
Biografisch repertorium van de 
dienstverleners van Ophasselt (1800-2000) 

Freddy DECHOU 

Deze bijdrage geeft een biografisch overzicht van verschillende 'dienstverleners' van 
Ophasselt in de negentiende en twintigste eeuw: de medische dienstverleners, de 
burgemeesters en schepenen, de gemeentesecretarissen, de pastoors en de onderpastoors. 
In de volgende edities brengen we dit repertorium voor de andere deelgemeenten van 
Geraardsbergen. 

A. Medische zorgverleners 
(tot 1975) (I) 

Officier van gezondheid (2) 

Jean Joseph (Francois) Depretz 
(Oesprets) (voor 1818-1819) (Aat 
ca 1758- Ophasselt 13 december 
1819), zoon van Jean, getrouwd met 
Sabine Archie. Jean Joseph vestigt 
zich aanvankelijk als heelmeester 
in Ronse. Op 18 juli 1803 laat hij 
zich daar officieel door de departe
mentale administratie als heel
meester erkennen. Op 4 oktober 
1805 behaalt hij voor de medische 
jury in Gent het diploma 'officier 
in de geneeskunde'. Op de officiële 
Nederlandse erkenninglijst van 
1818 staat hij in Ophasselt inge
schreven. Daar sterft hij een jaar 
later op 65-jarige leeftijd. 

Doctors in de geneeskunde, 
heelkunde en verloskunde 

Philippus Camillus (Camille) 
Berlengée (1869-1871, 1879-1882 en 
1884-1885) (Ophasselt 1 november 
1839- Steenhuize-Wijnhuize 9 fe
bruari 1913), zoon van burgemees
ter Karel Loclewijk en van Virgenie 
Baert, getrouwd met Francisca 

Baert. Aanvankelijk helpt hij op de 
ouderlijke boerderij, maar waar
schijnlijk in navolging van zijn 
schoonbroer dokter Franciscus De 
L' Arbre uit Geraardsbergen, gaat 
hij geneeskunde studeren aan de 
rijksuniversiteit in Gent, waar hij 
op 18 augustus 1868 het doktersdi
ploma behaalt. 
Gezien de bekendheid van de 
familie Berlengée, vestigt hij zich 
aanvankelijk in zijn geboortedorp. 
Hij wordt er ook onmiddellijk 
schepen (1870-1871 ). In dat laatste 
jaar verhuist hij naar Oostakker, 
maar hij keert in 1879 naar 
Ophasselt terug. In 1882 vestigt hij 
zich in het naburige Steenhuize, 
waar hij gemachtigd wordt een 
geneesmiddelendepot te houden. 
In de periode 1884-1885 is hij 
opnieuw ingeschreven voor 
Ophasselt, maar sinds 1885 is zijn 
woonplaats definitief Tolstraat 
in Steenhuize-Wijnhuize. Dokter 
Berlengée wordt in 1896 corres
ponderend lid van de provinciale 
medische commissie. Hij brengt 
hiervoor jaarlijks verslag uit over 
de gezondheidstoestand in zijn 
werkterrein, dat bestaat uit de ge
meenten Ophasselt, Sint-Lievens
Esse, Smeerebbe-Vloerzegem en 

Steen huize-Wijnhuize. 

Benedictus Constantinus 
(Benedikt) Berlengée (1894-1895) 
(Ophasselt 11 december 1866-
Nukerke 19 juni 1926), zoon van 
landbouwer Charles Franciscus 
Theodorius (zie schepenen) en van 
Constantia Van Der Meeren, onge
trouwd. Hij studeert geneeskunde 
aan de rijksuniversiteit in Gent en 
behaalt er het doktersdiploma op 21 
juli 1894-. Hij vestigt zich onmiddel
lijk hierna in zijn geboortedorp. 
Om de concurrentie met zijn oom 
CamiJle te vermijden, wijkt hij eind 
1895 uit naar Nukerke, waar hij 
gedurende meer dan dertig jaar 
huisarts is. In 1897 wordt hij cor
responderend lid van de provin
ciale medische commissie voor de 
gemeenten Nukerke, Melden en 
Zulzeke. 

René Desiré Joseph (René Joseph) 
De Boe (1901-1902) (Ophasselt 17 
augustus 1874- Beveren 11 febru
ari 1940), zoon van landbouwer 
Eugene en van Maria Idonia Van 
Peteghem, getrouwd met Laura 
Fransman uit Ninove. Hij promo
veert op 13 juli 1900 tot doctor in 
de geneeskunde aan de katholieke 

(') E D1 C11ou, Metlisclte zorxverleners i11 Geraardsberxen ;"de nexentimde L'L'IIW, GL'rardimnntium, 2005, (20-t), p. 10-24; 2006, 
(205)~ p. 10-29; (206), p. 29-39; (207), p. 25-37. Die data zijn aangevuld tot 1975. Dl' gl'gl'vens stl'unen op de jaarlijkse 
publicatie van d" 'Lijst van de bevoegd erkl•ndl' bcodenarl•n van dl• ondcrschl'idl'ne takkl'n v,m de genl'l'Skunst in de 
Provincie Oo~t-VIaandNcn' in het'Bl'stuurlijk ML•mori,.l<11 van Oost-VIa;.mdcn•n'. 

f) Officil•r van g"zonJhl•id is l'l'n typisch Fransl' cn.•atie, die is ingl'voL•rd door dl' mL•dischL• kMierwl't van 1803. Het 
toduonnl•n van de titL•I wordt door de lloll;mdL•rs gcstopt in JHJH. 
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De Plaats ( 1918). De herberg links van de kerk heette toen 't Gasthof van 
Vlaanderen. Het café werd samen met het winkeltje ernaast uitgebaat 
door Alfons De Brouwer, schepen ( 1927- 1932) en burgemeester ( 1933-
1953). Na zijn dood in 1955 vestigde dokter Liane/ Valekoert er enkele jaren 
zijn praktijk. Links va n de woning liep eertijds een weg naar het kasteel van 
Ophasselt en het nederhof, later het pachthof Ten Brulle. 

universi teit Leuven. 
Hij oefent slechts een korte periode 
zijn praktijk in z ijn geboortedorp 
uit . In mei 1902 wordt hij huisarts 
in de Zands traa t in Beveren. Twee 
va n zijn dochters hu wen met een 
ar ts: Zoë met de Syrische dokter 
Serge Mostossian en Paula met 
Joose Antoine Kumps uit Kasteel
Brakel. 

Desiré Leopold (Leopold) De 
Boe (1902) (Ophasselt 14 decem
ber 1876), zoon van landbouwer 
Eugene en van Maria Idonia Van 
Peteghem. Hij s tudeert samen 
met zijn broer René Joseph aan de 
Leuvense universiteit en behaalt 
zijn diploma eveneens op 13 juli 
1900. Hij oefent s lechts een korte 
periode zijn huisa rtspraktijk in zijn 
geboortedorp uit. 
In mei 1902 verhuist hij naar Vorst 
(Van Volxemstraat 241) . 

Polydore Van Tilborgh (1947-
1950) (Antwerpen op 24 januari 

1921- Haaltert 2 april 2006). Hij 
promoveert aan de universiteit in 
Leuven op 23 juli 1942 en krijgt 
het vereiste visum van de Oost
Vlaamse medische commissie op 
2 april1947. Omniddellijk hierna 
opent hij een huisartskabinet in de 
Kerkstraat 7. In 1951 verhuist hij 
naar Steenhuize-Wijnhuize in de 
Eikenstraat 13 en later naar Aalst. 

Lionel Julius Volckaert (1956-
1985) (Eke 14 december 1919-
Gent 22 maart 1997), getrouwd met 
Yvonna Beslin. Hij haalt in Gent 
op 3 september ~945 het dokters
diploma en op 15 mei 1946 het 
vereiste visum van de provinci-
ale medische c01runissie. In 1956 
ves tigt dokter Volckaert zich als 
huisarts in Ophasselt, Dorp 10, 
later Gapenberg 7. Hij verhuist in 
1985 naar Gent. 

Vroedvrouwen 

Mathildis (Mathilde) Pennewaert 

(1876-1907) (Ophasselt 27 april 
1854), dochter van veldwachter 
Preclericus en van Anastasia Van 
Muylem, getrouwd met landbou
wer Desiderius De Henau. Ze stu
deert als vroedvrouw af in Gent op 
6 oktober 1875 en start haar beroep 
in haar geboortedorp. 1907 is het 
laatste jaar dat ze aan het werk is 
in Ophasselt. 

