BEKENDE en/of BELANGRIJKE
HARELBEEKSE FIGUREN
Gerangschikt volgens geboortejaar
Familie de Leenknecht (14de-15de eeuw)
Bekend klokkengietersgeslacht uit Harelbeke; met name Daniel, Michiel en Jan de
Leenknecht.
Andries Pevernage (°1543-†1591)
Beroemd musicus en zangmeester. Componeerde een 100-tal geestelijke liederen. Was
dichter en toondichter van 2 verzamelingen wereldlijke liederen. Straat naar hem
genoemd.
Eugène Brabant (°1780-†1850)
Was gemeenteraadslid van Harelbeke van 1830 tot 1850 en dienstdoend burgemeester
van 1842 tot 1843. Straat naar hem genoemd.
Peter De Coninck (°1790-†1853)
Musicus. Vestigde zich later in Praag waar hij faam verwierf. Straat naar hem genoemd.
Broer van Jozef De Coninck die kapelmeester was in Harelbeke.
Victor De Doncker (°1823-†1900)
Was lid van de gemeenteraad, provincieraad en
voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen. Persoonlijke
vriend van Peter Benoit. Was wijnkoopman en eigenaar
van het herenhuis in de Marktstraat 80 (nu Mijn Huis).
Bepaalde in zijn testament dat het Bureel van
Weldadigheid na het overlijden van zijn broer Prosper het
toenmalige rusthuis dat in slechte staat verkeerde diende
te verbouwen.

Prosper De Doncker (°1833-†1917)
Net als zijn broer Victor schonk hij zeer veel aan het Bureel van Weldadigheid. Hij
bepaalde dat een deel van zijn fortuin diende gebruikt te worden voor de oprichting van
een weeshuis dat zijn naam zou dragen. Later werd er ook een straat naar hem
genoemd. Beide broers waren heel rijk, maar gaven een groot deel van hun fortuin weg
aan hun personeel en vrienden en aan het Bureel van Weldadigheid.

1

Peter Benoit (°1834-†1901)
Componist en
muziekpedagoog. IJverde
voor de vervlaamsing van
het muziekonderwijs en
werd directeur van het
Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium van
Antwerpen. Standbeeld in
het stadspark, museum in de
Marktstraat, straat naar hem
genoemd.

Florimond Brys (°1861-†1935)
Werd op 23-jarige leeftijd meteen aangesteld als hoofdonderwijzer/directeur van de
nieuwe vrije school in Bavikhove. Straat naar hem genoemd.
Hector Deprez (°1873-†1939)
Meldde zich op 19-jarige leeftijd als vrijwilliger bij het
Belgische leger waar hij heel vlug opklimt tot de hoogste
rangen. In 1932 krijgt hij de titel van ere-luitenantgeneraal. Hij was ook ridder in de Kroonorde omwille van
zijn dapperheid en zijn gevaarsverachting waarvan hij
tijdens de vele opdrachten op de slagvelden blijk heeft
gegeven. Straat naar hem genoemd (Generaal
Deprezstraat).

Arsène Matton (°1873-†1954)
Beeldhouwer. Werd leraar aan de Koninklijke Academie van Brussel. Het monument voor
de oudstrijders 14-18 aan de zijkant van de St.-Salvatorskerk is van zijn hand.
Jozef Van Wijnsberghe (°1877-†1952)
Hoofdonderwijzer van Hulste. Naast zijn verdienste als opvoeder van de jeugd was hij
voorzitter van tal van verenigingen. Straat naar hem genoemd.
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Antoon Brys (°1891-†1962)
Zoon van Florimond Brys (zie hoger).
Oud-strijder '14-'18, tot priester gewijd in 1919,
leraar, directeur, algemeen proost van het ACW,
erekanunnik van het Bisdom Brugge, nationaal
proost van de KWB, huisprelaat van de paus.

Bertha Claerbout (°1895-†2004)
Oudste inwoner ooit van Harelbeke. Werd maar liefst
108 jaar oud.

