Van ridders en jonkvrouwen
Mediabrief van de Orde van ‘t Manneke uit de Mane vzw
nr. 18 – januari 2018
Weledele ridders en alleredelste jonkvrouwen,
Bij deze jaarwisseling hebben we weer heel wat nieuws uit onze mooie en grote Mannekesfamilie
bijeengescharreld. Beginnen doen we met de nieuwjaarsbrief van onze voorzitter.
We wensen iedereen veel leesgenot en in het bijzonder een gelukkig en gezond 2018.
‘t MANNEKE
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.

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter
Beste vrienden, lieve vriendinnen,

’t Is buiten grijs, winderig en geen beetje koud,
’t jaar 2017 loopt op zijn einde, ’t is nu al stokoud.
Tijd om ’t op te slaan in de geschiedenisboeken
en ’t volgend jaar al in de sterren,
of beter nog, in de mane te gaan zoeken.
Mag ik jullie ondertussen een stoel aanbieden
Voor een zitje op d’eerste reke
voor ’t spektakel van het nieuwe jaar 2018!
Er komt een lach en een traan,
soms zal de spanning te snijden zijn.
Angst, zenuwen, woede, verdriet en stress,
en dan…, dan weerklinkt opnieuw een warm geluid, een bulderend gelach.
Ik kan jullie geen programmaboekje aanbieden,
Een grens tussen het podium en de zaal is er niet.
In dit jaarspektakel zijn we zelf:
auteur, regisseur, acteur en publiek.
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Over het jaarthema kunnen we vrijelijk improviseren:
we delen, geven, dromen en genieten
of liggen dwars, drammen door, zeuren en nemen.
Spreek met jullie ogen, met een warme blik.
Kijk zonder veel woorden.
Wees geen al te kritische recensent,
jullie tegenspelers op het podium, het publiek,
zitten immers ook naast jullie… in dezelfde stoel.
Lééf het spel, hou van geluk,
het komt op jullie af.
Gun ook iemand anders het licht van de spots,
En… leun ook af en toe eens achterover.
Steel en streel de tijd!
Val gerust nu en dan eens uit jullie rol,
maar blijf vooral het hele jaar spelen
alsof het écht is…!
Mag ik jullie een stoel aanbieden, kom binnen,
speel mee en beleef samen met ons
hét spektakel van het onbekende jaar 2018!
Beste vrienden en vriendinnen,
leer van gisteren, droom van morgen,
en pluk het maximum van iedere dag,
een leefregel zoals Horatius zijn Carpe Diem,
de Ode 11 in 23 v.C. op perkament neergeschreven zag.
We wensen jullie een ster om jullie nachtelijk te leiden.
Zachtzinnig licht om het goede en het nobele te blijven zien.
Woorden die niet breken maar verbinden,
en tussen het daggewone nu en dan een hemels geschenk.

Zuster Jeanne Devos zei onlangs in de krant:
“Het is simpel: vrede op aarde begint met een schouderklopje.“
En parafraserend voegen wij toe: een snuifje vriendschap, een vleugje humor en, zo mogelijk, een
manemopje.
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Flor Barbry’s Volkstoneel met ’n Uutkom
Ze zijn er op 18 november 2017 aan begonnen en ze
gaan door tot 4 maart 2018, omtrent tot aan ’n
uutkom. ’n Uutkom is de titel van de nieuwe productie
van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen,
gesticht door onze ridder Flor Barbry zaliger en
vandaag onder de bezeilende leiding van zijn
schoonzoon ridder Roland Delannoy.
’n Uutkom, is het geen prachtig West-Vlaams woord
voor lente? Het stuk is dan ook een humoristische
bewerking van Lente, een novelle die Cyriel Buysse
110 jaar geleden schreef!
We worden teruggekatapulteerd naar de jaren 50.
Drie broers leiden op een boerderij aan de schreve
een eentonig vrijgezellenbestaan. Hun bazige zus
Flavie zwaait de scepter. Maar er verandert ’t een en ’t
ander als plots Leontientje uit Parijs arriveert. De rol van Leontientje wordt vertolkt door
Isolde Barbry, kleindochter van Flor en een nieuwe toneeltelg in de Barbryfamilie. ‘De rol is
haar op het lijf geschreven’, zegt Roland.
Het gezelschap toert traditiegetrouw door West- én Frans-Vlaanderen: van de 33
voorstellingen zijn er 14 over de schreve! De volledige speelkalender is te vinden onder de
rubriek 'seizoen' op de website http://www.volkstoneel.be.