Maria Georgina (Georgine) 
Herpelinck (1933-1954) 
(Ophasselt 13 september 1913-
Geraardsbergen 16 juli 2006), 
dochter van schrijnwerker Josep
hus Homarus en van Maria Alodia 
Eauwens (zuster van gemeen
tesecretaris Herman), getrouwd 
met Gustave François Eugène 
Ghislain Jalet. Ze volgt haar oplei
ding als vroedvrouw in Leuven. 
Gedurende meer dan twintig jaar 
oefent ze haar beroep uit in haar 
geboortedorp. In totaal helpt ze bij 
meer dan duizend bevallingen. Ze 
stopt haar praktijk na de geboorte 
van haar tweede zoon (3). 

B. Lokale politieke mandataris
sen (4l 

Burgemeesters ( 1830-1977) 

Carolus Ludovicus (Karel 
Lorlewijk- Charles Louis) 
Berlengée (1830-1866+) (Ophasselt 
3 oktober 1802- Ophasselt 30 mei 
1866), zoon van Franciscus en van 
Maria Theresia De Smet, getrouwd 
met Felicitas De Bischop en later 
met Virgenie Baert, landbouwer 
op de Plaats, patriot, katholiek, 
schepen van 1825 tot 5 november 
1830, burgemees ter van 6 novem
ber 1830 tot 30 mei 1866. 

Joannes Franciscus (Jan Frans) 
Berlengée (1867-1874) (Aspelare 25 
oktober 1817- Aspelare 4 novem
ber 1897), zoon van burgemeester 

(3) J. MARQUEBREUCK, Het verhaal van een v roedvrouw uit Ophasselt, Gerardimontium 2006; (209); p . 33-34. Opmerkelijk is dat z 
haar erkenrung als vroedvrouw nooit gehaald heeft bij de Provinciale Medische Commissie en dus niet voorkomt in de 
officiële lijsten in het' Bestuursmemoriaal van Oost-Vlaanderen' . 

(4) F. DE 0-1ou, Verkiezingen en gekozenen in Ophasselt 1830-1977, Geraardsbergen, 2008. 
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Ophosselt volgens de Atlas der Buurtwegen ( 1841 ). Op het plan zijn de vo lgende gebouwen genummerd: 1. de 
hoe e van Karel Ladewijk Berlengée (burgemeester): 2. de hoeve van Petrus Francis De Spiegeleer (schepen en 
burgemeester) : 3. de w inkel en herberg van Augus t Vanden Bossche (geme entesecretaris) : 4. de pastorie: 5. een 
..veede hoeve van Petrus Francis De Spiegeleer en later van zijn zoon Leopold (schepen) : 6. de hoeve van Désiré 

De Bisschop (schepen) en later van Jan Frans Berlengée (burgemeester) : 7. de brouwerij van Leopold De C/ercq 
(schepen) : 8. de hoeve van Jan Baptis t De Boe (schepen) : 9. de hoeve van Bernard Vondermeeren (schepen): 
10. de watermolen van Karel Ladewijk De Brauwer-Sofle Van Eesbeeck: 11. de hoeve van Benoit De Boe (sche
pen): 12. de windmolen (familie Berenger. Parijs): 13. de hoeve van Jan Baptist Van Heghe (schepen). 

joannes Baptis t en \ 'a n Babara 
\\'ambacq, getrouwd met Joa nna 
Ca tharina Oe G raeve, la ndbo u wer, 
ka tho liek, burgemees te r va n 22 
december 1866 tot 4 ok tober 1874. 

Petru Fra nci cus (Petrus Fran-
ci ) D e Spiege leer (1875-1884) 
(Ophasse lt 14 d ecembe r 1796-
Opha se lt 20 juli 1 86), zoon va n 
lgna tiu en va n Maria Anna Van-
d reecken, ge trouwd me t Lu cia 
Eli abeth (Maria) Van Hegh , 
landbouw r in d Vrijheid (Abc I
s traat), katho li ek, g m nte raad s
lid 1846-1848, schepen va n 19 ok
tob r 1848 tot 30 decem b r 1851 n 
va n 23 d ec mber 1863 tot 4 ok tob r 
1874, burg m t r va n 5 oktober 
1874 tot1 5 d mb r 1884. 

ud vicu Bernardu (Lo ui ) 
Van en Bro ck (1 85~1 ) 

(S int-De nij s-Boekel 20 janua ri 1843 
- Sint-Bias iu s-Boekel 7 janua ri 
1899), zoon va n Joannes FrarKies 
en va n Oorothe Vand c rhaeghe n, 
ge tro uw d me t Odila Oes id e ri a Van 
De r Oonckt, landbouwe r, ka tho
li e k, gemeente raad s lid 1876-1878, 
schepen va n 25 ja nuari 1879 to t 15 
decembe r 1884, burgemees te r va n 
16 decembe r 1884 tot ju li 1888. He t 
gez in Van Oe n Broeck komt in juli 
1874 va n Si nt-D nijs-Boe ke l en 
keert terug naa r d e buurgemee nte 
Sint-Bi as ius-Boe ke l in juli 1888. 

Petru Van Pe teghe m (1888-1911) 
( phasse lt 1 juli 1843- Ophassc lt 
11 juni 191 5), zoon van Joanne 
Fran is en va n Ro a lie 0 Bra u-
w r, g trouwd m t ldonia Va n n
g valle, la ndbouwer in d Vrijhe id , 
ka th li k, sch p n van 3 f bruari 
1 85 t t1 okt b r1 , burg -m 

ter va n 2 o ktobe r 1888 tot 11 febru
ari 1912. 

Ca ro lus Fra nciscu s (Karel Francis) 
Berl e ngée (1912-1921) (Ophasselt 
21 december 1860- Ophasselt 22 
januari 1944), zoon van Theodoor 
e n van Cons tantina Van Der 
Mccren, ge tro uwd me t Hortensia 
Oe Brauwer, landbouwer en mo
le naa r in d Vrijheid, katholiek, 
schepen va n 17 januari 1908 to t 11 
februari 1912, burgemees ter van 
12 februari 1912 tot 23 september 
1921 . 

T heodoor Joseph (T heodoor) 
De Braeckeleer (1921-1932) 
( he ldew ind ke 5 januari 
1868- Ophas 1t 9 maart 1950), 

ha r! Loui n van 
trouwd 

pi gl 1 
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landbouwer in Waterloos, katho
liek, schepen van 2 juli 1921 tot 4 
september 1921, burgemeester van 
5 september 1921 tot 5 januari 1933, 
provincieraadslid van 27 november 
1921 tot 8 november 1925. 

Alphonsus Constantinus (Alfons) 
De Brauwer (1933-1953) (Ophasselt 
10 augustus 1872- Gent 17 maart 
1955), zoon van Karel Ladewijk en 
van Sopbie Van Eesbeek, getrouwd 
met Maria Julia Allebaut, landbou
wer, handelaar in het Dorp, katho
liek, gemeenteraadslid 1953-1955, 
schepen van 13 januari 1927 tot ja
nuari 1933, burgemeester van janu
ari 1933 tot 31 mei 1953. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wordt hij bij 
besluit van de secretari s-generaal 
van Binnenlandse Zaken vervangen 
door Edouard Van Hoorde (augus
tus 1941-juni 1944) . 

Noël Arthur Richard (Noël) 
De Vleeschauwer (1953-1977) 
(Ophasselt 27 december 1925-
Aal st 15 mei 2008), zoon van Fran
çois René (zie schepenen) en van 
Clarisse Clothilde Lemaitre, ge
trouwd met Maria Joanna De Turck, 
nijveraar in de Leopo ldlaan 40, 
kathol iek, burgernees ter van 1 juni 
1953 tot22nlaart197~schepen in 
Geraa rd sbergen va n 23 maart 1977 
tot 2 januari 1989. 

Schepenen ( 1830- 1977) 

Leopoldus (Leopold) De Clercq 
(1830-1843+) ( ederbrakel17 
november 1793- Ophasselt 29 
juni 1843), zoon van Josephus 
Benedictus (notaris in Nederbrake l) 
en van Regina Isabella Dhont, 
getrouwd met Isabella Van Lil, 
bierbrouwer, s toker in de Vrijheid 
(hoek Abeelstraat), patriot, liberaal, 
gemeenteraadslid 1822-1830, sche
pen van 6 november 1830 tot 
29 juni 1843. 

Bernarclus (Bernard) 
V andermeeren (1830-1836) 
(Ophasselt 14 augustus 1794- Op
hasselt 4 april1852), zoon van Joan
nes Bernarclus en van Maria There-

OP· HASSELT.- VriJheid, 

De Vrijheid ( 1918). In het begin van de twintigste eeuw is De Vrijheid een 
onderdeel van de drukke verbindingsweg Geraardsbergen-Gent. Ver
scheidene handelspanden en grote boerderijen zijn er gevestigd. Rechts 
vooraan vinden we het 'estaminet' van de familie De Cremer. De gesloten 
hoeve ernaast behoort toe aan de familie De Boe (hoek Reukenstraat). 
Links vooraan is het vervoerbedrijf Van de Mergel gehuisvest. Bemerk de 
boomezel voor het gebouw. In het voorlaatste huis is achteraan het bedrijf 
Rapide van de familie De Vleeschauwer pas opgestart. En het laatste huis 
in de rij is sedert 1908 opgesplitst in een melkerij en een boerderij. Voor 1880 
was er meer dan een eeuw een bierbrouwerij ondergebracht. 

sia Prieels, getrouwd met Isabella 
De Strooper en daarna met Amelia 
Regaert, landbouwer in de Vrijheid 
(Reukens traat), patriot, schepen 
van 6 november 1830 tot 13 oktober 
1836. 

