 

bezochten redactieleden van 

‘Anker’ Herman Vleugels en Alex 

Van der Staey in de loop van het 

jaar de oudste oud-leerling van 

het Sint-Jozefscollege om hem 

uitgebreid te interviewen.  

 

Ondertussen vierde hij al zijn 

101e verjaardag. Polly Raskin 

bezorgde ons kort daarna enkele 

foto’s van zijn bezoek. 

 

 

 

 

 

Dokter dankzij mijn fiets 
 

Alex: Dokter, heeft u nog herinneringen aan uw collegetijd?  

Ja, zelfs veel. Het was voor mij een heel bewogen tijd. Ik ben thuis 

het negende kind en de achtste zoon. Een grote familie, nietwaar? En 

ik ben de enige die naar het college is mogen gaan. Maar eerst wil ik 

vertellen hoe ik dokter geworden ben. 
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De directeur van het college was een jongen uit Rotselaar, de zoon 

van de veldwachter. Die kende mij en mijn familie. Hij wist dat ik uit 

een gezin van negen kinderen kwam. Moeder was weduwe geworden, 

toen ik twee jaar was. Ze zorgde voor negen kinderen in een 

boerderijtje met twee à drie koeien.  

 

Ik reed elke dag met de fiets naar school en enkele dagen per week 

kwam er steeds eenzelfde auto voorbij. Achteraf zijn we er wel 

uitgekomen hoe het in mekaar zat. De vrederechter van Haacht hield 

op dinsdag, donderdag en zaterdag zitting in Aarschot. Er was ’s 

zaterdags ook nog les. Hij kwam van Haacht via de weg naar het 

college voorbij ons thuis. Ik kende hem natuurlijk niet. Ik wist niet wie 

hij was. Maar hij reed zo stil met zijn auto dat ik hem kon volgen. Ik 

er telkens achter. Ja, wat doet ge als kleine snotneus? Hoelang en hoe 

vaak ik hem gevolgd heb, kan ik niet zeggen. Maar het heeft hem wel 

nieuwsgierig gemaakt.  

Toen het volgende voorgevallen is, was de directeur al deken 

geworden. 

De deken vroeg aan de vrederechter of hij soms eens mee mocht naar 

zijn ouders in Rotselaar. Hij nam met alle plezier de deken mee. Dat 

was een heilige mens. En op een zekere dag zat de deken in de auto 

bij de vrederechter. Ik reed naar huis en zij reden mij voorbij. En de 

vrederechter vroeg aan de deken: “Zeg, kent gij dat manneken daar 

soms? Die kan mij volgen met de fiets.” “Ha, dat manneken ken ik 

zeker. Ik heb die gekend, toen ik nog directeur was.” Van thuis reed 

hij een half uur tot in Aarschot aan de kerk. Om klokslag halfnegen 

was hij aan de kerk. Dan ging hij een kwartier binnen in de kerk om 

te bidden. Om kwart voor negen ging hij naar zijn bureau. Om negen 

uur moest hij beginnen.  

 

Op een zekere dag - die ben ik nooit vergeten - zes september 1934 

regende het pijpenstelen. De vrederechter stopte naast mij. “Zet uw 

fiets daar ergens binnen. Het is zo’n slecht weer. Stap bij mij in, dan 

zult ge droog in het college aankomen, want ik weet dat ge naar het 

college gaat. Gij kent me toch? Want ge moogt nooit meerijden met 

een mens die ge niet kent.” Ondertussen had mijn zuster me al 

gezegd dat het de vrederechter was en dat ik moest oppassen met 

achter hem te rijden. 

Toen hij mij ’s middags aan mijn fiets afzette, zei hij: “Ik ga u nog wel 

eens meenemen.” Het duurde niet lang of ik moest mijn fiets weer op 

een andere plaats zetten en een beetje later weer op een andere 

plaats. Op de duur wachtte ik hem op bij mijn zuster, want anders 

moest ik mijn fiets telkens weer op een andere plaats zetten. 

Tweemaal per week, op dinsdag en donderdag, nam hij me mee. Als 

ik in zijn auto stapte, voelde ik me een rijke mens: ik werd met de 

taxi naar het college gevoerd.  
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Viering van de 100-jarige: Fons Leempoels en echtgenote Julia Sas 

 

 

Alex: Het was toen misschien de enige wagen op de weg?  