Ridders Henk Laridon en Pierre Breyne benoemd tot kanunnik
De nieuwe kanunniken Pierre Breyne en Henk Laridon
samen met Mgr. Johan Bonny bij de misviering t.g.v de
ridderzitting van ’t Manneke uit de Mane in oktober
2017 in Diksmuide.

Op zaterdag 14 oktober heeft de Brugse
bisschop Lode Aerts vijf nieuwe kanunniken
benoemd. Onder hen ridders Henk Laridon
(lid van het berek van ’t Manneke én proost)
en Pierre Breyne. Het was 12 jaar geleden
dat er in Brugge nog nieuwe kanunniken
werden gecreëerd. Nu zijn er opnieuw 20 kanunniken in het kapittel dat verbonden is aan de
kathedraal van Sint-Salvator in Brugge.
Op 25 oktober kregen de nieuwe kanunniken tijdens een eucharistieviering in de SintSalvatorskathedraal in Brugge hun gewaad.
Aan elke kathedraal is een kapittel van kanunniken verbonden. Het zijn priesters die samen
met de bisschop bidden voor het heil van het bisdom: ze komen daarvoor wekelijks samen in
de kathedraal. Het is de bisschop zelf die de titel toekent aan priesters, naar waardigheid en
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verdienste. De kanunniken zijn o.a. ook aanwezig bij de vieringen op hoogdagen in de
kathedraal en op de Heilig Bloedprocessie.
Henk Laridon is de broer is van jonkvrouw Lies Laridon, zoon van ridder Hendrik Laridon en
neef van wijlen ridder Mgr. Eugeen Laridon. Hij is lector op de Torhoutse campus van de
hogeschool Vives, diocesaan verantwoordelijke voor oecumene, proost van het
muziekverbond Fedekam West en directeur van de Zusters H. Vincentius in Torhout. Pierre
Breyne – broer van ridder Paul Breyne – is vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde
voor patrimonium en financiën.

Ridders behoren tot ‘Honderd Heerlijke Roeselarenaars’
Honderd indringende portretten van Roeselarenaars die mee hun stad op de kaart hebben
gezet. Dat is het opzet van het boek ‘Honderd Heerlijke Roeselarenaars’ dat met het
jaareinde 2017 uitkwam. In dit eerste deel van een trilogie worden vooral Roeselarenaars in
de kijker geplaatst die ook buiten de stad bekendheid verwierven, elk in hun eigen
vakgebied. In het boek acht ridders: Rik De Nolf, Lieven Debrauwer, Luc Glorieux, Isidoor
Goddeeris, Kris Herteleer, Luc Martens, Patrick Maselis en Frans Schotte.
In 2018 volgt een tweede deel met typische volksfiguren en voor 2018 plant men dan een
derde deel met ‘Honderd Historische Roeselarenaars’. Het initiatief komt mede van de Gilde
der Erepoorters van de Rodenbachstad.
Het boek telt 212 bladzijden, kost 26,95 euro en is o.a. te koop in Standaard Boekhandel
Roeselare en bij Roularta. De opbrengst gaat naar het Mannahuis en de vzw Onze Kinderen.
Deze laatste instelling is gesticht door wijlen ridder Jozef Camerlynck (1904-1976).

