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IK, Ludje ….1 
richt me op eigen wijze  rechtstreeks tot jullie: 

de alumni van de Kweek- & Kostschool die de 

naam van mijn Grote Heilige R.K. Broer 

St.Ludgerus weinig recht deden,  
en natuurlijk ook tot al die andere lezers die zich eveneens al meer 

dan 100 keer aan de heidense geschriften van Gerard B.Kosse 

laafden en ergerden…… 

 

geschreven te Amsterdam & Werden waar mijn Broer in zijn Klooster 

eeuwige rust ondervindt, Anno Domini 25-06-2019 

 

 

 
Beste Bezoekers en Lezers van de Ludger alumni-media, 

 

Gisteren constateerde ik tot mijn grote 

ergernis dat ene Frits Le Roux, die zich 

Webmaster noemt, het nodig vond om 

DE POËTISCHE LOFTROMPET2 

te blazen bij gelegenheid van het 

trieste feit dat Gerard Kosse al 100 

keer zijn heidens, humanistisch en 

gay zegje deed over waarheden en 

feiten die beter onbesproken kunnen 

blijven zoals we allen in onze zeer 

roomsche jeugd hebben geleerd…! 

Dan deed de Eindredacteur van jullie 

alumniblad Hilversum3  het toch stukken beter: Harrie de Valk maakte er geen 

woord aan vuil. Ook niet in de 31e editie van dat Clubblaadje. Het is pas verschenen 

en wijdde een belangrijk deel van zijn pagina’s aan heidens gespeculeer en gezanik 

                                                           
1 IK BEN LUDJE: Ik ben het virtuele minuscule tweelingbroertje van de Heilige Ludgerus die nu al zo lang versteend 
staat te kleumen bij een naar hem genoemde Kerk in Vierakker -- een gehucht waar ze al sinds de heidense IJzertijd 
zaten te wachten op broodnodige kerstening. Ik ben altijd en overal aanwezig -- vooral om Ludgerianen te bespieden 
en ongevraagd van advies te dienen teneinde hen blindelings op het Heilige Roomsche Pad te houden. Tevergeefs! 
Vandaar dat ik in december 2015 voor het laatst nog speurde naar de Sporen van St. Ludgerus onder de Ludgerlichting 
62-67. Mijn relaas in HILVERSUM3 nr 18 vind je hier: http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief18.pdf   
 
2 DE POETISCHE LOFTROMPET:  Na het verschijnen van de 100e alumni-bijdrage van Gerard B.Kosse zette Webmaster 
Frits een PLUIM op Gerards hoed. Als je grijnzen of lachen wilt, dan klik je hier voor de verbale, poëtische verpakking 
van die PLUIMSTRIJKERIJ: http://www.postvakh3.nl/honderdxgerard.pdf   

http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief18.pdf
http://www.postvakh3.nl/honderdxgerard.pdf
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over de EEUWIGHEID…En dat in een tijd dat de meeste lezers ver over de 70 zijn, 

en dus realistischer zouden moeten zijn. Immers, zij allen zullen zich spoedig in den 

lijve moeten melden bij de Hemelpoort! Daar zal dan blijken dat onze Heilige 

Petrus goed nota heeft genomen van hun  seculiere wanen en hun heidense handel 

en wandel. De Wraakengelen bij deze Hemelpoort zullen die schimmige Harrie en 

Consorten dan ook een heel andere kant op jagen dan zij stilletjes wensen… 

 

En ik kan je bovendien één ding verzekeren: Kosses eenzijdige uiteenzetting over de 

onfeilbare leer van onze R.K. Kerk over Eeuwigheidskwesties zal die Humanistische 

