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DE 100 VAN ROESELARE
100 talenten uit Roeselare
2013 stond in Roeselare in het teken van talent. Ook het talent uit het verleden mocht daarbij
niet ontbreken. Daarom werd een zoektocht naar ‘Hét talent van Roeselare’ gestart. Enkel wie
al overleden was of niet meer volop in zijn talent actief was, kwam hiervoor in aanmerking. De
personen in kwestie moesten in Roeselare geboren zijn of er gewoond hebben ten tijde van
hun talent. Via verschillende stemrondes werd de burger gevraagd zijn talenten van weleer te
steunen.
In deze brochure komen ‘De 100 van Roeselare’ aan bod, 100 Roeselaarse talenten uit alle
vlakken van de samenleving die het beste van zichzelf gaven en Roeselare mee op de kaart
zetten. Hun rangschikking werd tijdens de tweede stemronde bepaald. Enkel ‘De 10 van Roeselare’, de 10 grootste talenten, worden zonder rangschikking meegegeven. Hun plaats in de top
10 werd pas later vastgesteld.
In deze brochure zijn korte biografieën van de 100 talenten terug te vinden. Het merendeel van
deze Roeselaarse talenten heeft een grotere biografie op de online encyclopedie Wikipedia. De
biografieën zijn het gemakkelijkst terug te vinden via de lijst van bekende Roeselarenaars in het
lemma over de stad Roeselare. Beeldmateriaal over hen is op de erfgoedbank Midwest van de
TERF terug te vinden.
Dit project kwam tot stand met de steun van de erfgoedcel TERF en is een realisatie van de
werkgroep ‘Het talent van Roeselare’. In de werkgroep zaten: Siegfried Aneca (dienst archief),
Peter Aspeslagh, Louis Bril, Guy Broodhuys, Eddy Brouckaert, Jenny Devolder, Louis Hannon,
Erik Lamsens, Johan Strobbe, Sebastiaan Vanneste en Fred Vannieuwenhuyse.
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JOZEF CAMERLYNCK & SIMONNE VANNESTE
Passendale, 08/03/1904 – Roeselare, 18/05/1976
Roeselare, 31/03/1908 – Roeselare, 24/05/1997
Jozef Camerlynck was een spilfiguur bij
de uitbouw van de Bank van Roeselare
van een kleine plaatselijke bank, de Middenstandsbank, tot een financiële instelling die zich in de provincie West-Vlaanderen kon meten met de grootbanken.
Het kinderloze echtpaar richtte na WO
II de vzw ‘Onze Kinderen, Stichting J.
Camerlynck - S. Vanneste’ op. Doel van
de vereniging was hulp verlenen aan kinderen in probleemsituaties. Enkele jaren
later kocht de stichting het weeshuis van
Moeder Ida in Rumbeke dat in slechte
papieren zat. Onze Kinderen werd een
begrip in de regio voor de opvang en begeleiding van kinderen. Er kwamen bijhuizen die nog steeds bestaan. Het echtpaar Camerlynck-Vanneste was ook betrokken bij de oprichting
van het Dominiek Savio Instituut voor spastische kinderen in Gits. Verder stelden ze ook middelen ter
beschikking voor diverse culturele en sociale projecten.
Foto’s: SAR, 00846 en coll. Onze Kinderen

//

HUGO COUSSÉE & WILLIAM INGELS
Roeselare, 03/02/1936 – Maaseik, 06/03/1991
Roeselare, 07/04/1947 – Kortrijk, 11/03/2010
Hugo Coussée en Wiliam Ingels waren in 1964 medestichters
van volleybalclub ‘The Jets’ in de Broederschool te Roeselare.
Coussée werd als snel voorzitter, Ingels was speler. De ploeg
deed het in de eerste jaren voortreffelijk en speelde bijna elk
jaar kampioen waardoor ze in vier jaar tijd naar derde nationale promoveerde. Coussée zorgde voor de professionalisering
van de club die later naar de hoofdsponsor Knack Roeselare
genoemd werd. Hij werd later erevoorzitter en overleed aan
een hartaanval tijdens een wedstrijd van zijn club. Ingels werd
na zijn spelersloopbaan trainer en zette de stap naar tweede
nationale. Hij bouwde de jeugdwerking op en trok buitenlandse
speler-trainers aan die voor de promotie naar ereklasse zorgden. Sedert 1982 is Knack Roeselare niet meer weg te denken uit ereklasse. In 1989 werd voor
het eerst de titel en beker behaald. Ingels verliet de club na de vereffening in 1993. Hij overleed in
2010 tijdens een fietstocht.
Foto’s: SAR, 15451, links Coussée, rechts Ingels
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FREDERIK DEBURGHGRAEVE

Roeselare, 01/06/1973

Frederik ‘Fredje’ Deburghgraeve begon te zwemmen bij RZV Roeselare en brak door als wedstrijdzwemmer met als specialiteit schoolslag. Hij won in 1995 het Europees Kampioenschap in Wenen en in
1998 het wereldkampioenschap in Perth. Op de Olympische Spelen
in Atlanta in 1996 brak hij het wereldrecord op de 100m schoolslag en won hij in de finale Olympisch goud op hetzelfde nummer.
Tijdens zijn professionele loopbaan was zijn kaalgeschoren hoofd zijn
opvallendste handelskenmerk. Hij beëindigde zijn internationale topsportcarrière in 2000 n.a.v. tegenvallende resultaten in de aanloop
naar de nieuwe Olympische Spelen. In 2008 werd hij opgenomen in
de ‘International Swimming Hall Of Fame’, als derde Belg na twee
vooraanstaande waterpoloërs.
Foto: SAR, 07762

//

JEAN-PIERRE MONSERÉ Roeselare, 08/09/1948 – Sint-Pieters-Lille, 15/03/1971
Jean-Pierre “Jempi” Monseré was een wielrenner die al op jonge
leeftijd tal van zeges haalde. In 1969 werd hij profrenner en won
hij de Ronde van Lombardije. Als 22-jarige won hij in 1970 het wereldkampioenschap wat tot massale euforie in thuisstad Roeselare
leidde. Hij werd algemeen aanzien als de opvolger van Eddy Merckx
in België en ging een beloftevolle toekomst tegemoet. In 1971 won
hij als wereldkampioen de Ronde van Andalusië. Monseré kwam dat
jaar echter om het leven in een ongeluk tijdens de Grote Jaarmarktprijs van Retie.
Foto: SAR, 17068, coll. W. Decoker

//

WILLY OSTYN

Kachtem, 13/07/1913 – Roeselare, 30/03/1993
Willy (William) Ostyn, was een componist en pianist-organist met
internationale bekendheid. Hij was muziekleraar in het atheneum van
Roeselare en de academie in Izegem. Hij had een eigen groep waarmee hij optrad. Op de speellijst stonden onder meer eigen composities. Hij schreef samen met Emiel Ramoudt operettes zoals ‘Het
meisje uit Damme’. Andere composities van hem werden vaak op de
radio en in het buitenland gedraaid. Zijn oeuvre is klassiek en vooral
als kamer- en koormuziek bestemd. Hierdoor verdween hij in het
laatste kwart van de 20ste eeuw in de vergeethoek.
Foto: coll. Ostyn

11

//

ALBRECHT RODENBACH

Roeselare, 27/10/1856 – Roeselare, 23/06/1880

Albrecht Rodenbach kreeg in het Klein Seminarie les van onder meer
Hugo Verriest die hem de Vlaamse Beweging inloodsten. Rodenbach
profileerde zich als dichter en kwam onder invloed van de kerelsromantiek van Conscience. In zijn werken komt het besef van het
Vlaamse glorieuze leven van weleer vaak aan bod. Van Rodenbach
komt onder meer de leuze : ‘Vliegt de Blauwvoet! Storm op zee!’ en
het toneelstuk ‘Gudrun’. In Leuven was hij een van de medestichters
van de Algemene Studentenbond en schreef hij in verschillende literaire tijdschriften. Hij was een voorstander van het regionaal taalgebruik. Door zijn vroege dood kreeg hij binnen de Vlaamse beweging
mythische proporties aangemeten.
Foto: SAR, 01063

//

ALEXANDER RODENBACH

Roeselare, 28/09/1786 – Rumbeke, 17/08/1869

Alexander Rodenbach werd op jonge leeftijd blind en genoot blindenonderwijs in Parijs. Hij zou deze leermethode in België en Nederland
proberen te introduceren en schreef verschillende werken over de
opleiding van blinden en doofstommen, waarvoor hij internationale
eretekens kreeg. Beroepshalve had hij een stokerij en brouwerij die
hij samen met zijn familie beheerde en in 1836 aan zijn schoonzus
verkocht, de brouwerij Rodenbach. Hij was een opposant van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en speelde een rol in de Belgische onafhankelijkheid. Hij was lid van het Nationaal Congres en
volksvertegenwoordiger tot 1868. Daar ijverde hij voor steun aan het
economisch zwaar getroffen Midden-West-Vlaanderen en het kanaal
Roeselare-Leie. Van 1844 tot zijn dood was hij burgemeester van
Rumbeke.
Foto: SAR, 00390

//

GEERT VANALLEMEERSCH

Roeselare, 04/10/1934 – Roeselare, 01/07/2001

Geert Vanallemeersch was leraar plastische opvoeding in het VTI en
VMS te Roeselare. Als kunstenaar was hij vooral met tekenen en
grafiek bezig, maar ook toneel en mime behoorden tot zijn interesses. Zijn reizen waren een veelvoorkomend thema in zijn veelzijdig tekenwerk. Hij tekende ook affiches, folders, cartoons, … Samen met
beeldhouwer Isidoor Goddeeris ontwierp hij verschillende beeldhouwwerken zoals de fonteinen in de Noordstraat, ‘Spelende kinderen’ in
de Ooststraat en het beeld van Marie-Louise De Meester.
Foto: SAR, 12266
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LUT VERMEERSCH

Roeselare, 04/06/1930 – Roeselare, 02/09/2003
Lut Vermeersch werkte als verzekeringsmakelaar en was actief in
de P.A.G. of Pluralistische Actiegroep Gelijke Kansen voor man en
vrouw toen ze in 1970 door de Volksunie gevraagd werd om aan de
gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. In 1983 werd ze een
van de twee Volksunieschepenen toen de VU met de CVP een coalitie aanging. Ze werd zo de eerste vrouwelijke schepen in de stad.
Onder haar bevoegdheden had ze onder meer sociale zaken. Enkele
van haar verwezenlijkingen zijn de stedelijke werkgroep voor Emancipatiebeleid, de Derde-Wereldwerking en de stedelijke kinderopvang.
Ze genoot als vrouw veel respect in het mannenbastion van de Roeselaarse politiek. In 1994 was ze een tegenstander van het kartel
tussen de CVP en de VU en verliet ze de politiek.
Foto: SAR, 00379

//

ADRIAAN WILLAERT

Rumbeke, circa 1490 – Venetië (Italië), 07/12/1562

Adriaan Willaert was een polyfone componist die in 1515 naar Italië
uitweek. Hij kwam in dienst van de hertog van Ferrara en later bij
de aartsbisschop van Milaan. In 1527 werd hij kapelmeester van de
San Marcobasiliek in Venetië. Hij leidde er de befaamde Venetiaanse
school voor componisten en die de vroege barokmuziek beïnvloedde.
Willaert vernieuwde enkele muzikale tradities door de introductie van
het dubbel koor en gebruik van twee orgels. Door de versmelting van
de Vlaamse en Italiaanse polyfonie werd zijn werk geroemd en had hij
grote invloed op muzikaal Europa. Hij was een de veelzijdigste componisten uit de renaissance. De Roeselaarse muziekacademie werd
naar hem genoemd.
Foto: SAR, 02675
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ROLAND CAMBIER

