
iografisch repertorium van de dienst
verleners van Nederboelare (1800-2000) 

Freddy DE CHOU 

Deze bijdrage geeft een biografisch overzicht van verschillende 'dienstverleners ' van Nederboelare in 
de negentiende en twintigste eeuw: de notarissen, de medische zorgverleners, de burgemeesters en 
schepenen, de gemeentesecretarissen, de veldwachters en de pastoors. 

A. Notarissen 1 79 7- 1805 C) 

ar lu Jo ephu ( harle Jo-
e h) an Hoorde (1797-1798+) 

(G raard b r n -l ktob r 1753 -
G raar b rgen 17 m i 179 ), zoon 
"an Charl ( tad nt ang r) n 
van gn tia Antonia (Antoinette) 
Vandenhauten, ongetrouwd. Hij is 

e eer te 'notari publicq behoor
lijk gepatenteert ende geadmitteert 
bij het Departement der Schelde' 
van het be tuurlijk kanton eder
boelare (minuten van 6 april1797 
tot 12 maart 179 ). Zijn kantoor is 
ge estigd in de Denderstraat in 
Geraardsbergen. 

Jan Bapti t Roelandt (1798-1805) 
(Overboelare 28 maart 1755 - Ge
raardsbergen 4 juli 1825), zoon van 
Adrianus en van Elisabeth Van
der Mijnsbrugghe, getrou wd met 

aria Judoca Page en daarna met 
arie Anne eybergh. Nota ris 

Roelandt instrumenteert eers t in 
ederbrakei (1797-1798), daarna 

in ederboelare (1798-1805) n ten 
slotte in de Bruss Jsestraat in Ger
aardsbergen (1805-1825 +). 

Joann e Jo ephu ü ean) Walrae
V·en 1 01-1805 (G raa rdsb rg n 
19 maart 1775 -C raard b rg n 4 
januari 1812), zo n van Jac bus n 
van Th r s ia B n dicta rmant, 
g trouwd m t Ann Mari Van 
Yp rs J • J an Walra v ns is r t 
notaris in rb lar (minut n 
van 31 juli 1 01 t t 25 r bruari 

Akte van een boomverkoping door openbaar notaris Charles Van Hoorde (7 7 oktober 7 797). 

1805) n daarna in G raardsb rg n 
(1 05-1 12+). 

B. Medische zorgverleners (tot 
1975) (2) 

Doc tors in de geneeskunde, 
heelkunde en verloskunde 

Roger Victor Lieven (Roger) Wal
raevens (1956) ( nk rz 1 15 m i 
1928), zoon van landbouwer Gu -
taaf hisl nu n van ni Paula 

m rs. p 9 juli 1955 tud rt hij 
af al d kt r n d univ r it it 

nt (pr vin iaal vi urn: 2 au-
gu tu 1955) Hij i r t hui ar t 
in N d rb -lar in d tridlaan 

(') '''· ' 11ou, Notarissen in Gemard.;bergcn 17 6-2000, C r rd sb rg n, 2010. 
(Z) h. ' C11o , Medisc he zorr.w'rieners ilt Gcmardsb'rge/1 in de JW)I.I!IIIicnde eeuw, Gernrdimon/ÎIIIJI, 2005, (2 ) p. 10-24; 200 , (-05) 

p. 1 0-29; (206) p. 2Y-39; (207) p. 25-37. I i • dal, zijn , ng •vuJd t l 1975. 
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77 en daarna in Geraardsbergen 
(1957) in de Oudenaardsestraat 
36. Hij verhuist in 1958 naar Ou
ter (waar hij ook burgemeester 
wordt). 

Robert Remi (Robert) Muylaert 
(1957-1999+) (Ninove 15 juni 1924 
-Geraardsbergen 4 maart 1999), 
zoon van Jozef Maurits en van 
Bertha Clara Groeninck, getrouwd 
met Denise Sylvie De Wit. Hij pro
moveert tot doktor in de genees
kunde aan de universiteit in Gent 
op 14 juli 1949 (visum: 12 decem
ber 1952). Hij is chirurg in het 
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en 
de Heilig Hartkliniek in Geraards
bergen. Woonplaa tsen: Geraards
bergen, Wijngaardstraat en sinds 
1967 Nederboelare, Astridlaan. 

André Maria Pieter (André) 
Schotte (1967-1970) (Landegem 
28 maart 1903 - Brussel 2 april 
1972), zoon van Julius en van Ju
dith Claeys, ge trouwd met Marie 
Christine De Beule en daarna met 
Suzanne Dehenn in. Hij behaalt 
het doktersdiploma in Gent op 
16 juli 1927 (visum: 4 december 
1934). Radioloog en chirurg in he t 
hospitaal en de Hei li g Hartkliniek 
in Geraardsbergen en de Sint-Eli
sabethkliniek in Zottegem. Mede
stich ter en eers te voorzitter van de 
(communistische) mutualiteit De 
Eenheid. Bijgenaamd ' dokter der 
armen'. Op 1 december 1937 wordt 
hij de eers te korpsgeneesheer 
van de vrijw illige brandweer. Hij 
blijft er in dienst tot 22 april1967. 
Woonplaatsen: Geraardsbergen, 
Kattestraa t 16, na 1952 Lessen
sestraat 24 en vanaf 1967 Neder
boelare, Astridlaan 73. 

Vroedvrouwen 

Zulma Gosseye (1935-1936).) (Pa
rike 25 juli 1903- Herent 30 mei 
1963), dochter van Theophiel en 
van Marie Elisa Spitaels, getrouwd 
met apotheker René Brecx. Ze be-

~ Nederboulaere R1ep 

De Reep. Gezicht op de Gentsestraat in Nederboelare. (Verzameling Philippe Haegemna). 

haalt in Gent op 27 september 1929 
het diploma vroedvrouw. Ze prak
tiseert in Geraardsbergen in 1933-
1934 en 1947 en in Nederboelare in 
1935-1936. 