Ja, er waren geen andere auto’s op de baan. Het was in 1934. 

De vrederechter vroeg me wat ik later ging doen. Ik antwoordde hem 

dat ik toch wel op een bureau zou belanden. “Nee,” zei hij, “gij moet 

naar de universiteit gaan. Ge moet een beroep kiezen waar ge direct 

uw kost mee verdient. Geen advocaat en van die zaken. Dat duurt te 

lang eer ge gelanceerd zijt. Zeg dat tegen uw moeder.” Ik zei: 

“Meneer dat is onmogelijk, dat gaat thuis niet, we kunnen dat niet 

bekostigen.” “Daar zijn middelen voor. Zeg dat maar tegen uw 

moeder.”  

Ik kreeg bijna een pak slaag van ons moeder. “Wat peinst gij wel! Gij 

naar de universiteit gaan en wij, gewone mensen. Dat kunnen wij niet 

betalen.” “Ik weet ook dat wij dat niet kunnen betalen, moeder”.  

De volgende keer vroeg de vrederechter: “Wel, wat heeft uw moeder 

gezegd?” “Ik heb bijna een pak slaag gekregen”, antwoordde ik. Hij 

zei: “Ge moet niet opgeven. Ge moet blijven zagen.”  

Maar ik deed dat niet, want dan kreeg ik zeker een pak slaag. Hoelang 

dat over en weer gepraat geduurd heeft, weet ik niet meer. De 

vrederechter stond erop dat ik naar de universiteit ging.  
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Op een zeker moment zei hij: “Nu ga ik u eens zeggen wat ik met u 

van plan ben. Ik wilde dokter worden, maar ik mocht niet van mijn 

ouders. Ze zegden dat ik niet sterk genoeg was. Ik heb twee zonen en 

die wilden dat ook niet doen. En ik wil hierboven bij Onze Lieve Heer 

niet komen, zonder dat er iemand door mijn toedoen dokter wordt. 

Dat moet gij voor mij doen. Ik ben van de hemel op uw weg gezet. Ik 

ben in Aarschot benoemd, omdat ik u moest tegenkomen. Na mij 

zullen er terug twee rechters zijn”. En dat is uitgekomen!  

“Als ge braaf zijt, moogt ge mij vragen wat ge wilt. Als ge niet braaf 

zijt, is het gedaan. Tegen dat gij dokter zijt, ben ik slapen. Maar ik 

heb aan mijn familie opdracht gegeven om te doen wat ik voor u doe. 

Zeg dat nu tegen uw moeder.” Dat was nog veel erger.  

Maar de vrederechter mens gaf niet op. Toen heb ik mijn zuster 

aangesproken. Op de duur zei mijn familie: “Als zo’n vreemde mens 

voor zo’n vreemd kind in de weer is, zouden we dan toch misschien 

eens niet nadenken en zien: gaat het of gaat het niet?” Op de duur 

heeft ons moeder tegen haar goesting toegegeven. Zo ben ik dan in 

het beroep van dokter terechtgekomen. Een rare geschiedenis, 

nietwaar? Dankzij mijn fiets. Zonder fiets was ik nooit dokter geweest. 

 

 

Alex: De laatste twee jaren van uw studies waren nog 

oorlogsjaren, dacht ik. 

Ja. Later zijn er dus twee vrederechters gekomen. Dat had “die mens” 

gezegd. En hij had ook nog tegen mij gezegd: ”Tegen dat gij dokter 

zijt, ben ik slapen”. Ik kreeg mijn diploma op twintig juli 1943. Hij 

stierf op vijf augustus aan longkanker. De familie heeft mij het geld 

geleend om mij te installeren. De auto waarmee ik reed, was de auto 

waarmee ik meegereden was. De weduwe heeft die aan mij meer 

gegeven dan verkocht. Julia en ik waren daar thuis, alsof wij haar 

kinderen waren. 

 

 

Alex: Zo te horen bent u per toeval dokter geworden. Was 

studeren niet moeilijker dan anders tijdens de oorlog? 