Passendale, 12/11/1925
Roland Cambier is een van de pioniers van de judosport in België. Al in
de jaren 1950 was hij een geoefend judoka en meervoudig nationaal
en Europees kampioen. In 1952 startte hij met de Judoclub Roeselare in de lokalen van De Gilde. Hij was er trainer. Na de aansluiting
bij de Judobond zouden veel van zijn leerlingen doorgroeien naar het
hoogste nationale niveau. De Roeselaarse vereniging werd al snel zo
groot dat Cambier aanstuurde op de oprichting van judoverenigingen
buiten Roeselare. Hij was bij veel judoclubs in Zuid-West-Vlaanderen
actief. Op judogebied is hij een van de weinige mensen wereldwijd die
eigenaar is van de achtste dan, een graad die enkel door een internationale jury aan verdienstelijke judoka’s toegekend wordt die een
grote bijdrage aan de sport geleverd hebben.
Foto: SAR, 30658
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JAN HIIMPE

Kortrijk, 14/10/1921 – Roeselare, 08/07/2007
Jan Himpe verwierf naam door zijn podiumkwaliteiten. Hij volgde muziekles
in Roeselare en Gent. Tijdens WO II werkte hij in de opera van Gent. Na
de oorlog sloot hij aan bij het toneelgezelschap ‘Verbond der Burgerlijke
Oorlogsverminkten’ waar hij gevraagd werd enkele nummers te zingen.
Kort nadien werd hij regisseur van het gezelschap tot hij omvormde tot
een operettegezelschap met de naam ‘Kunst Veredelt’. Tot 1984 zong
hij er de mannelijke hoofdrollen. Hoewel hij ook in andere gezelschappen
actief was als zanger en toneelspeler zou hij tot aan zijn dood de bezieler
van ‘Kunst Veredelt’ blijven.
Foto: SAR, 36118, coll. Himpe
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HUBERT COPPENS

Roeselare, 09/07/1939
Hubert Coppens was in 1964 medestichter van voetbalploeg ‘De
Meerlaanshotters’. Vanuit deze amateurploeg ontstond het idee
om een liefhebbersverbond voor dergelijke ploegen op te starten. In
1966 stichtte Hubert Coppens het Roeselaarse Liefhebbersverbond
dat toen uit 7 ploegen bestond. Hij werd meteen ook secretaris-penningmeester. Het RLV organiseerde een competitie voor de aangesloten liefhebbersploegen. De grootste moeilijkheid was het zoeken
van geschikte voetbalterreinen waar deze kleine ploegen op konden
spelen. Coppens en zijn medewerkers konden terecht op de velden
van het Sint-Idesbaldinstituut, maar ook op verschillende andere velden in Roeselare en omgeving. In 1982 werd het RLV een vzw en
trad het toe tot de sportraad. De RLV kende bij momenten meer dan
100 aangesloten clubs in verschillende reeksen. Coppens bleef actief
tot 1993 toen hij om gezondheidsredenen een stap opzij zette.
Foto: SAR, 36098, coll. H. Coppens
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MOEDER IDA

Zonnebeke, 27/02/1876 – Roeselare, 20/02/1962
Moeder Ida, in de wereld Ida Iweins, verbleef als franciscanes in het
buitenland maar keerde na WO I terug naar haar geboortestreek. Ze
wou een nieuwe orde oprichten die zich over de verwaarloosde kinderen in het oorlogsgebied moest ontfermen : het Heilig Elisabeths
Liefdewerk. Met het fortuin van haar moeder kocht ze de voormalige
woning van Alexander Rodenbach in Rumbeke en liet er een instelling
voor verlaten kinderen bouwen. Moeder Ida had veel goede wil, maar
geen financieel inzicht. Met haar medezusters ging ze dagelijks op
bedelronde om giften voor haar instelling. Toen de schulden te hoog
opliepen werden de gebouwen in 1947 verkocht aan de vzw Onze
Kinderen van het echtpaar Camerlynck-Vanneste die er wel in slaagden de instelling uit te bouwen. Moeder Ida bleef er tot haar dood als
een kluizenaar wonen.
Foto: SAR, 08607
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GILBERT BONTE

Roeselare, 24/01/1929 – Roeselare, 05/02/2013
Gilbert Bonte ging al op zijn 16de gaan werken en groeide door als
verkoper. Hij richtte in 1959 lichtreclamebedrijf Neon Elite in Pittem
op dat nationaal marktleider werd. In zijn thuisstad was Bonte vooral
op sociaal en cultureel vlak actief, nu eens op het voorplan, vaak op
de achtergrond. Hij ondersteunde de oprichting van de oud-scoutsvereniging en Scoutsival. Hij liet het standbeeld van volksfiguur Peegie maken en bekwam dat het op de Botermarkt geplaatst werd. In
de nasleep daarvan richtte hij het ‘Gild der Maten van Peegie’ op, een
societyvereniging voor wie Roeselare in zijn hart draagt. Verder was
hij actief in de Gilde der Erepoorters, het sociaal centrum ‘Mensen
helpen Mensen’, het Roeselaarse Filmarchief, de Nieuwe Stichting
Alfons Blomme, … Hij ondersteunde tal van erfgoedprojecten zoals
de terugkeer van het praalgraf Van Kleef en de oprichting van een
borstbeeld van componiste Cecilia Callebert.
Foto: coll. Vanneste-Bonte
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BENONI BEHEYT

Zwijnaarde, 27/09/1940
Benoni Beheyt was een wielrenner die al op jonge leeftijd een aantal
spraakmakende overwinningen behaalde. Zo won hij in 1962, zijn
eerste jaar als prof, een aantal wedstrijden zoals Brussel-Ingooigem.
In 1963 won hij Gent-Wevelgem en de GP Fourmies. Datzelfde jaar
won hij in Ronse het wereldkampioenschap, maar dat leidde niet
tot grote successen. Beheyt klopte op de eindmeet topfavoriet Van
Looy die daarna alles in het werk stelde om de carrière van Beheyt te dwarsbomen. In 1964 won hij nog een rit in de Ronde van
Frankrijk en werd hij tweede in zowel de Ronde van Vlaanderen als
Parijs-Roubaix. In 1965 stopte Beheyt zijn wielercarrière.
Foto: SAR, 36080
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GEERT HOORNAERT

Roeselare, 10/12/1945 – Roeselare, 06/02/2012

Geert Hoornaert was onderwijzer en schooldirecteur van de
Spanjeschool en later ook van de Sint-Amandsmeisjesschool en
de Barnumkleuterschool. Al in de jaren 1980 was hij actief als
heemkundige en schreef heel wat artikels voor heemkundige
tijdschriften, niet alleen in Roeselare. Aanvankelijk genoot vooral het
onderwijs zijn aandacht maar al vlug verruimde zijn interesseveld
naar alle domeinen van de maatschappij. Hij is een van de weinige
heemkundigen die zich op het Ancien Régime en de 19de eeuw
toelegde en hiertoe gedreven archiefonderzoek verrichtte. Zijn
opzoekingen resulteerden niet alleen in heel wat artikels en boeken,
maar ook in een heemkundige bibliografie over het reilen en zeilen
in Roeselare. Hij was ook betrokken bij de KGOGRO, de gidsenkring
en de vriendenkring van de Stedelijke Musea.
Foto: coll. B. Hoornaert
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ALBERT VANDOORNE

Rumbeke, 08/10/1915 – Roeselare, 12/08/1998

Albert Vandoorne was actief in tal van Rumbeekse verenigingen.
Hij is vooral bekend als toneelspeler en regisseur. Bij ‘De Verenigde
Vrienden’ was hij meer dan 50 jaar lang de vaste speler, maar hij was
ook actief in andere toneelverenigingen uit de regio. Als regisseur
van ‘De Lanteern’ uit Kachtem werd hij in 1995 laureaat-regisseur
bij het prestigieuze Gouden-Meeuwtornooi. Hij speelde in de TV-serie
‘De Paradijsvogels’, maar wordt vooral geroemd als ‘de kunstenaar
van het Volkstheater’. Hij verdedigde de Rumbeekse belangen in de
dorpsraad waarvan hij in 1988 medestichter was.
Foto: SAR, 02885
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EMIEL RAMOUDT

Roeselare, 28/09/1924 – Schaarbeek, 04/10/1988
Emiel Ramoudt was een veelzijdig man, maar is vooral als schrijver
en journalist bekend. Tijdens WO II werd hij naar Duitsland gedeporteerd. Hierover schreef hij de roman ‘Venusberg’. Hij werkte met
andere kunstenaars zoals Willy Ostyn en Roger Fieuw en schreef diverse teksten. In 1964 werd hij hoofdredacteur van ‘De Weekbode’.
Hij werkte ook voor de BRT-radio en de TV. Geschiedenis en vooral
parapsychologie waren hierbij vaak voorkomende thema’s. Hij was
in tal van socio-culturele verenigingen actief. Zijn documentatie en
nalatenschap wordt tot op heden door de Stichting Emiel Ramoudt
in ere gehouden.
Foto: coll. P. Aspeslagh
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DANIËL DENYS

Moorslede, 14/11/1938 – Roeselare, 06/09/2008
Daniël Denys werkte als wever en secretaris bij de Christelijke Mutualiteit in Beveren toen hij in 1971 gemeenteraadslid werd. In 1977
werd hij schepen van sport en jeugd en in 1981 werd hij onverwacht
burgemeester na het overlijden van Biesbrouck. Hij bleef dit tot 2005
en onder zijn bewind maakte de stad de stap van provinciestad naar
centrumstad. Er kwamen stadskernvernieuwingsprojecten, vooral in
de centrumstraten, een aanpak van de mobiliteit naar en rond de
stad, een cultureel centrum, jeugdhuis, infocentrum, wielermuseum,
... Hij was voorzitter van de sociale bouwmaatschappij ‘De Mandel’
en de energie-intercommunale ‘Gaselwest’.
Foto: SAR, 09956
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CECILE RAPOL

Roeselare, 23/01/1938
Cecile Rapol was in Roeselare een van de pioniers van de vrouwenemancipatie. Ze was een van de stichters van de P.A.G. of Pluralistische Actiegroep Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen en stond
in 1980 aan de wieg van het Roeselaarse Vrouwenhuis en de Werkgroep Emancipatiebeleid. Ze ijverde steeds voor vrouwenrechten in
tal van maatschappelijke velden. Ze richtte eveneens het Vluchthuis
op voor vrouwen in nood. Ook de Derde en Vierde Wereld lag Rapol
aan het hart en ze ondersteunde tal van acties voor de verbetering
van het lot van kansarmen, vluchtelingen en asielzoekers.
Foto: SAR, 16344
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MIK BABYLON

Roeselare, 17/02/ 1935 – Izegem, 07/10/2006
Mik Babylon was volksvertegenwoordiger voor de Volksunie en pionier
van de partij in Roeselare. De VU verscheen na de verkiezingen van
1964 voor het eerst in de Roeselaarse gemeenteraad. Ze haalde
zes zetels en zorgde ervoor dat de traditionele absolute meerderheid
van de CVP in de stad doorbroken werd. Van 1965 tot 1978 was
Babylon een begeesterend volksvertegenwoordiger die veel leden
naar de Volksunie trok, maar ook een eigengereid politicus die tegen
de eigen partij durfde ingaan. Hij raakte van zijn eigen partij geïsoleerd. In 1982 kwam hij bij de gemeenteraadsverkiezingen niet meer
op met de Volksunie, maar met een eenmanslijst, M.E.T.M.I.K.. Hij
werd niet meer verkozen en kort daarop uit de partij gezet.
Foto: SAR, 04147
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ODIEL DEFRAEYE