B. Lokale politieke mandataris
sen e) 
Burgemeesters 1830-1970 

Petrus Joannes (Pierre Jean) Spi
taels (1830-1836) (Geraardsbergen 
29 november 1769- Geraardsber
gen 1 december 1851), zoon van 
hoedemaker Willem (Guillaume) 
en van Marie-Jeanne Van Damme, 
getrouwd met Isabelle De Beek 
en daarna met Julie-Hélène Wolf
carius, linnenhandelaar, bankier, 
vrederechter (1834-1836), ren
tenier, kasteelheer van Boelare 
(1818-1845), liberaal (orangist), 
gemeenteraadslid 1836 (ontslag), 
burgemeester in Nederboelare van 
13 juni 1819 tot 7 november 1830 
en van 8 november 1830 tot 13 
oktober 1836, schepen in Geraards
bergen 1810-1824, burgemeester in 
Hemelveerdegem 1807-1851 +, pro
vincieraadslid van 29 september 
1836 tot 28 mei 1838. 

Franciscus (Francis) Tusschaens 
(1836-1842) (Geraardsbergen 26 
maart 1792- Nederboelare 28 
maart 1860), zoon van David en 
van Marie Theresia Flammé, ge
trouwd met Eernarcline Roman, 
landbouwer, katholiek, gemeente
raadslid 1828-1836, burgemeester 
van 14 oktober 1836 tot 27 decem
ber 1842. 

Jan Baptist Bauwens (1843-1845) 
(Reep in Nederboelare, gedoopt in 
Geraardsbergen 1 december 1780 
- Nederboelare 28 december 1858), 
zoon van Judocus en van Maria 
Theresia De Vuyst, getrouwd met 
Marie Josepha Ghislena Remy, 
landbouwer, katholiek, gemeente
raadslid 1829-1836, schepen van 14 
oktober 1836 tot 27 december 1842, 
burgemeester van 28 december 
1842 tot 25 maart 1846. 

Jan Baptist Van Der Donckt 
(1846-1862+) (Nederboelare 26 juni 
1804- Geraardsbergen 27 oktober ,, 
1862), zoon van Joseph (zie sche
penen) en van Theresia De Vriese, 
getrouwd met Rosalie Devlaminck, 
molenaar op de Dorekenskouter 
(1825-1836), landbouwer, hande
laar in de Gentsestraat, katholiek, 
schepen van 14 oktober 1836 tot 25 

(3) FR. DE CHou, Verkiezingen en gekozenen in Nederboelare 1830-1970, Geraardsbergen, 2008. 
•' 
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as teel van Boelare (1904) Op het einde van een lange gekasseide dreef, in een bocht van 
de Dender, ligt het grotendeelsomgracht kasteel van Boe/are. In het Ancien Regime is het 
de zetel van de baronie Boe/are. Het L-vormig hoofdgebouw heeft een zeventiende-eeuwse 
kern, die werd aangepast in de achttiende eeuw. De ronde toren verwijst nog naar de oor
spronkelijke middeleeuwse burcht. (Verzameling Philippe Haegeman) 

maart 1 6, burgemeester van 26 
maart 1 46 tot 27 oktober 1 62. 

Jean Bapti t Posschelle (1862-
1 84-) ( ederboelare 29 augustus 
1 13- ederboelare 26 januari 
1 ), zoon van thoon en van 
I abelleDe Vos, getrouwd met Ma
ria Gommersen daarna me t Maria 
Catharina Schatte, landbouwer, 
teenbakker, katholiek, schepen 

van 31 december 1 51 tot 28 no
vember 1 62, burgemeester van 29 
no ember 1862 tot 26 januari 1884. 

Charle Louis {Loui ) Buyserie 
{1885-1921) ( ederboelare 24 
februari 1837- ederboelare 25 
juli 1926), zoon van Constant en 
van Marie-Anne Bauwens, onge
trouwd, landbouwer, grondeige
naar in de G nt eweg 60, katho
liek, gem enteraad lid 1867-1870 
en 1921-1922(ont lag), chepen 
van 22 juli 1 70 tot 15 d c mb r 
1 , burg m t r va n 1 6 d c m -
ber 1 84 tot 5 juni 1921, ridd r in 
d Ord van L opold IJ. 

Alfred Meulenyzer (1921-1926) 
( m lv rdeg m 1 januari 1 ), 
z n van kuip r P tru n van Ma
ria Ma , g tr uwd m t hi J na 

I m ntina C pp n n d rna 
m t Ad la i 1 na Br d J t, kuip "r 
n Ji nt-

ses traat 82 (later 4), socia lis t, sche
pen van 6 juni 1921 tot 2 se ptember 
1921 (dd . burgemeester), burge
meester van 3 se ptember 1921 tot 
17 februari 1927. In december 1955 
verhuist hij naar Evere. 

Arthur Franceus (1927-1946) (Ge
raa rdsbergen 4 december 1894-
Geraardsbergen 1 november 1988), 
zoon van Pierreen van Mari e 
Clothilde Reygaert, getrouwd met 

elly Berthe Emilie Ghislaine Ma
hau x, hand elaa r in de Gentsestraat 
51, katho liek, burgemeester van 9 
februari 1927 tot 12 januari 1947. 
Op 5 december 1940 wordt hi j 
door Binnenlandse Zaken afgezet . 
Het voorste l va n de gemeente
raad van 19 januari 1941 om hem 
te vervangen door as imir Duf-
f leer, het raads lid met de mees te 
anciënn iteit, gaat niet door. Het is 
daarentegen Pieter De Fraine die 
van maart 1941 to t het einde van 
d oorl og za l diens tdoen a ls burge
m s t r. 