Dominee Kosse én de Redactieleden van het clubblad Hilversum3 zwaar worden 

aangerekend! Immers, die Redactie stuurde Kosses misvattingen rond als een soort 

OPROEP om toch maar vooral je eigen mening over de eeuwigheid te ventileren… 

met het genoemde, beroerd-heidense resultaat! Bovendien werd dat geschrift ook 

nog eens op de website Postvakh3  te kijk gezet…!  Webmaster Frits heeft die misstap 

inmiddels weggepoets en de Oproep schielijk weggemoffeld. Maar dat is een foute 

handelwijze. Kom liever tot inkeer! Geef je fouten open en bloot toe! Je begrijpt het 

al, Beste Lezers: ik heb die schandelijke tekst weer uit de archiefkrochten van jullie 

ziekelijk-zondige Postvakje opgeduikeld. Hier is de geheime sleutel tot de inhoud 

ervan: www.postvakh3.nl/introeewigheid.pdf : ter afschrikking, ter leering ende vermaeck!!  

 

Ik weet nog niet, beste Lezers, of ik mijn grote Broer Ludgerus op de hoogte zal 

brengen van het schandelijke feit dat jullie al 100 keer werden bestookt met de 

verderfelijke episteltjes van Kosse’s hand. Want dat feit is nog niet alles. Het kan 

nog beroerder. De leesstatistieken laten namelijk zien dat jullie ook nog eens 

http://www.postvakh3.nl/introeewigheid.pdf
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herhaaldelijk teruggrijpen naar die vulgaire 100 teksten3.  

 

Die leesstatistieken4 scheppen bij mij, Kleine Ludje, bovendien de indruk dat er bij 

jullie bij wijze van spreken sprake is van een soort verslaving.  Immers, keer op keer 

wordt er door jullie even gecheckt <of er al iets nieuws> op de website staat…Ik vind 

het jammer dat alle gegevens geanonimiseerd  zijn en ik dus jullie identiteit niet kan 

achterhalen. Ik zou namelijk alles in het geweer stellen om je zielenheil te 

behoeden door je ervan te weerhouden kennis te nemen van Kosses producties!    
DE NAAKTE WAARHEID zit 

namelijk nogal eens verscholen in 

die gladde betoogjes! Door al die 

biografische vuilspuiterij, door al 

die seculiere feiten, door al die 

wetenschappelijk onderbouwde 

gegevens, psycho-meningen en 

andere onzinnige ideetjes zou je 

eigen  vooringenomenheid aan het 

wankelen gebracht kunnen worden! 

Het risico te vervallen tot de 

status van <gelukkige, geletterde, 

tolerante en gerijpte seculiere 

Senioren> wordt dan te groot. En 

dat kan nooit de bedoeling zijn 

geweest voor lieden die gevormd en 

onderwezen werden op het illustere 

Instituut dat de naam van mijn 

Grote Zeer Heilige Broer Sint 

LUDGERUS hoog in het vaandel 

had staan! 

 

 

U bent gewaarschuwd! 

 
Gedicteerd aan de enige Ludger-Vrijwilliger die altijd voor mij gereed staat -- aan Gerard Kosse 

dus,--  teken ik met de mij kenmerkende deemoedigheid en bescheidenheid: 

Uw Ludje 

                                                           
3 ALUMNI-PRODUCTIE VAN GERARD B. KOSSE (LUDGERJAARGANG 1962-1967): 
   De volledige lijst en een tabellarische samenvatting naar inhoud van de artikelen vind je hier:    
   http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf  
 
4 RECENTE LEESSTATISTIEKEN -- BEZOEKERS AAN DE ALUMNI-WEBSITE POSTVAKH3 -- INCL DE EDITIES VAN H3 
   Recente gegevens vind je hier: http://www.postvakh3.nl/alumni-website.pdf Ook zijn er op Postvakh3 uitgebreide 
   rapportages van eerdere datum. Bijvoorbeeld:  http://www.postvakh3.nl/schoolbordenwebsite.pdf en de erbij 
   horende publikatie DE FEITJES IN RIJTJES: http://www.postvakh3.nl/websitegegevens2016.pdf  
    

Ook toen was er al gedonder in Kosses Provincie van afkomst 

http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf
http://www.postvakh3.nl/alumni-website.pdf
http://www.postvakh3.nl/schoolbordenwebsite.pdf
http://www.postvakh3.nl/websitegegevens2016.pdf

