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Luc werd geboren te Merchtem. Ondanks het feit dat zijn hele levensloop elders verliep, zal hij zich altijd een 
beetje Merchtemnaar voelen. Na zijn studies aan de normaalschool te Oostakker werd hij onderwijzer aan de 
toen nog kleine broederschool te Loppem (1953-55), waar hij met enthousiasme de jongste kinderen 
onderwees. Militaire dienst (1955-57) brak deze periode af. Luc voelde zich geroepen op de vraag van de 
Congomissie in te gaan. Hij vertrok in 1957 naar Molegbe en gaf er les tot 1964. Bij gebrek aan voldoende eigen 
personeel was het jaar 1964 ook het einde van het werk van onze missionarissen in dit gebied. Br. Luc kwam 
naar België en ging studeren te Antwerpen (regentaat, 1964-66). Na deze studies vertrok hij terug met veel 
moed naar Moba (Shaba, 1966-75). Het werd wel eens pendelen tussen Moba, Kalemie en Lubumbashi, maar 
de meeste jaren bracht hij door te Moba, de laatste jaren echter te Kalemie. 

Br. Luc was niet alleen een zeer bekwame en aangename leraar. Hij voelde zich ook geïntegreerd in het land. 
Ondanks de verscheidene opstanden en rebellieën heeft hij het gevaar getrotseerd en zijn leerlingen en ook 
zijn medebroeders in de mate van het mogelijke beschermd en geholpen. Vele jaren was Br. Luc directeur van 
de normaalschool te Moba en samen met zijn medewerkers gaf hij er het beste van zichzelf, overtuigd dat 
degelijk onderwijs de beste garantie is voor de emancipatie van het volk. Waar Br. Luc ook kwam, in de zone 
van Moba en Kalemie, hij was de gekende leraar en joviale vriend. Na 44 jaar missionarisleven (2001) moest 
Luc om gezondheidsredenen terugkeren naar België en verbleef hij in het broederconvent te Asse, dichtbij 
familie en vrienden. Het Congowerk was niet af. Br. Luc was een verwoed lezer en vooral lectuur over Congo en 
zijn geschiedenis genoot zijn voorkeur. Hij werkte mee aan een boek over de stammen (o.a. over de 
Bantoestam) en tot aan zijn dood schreef hij over zijn eigen bewogen Congoperiode. Volgens een vriend van Br. 
Luc (René Suys, Asse) is het manuscript zo goed als klaar. De heemkring Ascania (Asse) heeft aangeboden 
teksten en foto's af te werken en uit te geven. 

Br. Luc had veel vrienden in de streek Asse-Merchtem. Hij was een geliefd familielid en een gewaardeerd lid 
van de Congregatie. Zijn gedachtenis zal in ere worden gehouden. 

Br. René Gogne 