Matig. Er waren studenten die in Frankrijk zaten en laat thuiskwamen. 

Ze hebben daar rekening mee gehouden en ik zal zeggen: ze hebben 

het examen niet moeilijk gemaakt. Praktisch iedereen passeerde. Ik 

zat toen in het vierde jaar.  

 

 

Alex: Werden jullie als dokter in spe ook niet ingeschakeld om 

gewonden van het slagveld te helpen?  

Neen. Vanaf het zevende jaar mochten we wel al een dokter 

vervangen die ziek was. Ik ben met Lichtmis in 1943 naar Dessel 

gestuurd. Ik kreeg een kaartje van Vangoidsenhoven, de dokter van 

de inwendige ziekten, rond een uur of drie, vier. In het donker mocht 
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ge geen licht hebben op uw fiets. En ik moest met mijn fiets naar 

Dessel!  

 

 

Herman: Uw moeder was toch wel fier, toen u dokter werd? 

Ons moeder was daar niet echt gelukkig mee en ik kan ze verstaan. 

Ze had negen kinderen en ge moet die tijd van nu eens vergelijken 

met de tijd van toen. Nu is naar de universiteit gaan precies niks 

meer. Maar toen was dat… ja, voorbehouden aan, ik zal maar zeggen, 

de elite, aan de rijke mensen. Mijn moeder is niet naar school 

geweest. Zij is moeten gaan werken, toen ze nog geen tien jaar was. 

Zij kon niet schrijven maar wel lezen. Nu kunt ge toch begrijpen uit 

wat voor tijd ik kwam. 

 

 

Alex: En dan nog geboren in de eerste wereldoorlog. 

Ja. De eerste januari van 1917. Het was een koude winter. 

 

 

 
 

Aan de koffie met Polly en Chris Raskin 

 

 

Het college in vroegere tijden (1) 
 

Herman: En dan het college. U hebt veel over u verteld, maar 

vertel nu eens over het college van toen. 
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Onze leerkrachten waren allen priester. Er waren er bij die goed 

konden lesgeven en er waren er bij die de leerstof zo goed kenden als 

wij. De leraar Duits kende zoveel Duits als wij. Hij moest aflezen uit 

een boekje. Zo ging dat. De leraar wiskunde kende zijn stof heel 

goed. Want het jaar vóór mij hadden zijn leerlingen meegedaan aan 

een prijskamp van wiskunde voor alle colleges. Of het nu een 

prijskamp van Brabant of van het Vlaamse land was, weet ik niet 

meer. Maar zijn klas was de eerste. Die prof was wel in staat om 

wiskunde te geven.  

 

 

Herman: Was het college toen zo streng, als toen wij er zaten? 

Misschien nog wel een beetje strenger! Wij mochten niet met onze 

handen in onze broekzak lopen. Als we daar zo liepen, kwam de 

surveillant zeggen: “Handen uit de broekzakken!” En de eerste drie 

dagen van de week moesten wij Vlaams spreken en de drie andere 

dagen Frans. Maar dat werd niet gevolgd, neen. Daarbij: we konden 

het ook niet.  

 

 

Alex: Moest u ook naar de mis gaan voor u naar de klas ging? 

Wij moesten dat niet doen. Ik kwam van de buiten. Wij hadden daar 

de tijd niet voor. Ge moest zorgen dat ge op tijd in het college waart. 

Als ge naar de mis gingt, dan was de mis van acht uur maar om 

halfnegen uit. Maar die van de stad moesten iedere dag naar de mis 

en op zondag ook naar het lof. En dat werd streng gecontroleerd.  

Ik reed met mijn fiets, maar ik mocht niet via de Amerstraat of het 

jaagpad naast de Demer. Als de buren vroegen om iets mee te 

brengen van Aarschot, dan moesten wij vooraf vragen om naar de 

stad te mogen gaan.  

 

 

Alex: Maar ik denk toch dat ze ook in uw tijd vindingrijk 

genoeg waren om grappen uit te halen. 

Natuurlijk wel. We hadden een professor die Engels, Aardrijkskunde 

en Geschiedenis gaf. Met die zijn voeten hebben we hard gespeeld. 

