IN MEMORIAM

In memoriam
Joseph Antoine
Catherine Dendauw
Co-auteur van Traité de comptabilisation

Professor Joseph Antoine overleed op 25 december 2011 op tachtigjarige
leeftijd.
Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de
boekhouding in België: hij bezat een perfecte kennis van de boekhoudtaal,
en beschikte tegelijkertijd over bijzondere pedagogische kwaliteiten.

Deze eminente accountant wilde zijn passie voor de boekhouding delen met talloze studenten van voortreffelijke
scholen, zoals het Instituut Cooremans, waar hij de leiding
had over de bijzondere licentie in het bedrijfsrevisoraat.

we thema’s gestoffeerd, zonder enige toegeving te doen op
de nauwgezetheid, die van bij de aanvang de kwaliteit ervan
uitmaakte, en met een onafgebroken bekommernis voor
het pedagogisch oogmerk.

Hij onthulde de geheimen van het dubbel boekhouden
aan zijn leerlingen, die zich continu verbaasden over het
permanent evenwicht tussen het actief en het passief van de
balans en voldoening konden halen uit een correcte proefen saldibalans.

Hij was een boeiende ﬁguur, tot op het einde zeer actief en
boordevol plannen. Jammer genoeg kon hij een aantal lopende projecten niet meer voltooien. In zijn agenda stonden onder meer een heruitgave van zijn boeken en de vertaling van een aantal werken genoteerd.

Over de boekhouding kon hij ook onderhoudend vertellen: de boeking en het grootboek waren voor hem niet enkel boekhoudkundige begrippen.

Op persoonlijk vlak stond een cruise op het programma,
gevolgd door een verblijf op de Canarische eilanden, waarvan hij op 28 december had moeten terugkeren…

Hij schreef een aantal werken die voor de cijferbeoefenaars reeds lange tijd standaardwerken zijn: hoeveel beroepsbeoefenaars hebben het juiste antwoord op een prangende vraag wel niet gevonden door de werken Lexique
thématique de la comptabilité, Précis de comptabilisation, Traité
de comptabilisation of Dictionnaire des marchés ﬁnanciers erop
na te slaan?! En iedereen heeft een hopeloze student wel
eens zijn stap-voor-stap boekhoudmethode aanbevolen.

De boekhoudpraktijk in België is veel aan deze grote Mijnheer verschuldigd. Geleid door zijn groot plichtsbewustzijn
heeft hij zich er met opmerkelijke toewijding voor ingezet.
Professor Joseph ANTOINE zal nog lang blijven voortleven
in de harten van de studenten die hij de eerste boekhoudbeginselen heeft bijgebracht, niet in het minst door zijn boeken. De geregelde bijwerking daarvan zal trouwens getuigen
van onze erkentelijkheid.

•

Deze werken die bij uitgeverij de Boeck werden uitgegeven, werden bij elke nieuwe editie bijgewerkt en met nieu-
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