
ROESELARE FAMILIE
Een kwarteeuw lang was hij voor generaties leerlingen een'college-monument'

f)astoor Lodewijk (Lode) Mon-
I baliu werd op 3l juli 1936 in
Brugge geboren, maar bracht zijn
jeugd door in Dudzele. Hij volgde
er de lagere school bij zijn vader
Richard. Nadien trok hij naar de
Normaalschool in Torhout, maar
dat was zijn ding niet. zodat zijn
ouders hem naar het Don Bosco-
instituut in Kortrijk stuurden. La-
ter volgde het Grootseminarie in
Brugge en op ll juli 1964 werd
Lode in Dudzele tot priester ge-
wijd.
Na zijn wijding werd Lode Mon-
baliu als leraar geschiedenis naar
het Klein Seminarie in Roeselare
gestuurd. Hij bleef daar een kwart-
eeuw lang en werd er voor genera-
ties leerlingen een waar 'college-
monument'. In 1989 werd hij aan-
gesteld tot onderpastoor van de
Sint-Jozefsparochie in Roeselare,
maar één jaar later, in 1990, volg-
de al zijn benoeming als pastoor in
Damme. Tijdens de viering van
veeÍig jaar priesterschap in 2004
werd hierop allusie gemaakt, want
een van de sprekers zei toen:
,,Onze pastoor belandde van de
Rodenbach in de Maerlant en de

Wijlen Lode Monbaliu (Foto lD)

Uilenspiegel'.
Wijlen pastoor Monbaliu schreef
ook een boek over Amaat 'Ratte'
Vyncke, die als onderpastoor in
Dudzele begon en eindigde als
Witte Pater in Afrika. Monbaliu
was ook medestichter van het
Amaat Vynckefonds, dat hulp
biedt aan missionarissen en ont-
wikkelingshelpers in derdewereld-
landen. In 1983 verscheen schreef
Lode Monbaliu een boek over pa-

ter Constant Lievens, de ridder
van Chotanagpur in India. Als ge-
volg hiervan was Monbaliu actief
in het comité dat de zaligverkla-
ring van Lievens voorbereidde.

Manneke uit de Mane

De bekendheid van Lode Monba-
liu strekte zich verder uit dan Roe-
selare en Damme. Op heel wat
plaatsen in West-Vlaanderen was
hij een graag geziene gast, want
net als Tijl Uilenspiegel hield hij
van schalks en olijk vertoon op tal
van recepties en ontmoetingen.
Vooral naar de bijeenkomsten van
de Orde yan het Manneke uit de
Mane, waawan hij proost was,
keek hij uit. Daarnaast was hij ook
nog medestichter van heemkundig
museum De Groene Tente in Dud-
zele, diocesaan aalmoezenier van
Pro Petri Sede en geëngageerd in
heel wat kerkelijke, maatschappe-
lijke en culturele verenigingen.
De uitvaart van pastoor Lode
Monbaliu vindt plaats op zaterdag
20 oktober om 10 uur in de Onze-
Lieve-Vrouw ten Hemelopneming
in Damme. (cw)
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§ ROESELARE/ DAMME - Pastoor Lode Monbaliu van de Onze-Lieve-
vrouweparochie in Damme is op vrijdag 12 oktober op 71-jarige leef-
tijd in Knokke overleden. Een week voordien was hij opgenomen in het
ziekenhuis. Lode Monbaliu was jarenlang als leraar verbonden aan het
Klein Seminarie in Roeselare.