Helena (Leentje) Pannecoucke (°1896-†1992)
Een gekende figuur, een sociale vrouw, die zich heel haar
leven inzette voor de zwakkere, de zieke, maar ook voor
alle burgers van Harelbeke. In 1933 was zij het eerste
vrouwlijke gemeenteraadslid in Harelbeke. Werkte als
secretaresse bij de voorloper van de socialistische
mutualiteit. Medestichtster van de plaatselijke afdeling
van het Rode Kruis. Oprichtster van de meisjesafdeling
van Turngroep Germinal. Stichtster SVV, medestichtster
Vriendenkring Rijksonderwijs (VOOGHA). Eerste
voorzitter van de stedelijke raad voor de derde leeftijd.
Ontving de erepenning van de stad voor haar
pionierswerk. Werd in 2012 verkozen tot Grootste
Harelbekenaar.
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Michel Bruneel (°1899-†1959)
Burgemeester van Hulste van 1947 tot aan zijn dood in 1959. Straat naar hem genoemd.
Gerard-Joseph Lanneau (°1912-†1970)
Burgemeester van Harelbeke vanaf 1947 tot aan
zijn dood in 1970. In die periode kregen scholen,
wijken en parochies van Harelbeke gestalte en
werd de wegeninfrastructuur verbeterd. Hij was
een schrander en geliefd zakenman. Maakte van
zijn tapijtenfabriek Lano een bedrijf met
wereldfaam. Vader van Pierre Lano, eveneens
Harelbeeks burgemeester van 1989 tot 1993 (zie
verder).

Albert Vandamme (°1913-†1945)
Socialistische voortrekker, gemeenteraadslid en
verzetsleider tijdens WO II. Werd waarschijnlijk
verraden door een partijgenoot, opgepakt, en later
afgevoerd naar het vernietingskamp van Dachau. Hij
smokkelde vlugschriften binnen en werd als straf
hiervoor 5 dagen opgesloten in een staande bunker.
Enkele dagen later stierf hij van uitputting en werd
begraven in een massagraf.

Jan Decadt (°1914-†1995)
Componist. Directeur van de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord. Organiseerde het bloeiende
concertleven in Harelbeke. Was de eerste voorzitter
van de Harelbeekse Cultuurraad. Was lid van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België.
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Felix-Cyriel Wanzeele (°1914-†1991)
Laatste en ereburgemeester van Hulste. Was burgemeester vanaf 1960 tot aan de fusie
in 1976. In die periode werd bouwgelegenheid voorzien, het wegennet uitgebreid en
verbeterd, de dorpskom vernieuwd, en kwam er een nieuw schoolgebouw.
André Schaepdryver (°1920-†1945) en Robert Deprez (°1921-†1944)
In de Gentsestraat staat een monument
ter ere van deze twee Harelbeekse
oorlogshelden.
Op het monument staat:
"Gaven beiden in hachelijke
omstandigheden blijk van
stoutmoedigheid en
uithoudingsvermogen. Uit België
ontvlucht naar Engeland waar zij met
vuur en dapperheid deelnamen als
vrijwilligers in het korps der
geparachuteerden."
Deprez sneuvelde in Hansweert
(Nederland) tijdens het uitvoeren van
een bijzondere opdracht. Hij kreeg daar
ook een monument.
Schaepdryver stierf in het kamp van
Mauthausen in Duitsland.

André Velghe (°1921-†1996)
Bekend als 'Meester Velghe'. Organisator en
bezieler van de poëziewedstrijd 'Dag van het
Woord'. Schreef zelf ook poëzie, toneelstukken,
novelles, proza, luisterspelen ... Kreeg
verschillende prijzen en onderscheidingen.
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Marcel Callaert (°1922-†2004)
Marcel Callaert werd geboren in Bever maar heeft het
grootste deel van zijn leven in Harelbeke gewoond. Zijn
vader, Charles-Louis, was commissaris bij de rijkswacht
en woonde in de gendarmerie tot 1934. Meester Callaert
gaf les aan het 1ste leerjaar in de centrumschool. Hij was
een charismatisch en geduldige leraar, vriend en
raadgever. Zoals Peter Benoit zijn volk leerde zingen, zo
leerde meester Callaert zijn volk kunst. Hij gaf een blik
van vernieuwing om te kijken naar kunst in al zijn
facetten. In 1941 werd hij secretaris van de bestaande
kunstkring van Harelbeke "De Kunstvrienden van
Harelbeke en Leiestreek" (gesticht door Gustave Calu
rond 1935). Het A.P.K. (Atelier Plastische Kunsten) dat
hij oprichtte, groeide later uit tot de Stedelijke Academie
voor Beeldende Vorming.
Desiré Stadsbader (°1922-†2007)
Bouwondernemer Desiré Stadsbader kreeg al snel de leiding
over het bouwbedrijf dat zijn vader in 1946 had opgericht. Uit
een kmo met 10 werknemers groeide een aannemingsbedrijf
met internationale uitstraling (vooral wegenwerken). De 12
aparte vennootschappen van de groep Stadsbader-Flamand
stellen samen 700 mensen tewerk. De grootindustrieel was
tevens de bezieler en de erevoorzitter van de beurs Matexpo.
Dankzij hem groeide de Harelbeekse bouwbeurs uit tot één van
de belangrijkste vakbeurzen voor bouwmaterieel en -machines
in Europa.