Afghaanse first lady dankt jonkvrouw Jennie Vanlerberghe
In oktober 2017 kwam Rula Ghani, first lady van Afghanistan, op bezoek in Ieper. Ze werd er
onder meer ontvangen door het stadsbestuur. Haar bezoek was een hart onder de riem en
een teken van waardering voor de organisatie Mothers for Peace, die in Afghanistan ijvert
voor een beter lot van en meer onafhankelijkheid voor de vrouwen en beter onderwijs en
gezondheidszorg. Grote bezielster van de organisatie bij ons is onze jonkvrouw Jennie
Vanlerberghe. “Ik zie vooruitgang in
Afghanistan”, zei Jennie bij deze gelegenheid.
“Zo geven we Engelse les aan meisjes die
corresponderen met scholen in Ieper.” De
Afghaanse first lady – echtgenote van de
Afghaanse president Ashraf Ghani – noemde
de hulp heel effectief en zinvol.
Op de foto de Afghaanse presidentsvrouw met de Ieperse
burgemeester Jan Durnez, jonkvrouw Jennie Vanlerberghe en
ridder eregouverneur Paul Breyne. (Foto HLN)
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Ridder Mathias Sercu in De Slachtinge
van Theatermakery Het Eenzame Westen
“Je hebt theaterstukken die je gezien moet hebben en stukken die je simpelweg niet mág
missen.” Zo lazen we over de productie Slachtinge van Theatermakery Het Eenzame
Westen. Het Eenzame Westen ontstond in de schoot van het De spil in Roeselare met als
artistieke kern ridder Mathias Sercu samen met Tom Ternest en Lien De Graeve. Ze spelen in
ons aller West-Vlaams dialect en zelfs telkens in een ander streekdialect. “Wij willen onze
rijke taal als oraal erfgoed weer installeren in het professionele theater, waarbij we wel
waken over de verstaanbaarheid in alle provincies", zei Mathias Sercu. “Maar als de
Antwerpenaren ervan uitgaan dat wij hen verstaan, mogen we toch hetzelfde van hen
verwachten, zeker?!"
Het Eenzame Westen is ook de titel van het eerste stuk dat het gezelschap in 2015 bracht in
het Roeselaars. Het tweede, In vulle zei (In volle zee), in 2016 was in het Oostends.
Op 14 december ging in Roeselare het derde stuk in première: Slachtinge wordt in het
Torhouts vertolkt en hiervoor krijgen Mathias, Tom en Lien in het gezelschap van de
volbloed Torhoutse Maaike Cafmeyer. Het is een ‘stik dat ‘an de rebben bluuf plakken’. Het
gaat over twee fatsoenlijke koppels die samenkomen om een uit de hand gelopen ruzie
tussen hun zoontjes uit te praten… Het is een samenhang van humor en ernst.
Verrassend is ook het originele decor: een levensgroot hamsterrad, een verwijzing naar een
symbolisch element uit het stuk en dat zorgt voor absurde en hilarische situaties.
Het stuk is een bewerking van ‘Le dieu du Carnage’ van de Frans-Iraanse schrijfster Yasmina
Reza, dat met als titel Carnage (‘Bloedbad’ of slachting) in 2011 verfilmd werd door Roman
Polanski.
Intussen zijn ze begonnen aan een tournee door heel Vlaanderen, maar begrijpelijkerwijze
met het leeuwendeel van de voorstellingen in onze provincie: van maart tot eind mei. Zie
www.heteenzamewesten.be/slachtinge.
Speciaal is ook wel dat het publiek er een
zakwoordenboekje
bij
krijgt,
‘een
kallepingsje med uutleg’. Hiervoor en voor
de hertaling van stuk in het Torhouts werd
een beroep gedaan op Marc Verkeyn. We
mogen zeggen ridder Marc Verkeyn, want
hij behoort tot het bestuur van de
Vriendenkring Kunst Houtland die in 1999
als vereniging geridderd werd.
Lien De Graeve, ridder Mathias Sercu, Maaike
Cafmeyer en Tom Ternest in het hamsterrad, het
decor van het stuk ‘Slachtinge’.
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Ridder en mevrouw Johan Mattelaer: boek over Joseph Demeyere
Ridder Johan Mattelaer en zijn echtgenote Anne-Marie Demeyere uit Kortrijk publiceerden
het boek ‘Joseph M. L. Demeyere 1895-1976, ingenieur, demograaf, stedenbouwkundige’,
een levensbschrijving van hun schoonvader en vader. Het is een eerbetoon aan Joseph
Demeyere die 24 jaar lang stadsingenieur was in Kortrijk. Daarna werkte hij bij de WestVlaams Economische Raad en het West-Vlaams Studiebureau (WER/WES) in Brugge. “Ik kan
mijn vader in twee woorden vatten: een uniek man”, zegt Anne-Marie. Aanvankelijk was het
niet de bedoeling om een boek te schrijven, maar gaandeweg ontdekte het echtpaar veel
boeiende informatie. Zo was Joseph Demeyere na WO I regeringscommissaris voor
wederopbouw. Hij was ook visionair want hij stelde een plan voor om de trein buiten het
centrum te houden en tekende mee de allereerste fusieplannen voor een Groot-Kortrijk in
1939…”