Albert Jo eph (Aibert) Van Den 
Berghe (1947-1964) ( m r bb -
VI rz g m 17 f bruari 1902 - r
p -M r 22 d mb r 19 2), zo n 
van landbouw r Vi t r n van 

n rd a m, g tr u wd m t 
Juli · BI , nd rw ijz r in d 
(K nin in) As trid l an (I t r 71), 

lic ntiaa t in de pedagogische we
t nschapp n, algemeen voorzitter 
va n het Christelijk On derwijzers
v rbond (1945-1967), volksverte
g nwoordiger (1946-1961), katho-
l i k, schepen van 7 ja.nu a.ri 1965 tot 
31 d cember 1970, burgemeester 
van 27 februari 1947 tot 6 ja.nua.ri 
1965. 

Arthur Rornain (Arthur) Coppez 
(1965-1970) (Geraardsbergen 28 
oktober 1915 -Geraardsbergen 12 
september 1998), zoon van Arthur 
en van Eugenie Heyselinckx, ge
trouwd met Maria Anna Brodelet, 
bediende, bediende Bond Moyson 
(1949-1975) in de IJzerenwegstraat 
3, socialist, gemeenteraadslid 1947-
1964, burgemeester van 22 ja.nua.ri 
1965 tot 31 december 1970, schepen 
in Geraardsbergen van 1 ja.nua.ri 
1971 tot 2 januari 1983, gemeente
raadslid in Geraardsbergen 1983-
1984 (o nts lag), provincieraadslid 
van 11 april1954 tot 17 december 
1978. 

Schepenen 1830-1970 

Joseph Van Der Donckt (1830-
1835") (Miche lbeke 29 juli 1778 

ederboelare 5 apri l1835), zoon 
van Floris en van Joanna De Wolf, 
ge trou wel met Theresia De Vriese, 
brouwer in de Gen tses traat, pa
triot, schepen va n 25 juli 1822 tot 7 
nove mber 1830 en van 8 november 
1830 tot 5 april1835. 

Francisc us (Francis) Posschelle 
(1830-1836 en 1847-1851)) (ca 1770 

ederboe lare 9 maart 1852), zoon 
van Adriaan en van Anna Catha
rina Carrijn, ge trouwd met Anna 
Marie Bu yseri , landbo uwer, pa
triot, gem ent raadslid 1843-1847, 
chep n van 25 ju li 1822 tot 7 n o

vember 1830, van nov mb r 1830 
tot 13 oktober 1836 n van 6 juni 
1847 tot 0 d ·mb r 1 51. 

Jan Baptist Bauwens (1836-1842) 
(zi burg m t r ). 

Jan Bapti t Van Der Donckt 
(1836-1846) (zi burg rn t r ). 
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Carolus (Charles, Karel) De Vos 
(1843-1845) (Reep in Nederboelare, 
gedoopt in Geraardsbergen 25 de
cember 1781- Nederboelare 29 mei 
1855), zoon van Pieter en van Maria 
Theresia Herregodts, getrouwd met 
Catharina De Roy, winkelier, parti
culier, gemeenteraadslid 1829-1842, 
schepen van 30 januari 1843 tot 
eind 1845 (ontslag). 

Jan Baptist Posschelle (1852-1862) 
(zie burgemees ters) . 

Philippus (Philippe) De Vos 
(1846-1856+) (Reep in Nederboelare, 
gedoopt in Geraardsbergen 4 april 
1776- Nederboelare 24 oktober 
1856), zoon van Loclewijk en van 
Joaru1a Maria De Sutter, getrouwd 
met Anna Droesbeke en daarna met 
Joanna Catharina Van Liefferinge, 
rentenie1~ katholiek, gemeente
raadslid 1843-1845, schepen van 26 
maart 1846 tot 24 oktober 1856. 

Januarius De Moyer (1858-1870) 
(Nederboelare 3 januari 1804 - Ge
raardsbergen 25 mei 1878), zoon 
van bakker Joannes Baptist en van 
Francisca Waterinckx, ge trouwd 
met Virginia Vandenherreweghe 
en daarna met Rosalie De Moyer, 
broodbakker, landbouwer in de 
Reepstraat 19, gemeenteraadslid 
1836-1842, schepen van 17 jan uari 
1858 tot 20 oktober 1870 (ontslag). 
Hij verhuist in 1870 naar de Karme
lietenstraat in Geraardsbergen. 

Joseph Geers (1863) (Geraardsber
gen 5 oktober 1809 - Nederboelare 
25 april1883), zoon van Gislenus en 
van Catharina De Nauw, getrouwd 
met Scholastica De Beek, landbou
wer, gemeenteraadslid 1848-1862 en 
1872-1878, schepen van 16 januari 
1863 tot 22 december 1863. 

Ludovicus Josephus (Louis) Regi
baut (1864-1866) (Geraardsbergen 
2 maart 1812 - Gent 29 november 
1875), zoon van steenkapper Pre
clericus J osephus en van Maria 
Dumont, getrouwd met Maria Van 
Vaerenberg, aannemer, grondeige
naar, gemeenteraadslid 1862-1863, 

schepen van 23 december 1863 tot 
31 december 1866. 

Felix August (Felix) Van Der 
Donckt (1867-1879) (Nederboelare 
2 september 1830), zoon van Jean 
Baptist en van Rosalie Devlaminck, 
getrouwd met Sophia Van Crom
brugghe (dochter van burgemees
ter Joseph Van Crombrugghe uit 
Smeerebbe-V1oerzegem), molenaar, 
schepen van 28 januari 1867 tot 10 

. augustus 1879. Hij verhuist dan 
naar Galmaarden. 