Joannes Baptist (Jan Baptist) Van 
Heghe (1836-1845) (Ophasselt 15 
februari 1781- Ophasselt 29 decem
ber 1854), zoon van Servatius en 
van Maria Theresia Vandermeeren, 
ongehuwd, landbouwer in de 
Moenebroek, schepen van 14 okto
ber1836 tot7januari1846. 

Desiderus Maximilianus (Desiré) 
De Bisschop (1843-1863) (Nukerke 
15 september 1805 - Aspelare 2 
mei 1878), zoon van Adrianus 
Franciscus en van Maria Theresia 
Antheunis, getrouwd met Rosa lia 
Berlengée (zuster van Joam1es 
Franciscus- zie burgemees ters), 
landbouwer in de Moenebroekstraat 
(alleenstaande hoeve op het 
Kertensveld), katholiek, gemeen
teraadslid 1864-1866, schepen van 
6 november 1843 tot 22 december 

1863. Hij verhuist in 1867 naar 
Aspelare, waar hij als particulier 
woont op de Plaats. 

Benoit De Boe (1846-1848, 1852-
1863 en 1872-1878) (Ophasselt 28 
juni 1811- Ophasselt 30 augustus 
1890), zoon van Jan Baptist en van 
Joanna Catharina Schollaert, ge
trouwd met Amelia Vandevelde, 
landbouwer in de Vrijheid (hoek 
Hasseltkouter), katholiek, gemeen
teraadslid 1843-1845, schepen van 
26 maart 1846 tot 18 oktober 1848, 
van 31 december 1851 tot 22 decem
ber 1863 en van 22 augustus 1872 tot 
24 januari 1879. 

Petrus Franciscus (Petrus Francis) 
De Spiegeleer (1848-1851 en 1864-
1874) (zie burgemeesters). 

Joannes Franciscus (Jan Francis) 
Van Peteghem (1864-1869) 
(Steenhu i ze 11 december 1812 -
Ophasselt 10 november 1898), 
zoon van Petrus en van Theresia 
De Clippele, ge trouwd met Rosalia 
De Brauwer, landbouwer, later 
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Joa nne Ba pti te D e Boe (1871-
1 2) ( pha_ elt 13 augustus 1823 
- Ophasselt 9 december 1881), zoon 
\· :J.n driemus en \'an The res ia Prae t, 
getrouwd met ~ I aria Theres ia Re
dant, landbouwer in d e Vrijhe id , 
1-.atholiek, gemeentera<J d s lid 1870-
ll'71. schepen \ ' clll 1c ap ril1 871 to t 
21 a ug ustus l c 72. 

Donat (Donatus) D e Brae ke lee r 
(1 75-1883 ' ) (\\'oubrec htegem16 
L)!...tober 1 1 -Op ha se i t 16 decen1-
ber 1 3), zoon \'dil Joannes Baptist 
en , ·an i\.larid Anna Schollaert, ge
trouwd met~ !a ri a Josepha Bran
LJUa r, la nd bo u\,·e r o p de Plaats, 
1-..atholiek, ~c hepen \' dn 3 d ecember 
1 7-f to t 16 d ecember 1883. 

Louis Vanden Broeck (1879-1884) 
l.t.ie burgemees te r">) . 

Petru Va n Petegh e m (1885-1888) 
( .t. ic burgemee<, te r">) . 

harles Fra nciscus T heod oriu s 
{Theodore) Ber lengée (1885-1887) 
!Opha'>">e lt 27 juli 1 W~ 1 - Ophd'>">e lt 
10 '>ep tem b ·r 1H9ó), i'<>on van bur
gemce'> te r Ka r ·I l_ou ew ijk en v<Jn 
Virgeni • Ba ·rt, getrouwJ met 'on 
'> tan ti a Va n f) ·r Ml'l'rl'n, lanJbou 
\\' (' r in J e Mo ·nebrock, katho li ek, 
'>C h 'Pl'll va n ) febru a ri 1 HH S tot I ó 
fl·b ru a ri 1HHH. 

Augu te Bonne (1 88-1890 ' ) 
( I ·tt ·rho ut ·m n ja nuari 1 H44 -
O p har., ·lt9 maa rt 1890), zoon van 
C ha rl . ., ·n v n b b ·l id Th ·r . .., i, 
() · W ·l ·, g •trouwd m 'l St •phJn i • 
l...anJr u • a rolin • Cl ·m ·ntin · 
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L opoldu Franci cu (Leopold) 
D e piegeleer (1889-1898) 
( phas e lt 1 ju li 1844), zoon van 
Pe trus Franciscus (zie burge mees
te rs) en van Lucia Elisabetl1 Va n 
Heg he, ge trouwd me t Sy lv ia 
De Vroed e, landbouwe r in d e 
Abeelstraat, katholi e k, ge mcente
r,Hd s lid 1885-1887, sche pe n va n 21 
november 1888 to t 15 se pte mbe r 
1898 (o nts lag). 

Jan Bapti s t Va n D a mme (1891-
1904+) (S int-Ma ri a- Li e rd e 9 se p
te mbe r 1832- Ophasse lt 4 novem
ber 1904), zoon va n C ha rl es- Lo ui s 
en va n Mari e Delphine Bau wens, 
ge tro uwd me t Francisca Ga ubl o m-
me, landbo uwe r in Waterloos, 

Duiv nforen in d e M o nebroek 
(2009) . D heerlijkh e id Moor n 
brouck was een vo lleen van he t 
leenho f van M orke en Ronne. 

n dus s d erf he l eind van d e 
d ert iend ee uw en o c hterleen 

ka tho li k, g m nt raadslid 1882-
1890, s h p n va n 21 januari 1891 
tot 4 nov mb r 1904. 

Th eophile D e Waele (1898-
1921 ' ) (M re lbek 13 maart 1836 
- Ophasselt 7 m ei 1921), zoon van 
Ma ri e The rese De Waele, getrouwd 
me t joa nna De Clercq, landbouwer 
o p d e Ga pe nbe rg, katho liek, sche
pe n va n 16 se pte mber 1898 tot 7 mei 
1921. 

Jose phus Am ed eu s Oozef) Van 
Heghe (1905-1907) (Ophasse lt 2 juli 
1 R75), zoon va n Frederick en Marie 
Therese Ton·ekens, ge trouwd met 
Maria Sophia De C lippele, landbou
vver op de Dries, katholiek, schep en 
v<1n 19 april1905 tot 16 janu ari 1908. 
I lel gezin verhui s t in november 
190K nëlar Ned e rhasselt. 

Caro lus Franciscus (Kare l Francies) 
Ber lengée (1908-1912) (z ie burge
mcl'~ t c rs). 

Pros per De Caoman (1912-1921) 
( O~)h <1 ~sclt 25 juni 1871- Ophasselt 
22 oktober !9SR), zoon van Jan 
13<lpli s lL'Il \'an Joanna Va nder
mecre n, ge tro uwd met Mari e 
Sidonie \ '<1 n Ru :·;skensve ld e, land
bou\\'L' r in de i\1ocne broek, katho
liek, sc hq>L' Il \'<lil 6 maart 1912 tot 
I ju I i I l)21 . 

T heodoor Jozef De Braeckeleer 
(1921) (/ie burgem ees te rs). 

Prosper De Waele (1921-1926 en 
1933-1952) (Op hasselt 26 februari 
lf\ 74 - Op h,1sse lt 23 december 1957), 
zoon \',lil Thcophile e n va n Joa nna 
DL' Clcrcq, gctromvd m e t Ma thilde 
Lc m age, ka th o liek, gem eente raad s
lid 1927- 1932, sche pen van2juli 
192 1 tot 12 januari 1927 e n van 5 
j<lnuMi 1933 tot 12 januari 1953. 
TijdL·ns dL' T~vvcede Wereldoorlog 
-..vord l hij bij bes i u i t van de secre
lMi s-generaa l va n Binnen la nd e 
/,1kcn eerst vcrva ngen door g -
m 'L'nl c ra<l d s lid e a r Scheirlinckx 
(fe bru a ri 1942-fe bruari 1943) n 
d ,1a rna door Jo e ph D e Clercq 
(maa rt 1943-3 ptember 1944). 



