Van ridders en jonkvrouwen
Mediabrief van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane vzw
nr. 13 – april 2015
Waarde ridders en edele jonkvrouwen,
De lente heeft vandejare lang op zich laten wachten maar z’heeft haar lange winterslaap binst de
paasvakantie ruimschoots goedgemaakt. Heerlijk lenteweer, mooie, Magritte-schilderachtige
Vlaamse luchten, voortgestuwd door een stevige lentebries.
Een oude weersspreuk luidt: De vrouwen en d’aprillen, ze hebben hun grillen. Van die eerste hier in
deze rubriek geen woord kwaad. Van de tweede grillen zijn we voorlopig gespaard gebleven, behalve
de coureurs in Gent-Wevelgem maar dat was nog in maart, achter ’t lang evangelie van Palmzondag.
In ieder geval, maakt ulder maar gereed, legt ulder schoonste lentetooi klaar, blinkt ulder linten en
ornamenten, want onze Lentezitting op zondag 3 mei 2015 in Gits is aan het naderen.
In afwachting brengen we nog graag wat nieuwtjes uit ons mooie ridder- en jonkvrouwenlegioen die
we de jongste maanden bijeensprokkelden.
Veel leesgenot en tot binnenkort.
Johan COLPAERT, voorzitter van ’t Manneke uit de Mane vzw
PS: Wie denkt iets te hebben voor opname in een volgende mediabrief, moet niet aarzelen: stuur het door via
e-post naar: nom@telenet.be.

’t Is straf: dr. Yves Benoit Strafste Gentenaar 2014
Is dat niet straf? Een West-Vlaming die verkozen wordt tot Strafste Gentenaar 2014?! En dan
ook nog een ridder in de Orde van ’t Manneke uit de Mane. We zijn preus lijk veertig.
Onnodig te zeggen dat ridder dr. Yves Benoit deze titel dubbel en dik verdient. Hij is de
stichter en bezieler van het Kinderkankerfonds. Hij bouwde ook de kinderkankerafdeling van
het UZ Gent uit tot wat ze nu is. Maar hij zei zelf in een eerste reactie: “Formidabel, jullie
belonen de moed van al die kinderen die vechten om te overleven.” Op het vlak van
kinderkanker heeft Gent nationaal en internationaal de bakens uitgezet.
Yves Benoit is een vlasserszoon uit Deerlijk en
woont in Dikkelvenne. Vorig jaar is hij 65
geworden en heeft hij zijn voltijdse carrière
beëindigd maar het Kinderkankerfonds laat hij
niet los. Er werden ‘Strafste Gentenaars’ verkozen
in verschillende categorieën maar daarnaast werd
een algemene laureaat aangeduid. De
bekendmaking gebeurde op 25 februari.
Ook vader Paul Benoit mag trots zijn op de bijzondere
titel van zijn zoon!
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Streuvels en zijn Groote Oorlog
Begin oktober 1914 stuurde Stijn Streuvels zijn vrouw en twee kinderen in veiligheid naar
Nederland, maar zelf wilde hij in zijn Lijsternest blijven omdat hij alles wilde zien en ook
noteren. Het resulteerde in zijn (dag)boek ‘In Oorlogstijd’. Daarmee ging Streuvelskenner
ridder Karel Platteau aan de slag en maakte er een boeiende theaterversie van.
‘Streuvels en zijn Groote Oorlog’ gaat op dinsdag 5 mei 2015 in De Linde in Ingooigem in
première. Ridder Oswald Maes vertolkt samen met Hilde Vanderstraeten de passages uit
Streuvels’ werk. De voorstelling wordt ondersteund door muziek, klankfragmenten en
beelden.
Streuvels neemt in zijn oorlogsgedichten soms ongewone stellingnames in tegenover
machtshebbers en Kerk. Hij beschrijft het leed van veel mensen en soldaten, los van hun
nationaliteit. Bij zijn theateradaptatie gaat Karel Platteau uit van een dozijn thema’s.
Er komt ook een tweede theaterproductie rond Streuvels: een Engelstalige voorstelling rond
de oorlogsbladzijden in Prutske. Virginie Platteau (dochter van Karel) treedt op samen met
muzikant Frank De Bruyne. De première hiervan is op donderdag 7 mei om in het Talbot
House in Poperinge.
Het Stijn Streuvelsgenootschap
waarvan Karel Platteau medestichter
en bestuurslid is, stelt op 21 mei in
Zonnebeke zijn 20ste jaarboek voor
met als titel Gedurig op den uitkijk.
Het thema is ook Streuvels’
oorlogsdagboek.

