
 

BR ADOLF VASSEUR 
geboren te Opwijk op 19 juli 1932 

overleden te Oostakker 
op 24 juli 2013 

Elke mens is uniek in zijn lijden, uniek in zijn sterven. Bij Br. Dolf was dat niet anders. Hij heeft daarin menig 
broeder en familielid verrast. De sterke persoonlijkheid die Br. Dolf had, kwam ook in zijn laatste dagen tot 
uiting. Hij hield vast aan het leven, zijn laatste greintje energie heeft hij opgebruikt. De voorbije maanden, 
weken en dagen waren fysiek zwaar, maar toch, ondanks het wat ongeduldig karakter van Br. Dolf bleef hij 
merkwaardig rustig. Op woensdag 24 juli mocht hij zijn leven in de handen leggen van zijn Schepper. Br. Dolf, 
van gestalte wat aan de kleinere kant, heeft zich nochtans op vele domeinen ontplooid tot een ‘groot’ mens. 
Velen onder u hebben dat beroepsmatig of via een wat persoonlijkere band zelf mogen ervaren. 

Op 19 juli 1932 werd in het gezin Vasseur-Biesemans een derde zoon geboren, echt welgekomen voor zijn twee 
oudere broers. De nieuwe zoon kreeg de naam: Adolf Clement. De lagere school doorliep hij te Opwijk. Zijn 
oudste broer die de weg van het priesterschap was opgegaan zal wel meegespeeld hebben bij Dolf in de keuze 
om te Mechelen de humaniora te beginnen. De keuze voor de Grieks-Latijnse richting deed vermoeden dat de 
jonge Dolf de weg van zijn oudere broer priester wilde volgen.  

Maar Dolf koos niet voor het priesterschap, wel voor het religieuze leven. Op 8 september 1947 trad hij binnen 
bij de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes te Oostakker en begon er zijn religieuze vorming. Een congregatie 
die hij had leren kennen via een neef van zijn moeder. Voortaan werd hij in de kloostergemeenschap genoemd 
met de naam Justinus, een naam met een diepe betekenis: de rechtvaardige, de rechtschapene. Wie Br. Dolf 
goed en van nabij gekend heeft, zal zelf wel kunnen beoordelen dat hij zijn broedernaam en broederleven met 
elkaar heeft kunnen verweven. Op 8 december 1949 legde hij zijn eerste geloften af. 

Zijn oversten te Oostakker zagen hem wel voor een klas staan en Br. Dolf haalde zijn diploma van onderwijzer 
aan hun Normaalschool te Oostakker op 13 juni 1953. Van 1953 tot 1955 werd hij ingezet in de humaniora te 
Oostakker; Na zijn legerdienst, en vooraleer hij een vaste stek kreeg in de Broederschool te Bornem, werd hij 
achtereenvolgens voor kortere periodes ingezet in de lagere scholen van de broeders te Oostakker, Puurs en 
Loppem. In Bornem kon hij zijn capaciteiten ten dienste stellen van de leerlingen, parochie en andere 
organisaties van 1959 tot 1965. Hij behaalde in deze periode ook zijn diploma van halfgrondig Frans aan de 
École Normale te Arlon. Zijn definitieve verblijfplaats werd de broederschool te Hamme. In de lagere school 
was hij actief van 1965 tot 1987, achtereenvolgens als leerkracht, later als directeur. Het werd voor de school 
een bloeiperiode. Br. Dolf heeft eveneens de overgang mee voorbereid naar nieuwe structuren omwille van 
fusies tussen scholen. 

Vooral na zijn onderwijsperiode was Br. Dolf zeer actief in de parochie van de H. Familie, samen met Br. Marcel 
Versluys. De diocesane bedevaarten naar Lourdes konden eveneens op zijn aanwezigheid en inzet rekenen. 
Vele zieke en oudere mensen in Hamme mochten zich verheugen op een bezoekje aan huis of in de kliniek. 

Vooral om gezondheidsredenen kwamen op 30 juli 2004 de overgebleven broeders van de gemeenschap te 
Hamme naar het Broederhuis te Oostakker. Ook hier in de gemeenschap was Br. Dolf een graag geziene en 
behulpzame medebroeder. Br. Dolf was er graag bij als de broeders een uitstap maakten. De gebedsmomenten 
en het gemeenschapsleven, heel anders gestructureerd dan in Hamme, werden door hem ervaren als nieuwe 
uitdagingen die uiteindelijk zijn oude dag schraagden. Tot hij ziek werd … 



Lang heeft hij gehoopt en gebeden... Stilaan werd het aanvaarding. Br. Dolf overleefde een lange rij broeders, 
geboren in het Brabantse dorp Opwijk. Kijkend in de namenlijst van 1963 tel ik in de Belgische provincie van 
onze congregatie nog twaalf levende Opwijkse broeders. Nu sluit Br. Dolf deze rij. Hoe zal dit weerzien zijn? 