Rumbeke, 14/07/1888 – Bierges, 20/08/1965
Odiel Defraeye boekte zijn eerste succes als wielrenner in 1908,
toen hij de Ronde van Vlaanderen voor amateurs won. In 1911 werd
hij Belgisch kampioen op de weg en in 1912 won hij de Ronde van
België. Als eerste Belg won hij in dat jaar de Ronde van Frankrijk. Hij
won drie ritten. In 1913 won hij Milaan – San Remo. Na de Eerste
Wereldoorlog won Defraeye nog een etappe in de Ronde van België
en in 1924 stopte hij met wielrennen. Hij had een herberg in Rumbeke die hij rond 1930 verliet. Hij raakte aan lager wal en overleed
anoniem, ver van alle wielerglorie.
Foto: SAR, 36012
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LIEVE DENYS & ANTOON VERCRUYSSE
Roeselare, 24/03/1922 – Roeselare, 04/07/2012
Rumbeke, 11/07/1911 – Roeselare, 12/02/1996
Lieve ‘Bliet’ Denys was de jongste dochter van Achiel Denys. Ze was
een vrijgevochten vrouw. Als verpleegster was ze een van de eerste
vrouwen in de stad met een brommer. Ook na haar huwelijk en als
moeder kwam ze op voor de rechten van de vrouw en haar recht
op een eigen leven. Ze was stichtend lid van de Pluralistische Actiegroep Gelijke Kansen tussen mannen en vrouwen. Tevens was ze
medestichter van de oud-leerlingenbond van de Grauwe Zusters en
van de lokale afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.
Hiervoor ontving ze in 2000 de ‘Bronzen Blauwvoet’. Haar man was
van opleiding koster en onderwijzer. Hij was vooral muzikaal actief als
leraar in de muziekacademie, orgellist in de Sint-Amandskerk en in het bijzonder als dirigent van ‘De
Mandelgalm’ Hij was ook in andere culturele verenigingen actief en bepaalde mee het Roeselaarse
cultuurleven in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Foto: coll. Vercruysse
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LEON BRUGGEMAN

Hooglede, 23/05/1923 – Roeselare, 31/01/2006

Leon Bruggeman werd in 1948 ACV-secretaris in Lichtervelde en
twee jaar later propagandist van de centrale ‘Voeding en Diensten’
in Roeselare waar hij zich inzette voor de arbeidersbelangen in de
voedings- en landbouwsector. Al vlug werd zijn aandacht getrokken
door de Vlaamse seizoenarbeiders in de landbouw en cichoreiasten
van Noord-Frankrijk. Samen met E.H. De Jaeger trok hij meer dan
30 jaar rond in Frankrijk om hen te verdedigen tegen mogelijke misbruiken. Samen waren ze de opvolgers van ‘Pasterke’ Edmond Denys
die voor de Eerste Wereldoorlog al actief was in Noord-Frankrijk.
Over zijn wedervaren in Frankrijk schreef hij het boek ‘Asten, bieten
en … mensen’ en de roman ‘Het lot van de Laerens’. Hij werd zowel
in eigen land als in Frankrijk gehuldigd voor zijn werk.
Foto: coll. Bruggeman
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JOSÉ DELEYE

Oekene, 29/01/1948
José Deleye was in 1974 stichtend lid van het Gardeboefeestcomité. Enkele Oekenaars onder leiding van herbergier Willy Schoore
wilden Oekene-kermis nieuw leven inblazen met als centrale thema
de fiets. Het derde weekend van september zou voortaan als het
Gardeboefeest in Oekene door het leven gaan. De Gardeboestoet
was het hoogtepunt van de feestelijkheden. Kort nadien werd een
vzw opgericht, waarvan Deleye in 1979 voorzitter zou worden. Hij
slaagde er in de vereniging en stoet staande te houden tot het begin
van de jaren 1990 wanneer hij erevoorzitter werd. De stoet is inmiddels verdwenen, de feesten zijn nog steeds een jaarlijkse traditie in
de kleinste deelgemeente.
Foto: SAR, 17075
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ALFONS BLOMME

Roeselare, 02/02/1889 – Roeselare, 10/06/1979
Alfons Blomme volgde les aan de Stedelijke Academie in Roeselare en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel. Hij
hoort tot de kunststroming van het impressionisme en ontwikkelde een eigen breed-pointillistische techniek, ook streepjestechniek
of ‘blommisme’ genoemd. Grote kleurvlakken worden niet ingekleurd
maar met grote punten of strepen ingevuld. Blomme was een reiziger wat zich in zijn werk vertaalde. In de jaren 1930 was hij actief
als directeur van de Oostendse kunstacademie en kwam hij in contact met Albert Einstein, wiens bekende portret hij mocht schilderen.
Blomme was een veelschilder wat de waarde van zijn werk deed
dalen. In 1972 opende hij in Roeselare het Alfons Blommemuseum
dat na zijn dood naar de stad overging en waar nu de Galerij Alfons
Blomme gevestigd is.
Foto: SAR, 24286
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JOHNY THIO

Roeselare, 02/09/1944 – Hooglede, 04/08/2008
Johny Thio was profvoetballer. Hij speelde eerst bij Hooglede en Club
Roeselare. Van 1963 tot 1975 speelde hij bij Club Brugge, waar
hij twee keer de beker won en in 1973 aanvoerder van de club was
toen ze kampioen speelde. Hij speelde Europees met Club en werd
24 keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Nadien speelde hij nog bij
Zottegem en SK Roeselare. Na zijn spelerscarrière was hij trainer bij
verschillende clubs waaronder Club Roeselare dat hij van de provinciale reeksen naar derde nationale loodste.
Foto: SAR, 36089
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CECILIA CALLEBERT

Sint-Jan (Ieper), 31/07/1884 – Roeselare, 12/02/1978

Cecilia Callebert was een pianiste en componiste. Al op jonge leeftijd
vertolkte ze klassiek werk op piano en vervolmaakte ze zich aan verschillende scholen en instellingen. Ze haalde in het begin van haar
loopbaan enkele mooie muziekprijzen waardoor ze in 1903 als enige
vrouw ooit plechtig in de stad ingehaald werd. Haar zwakkere gezondheid weerhield haar van een verdere doorbraak en ze legde zich
toe op het geven van privélessen en componeren. Ze was in 1921
een van de medestichters van de lokale muziekacademie, maar nam
al snel weer ontslag uit het bestuur. Van haar zijn zo’n tweehonderd
werken bewaard gebleven. Deze zijn in hoofdzaak vocaal, religieus en
Vlaams. Zo schreef ze muziek op teksten van Vlaamse schrijvers en
dichters. Ze schreef ook enkele Franse liederen, verschillende meerstemmige Latijnse gezangen en zelfs enkele missen.
Foto: SAR, 23832
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BROEDER ADOLF

Erpe, 22/09/1869 – Groot-Bijgaarden, 18/05/1950

Broeder Adolf was een broeder van de Christelijke Scholen en heette in de wereld
Franciscus Van der Schueren. Hij was sedert 1916 actief aan de Broederschool
Heilig Hart in de Leenstraat, een voorloper van de latere Broederschool. Op
het einde van WO I zette hij zich in voor de identificatie en het onderhoud van
de soldatengraven, zowel de geallieerde als Duitse, die overal te velde te vinden
waren. Hij situeerde hun ligging en ijverde voor een centrale begraafplaats met
een waardig graf. Hij werd de verbindingspersoon voor de Franse families van
gesneuvelden die het graf van hun familielid zochten. Hij ontwikkelde de traditie
van grafpeters en –meters die de graven onderhielden en treurden voor de overledene. Hij werd voor zijn werk in binnen- en buitenland gehuldigd. In 1923 werd
hij door de kloosterorde naar Gent overgeplaatst.
Foto: 01921
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ACHIEL DENYS & WILLEM DENYS
Roeselare, 10/04/1878 – Roeselare, 15/07/1933
Roeselare, 03/09/1911 – Roeselare, 10/03/1983
Achiel Denys was een gewaardeerd voorman uit de
Vlaamse Beweging. Hij probeerde de radicale en gematigde strekkingen via de cultuur te verenigingen. Hij
was in tal van lokale verenigingen actief, onder meer
als stichter en/of voorzitter van de Katholieke Jonge
Wacht West-Vlaanderen, het Katholiek Vlaamsch Verbond, het Davidsfonds, … Hij had een bijzondere interesse voor het volksleven en schreef daarover in ‘De Stem uit het Vaderland’ en de volksalmanak
’t Manneke uit de Mane. Zijn zoon Willem nam de culturele contacten van
zijn vader over. Hij schreef veel over volkskunde en vooral de Nieuwmarkters
genoten zijn interesse. Dit leidde onder meer tot de romans over Peegie. In 1963 richtte hij met
enkele anderen de volksalmanak ’t Manneke uit de Mane opnieuw op en kort daarna de gelijknamige
ridderorde waarvan hij tot zijn overlijden de voorzitter was.
Foto’s: SAR, 31314 en SAR, 14257

32

DANIËL LEFEVERE

Roeselare, 04/09/1923 – Rumbeke, 28/08/2012
Daniël Lefevere was een van de eerste gymleraars in Roeselare en
actief in de Broederschool en scouts toen hij eind de jaren 1940
met enkele leerlingen en scouts een keurturngroep startte. In 1952
startte hij vanuit de Broederschool met de turnkring die later de
naam ‘Flink & Fris’ meekreeg. De turnclub organiseerde showavonden en deed het ook in het wedstrijdturnen, zowel individueel als in
groep heel goed met nationale titels tot gevolg. Lefevere was in de
jaren 1980 een legislatuur voorzitter van de sportraad. Hij was voorzitter van Flink & Fris tot 1987 en daarna erevoorzitter.
Foto: SAR, 14663
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WILLY DE NOLF

Roeselare, 1917 – Roeselare, 1981
Willy De Nolf was aanvankelijk advocaat toen hij in 1954 de NV Roularta oprichtte. Dit was een uitgeverij-drukkerij in Roeselare die twee
lokale weekbladen uitgaf : De Roeselaarse Weekbode en Advertentie,
een gratis huis-aan-huisblad. Om zijn Advertentie te kunnen uitbreiden nam De Nolf andere lokale weekbladen in West-Vlaanderen over.
Zij vormden de grondslag voor de latere ‘De Krant van West-Vlaanderen’. Er kwamen ook advertentiebladen buiten de provincie. Deze
werden in 1979 omgevormd tot ‘De Streekkrant’. In 1963 trok De
Nolf een nieuwe drukkerij op in de Meiboomlaan. Dit werd de thuisbasis van de Roularta Media Group. Er kwamen ook nieuwe media zoals
de nieuwsmagazines. Knack en Trends zouden in de jaren 1970
successen voor het bedrijf worden. De Nolf zou later door zijn zoon
Rik opgevolgd worden.
Foto: SAR, 16716
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JOSEPH SOUBRY

Moorslede, 1889 – Roeselare, 1984

Joseph Soubry komt uit een familie van cichoreihandelaars, maar maakte na
WO I een omschakeling naar de fabricatie van deegwaren. Hij trok een fabriek
in de Ardooisesteenweg weg op waar aanvankelijk vermicelli geproduceerd
werd, maar die al snel uitgebreid werd met andere pastaproducten. De uitbreiding met eigen bloemmolens zorgde ervoor dat de fabriek de hele productielijn
in handen had. Door een sterke marketing, met onder meer de Soubrypunten,
en heel veel innovatie bleef de fabriek na WO II overeind en werd ze een van
de marktleiders. Het bedrijf kreeg nieuwe vestigingen langs de Trakelweg en
Verbrandhofstraat en bleef in familiehanden met zoon Pierre en nadien diens
zonen.
Foto: SAR, 29587, coll. Soubry
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PAUL DEWEERDT

Roeselare, 1940 – Roeselare, 1998
Paul Deweerdt was leraar kunstschilderen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Roeselare. Zijn stijl evolueerde van
abstract naar meer figuratief waarbij enkel de contouren in subtiele
tinten vastgelegd worden. Paarden en reizen waren veel voorkomende thema’s. In zijn late periode werd hij opnieuw abstracter en waren
landschappen met wolken en nevels zijn kenmerk. Hij behaalde verschillende kunstprijzen zoals de Eerste Prijs Minister Rika De Backer.
Hij kreeg ook de Nationale Onderscheiding voor Filatelische Kunst
omvalle van zijn vele ontwerpen voor postzegels.
Foto: SAR, 853
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YVES VANDERHAEGHE