Op de foto links Karel Platteau, rechts
Oswald Maes.

Willem Vermandere: boek en culturele prijs
Ridder Willem Vermandere mocht op 9 februari zijn 75ste
verjaardag vieren. Hij werd die dag verrast met een feestje
in het plaatselijke café van Steenkerke. Alle 166 inwoners
van het dorp waren op de hoogte behalve de kunstenaarzanger zelf die er met een smoes naartoe gelokt werd. De
kinderen van dorpsschool De Klein Reus hadden tekeningen
en knutselwerkjes gemaakt.
Willem is niet alleen beeldhouwer, schilder en zanger maar
ook filosoof en schrijver.
Ter gelegenheid van zijn verjaardag verscheen ook het boek
Volle dagen. Het boek gelijkt op een dagboek, maar is
eigenlijk een selectie uit de brieven aan enkele goede
vrienden en kennissen die hij niet zo dikwijls ziet. Al 25 jaar
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is het een gewoonte van de ‘levenspoëet’ om aan het eind van de dag zijn
'gedachtenkronkels' op papier te zetten in de vorm van brieven, die zijn commentaar
vormen bij de wereld. Het boek Volle dagen is uitgegeven bij Lannoo in Tielt, telt 400
bladzijden en kost 24,99 euro.
Willem Vermandere heeft op 19 maart 2015 ook de prijs van de Culturele Raad van de stad
Veurne ontvangen. Sinds 2000 is hij ereburger van de stad waar hij ook woont.

Afghanistan bekroont ngo van jonkvrouw Jennie Vanlerberghe
Het Afghaanse Ministerie van
Economie heeft de organisatie
Moeders voor Vrede van
jonkvrouw barones Jennie
Vanlerberghe eind oktober 2014
uitgeroepen tot beste nietgouvernementele organisatie van
het land. Ze kwam als beste uit
maar liefst 2.100 ngo’s die in Afghanistan aanwezig
zijn.
Het ministerie looft de projecten van de
organisatie maar ook de efficiënte wijze waarop de
budgetten beheerd worden. Moeders voor Vrede
werkt op vier verschillende plaatsen in Afghanistan
met zo’n 50 Afghaanse vrouwelijke medewerkers.
Er zijn o.a. vluchthuizen voor vrouwen,
alfabetiseringscursussen en Engelse lessen,
landbouwprojecten, ateliers en medische
projecten.
Op 15 december kreeg Jennie in Roeselare ook de Wildemanprijs van het Rodenbachfonds
voor haar inzet voor de onderdrukte vrouwen in Afghanistan.
Minder goed nieuws is dat het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken de intentie heeft
subsidie (100.000 euro) aan Moeders voor Vrede wil schrappen. Er wordt nog naar een
oplossing gezocht via het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Jonkvrouw Catherine Verfaillie haalt wereldpers
Jonkvrouw Catherine Verfaillie is hoofd van het Stamcelinstituut in
Leuven. Ze werkte vele jaren in de VS waar ze tot 2006 het Stem Cell
Institute van de Universiteit van Minnesota leidde. Met haar team
haalde prof. Verfaillie begin dit jaar de wereldpers met een onderzoek
dat medicijnen tegen jongdementie dichterbij brengt. Ze zijn erin
geslaagd het ontstaan van een bepaalde vorm van dementie na te
bootsen. Ze slaagden er ook in om dat genetisch defect te herstellen.
Ze namen huidcellen en vormden die om tot stamcellen. Door een
behandeling lieten ze die tot hersenschorscellen evolueren en
imiteerden ze de dementie in hun lab.
3

