
Ik roep met de stem van een vogel 
naar een vriendelijk dorp in de wolken.

Dichter en oud-leraar A. Van Wilderode

DE HEER

Louis Baeck
weduwnaar van Monique Callebaut

Professor Emeritus aan de KU Leuven Faculteit Economie
Ere-Gedelegeerd Bestuurder van de Universitaire Stichting

geboren te Elversele op 3 juni 1928 
en thuis te Heverlee overleden op 29 november 2014, 

gesterkt door de liefde van zijn gezin.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de Universitaire parochiekerk Sint-Jan De Doper 
te Leuven (Groot Begijnhof) op vrijdag 5 december 2014 om 11 uur.

Nadien volgt de teraardebestelling op de begraafplaats 
Abdij van het Park te Heverlee (Geldenaaksebaan).

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.15 uur.

U kan Louis Baeck een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Geldenaaksebaan 344 te Heverlee op donderdag 4 december 2014 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Clothilde Baeck

Leonardo

Geertrui Baeck

Francis en Lieve Baeck - Meganck

Tessa, Kwinten, Siska

Johan en Ann Baeck - Hubloux

Thomas, Evelien, Elisabeth, Helen

Katherine Baeck en Paul Wuytack

Emmanuel, Helena, Hanna

Benedikt en Greet Baeck - Janssens

Sebastiaan, Diederik, Martijn zijn kinderen en kleinkinderen

?Maria Baeck, kinderen en kleinkinderen

Fernand en Margriet Dollé - Baeck en kinderen

Jan en Agnes Van Hove - Baeck, kinderen en kleinkinderen

?Franz en ?Marie-Josée Christiaens - Callebaut, kinderen en kleinkinderen

Zuster Suzanne Callebaut

?Paul en Lucie Isebaert - Callebaut, kinderen en kleinkinderen

?Antoine en ?Thérèse Huys - Callebaut, kinderen en kleinkinderen

?Joseph en Marcelle Callebaut - Wagon, kinderen en kleinkinderen
zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, (achter-)neven en nichten

De families Baeck, Callebaut, Vereecken en Van der Stokken.

Met dank aan Prof. Dr. Sandra Nuyts, zijn huisarts Dr. Hedwig Ruttens 
en Michiel Lovenich van Thuisverpleging Meerdael.

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be



Begr. Pues - Tel. 016 60 15 06

Economist, humanist en wereldburger

Professor Emeritus Louis Baeck vertrok vanuit het Waasland als achttienjarige 
om zich verder te vormen aan de KU Leuven. Na een meer gespecialiseerde, 
universitaire vorming van 2 jaar in de Verenigde Staten en Mexico richtte hij 
zijn aandacht op de wereldeconomie. Wetenschappelijk onderzoek in Rwanda, 
Burundi en Kivu resulteerde in zijn eerste boeken over de modernisering van 
de onderhoudseconomie van de lokale bevolking. Vervolgens gaf hij les in 
Lovanium, de Leuvense afdeling van KU Leuven in Kinshasa, Belgisch Congo.

Terug in België kreeg hij in 1961 aan de KU Leuven de leerstoel economie
en ontwikkeling aangeboden. Na de beginjaren in Afrika volgde verder
onderzoek met de focus op Latijns-Amerika. Zijn visie verwoordde hij helder
met inspirerende boeken als “De wereld is ons dorp”, “Europa zwanger van 
Amerika”, “Groei en onkruid in de welvaartsstaat”.

Vervolgens kwam Azië meer in de kijker en publiceerde hij boeken over China,
Indonesië, Pakistan en Bangladesh. Hij had een bijzondere interesse voor
de geschiedenis van het economisch denken. Vanaf de jaren 90 deed hij research 
over de Islam, de mislukte financiering van onze economie en schreef hij ook 
een 22 tal economische Leuvense standpunten, uitgegeven door de Faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen.

Naast zijn professoraat was hij gedurende een periode van 20 jaar
afgevaardigd beheerder van de Universitaire stichting in Brussel. Daarnaast 
was hij ook adviseur voor verscheidene nationale en internationale bedrijven 
uit verschillende sectoren. 

Professor Louis Baeck vormde meer dan 24.000 Vlaamse en buitenlandse
studenten. Hij leeft zeker verder in hun gedachten. Zij herinneren hem als
een integer man die begeesterend kon vertellen over de nieuwe internationale
economische orde en met passie verwees naar zijn ontmoetingen met
wereldleiders. Deze generatie studenten leerde hem ook ruimer kennen dan
als strikte wetenschapsman. Als economist met aandacht voor de mens,
bestudeerde hij vele culturen en vormde hij zijn geest met kunst, muziek
en literatuur - een echte humanist van de 21ste eeuw. De leuze “La vie c’est 
l’art de la rencontre” paste hij elke dag toe. Hij had respect voor de mens die 
hij ontmoette. Van een Waaslander groeide hij uit tot een wereldburger met 
zijn roots in de eigen gemeenschap.
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Aandenken aan

DE HEER

Louis Baeck

weduwnaar van Monique Callebaut

Professor Emeritus aan de KU Leuven 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Ere-Gedelegeerd Bestuurder van de Universitaire Stichting

geboren te Elversele op 3 juni 1928
en thuis te Heverlee overleden op 29 november 2014,

gesterkt door de liefde van zijn gezin.

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.

Lieve Papa,
Lieve Peteren,

We hebben allemaal zovele mooie herinneringen aan jou, de pater familias. 
Je was een warme en sterke persoonlijkheid. Je hebt ons gevormd met
je boeiende spirit, je originele en vernieuwende gedachten, 
je daadkracht en levensvreugde.

“De wereld is ons dorp”, zei je zo vaak. We hebben dit zelf ervaren en zijn
in je voetsporen getreden met talrijke reizen voor onze studies, het werk of
als ontspanning. We zijn je echt dankbaar voor je levenslessen en voor al je 
verhalen over onder meer de reus die China (aan het worden) is, de schoonheid 
van Machu Pichu, je avonturen alleen en met Mama / Bonne-maman.
Je hebt onze nieuwsgierigheid geprikkeld en onze ambitie aangewakkerd.

Inderdaad: “de appel valt niet ver van de boom”. Ieder van ons volgt zijn 
of haar eigen weg. Maar allemaal met een duidelijke honger naar meer en
met een openheid voor andere culturen. Door je voorbeeld zijn we gezegend
met een groot zelfvertrouwen en hebben we de durf om (de zoektocht naar) 
dat meer aan te vatten en te verwezenlijken. 
We zijn trots op een vader/grootvader die ons liet zien dat de wereld verder
reikt dan vooraf bepaalde grenzen.

Op deze intens emotionele momenten koesteren we onze laatste herinneringen
samen. In gedachten blijven we de oevers van de Schelde op en af fietsen,  
een plaats die we voor altijd onlosmakelijk met jou verbinden. Dus, doe je
ogen maar zachtjes dicht, en laat je door de veerman naar de overkant brengen.
Mama / Bonne-maman staat je ongetwijfeld op te wachten om je opnieuw 
in haar armen te nemen. We zwaaien je tijdens je overtocht uit 
met een lach en een traan ...

Slaap zacht, lieve Papa en Peteren.