Roeselare, 30/01/1970

Yves Vanderhaeghe begon zijn carrière bij Club Roeselare, Cercle
Brugge, Moeskroen en Eendracht Aalst waar hij doorbrak. Hij keerde
terug naar Moeskroen en belandde in 2000 bij RSC Anderlacht waar
hij een vaste waarde op het middenveld werd. Hij speelde tal van Europese wedstrijden en is meervoudig Rode Duivel. Hij was aanwezig
op de WK-campagne van 2002. In 2007 keerde hij terug naar KSV
Roeselare om er zijn spelerscarrière af te ronden. Hij werd nadien
hulptrainer, eerst bij Roeselare, later bij Kortrijk.
Foto: SAR, 13391, foto S. Beel
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ROGER NOYEZ

Staden, 1927
Roger Noyez was als jonge kunstenaar vooral actief als reclameschilder en schilderde grootse affiches op zijgevels van woningen en grote
panelen. Hij specialiseerde zich eveneens in affiches voor bioscoopfilms. Hij maakte ook decors voor toneelgezelschappen in dezelfde
popart-stijl. Om gezondheidsredenen moest hij het grote werk op een
lager pitje zetten, waarna hij in het dagonderwijs les gaf, onder meer
in het publiciteitsschilderen. Nog steeds maakte hij tekeningen en
schilderijen waarbij clowns en futurisme vaak voorkomende thema’s
zijn.
Foto: SAR, 18805, foto S. Beel
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MARIE-LOUISE DE MEESTER

Roeselare, 08/04/1857 – Heverlee, 10/10/1928

Marie-Louise De Meester was als missiezuster in India actief. In
1905 keerde ze naar Roeselare terug waar ze een gebouw van haar
tante ter beschikking kreeg voor de oprichting van een noviciaat en
hersteloord voor terugkerende missionarissen. Het werd de start
van een nieuwe internationale congregatie, de Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria, in de volksmond de Zusters
van de Jacht. Al in 1910 richtte ze een eerste missiepost op en in
geen tijd waren er overal in de wereld leden van de congregatie te
vinden. Tijdens WO I legden de Roeselaarse zusters zich toe op de
verpleging in de oorlogslazaretten tot ze de stad dienden te verlaten.
De orde kwam in het Leuvense terecht waar ze in Heverlee een nieuwe centrale zetel oprichtten. De gebouwen in Roeselare vormden de
grondslag van het Heilig-Hartziekenhuis.
Foto: SAR, 02119
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CHARKAOUI HAJRI AZIZ

Tanger (Marokko), 1951

Charkaoui Hajri Aziz ging al als kind uit werken. Als jonge man verliet
hij Marokko en verzeilde in Roeselare waar hij meubelmaker werd
en na zijn huwelijk Belg werd. Hij engageerde zich in het ACW en
werd in 1988 als gemeenteraadslid verkozen. In 1994 werd hij op
basis van zijn aantal voorkeurstemmen schepen van jeugd, gezin,
emancipatie en ontwikkelingssamenwerking. Hij werd daarmee de
eerste schepen van allochtone afkomst in de stad Roeselare en België. Hierdoor werd hij zelfs op het koninklijk paleis ontvangen. Vooral
uit rechtse hoek was er tegen zijn schepenpost veel tegenstand. Tijdens zijn mandaat bleef hij als arbeider actief. Na drie jaar stond hij
zoals afgesproken zijn mandaat af aan Griet Coppé, waarna hij terug
gemeenteraadslid werd. Hij bleef raadslid tot 2012.
Foto: SAR, 13519, foto S. Beel
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GODFRIED OOST

Sint-Eloois-Winkel, 02/04/1924 – Roeselare, 20/05/1994
Godfried Oost was priester-leraar in het Klein Seminarie te Roeselare, directeur van de Vrij Tuinbouwschool en daarna directeur van het
Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem dat hij uitbouwde. In 1968
werd hij de nieuwe deken van Roeselare wat hij tot zijn dood bleef.
Hij was de laatste Roeselaarse deken met grote maatschappelijke
en politieke invloed. Een van zijn opvallendste verwezenlijkingen is de
oprichting van het Mannahuis waar onder meer voedselbedelingen
voorzien worden.
Foto: SAR, 17111, foto S. Beel
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PASCAL HOUBAERT

De Panne, 22/05/1961 – Roeselare, 14/08/2010

Pascal Houbaert vestigde zich na zijn huwelijk als veearts in Roeselare. Hij was voorzitter van de lokale CVP-afdeling ten tijde van het
kartel met de VU in de jaren 1990 en werd aanzien als een van de
verruimingskandidaten. Houbaert was actief in verschillende Roeselaarse verenigingen waaronder ’t Gild van de Maten van Peegie waarvan hij bestuurslid was. Houbaert verwierf nationale bekendheid toen
hij werkzaam was bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen. Als woordvoerder werd hij jarenlang het gezicht van
dit agentschap. Hij overleed aan een slepende ziekte.
Foto: SAR, 13491, foto S. Beel
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LAURA HOET

Viane, 25/11/1915 – Kessel-Lo, 16/03/2010
Zuster Laura Hoet behoorde tot de congregatie van de Zusters van
de Jacht. Hoewel ze voorbestemd was voor de missies, kreeg ze
in 1945 de opdracht het kleine Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare
vanuit de congregatie te beheren. Dat had toen 30 bedden. Al snel
slaagde ze erin het ziekenhuis fors uit te breiden en een verpleegsterschool op te richten. Na de uitbreidingen werd ze tot 1986 de algemeen directeur. Daarna werd ze afgevaardigd beheerder tot 2005.
Ze leidde het ziekenhuis met vaste hand, veel diplomatiek en gevoel
voor PR. Het ziekenhuis zou uitgroeien tot een van de belangrijkste
van het land met drie campussen en 900 bedden. Pas op haar 90e
ging ze op pensioen en verliet ze het ziekenhuis.
Foto: SAR, 09230
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FERNAND BRIL

Roeselare, 03/06/1942 – Roeselare, 05/03/2008
Fernand Bril was samen met zijn broer Louis zaakvoerder bij het
carrosserie- en constructiebedrijf Bril uit Beveren. Dit werd in
1938 door vader Albert in Beveren opgericht. In 1966 namen
de broers het bedrijf over tot het faillissement in 2006. Fernand
Bril is in Roeselare vooral bekend om zijn loopbaan in het voetbal.
Gestart als doelman bij Club Roeselare en Dosko Beveren werd hij
later bestuurslid en voorzitter van Club Roeselare. Onder zijn leiding
maakte Club de overstap van provinciale naar derde nationale. Hij
werkte een tijdlang met Thio als trainer. Op het einde van de jaren
1990 regelde hij samen met S.K.-voorzitter Alberic Van Eeckhout
de fusie tussen beide Roeselaarse clubs, waarna beiden erevoorzitters werden van de fusieclub K.S.V. Roeselare die vijf jaar in eerste
nationale zou spelen.
Foto: SAR, 30128
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FRANÇOISE BOSTOEN

Roeselare, 02/03/1963

Françoise Bostoen won in Roeselare de schoonheidswedstrijd ‘Mannequin 1982’, waarna ze zich inschreef voor de verkiezing van ‘Miss
België’. De blondine won op 27/05/1983 deze wedstrijd en werd
daarmee de eerste West-Vlaamse die de kroon van Miss België
mocht dragen. Later werd ze nog achtste in Miss World, toen het
beste resultaat voor een Miss België, vierde in Miss Europa en winnares van Miss Benelux. Tijdens haar missjaar verloofde ze zich met
de Oostenrijkse voetballer Richard Niederbacher van SV Waregem.
Ze volgde hem na hun huwelijk naar Frankrijk en Oostenrijk.
Foto: SAR, 02968
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JULES LAGAE

Roeselare, 15/03/1862 – Brugge, 02/06/1931
Jules Lagae was een beeldhouwer met internationale faam. In 1888
won hij de prestigieuze Grote Prijs van Rome, maar zijn doorbraak
kwam er vooral nadat hij enkele monumenten voor steden mocht
opbouwen, zoals het Ledeganckmonument in Eeklo. Hij behoort tot
de strekking van het realisme en werd een veel gevraagd beeldhouwer voor standbeelden, bustes en medailles van personen. Hij was
ook de enige die een buste van Guido Gezelle naar levend model
mocht maken. In Roeselare ontwierp hij onder meer het praalgraf en
standbeeld van Rodenbach. In 1914 werd in Argentinië een groots
monument van hem onthuld. Na WO I legde hij zich vooral toe op
oorlogsgedenktekens. Het standbeeld van Gezelle in Brugge was zijn
laatste grote project.
Foto: SAR, 29365, coll. J. Delbeke
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MARIA SEURINCK

Roeselare, 19/04/1940
Maria Seurinck was de dochter van Maurice Seurinck die in de Roeselaarse politie actief was. Ze werd maatschappelijk assistente en
godsdienstlerares. In 1965 werd ze door de nieuwe wet op de jeugdbescherming door de lokale politie aangetrokken om politieassistente
te worden. Daarmee was ze de eerste vrouw in het korps en een
van de eerste politievrouwen in België. Ze bouwde de dienst jeugdbescherming op en zou uiteindelijk opklimmen tot de graad van commissaris. Na haar pensioen engageerde Seurinck zich in het religieuze
genootschap ‘De Bremstruik’ dat ze mee bestuurt.
Foto: SAR, 08539
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REGINA RODENBACH-WAUTERS
Mechelen, 01/03/1795 – Roeselare, 24/01/1874
Regina Wauters was een rijke brouwersdochter en huwde in 1818
met Pedro Rodenbach. Haar schoonfamilie had er een stokerij en
brouwerij in de Spanjestraat. Haar man was militair en meer in Brussel dan thuis, waardoor ze een zelfstandig leven leidde. In 1836
kocht ze haar schoonfamilie uit en werd de enige eigenares van de
stokerij en brouwerij, wat voor die tijd uitzonderlijk was als gehuwde
vrouw. Ze bouwde haar onderneming zelfstandig uit tot de grootste
in de stad en legde zo de grondslag voor de brouwerij Sint-Joris, later
Rodenbach genaamd. Ze schuwde het harde zakenleven en de kleine finesses ervan niet. Haar zonen zouden de stokerij en brouwerij
verder zetten.
Foto: SAR, 24320
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SATURNIJN AERBEYDT

Roeselare, 24/11/1913 – Roeselare, 21/09/1996

Saturnijn Aerbeydt was bankdirecteur bij de Bank van Roeselare. Hij
besteedde zijn fortuin onder meer aan verschillende sociale, sportieve en culturele doelen. Hij was erevoorzitter van de Wielerclub
Valeer Ollivier–Supportersclub Patrick Sercu en in die hoedanigheid
de eerste voorzitter van de sportraad van 1973 tot 1983. Ook de
senioren en in het bijzonder het dienstencentrum Ten Elsberghe lag
hem aan het hart. Hij financierde zelf de uitbreiding ervan met het
ontmoetingsoord ‘Rinus’ dat naar hem genoemd werd.
Foto: SAR, 30697
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FERDY CALLEWAERT

Roeselare, 01/05/1944

Ferdy Callewaert is de pionier van het toerisme in de stad Roeselare
en de eerste conservator van het Wielermuseum. Hij begon in 1967
zijn loopbaan bij de stad Roeselare, onder meer in het slachthuis en
het kabinet van de burgemeester. Daarnaast was hij nog lokaal journalist tot hij in de jaren 1980 de dienst ‘Info-Toerisme-Pers’ mocht
uitbouwen. Hier stond hij aan de wieg van de toeristische dienst,
de dienst communicatie en het film- en fotoarchief van de stad. Hij
was medestichter van de afdeling Mandeldal van de West-Vlaamse
Gidsenkring. Voor het blad ‘Mandeldal’ schreef hij verschillende historische en heemkundige bijdragen over de regio. In de jaren 1990
kreeg hij de opdracht het Nationaal Wielermuseum uit de grond te
stampen en klaar te stomen tot de erkenning ervan door de Vlaamse
Gemeenschap in 2005.
Foto: SAR, 23769
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MAURICE BLOMME