Mark van de Voorde: “Help! Ik ben gelukkig”
Help! Ik ben gelukkig is de opmerkelijk ‘vrolijke’ titel van de
jongste ‘boreling’ van ridder Mark van de Voorde. Het boek
werd op 26 maart in Brugge voorgesteld. De auteur analyseert
de maatschappij van vandaag die volgens hem vol
tegenstellingen zit. Vandaar de wat minder vrolijke ondertitel
‘Schizofrenie van een samenleving’. Het boek opent met een
lange monoloog over de geschiedenis van na de oorlog tot
vandaag. Hij ‘fileert’ onze maatschappij die probeert de angst
waarin ze gevangen zit, te ontkennen door krampachtig het
geluk na te jagen.
“In een verzuurde samenleving veroordelen wij volop, maar
oordelen wijzelf steeds minder. Wij hebben ten andere geen
maatstaf meer voor een eigen mening. Wij weten niet meer
wie wij zijn. De vraag naar onze identiteit is misschien wel de
meest prangende, maar wij vermijden die vraag, omdat zij
verontrustend is voor de zelfgenoegzame afwezigheid van zin.
Maar vragen kun je niet blijven afhouden”, schrijft Mark in zijn Ten Geleide. We moeten de
vraag durven stellen naar onze identiteit en durven terugkeren naar onze geestelijke
wortels.
Het boek is uitgegeven bij Pelckmans, telt 176 bladzijden en kost 17,5 euro.

Ridder Dirk Denoyelle ‘reist naar de verandering’
Van ridder Dirk Denoyelle weten we dat hij véél meer is dan de stemmenimitator die hem
bij het grote publiek bekendmaakte. De geboren Roeselarenaar is intussen professioneel
bezig met LEGO. Hij is één van de 12 LEGO Certified Professionals in de wereld. Zijn passie
voor de Deense blokjes zette hij om in een b(l)oeiende onderneming op internationaal
niveau. Sinds begin 2015 pakt hij nu uit met zijn Journey of Change, een ‘Reis naar
verandering’, een interactieve lezing waarmee hij naar bedrijven trekt. Het is een verhaal
over dromen waarmaken, omgaan met verandering en het grijpen van kansen. Hij doet dat
op een originele, geestige en inspirerende manier. Daarmee toont hij zich niet enkel een
ervaren cabaretier maar ook een knappe polyglot. Desgewenst treedt hij op in het
Nederlands, Engels, Frans: Duits, Spaans én
Deens!
Op de foto Dirk Denoyelle met collega Kris De
Jean en met koning Willem-Alexander en koningin
Máxima in Legoblokjes: ze werden op 16 oktober
2014 op Legoworld in Utrecht voorgesteld. Ze zijn
gebouwd met meer dan 100.000 steentjes, goed
voor meer dan 600 uur teamwerk.
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Ridder Mgr. Bonny pleit voor erkenning voor holebirelaties
De Antwerpse bisschop ridder Johan Bonny was nog maar goed tot ridder geslagen in de
Orde van ’t Manneke uit de Mane of hij haalde – niet voor het eerst – de media met een
opmerkelijk pleidooi voor een kerkelijke erkenning van holebirelaties. Er moet volgens hem
een diversiteit aan erkenningsvormen komen. Hij stelt dat een holebirelatie evengoed aan
de criteria van een kerkelijk huwelijk kan voldoen: "De inhoudelijke waarden zijn voor mij
belangrijker dan de institutionele vormgeving. De christelijke ethiek komt op voor duurzame
relaties waarin exclusiviteit, trouw en zorg voor elkaar centraal staan. We moeten binnen de
Kerk zoeken naar een formele erkenning van de relationaliteit die ook bij veel holebikoppels
aanwezig is.”
Korte tijd later kende een organisatie hem en ook zanger Will Ferdy een prijs toe voor hun
inzet voor de gelijkberechtiging van holebi's. Mgr. Bonny vroeg echter om zijn naam te
schrappen, omdat hij geen prijs wil “voor iets wat tot zijn zending als bisschop hoort”.
Op paaszondag 5 april jl. leidde hij op initiatief van de Antwerpse Raad van Kerken een
oecumenische paaswens voor de poorten van de O.L.Vrouwekathedraal.