Ridder Stijn Streuvels postuum ereburger
Op 17 juni 2017 werd ridder Stijn Streuvels, een van de eerste ridders in de Orde van ’t
Manneke uit de Mane, postuum gehuldigd als ereburger van de gemeente Anzegem,
waarvan Ingooigem, waar de schrijver woonde, een deelgemeente is. Hij was al in 1959,
tijdens zijn leven, tot ereburger van Kortrijk benoemd.
Karel Baert nam de honneurs waar. Hij is de broer van ridder Frank Baert en zoon van Isa
Lateur, Streuvels’ jongste dochter die vorig jaar overleed.
Met de huldiging kreeg ook het gerestaureerde beeld van Prutske een nieuwe plaats. Het
polyesterbeeld van Jacques Verduyn – in 1979 bij de nieuwe kerk in Vichte geplaatst in het
Jaar van het Kind – werd ettelijke keren het onderwerp van vandalisme. Het werd ooit
ontvoerd, in het water gegooid, onthoofd, omvergereden, het raakte zijn springtouw kwijt
en kreeg zwart haar... Nu kreeg het een nieuwe plaats, binnen en achter veiligheidsglas, in
het cultuurcentrum De Stringe in Vichte.

Jimmy Hostens maakt poëtische strip
In onze Mannekesalmanak 2018 hebben we op de pagina’s van
de Goe- en Kwaweremaren voor het eerst kunnen
kennismaken met de pittige tekeningen van Roeselarenaar
Jimmy Hostens. Jimmy is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is lid
van het tekenaarscollectief Striptic. In juli vorig jaar
presenteerde hij een poëtische strip ‘Deze mokkel stapt van
haar sokkel’. Steven Selschotter werkte het verhaal uit, Maud
Vanhauwaert schreef gedichten. In de hoofdrol het
beeldhouwwerk Sierlijkheid van kunstenaar Irenée Duriez. Het
resultaat is een wisselwerking tussen twee genres: een soort
‘graphic novel’ in combinatie met gedichten. Het boek werd in
juli 2017 voorgesteld tijdens een straatkunstweekend. Het
boek kost 9,95 euro en is o.a. te koop in het open
kenniscentrum ARhus, De Munt in Roeselare.
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Ridder Marec in Parijs
– Ridder Marc De Cloedt ofte cartoonist Marec uit Brugge hield in juni 2017 een
opmerkelijke tentoonstelling in Parijs: ‘Marec à Paris’. Marec, die nu een prachtig atelier in
de Brugse binnenstad heeft, was op 7 januari 2015 in shock na de aanslag op de redactie van
het satirische weekblad Charlie Hebdo. Hoofdredacteur-cartoonist Charb en andere
cartoonisten, naar wie Marec erg opkeek, lieten het leven.

