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IN MEMORIAM MARIA COREMANS 
 

 

 

 

 

Op 15 januari 2017 overleed oud-leraar Maria Coremans. Ze startte 

haar loopbaan in 1968 in de middenschool van het Sint-Jozefsinstituut 

van Betekom en ze kwam in 1984 via de reaffectatiegolf in het Sint-

Jozefscollege terecht. Daar gaf ze tot aan haar pensionering in 2005 

Technologie en Fotografie. 

 

Haar ex-collega in het Sint-Jozefsinstituut Betekom en in het Sint-

Jozefscollege van Aarschot, Eddy Fonderie, sprak op de 

afscheidsviering een afscheidswoord. 

 

 

 

Beste mensen, 

Een mensenleven samenvatten in een kort tijdsbestek is sowieso geen 

makkelijke klus. 

Maar Maria heeft het ons op dat vlak relatief eenvoudig gemaakt. Er 

zitten in haar leven namelijk  een aantal constanten. 

Een creatieve duizendpoot, dat was ze, van vele markten thuis. Ze 

ontwierp en maakte haar eigen kleding, werkte in Mechelen op school 

zelfs samen met de befaamde modeontwerper Walter Van 

Beirendonck. Ze tekende, ze schilderde op zijde, ze ging 

aquarelschilderen en volgde workshops bij gerenommeerde artiesten. 

Ze fotografeerde, niet als de eerste de beste amateur. En het 

materiaal waarmee ze werkte, dat moest behoorlijk zijn, om het zacht 

uit te drukken. De resultaten van die laatste hobby kreeg je indertijd 

o.a. te zien bij foto- en diaclub Iris in Begijnendijk. 

Ze was een sportief iemand. Fietsen deed ze niet zo graag, wandelen 

des te liever. In het begin aan de Belgische kust, maar al vlug volgden 

de bergen en jarenlang bewandelde ze de paadjes in Zuid-Tirol, haar 

geliefkoosde streek. Ook hield ze dagelijkse wandelingen na schooltijd 

in Meetshoven met de honden: een frisse neus halen na de 

confrontatie met al dat jeugdig geweld. Sinds september 2015 moest 

ze meermaals die wandelingen inkorten of  zelfs forfait geven, dik 

tegen haar zin. Want dat was een nederlaag en nederlagen die moest 

ze niet in het leven.  

… 

De hondenliefhebster. 

De bloemenliefhebster, schikken met producten uit de eigen tuin of 

van bij de florist. Vormen en kleuren combineren. 
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De reisbegeleidster op school, met in haar hart een speciale plaats 

voor Parijs, la ville lumière, de lichtstad. 

Als leerkracht: streng doch rechtvaardig. Motivator en stimulator, ook 

binnen haar gezin: “Yes, we can. Yes, we did.” Moeilijk gaat ook. 

En last but not least: de vrijheidsstrijdster. Dat woord bestaat uit twee 

componenten: vrijheid en strijdster. 

Geef me die vrijheid, leg me niet aan banden, dat zal toch niet lukken. 

Vrij als een vogel in de lucht. Kijk maar naar haar tekeningen en 

schilderijen, die dat weerspiegelen. Een paar maand  geleden liet ze 

zich op een onbewaakt moment nog ontvallen - ik citeer letterlijk - 

“De levenspaadjes waren voor mij soms niet breed genoeg”. Recht 

door zee, geen gesjoemel, geen touwtrekkerij, zeggen waar het op 

aankomt. Dit wil ik bereiken en dit ga ik bereiken. Ik kom op voor 

mijn mening en verdedig die door dik en dun. Als je mijn vriend of 

vriendin wil worden, dan zal je die vriendschap moeten verdienen. 

En een strijdster, een krijger, tot een kleine week  geleden. Opgeven 

dat mocht dan wel in het woordenboek staan, maar niet in dat van 

haar. Boordevol plannen zat ze nog bij haar pensionering in 2005, tot 

de ziekte ongenadig toesloeg en vele plannen in het water vielen. Het 

was een ongelijke strijd en net dat maakte haar nog strijdlustiger. En 

het was een lange strijd en voor haar was het heel erg moeilijk, zeg 

maar onmogelijk, om de feiten onder ogen te zien. Het 

aanvaardingsproces was een heuse titanenstrijd. 

En vorige zondag  heeft ze het gevecht dan toch verloren. 

Hopelijk wenkt nu de vrijheid. Je vleugels uitslaan en het luchtruim 

veroveren en hopen dat de paadjes daar, waar je ook mag zijn, wel 

breed genoeg zijn. Zo niet, dan ga je die zeker eigenhandig breder 

maken. 

Rust zacht. 

 

 

 
 

Maria Coremans met Gunther Ceuppens en Karl Verlinden 


