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Over het boek
Priester Frans Draulans (1911-1990) was van eenvoudige
kom-af, geboren en getogen in de Zuidkempense minigemeente Zoerle-Parwijs.
Na een eerder ongewone
studieloopbaan in de alumnaten van de Paters
Assumptionisten te Zepperen, Sart-les-Moines en Kapelle-opden-Bos, studeerde hij filosofie aan het seminarie van Floreffe
(bisdom Namen) en theologie aan het groot-seminarie van het
aartsbisdom te Mechelen. Zijn eerste aanstelling als priester
(1936) was als leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten;
daarna werd hij onderpastoor te Merksplas (1949-1956), om
tenslotte op 9 september 1956 ingehaald te worden als
pastoor te Balen Sint-Andries. Hij was daar ‘herder’ tot
februari 1984, waarna hij om gezondheidsredenen op rust
ging in zijn geboortedorp. Hij overleed te Bonheiden op 25
augustus 1990.
Niet alleen om zijn priesterlijk-pastorale werk, maar ook en
vooral om zijn grote schrijverstalent (jeugdboeken en later
talloze ‘columns’ in het Parochieblad) verdient hij zeer
bijzonder deze biografie mét uitgebreide bloemlezing!

Over de auteurs
René Geukens
Geboren te Olmen op Driekoningendag (!), 6 januari 1940.
Regent
aardrijkskunde-wetenschappen, leraar aan het Sint-Jan-Berchmanscollege te
Mol, later directeur aan het filiaal van hetzelfde college te Balen. In zijn vrije
tijd organist van de Sint-Andrieskerk te Balen en dirigent van het Armand
Preud’homme-koor te Olmen. Gehuwd met Lydie Berghmans, vader van drie
zonen. Sinds zijn pensionering vond hij de tijd om (naast talloze andere
dingen) samen met volgende auteur deze Draulans-biografie en –anthologie
samen te stellen.
Kamiel Mertens
Geboren te Balen op 18 juli 1943. Maatschappelijk assistent, licentiaat
vrijetijdsagogiek, bibliothecaris. Werkzaam in jeugd- en parochiewerk te Balen
Sint-Andries (1969-1975); vervolgens docent en later hoofdbibliothecaris van
het Hoger Instituut der Kempen te Geel (1973-2001). Stichter van de
wetenschappelijke uitgeverij Campinia Media vzw aan het HIK te Geel (1983).
Sinds zijn pré-pensioen medio 2001 verder bedrijvig als auteur en uitgever bij
Studium Generale vzw te Balen.
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