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Maurice, geboren en getogen te Lebbeke, was leerling in de broederschool en leerde zo de broeders kennen. 
Zijn oudste broer Louis was in onze congregatie ingetreden en Maurice wilde dezelfde weg volgen. Ondanks 
het tegenstribbelen van vader en moeder kwam hij naar het juvenaat te Oostakker. Na zijn noviciaatsjaren, als 
Br. Eduard, sprak hij in 1938 zijn eerste tijdelijke geloften uit. 

Jammer dat zijn broer Louis, Br. Edmond, na een lange ziekteperiode, en nog jong, een jaar later te Oostakker is 
gestorven. Intussen zijn we bij het begin van de oorlogsjaren. Toch konden de lessen aan de verscheidene 
afdelingen van het Glorieux-Instituut doorgaan. Br. Eduard verwierf het diploma onderwijzer in de 
normaalschool (1941) en vulde deze studie aan met een getuigschrift in de landbouw (1951).  

Gedurende zijn lange loopbaan was Br. Eduard een flexibel man, getuige zijn beginnende korte 
onderwijsperioden in verscheidene conventen en scholen. Later bracht hij in het convent Merchtem als 
directeur van de lagere school 14 jaar door (1959-1973). In zijn korte memoires schrijft hij dat dit zijn beste 
jaren waren. Ook na zijn officiële pensionering (1983) bleef hij actief beschikbaar voor de congregatie: o.a. als 
hulp in het secretariaat van de school te Hamme en als overste in het convent te Heusden (Limburg, 1986-90). 

Vanaf 1990 werd hij conventslid in het generalaat. Ook daar was hij nog zeer actief, o.a. in de tuin. Hij was 
tevens een trouw lid van het zangkoor van de nabije basiliek van Onze-Lieve-Vrouw en als lector in de 
eucharistie bood hij eveneens zijn diensten aan. De laatste maanden ging zijn gezondheid sterk achteruit en 
werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar dankbare broeders hem liefdevol hebben bijgestaan. Wat Br. 
Eduard sterk heeft gekenmerkt, en dit reeds vanaf zijn prilste jeugdjaren, was zijn opvallende godsvrucht tot 
Maria. 
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