Charles Louis (Louis) Buyserie 
(1870-1884) (zie burgemeesters). 

Jean Joseph Bauwens (1882-1884+) 
(Nederboelare 29 december 1810 -
Nederboelare 6 juli 1884), zoon van 
Jan BaptistBauwensen van Maria 
Josepha Ghislena Remy, getrouwd 
met Marie Therese De Batselie1~ 
landbouwer, katholiek, gemeente
raadslid 1855-1860 en 1867-1881, 
schepen van 17 januari 1882 tot 6 
juli 1884. 

Seraphine De Boe (1885-1890) 
(Sint-Maria-Lierde 11 oktober 
1824), zoon van Jan Francis en van 
Anna Theresia Laurent, getrouwd 

met Melanie Beerens, landbouwer 
en herbergier in de Gentseweg 60 
(later Gentsestraat 138), katholiek, 
gemeenteraadslid 1879-1884, sche
pen van 7 februari 1885 tot 8 januari 
1891. In 1924 verhuist hij naar de 
Wijngaardstraat 27 in Geraards-: 
bergen en in 1926 naar Dorp 3 in 
Zegelsem. 

Evariste Paeleman (1885-1899+) 
(Schendelbeke 23 april1825 - Ne
derboelare 2 oktober 1899), zoon 
van Antoon en van Marie Therese 
De Zutter, getrouwd met Adeline 
Cosijns, landbouwer, katholiek, ge
meenteraadslid 1882-1884, schepen 
van 7 februari 1885 tot 2 oktober 
1899. 

Ignatius (Ignace) Posschelle (1891-
1907+) (Nederboelare 1 februari 
1852- Nederboelare 25 maart 1907), 
zoon van schepen (later burgemees
ter) Jan Baptist en van Marie Gom
mers, ongetrouwd, landbouwer, 
katholiek, gemeenteraadslid 1888-
1890, schepen van 9 januari 1891 tot 
25 maart 1907. 

Joannes Josephus (Jan) Van Lierde 
(1900-1915+) (Nederboelare 24 no
vember 1848- Nederboelare 28 juli 

De laatste en inmiddels afgebroken resten van het oude "Pesthuis" op de Reep. Na de Franse 
omwenteling werden ze overgedragen aan het liefdadigheidsbureau van de stad en de 
overgebleven kapel werd tot woonhuis omgevormd. Het geheel werd volledig afgebroken 

bij de aanleg van de Zonnebloemstraat 

• ' 



PH5), ZOl)ll v,m Bellarminus en 
\".ln Is.üx•llt• Ot' Cnoman, gl'lrouwd 
nwt Clt•mencia Ghijs, bakkL•r t'n 
ht•rbt•rgier in de Gentsestraat 33, 
k.ltholiek, gernet.•nteraadslid lHH5-
lH99, schept.•n v,m 2 januari 1900 
tot 28 juli 1915. 

Jan Baptist D'Hoker (1908') (Er
wetegem 2 mei 1833 - Nederboela
re 7 oktober 1908), zoon van Judo
cus en van Amelia Ghijs, getrouwd 
met Maria Theresia De Tandt en 
daarna met Philothea Daneels, 
bakker, katholiek, gemeenteraads
lid 1888-1907, schepen van 2 janu
ari 1908 tot 7 oktober 1908. 

Theophiel Van de Velde (1908-
1920') (Zarlardinge 8 juni 1851 
- Nederboelare 15 mei 1920), zoon 
van August en van Juliana Van 
Ongeval, getrouwd met Marie 
Emilie Schollaert, landbouwer in 
de Gentsestraat 57, katholiek, ge
meenteraadslid 1900-1908, schepen 
van 24 november 1908 tot 15 mei 
1920. 

Carolus Constantinus Marie 
(Constant) Buserie (1915-1921) 
(Nederboelare 19 januari 1866 -
Geraardsbergen 4 augustus 1940), 
zoon van Charles Louis en van 
Sophie De Freine, getrouwd met 
Leontine Gislena Hijlebos, schrijn
werker en meubelmaker in de 
Gentseweg 98, gemeenteraadslid 
1900-1915, schepen van 25 septem
ber 1915 tot 5 juni 1921. 

Victor Leurs (1921-1926) (Neder
boelare 14 februari 1881 - Ger
aardsbergen 29 november 1960), 
zoon van Hilaire en van Emerence 
Cauwel, getrouwd met Maria 
Zoé Elvida De Smet en daarna 
met Marie Hendrika Van Lierde, 
meubelmaker in de Gentseweg 66, 
socialist, gemeenteraadslid 1927-
1938, schepen van 6 juni 1921 tot 
16 februari 1927. 

Alfred Meulenyzer (1921) (zie 
burgemeesters). 

FranciAcus Carolus Grizclda 
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(Frans) Abé (1921-1926) (Ceraards
bt.•rgen 13 augustus 1877- Neder
boelme 26 september 1939), zoon 
van Jacobus en van Eugenie Praet, 
getrouwd met Amandina Maria 
Van Belle, hovenier, landbouwer, 
herbergier aan de Oudenaardse
poort 1, socialist, schepen van 23 
september 1921 tot 16 februari 
1927. 

Gustaaf Delvoye (1927-1929) (Pa
rike 23 juli 1897- Geraardsbergen 
2 februari 1971 ), zoon van Cyriel 
en van Maria Van Cauwenberge, 
getrouwd met Rachel Anna Philo
mena Van Strythem, landbouwer, 
veekoopman, katholiek, schepen 
van 17 februari 1927 tot 10 juli 1929 
(ontslag). 

