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Voorwoord 2020  
 
Ik studeerde af aan het Technisch Instituut Sint-Jozef in Geel in juni 1962 en bleef 
zitten met een diploma industrieel wetenschappelijk technicus. Maar vermits ergens 
in mijn achterhoofd al geruime tijd de vraag speelde: “wat doe je met je leven na die 
school?” kwam onwillekeurig telkens weer het idee naar boven: het priesterschap. 
 
De kerk stond die jaren in Vlaanderen meer dan gewoon in de belangstelling, precies 
door de heroprichting van het oude bisdom Antwerpen, dat uitgerekend in 1962 werd 
geleid door mgr Jules Victor Daem, de eerste bisschop van de “nieuwe lichting” en 
19de “over-all”. 
 
Er bestond reeds een bisdom Antwerpen van 1559 tot 1803 (remember de Franse 
overheersing en Napoleon Bonaparte), in welke periode 18 bisschoppen de katheder 
bezet hadden. Dit boekje geeft in een notendop een overzicht van de bisschoppen uit 
de eerste periode en een summiere biografie van de nieuwe bisschop, Jules Victor 
Daem (de 19de in rij) , die voordien directeur-generaal was van het N.S.K.O. 
(Nationaal Secretariaat van het Katholieke Onderwijs) in België (de “Guimardstraat”). 
 

* * * * * 
 
Ik herinner mij één vluchtige ontmoeting met mgr Daem. het moet ergens begin jaren 
1970 geweest zijn. Zoals gebruikelijk in die tijd kwam de bisschop elk jaar naar de 
hoofdparochie van Balen – Sint-Andreas - om de jongens en meisjes van het zesde 
leerjaar het sacrament van het vormsel toe te dienen. En even traditioneel bleef de 
bisschop dan na het vormsel op de pastorij waar hij op de middag mee aan tafel 
schoof. Mogelijk was het tafelgesprek zo geanimeerd geweest, of had hij meer dan 
één glaasje wijn genoten bij het middagmaal dat door een gelegenheidskok werd 
bereid. Hoe dan ook, toen de bisschop goed en wel vertrokken was, ontdekte 
pastoor Draulans dat de bisschop niet zijn eigen zwarte mantel, maar die van de 
pastoor had aangetrokken. (Het was nog de tijd van de soutanes en de zwarte 
priesterkledij)  In normale omstandigheden zou hij het verschil onmiddellijk gevoeld 
hebben, want zowel de kwaliteit als de staat van onderhoud van beide mantels lag 
nogal wat uit mekaar. 
 
Enfin, pastoor Draulans stapte naar zijn naaste buur, het secretariaat van het 
,jeugdcentrum, waar ondergetekende toen werkte. En zoals zo dikwijls gebeurde in 
die jaren, kon ik voor Draulans op pad, ditmaal met de bisschoppelijke mantel, om 
die in zijn woning in Wilrijk (della Faillelaan ) te gaan ruilen voor het afgedragen 
exemplaar van Draulans.  En daar dus had ik mijn eerste en laatste contact met de 
19de bisschop van Antwerpen. Verder dan de voordeur ben ik niet geraakt... 
 
Kamiel Mertens, redacteur 
Balen, 17.09.2020  
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