Paul Vandebuerie (°1922-†2008)
Ereconservator van het Peter Benoitmuseum,
componist en arrangeur. Als notoir Peter Benoitkenner publiceerde hij Peter Benoit op de voet
gevolgd en Peter Benoit in alle intimiteit.
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Palmer Rosseel (°1926)
Laatste en ereburgemeester van Bavikhove. Gewezen
gedeputeerde van de Provincie. Was burgemeester vanaf
1953 tot aan de fusie in 1976. Zorgde ervoor dat
Bavikhove groeide en bloeide: het wegennet werd
vernieuwd, er kwam een nieuwe parking, nieuwe
schoollokalen, sociale woningen en een sportcentrum.

Albert Bert (°1927-†2002)
Stichter van de Kinepolisgroep. Begon zijn carrière hier
in Harelbeke met de cinemazaal Majestic. Werd in 1998
ereburger van de stad Harelbeke. Gedenkplaat aan de
Majestic, die werd overgedragen aan het cultureel
patrimonium van de stad.

Marc Bourry (°1928-†1984)
Burgemeester van Harelbeke vanaf 1971 tot aan
zijn plotse overlijden in 1984. In die periode werd
de socioculturele infrastructuur in Harelbeke
gebouwd: ontmoetingscentrum, sportcentrum,
jeugdinfrastructuur. Bij de bevolking heel geliefd
omwille van zijn maatschappelijk hulpbetoon. Vanaf
1977 was hij ook volksvertegenwoordiger.
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Roland Coryn (°1938)
Componist. Kwam al vroeg in contact met het
artistieke leven. Na zijn muziekstudies aan de
stedelijke muziekacademie van Harelbeke ging hij
zich verder bekwamen aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Gent. Als pedagoog was
hij werkzaam aan de muziekacademie van
Harelbeke, Izegem en Oostende. Hij nam vervroegd
pensioen om zich volledig te kunnen wijden aan zijn
compositorisch werk. Ondertussen heeft hij al meer
dan zestig werken geschreven.

Thierry Deleu (°1940-†2013)
Hij was leerkracht Nederlands aan de Middenschool
van het Gemeenschapsonderwijs in Harelbeke. Van
1988 tot 2000 was hij directeur van de Middenschool
van het Gemeenschapsonderwijs in Tielt. Van 1995
tot 1999 was hij kabinetsattaché bij Vlaams minister
van onderwijs Luc Van den Bossche. Hij schreef
enkele taalboeken, biografieën, waaronder Marc
Bourry, man van het volk (1986), essays, waaronder
André Velghe (2000). De laatste jaren schreef hij
romans.

Willy Delrue (°1940)

Fervent wandelaar. In 1997 overschreed
hij de kaap van de 100.000 km (= 2,5 keer
de omtrek van de aarde).
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Pierre Lano (°1944-†2009)
Burgemeester van Harelbeke van 1989 tot
1993. Zoon van Gerard-Joseph Lanneau en
diens opvolger als zaakvoerder van de
tapijtenfabriek Lano. Hij begon zijn politieke
loopbaan in 1977 als gemeenteraadslid in de
oppositie voor de CVP. In 1989 werd hij
burgemeester tot hij op 10 februari 1993 zijn
mandaat neerlegde als gevolg van zijn overstap
naar de VLD. Verhuisde in 2000 tijdelijk naar
Kortrijk, waar hij gemeenteraadslid werd voor
de VLD. Vanaf 1995 was hij ook federaal
volksvertegenwoordiger (tot 2007).