Op de expositie in de Fondation Biermans-Lapôtre waren cartoons te zien die Marec maakte
over Frankrijk en Parijs, van de aanslag tot de inauguratie van Emmanuel Macron als nieuwe
president van Frankrijk. Van Marec is nu ook een grote muurschildering (Het Zwanenspel) te
bewonderen in de inkomhal van theaterzaal De Biekorf in Brugge.

’t Manneke denkt stillekes aan verhuizen
Op de foto’s zien we ’t
Manneke op zijn tijdelijke
plaats op het Schoolplein in
Diksmuide. Rechts zien we al
enigszins de nieuwe plaats
(waar we de buis zien), met
links het stadhuis.
© Dirk Spruytte

We hebben het in onze vorige nieuwsbrief al vermeld. In februari 2017 zijn ze in Diksmuide
begonnen met de werken voor de heraanleg van de Grote Markt. En wat met ons
Mannekesmonument? Welnu, het verhuist dus ook.
Volgens jonkvrouw Lies Laridon, de burgmeestresse dus, krijgt het standbeeld – dat ook een
opfrisbeurt krijgt – een schoner plaatsje, dichter bij haar stadhuis. In afwachting staat ’t
Manneke eenzaam en alleen op het Schoolplein, terwijl men op de Markt alles in
voorbereiding brengt op zijn nieuwe plaats.
Intussen is ook de datum bekend voor de opening van de nieuwe Markt mét ons Manneke.
Dat is voorzien in het weekend van 9-10 juni. Je hoort er nog van.
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Korte Manenieuwtjes
– Ridder dr. Pol Vermeersch uit Heule publiceerde zijn zesde dichtbundel met als titel Het
gepelde gelaat. Jarenlang knipte hij foto’s van doorleefde gezichten uit kranten. Hij bekeek
ze, stopte ze weg, liet ze bezinken, keer er opnieuw naar, vergeleek ze met andere
(gegroefde) gezichten, fantaseerde iets en stopte ze weer weg. En dan: “Mensen niet
kennen maar proberen af te lezen, nog eens weer in de doos gooien en na zes jaar die
herinneringen, die koekendozen of schoendozen en die bedenkingen aan de lezer
voorstellen. Er zijn geen foto’s bij van vrouwen want het vrouwelijke charisma verhult de
geschiedenis. Evenmin foto’s van kinderen, want de onschuld en de volle verwachting van
het leven ligt nog voor het grijpen.” Na al die jaren zijn de afgewogen woorden gevonden en
nu in de dichtbundel ‘Het gepelde gelaat’ gepubliceerd.
– Ridder Luc Glorieux kreeg op 14 november 2017 in het Koninklijk Paleis in Brussel het
ereteken van Commandeur in de Kroonorde overhandigd door koning Filip. Hij is oprichter
van de beurs Busworld en maakte in die context handelsmissies mee samen met toen nog
prins Filip. Hij is ook een van de leidende krijgshistorici in on land. Hij organiseerde ook een
opmerkelijke tentoonstelling over koning Albert I en kreeg daarvoor in het kasteel van
Rumbeke ons vorstenpaar op bezoek.
In een interview vertelde Luc: “Bij het koningspaar gedraag ik mij niet veel anders dan
gewoonlijk. Ik probeer wel minder grappen te vertellen en al zeker geen aangebrande. Maar
onze koning en koningin hebben wel veel gevoel voor humor en kunnen smakelijk lachen
met een goede grap.”
– Felicitaties voor Gert ‘Moes’ Passchyn met haar 100ste verjaardag op 12 september 2017.
Zij is de moeder van ridder Kris Herteleer. Gedurende 32 jaar en tot op hoge leeftijd gaf de
gepensioneerde onderwijzeres uit Roeselare rondleiding in de brouwerij De Dolle brouwers
van haar zoon. Ze stopte er pas mee toen ze 98 was!
– Proficiat aan Linde Declercq, enthousiast medewerkster aan onze Mannekesalmanak met
de geboorte op 23 oktober 2017 van (koninklijke) dochter Mathilde. De gelukwensen zijn