8 

Biografisch repertorium van de dienstverleners van Ophasselt 

Jan Baptist De Turck (1921-1926) 
(Smeerebbe-Vloerzegem 2 mei 
1851- Ophasselt 2 mei 1939), zoon 
van Francies en van Maria Catha
rina Laurent, getrouwd met Con
stantia (Octavie) Machtelinckx, 
katholiek, schepen van 15 oktober 
1921 tot 12 januari 1927. 

Alphonsius Constantinus 
(Alfons) De Brauwer (1927-1932) 
(zie burgemeesters). 

Fernand Omer Gaston (Fernand) 
Van Heghe (1927-1932) (Ophasselt 
24 november 1873 - Ophasselt 24 
november 1951), zoon van Karel 
Loclewijk en van Zoë H ubertine 
Zélie Lelubre, getrouwd met Marie 
Celestine Vander Meeren, katho
liek, landbouwer in de Moene
broek, schepen van 13 januari 1927 
tot 4 januari 1933. 

Joannes Baptista (Jan Baptist) De 
Sterck (1933-1938) (Ophasselt 4 
mei 1867 - Ophasse l t 7 december 
1955), zoon van Frederick en van 
Amelie De Turck, getrou wd met 
Delphine Cauwel, landbouwer in 
de Hasseltkouter 25, katholiek, 
gemeenteraadsl id 1.927-1932, sche
pen van 5 januari 1933 tot 5 januari 
1939. 

Francois René (René) De Vlee
schauwer (1939-1952+) (Ophasselt 
9 augustu s 1879 - Ophasselt 20 
november 1952), zoon van sn'lid 
Richard en van Matbi lde Monjour, 
getrouwd met Clarisse Clothilde 
Lemaitre, landbouwer, mecanicien, 
fabrikant in de Vrijheid 34, katho
liek, schepen van 6 januari 1939 
tot 20 november 1952. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wordt hij bij 
besluit van de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken vervan
gen door Henri Robinon (februari 
1942-3 september 1944) . 

Albinus (Albin) Van den Bossche 
(1953-1970+) (Ophasselt 1 maart 
1891- Ophasselt 2 maart 1970), 
zoon van Petrus Joannes en van 
Maria Catharina De Vos, getrouwd 
met Alina Van den Noortgate, 

Établissement de Vleesebauwer Frères à Opbasselt 
. Fabri~ue exclusive de coupe-racines "Rapide" 

Pe ut N~veu: Eh b1en G~and 'Onc~e commenr trouvez-vous Ie "Rapide"? 
Grand Oncle CentenaHe: DepUJs cent a ns que je suis au monde' nulle . 
part ie n' ai rencontré un coupe- racincs aussi simp Ie que parfait.l!; 

Werkh·,ti z~ n Gebroul~rs de Vleeschauwer L Üphassclt 
U11,;l·,ineli jke verva.:J.rd igins du B èet-mo l t>n~ " Rapide .. 

Klein N ~ef: w~t Grooto.:>m ho:: vindt gi j de " R apide .. ? 
Hondeïdjar ig<! Gro::>to"n1 : Sderj hon.Jerd jaM dat ik te wereld be:1. 
heb ik nergc:n: ::ulk volmaak t nuttig tuig ontmoet.!!! 

Ra pide -tweetalige kaart van een roopmolen ( 1925) . Vijf zonen 
van smid Rlèhord De Vleeschouwer stichtten in de Vrijheid in het 
begin van de twintigste eeuw het bedrijf Ropide, dot zich specia
liseerde in het vervaardigen van landbouwmachines. Het toppro
duct was de roopmolen. Deze prentkaart zorgde voor een unieke 
promotie van het toestel. 

landbouwer en kolenhandelaar in 
de Boesberg 1, katholiek, gemeen
teraadslid 1921-1927 en 1939-1952, 
schepen van 15 januari 1953 tot 
2 maart 1970. 

Jozef Desiré Alfons Benoit (Jozef) 
Allebaut (1953-1977) (Ophasselt 
15 oktober 1918 - Zottegem 30 
augus tus 2007), zoon van Jozef 
Omer en van Maria Celina Van 
Darmne, ge trouwd met Simonne 

Van Den Neucker, landbouwer in 
de Alfonslaan 43, liberaal, sch epen 
van 13 januari 1953 tot 22 maart 
1977. 

Julius (Jules) De Clercq (1970) 
(Ophasselt 25 oktober 1918), zoon 
van Remigius en van Maria Louisa 
De Mulder, ge trouwd met Paula 
Alice Zoë De Tenm1enT1an, dor -
ondernemer in de Brambroek 21, 
katholiek, gemeenteraad lid 1955-



lll70 t'n 1971-1977, schept'n van I 
juli 1970 tot 13 j.muari 1971. 

Benedikt Roger (Benoit) Bruyland 
(1971-1977) (Steenhuize-Wijnhuize 
18 aprill925), getrouwd met 
Cecilia Ces,1rina Van Heghe, ver
zekeringsagent in de Gapenberg 5, 
katholiek, gemeenteraadslid 1953-
1970, schepen van 14 januari 1971 
tot 22 maart 1977. 

C. Gemeentesecretarissen 
(1831-1977) e) 

Augustinus (August) Vanden 
Bossche (1831-1863) (Sint-Maria
Oudenhove 29 februari 1800 - Op
hasselt 17 december 1883), zoon 
van Petrus Franciscus (dokter 
in Nederbrakel) en van Theresia 
D'Hauwer, getrouwd met Coleta 
Lebrun, belastingschatter (1827-
1854) Geraardsbergen-Zottegem, 
leraar en gemeenteontvanger 
(1830), later herbergier, winkelier 
en landbouwer (1854) en grond
eigenaar (1883) in de Kerkstraat 
Hij wordt op 24 april1831 de 
eerste gemeentesecretaris na de 
Onafhankelijkheid en blijft dat tot 
zijn ontslag op 63-jarige leeftijd op 
25 mei 1863. 

Franciscus Leopoldus (Francies 
Leopold) Vanden Bossche (1863-
1904) (Ophasselt 13 juni 1836-
Ophasselt 15 februari 191 0), zoon 
van gemeentesecretaris Augus
tinus en van Coleta Lebrun, ge
trouwd met Pelagie Steppe, eige
naar in de Kerkstraat (191 0). Op 1 
juni 1863 volgt hij zijn vader op als 
gemeentesecretaris. Hij geeft op 
73-jarige leeftijd zijn ontslag op 12 
juli 1904. In 1907 wordt hij nog tot 
gemeenteraadslid gekozen. 

Blografisch rept?rtorium van de dienstverleners van OphaJse!t 

Joseph Marie (Jozef) De Boe 
(1 904-1945) (Ophasselt 1 febru-
ari 1883- Zottegem 11 maart 
1957), zoon van Eugene en van 
Maria ldonia Van Peteghem, 
getrouwd met Maria Bertha Van 
Waeyenberghe, Leopoldlaan. Hij 
krijgt als gemeentesecretaris het 
vertrouwen van de gemeenteraad 
op 7 september 1904 en van de 
Bestendige Deputatie op 14 okto
ber. Op 12 maart 1945 moet hij om 
gezondheidsredenen worden ver
vangen door Hilaire Neckebroek, 
gemeentesecretaris van Voorde. 
Drie maanden later (op 12 juni 
1945) aanvaardt de gemeenteraad 
zijn ontslag. Herman Herpelinck 
wordt die dag aangesteld als tijde
lijke secretaris. 

Armand Jozef Frans (Herman) 
Herpelinck (1946-1957+) 
(Ophasselt 3 maart 1915 -
Geraardsbergen 21 juli 1957), zoon 
van Josephus Homerus en van 
Maria Odila Bauwens, ongehuwd, 
bediende ravitaillering sedert 1 
juli 1940, Brambroek 2. Hij wordt 
gemeentesecretaris gekozen op 
16 juli 1946 en treedt in dienst 
(eedaflegging) op 26 september 
1946. Hij is gemeentesecretaris in 
Pollare (1942-1944) en wordt in 
1950 ook gemeentesecretaris van 
Hemelveerdegem. Wegens ge
zondheidsredenen moet hij op 12 
juni 1957 worden vervangen door 
Omer Raes, de gemeentesecretaris 
van Nederhasselt Deze blijft in 
dienst tot de aanstelling van een 
nieuwe secretaris. 

Theophiel Désiré Jozef Hubert 
(Theo) Blaton (1958-1977) 
(Hundelgem 3 november 1932 
-Geraardsbergen 29 december 
1999), zoon van René en van 
Marguerite Van Kimbeeck, ge-

trouwd met Raymonda Marie 
Elodie Scheirlinck. Hij wordt 
gemeentesecretaris gekozen op 29 
juli 1958 met vijf stemmen tegen 
vier stemmen voor Omer Raes. Hij 
treedt in dienst (eedaflegging) op 
15 oktober 1958. Hij is ook ge
meentesecretaris van Hundelgem 
(1962-1970). Theo Blaton blijft ge
meentesecretaris van Ophasselt tot 
de fusie op 23 maart 1977. Daarna 
wordt hij bestuurssecretaris in 
Geraardsbergen. 