Camil (Kamiel) Van Waeyen
berghe (1927-1946) (Nederboelare 
26 oktober 1866 - Nederboelare 
24 februari 1949), zoon van Bene
dictus en van Maria Joanna Bické, 
getrouwd met lda Hutse, schoen
maker, herbergier, hovenier in de 
Gentsestraat 70 (later Kasteeldreef 
2), katholiek, schepen van 17 fe
bruari 1927 tot 12 januari 1947. 

Cirille (Cyrille) Van Damme 
(1929-1932) (Nederboelare 9 mei 
1864- Geraardsbergen 17 fe
bruari 1941 ), zoon van Amelius 
en van Camilla De Wageneer, 
getrouwd met Maria Leonia 
De Boe, veekoopman in de Ou
denaardsestraat 59, schepen van 11 
juli 1929 tot januari 1933. 

Benoit Pierre Ghislain (Benoit) 
Cock (1933-1942+) (Nederboelare 
14 maart 1907 - Geraardsbergen 
17 november 1942), zoon van Ka
rel Loclewijk en van Emilie Marie 
D'f Joker, getrouwd met Margue
rite Van Wilder, aannemer in de 
Centsestraat 63, katholiek, schepen 
van januari 1933 tot 17 november 
1942. Bij besluit van 30 juni 1944 
komt in de vacante plaats op 4 
juli 1944 Hilaire De Weerdt. Die 
wordt na de bevrijding in septem
bl'r 1944 afgezet. 

Casimir Duffeleer (1944-1946) 
(Onkerzele 4 december 1883- Ge
raardsbergen 18 a pril 1969), zoon 
van Joannes en van Celina Segers, 
getrouwd met Maria Louisa Van
der Mijnsbrugge, plafoneerder aan 
de Oudenaarsepoort 50, onder
nemer, handelaar, betonfabrikant 
in de Reepstraat 7, katholiek, ge
meenteraadslid 1933-1944, schepen 
van 26 december 1944 tot 12 janu
ari 1947. 

Florent Gosseye (1947-1964) (Pa
rike 30 juni 1908 - Geraardsbergen 
17 november 1968), zoon van 
Theophiele en van Elisabeth Spi
taels, getrouwd met Juliette Marie 
Aline Van Lierde, garagist in de 
Gentsestraat 89, katholiek, schepen 
van 13 januari 1947 tot 6 januari 
1965. 

Marcel Julius Gislenus (Marcel) 
De Moor (1947-1952) (Geraards
bergen 20 april 1909 - Geraards
bergen 24 augustus 1977), zoon 
van Leon Hector Joseph en van Jo
sephina Gislena Rogier, getrouwd 
met Marie Antoinette Josephine 
Ghislaine Daver, sigarenfabrikant 
in de Astridlaan 33, katholiek, 
schepen van 13 januari 1947 tot 15 
januari 1953. 

César Temmerman (1953-1970) 
(Nederboelare 25 februari 1912 
- Geraardsbergen 8 maart 1988), 
zoon van Omer Gislenus en van 
Marie Rosalie Gislena Van Wae
yenberge, getrouwd met Maria 
Eveline De Schauwer, landbouwer 
in de Gemeldarpweg 11, katholiek, 
schepen van 16 januari 1953 tot 31 
december 1970. 

Albert Joseph (Albert) Van Den 
Berghe (1965-1970) (zie burge
meesters). 

C. Gemeentesecretarissen 
1830-1970 

Jacques Ghislain Spitaels (1820-
1837) (Geraardsbergen 17 septem
ber 1798 - Nederboelare 3 novem
ber 1875), zoon van Petrus Joannes 
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(zie burgemeesters) en van Isabelle 
De Beek, getrouwd met Marie 
Marcelinne Spitaels, secretaris Ne
derboelare sinds 1820, kasteelhee:J; 
Nederboelare (vanaf 1845), bankier, 
rentenier, gemeenteraadslid in Ge
raardsbergen 1836-1839. Jacques 
Spitaels blijft na de Onafhankelijk
heid op zijn post als secretaris. 
Hij wordt ook officier van de 
burgerwacht van het kanton Ger
aardsbergen: eerst kapitein en later 
luitenant-kolonel. Op 11 februari 
1837 wordt hij door de koning niet 
herbenoemd e) (5). 

Ludovicus Franciscus Marie Gis
lenus (Louis, Lodewijk) Bruyneel 
(1837-1843) (Geraardsbergen 23 
juni 1763- Geraardsbergen 10 
januari 1844), zoon van Joannes 
Franciscus en van Anna Maria Jo
sepha Van Eesbeke, getrouwd met 
Anna Maria Van Bochaute. 'Louis' 
Bruyneel is gemeentesecretaris in 
Zarlardinge (1819-1830), Goeierdin
ge (1822-1843), Overboelare (1822-
1844) en Onkerzele (1835-1843). Bij 
KB van 12 februari 1837 wordt hij 
ook gemeen tesecre taris van Neder-

boelare. In oktober 1843 geeft hij 
'uyt hoofde van zijnen hogen ou
derdom' ontslag ten voordele van 
zijn zoon August. 

Auguste Bruyneel (1843-1847) (Ge
raardsbergen 5 februari 1804), zoon 
van Louis en van Anna Maria Van 
Bochaute, getrouwd met Eugenia 
Augustina Rubertot, partiçulier, 
gemeenteontvanger van Geraards
bergen, gemeentesecretaris Onker-

. zele (1843-1847) en Goeferdinge 
(1843-1847). De gemeenteraad van 
Nederboelare stelt hem op 24 okto
ber 1843 aan. Hij geeft in juni 1847 
zijn ontslag om een ander ambt te 
aanvaarden. 