Chris Lomme meter van Netwerk Palliatieve Zorg
“Ik ben palliatief vrijwilligster uit altruïsme en uit egoïsme. Als ik na een dag op de palliatieve
thuisopvang thuiskom, dan ben ik gelukkig.” Dat zei jonkvrouw Chris Lomme, die sinds het
overlijden van haar man Nand Buyl in 2009 palliatief vrijwilligerswerk verricht bij Topaz, het
dagcentrum van UZ Brussel. De actrice is afkomstig uit Kortrijk en daar bestaat vzw De
Mantel of Netwerk Palliatieve Zorg voor Midden-West-Vlaanderen haar 20ste verjaardag. Bij
die gelegenheid aanvaardde Chris het meterschap van de organisatie. Ze verklapte ook dat
het haar kinderdroom was om verpleegster te worden.
Op 21 november 2014 werd Chris ook verkozen tot Brusseleir van't joer. De verkiezingen zijn
een jaarlijks evenement en worden georganiseerd door een vereniging die zich inzet voor
het behoud en de promotie van de folklore en het dialect van Brussel. Die eretitel gaat niet
noodzakelijk naar een ‘echte Ket’ maar naar iemand die een echte ambassadeur voor de
stad is. Chris mag dan Kortrijkzane zijn, ze woont al bijna heel haar volwassen leven in
Brussel. Ze houdt van de stad en vindt dat er nog te veel vooroordelen over Brussel bestaan.

Lieven Demedts schrijft heksentrilogie
Ridder Lieven Demedts uit Oostrozebeke, ook medewerker aan onze Mannekesalmanak,
grabbelt graag in het verleden van zijn streek. Een jaar na zijn religieuze dichtbundel Rosa
Mystica verscheen een literaire trilogie over heksen. Hij vertelt zelfs hoe hij zelf als een
heksenkind ter wereld kwam… Het werk verscheen in een beperkte oplage, met tekeningen
van Marc Sleen, ereburger van Oostrozebeke. Lieven is een grote strip- en cartoonfan. De
publicatie kwam uit in januari net na de moorddadige aanslag op de redactie van
CharlieHebdo; daarom heeft hij in extremis ook nog de laatste cartoon van Charb
(hoofdredacteur van Charlie Hebdo) opgenomen.
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Persprijs voor Lucien Van Acker
In Ardooie werd in januari de persprijs toegekend en uitgereikt aan ridder Lucien Van Acker
(87), voormalig gemeentesecretaris maar ook gedreven historicus en heemkundige. Hij
wordt het collectief geheugen van de gemeente genoemd. Pas 10 jaar geleden werd onder
impuls van Lucien – die toen al meer dan 75 was – de Heemkring Ardooie-Koolskamp
opgericht. Hij is nog altijd voorzitter. In 2009 kreeg Lucien al de Cultuurtrofee van de
gemeente. Al vele jaren is hij ook actief voor het tijdschrift Biekorf dat dit jaar zijn 125ste
verjaardag viert. Hij was er van 1982 tot 2007 redactiesecretaris. Hij stond aan de wieg van
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (nu Familiekunde Vlaanderen). Meer dan duizend
artikelen van zijn hand zijn in Biekorf en elders verschenen.

In de Miroir: ‘ridderlijk’ stukje theater!
Tussen 15 november en 13 december 2014 brachten de mensen van Theater ’t Fonteintje uit
Wijnendale 14 voorstellingen van wat al hun 38ste stuk is: In de Miroir, geschreven door
ridder Roland Delannoy uit Westouter. Meer dan 4.000 toneelliefhebbers woonden in dit
kleine dorp van 750 mensen de werkelijk prachtige uitvoeringen bij van dit puur
volkstheater. Op 23 april 1978 werd het theatergezelschap ’t Fonteintje gesticht ten huize
van burgemeester ridder Norbert De Cuyper die nog steeds voorzitter is van het gezelschap
én ook nog altijd prominent meespeelt en schittert op de planken. Ook even vermelden dat
ridder Ben Maelbrancke jarenlang huisregisseur was.

