
In dankbare herinnering aan zuster Alix Van Bragt

Op 27 oktober overleed zuster Alix (Leona) Van Bragt, kanunnikes van het Heilig Graf te Tongerlo. 
We wisten al een tijd dat zuster Alix fysiek achteruitging, maar het bericht van haar overlijden heeft 
ons toch verrast. Wellicht omdat wij nog altijd die schrandere geest voor ogen hadden die jaren met 
ons het correctiewerk verzorgde, eerst voor Aggiornamento en sinds 2007 voor Golfslag. 

Je komt ze maar zelden tegen, mannen of vrouwen met de eruditie van zuster Alix. Voor de eindre-
dactie van ons tijdschrift was zij een zegen. Een drukproef werd pas definitief goedgekeurd als haar 
laatste opmerkingen waren ingebracht. Bij het nalezen van teksten zag zij onvolmaaktheden die de 
andere leden van de kernredactie niet waren opgevallen. Haar ruime kennis van oude en moderne ta-
len was daarbij een welgekomen hulp. Ze koppelde die aan een buitengewone taalkundige alertheid. 
Correct taalgebruik, met inbegrip van de juiste punctuatie, was voor haar een noodzakelijke opstap 
naar heldere communicatie. De komma die aan de betrekkelijke bijzin een beperkende betekenis geeft, 
was daar een sprekend voorbeeld van.

In de loop van 2016 moest zuster Alix noodgedwongen haar correctiewerk stopzetten. Ze merkte dat 
ze moeite had om de nodige concentratie aan te houden. En half werk was aan haar niet besteed. 
Het is al ruim twee jaar dat de kernredactie zonder haar vergadert en we missen haar nog altijd. Dit 
gemis krijgt een eeuwigheidsdimensie nu zuster Alix is binnengetreden in de vreugde van de Heer, aan 
wie zij haar hele leven had toevertrouwd. 

Bij dit afscheid richten we ook graag een 
woord van dank aan de zustergemeenschap 
van het Heilig Graf voor het gulle onthaal 
dat ons bij elke redactievergadering te beurt 
is gevallen, eerst jarenlang in Turnhout en 
daarna in Tongerlo. Dank u wel.
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