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INMEMORIAM 

Pater Omer Van de Vyver S.J. (1915-1997) 

p. BOCKSTAELE 

Op 29 augustus jongstleden overleed te Heverlee, kort voor zijn 82ste verjaardag, 
pater Omer Van de Vyver. Hij werd op 6 oktober 1915 te Aalst geboren. Na zijn mid-
delbare studies aan het Sint-Jozefcollege van zijn geboortestad besloot hij jezuiet te 
worden. In September 1934 begon hij aan de klassieke opleiding van een toekomstig 
lid van de Societeit: het noviciaat en het junioraat, leidend tot de kandidatuur klas
sieke filologie, in Drongen. Daarna studeerde hij vanaf 1938 filosofie te Egenhoven. 
Bij het begin van de tweede wereldoorlog werd hij gemobiliseerd en tijdens de 18-
daagse veldtocht gevangen genomen. Als krijgsgevangene werd hij afgevoerd naar 
Greifswald aan de Oostzee in Noord-Duitsland. Pas na zes maanden werd hij vrijge-
laten en kon hij, nu in Turnhout, de filosofie voltooien. Hij bleef er nog twee jaar als 
leraar wiskunde en wetenschappen aan het jezuietencollege. Na zijn theologische 
studies te Leuven en een derde proefjaar te Drongen, vertrok hij in 1949 naar Bukavu 
in toenmalig Belgisch Congo. Daar werkte hij gedurende bijna twintig jaar als leraar 
wiskunde en wetenschappen aan het college O.-L.-V. ter Zege. Tegelijk verzorgde hij 
er al die jaren trouw de zondagsdienst in de staatsgevangenis van de stad. Wegens 
zijn wankele gezondheid verliet hij Zaire voor goed in 1968, en keerde terug naar 
Belgie. 

Reeds als leerling in Aalst toonde Van de Vyver grote belangstelling voor de ster-
renkunde. Met kartonnen buizen en enkele lenzen knutselde hij een telescoop in 
elkaar om thuis door het dakvenster de hemel te observeren. Als autodidact heeft hij 
zich in de loop van de jaren verder in de astronomic bekwaamd. Zijn faam drong 
zelfs door tot Rome, en in 1969 werd hij benoemd tot stafmedewerker aan de pause-
lijke sterrenwacht in Castel-Gandolfo. Hij werkte er tot 1972, waarna hij voorgoed 
naar Belgie terugkeerde. Van dan af verbleef hij in het Jezuietenhuis te Heverlee. Hij 
bekleedde er verschillende functies, waaronder die van archivaris en professor aan 
het Centrum voor Kerkelijke Studien. 

Het is gedurende zijn verblijf aan de Specula Vaticana in Castel-Gandolfo dat 
pater Van de Vyver zich actief is gaan bezig houden met de geschiedenis van de 
wetenschap. Zijn eerste bijdrage, verschenen in 1971 in de Vatican Observatory 
Publications, is een studie over de oudste maankaarten. In chronologische volgorde 
beschrijft hij de actueel bekende zeventiende-eeuwse kaarten, en onderzoekt hun 
onderlinge afhankelijkheid. Nog hetzelfde jaar volgde een korte aanvuUende studie 
overde originele bronnen van enkele maankaarten. Hij onderzoekt en corrigeert een 
aantal twijfelachtige of onjuiste beweringen die hij aantrof in oudere werken over 
selenografie. 
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Na zijn tcrugkeer in Belgie richtte zijn historisch onderzoek zich vooral op het 
wetenschappelijk werk verricht door jezuieten behorende tot de Flandro-Belgische 
provincie in de loop van de zestiende en vooral de zeventiende eeuw. Resultaten hier-
van vinden we in zijn uitstekend gedocumenteerde studie over de speciale wiskun-
deschool van de Vlaamse jezuieten, gestart te Antwerpen in 1617 door pater 
Gregorius van St. Vincent (1584-1667), en later overgebracht naar Leuven. Verder 
ook in biografische bijdragen over de jezuieten Jan Karel della Faille (1597-1652), 
Jan Ciermans (1602-1648) en Andreas Tacquet (1612-1660), die elk gedurende enke
le jaren de lessen van wiskunde hebben verzorgd. Kenmerkend voor het historisch 
werk van pater Van de Vyver is de nauwgezetheid en de grondigheid waarmee hij zijn 
onderwerp behandelt. Een sprekend voorbeeld hiervan is zijn geannoteerde editie van 
de brieven van J.K. della Faille, toen professor van wiskunde aan het Colegio Real te 
Madrid, gezondcn aan de astronoom en wiskundige Michiel Florent van Langren, 
koninklijk cosmograaf te Brussel. Vermelden wij ook nog zijn medewerking aan het 
werk Antvi-'erpen in de XVIIde eeuw, waarin hij de wetenschappen behandelde. 

In 1980 werkte Van de Vyver mee aan de tentoonstellingscatalogus uitgegeven ter 
gelegenheid van dc herdcnking in Herk-de-Stad van de astronoom Govaart Wendelen 
(1580-1664). Wellicht is dat de aanleiding geweest voor een andere belangrijke 
onderneming: de publicatie van dc correspondentie tussen Wendelen en Erycius 
Puteanus, de opvolger van Justus Lipsius aan de Leuvense universiteit. Zijn ziekte 
heeft hem echter belet het werk te beeindigen. Het persklaar maken vertrouwde hij 
toe aan professor A, Welkenhuysen van de Leuvense universiteit. Graag had hij de 
publicatie ervan nog beleefd. Het werd hem echter niet gegeven. 

Hieronder volgt een lijst met de belangrijkste historische publicaties van pater 
Van de Vyver. Ze geeft echter niet het volledig beeld weer van wat hij aan waarde-
volle documentatie in de loop van de jaren verzamelde. Zolang zijn gezondheid het 
hem toeliet werkte hij aan een lijst van alle jezuieten die, van de zestiende tot de acht-
tiendc ceuw, lid waren van de Flandro-Belgische provincie. Voor de Encyclopaedia 
of Jesuit History, uitgegeven door het Historisch Instituut van de Societas Jesu te 
Rome, schreef hij een honderdtal biografische notitities over jezuieten uit de 
Nederlandcn. Te vermelden blijft nog zijn medewerking aan de achtste (1979), 
negende (1991) en tiende (1996) uilgave van het Groot encyclopedisch Woordenboek, 
het vroegere Verschueren Modern Woordenboek. 
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