Oostnieuwkerke, 29/10/1916 – Roeselare, 11/04/1980

Maurice Blomme was een professioneel wielrenner uit de jaren
1940 en 1950. Hij moest het in zijn meer dan 60 overwinningen als
beroepsrenner vooral hebben van ontsnappingen. Hij was een sterke tijdrijder en werd in 1949 nationaal uurrecordhouder. In 1950
won hij een rit in de Ronde van Frankrijk en het Kampioenschap van
Vlaanderen te Koolskamp. Zijn naam blijft vooral verbonden aan één
van zijn sterkste overwinningen: de tijdrit Grote Landenprijs 1950
over maar liefst 141 km. Zoals zoveel renners uit die tijd was Blomme naast beroepsrenner cafébaas en fietsenmaker, waardoor hij de
laatste jaren van zijn carrière geen grote uitslagen meer behaalde.
Foto: SAR, coll. WIEMU, 36106
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ANTOON DEWEERDT

Hollebeke, 14/12/1927 – Roeselare, 17/12/2011

Antoon Deweerdt was beroepshalve onderwijzer en later directeur
van de stadsjongensschool 2. Hij is vooral bekend voor zijn engagement in diverse verenigingen. Hij was in 1967 medestichter van de
contactgroep ‘Help ons helpen’, de voorloper van het Bloedtransfusiecentrum Roeselare waarvan hij van 1976 tot 1996 voorzitter
was. Hij was actief in het Rode Kruis, maar ook in de ridderorde van
’t Manneke uit de Mane waar hij hoofdredacteur van de volksalmanak
en secretaris was. Hij was eveneens bestuurslid en schrijver in de
heemkundige kring KGOGRO en heeft tal van heemkundige artikels
en boeken geschreven. Eveneens was hij voorzitter van het koor ‘De
Mandelgalm’.
Foto: SAR, 20228
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KRIST DE BRUYN

Gent, 06/07/1961 – Koksijde, 07/04/2006
Krist (Kristiaan) De Bruyn studeerde af aan de Hotelschool ter Duinen in Koksijde. In 1989 startte hij een eigen restaurant in Roeselare : Bistro Novo. Hij werkte er samen met zijn echtgenote Tine De
Wandel en serveerde een klassieke keuken, onder te brengen in de
betere bistro. In 2003 werden zijn inspanningen door Michelin met
een Michelinster beloond. In 2005 riep restaurantgids GaultMillau
hem uit tot ‘beste kok van het jaar’. Hij bracht toen ook een eigen
kookboek uit, ‘Koken met Krist De Bruyn’. Hij overleed kort daarop
aan een hartaderbreuk. Het restaurant werd nog enkele jaren door
zijn weduwe verdergezet. De Wandel kon de Michelinster van het
restaurant behouden tot ze in 2011 het restaurant verkocht.
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STEFAAN TESSIER

Brugge, 25/05/1921 – Roeselare, 21/09/2001
Stefaan (Etienne) Tessier was actief in middenstandsverenigingen, onder meer als gouwhoofdman van de KSA, later als secretaris-schatbewaarder van verschillende beroepsorganisaties van het NCMV. Hij
was vooral actief voor de ondernemers in de landbouwsector en
was redacteur van de tijdschriften Agroservice en Landbouwservice.
In Roeselare was hij gekend om zijn engagement voor de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen. Vanuit die bond stichtte hij met zijn echtgenote, Gilberte Demol, in 1967 de dansvereniging Dansibo, de eerste
in de stad. Hij was actief in de culturele raad en beheerraad van De
Spil en mocht de Bronzen Blauwvoet voor cultuurverdienste in ontvangst nemen.
Foto: SAR, 13901, met echtgenote Gilberte Demol
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ANGE ANGILLIS

Menen, 03/10/1776 – Brussel, 30/01/1844
Ange Angillis was notaris en handelaar te Rumbeke. In 1815 was hij
een van de grondwetsnotabelen bij de oprichting van het Koninkrijk
der Nederlanden. Van 1819 tot 1830 was hij lid van de Tweede Kamer en hierdoor ridder in de ‘Orde van de Nederlandsche Leeuw’. Na
de Belgische revolutie zou hij tot aan zijn dood in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelen. Angillis was twee maal burgemeester
van Rumbeke, van 1819 tot 1825 en van 1836 tot zijn overlijden.
Foto: Het baljuwhuis uit de tijd van Angillis (SAR,26346)
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SIMONNE BRUGGHE

Roeselare, 16/12/1922 – Narangba (Australië), 27/07/1987

Simonne Brugghe was een jonge onderwijzeres tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Enkele dagen voor de bevrijding van Roeselare kwam
ze in contact met de Poolse legers. In opdracht verzamelde ze gegevens over de Duitse aanwezigheid in de stad die de Polen onder
leiding van generaal Maczek bij de bevrijding op 8 september 1944
konden gebruiken. Ze werd hiervoor door Maczek gehuldigd tijdens
een militaire parade in de stad. In 1945 nam ze ontslag uit het
onderwijs en nam ze dienst in het Poolse leger waar ze als verbindingsofficier tussen de Polen en Belgen werkte. Ze was er ook op
logistiek vlak actief. Na de demobilisatie van de Poolse legers diende
ze haar ontslag in. Ze week uit naar Londen op zoek naar werk en
emigreerde na haar huwelijk naar Australië.
Foto: SAR, 21972
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EMIEL DUYVEWAARDT

Roeselare, 08/05/1849 – Roeselare, 30/11/1926

Emiel Duyvewaardt kreeg een schildersopleiding in Roeselare en Antwerpen en specialiseerde zich als binnenhuisdecorateur. Hij verwierf
naam tot ver buiten zijn geboortestad, niet alleen om zijn schilderwerk, maar ook om zijn ornamenten, glas- en stucwerk, verguldingen, muurschilderingen, … Zo had hij een techniek om hout na te
schilderen. Hij ontwikkelde een atelier rond zich waar tal van schilders en decorateurs werkzaam waren en een opleiding genoten. Veel
van zijn werk hing aan gebouwen vast en is zo verdwenen. Na zijn
overlijden kwam er een huldecomité die een bronzen gedenkplaat aan
zijn woning plaatste.
Foto: SAR, 00408
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ROGER COLMAN

Gent, 13/03/1936
Roger Colman nam in 1972 het voorzitterschap van de Roeselaarse
cultuurraad over en leidde de raad met stevige hand tot 2007. Zijn
grootste uitdaging was cultuur op de kalender van het stadsbestuur
zetten. Er kwamen tal van initiatieven, zoals de cultuurtrofee en de
uitreiking van de ‘Bronzen Blauwvoet’ aan uitzonderlijke figuren of verenigingen in het lokale cultuurleven. Jarenlang ijverde hij voor de oprichting van een cultureel centrum in de stad dat er in de jaren 1990
kwam met De Spil. Hij leidde eveneens de vzw die De Spil bestuurt.
Bij zijn afscheid in de cultuurraad kreeg hij als eerste een ‘Gouden
Blauwvoet’ uitgereikt. Daarnaast is hij ook actief bij de Universiteit
van de Derde Leeftijd waar er lezingen voor senioren op academisch
niveau ingericht worden.
Foto: SAR, 9286
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ERNEST APERS

Boom, 23/12/1883 – Heverlee, 19/11/1959
Ernest Apers was een architect uit Boom. Hij kwam na WO I in
Roeselare terecht waar hij een van de heropbouwarchitecten was.
Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor enkele van de gevels op
de Grote Markt. Hij kwam later in dienst van bouwmaatschappij ‘De
Mandel’ waarvoor hij het Mandelkwartier ontwierp. Nadien werkte
hij voor ‘Eigen Heerd’ in Rumbeke, maar waagde hij zich ook aan
particuliere woningbouw. Zijn stijl evolueerde van het regionalisme
naar art deco. Enkele van zijn woningen op het Stationsplein en de
Grote Markt zijn als monument erkend. Apers engageerde zich in het
lokale verenigingsleven en was zelfs secretaris van voetbalclub S.K.
Roeselare. Om gezondheidsredenen verhuisde hij naar zijn zoon in
Heverlee waar hij overleed.
Foto: SAR, 36112
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JOZEF DELEU

Roeselare, 20/04/1937
Jozef Deleu was actief als leraar, wanneer hij in 1962 debuteerde als
prozaïst met de novelle ‘De ontmoeting’ en in 1963 als dichter. Het
besef van de tijdelijkheid van alle leven is een belangrijk thema in zijn
werk dat in meerdere talen vertaald werd. In 1957 richtte hij het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’ op, waarvan hij tot 2002 hoofdredacteur was. In
1970 werd hij afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse
Stichting Ons Erfdeel, die de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden wou bevorderen en de taal en de cultuur van
de Lage Landen in het buitenland bekendmaken. Hiervoor richtte hij
verschillende periodieken op : ‘Septentrion’, ‘De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas Français’ en ‘The Low Countries’. In 2003 startte
hij met ‘Het Liegend Konijn’, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
Foto: foto Lodewijk Deleu
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ROGER SLOSSE

Roeselare, 27/03/1914 – Roeselare, 11/05/2005
Roger Slosse was een haarkapper in Roeselare en actief in het lokale
toneelleven. Later ontwikkelde hij zich tot cabaretier en vooral als
volkskunstenaar-humorist. In ‘De Weekbode’ had hij van 1956 tot
1989 een wekelijkse column, genaamd ’t Hoekske van Juul Plastiek.
De naam Juul Plastiek werd zijn alter ego. In deze columns gaf hij
zijn visie op de lokale samenleving in zijn volkse stijl. Het zijn de belangrijkste schrijfsels in het lokale dialect. Hij schreef ook nog andere
werken zoals ‘Zo sprak Koberkie’ en ‘Mielke de Pensjager’.
Foto: SAR, 00355
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HECTOR MARTIN

Roeselare, 26/12/1898 – Roeselare, 09/08/1972

Hector Martin was net als zijn broer Léon wielrenner. Hij won in 1924
de Ronde van Vlaanderen en het BK voor onafhankelijken. Van 1925 tot
1935 was hij profrenner.
Hector Martin trad als wielrenner in de voetsporen van zijn oudere broer
Léon. In 1924 won hij de “Ronde van Vlaanderen voor Onafhankelijken”
en het Belgisch kampioenschap wielrennen voor onafhankelijken. Van
1925 tot 1935 was hij beroepsrenner. Hij won vijf ritten van de Ronde
van Frankrijk en reed in 1927 enkele dagen in het geel. Bordeaux-Parijs
1928 en het Circuit de Béarn 1930 zijn zijn belangrijkste overwinningen.
In 1931 opende hij herberg ‘De Nieuwe Sportwereld’ op de Grote Markt
dat hij tot 1967 openhield.
Foto: SAR, 36087
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JOSEPH VANDEN BERGHE

Roeselare, 12/07/1878 – Roeselare, 30/07/1973

Joseph Vanden Berghe was een zakenman die vooral achter de schermen heel
wat invloed uitoefende op Roeselare tijdens het interbellum. Hij werd in 1912
schepen, maar was afwezig tijdens WO I. Na de oorlog werd hij toegevoegd
Hoog Commissaris van de Verwoeste Gewesten en verantwoordelijk voor de
heropbouw van de regio. In 1921 werd hij lid van de Bestendige Deputatie
van de provincie West-Vlaanderen waar hij bevoegd was voor onderwijs en
cultuur. De technische landbouwscholen, het sanatorium in Sijsele en ‘De Lovie’ in Poperinge waren zijn belangrijkste verwezenlijkingen. Hij was bestuurder
van de Kredietbank en een voorloper ervan en actief in tal van Roeselaarse en
West-Vlaamse culturele verenigingen zoals het Davidsfonds en het ‘Algemeen
Westvlaams Toneel’.
Foto: SAR, 17743
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JOSEPH DE NOLF

