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Phil Bosmans heeft tussen 10 mei 1940 en 17 juli 1976 in verschillende notitieboekjes 
‘persoonlijke aantekeningen’ bijgehouden.  Het gaat hier, met uitzondering van de 
oorlogsjaren en enkele andere periodes, niet om eigenlijke dagboeknotities met feitelijke 
informatie over Bosmans’ activiteiten. Het zijn veeleer persoonlijke commentaren, 
mijmeringen en bedenkingen bij wat hij meemaakte en beleefde.  
 
Peter Ausloos, die met de publicatie Kijk naar de zon! Uitspraken, statements en 
onuitgegeven teksten van Phil Bosmans het vertrouwen van de congregatie van de 
monfortanen en de familie Bosmans had gewonnen, kreeg toegang tot die notitieboekjes.  
Na grondige lectuur ervan, formuleerde hij een project om een selectie uit die notities voor 
een breed publiek te presenteren in een publicatie. 
  
Daarbij liet hij zich leiden door een dubbel selectiecriterium. Enerzijds laat hij ons 
binnenkijken in Bosmans’ ziel, zijn ‘diepste diep’. Op die manier ontdekt de lezer wat Phil 
Bosmans dreef en inspireerde, maar evenzeer wat hem ergerde, deed twijfelen of revolteren. 
Het tweede principe was de actualiteitswaarde. Welke gedachten kunnen ook mensen van 
de 21ste eeuw nog aanspreken? Bij zijn selectie heeft de auteur er schroomvol over gewaakt 
de privacy van pater Bosmans en de mensen die hij ontmoette te bewaren. Het gaat hier 
immers uitdrukkelijk om een subjectieve selectie en niet om een integrale uitgave van de 
dagboeken van Phil Bosmans. Er rest nog heel wat materiaal voor historici die later een 
biografie van Bosmans willen schrijven. Uit de handschriften zullen zij ongetwijfeld nog veel 
interessante aspecten van dit rijke leven kunnen distilleren. 
 
Om de fragmenten te kaderen, heeft Peter Ausloos ook een beperkt aantal biografische 
notities opgenomen. Zo kan de lezer de hele levensloop van Bosmans volgen. Hij heeft de 
fragmenten in hedendaagse spelling omgezet en Franse en Latijnse citaten vertaald. 
 
Het boek is geïllustreerd met foto’s uit het privé-archief van Phil Bosmans.  Deze voorheen 
nooit gepubliceerde foto’s bieden een duidelijke meerwaarde. Bij de keuze van de foto’s en 
bij het digitaliseren ervan kon de auteur rekenen op de precieuze hulp van Guy Vanvuchelen. 
Ontelbare uren heeft die dienst bewezen en zo dit boekenproject mogelijk gemaakt. Voor 
het aftoetsen van zijn selectie kon Peter terecht bij prof. dr. emeritus Roger Burggraeve, sdb. 
Hij noemt hem “onze mentor en onze ruggenspraak, steeds stand-by en ‘nabij’ met 
kwaliteitsvolle ideeën”. Roger Burggraeve was vele jaren persoonlijk bevriend met Bosmans, 
o.m. door een unieke samenwerking binnen het Nationaal Centrum ‘Eigentijdse Jeugd’ 
onder de bezielende leiding van Robert Kino.  
 
 
 



 
Veel steun bij het project kreeg de auteur ook van de familie Bosmans en heel speciaal van 
Phils nichtje José Bosmans. Haar aanmoedigende telefoontjes en mails deden hem 
‘doorgaan’. Een speciaal woord van dank ook aan de oud-medewerker van Phil Bosmans, 
pater Jef Van Kerckhoven. Hij was het die het hier gepubliceerde materiaal ter beschikking 
stelde. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de velen die Phil Bosmans bewonderen en door hem op een of 
andere manier geraakt zijn, Peter Ausloos heel dankbaar zullen zijn voor dit unieke boek. Het 
is een onmisbare sleutel voor wie ‘de Phil’ wil kennen en begrijpen.  We zijn Peter bijzonder 
erkentelijk voor zijn gedreven inzet en toewijding bij het realiseren van dit project.  
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