D. Parochiegeestelijken (b) 

Pastoors (1748-2000) 

Nicolaus Pauly (1748-1804+) 
(Berlare ca 1721 - Ophasselt 29 
augustus 1804), zoon van Petrus 
Marcus Josephus en van Theresia 
Francisca Van Eyck. Hij is bac
calaureaat in de theologie. Hij is 
gedurende zesenvijftig jaar paro
chieherder in Ophasselt. 

Cornelius Vander Borght (1804-
1853.) (Sint-Gillis 24 maart 1767 
- Ophasselt 15 februari 1853). Na 
zijn priesterwijding in Mechelen 
(1791) is hij onderpastoor in Op
wijk (1792), deservitor in Dender
houtem (1801) en pastoor in Goe
ferdinge (1802). Op 5 september 
1804 wordt hij benoemd tot pas
toor van Ophasselt. Hij zal het 
achtenveertig jaar blijven. 

Joannes Constantinus De Smet 
(1853-1872+) (Ninove 30 juli 1802 
- Ophasselt 1 maart 1872), zoon 
van Cornelis en van Coleta Van 
Steenberghe. Na zijn priester
wijding in Doornik (1828) wordt 
hij onderpastoor in Aalst (1830), 
Zele (1835), Schoorisse (1838) en 
Moortsele (1840) en pastoor in 

r) Rijk..c;archid Gent, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen 1830-1850, gemeentesecretarissen nr. 365/7 en 368/1; 
Rijksarchief f:kveren, Fonds Provincil• Oost-Vlaanderen, gemeentl•personcel R/66/1 en gemeentesecretarissen R/9-
HH-1, regit.ter OphaHsclt 1850-1970. 

(") De data steunen hoofd1.akl'lijk op: Luc Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium va11 de priesters va11 liet hisdom Ge11t 1802-
1997, KADOC, Lcuv~n, 19Y7 (twee dek•n) ); Dekenaal Archief Geraardsbergen, Acta dcca11atus Gcrardimollft'llsis (1812-
1996); Archid Kerkfabriek Ophassclt, Ubcr Memorialis de Oplmssclt Districtlis Gcrardimollh'llsis, Filip )niet en !lilde Van 
Paept".~em, Ophassdt in beeld (1900-1976), Gcschicd-L•n I leemkundige Kring Gcrardimontium, Geraardslx'rgen, 2006. 
f"A!n biJZOnder woord van dank aan pastoor Roger Cosijns. 
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Waarbeke (1842). Op 22 februari 
1853 wordt hij benoemd als pa
rochiepriester in Ophasselt. Zijn 
aanstelling heeft er plaats op 18 
maart in het bijzijn van zijn getui
gen Constant Vander Mijnsbrugge, 
pastoor van Ninove, en Linus 
Van Esbroeck, pastoor van 
Nieuwenhove. 

Joannes Baptist Cornelis (1872-
188o+) (Zeveren 6 januari 1822 -
Ophasselt 4 mei 1880), zoon van 
J oannes. Hij is eerst onderpastoor 
in Opbrakel (1847) en daarna in 
Baarle (1862). Op 15 maart 1872 
stuurt de bisschop hem naar 
Ophasselt. Hij wordt er geïnstal
leerd op 23 maart in aanwezig
heid van zijn getuigen Bernarclus 
Vander Haeghen, pastoor van 
Steenhuize, en Petrus Joannes 
Teirlinck, pastoor van Sint
Maria-Lierde. Pastoor Cornelis 
laat in 1876 bij Prosper Speek uit 
Geraardsbergen een nieuwe nis 
bestellen voor het altaar van Sint 
Pieter. In 1877 laat hij Prosper 
Speek het hoogaltaar schilderen, 
marberen en vergulden. 

Franciscus (Frans) Peleman 
(188Q+) (Schellebelle 10 april 
1818- Ophasselt 5 augustus 
1880), zoon van Livinus en van 
Rosalia Beernaert. Hij is achter
eenvolgens coadjutor in Wanzele 
(1847), onderpastoor in Gordegem 
(1847), Sint-Lievens-Esse (1851), 
Nokere (1853), Bassevelde (1855), 
Zevergem (1860) en Ledeberg 
(1861), en pastoor in Zeveren 
(1870). Hij wordt in Ophasselt 
benoemd op 13 mei 1880 en er 
geïnstalleerd op 31 mei 1880. Zijn 
getuigen zijn Bernarclus Vander 
Haeghen, pastoor van Steenhuize, 
en Henricus Verwilghen, pastoor
deken van Deinze. Amper twee 
maanden na zijn aanstelling sterft 
pastoor Peleman. 

Adolphus (Adolf) Van 
Cleemputte (1880-1881 +) 
(Geraardsbergen 16 augustus 
1824 - Ophasselt 26 oktober 
1881), zoon van Adriaan en van 
Sophie Bogaert. Hij heeft pas zijn 

priestergeloften afgelegd als hij 
in 1848 onderpastoor wordt in 
Kruishoutem.Daarna is hij onder
pastoor in Ninove (1851), en pas
toor in Volkegem (1868) en Appels 
(1872). Op 16 augustus 1880 wordt 
hij overgeplaatst naar Ophasselt. 
Zijn installatie heeft er plaats op 28 
augustus in het bijzijn van zijn ge
tuigen Bernarclus Vander Haghen, 
pastoor van Steenhuize, en 
Donatus De Sadeleer, pastoor van 
Voorde. Pastoor Van Cleemputte 
sterft een jaar na zijn aanstelling. 

Ludovicus Philippus 
(Lodewijk) Sadones (1881-1894) 
(Geraardsbergen 26 september 
1835- Gent 23 augustus 1903), 
zoon van winkelier Henricus en 
van Eleonora Stalpaert. Priester 
Sadones is eerst surveillant in 
Oudenaarde (1861) en later leraar 
in Eeklo (1864). Vervolgens is hij 
onderpastoor in Outer (1867) en 
Nederbrakel (1875). Op 14 novem
ber 1881 wordt hij aangesteld als 
pastoor in Ophasselt. Hij verlaat 
in april1894 de parochie om 
parochiepriester te worden van 
Erembodegem. 

Jean Petrus Ludovicus (Jan) De 
Schryver (1894-1906+) (Gent 13 
juni 1836- Ophasselt 4 februari 
1906), zoon van Petrus Antonius 
Josephus en van Sophia Coleta 
Debacker. Hij is achtereenvol
gens coadjutor in Sint-Goriks
Oudenhave (1864), onderpas
toor in Moorsel en pastoor in 
Nieuwenhove (1881). Op 4 mei 
1894 benoemt de bisschop hem 
als pastoor in Ophasselt. Zijn 
aanstelling heeft er plaats op 18 
mei. Hij wordt hierbij bijgestaan 
door Dominicus Van Houck, pas
toor van Moorsel, en Carolus De 
Lantsheer, pastoor van Waarbeke. 

Conrad Maria Franciscus 
Josephus (Conrad) Hebbelynck 
(1906-1908) (Gent 24 november 
1859- Gent 26 februari 1910). 
Priester Hebbelynck is eerst 
leraar in Deinze (1883) en later in 
Geraardsbergen (1883). Daarna 
wordt hij onderpastoor in Sint-

Jozef Gent (1888) en Sint-Niklaas 
Gent (1897). Op 28 februari 1906 
benoemt de bisschop hem als 
pastoor in Ophasselt. Zijn instal
latie heeft er plaats op 11 maart 
1906. Zijn getuigen zijn Adolf 
Hebbelynck, rector magnificus KU 
Leuven, en erekanunnik Henri 
Claeys, pastoor in Sint-Niklaas 
Gent. Pastoor Hebbelynck neemt 
op 5 november 1908 om gezond
heidsredenen ontslag. 

Leo Victor (Victor) Van Ghelue 
(1908-1914) (Oudenaarde 3 febru
ari 1861 - Zegelsem 30 oktober 
1919). Hij is surveillant in Lokeren 
als hij in Gent op 20 december 1884 
priester wordt gewijd. Later is hij 
onderpastoor in Vrasene (1888) en 
Sint-Pauwels (1897). Op 6 novem
ber 1908 benoemt Mgr. Stillemans 
hem als pastoor van Ophasselt. 
Zijn aanstelling heeft er plaats 
op 22 november met als getuigen 
Alphans Verdickt, onderpastoor in 
Geraardsbergen, en Leo De Witte, 
onderpastoor in Velzeke. Pastoor 
Van Ghelue wordt in april1914 
overgeplaatst naar Zegelsem. 