Roeselare, 13/09/1890 – Roeselare, 28/09/1979
Bedrijfsleider Joseph De Nolf werd na WO II door de CVP aangetrokken als nieuwe burgemeester van Roeselare en is de laatste
niet-ACW-er op die plaats. Hij was in 1921 medestichter en voorzitter van de muziekacademie. Daarnaast was hij voorzitter van
bouwmaatschappij De Mandel, leenmaatschappij ‘De Meiboom’, de
intercommunale Inelgas en actief in tal van middenstandsverenigingen en –organisaties, zoals Patria, Pax en de Stadsharmonie. Als
burgemeester werd hij aanzien als een bekwaam man, maar te weinig politicus om zijn ideeën gerealiseerd te zien. In 1964 was de
afscheuring van de middenstandsgroepen voor hem fataal. Hij werd
door Robert De Man in het stadsbestuur aan de kant gezet werd.
Foto: SAR, 17482
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FERDINAND CALLEBERT

Roeselare, 07/02/1831 – Roeselare, 03/02/1908

Ferdinand Calleberts volgde les aan de Stedelijke Academie voor
Bouw- en Tekenkunde in Roeselare waarvan zijn vader medestichter
was. Hij vervolmaakte zich in Antwerpen waar hij verschillende prijzen
won. Hij werd leraar aan de Roeselaarse academie en werd in 1897
directeur. Zijn werk is divers : portretten, profaan werk en veel religieus werk, zoals kruiswegen in de Sint-Michielskerk en het klooster
van de Arme Klaren. In zijn vrij werk zijn impressionistische invloeden
te vinden, maar zijn stijl is vooral klassiek te noemen. Naast zijn artistieke loopbaan was hij ook op politiek vlak actief. Hij werd in 1890
schepen voor de katholieke partij en dit tot zijn overlijden.
Foto: SAR, 01045
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ALBERT ALLEMAN

Roeselare, 14/01/1892 – Jette, 16/01/1933
Albert Alleman was een kunstschilder. Hij volgde les aan de Stedelijke Academie in Roeselare en de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Brussel. In 1921 vestigde hij zich als kunstschilder in
Jette. Hij specialiseerde zich in religieuze werken en portretten. Zijn
stijl leunt aan bij het Vlaamse expressionisme. Bij het schilderen liet
hij zich vaak meeslepen door zijn introverte persoonlijkheid en zijn
melancholische bewogenheid. Hij richtte zich vooral op het landelijke
en eenvoudige bestaan van mens en ding. Hij kende bij leven veel
succes, zij het vooral in eigen land.
Foto: SAR, 24284
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LIEVEN SPYCKERELLE

Roeselare, 19/01/1922 – Roeselare, 23/05/2005

Lieven Spyckerelle was arts en internist in het Stedelijk Ziekenhuis, maar is
vooral bekend om zijn engagement op sociaal en cultureel vlak. Hij was in
1963 medestichter van de volksalmanak en ridderorde van ’t Manneke uit
de Mane en lange tijd voorzitter. Volkskunde en genealogie lagen hem aan
het hart. Hij stond aan de wieg van het tijdschrift ‘De Vlaamse Stam’ en was
medestichter en erevoorzitter van de Roeselaarse afdeling van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde. In 1982 was hij ook medestichter van ’t Gild
van de Maten van Peegie.
Foto: SAR, 16310
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ALBERT BIESBROUCK

Roeselare, 27/03/1917 – Roeselare, 09/06/1981

Albert Biesbrouck was al van jongs af actief in de ACW-organisaties
zoals KAJ, ACV, ACW, KWB, KBG en vooral bij de CM. Vanuit die
functie als vrijgestelde verwierf hij een grote populariteit bij de bevolking. Hij werd door het ACW waarvan hij van 1954 tot 1980 voorzitter was, aanzien als de ‘kampioen van het dienstbetoon’. Hij werd
in 1959 schepen. Vooral sport lag hem aan het hart. Zo realiseerde
hij de oprichting van het stedelijk sportstadion in de Spanjestraat, het
overdekte zwembad, de Expo- en Sporthallen op Schiervelde en de
sportraad. In 1977 werd hij door zijn enorme populariteit de nieuwe
burgemeester van de fusiegemeente Roeselare. Hij was de laatste
burgemeester die de absolute meerderheid haalde, mede door de
verzoening met de afgescheurde middenstandsgroepen. Het burgemeesterschap viel hem zwaar. Na een korte periode van ziekte overleed hij in 1981.
Foto: SAR, 03368
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LUCIEN VICTOR

Oekene, 28/06/1931 – Saint-Menges, 17/09/1995

Lucien Victor was een profwielrenner van 1953 tot 1956. Hij won op de
Olympische Spelen van 1952 goud met de Belgische ploeg in het ploegenklassement op de weg en werd vierde in de Olympische wegrit. Hierdoor is hij de
eerste groot-Roeselaarse winnaar van een Olympische medaille. Als prof won
hij onder meer de Omloop van het Houtland en een rit in de Ronde van Marokko. Na een zware val stopte hij met koersen. Hij overleed tijdens een fietstocht
in de Franse Ardennen.
Foto: SAR, 24182
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DOMIEN CRACCO

Roeselare, 16/11/1790 – Gent, 05/03/1860
Domien Cracco was als priester in het onderwijs actief. Zo gaf hij onder meer les aan het Klein Seminarie in Roeselare. Hij was Vlaamsgezind en ijverde voor het gebruik van de volkstaal in het onderwijs.
Hij gaf les over de Nederlandse letterkunde waardoor zijn leerlingen
een Vlaams-nationaal bewustzijn bijgebracht werd. Hij was ook literair
actief en wordt geroemd om zijn vertalingen uit diverse talen. Vooral
zijn Ilias van Homeros wordt als een meesterwerk aanzien. Hij kwam
door zijn flamingantisme en aparte methode van lesgeven in conflict
met de bisschop. In de jaren 1840 werd hij enkele maanden in een
krankzinnigengesticht opgesloten. In 1852 werd hij definitief als leraar ontslagen en van 1855 tot zijn overlijden opnieuw opgesloten.
Foto: SAR, 24308
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KAREL DUBOIS

Oostende, 15/07/1895 – Roeselare, 17/11/1956
Kanunnik Karel Dubois werd na zijn priesterwijding gouwproost van
het AKVS en later diocesaan proost voor de Katholieke Actie. In
1937 werd hij directeur van het Diocesaan Instituut voor Katholieke
Actie, later de School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, voorloper
van het IPSOC in Kortrijk. Dubois kwam in conflict met de AKVS
omdat hij de Vlaamse studentenbonden zuiver kerkelijk en minder
Vlaams-militant wou houden. Hij richtte daarom de KSA-werking op
voor de jonge studenten. Dubois zorgde ervoor dat de KSA de AKVS
succesvol verdrong. Hij wou deze jongerenverenigingen in de geest
van de Katholieke Actie houden, maar moest in de jaren 1950 toch
instemmen met de uitbouw van de jeugdbeweging op ontspanningsvlak.
Foto: SAR, 01934
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LOUIS DE MEESTER

Roeselare, 28/10/1904 – Gent, 12/12/1987

Louis De Meester was een van de pioniers van de elektronische muziek in België. Hij leerde piano spelen en componeren door zijn werk
als bioscoop- en brasseriepianist. In de jaren 1930 was hij werkzaam
aan een conservatorium in Marokko. Na WO II werkte hij bij het NIR
als musicus-modulator en begon hij te experimenteren met (elektronische) muziek. Zijn eerste grootschalige compositie met elektronische partij, een radio-opera, werd gelauwerd, net als andere van zijn
composities waar hij vaak werkte met een vermenging van klassieke
met elektronische muziek. In de jaren 1960 was hij artistiek directeur aan het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek
te Gent. Later ontving hij nog de staatsprijs en een eredoctoraat.
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CONSTANTIJN RODENBACH
Roeselare, 21/10/1791 – Athene (GR), 05/12/1846
Constantijn Rodenbach was legerarts en oudstrijder uit de Napoleonlegers.
Hij vestigde zich in Brugge en was net zoals zijn broers een tegenstander
van koning Willem I. Hij was actief bij de Brugse opstandelingen tijdens de
Belgische revolutie en werd na de onafhankelijkheid lid van het Nationaal
Congres en later volksvertegenwoordiger. Op zijn voorstel werd de familie
van Nassau voor eeuwig van de troon uitgesloten. Hij werd arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas waar hij met de Hollandse invallen te maken
kreeg. In 1839 werd hij ambassadeur. In die hoedanigheid overleed hij in
Griekenland waar hij begraven werd.
Foto: SAR, 00387
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MICHIEL DEBRUYNE

Roeselare, 02/04/1927 – Roeselare, 09/02/2009

Michiel De Bruyne was van 1955 tot de fusies gemeenteontvanger
in Rumbeke. Daarna werd hij afdelingshoofd in de stad Roeselare
en kreeg er onder meer cultuur en archief onder zijn bevoegdheden.
Al op jonge leeftijd engageerde De Bruyne zich in de lokale heemkundige kring KGOGRO, waarvan hij decennialang voorzitter zou zijn. Hij
was een van de veelschrijvers in de heemkundige tijdschriften, maar
schreef ook tal van boeken en artikels voor onder meer biografische
lexicons. Vooral de Vlaamse Beweging, de familie Rodenbach en jubilerende verenigingen waren vaak voorkomende thema’s. Hij ligt aan
de grondslag van heel wat straatnamen in Roeselare, vooral dan die
met een Vlaamse of lokaal-historische achtergrond.
Foto: SAR, 27227, coll. Decoker
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MOEDER ALBERTINE

Ooigem, 29/05/1902 – Roeselare, 08/03/1963

Moeder Albertine, in de wereld Marcella Peers, trad in bij de Zusters van Liefde en belandde in het Stedelijk Ziekenhuis in een periode
waarin de stap van klein ziekenhuis met ouderlingengesticht naar
een modern ziekenhuis werd gezet. Ze werd de directrice van het
‘moederhuis’ dat ze succesvol vorm gaf door haar kordaat zakelijk
instinct en menselijke aanpak van de patiënten. Later leidde ze ook
het ziekenhuis zelf tijdens de uitbreidingen ervan en bekwam in 1959
nog dat er een grote vleugel bij zou komen.
Foto: SAR
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BEHEYT (FAMILIE)
De familie Beheyt was een vooraanstaande familie uit Rumbeke.
Ze was een van de stuwende krachten achter de oprichting van
de Sint-Godelieveparochie langs de Meensesteenweg. De wijk werd
daarom naar hen Beitem genoemd, een verbastering van Beheytem.
Franciscus Beheyt (1797-1856) was via zijn vrouw hier de grootste grondeigenaar met onder meer de landerijen van het verdwenen
gasthuis Ten Bunderen. Als schepen steunde hij de fel gecontesteerde oprichting van de parochie in de uithoek van Rumbeke, Moorslede
en Ledegem. Zijn zonen Pieter en Karel zouden de gronden en middelen voor de bouw van de kerk en pastorij ter beschikking stellen
zodat de kerk er eerder kwam dan de parochie. Verder nakomelingen
speelden een kleinere rol in de Rumbeekse samenleving. Robert Beheyt was tijdens WO I even dienstdoend schepen en Prosper Beheyt
was schepen van 1921 tot 1926 en actief als vrederechter.
Foto: SAR, coll. J. Delbecke, 1330
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ALFONS VAN COILLIE

Roeselare, 10/12/1884 – Brugge, 16/08/1949

Alfons Van Coillie was burgerlijk ingenieur-architect. Na WO I was hij
een van de belangrijkste wederopbouwarchitecten in Roeselare. Hij
was een voorstander van de Vlaams-regionalistische bouwstijl en bekwam onder meer dat heel wat gevels op de Grote Markt vernieuwd
werden. Hij was medestichter en beheerder van verschillende bouwen leenmaatschappijen zoals De Mandel en De Meiboom. Daarnaast
was hij medestichter en voorzitter van de Middenstandsbank, die
later de Bank van Roeselare werd. Hij was in tal van middenstandsverenigingen en ‘De Vriendschap’ actief. Van 1921 tot WO II was hij
schepen in de stad en 18 jaar lang senator voor de katholieke partij waar hij tot de christen-democratische en Vlaamsgezinde vleugel
hoorde.
Foto: SAR, 27513
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HENRI TANT