Joannes Baptiste (Jan) De Boe 
(1847-1851) (1864-1867+) (Neder
boelare 7 maart 1807 - Geraardsber
gen 29 oktober 1867), zoon van Pe
trus en van Anna Vanderhaeghen, 
ongetrouwd, winkelier in de Kar
melietenstraat, ontvanger van het 
Armenbestuur in Geraardsbergen. 
Op de gemeenteraad van 17 juni 
1847 wordt hij gemeentesecretaris 
gekozen met vijf stemmen op ze-

Na de fusie van 1977 kende "kermis kanton" een enorme bijval. De feeststoet met de reuzen
familie Cyrille, Odette, Nancy en Jan was de grootse attractie. 

(
4

) Rijksarchief Beveren, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen, R/66/1 . 
(
5
) Rijksarchief Beveren, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen 1830-1850, nr. 366/4. 

ven tegenover twee sterrunen voor 
kandidaat-notaris Louis Ghislain 
Rens. Op het einde van 1850 geeft 
hij ontslag. Hij wordt op 4 novem
ber 1864 opnieuw gemeentesecre
taris gekozen. 

Pieter Francies (Petrus Franciscus) 
De Clercq (1851-1859) (Neder
brakel18 november 1809 - Ger
aardsbergen 27 april1897), zoon 
van Josephus Benedierus (notaris 
in Nederbrakel1799-1811) en van 
Regina Isabella D'Hont, getrouwd 
met Anna Ludovica De Vos. Hij is 
notaris in Kalken (1848-1849), Vi
ane (1849-1859) en Geraardsbergen 
(1859-1868) en gemeentesecretaris 
in Onkerzele (1843-1848). Op 9 
januari 1851 wordt hij door de 
gemeenteraad aangesteld als ge
meentesecretaris in Nederboelare. 
Na zijn benoeming als notaris in 
Geraardsbergen geeft hij in 1859 
ontslag. 

Augustus Philogenus (Philogène) 
Saligo (1859-1864) (Geraards
bergen 14 september 1823 - Ge
raardsbergen 13 augustus 1898), 
zoon van Franciscus en van Maria 
Joaru1a De Smet, getrouwd met 
Anna Vanden Berghe, notarisklerk 
in de Wijngaardstraat, ontvanger 
Burgerlijk Hospitaal in Geraards
bergen. Hij wordt in 1859 secretaris 
gekozen en geeft in 1864 ontslag. 

Desiderius Petrus Leopoldus 
(Désiré) De Clercq (1868-1882) 
(Geraardsbergen 7 oktober 1842 
-Geraardsbergen 26 december 
1926), zoon van notaris Pieter 
Francies en van Anna Ludovica 
De Vos, getrouwd met Rachel Elisa 
De Boe, notaris in Geraardsbergen 
(1868-1922), Markt 45, later Markt 
12, kasteelheer op de Oudenberg, ,, 
meermaals gelauwerd fotograaf. 
Hij wordt gemeenteraadsecretaris 
op 5 februari-1868. Op 16 decem
ber 1882 geeft hij zijn ontslag. 

Gustavus Gislenus (Gustave) 

• ' 
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m r 0 Boe (1915-1946) ( d r-
1 2 juni 1 raard -

r n 10 au tu 1 67), z n 
r phin (zi h p n n) en 

l I n i B r n , g trouw d 
li Mari m li Van Wij-

m r eh, landmeter, rz k ring -
nt. Hij ordt op 31 maart 1915 

d r de g m nt raad g kozen en 
treedt in di n top 9 apri l. Hij geeft 
zijn on t lag op 6 juli 1946. 

Emilius (Emiel) Ketsman (1946-
1970) ( ederboelare 27 nov mber 
1920 - Geraard bergen 1 septem
ber 19 2), zoon van kle rma ker 
Franci cu Camillius en van lrma 
Codelieve Basselier, getrouwd met 
Laura Anna Maria Ghis lena Daver. 
Hij\ ordt gemeente eereta ri s ge
kozen op 6 juli 1946 en legt zijn eed 
af op 29 augustus 1946. Na de fu s ie 
wordt hij in 1971 bestuurschef in 
Geraardsbergen. 

D. Veldwachters 1796-1970 (6
) 

Joanne Baptis te Uan) Van Lierde 
(1796-1798) (Onkerzele 29 ap ril 
1766- G raa rd bergen 6 juli 1839), 
zoon van Joanne en van Maria 
Bru yn e l, getrouwd met Theres ia 

ag rman, landbouwer in d '0 -
pold r traat van d R p' . Hij is 

v ldwacht r in d jar n V, VI n VIl 
van d Fran peri d (z i rcgis t rs 
bu rg rlijk tand ). Hij bli jkt in 1798 
niet te kunn n chrijv n f I z n. 
Mog lijk li gt hi rin d r d n v r 
zijn nt lag. 

Adriaa n Van(der) Roy (1799-1817) 
( raa rd sb rg n a 1776 - N d r
b lar 11 j nua ri 1843), z n v n 

Het gemeen tehuis (1980). Het gemeentehuis van Nederboelare wordt in 7 926 overgebracht 
naar een gebouw op de hoek van de Gentsestraat met de Reepstraat. Deze bouw, evenals 
de aanpalende woningen, dient oorspronkelijk als luciferfabriek. Het gebouw wordt in 7 985 

gesloopt om plaats te maken voor een stadsparkje. 

Egidi us (G ille ) en Mari a Volckaert, 
ge trouwd met Elisabeth eyberg, 
landbou wer in de Reep. Hij wordt 
begin 1799 door het bestuur van het 
kanton ederboelare aanges teld . 

Adrianus (Adrien) Jacobs (1817-
1819) (Geraard sbe rgen 13 a pril1 792 

ederboe la re 18 december 1828), 
zoon va n Josephus en va n Catha
rina Van Der Linden, ge trouwd met 
Rosa li e Cabbe ke. In 1817 vo lg t hij 
Van(der) Roy op a ls champetter. Hij 
geeft in 1819 onts lag om herbergier 
te worden. 