We gingen onder zijn les koffie drinken. “Gij zijt van ‘t stad, gij brengt 

van bij u een thuis een pot koffie mee.” En een andere moest koeken 

gaan halen. En die werden doorgegeven onder de les Engels. Hij 

kende goed Engels, daar gaat het niet om. Maar we hielden met hem 

de zot door sjakesspeaar te lezen en met het meeste geduld van de 

wereld verbeterde hij dat dan, zoals ook mie boek in my book… . Hij 

had niet door dat we met zijn voeten aan ‘t spelen waren.  
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Herman en Fons met een verschil van een generatie… 
… witte kuif, wit hemd en een glas rode wijn. Op nog vele jaren!. 

 

 

Dokter in vroegere tijden 
 

Alex: U bent dokter geworden. Maar dokter toen of dokter 

vandaag, dat zal wel een heel verschil zijn? 

Dat kunt ge niet meer vergelijken. Laat ons zeggen dat ge toen een 

veearts waart i.p.v. een dokter. Er bestond niets van medicamenten. 

Therapia Magna. Weet ge wat dat was? Dat was een aspirine. Er 

bestonden nog een paar medicamenten zoals digitaline voor het hart. 

Maar dat wordt nu absoluut niet meer gebruikt, want dat was toxisch. 

En zo waren er nog een paar medicamenten waarvan ze nu zeggen 

dat ze toxisch zijn. Maar wij hadden geen antibiotica en cortisonen en 

al die zaken die ze nu hebben. Ook waterafdrijvende middelen en zo… 

hadden wij niet. Toen moesten wij ook veel zaken doen die een 

huisarts nu niet meer doet. 

 

 

Alex: Waarschijnlijk moest u toen ook veel chirurgische 

ingrepen zelf doen? 

Als ge toen voorstelde van naar de kliniek te gaan, dan antwoordden 

ze: “Meneer, daar ga ik niet naartoe, want dan kom ik niet meer 
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terug.” En dikwijls hadden ze daar gelijk in. Ze hadden toen alleen 

chloroform om de mensen te verdoven. Als ge een operatie hadt, bv. 

aan de maag, dan hadt ge veel kans om er in te blijven door de 

chloroform.  

 

 

Herman: Ik heb het altijd al gezegd, u bent een echte dokter. 

Je mocht dokter Leempoels opbellen ’s morgens, ’s avonds, ’s 

nachts en dokter Leempoels kwam. 

Omdat dat moest. Er kwamen er dikwijls met de fiets om mij ’s nachts 

te roepen. Er waren maar weinige mensen die een telefoon hadden. 

En als ze de fiets tegen de muur zetten, was ik wakker. En Julia, die 

wist soms niet dat ik ’s nachts weggeweest was. Ik heb eens 

meegemaakt dat ze bijna flauw viel van het verschieten. We hadden 

toen nog kleine kinderen en ik was ’s nachts opgeroepen. Ik had die 

mensen al aan de telefoon gehad. Ze was in de keuken papjes aan ’t 

gereedmaken voor de kleine. Ik kom daar aangekleed binnen en ze 

schrok zich haast dood. Ze wist niet dat ik weggeweest was en ze 

dacht dat er ineens een vreemde binnenkwam. 

 

 

Herman: Maar nu is het een opdracht van negen tot vijf. 

Ik moet eerlijk zeggen: zo’n leven als wij hadden, wens ik de dokters 

niet. Maar nu gaan ze toch een beetje ver. Van zes uur moet ge al 

naar de wachtdienst. Dat is een beetje overdreven, nietwaar. Ge zijt 

dokter of ge zijt het niet. 

 

 

Alex: Ik merk dat er vroeger één dokter per parochie was. 

Ik ben hier vijfentwintig jaar alleen geweest en dan had ik Werchter 

erbij. In de winter reed een gepensioneerde van de spoorwegen met 

mij met de auto om tijd te winnen. Ge kunt weten wat dat betekent. 

Dat is niet de ideale geneeskunde, maar toen was het zo. Een 

bloedname kenden wij niet. Ik heb in het laboratorium in de kliniek in 

Leuven mijn stage gedaan bij de inwendige ziekten. In het 

laboratorium waren er twee mensen, een zekere juffrouw Pijpen en 

ene Jef Uytterhoeven, geloof ik. Zij moesten alleen maar het water 

onderzoeken op albumine en suiker. En als ze in de vinger prikten 

voor bloed, moesten ze onder een microscoop op een glaasje dat in 

vierkantjes verdeeld was, enige vierkantjes tellen en dan 

vermenigvuldigen om te bepalen hoeveel bloedcellen iemand had. 