Roeselare, 03/06/1844 – Roeselare, 20/07/1927
Henri Tant nam na het overlijden van zijn vader diens textielbedrijf
over. Het was een van de eerste en grootste mechanische spinnerijen in de stad, maar werd door menig sociaal conflict getroffen.
De familie Tant kwam na de zelfmoord van vader Amand in conflict
met de kerk. Henri’s zus was de eerste die burgerlijk begraven werd.
Tant trok tal van protestanten aan voor zijn fabriek die de kern van
de protestantste gemeenschap zouden vormen. Hij ondersteunde de
komst van een kerk en een ‘wereldlijke school voor jongens’ die naar
hem genoemd werd. Hij was ook medestichter van het Willemsfonds
in Roeselare.
Foto: SAR, 36103
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HENRI JONCKHEERE

Beveren, 1851 – Beveren, 1910

Henri Jonckheere wordt aanzien als de stichter van het bedrijf Jonckheere uit Beveren. Hij had een herberg met smidse toen hij in 1881
een koetsenatelier oprichtte. Voor de bouw van paardenwagens en
koetsen werden heel wat mannen uit het dorp tewerkgesteld. Vanaf 1902 werden ook carrosserieën voor auto’s gemaakt. In die tijd
waren carrosserieën nog grotendeels in hout. Deze koetswerken
werden dan gemonteerd op de chassis van bekende automerken.
Jonckheere zou hierdoor een van de oudste carrosseriebedrijven van
Europa worden. Henri werd opgevolgd door zijn zoon Joseph die het
bedrijf na WO I meer zou oriënteren op autobussen en het bedrijf tot
een marktleider zou laten uitgroeien, net als diens zoon Henri later.
Foto: SAR

36

79

GILBERT DESMET

Roeselare, 03/02/1931
Gilbert Desmet was profwielrenner van 1953 tot 1967. Hij behaalde
101 overwinningen, waaronder 3 klassiekers, 5 semiklassiekers en
3 rittenwedstrijden. Hij droeg twee maal de gele trui in de Ronde van
Frankrijk. In 1963 was hij de gedoodverfde winnaar na dagen in het
geel, maar moest hij opgeven door ziekte. Belangrijke overwinningen waren Parijs-Tours 1958 en de Waalse Pijl 1964. Hij was een
veelzijdig renner die vooral uitblonk in rittenkoersen. Zijn bijnaam in
het peloton was ‘Smetje’ of ‘Smetje van Lichtervelde’, daar hij na zijn
huwelijk naar Lichtervelde uitweek en daar een herberg uitbaatte.
Foto: SAR, 36093
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HENRI HORRIE

Roeselare, 05/06/1807 – Roeselare, 05/09/1901
Henri Horrie was kunstschilder en textielhandelaar toen hij in 1837
een van de medestichters van de Stedelijke Academie voor Teken-,
Bouw- een Beeldhouwkunde was. Hij werd de eerste directeur, wat
hij bleef tot 1897. Vanuit de academie had hij invloed op heel wat lokale kunstenaars uit de 19de eeuw. Hij was ook medestichter van het
letterkundig genootschap ‘De Vriendschap’ en bijna 4 decennia voorzitter ervan. Van hieruit had hij contact met heel wat Vlaamse literaire voormannen. Horrie was 34 jaar voorzitter van het Bureel van
Weldadigheid en leidde eveneens de kerkfabriek en het Davidsfonds.
Hij was provincieraadslid waar hij ijverde voor het gebruik van het Nederlands in de ambtenarij en politiek. Horrie was in het 19de-eeuwse
cultureel en politiek Roeselare alom aanwezig.
Foto: SAR, 26468
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VALEER SNAUWAERT & EUGEEN DEPLA
Beveren, 1897 – Beveren, 1945
Beveren, 21/06/1905 – Dubrovnik (Kroatië), 18/06/1982
In 1928 besloten de schoonbroers Valeer Snauwaert en Eugeen Depla een eigen bedrijf op te richten. Ze waren tot dan actief bij Carrosserie Jonckheere
in Beveren, maar wilden een eigen houtverwerkend bedrijf. In hun atelier in de
Laagstraat begonnen ze met de productie van hockeysticks, sleden, kano’s en
vooral tennisraketten. Het bedrijf en vooral de raketten bleken succesvol en het
bedrijf werd een belangrijke werkgever in de gemeente met een wereldwijde
export. Tijdens WO II viel het bedrijf stil. Valeer Snauwaert overleed kort na de
oorlog, waarna Depla het bedrijf heropstartte. De firma Snauwaert & Depla
werd verdergezet door André Depla en Karel Snauwaert en richtte zich ook op
de Amerikaanse markt. In de jaren 1980 besloot Snauwaert de fabriek in Beveren te sluiten en naar Portugal over te brengen.
Foto’s: Depla (boven) en Snauwaert (onder), coll. A. Depla
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RITA DEMEESTER

Roeselare, 29/09/1946 – Genk, 29/01/1993
Rita Demeester publiceerde haar eerste gedicht in 1986 in het literaire tijdschrift ‘De Brakke Hond’. In 1988 werkte ze mee aan het
BRT2-radioprogramma ‘Het Genootschap’. In dat jaar ontving ze een
eerste prozaprijs. Haar werk ‘Stampvoeten in het donker’, een verhalenbundel, vormt haar eigenlijke debuut. Het werd genomineerd voor
de NCR-prijs 1990. Ze schreef in een sobere stijl over ogenschijnlijk
heel banale zaken. De kloof tussen droom en werkelijkheid is een
belangrijk thema in haar werk. Ze overleed op jonge leeftijd aan een
slepende ziekte.
Foto: SAR, 08611
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MONIQUE VANTOMME

Roeselare, 1944

De batjesfeesten in Roeselare werden in 1932 opgericht. In de jaren 1970
wou men de feesten een nieuw elan geven door de organisatie van een Batjesprinsesverkiezing die van 1973 tot 1990 zou doorgaan. In 1972 werd
nog een Batjeskoning en –koningin gekozen. Freddy Claessens en Monique
Vantomme, een gelegenheidskoppel, wonnen die verkiezingen. Vantomme
was een kleuterleidster die zo de eerste en enige Batjeskoningin werd.
Foto: SAR, 03035

84

JOZEF SEAUX

Roeselare, 30/05/1912 – Rumbeke, 12/08/2003
Jozef Seaux was een kunstschilder en leraar aan de kunstacademie in Roeselare. Tijdens WO II was hij oudstrijder en een tijdlang
krijgsgevangene, maar bij zijn terugkeer werd hij toch waarnemend
directeur, een functie die na de oorlog bevestigd werd. Hij zou de
academie blijven leiden tot zijn pensioen in 1977 wanneer hij de
academie in een nieuwbouw ondergebracht had. Hij schilderde zelf
vooral landschappen, maar ook portretten zoals van verschillende
Roeselaarse burgemeesters en honderdjarigen.
Foto: SAR, 16394 (rechts)
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JOSEPH DELBAERE

Rumbeke, 30/12/1887 – Roeselare, 19/12/1972

Joseph Delbaere was van 1910 tot 1957 gemeenteontvanger in
Rumbeke. Hij bleef die functie uitoefenen tot eind 1957. Hij was
tijdens en na WO I bekommerd om de heropbouw van de gemeente
en het lot van de arbeiders. Zo was hij medeoprichter van de sociale
bouwmaatschappij ‘Eigen Heerd’ die hij tot 1970 leidde en die tal
van woningen in Rumbeke zou oprichten. Hij was een van de oprichters van de conservenfabriek Optima die de werkgelegenheid moest
opkrikken, alsook van het Park van Rumbeke. Hij engageerde zich in
tal van verenigingen zoals harmonie Sint-Cecilia en ‘De Vereenigde
Vrienden’. Hij was ook een heemkundige die heel wat bijdragen over
Rumbeke schreef en de man achter de bescherming van de Kazandmolen.
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JÉRÔME MASELIS

Roeselare, 18/11/1897 – Antwerpen, 22/12/1937
Jérôme Maselis kwam uit een handelaarsfamilie en richtte met zijn
broer na WO I een firma in granen en zaden op. Hij zag toekomst
in de mengvoederindustrie voor de opkomende veeteelt, in het bijzonder voor de hoenderteelt. Met zijn gedeponeerde merk AVIX zou
hij een van de eerste mengvoederfabrieken van het land langs het
kanaal Roeselare-Leie oprichten. AVIX, later Maselis, werd een van
de toonaangevende graanverwerkende bedrijven. Maselis was in verschillende culturele en sportieve verenigingen actief. Hij overleed na
een operatie, nog een gevolg van zijn dienst aan het front tijdens WO
I. Zijn weduwe en kinderen zetten het familiebedrijf verder.
Foto: coll. Maselis
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JOZEF DE BRUYCKER

Sint-Truiden, 26/09/1891 – Roeselare, 03/03/1942

Jozef De Bruycker was tijdens de Eerste Wereldoorlog als soldaat
actief aan het front. Na de oorlog belande hij als jonge architect in
Roeselare waar hij aan heropbouw meewerkte. In deze periode volgde hij de traditionele regionalistische bouwstijl. In de tweede helft van
de jaren 1920 maakte hij een ommezwaai naar de moderne bouwstijl, onder meer met een eigen woning op de O.-L.-Vrouwemarkt in
een betonnen skeletstructuur en experimentele constructiemethode.
Deze woning is inmiddels beschermd net als enkele andere gebouwen van zijn hand in de Beversesteenweg en Stationsdreef. Opvallend
is dat De Bruycker ook meubels voor zijn woningen ontwierp. Later
volgde De Bruycker weer een traditionelere bouwstijl. Hij was door
zijn ervaringen in de oorlog radicaal Vlaams en lid van verschillende
organisaties zoals de Frontpartij, Verdinaso en het V.N.V.. In 1941
werd hij door de Duitsers als schepen aangesteld. Hij overleed in
1942 tijdens een heelkundige ingreep.
Foto: coll. P. Aspeslagh

39

88

LOUIS DE BROUCKÈRE

Roeselare, 31/05/1870 – Brussel, 03/06/1951

Louis de Brouckère is afkomstig uit een familie van textielindustriëlen,
maar studeert wetenschappen in Brussel. Al op jonge leeftijd wordt
hij militant in verschillende socialistische organisaties en wordt lid van
de Belgische Werkliedenpartij. Hij is een fervent tegenstander van
het militarisme waardoor hij even in de gevangenis beland. Hij wordt
later actief als redacteur en directeur bij het socialistische dagblad
‘Le Peuple’. Ondertussen is hij ook in de politiek actief, maar bereikt
het meest aanzien op internationaal vlak als afgevaardigde van België
in de Volkenbond en als voorzitter van de Socialistische Arbeidersinternationale. Tijdens WO II werkt hij mee aan de plannen voor een
West-Europese economische en muntunie waarvan de Benelux een
veruitwendiging is. In 1945 werd hij minister van Staat.
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POL DELBEKE

Kortrijk, 13/04/1831 – Roeselare, 16/07/1899
Lodewijk Polydoor Delbeke, kortweg Pol, was een van de pioniers
van de mechanische textielnijverheid in Roeselare. Hij vestigde zich
in 1857 te Roeselare als directeur van de spinnerij van de familie
De Brouckère, een van de eerste gemechaniseerde textielbedrijven.
In 1864 ging hij zelf van start met een eigen spinnerij : Delbeke &
Cie. In 1893 werd het een N.V. met de naam Linière de Roulers of
Rousselaarsche Naamlooze Vlasmaatschappij. Het bedrijf werd een
van de grootste en gekendste textielbedrijven uit de regio. Hij ontwikkelde tal van sociale initiatieven rond zijn bedrijf zoals een bakkerij
waar goedkoop brood aangeboden werd en een mutualiteit. Hij was
voorzitter van de werkrechtersraad en van de Naamloze Maatschappij voor het Bouwen van Werkmanswoningen, later ‘De Meiboom’.
Foto: coll. Vanneste
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(BENARI) DECEUNINCK

