JEAN CASIER
baron en redder van Waregem Koerse

Baron Jean Casier werd geboren op 8 oktober 1908 op het kasteel in de Stationsstraat in Waregem als oudste
zoon van baron Gabriël Casier en barones Germaine de Schietere de Lophem. In 1939 huwde Jean met MarieAnne Desclée de Maredsous. Het jonge koppel ging wonen in het kasteel van Nokere en kreeg drie kinderen:
Françoise, Philippe en Nicole. Jean werkte aanvankelijk als technisch ingenieur in de vlasspinnerij St. Sauveur
van de familie Casier in Gent, een bedrijf dat 600 personeelsleden telde. Later belandde hij via de familie van
zijn echtgenote in de energiesector. In 1970 zette hij alle beroepsactiviteiten stop om zich volledig te wijden
aan zijn twee grote hobby’s: paarden en koetsen. Er was geen hippisch evenement in de regio of baron Casier
was van de partij, meestal in zijn kleine open sjees langs het parcours. Hij had een verzameling waardevolle
antieke koetsen, die hij in zijn koetshuis tentoonstelde.
Als Waregem bekend staat als ‘paardenstad’ dan zitten de onbaatzuchtige inzet en de toekomstvisie
van baron Casier daar voor een flink stuk tussen. Vanaf 1937 zetelde hij in het bestuur van de Société des
Courses. In 1966 nam hij het voorzitterschap waar van de Koninklijke Waregemse Koersmaatschappij. Hij bleef
deze functie 40 jaar lang vervullen. Onder zijn voorzitterschap groeide ‘de Grote Steeple Chase van Vlaanderen’
uit tot een evenement met internationale allure dat jaarlijks ruim 30.000 toeschouwers lokt. Ook zijn
kasteelpark in Nokere stond steeds wagenwijd open voor paardenmanifestaties. In 1996 speelde hij gastheer
voor het wereldkampioenschap vierspannen.
Burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem: “De baron was een Waregemnaar in hart en nieren.
Hij was veel meer dan alleen maar de voorzitter van de Koersmaatschappij. Het is dankzij hem dat het kasteel
Casier in de Stationsstraat bij het begin van de jaren 1980 in gemeentelijke handen kwam en niet aan privé
investeerders werd verkocht. Dankzij hem beschikken de Waregemnaars dus over een groene long van 8 ha in
het midden van de stad. En het is eveneens dankzij baron Casier dat Waregem uitgroeide tot het Belgische
mekka van de paardensport. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij steeds bereid om het evenement te laten
evolueren met zijn tijd. Hij was een man met visie. Het was dan ook volkomen terecht dat hij in oktober 1988,
naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag, door de gemeenteraad tot ereburger van Waregem werd aangesteld.”
Secretaris van de Koninklijke Waregemse Koersmaatschappij Joseph Van den Broecke formuleerde het
zo: “vijf burgemeesters kon hij telkens weer enthousiast maken voor het unieke, hippische gebeuren dat
Waregem op de Europese landkaart zet. Hij was een enthousiaste, intelligente edelman, in de echte zin van het
woord”.
Baron Jean Casier overleed op dinsdag 29 januari 2007 in het Waregemse ziekenhuis, waar hij was
opgenomen na een verkeersongeval. Waregems oudste ereburger haalde net de kaap van de honderd niet.
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