uiteraard ook bestemd voor papa Thomas en opa ridder Karel Declercq en zijn echtgenote.
– In mei 2017 onthulden het gemeentebestuur en de cultuurraad van Knokke-Heist een
gedenkplaat ter ere van dokter en ereburgemeester ridder Eugène Mattelaer (1911-1999).
Van 1966 tot 1973 was hij burgemeester van Knokke. Als jonge dokter heeft hij op het einde
van de Tweede Wereldoorlog in de kelders van een noodhospitaal in Knokke in moeilijke en
gevaarlijke meer dan 300 burgerslachtoffers uit de regio bijgestaan. Hij was naast politicus
en geneesheer ook bekend als dichter. Gebaseerd op zijn ervaringen in het noodhospitaal
schreef hij het gedicht ‘Nooit de moed opgeven’. Het gedicht – in ettelijke talen vertaald – is
aangebracht op de gedenkplaat. De gedenkplaat is bevestigd aan de gevel van de
Middenschool Atheneum Knokke-Heist Zwinstede (MAKZ) aan het Alfred Verweeplein in het
centrum van Knokke.
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– Het standbeeld van de heks Tanneke Sconynckx staat opnieuw naast de hallentoren op het
marktplein van Tielt. Het werk is van ridder Jef Claerhout. Het beeld was beschadigd door
aanrijdingen en het is Jefs zoon Mathias die het restaureerde.
– Ridder Wilfried Devoldere is op 19 december 2017 opgenomen in de ‘Raad van Patrons en
Commissarissen’ van het Wielermuseum in Roeselare. De commissarissen zijn mensen uit
het erfgoedveld, van wie verwacht wordt dat zij voor het museum een adviserende rol
spelen. Wilfried werd geëngageerd vanuit zijn functie als voorzitter van Familiekunde
Vlaanderen.
Wilfried is ook voorzitter van De Maten van Peegie, die in september 2017 in de
Nonnenstraat in Roeselare vijf glastegels plaatsten rond de figuur van Peegie uit het werk
van wijlen Mannekesvoorzitter Willem Denys, met tekeningen van wijlen ridder Geert
Vanallemeersch.
– Ridder Koen Denys, kleinzoon van Willem en lid van het berek van 't Manneke uit de
Mane, mocht in de functie van verkoopdirecteur bij elektrobedrijf Vandenabeele in
Ingelmunster de Proximus Partner Award in ontvangst nemen.
– Poëzie van ridder Jozef Vandromme is opgenomen in De Druivelaar 2018, in de
Tuinscheurkalender en in de Gebedskalender van Kerk en Leven. Jozef droeg enkele
gedichten voor op een tentoonstelling van Luc Ameel in Poperinge. In het Belang van
Limburg werden ook gedichten van Jozef opgenomen. Jozef nam in november-december
2017 ook deel aan de tentoonstelling Alfa en Omega in Ieper, een combinatie van beeldende
kunst en poëzie. Jozef vierde vorig jaar zijn 75ste verjaardag en bij die gelegenheid verscheen
een artikel in Die Chronycke Bachten de Kupe.
– Via tussentijdse berichten hebben we eerder al het overlijden gemeld van priester ridder
Joris de Jaeger op 22 september 2017 en broeder-architect ridder Paul Dequeker op 4
december 2017.
Ook melden we het overlijden van Marie-Thérèse (Trees) Huys, echtgenote van ridder Jan
Lannoo, op 5 november 2017 in Tielt.

Mannekesalmanak nog niet in uw bezit?
Voor wie ’t Manneke 2018 nog niet zou bemachtigd hebben: meer dan 300
bladzijden boordevol West-Vlaamse humor, vertellingen en weetjes.
Prijs: 4,50 euro + port, te bestellen bij hoofdverdeler Jan Denys, Hugo
Verrieststraat 60, 8800 Roeselare (tel. 051 22 43 24) of via e-post:
manneke@mannekeuitdemane.be.
’t Manneke is ook te koop in de Standaard Boekhandels, heel wat
boekenwinkels en bij de leden van het Berek.
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