Nota: Op 19 juni 1909 wordt de 
dekenij Geraardsbergen gesplitst 
en wordt een nieuwe dekenij 
Nederbrakel opgericht. Ophasselt, 
Deftinge, Hemelveerdegem, 
Nederbrakel, Opbrakel, Parike, 
Sint-Maria-Lierde, Sint-Martens
Lierde en Steenhuize-Wijnhuize 
vormen het nieuwe district. 

Alfred Thierens (1914-1918+) (Sint
Pauwels 13 maart 1860- Ophasselt 
10 januari 1918), zoon van Fideel 
Amand en van Maria Ludovica 
Vioen. Hij legt zijn priestergelof
ten af op 18 december 1886. Hij 
is vervolgens onderpastoor in 
Everbeke (1887), Hansbeke (1890), 
Ursel (1897), Steenhuize-Wijnhuize 
(1900), Zingem (1903) en Elversele 
(1907). Op 30 april1914 benoemt 
de bisschop hem als pastoor in 
Ophasselt. Op 1 juni wordt hij er 
door August Vael, pastoor-deken 
van Nederbrakel, plechtig aan
gesteld. Zijn getuigen zijn Stem 
Blomme, oud-pastoor van Sint-



Eugeen Franci cu (Eugeen) 
De Paepe (1918-1925) ( int
Krui -Winkel16 oktob r 1 67-

I rbeke 12 maart 1933) . Hij is I -
raar in in e a l hij op 17 d cem
ber 1 9_ to t priester word t gew ijd . 
Hij i nderpa toor in B erve lde 
(1c9-l), Kruishoutem (1898) en 

udenaarde (1907). Op 23 januari 
191 tuurt lg r. Seghers hem a ls 
pastoor naar Ophassel t. Na de be
\Tijding ontvangt hij de Franse (17 
november 191 ), Ca nadese (28-31 
december) en Belg ische bevrijders 
(S februari 1919) zee r ha rtel ijk. In 
april1925 verwi se lt hij de paro
chie met Meerbeke. 

René Van Draogen broeck (1925-
1933-) (Grimbergen 6 januari 1868 
- Brugge 26 juni 1933). a z ijn 
prieste rw ijding (1 91) wordt hij 
onderpas toor in eufv ill es (1892) , 
leraar in Dendermonde (1892), 
onderpastoor in Hansbe ke (1897) 
en Maldegem (1906), direc teur 
bij de zusters van de Vis ita ti e in 
Langerbru gge (1909), en pas too r 
in Beerlegem (191 8). Op 16 ap ril 
1925 wordt hij 'gepromoveerd tot 
pastoor van de Schone Parochi e 
Ophassel t'. Hij wo rdt e r aa nge
steld op 17 mei in he t b ij zi jn van 
zijn g tuigen Loui c, De Windt, 
pasto r-d ken in int-Mar ia-
Hor b •k , en ctaaf Roggcman, 
pa toor van Paulat m. Pas toor 
Van roogenbro ck laa t in 1927 d 
k rk vo rzien van I ktri cite it . 

Leo Jozef (Leo) De Ruyck (1933-
1939' ) (N d •r nam 11 augus tus 
1874- phass lt 5 jun i 1939) . Hij i 
I "raar an h t coll g in R ns Is 
hij p 12juni 1897 w r t p ri s t r-

), Uber Memnrinli li de pita sell , p. 36. 
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PHAS E'LT K61'~ 

De kerk ( 1909). De parochiekerk van Ophasselt wordt al vermeld 
in de elfde eeuw. Het patronaatsrec ht hoorde dan toe aan de 
abdij van Verdun en ging later over naar de abdij van Hon
necourt. Na een brand omstreeks 1600 bleven er van de één
beukige bidplaats alleen de kruisingtoren en de torenpijlers o ver. 
De nieuwbouw van het driebeukige schip en het koor duurde 
bijna een halve eeuw. Het huidig interieur van het schip dateert 
van 1777 (*) . Het koor werd vernieuwd in 1812. De kerkhofmuur is 
gebouwd in 1908. 

gew ijd . Daarna i hij onderpas toor 
in Vian (1899), Appelterre (1902), 
M r nd re_.. (1907) en te kenc 
(191 3), n pa toor in El t (1922). 

p 14 ju li 1933 wordt hij paro hi -
h rd r b no md in phas lt n ' r 
op 30 juli aa ng t ld .Zijn g tui gen 
zi jn Lo ui Windt, pa t or-

deken in int-Maria-Horeb ke, 
en Jc room D Bo, pa toor in 

tcenhuize-Wijnhuize. 

Albert Jule Edmond Ghislain 
(Al bert) Brocorens (1939-1948) 
( e raa rd b rg n 11 juni 1 1 -

raa rd b rg n 12 j nuari 1 1), 
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zoon van dokter Edmond Egide 
Ghislain en van Maria Josephina 
Ghislena De Brabanter. Hij legt zijn 
priestergeloften af op 17 juni 1905. 
Hij vervult volgende pastorale 
taken: coadjutor in Zottegem (1905), 
onderpastoor in Zottegem (1907) en 
Sint-Paulus Gent (1915), en pastoor 
in Elene (1931). Op 3 juli 1939 wordt 
hij overgeplaatst naar Ophasselt. 
Zijn plechtige aanstelling heeft er 
plaats op zondag 13 augustus. Hij 
krijgt z ijn ontslag op 65-jarige leef
tijd op 30 september 1948 en verlaat 
de parochie op 13 oktober. 

Joseph Arthur (Jozef) Schockaert 
(1948-1958) (Erondegem 3 april1898 
- Gent 20 deceiTtber 1972) . Hij is 
onderpas toor in Oordegem (1924), 
Heusden (1933) en Des telbergen 
(1934), en pas toor in Sint-Maria
Latem (1945). Hij word t pastoor in 
Ophasse lt op 29 september 1948 
en er geïns ta ll eerd op 17 oktober. 
In september 1958 verlaat hij de 
paroc hie en word t hij pas toor in 
Tielrode. Een jaar later wordt hij 
aanges te ld als directeur van de 
zus ters van het hospitaal in Temse 
en nog twee jaa r la ter als a lgemeen 
direc teur va n de zusters van de 
Heilige Vincentius in Oostakker. 
Pastoor Schocké1ert ligt in 1949 
mede aan de basis van de bouw 
va n he t patronaat voor jongens De 
Gnruc. 

Charles Marie Jozef (Karel) 
Mortiers (1958-1969) (Wetteren 
13 februari 1907- Lede 5 februari 
1977). Onmiddellijk na zijn priester
wijding wordt hij onderpastoor in 
Kleit (1933). Daarna bekleedt hij nog 
volgende pastorale ambten: onder
pastoor in Schoonaarde (1936) en 
Vrasene (1946) en pastoor in Ronsele 
(1952) . Op 15 september 1958 wordt 
hij benoemd in Ophassel t en er 
geïnstalleerd op 19 oktober. Op 20 
maart 1969 geeft hij zijn ontslag. 
Pastoor Mortiers laat in 1959 de 
oude communiebank vervangen 
door een eiken communietafel en de 
tien oude witte kerkvensters ver
wisselen voor kunstglasramen. Op 
16 januari 1969 wijdt hij het nieuw 
kerkhof in. 

Inhuldiging pastoor Mortiers (1958) . Op 19 oktober 1958 wordt pastoor 
Karel Mortiers in Ophasselt geïnstalleerd door de deken van Nederbrakel. 
Op de foto zien we de nieuwe pastoor (midden zonder hoed). Hij wordt 
geflankeerd door o.a. burgemeester Noë/ De Vleeschauwer (midden) en 
de schepenen Albin Van den Bossche (tussen pastoor en burgemeester) 
en Jozef Allebout (links vooraan) . De deken staat links van de pastoor en 
zijn twee getuigen rechts. 

No tn: Op 1 januari 1969 wordt 
een nieuwe dekenij Ophasselt 
opgericht. Ze omvat de parochies 
Ophassel t, Steenhui ze-Wijnhuize, 
Sint-Lievens-Esse, Schendelbeke, 
Smeerebbe-Vloerzegem, Idegem, 
Voorde, Zandbergen, Grimminge, 
Waarbeke en Nieuwenhove. 

Roger Carlos Albert (Roger) De 
Craene (1969-1995) (Ledeberg 29 
mei 1920). Op IJS-jarige leeftijd 
gaat hij in augustus 1995 op rust in 
Hekelgem. 

Nota: Op 1 januari 1981 wor
den de grenzen van de dekenij 
Geraardsbergen gelijkgesteld 
aan de grenzen van de nieuwe 
fusiegemeente. Ophasselt be
hoort opnieuw tot het district 
Geraardsbergen. 

Luc Ernest Gustaaf Roger (Roger) 
Cosijns (1995-heden) (Ninove 12 
maart 1954), zoon van Andreas 
Paul en van Maria Alice Van 
Wilderode. Hij wordt op 31 au
gus tus 1995 pastoor benoemd in 
Ophasselt. Voordien is hij onder-

pastoor in Heldergem-Kerksken. 