Jan Bucquoy (°1945) uitgeweken Harelbekenaar
Omstreden filmregisseur van La Vie
Sexuelle des Belges (persprijs 'Beste
Belgische Film' 1993), Camping
Cosmos, Sluiting van de
Renaultfabriek te Vilvoorde (prijs op
het gerenommeerde Festival van
Locarno), Hysteria en Plezier
(winnaar filmfestival van Shonju in
Zuid-Korea), e.a.

Pierre Stevens (°1945)
Drievoudig wereldkampioen van de FIFA-Wereldbekerquiz
waar 250 kandidaten uit 55 verschillende landen aan
deelnemen. Groot kenner van Pele. Ereburger van
Harelbeke.
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Mia Doornaert (°1945) uitgeweken Harelbeekse
Journaliste. Ze werkte gedurende 38 jaar bij De
Standaard. In 2009 ging ze werken als
onafhankelijke op het kabinet van toenmalig
minister van buitenlandse zaken Yves Leterme. Ze
studeerde klassieke filologie in Leuven.
In 2003 werd ze door de koning vanwege haar
journalistieke verdiensten in de adelstand verheven
en mag ze sindsdien de persoonlijke titel van
barones voeren.
In De Standaard verzorgt ze de column 'Doorgeprikt
staat netjes'.

Luc Decavele (°1946)
CD&V-burgemeester van Harelbeke van 1993 tot 2006. Hij
startte zijn politieke carrière in de OCMW-raad, waar hij
drie jaar raadslid was. Vanaf 1983 was hij
gemeenteraadslid. Zes jaar later werd hij eerste schepen.
Toen Pierre Lano in 1993 de overstap maakte naar de VLD,
volgde hij hem op als burgemeester.

Libertus Dejonckere (°1947-†2010)
Gemeenteraadslid, persmedewerker en volksfiguur.
Bekend vanwege zijn pijp en strikje. Zette zich ten volle
in voor de vinkensport en volleybalclub AVC. Speelde in
1987 mee in Hoger Lager en in 1990 in Baraka aan de
zijde van Margriet Hermans. Dit hilarische tv-moment
werd zelfs genomineerd voor De Gouden Bertjes.
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Luc Descheemaeker, alias O-Sekoer (°1955) uitgeweken Bavikhovenaar
Cartoonist. Groeide op in Bavikhove en maakte zijn eerste
tekeningen in de gemeenteschool. Ontving meer dan 100
nationale en internationale prijzen: De Gouden Lens
(Humorfoto Knokke-Heist), 1ste prijs in Brazilië, Spanje,
Cuba, Bulgarije, 1ste prijs Cartoonfestival Knokke-Heist en De
Gouden Tulp van Eindhoven.

Francky Dury (°1957)
Succesvolle voetbaltrainer. Sinds 2001 trainer van SV ZulteWaregem waarmee hij in 2005 promoveerde naar eerste
klasse.

Françoise Vanhecke (°1957)
Sopraan en veelzijdig allround artieste. Zij
is zangeres, pianiste, actrice,
stempedagoge, vocal coach en componiste
onder het pseudoniem Irma Bilbao. Zij
behaalde de Internationale Palmo d'Oro in
Italië (1987), de Radio 3 Prijs voor
Hedendaagse Belgische Kamermuziek op de
Orfeuswedstrijd (1987) en schitterde op de
eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor
Zang (1988). Website:
www.francoisevanhecke.be.
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Walter Couvreur (°1959) uitgeweken Harelbekenaar
Walter Couvreur was lange tijd netmanager bij
Klara (de klassieke radiozender van de VRT). Hij
studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium
van Gent (trompet en muziektheorie) en aan de
Rijksuniversiteit Gent (licentiaat Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde). Hij startte zijn radioloopbaan als
programmamedewerker bij Radio 1 en werd daarna
producer bij Radio 3. In 2000 werd hij manager van
Radio 3, dat hij in negen maanden omvormde tot
de cultuurzender Klara. Momenteel is hij
netwerkcoördinator bij de VRT.