Huldealbum voor broeder-architect Paul Dequeker
Bij de Missionarissen van Scheut en Kadoc-KU Leuven verscheen een huldealbum voor
broeder-architect ridder Paul Dequeker. De 85-jarige in Roeselare geboren scheutist
bouwde vanaf 1961 in Congo eerst kerken in de armere wijken van Kinshasa. Uiteindelijk
tekende en realiseerde hij honderden gebouwen – kerken en kloosters, scholen en allerlei
nutsgebouwen tot zelfs bruggen. Hij deed dat met sobere, beperkte en authentieke
streekeigen middelen en kunstvormen en met een moderne visie op missie en kerkopbouw.
De Congolese kardinaal Laurent Monsengwo
schreef een voorwoord in het boek. Hij noemde
de architectuur van broeder Dequeker ‘modern
en tegelijk autochtoon, in volkomen harmonie,
zoals de zwarte en de witte toetsen op een
orgelklavier’.
Het boek Architectuur en missie in Afrika. Het werk
van broeder-architect Paul Dequeker, onder redactie
van prof. dr. em. Luc Dequeker (broer) en Greet De
Neef (Kadoc) telt 168 bladzijden en kost 20 euro
(incl. verzendingskosten). Info:: vzpr@scheut.be.
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Jozef Vandromme: Voor hen die nog vrede willen…
Ridder Jozef Vandromme kwam opnieuw enkele keren in de kijker met zijn poëzie. Op de
tentoonstelling Oorlogsblikken in Ieper kreeg hij met zijn gedicht Verloren leven een derde
prijs. Tijdens de Week van de Poëzie Menen (28 januari-4 februari 2015) sierde zijn gedicht
De oorlog voorbij een gedichtenwand in de bibliotheek. Het boek Hoe LangemarkPoelkapelle honderdennegen keer een toekomst verloor wordt afgesloten met Jozefs gedicht
Voor hen die nog vrede willen.

Gedenkplaat in brouwerij De Dolle Brouwers
Op 20 oktober 2014 was het 100 jaar geleden dat
meer dan 500 Esenaars – alle inwoners die niet
gevlucht waren – door losgeslagen Duitse troepen
opgesloten werden in de kelders van de toenmalige
brouwerij Costenoble: vijftig van hen werden
genadeloos doodgeschoten.
Dag op dag 100 jaar later werd het ‘drama van Esen’
herdacht op dezelfde plaats, nu de brouwerij De
Dolle Brouwers van ridder Kris Herteleer. Er was
een optreden van het koor IJzergalm en een
evocatie ‘Esen 1914’. Vervolgens onthulde de 97jarige moeder van Kris op de koer een gedenkplaat.
Meteen vermelden we nog dat Stille Nacht, het
kerstbier van Dolle Brouwer Kris Herteleer, op het
jaarlijks bierfestival in maart 2015 in Essen bij
Antwerpen uitgeroepen werd tot beste kerstbier
van 2014. Het is al de zevende keer en de vijfde keer
op rij. Er werden 209 Belgische kerstbieren voorgesteld. Kris Herteleer won de drie eerste
prijzen: op de eerste plaats Stille Nacht, op de tweede Stille Nacht Reserva 2013 en op de
derde plaats Stille Nacht Reserva 2010. De reserva is gerijpt in wijnvaten. Stille Nacht is pas
verkrijgbaar vanaf december en enkel op bestelling.