Onderpastoors ( 1803-1953) 

Judocus Joannes Rens (1803-1806) 
(Geraardsbergen 8 april1750-
Overboelare 14 oktober 1814), 
zoon van Joannes Baptist en van 
Anna Maria Antheunis. Hij treedt 
in bij de Minderbroeders (broeder 
Bertrandus). Na zijn priesterwij
ding wordt hij op 15 januari 1803 
als onderpastoor aangesteld in 
Ophasselt. Hij moet er de twee-
en tachtigjarige pastoor Pauly 
bijstaan. Na diens overlijden wordt 
hij op 10 januari 1806 pastoor in 
Overboelare en Goeferdinge. 

Desiderius Inghels (1845-1848) 
(Kieldrecht 21 februari 1819-
Dendermonde 18 maart 1849). 
Onmiddellijk na zijn priesterwij
ding wordt hij op 31 januari 1845 
onderpastoor in Ophasselt. Begin 
januari 1848 verlaat hij de parochie 
om onderpastoor te worden in 
Zwijndrecht. Tien maanden lat r 
geeft hij om gezondh id r d n 
ontslag. · 



Constantinus Fidelis Amandus 
(Const.mt) V .m Belle (1848-
1853) (Viane 18 september 1821 
- Zonnegt'lll 8 april1874), zoon 
\'.U\ gemel'ntesecretaris Pt'trus 
Josephus en van Rosalia Anna 
Fr.mcisca DeL' Arbre. Hij legt 
zijn priestergeloften af op 29 mei 
1847. Op 10 januari 1848 wordt 
hij aangesteld als onderpastoor 
in Ophasselt. Daarna bekleedt hij 
nog volgende pastorale ambten: 
onderpastoor in Sint-Lievens-Esse 
(1853), Sint-Maria-Horebeke (1854) 
en Schoorisse (1860) en pastoor in 
Zonnegem (1868). 

Carolus Vanden Bossche (1853-
1856) (Smetlede 6 september 
1821 -Gent 26 juli 1885). Priester 
Vanden Bossche is achtereenvol
gens coadjutor in Beerlegem (1846) 
en Lokeren (1847), en onderpas
toor in Assenede (1848) en Mater 
(1850). Op 29 juli 1853 wordt hij 
aangesteld als onderpastoor in 
Ophasselt. In juli 1855 ruilt hij de 
parochie voor Zulte. In 1857 wordt 
hij kapelaan in Sint-Baafs Gent. In 
1866 geeft hij zijn ontslag. 

Hilduardis Schevernets (1855-
1858) (Dendermonde 17 november 
1817- Zevergem 28 augustus 
1880). Hij is onderpastoor in 
Zevergem als hij op 3 augus-
tus 1855 aangesteld wordt in 
Ophasselt. In november 1858 ver
huist hij naar Geraardsbergen als 
directeur van het hospitaal. In 1870 
wordt hij pastoor van Zevergem. 

ludovicus Van Vynckt (1858-
1874) (Oosteeklo 3 april1826-
Astene 17 juni 1887). Zijn eerste 
opdracht als priester is coadjutor 
in Nederhasselt (1851 ). Op 11 
december 1858 wordt hij onder
pastoor in Ophassclt. In april 
1874 wordt hij parochieherder in 
Astene. 

Emilius leo Maria (Emile) 
Bombeke (1874-1879) (Wetteren 8 
januari 1H4Y - Westrt•m 12 novem
ber 1H95). I lij is k•raar in Gij,.cgem 
als hij in mei 1H74 priester wordt. 
Onmiddellijk daarna op 12 juni 
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begint hij in Ophasselt als onder
pastoor. In februari 1879 verlaat hij 
de parochie en wordt hij achter
eenvolgens onderpastoor in Eist 
(1879), Mater (1879), Appelterre 
(1883) en Gavere (1888) en pastoor 
in Westrem (1893). 

August Cocquyt (1879-1882) 
(Meigem 31 december 1847-
Dikkele 23 oktober 1925). Hij krijgt 
als priester als eerste opdracht 
coadjutor in Sint-Jans-in-Eremo 
(1876). Op 1 maart 1879 is zijn vol
gende pastorale taak onderpastoor 
in Ophasselt. Daarna wordt hij 
onderpastoor in Nieuwerkerken 
(maart 1882) en Deftinge (1888) en 
ten slotte pastoor in Dikkele (1897). 

Franciscus Nuttinck (1882-1886) 
(Steenhuize-Wijnhuize 22 januari 
1851 - Steenhuize-Wijnhuize 25 
januari 1927). Priester Nuttinck is 
eerst coadjutor in Letterhoutem 
(1876), en onderpastoor in 
Michelbeke (1877) en Dikkelvenne 
(1881). Op 14 maart 1882 wordt 
hij benoemd als onderpastoor in 
Ophasselt. Hij blijft er bijna vier 
jaar en verhuist dan als onderpas
toor naar Vinkt (1886) en later naar 
Kerksken (1888). Zijn laatste taak is 
pastoor van Zonnegem (1895). 

Petrus Edmondus (Petrus) De 
Vreese (1886-1887) (Gent 3 no
vember 1856- Vinderhoute). Hij 
wordt in 1882 priester gewijd 
in Haïti, waar hij een tijdje in 
Jacmei onderpastoor is. Na zijn 
terugkeer naar België is hij leraar 
aan het Sint-Gregoriuscollege in 
Ledeberg (1883), aalmoezenier in 
Xhosse (1883) en onderpastoor 
in Sint-Martens-Lierde (1884). 
Op 17 februari 1886 wordt hij 
aangesteld als onderpastoor in 
Ophasselt. Anderhalf jaar later 
vcrtrekt hij als onderpastoor naar 
Kaprijke (1887) en daarna naar 
Rupelmonde (1893). In 1897 wordt 
hij directeur van de zusters van 
Onze-Lieve-Vrouw Visitatie in 
Cent en in 1900 bij de Broeders in 
Sint-Denijs-Wcstrem. In 1903 steekt 
hij opnieuw de oceaan over naar 
Amerika en in 1905 naar Brazilili. 

Theophilus Pessemier (1887-1891) 
(Voorde 26 juli 1859- Moorse) 
16 september 1931 ), zoon van 
landbouwer Petrus en van Maria 
Catharina Van Den Abeele. Na zijn 
priesterwijding (1885) is hij eerst 
coadjutor in Preexen (1886). Op 15 
september 1887 volgt zijn aanstel
ling als onderpastoor in Ophasselt. 
Daarna is hij nog onderpastoor in 
Nazareth (1891) en Sint-Martinus 
Aalst (1900) en pastoor in Sint
Kornelius-Horebeke (1908) en 
Moorse! (1915). 

Louis De Ruyter (1891-1892) 
(Lovendegem 23 juli 1861 -
Oostakker 15 januari 1946). Hij 
ontvangt zijn priesterwijding 
(1888) en wordt onderpastoor in 
Michelbeke (1889). Op 17 januari 
1891 krijgt hij een overplaatsing 
naar Ophasselt. Later is hij nog 
onderpastoor in Meldert (1892) en 
Zandbergen (1895) en pastoor in 
Waarbeke (1912). 

Albert Vander Mensbrugghe 
(1892-1893) (Gent 16 augustus 
1861- Gent 23 december 1935). 
Onmiddellijk nadat hij zijn pries
tergeloften heeft afgelegd, is hij 
leraar aan het Sint-Hendrikscollege 
in Deinze (1887). Zijn eerste 
pastorale taak is coadjutor in 
Goeferdinge (1892). Op 28 decem
ber 1892 wordt hij onderpastoor 
in Ophasselt. Amper een jaar later 
verlaat hij de parochie en wordt hij 
achtereenvolgens onderpastoor in 
Kluizen (1893), Sint-Anna Hamme 
(1897), Vinkt (1898) en Kwaremont 
(1909), en pastoor in Wannegem
Lede (1910). 

Victor Vuye (1893-1895) (Sint
Kornelis-Horebeke 4 september 
1868 - Oudenaarde 5 februari 
1933). Hij wordt priestergewijd op 
23 mei 1891. Zijn eerste pastoraal 
ambt is onderpastoor in Ophasselt 
(18 december 1893). Op 29 oktober 
1895 wordt als onderpastoor over
geplaatst naar Zandbergen. Hij 
verlaat die parochie op 13 septem
ber 1898 en wordt onderpastoor 
in Parnele (Oudenaarde). Enkele 
dagen later wordt hij aalmoezeniL'r 

13 
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Ophasselt. - Aan de Kat 

Het kruispunt De Kat (1939). In 1903 wordt op een hoek van het drukke 
kruispunt van de twee rijkswegen voor rekenin g van de Geraardsbergse 
brouwerij De Kat een gelijknamige herberg gebouwd. In 1909 komt het 
pand in handen van de familie De Turck. Naast het café wordt in de jaren 
twintig een nieuwe graanmolen gebouwd. Op de prentkaart bemerken 
we links een gedeelte van de molen De Turck en de herberg De Kat. Let 
ook op de eerste Esso-pomp. Op de andere hoek van het kruispunt baat 
schrijnwerker Henri Robinon en echtgenote een kruidenierswinkel uit. 
Rechts vinden we de twee nieuwe villa's van de familie De Vleeschauwer 
terug. 

in de geva ngeni s in Oudenaarde. 