(Algemeen gelach…) 

Ja dat was waar. Toen het bestond niet dat ze zegden: ik zal eens 

bloed nemen. Nu is dat het eerste wat ze doen. Ik bekritiseer dat niet, 

maar dat was toen zo. En daardoor kondt ge ook zoveel mensen doen. 

Dat zou nu niet meer mogelijk zijn. Zoveel zieken zien en echt 

onderzoeken zoals dat nu gaat, zou ik niet gekund hebben.  
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101 vieren met dochters Mieke en Cecile en Chris Raskin 

 

 

Alex: Ik zie ook dat vandaag dokters het veelal moeilijk 

hebben met de werkdruk en dus ook meer naar associaties 

gaan. 

Ja, natuurlijk. Als ge bloed moet nemen en dit en dat nog doen, dan 

zijt ge rap een half uur kwijt. Als er een griepperiode was in de winter 

- het is erg dat ik dat moet zeggen - moest ik tegen het uurwerk 

werken. Zoveel moest ik er per uur doen, want anders geraakte ik 

niet rond. De wachtdienst van Haacht werd opgericht in 1957. Toen 

waren wij daar met vijf. En dat was voor Boortmeerbeek, Wespelaar, 

Werchter, Wakkerzeel en Rotselaar. Dan kunt ge weten dat ge uw 

handen vol hadt. 

 

 

Alex: Je kan zeggen dat mensen toen niet zo rap naar de 

dokter gingen als nu. Er werd toen waarschijnlijk weinig of 

niets terugbetaald.  

Ja, toen ik begon, bestond er geen ziekenfonds. Toen ik begon, kostte 

een consultatie 10 frank en een huisbezoek 15 frank. 

 

 

Alex: Dat was toen veel geld, zo vlak na de oorlog. 

Ja. 
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Alex: Hebt u een goede raad voor mensen die vandaag voor 

dokter willen gaan studeren? 

Een goede fiets (lacht). Ik heb u mijn geschiedenis verteld, ik heb 

daar nooit over nagedacht. Ga ik dat aankunnen, ben ik daar 

bekwaam voor? Ik volgde die vrederechter gelijk een heilige. Maar de 

raad die ik zou geven: ge moet wel een beetje geduld hebben. Als ge 

een opvliegende mens zijt, is het al erg, want dan komt ge met veel 

mensen in moeilijkheden. Dat is wat het karakter betreft. Maar van 

studies? In mijn tijd moest ge goed zijn in wiskunde. Maar nu vragen 

ze dat niet meer. 

 

 

Herman: Voor dokter, goed in wiskunde? 

Toen moest ge goed zijn in wiskunde, want anders zegden ze: ge 

moet dat niet aanpakken. 

 

 

Alex: Ik dacht Latijn. 

Latijn moet ge nu niet meer kennen. Maar toen wel. Ge moest de 

Latijn-Griekse gedaan hebben of ge mocht niet binnen. 

 

 

Alex: Vandaag is het zo dat het toelatingsexamen ook het 

empathisch vermogen evalueert. 

Vandaag komt er veel psychologie te pas aan het ingangsexamen, om 

na te gaan of ge de ingesteldheid hebt om met mensen om te gaan. 

 

 

Alex: Ook vandaag zijn er dokters die die ingesteldheid niet 

hebben. Die vind je dan vooral terug bij de controledokters 

voor verzekeraars e.d. 

Ja… Kleine ingreepjes deden wij toen allemaal zelf. Een klein 

gezwelletje wegnemen ergens doen ze nu niet meer. Dokter Gordts 

van Haacht was van mijn jaar en was ook bijna een gebuur. Wij 

hielpen mekaar ook op zondag, als hij of ik eens wilde weggaan. 

“Fons, blijft gij thuis? Kan ik op u rekenen?” Zo ging dat toen.  