Gedenkplaat René De Seranno
Op 21 november 2014 overhandigde Familiekunde Vlaanderen, regio Tielt, een gedenkplaat
aan het stadsbestuur als eerbetoon aan ridder René De Seranno.
René De Seranno was in 1910 in de VS geboren, maar uit heimwee keerde de familie terug
naar Vlaanderen. In 1922 emigreerden ze echter opnieuw. René trouwde in 1939 met Aline
Maertens, dochter van een Vlaamse emigrant. Hij nam het metaalbedrijf van zijn
schoonvader over en begon met een eigen productie van bouten, moeren... Hij werd een
succesrijk ondernemer. In 1972 werd hij ereconsul van België in Detroit. Toen de Gazette van
Detroit het in de jaren zeventig moeilijk kreeg, trad hij op als redder en ijverde hij voor het
behoud van de laatste Vlaamse krant in Amerika. Tot zijn dood in 1983 schreef hij regelmatig
voor de Gazette. In 1976 werd hij ridder in de Orde van 't Manneke uit de Mane.
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Jonkvrouw wordt officier in het Légion d’Honneur
’t Manneke verdient ook af en toe internationaal zijn strepen! Nu werd jonkvrouw Lies
Laridon benoemd tot Officier in het Légion d’Honneur. Dat gebeurde op zaterdag 11 oktober
2014, daags voor onze ridderzitting in Diksmuide. Plaats van de plechtigheid was het
commandoschip BPC Dixmude dat enkele dagen in Zeebrugge voor anker lag (BPC staat voor
Bâtiment de Projection et de Commandement, een schip waarmee militair materiaal
overgebracht wordt naar interventiegebieden). De Franse ambassadeur Bernard Valéro nam
de honneurs waar namens president Hollande. De burgemeester kreeg de onderscheiding –
die zelden aan niet-Fransen wordt toegekend – omdat zij zich inzet om de herinnering
levend te houden aan de Fransen die tijdens WO I in en rond Diksmuide gesneuveld zijn.
Opmerkelijk: de Dixmude heeft onlangs nog, begin april 2015, 44 Fransen gered en
geëvacueerd in Jemen.

Drieduizend keer Karel Declercq
Ridder Karel Declercq (58) uit Izegem studeerde
rechten en filosofie maar heel Vlaanderen kent
hem intussen vooral als succesrijk cabaretier.
Eind 2014 mocht hij een wel uniek jubileum
vieren. Op 12 december in voorpremière in
Heule en officieel op 28 december 2014 in
Brakel bracht hij zijn 3.000ste voorstelling en
daarna volgde een tournee. Het is een mix van
zijn jongste – intussen 24ste – jaaroverzicht Brave
Little Belgium oftewel ‘12 maanden plezier in
Vlaamse velden’ en hoogtepunten uit de
voorbije voorstellingen.
Al als universiteitsstudent imiteerde Karel zijn
professoren. Zijn vriend Dirk De fauw (voormalig
gedeputeerde en nu schepen en OCMWvoorzitter in Brugge) spoorde hem na een
optreden voor de KSA aan om daar meer mee te
doen. Zo stond hij in 1980 opeens voor 200 man.
In 1981 won hij een wedstrijd, waardoor hij een
plaatopname mocht doen. Die kwam er in 1984.
Karel werd assistent logica, filosofie en rechten
aan de KU Leuven en de Kulak, trad eerst alleen op in zijn vrije tijd maar besloot na zeven
jaar, in 1991, om professioneel voor cabaret te gaan.
Karel is onder meer bekend voor zijn komische jaaroverzichten en ook voor Mobajakkedoe,
zijn cursus West-Vlaams met onder meer het vervoegen van het woordje ‘ja’. Hij heeft ook
een programma over wielrennen, niet te verwonderen met twee koersende zoons (van wie
Tim het niet onaardig doet als profrenner).
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Ridders en jonkvrouwen die iets in het schild voeren…
Op 5 december 2014 verleende de Vlaamse Heraldische Raad een familiewapen aan twee
ridders van ’t Manneke uit de Mane: ridder Luc Glorieux en ridder Luc Demeestere. Maar ze
zijn niet de eerste ridders van ’t Manneke die iets in het schild voeren.
Drie instanties registreren burgerlijke wapens: de Raad van Adel, het Heraldisch College van
Familiekunde Vlaanderen en de Vlaamse Heraldische Raad.
In ons land kan en mag iedereen een wapen voeren. Voorwaarde is alleen dat het door geen
andere familie gevoerd wordt en heraldisch verantwoord is. Het eerste wapen dat het
Heraldisch College registreerde, was het (oud) wapen van ridder Leo Vanackere in 1974.
Wijlen ridder Ernest Warlop was medestichter van het Heraldisch College en lag aan de basis
van de Vlaamse Heraldische Raad.
Hierna de lijst van ridders en jonkvrouwen (overleden en levend) die een wapen voeren (bij
een van de genoemde instanties): Valère Arickx, Jaak De Caestecker, Emiel-Jozef De Smedt,
Luc Demeester, Wilfried Devolder, Michel D’Hooghe, Henri d’Udekem d’Acoz, Luc Glorieux,
Anselm Hoste, Godfried Lannoo, Eugène Laridon, Daniël Merlevede, Paul Noterdaeme,
Johan Roelstraete, Edgard Seynaeve,
Herman Seynaeve, Georges Stalpaert, Hugo
Vandamme, Antoon Steverlynck, Leo
Vanackere, Andries Van den Abeele, Antoon
Vandromme, Eddie Van Haverbeke,
Christinne Vanhamme, Olivier Vanneste,
Piet Vantemsche, Dries Vlerick en Ernest
Warlop. (Info Johan Roelstraete)
Ridder Luc Glorieux (links) en ridder Luc
Demeester kregen onlangs hun familiewapen.
Jozef Dauwe, ‘heraut van Vlaanderen’, poseert
mee, net als rechts Veronique Lambert.