Beveren, 1894 – Roeselare, 1972

De familie Deceuninck is een ondernemersfamilie uit Beveren die verschillende bedrijven opgericht heeft. De belangrijkste zijn Deceuninck
Bussen en Deceuninck Plastics. Het bedrijf start met Benari Deceuninck. Gestart als drukker, verruimde hij zijn economische activiteiten
met een zaak in busvervoer. Met het inrichten van bedevaarten werd
de stap naar het toerisme gezet. Na WO II zouden de zonen Deceuninck zich toeleggen op regionaal busvervoer voor pendelaars. Het
bedrijf heeft nog steeds drie stelplaatsen in de provincie. In 1937
startte Deceuninck ook met een bedrijfje voor de productie van knopen en gespen in plastic. De zonen Deceuninck maakten hiervan een
pionierbedrijf in de productie van PVC-profielen. Het bedrijf groeide
alsmaar waardoor een nieuwe fabriek in Gits diende opgetrokken
te worden. Het bedrijf is nog steeds in hoofdzaak een familiebedrijf,
hoewel de familie Deceuninck niet meer in het management zelf zit.
Foto: het gezin Benari Deceuninck (coll. Deceuninck)
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JOSEPH VANOVERBERGHE

Roeselare, 29/07/1932 – Roeselare, 18/01/2009

Joseph Vanoverberghe was tuinbouwer en al op jonge leeftijd actief
in de politiek. In 1959 werd hij gemeenteraadslid voor de CVP in een
periode dat er nauwelijks landbouwkandidaten meer waren. Hij was
van 1971 tot 1998 schepen met als belangrijkste bevoegdheden
openbare werken, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Vanoverberghe
speelde een rol bij de uitbouw van de mobiliteit naar en in de stad
met onder meer de drie opritten op de autosnelweg, de ringweg en
het mobiliteitsplan in het centrum. Hij is de grondlegger van het Algemeen Plan van Aanleg en de stuwende kracht achter de oprichting
van de afvalintercommunale IVRO waarvan hij tot 2000 voorzitter
was.
Foto: SAR, 02844
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JOSEPH HANOULLE
Auberchicourt (Frankrijk), 07/06/1894 – Roeselare, 30/08/1976
Joseph Hanoulle was muziekleraar en componist-organist. Hij werd
in 1921 de eerste directeur van de Roeselaarse muziekacademie
die hij tot in 1964 leidde, zelfs toen die een stedelijke academie
was geworden. Door zijn toedoen werd ze naar Adriaan Willaert
genoemd. Daarnaast was hij ook een tijdlang directeur in de Izegemse academie en muziekleraar. Hij was organist in de kathedraal van
Ieper, trad op in concerten en maakte eigen composities. Hij was
stichter-dirigent van het koor Roeselaarse Kunstconcerten dat als
eerste in België de Carmina Burana mocht opvoeren.
Foto: SAR, 24311
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GERARD DOCHY

Zonnebeke, 14/08/1903 – Izegem, 19/05/1990
Gerard Dochy was 38 jaar lang burgemeester van de gemeente Oekene. Hij kwam na zijn huwelijk in Oekene wonen op de ouderlijke
hoeve van zijn echtgenote. Zijn schoonfamilie was politiek actief en
zo werd hij in de lokale dorpspolitiek binnengetrokken. In 1938 werd
hij gevraagd als kandidaat-burgemeester en slaagde hij er in de politieke verdeling in Oekene op te lossen. Hij zetelde zes legislaturen en
zou maar drie keer met verkiezingen te maken krijgen. Na de fusies
verliet hij de politiek. Tijdens zijn bewind werd de modernisering van
de gemeente ingezet, vooral op het vlak van openbare werken en
nutsvoorzieningen. Oekene was een van de eerste gemeenten met
volledig verharde wegen.
Foto: SAR, 10165
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ABRAHAM HANS

Sint-Maria-Horebeke, 12/02/1882 – Knokke, 06/07/1939
Abraham Hans was van Nederlandse afkomst en maakte deel uit van
de jonge protestantse gemeenschap in Roeselare. Hij werd leraar,
begon proza te schrijven en werd journalist voor onder meer Het
Laatste Nieuws. Hij was een veelschrijver met zo’n 150 romans,
120 korte romans voor volwassenen, een tiental biografieën, een
40-tal jeugdboeken en de jeugdreeks ‘Abraham Hans’ Kinderbibliotheek’ met meer dan 700 verhalen voor kinderen. Over Roeselare
schreef hij ‘Roeselare in den oorlog’. Hij richtte de Vlaamse Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal op en was bekend als spreker.
Foto: SAR, A1560

95

ADOLF VANPETEGHEM

Rumbeke, 26/02/1876 – Brussel, 22/02/1927

Adolf Vanpeteghem kreeg zijn opleiding in Roeselare en Brussel, onder meer van Karel Dupon en Jules Lagae. Hij haalde enkele mooie
prijzen met zijn beeldhouwwerken en richtte in 1905 te Brussel een
eigen atelier op. Zijn stijl was zwierig en sensueel. Na WO I ontwierp
hij verschillende oorlogsgedenktekens, maar mocht hij in Roeselare
ook verschillende gevelornamenten ontwerpen, onder meer voor de
apotheek Vandewalle op de Grote Markt.
Foto: coll. K. Vanpeteghem
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VALÈRE OLLIVIER

Roeselare, 21/09/1921 – Roeselare, 10/02/1958
Valère Ollivier was beroepswielrenner van 1943 tot 1955. Hij kreeg
in 1945 een supportersclub die tot in de jaren 1990 een koers voor
beroepsrenners inrichtte. Hij behaalde zo’n 85 overwinningen, vooral
in de zogenaamde kermiskoersen, waardoor hij twee maal ‘Koning
van de Wegkoersen’ werd. Hij won twee maal Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en werd Belgisch kampioen in 1949. Hij had
zoals veel renners een eigen café, café L’Europe in de Ooststraat.
Foto: SAR, 16715
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FRANS DELBEKE

Roeselare, 18/05/1890 – Londen, 12/07/1947
Frans Delbeke was tijdens zijn studententijd literair actief voor enkele
tijdschriften zoals de ‘Dietsche Warande’ en ‘Belfort’. Na de oorlog
werd hij hoofdredacteur van het katholieke weekblad ‘Het Vlaamsche
Land’ van August van Cauwelaert en later in ‘De Vlaamsche Boekenhalle’. Hij kwam er in contact met de schrijver Gerard Walschap met
wie hij enkele toneelstukken zou schrijven. Delbeke zou de belangrijkste financier van Walschap blijven. Hij schreef zelfs enkele toneelstukken, onder meer over zijn echtscheiding en de houding van de kerk
hier tegenover. Hij verhuisde naar Engeland en richtte er een lampenfabriek op. Ook na de oorlog zou hij verschillende Vlaamse schrijvers
blijven steunen, waarvan enkele door de repressie getroffen werden.
Foto: SAR, 36160
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EDWARD DE GRYSE

Roeselare, 16/03/1848 – Kortrijk, 14/02/1909

Priester Edward De Gryse was als leraar actief aan het Klein Seminarie van Roeselare en het Grootseminarie in Brugge. In 1890 werd hij
pastoor-deken in Kortrijk. Hij werd erevoorzitter van het Groeningecomité dat het Guldensporenmonument optrok en was er medestichter van de ‘Geschied- en Oudheidkundige Kring’ van Kortrijk. De Gryse
was een voorloper van de pauselijke encycliek ‘Rerum Novarum’ op
het vlak van sociale problematiek. Zijn boek ‘Vaderlandsch recht en
revolutie’ geldt als een eerste christelijke maatschappijvisie in Vlaanderen. Hij was in 1891 medeoprichter en voorzitter van de Kortrijkse
‘Gilde van Ambachten en Neringen’.
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JULIAAN DELBEKE

Torhout, 15/01/1859 – Roeselare, 16/01/1916
Juliaan Delbeke was als student stichter en eerste voorzitter van de
West-Vlaamsche Gilde voor studenten in Leuven. Hij schreef verschillende Vlaamsgezinde bijdragen voor studentenbladen. Hij vestigde
zich als arts in Roeselare en was actief in de lokale culturele en literaire verenigingen, zoals ‘De Vriendschap’ waarvan hij voorzitter was.
Hij was een van de gangmakers voor de oprichting van een praalgraf voor Albrecht Rodenbach en de Rodenbachfeesten in 1909. Hij
schreef zelf ook gedichten en toneelstukken. Daarnaast was Delbeke
sedert 1896 schepen en sedert 1904 volksvertegenwoordiger. Hij
was vooral bezig met de sociale situatie van de arbeidersbevolking en
de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs.
Foto: SAR, 24307
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EMIEL DEMONIE

Roeselare, 28/07/1846 – Brugge, 03/01/1890
Emiel Demonie was als priester-leraar actief aan het Klein Seminarie
te Roeselare. Hij behoorde tot de lerarengroep rond Hugo Verriest
die hun leerlingen het Vlaams-nationaal bewustzijn bijbrachten. Zijn
bekendste leerling, Albrecht Rodenbach, schreef voor hem het gedicht ‘De Meester’. ‘De Groote Stooringe’ aan het Klein Seminarie
in 1875 werd door zijn studenten in gang gezet en leidde tot zijn
ontslag. Hij werd overgeplaatst naar Brugge waar hij in Vlaamsgezinde kringen actief bleef, onder meer als hoofdredacteur van ‘De
Vlaamsche Vlagge’. Hij werkte mee aan ‘Loquela’ van Gezelle en het
tijdschrift ‘Biekorf’.
Foto: SAR, 10541

DE 100 VAN ROESELARE
100 talenten uit Roeselare
In 2013 stond Roeselare in het teken van talent. Een ideaal tijdstip om eens terug te kijken
naar het vele talent dat de stad Roeselare al in het verleden gekend heeft. Talenten uit diverse
facetten van de samenleving die de stad mee vorm hebben gegeven en ze maakten tot wat ze
nu is. Schrijvers, schilders, beeldhouwers, architecten, muzikanten, toneelspelers, ... zetten
Roeselare cultureel op de kaart, net zoals verschillende mecenassen en organisatoren van tal
van culturele evenementen die vaak op de achtergrond aanwezig waren, maar ontegenzeggelijk
hun stempel op het culturele en sociale leven zetten. Tal van Roeselarenaars zetten zich in op
sociaal-maatschappelijk en –economisch gebied. Ze zetten zich in voor zij die hulp nodig hadden en verdienden zo ieders respect. Er zijn ook heel wat mensen uit het bedrijfsleven die voor
nijverheid, handel en tewerkstelling zorgden. Zij brachten welvaart in de Mandelstad. Vergeten
we ook de politieke talenten uit het verleden niet die een draagvlak voor de ontwikkeling van
de stad mogelijk maakten. Sommigen verrichten pionierswerk op hun vakgebied. De Vlaamse
beweging had een van haar wiegen in Roeselare staan en ook dat weerspiegelt zich in heel wat
lokaal talent dat op tal van vlakken streed voor de Vlaamse cultuur en taal. Ook op sportief vlak
zijn er heel wat lokale talenten die menig Roeselaars supporter konden begeesteren met hun
prestaties. Sommige deden dit kleinschaliger, sommigen bereikten de grootste eer tot op het
allerhoogste internationale niveau. 100 van deze talenten vindt u in deze brochure terug. Ze
staan gerangschikt volgens een verkiezing, maar eigenlijk is hun plaats in de lijst van geen belang.
Allen hebben zij het beste van zich zelf gegeven en verdienen ze een plaats in deze brochure.
Zij verdienen ons blijvend respect en een herinnering in de geest van alle Roeselarenaren.