Wij deden curettages bij de vrouwen. De ene keer deed ik in ’t slaap 

en hij de curettage, de andere keer omgekeerd. Zoiets doen ze nu 

allemaal niet meer. Ook wonden naaien is nu allemaal voor de kliniek. 

Een stethoscoop wordt bijna niet meer gebruikt. Ze hebben een 

elektrocardiogram, een echo van het hart en dan zien ze de kleppen 

van het hart werken. 

 

 

Herman: Nu sturen ze je voor het minste naar de scan. 

Als ge toen van de kliniek spraakt, was het, zoals ik al zei: maar 

meneer daar ga ik niet naartoe, want dan kom ik niet meer terug. Nu 
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is dat net omgekeerd. Zou ik toch eens niet naar de kliniek gaan, 

meneer? De mensen hebben gelijk. 

 

 

 

Het college in vroegere tijden (2) 

 

Dokter: De eerste dag in het college herinner ik mij nog goed. De 

eerste september was een woensdag. Zaterdagvoormiddag moesten 

we naar de studie. Ze kwamen daar afroepen: retorica, 2de. Ge zaagt 

mensen vertrekken, maar ge wist niet wat er gebeurde. 3de , 4de en op 

de duur de 7de A. Ik pakte mijn boeken onder de arm en vertrok ook. 

De professor vroeg: “Waar gaat gij naartoe?” Ik zei:”Dat weet ik niet.” 

“En wat gaat ge met uw boeken doen?” “Dat weet ik niet.” En nog zei 

hij niet waar ik moest naartoe gaan. In de kapel zag ik ze verdwijnen 

achter 2 altaren. Ik zag dat het was om te biechten. Maar de 

professor zei nog altijd niet wat we daar moesten gaan doen. 

 

 

 
 

Retorica 1936 met titularis Albert Cardijn 

 
Voor: Michel Boeckx, Alfons Thielemans, Willy Thielemans, Alfons Leempoels 

en Juul Swinnen 
Achter: Alfons Craenen, Lodewijk Van de Poel, Gerard Slaets, Lodewijk 

Tubbax, Jan Reymen en Karel Vounckx 
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Herman: Als u nu terugblikt op uw collegetijd, hebt u dan spijt 

dat u daar school liep? 

Neen. Cardijn was de titularis van de poësis en de retorica. Wat ik die 

man in de weg gelegd had, weet ik niet, maar hij kon mij niet zien of 

ruiken. We stelden hem eens op de proef. Iedereen wist dat hij mij 

niet kon verdragen. Ik had hem niets in de weg gelegd, maar ik denk 

dat het misschien te maken had met die vrederechter. De 

vrederechter was een Franssprekende, daar spraken ze thuis nog 

Frans. Was dat nu vanwege mijn vriendschap met de vrederechter, 

dat weet ik niet, maar hij kon mij in elk geval niet verdragen.  

We stelden hem eens op de proef. Op de koer zegden we, voordat we 

naar de les gingen: “Nu gaan we de Cardijn op de proef stellen. Fons, 

gij blijft het laatst op de koer. Ge komt als laatste op de bank zitten.” 

Slaets - dat was zijn lievelingetje - moest op mijn plaats gaan zitten. 

Ik moest dus het laatste komen. Ik kwam binnen en zei: “Vooruit 

Gerard van mijn plaats!” De Cardijn riep: “Wel, wat is dat daar?” Ik 

zei: “Professor, Gerard zit op mijn plaats en die wil er niet af.” “Ga 

van achter zitten”, zei de Cardijn. Ge hadt toen vaste plaatsen voor 

een gans jaar. Het was dus duidelijk dat hij mij niet kon verdragen.  

 

Ge moest in de retorica bij hem komen om te zeggen wat ge gingt 

doen. Toen ik hem zei dat ik geneeskunde ging volgen, was zijn 

antwoord: “Dan zult ge hard moeten studeren en niet achter de 

meisjes lopen.” En toen, dat was nog het schoonste van al, vroeg de 

Cardijn: “En wat zijn nu uw uitslagen voor wiskunde?” Die wist dus 

niet eens welke uitslagen voor wiskunde ik behaald had. En die moest 

mij raad geven! Zoveel zat die met mij in: niets en nog eens niets. En 

ik heb die nooit iets in de weg gelegd. Ik moet toch zeggen dat ik van 

het college niet te klagen had. Ik trok mij van de Cardijn niets meer 

aan. Ik was dat gewoon geworden en daarmee was het gedaan.  