Gelukwensen
Onze alleroudste ridder Cyriel Moeyaert mocht op 9 april zijn platina priesterjubileum
vieren: zeventig jaar geleden werd hij tot priester gewijd. Bij leven en welzijn viert hij op 23
mei zijn 95ste verjaardag. Hij woont sinds 1992 in de kapelaanswoning in Sint-Jan-ter-Biezen
(Watou) en gaat daar nog altijd voor in de zondagsmis of ook in Abele waar de kerk op Frans
grondgebied staat. Het is de enige kerk in Frankrijk waar de mis volledig in het Nederlands
opgedragen wordt!
Onze tweede oudste ridder Karel Denys vierde al op 16 juni 2014 eveneens zijn platina
priesterjubileum. Hij hoopt op 25 juli zijn 95ste verjaardag te vieren.
Ridder-bereklid Bert Dewilde mocht op 18 februari zijn 90ste verjaardag vieren. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van het berek in januari werd hij samen met zijn echtgenote
uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hij blijft overigens nog altijd onvermoeibaar schrijvend
actief voor ons Manneke.
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In memoriam
Op 26 december
2015 is ridder Leo
Tindemans thuis in
Edegem op 92jarige leeftijd
overleden. In 1968
werd hij voor het
eerst minister: van
Communautaire
Betrekkingen. Later
volgden nog
ministerposten van
Begroting,
Middenstand en
Landbouw. In 1974
werd hij premier en
leidde twee
regeringen. Hij
schreef een van de
bekendste stukken politieke geschiedenis van ons land, door op 11 oktober 1978 het ontslag
van zijn regering aan te kondigen met de woorden dat hij de grondwet geen 'vodje papier'
vond. Kort daarna – op 22 oktober – zou hij… als premier op het marktplein van Diksmuide
het nieuwe standbeeld voor 't Manneke uit de Mane onthullen. Het feest in Diksmuide ging
door, mét Leo Tindemans en in aanwezigheid van een BRT-filmploeg. Omdat er intussen
nieuwe verkiezingen aangekondigd waren, mocht Tindemans echter niet in beeld komen.
Het resultaat was dat de BRT 's in het tv-journaal weigerde te tonen wie het standbeeld
onthulde, kwestie van geen politieke publiciteit te maken... De commentaar luidde dat het
standbeeld onthuld werd door ‘een vaardige hand’…
Bij de Europese verkiezingen van 1979 haalde Leo Tindemans 983.000 voorkeurstemmen.
Tot vandaag blijft hij daarmee de populairste politicus van de naoorlogse periode. Nadien
werd hij CVP-voorzitter, minister van Buitenlandse Zaken en tot 1999 Europees
parlementslid.
In 2002 publiceerde Leo Tindemans zijn memoires. Daarin bedenkt hij ’t Manneke uit de
Mane met een opmerkelijke passage. Hij schrijft: “Toen ik in 1978, na mijn ontslag als eerste
minister, te Diksmuide tot ridder werd geslagen in de Orde van ’t Manneke uit de Mane –
een vereniging met een groot verleden – zei schrijver André Demedts (die ook ridder was in ’t
Manneke uit de Maner, red.): ‘Nooit stond een eerste minister dichter bij zijn volk dan Leo
Tindemans, nooit ook stond een volk dichter bij zijn eerste minister’.
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