Dirk Demol (°1959) uitgeweken Bavikhovenaar
Oud-wielrenner. Grootste zege: won in 1988 op
memorabele wijze de klassieker Parijs-Roubaix
in 'de hel van het noorden'. Later werd hij
sportdirecteur van de Groeningespurters. Nog
later werkte hij bij wielerploeg Discovery
Channel. Momenteel is hij ploegleider bij Trek
Factory Racing.

Johny Ver Eecke (°1962)
Ex-voetbalscheidsrechter van eerste nationale en exgemeenteraadslid.
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Geert Six (°1965) uitgeweken Harelbekenaar
Artistieke duizendpoot, toneelautodidact,
regisseur, schrijver, dichter en gewezen
stadionomroeper van KRC Harelbeke. Werd
tweemaal Culturele Figuur van Harelbeke.

Viviane Vanfleteren (°1966) uitgeweken Harelbeekse
Producer van films. Sleepte in 2004 een oscarnominatie
in de wacht voor de animatiefilm Les Triplettes de
Belleville.

Wim Opbrouck (°1969)
Studeerde aan de Studio Herman Teirlinck. Als
acteur was hij verbonden aan de Blauwe Maandag
Compagnie. In 1997 blonk hij uit als acteur in de
12 uur durende theatermarathon Ten Oorlog van
Tom Lanoye. Na de fusie van dit gezelschap met
KNS (Antwerpen) werd hij acteur bij Het
Toneelhuis. In 2005 maakte hij de overstap naar
het vernieuwde NTGent. Bekendheid verwierf hij
voornamelijk door zijn rollen in tv-series zoals
Wittekerke, Windkracht 10, Heterdaad, Stille
Waters, Peulengaleis, Alles Kan Beter, In De
Gloria, Het Eiland en Matroesjka's, In Vlaamse
Velden. Ook de documentaire De Bende van Wim,
waarin hij samen met Jean Blaute en Michiel
Hendryckx op de motorfiets door Europa trekt,
oogstte veel succes. Daarnaast speelde hij in films
als Manneken Pis, Iedereen Beroemd, Ad Fundum,
Man zkt Vrouw, Bowling Balls, Café Derby … Zijn
muzikale talenten kan hij botvieren met de
gelegenheidsgroep De Dolfijntjes en in het
theaterformat Tv-tunes. In 2010 werd hij artistiek
leider van NTGent.
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Joris De Tollenaere (1970) uitgeweken Harelbekenaar
Ex-voetballer. Speelde sinds zijn jeugd
bij KRC Harelbeke. Na zijn
voetbalcarrière werd hij advocaat.

Peter (°1971) en Dieter (°1978) Vyncke

Peter is CEO (chief executive officer), Dieter is COO (chief operations officer) van
familiebedrijf Vyncke nv in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Het bedrijf werd gesticht in
1912 door grootvader Louis en is gespecialiseerd in ketelbouw (industriële energieinstallaties voor de omzetting van biomassa-afvalstromen). Groeide uit tot een
wereldwijde internationale speler en is een modelvoorbeeld voor duurzaam ondernemen.
In 2014 benoemd door het weekblad Trends tot 'Gazelle van het Jaar'. Na een nominatie
in 2014 worden ze in 2016 'Onderneming van het Jaar'. Hun steile, internationale groei
en het maatschappelijk verantwoord kapitalisme vielen bij de jury in de smaak.
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Leif Hoste (°1977) uitgeweken Bavikhovenaar
Ex-wielerprof. Groeide op in Bavikhove. Werd meerdere
malen Belgisch Kampioen Tijdrijden. Behaalde drie keer
de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Stijn Devolder (°1979) uitgeweken Bavikhovenaar
Wielerprof. Werd in 1997 Belgisch kampioen bij
de juniores. Ereburger van de stad Harelbeke.
Winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2008.

Julien (°1989) Uitgeweken Stasegemnaar
Profwielrenner. Julien werd in 2009 Belgisch
kampioen tijdrijden bij de beloften. Werd in 2016
samen met ploeggenoten van Etixx-Quick.Step
UCI wereldkampioen ploegentijdrit in Qatar.
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