
Op vrijdag 17 juni 2016 had in de parochiekerk Sint-
Pieter van Hulste de plechtige uitvaart plaats van Roger 
Mesdag.

Roger werd geboren te Hulste op 20 september 
1933 als zoon van Victor Mesdag en Margriet Ampe.  
Vader Victor was schilder en moeder Margriet weefster 
en zij trokken na hun huwelijk in 1929 naar de Kapelstraat.  

In 1939, toen Roger zes jaar was, verhuisde het ge-
zin naar de Vlietestraat 188 (toen nog Statiestraat). 
Op kerstdag van het eerste oorlogsjaar 1940 nam 
hun leven een drastische wending: ze namen het 
– in 1999 gesloopte café –  ‘Het Gemeentehuis’ 
over van Karel Despriet en Bertha Dutoit. Margriet 
stond achter de toog en Victor bleef huisschilder.  
Margriet overleed in 1981 en Victor in 1987. 

Roger had een twee jaar oudere broer  Paul-Roger die 
in 1959 stierf, hij was pas 28 jaar. Velen zullen zich de 
schilderijen van hem herinneren die in de feestzaal ach-
ter het café hingen. Verder had Roger nog een zuster, 
Anny, die twee jaar jonger was en in 1935 werd nog 
een broertje geboren, Noël, dat slechts drie maanden 
leefde. Roger was kapper van opleiding en had zijn kap-
perzaak in de kamer naast het café. In 1960 trouwde 
hij met Monique Naessens. Op kerstavond 1973  nam 
hij het café met feestzaal  over van zijn ouders, dit tot 
kerstavond 1999. Het was er het  lokaal van de duiven-
vereniging, vissersclub, biljartclub, wielertoeristenclub, 
schuttersclub en tal van andere verenigingen. Hierdoor 
was Roger een gekend persoon in Hulste en  omgeving. 
Roger is vader van 2 kinderen, Katrien en Peter, groot-
vader van 5 kleinkinderen en overgrootvader van 10 
achterkleinkinderen.

Sedert 2000 was hij met pensioen en hield hij zich graag 
bezig met koken. Vooral zijn taarten vielen in de smaak 
bij veel Hulstenaren.
Roger was ook klokkenluider van de parochiekerk, een 
taak die hij ook van zijn vader had overgenomen in 
1987. Jammer genoeg hebben de klokken nu voor hem 
geluid.

Begin 2015 begon het immers wat minder te gaan met 
de gezondheid. Op 4 april van dit jaar werd hij opgeno-
men in het ziekenhuis in de Loofstraat te Kortrijk. Toch 
had hij nog heel wat toekomstplannen. Hij wilde een 
stamboom opmaken, een kookboek kopen van Sofie 
Dumont, chocoladetaart bakken... Hij wilde nog zoveel 
doen. Hij wilde nog eens naar huis op vaderdag om zijn 
Hulste te zien en familie en vrienden te ontmoeten.
  
Roger was iemand die graag onder de mensen was en 
hield van het leven onder de kerktoren. Hij apprecieer-
de  ook enorm de bezoeken die hij ontving tijdens zijn 
laatste dagen.

Maar met de gezondheid ging het steeds minder goed 
waardoor hij al deze plannen niet heeft kunnen realise-
ren.  Toch hoorde je hem nooit klagen ook niet toen hij 
vernam  waar hij aan toe was.”.
Op vaderdag 12 juni 2016 is hij van ons heengegaan. 
Roger, bedankt voor alles!

Hieronder een recente foto uit het archief van pastoor 
Gaby Gillioen genomen op 5 augustus 2015 bij de doop 
van Roger’s kleinzoon Arno, zoontje van Jelle Mesdag 
en Gwendoline Vandemoortele., een viergeslacht. 

(Naar het I.M. van schoonzoon Johan Vermandele verschenen in Kerk 
en Leven).

In Memoriam Roger Mesdag 
° Hulste 20 september 1933 - † Kortrijk 12 juni 2016