Carolus (Karel, C harles) Bos
schelle (Pos chelle) (1819-1851) 
( d rbo !are 9 f brua ri 1790- e
derbo la r 20 augu tus 1877), zoon 
van Joann s Franciscu en van Ma
ri a Francisca D Block, getro uwd 
m t I abe lla Jacobs, land bouw r, 
dag! n r. Hij wordt a l veldwach-
t r aa ng t ld op 21 ok tob r 1 19. 
Bij b luit v n 9 maart 1 51 wordt 
hij p p n n g t ld . 

T heodore auwel (1851-1877+) 
(N d rb I r 14 d mb r 1 13 

ederboelare 7 november 1877), 
zoon va n Joa nnes en va n Theresia 
Priee ls, ge trou wd met Marie Pos
sche ll e, landbouwer. Hij word t 
op 11 februari 1851 door de ge
meenteraad al s eers te kandidaat 
veldwachter voorgedragen. Op 
14 maart 1851 wordt hij door de 
gouverneur benoemd. Op 8 maart 
1862 krijg t hij een bevordering tot 
brigadier-veldwachter. Hij s terft in 
1877. 

Jan Bap ti ste Cauwel (1880-1914+) 
(Nederboelare 26 februari 1854-

ederboe lare 13 maart 1914), zoon 
va n ve ldwachter Theodore en van 
Marie Posschelle, getrouwd met 

id oni a De Havre, schoenmaker, 
landbouwer in de Molenweg. Hij 
wordt a ls eer te kandidaat veld
wa hter voorgedrag nop 5 juli 
1878. Pas op 24 augus tu 1880 
wordt hij d fin i ti f aang t ld. Hij 
za l ' hamp tt r van d R p' blij
v n t t aan zijn dood op d voor-
av nd v n d r t W r ldoorlog. 

Felicien Cauwel (1914-1943+) 
(N d · rb I r 1 u tu 1 5 

(
1
' ) •R. 1. 110 , Kroni k van d polili G rnardsberg n-Lierde 17 5-2000, (in v r r iding). 



30 

Biografisch repertorium van de dienst-verleners van Nederboelare (1800-2000) 

-Breendonk 30 november 1943), 
zoon van veldwachter Jan Bap
tis te en van Sidonia De Havre, 
getrouwd met Marguérite Ghislena 
Olivier. Hij wordt door de gou
verneur als veldwachter benoemd 
op 17 augustus 1914 C). Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wordt hij op 
30 mei 1943 door de Duitse Politie
diensten aangehouden en opgeslo
ten in de 'Nieuwe Wandeling' in 
Gent. Later wordt hij overgebracht 
naar Breendonk, waar hij op 30 
november wordt gefu silleerd als 
'vergeldingsmaatregel voor ter
roristische daden' . Op 7 juni 1954 
besluit de gemeenteraad een straat 
naar zijn naam te noemen . 

Begin mei 1944 wordt Alfons Spi
taels (Goeferdinge 29 september 
1916), gedemobiliseerde grens
wachter, tijdelijk aangesteld als 
bode-veldwachter. Op 25 augustus 
1944 benoemt de gouverneur hem 
als kandidaat-veldwachter. In af
wachting van zijn definitieve be
noeming krijgt hij de bevoegdheid 
van een gewone politieagent. Na 
de oorlog wordt hij afgesteld, maar 
de gemeenteraad benoemt hem op ' 

24 oktober terug als tijdelijk agent. 
Op 1 januari 1945 wordt hij onder 
de wapens geroepen. De gemeen
teraad vervangt hem tijdelijk door 
.Victor De Roy. 

Victor Ghislenus De Roy (1945-
1970) (Nederboelare 1 september 
1923- Geraardsbergen 24 januari 
1995), zoon van Camille G,hisle
nus en van Maria J oanna Mortier,. 
getrouwd met Maria Elvida De 
Schuiteneer, bediende, tijdelijk 
politieagent van 1 januari 1945 
tot 24 maart 1949, veldwachter in 
Nederboelare en na de fusie in Ge
raardsbergen van 25 maart 1949 tot 
31 augustus 1988. 

E. Parochiegeestelijken (8) 

De Sint-Machariusparochie Neder
boelare wordt opgericht bij Konink
lijk Besluit van 25 december 1959. 
Er wordt eerst een voorlopige hou
ten kerk gebouwd, die in 1961 in 
gebruik genomen wordt. Pas op 17 
september 1972 wordt een nieuwe 
kerk door Monseigneur Van Peteg
hem plechtig ingewijd. 

Pastoors 1961 -2002 

Gustaaf Frans (Gustaaf) Leus 
(1961-1979+) (Oosterzele 1 januari 
1914- Geraardsbergen 7 november 
1979) . Hij wordt tot priester gewijd 
op 24 september 1939 en is achter
eenvolgens onderpastoor in Ursel 
(1939), Zulte (1945), Nevele (1947) 
en Denderwindeke (1954). Op 29 
augustus 1961 wordt hij benoemd 
als pastoor van Nederboelare. Zijn 
aanstelling heeft plaats op zondag 
1 oktober in aanwezigheid van zijn 
getuigen kanunnik Marcel Fraey
man, professor aan het Grootsemi
narie in Gent, en Constant De Vos, 
pastoor-deken in Herzele. Pastoor 
Leus verongelukt bij het oversteken 

van de Astridlaan. Hij is mede
initiatiefnemer van de bouw van 
de kerk en het parochiaal ontmoe
tingscentrum (1966) . 