 

 

 

Recept voor een eeuw 
 

Herman: Maar u heeft het er goed van afgebracht. 100 jaar, 

een eeuw! En voor iemand die dag en nacht gewerkt heeft.  

Ge moet een goed lot hebben. Ons moeder is ook 94 jaar geworden. 

Dat doet er ook iets aan. Ze is gestorven in 1965. En zij heeft ook 

verschrikkelijk hard moeten werken. Zoals ik al zei, hadden wij een 

klein boerderijtje. Zij moest dus met de kruiwagen een half uur ver 

gaan om bieten of klaveren voor de koeien te halen. Want in het 

begin hadden wij nog geen paard. En voor negen kinderen zorgen. 

Dan kunt ge weten wat zij heeft meegemaakt. Dat zijn mensen voor 

wie ze een standbeeld mogen zetten. Ge zegt daar van 100 jaar.  

Toen ik afstudeerde, wisten ze niet dat dierlijke vetten schadelijk voor 

de gezondheid waren. Toen dat bekend werd, hebben we daar op de 
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keukentafel wel rekening mee gehouden. Sinds toen hebben wij onze 

boterham niet meer gesmeerd met boter. We gebruikten nog wel 

boter in de keuken om het één en ander te bakken. Ook zout werd 

matig gebruikt. En zorgen dat ge uw gewicht houdt, dat hebben wij 

gedaan. Ik denk dat dat toch ook wel geholpen heeft. Want mijn 

vrouw is bijna 99 jaar geworden. Ze is gestorven op 11 januari en ze 

zou in april 99 jaar geworden zijn. Dat regime zal wel wat invloed 

gehad hebben. Het was niet dat wij overdreven. Ik geloof dat ik nog 

altijd hetzelfde weeg, als toen we trouwden.  

Vroeger was er Solo, dat was veel slechter dan boter. Maar Becel is 

dan toch weer beter. Ik zeg maar wat wij gedaan hebben. Om nu te 

zeggen “dat is de goede weg”, … dat weet ik niet. Maar tegenwoordig 

met die cholesterol, dat is weer veranderd, de goede en de slechte. 

Toen ik nog praktijk had, mocht de slechte niet over de 125 komen. 

Nu zeggen ze: niet over de 90. Ik vraag mij af of die studies die ze 

deden om op die 125 te komen dan vals waren.  

 

 

Alex: Het zal zijn om sneller medicatie te laten nemen. De 

winkel moet draaien. 

Mijn cholesterol is heel goed, daar heb ik geluk mee. Julia had een 

hoge cholesterol en die nam daar niets voor in. In Leuven hebben ze 

daar niets voor voorgeschreven en toch werd ze 99. De bloedvaten 

zijn belangrijk. Ze zeggen altijd dat ge maar zo oud zijt als uw 

bloedvaten. Als ge goede bloedvaten hebt, dan zijt ge jong, hebt ge er 

slechte, dan zijt ge oud, ook al zijt ge nog jong. Ze zeggen dat alle 

dagen een glaasje wijn bevorderlijk is voor de bloedvaten. Ik zie dat 

ook in het zuiden van Frankrijk, waar de mensen bij hun boterham al 

een glaasje drinken. Die mensen hadden veel minder last van de 

bloedvaten, veel minder aderverkalking.  

Ge zijt rap 100 jaar. Ik kan me dat nu nog niet voorstellen dat ik zo 

oud ben. Ons moeder had dat ook. Als ze over iets klaagde, zo van 

“mijn been” of “mijn schouder”, zegden we: “Ja maar, die van de Jef 

die Parkinson had”. Zij antwoordde dan: “Ja maar, dat zijn oude 

mensen”. En die waren dan dikwijls 10 jaar jonger dan zij. Veel 

mensen hebben het idee, dat ze zich 10 jaar jonger voelen.  

… 
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De hele collegegemeenschap en de OLB 

wenst je nog vele jaren in goede gezondheid. 

 

 

 


