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Cotvooghel-
-omnibus
Een verzameling 

onuitgegeven verhalen

-1- “Stichtende draak” – “Waar nog én 
burgerdeugd én moed, verwarmen ’t 
vaderlandsche bloed…”
-2- “Vivan de geuzen – da’s kas!”
-3- “De arbeid is een zegen –
memoires van een bedrijfsleider”
-4- “De stem des volks –
herinneringen van een kiezer”
-5- “De reis naar ’t paradijs –
memoires van een ontsnapte”
-6- “Voetvolk van Vlaanderen”
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Cotvooghel L.H. (pseudoniem van H.L. Geerts †) “Cotvooghel-omnibus – een verzameling 
van onuitgegeven verhalen”; Balen, Studium Generale vzw, 2011; 290 pp, formaat A4; 
satirische tekeningen van Brasser en anderen, softcover – gelijmd.
Redacteur: Mertens Kamiel – ISBN - 978.90.76967.42.4

Inschrijven kan tot uiterlijk 05 november 2011 aan de eenmalige prijs van 20 € , door 
overschrijving op bankrekening 320-0268771-54 (of IBAN: BE42.3200.2687.7154 + BIC: 
BBRUBEBB); van Studium Generale vzw, Holven 11 - 2490-Balen. (Met vermelding: 
“Cotvooghel-omnibus”) Verzending per Taxipost aan uw adres kost u 7€ extra. U kunt het 
boek ook afhalen bij Studium Generale vzw in Balen, zie boven, op afspraak (tel 014-
81.33.75, Kamiel Mertens) vanaf 19 november 2011. Dat moet u dan wel aanduiden op uw 
overschrijving. (U hebt het boek alleszins thuis vóór de feestdagen!)
Vanaf 06 november 2011 (dus na de inschrijvingen) wordt de vaste prijs van dit boek 25 € .

Inhoud
Inleiding (door redacteur Kamiel Mertens)
Hommage aan Pallietercartoonist ‘Brasser’
Corpus (in chronologische orde van publicatie in ’t Pallieterke)
-1- “Stichtende draak” – “Waar nog én burgerdeugd én moed, verwarmen ’t vaderlandsche 
bloed…” (verschenen in ’t Pallieterke in 8 bedrijven, tussen 23.10.1980 en 04.12.1980)
-2- “Vivan de geuzen – da’s kas!” (verschenen in ’t Pallieterke in 21 afleveringen tussen 
18.12.1980 en 07.05.1981).
-3- “De arbeid is een zegen – memoires van een bedrijfsleider” (verschenen in ’t 
Pallieterke in 47 afleveringen, tussen 03.09.1981 en 22.07.1982.)
-4- “De stem des volks – herinneringen van een kiezer” (verschenen in vier afleveringen in 
’t Pallieterke tussen 11.11.1982  en 02.12.1982)
-5- “De reis naar ’t paradijs – memoires van een ontsnapte” (verschenen in ’t Pallieterke in 
22 afleveringen, tussen 07.07.1983 en 01.12.1983.)
-6- “Voetvolk van Vlaanderen” (verschenen in ’t Pallieterke in 6 afleveringen, tussen 
25.07.1985 en 29.08.1985)

Over het boek
Herman Lodewijk Geerts, alias Cotvooghel, is van Balense “kom-af”. Dat is en blijft dé 
reden waarom Studium Generale vzw reeds enkele Cotvooghelboeken heeft uitgebracht. 
Precies in die boeken schrijft Geerts over Balense mensen en toestanden. Bovendien 
heeft/had hij een vlotte, hoewel ook stekelige pen, en zijn schrifturen lezen vlotjes.

Met zijn instemming, en later die van zijn weduwe, hebben wij vroeger reeds gepubliceerd: 
Rare Vogels (5 €) , Verhalen van mijn vader (8 €) , Beelden uit mijn vlegeljaren (30 €). In
dat laatste boek hebben we bovendien een biografisch hoofdstuk opgenomen.

Meerdere boeken van Cotvooghel verschenen vroeger reeds bij De Roerdomp, De Vlijt of
andere uitgevers. Nochtans bleven enkele “feuilletons” uit ’t Pallieterke tot nu toe 
onuitgegeven. In afspraak met de redactie van ’t Pallieterke bundelden wij nu een zestal 
van die feuilletons, waarvan er drie een autobiografische karakter hebben.

* * * * *
Voor de volledige lijst van onze uitgaven, zie…
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