Jozef Oscar Oozef) Limpens (1980-
1984) (Aalst 13 januari 1929). Hij is 
onderpastoor in Sint-Anna Aalst 
als hij op 3 februari 1980 wordt 
aangesteld in Nederboelare. Zijn 
getuigen zijn Paul Buysse, pastoor 
in Aalst, en Frans Sanders, pastoor 
in Sint-Lievens-Esse en deken van 
Ophasselt. In april1984 wordt 
hij overgeplaatst naar Merelbeke 
Flora. 

Jozef Eeman (1984-1986) (Den
derhoutem 6 februari 1937). Als 
priesterleraar in het Sint-Cathari
nacollege in Geraardsbergen (1962-
1969) is hij zondagonderpastoor 
van de Sint-Machariusparochie. 
Hij is onderpastoor in Hamme als 
hij op 3 juli 1984 tot pastoor wordt 
benoemd in Nederboelare. Zijn 
aanstelling heeft er plaats op 2 sep
tember. Als getuigen kiest hij deken 
Botterman van Harrune en onder
pastoor Francois. Op 25 augustus 
1986 wordt hij pastoor benoemd in 
Welle. 

Roland Van Rostenberghe (1986-
1995) (Gent 1 november 1936). Als 
leraar aan het Sint-Catharinacollege 
in Geraardsbergen (1962-1969) 
wordt hij zondagonderpastoor in 
Nederboelare. Hij is onderpastoor 
in Drongen als hij op 10 oktober 
1986 tot pastoor wordt benoemd in 
Nederboelare. Zijn aanstelling heeft 
plaats op zondag 16 november. In 
1994-1995 is hij ook pastoor van 
Schendelbeke. In juli 1995 wordt hij 
pastoor in Zingem. 

Paul Frederik (Paul) De Ba~re ,, 
(1995-2002) (Erpe 18 september 
1942). Op 11 juli 1995 wordt deken 
van Geraardsbergen Paul De Baere 
tevens pastoor van Nederboelare. 

(") D. S uRDLACOURT, "Tot Zalige en Onuitwischbare Nagedachtenis" van Félicien Cauwel (1885-1943), "Veldwachter der gemeen te 
Nederboelare", Gerardimontium, 2006, (208) p. 11-19, (209) p. 17-23. 

(8) Die data steunen vooral op: L. Sc HOKKAERT (ed.), Biografisch repertorium van de pries ters van het bisdom Gent 1802-1997, 
KADOC, Leuven, 1997 (twee delen); Dekenaal Archief Geraardsbergen, Acta decanatus Çerardimontensi (1812-1996) . 
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oodkerk op de Reep ( 1965) Het houten kerkje deed van 3 september 1961 tot 7 7 september 

1972 dienst als bidplaats. 

Stnt-Mochoriuskerk (20 I 0). In 7 972 kreeg de nieuwe parochie een moderne kerk. Het 

ontwerp is getekend door de architecten Richord Borremons, Emiel Leus en Po u/ Gave/. Zij 

tnspireerden zich voorol op de vele nieuwe kerken die in het verwoeste Duitsland werden 

gebouwd. Oe grote ruimte is stijlvol versierd met schilderijen en beeldhouwwerk van Frons 
Mmnoerc, Om er Oe Pessemier en Rutger Rosier. Vijf grote glasramen, ontworpen door kunst

schilder-glazenier Horold Van De Perre, brengen licht en kleur in het gebouw. 

In januari 2003 wordt hij pastoor
d k n in Dendermonde (9). 

Priesters uit Nederboelare 

Adrianus J anuarius De Moyer 
(Nederboelare 9 juni 1844- Belsele 
2 januari 1915), zoon van bakker 
Januariu s (zie schepenen) en van 
Rosa lie De Moyer. Hij is leraar in 
G ij zegem als hij op 23 september 
1871 tot pries ter wordt gewijd. 
Hij oefent volgende pastorale 
opd rachten uit: onderpastoor in 
Aaigem (1872), Eeklo (1880), Kwa
remont (1885), Herzele (1888) en 
Lebbeke (1890), en pastoor in Ne
derhasselt (1891). In 1907" wordt 
hij directeur in het hospitaal in 
Hamme, waar hij twee jaar later op 
65-ja ri ge leeftijd ontslag neemt. 

Al phonsus De Smet ( ederboe
lare 28 oktober 1836- Hamme
logge 19 mei 1904), zoon van 
wever Augustinus en van Joanna 
Lippens. Hij legt op 30 mei 1863 
z ijn pri es tergeloften af. Hij is kape
laan in Sint-Baafs Gent (1863), le
raar aan het Sint-Lievenscollege in 
Gent (1865), coadj utor in Smetlede 
(1872), onderpas toor in Zwijnaarde 
(1873) en Sint-Lievens-Houtem 
(187 ), en pastoor in Ham.me-Zog
ge (1882) . 

Belgaminus Gisselenus (Benja
min) Van de Roy ( ederboelare 17 
juli 1837- Gent 17 augustus 1883), 
zoon van sc ha nmaker Charles 
Loui s en van Rosa lie De Gey ter. 
Hij wordt priester op 20 december 
1862. Daarna is onderpa toor in 

icuwkerke (1 63), kapelaan in 
Sint-Baafs in Gent en aa lmoezenier 
in de geva ngenis in G nt (1878). 

Freddy DeChou 

freddy.de.chou@geraardsbergen.be 

(') Vijf pri ~ l •rl r r~ in er , rd ,;b •rg •n v •rvu ll n r I v n zond, g nd rpa t or : 
f: ·m n (19 5-1969), !Iu rl l ul·m n (196 -1 70), B •n it M •ui m n (1 70-1977) 

(19 1-1 5), J z f 
e Wulf (1 77-1 ). 