Joannes (Jan) Vandevelde (1895-
1899) (Ronse 27 februari 1869 -
Mere 27 januar i 1958). Voor zijn 
aanstelling in Op hasse l t is hij 
onderpastoor in Sin t-Martens
Latem (1893) en coadjutor in Eke 
(1895). Op 30 oktober 1895 begint 
hij als onderpastoor in Ophasselt. 
La ter vo lgt daarop onderpastoor 
in Elst (1899), Hillegem (1901) en 
Oostakker (1909), en pastoor in 
Denderbelle (1918) . 

Henri Arents (1899-1903) (Aalst 
19 april1874 - Kerksken 5 oktober 
1940). Hij is leraar aan het Sint
Hendrikscollege in Deinze als hij 
in 1898 priester wordt gewijd. Op 
26 december 1899 begint hij zijn 
pastorale roeping als onderpas
toor in Ophasselt. Hierna word t 
hij nog onderpastoor in Ursel (21 
december 1903) en Mere (1910) en 
pastoor in Nieuwenhove (1923) en 
Kerksken (1933). 

Leon Cornelius (Leo) Van Der 
Steen (1903-1906) (Ninove 14 

november 1875 - Ninove 22 april 
1963), zoon van hulponderwijzer 
Pe trus Joannes en van Ca tharina 
Pardaens. Priester Van Der Steen 
is eerst coadjutor in Pollare (1901), 
voora leer hij op 9 december 1903 
als onderpastoor wordt aange
steld in Ophasselt. In september 
1906 ruilt hij van parochie met 
Hofstade. Hij verlaat het pastorale 
werk om directeur te worden van 
de zusters van de Heilige Harten 
in Ninove (1915-1960). Hij is tevens 
leraar godsdienst in de midden
school (1921-1937). 

Alberic Van Den Abeele 
(1906-1917) (Nazareth 12 juni 
1876- Lourdes 18 mei 1960) . 
Oruniddellijk na zijn priesterwij
ding word t hij leraar in Deinze 
(december 1902). In 1903 s telt het 
bisdom hem aan a ls coadjutor in 
Zeveren. Op 19 september volgt 
zijn aanstelling als onderpastoor 
in Ophasselt. In 1909 richt hij er de 
Kleine Congregatie voor jongens 
op 'moetende dienen tot kwekerij 
van het H . Franciscus-Xaverius 
genootschap'. In juli 1917 wordt 

hij verplaatst als onderpastoor 
in Denderhoutem. Later volgt 
nog pastoor in Zeveren (1932) en 
directeur van de zusters van Onze
Lieve-Vrouw Visitatie in Gent 
(1938) . 

Eugeen Cooreman (1917-1923) 
(Dendermonde 10 augustus 
1891- Lede 30 november 1967) . 
Onmiddellijk na zijn priesterwij
ding wordt hij op 17 augustus 
1917 aanges teld als onderpastoor 
in Ophasselt. Hij blijft er tot 18 
oktober 1923 wanneer hij verhuist 
naar Moerzeke. In 1940 wordt hij 
pastoor in Smetlede waar hij blijft 
tot zijn ontslag in 1958. 

Albertus-Joseph-Alfons (Albert) 
Van Cauwenberghe (1924-1928) 
(Ninove 14 december 1897 - Aalst 
1 februari 1980), zoon van onder
wijzer Eugeen Petrus Octaaf en 
van Delphina De Bisschop. Zijn 
eerste pastorale taak begint op 1 
januari 1924 als onderpastoor in 
Ophasselt. Daarna is hij nog on
derpas toor inAsper (1928), pastoor 
in Waru1egem (1944) en Oudegem 
(1953) . Daar gaa t hij in augustus 
1968 met rust. 

Albert Steyaert (1928-1929) 
(Evergem 16 mei 1895 - Gent 
23 september 1973). Als pries-
ter wordt hij eerst subregent 
in het Sint-Gregoriuscollege in 
Ledeberg (1920) en daarna leraar 
aan het Sint-Catharinacollege in 
Geraardsbergen (1921 -1 933). Hij is 
tegelijkertijd ook onderpastoor in 
Ophasselt (aanstelling 27 septem
ber 1928) en Zandbergen (aanstel
ling 28 sep tember 1929). In sep
tember 1933 word t hij superior van 
het Sin t-Aloïsiuscollege in Ninove. 
In 1944 word t hij pastoor benoemd 
in Hofstade. 

Georges Bogaert (1929-1936) 
(Gent 16 oktober 1886- Gent 21 
juli 1958). Hij is eers t leraar (1909) 
en subregent (1911) aan h t Sint
Lievenscollege in Gent. Daarna i 
hij onderpastoor in Loclui ti (1919-
1923), en coadjutor in Hof tad 



w rdt 

an-

1 a a (1 3 -1947) (Ron e 
_ :i • mb 'r l 00- per 1 a pril 

': ""). Hij begint zijn loopba. n 
'll leraar a m het nz -Liev -
\ r uw\ m D in b ke-in tituut in 
Zctt ~ m (1927-19 6). Te ns i hij 
coadjutor in rotenberge (1934). 

p 29 sept"mber 1936 wordt hij 
aange teld C~l onderp a toor in 
Opha el t. In augu tu 1947 wordt 
hij pa toor benoemd in Amougies. 
Tten jaar later vertrekt hij a ls pas-
toor naar per. 

Maurice T hom aes (1947-1953) 
(Ron e 1 oktober 1904- Voorde 
15 ap ril1962). Hij i pas leraa r 
in La Louvière als hij in Doornik 
priester wordt gewijd. In he t bis
dom Doornik is hij onderpas toor 
in Haine- aint-Paul (1934) en 
Houdeng-Goegnie (1935) . Op 29 
augustu 1947 wordt hij de laa tste 
onderpas toor van Ophasselt. Hij 
, ·erlaat de parochie a ls pas too r in 
\ 'oorde (januari 1953). 

Priesters uit Ophasselt 

Juliu Joa n ne Baptista Uul es) 
Collage (Ophassel t 15 september 
1906- Gen t 26 augustus 1987), 
zoon van ga reelmaker e rap hinu s 
en van Victorina oetens. Hij 
is pas leraar aan het He ili ge 
~aagdcoll ge in Dendermond a ls 
hij op 3 apr il1 932 prieste r wo rdt 
gewijd . In 1934 word t hij le raa r 
aan h t co l! g' in udenaa rde. 
Tev n i hij r g 'wes t ' lij ke proos t 
van d' VKAJ . In 1940 wordt hij 
•r o kond rpastoo r in d int
Walburgaparo hie, in 1943 a rron
diss •m nt Ie pr o t s iale w r-
~n •n in 1946 aa lm z ni r in de 

g vang •nis. p 15 juni 1956 s t ·lt 
d · bisc;chop h m an a ls peSto< r-
d •n in Ev rg m. r g t hij 
1981 m t ru st. 
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D ir u (D ideer) D e Boe 
( ph, lt 5 kt b r 1 45 -

phc lt 15 prill 18), z n van 
I ndb uw r (Vrijh id) B n di tus 

n an m !ia Vande Velde. Hij 
I gt z ijn pri terg Ioft n af op 19 
d emb r 1 68. Hij i daa rna coad
jutor in Kruib ke (1868) en onder
pas toor in Ka lk n (1 69). Een jaar 
later wordt hij aangesteld a ls leraar 
aan het Sint- atharinacollege 
in Geraardsbergen (1870-1882). 
Hij blijft aan het onderwijs ver
knocht a ls hij direc teur wordt 
in Zeiza te (1882), gevolgd door 
schoolinspec teur in Eeklo (1 887). 
In 1892 aanvaardt hij z ijn aa ns te l
ling als pas toor in uke rke en 
in 1898 in Doe l. In mei 1911 keert 
hij te ru g naa r z ijn geboortedorp . 
Hij bo uw t e r de villa Dés iré op de 
Leo po ldlaan . 

Emie l Leopold Loclewijk (pater 
Emil e) D e Boe (Ophasselt 18 sep
te mber 1937), zoon van landbo u
wer (Ga penbe rg) Omer Theoduul 
Antonius en va n Joa nna Ca tha rina 
I vo nna Eleono ra Verheyden. Hij 
wordt pa te r Sales iaan va n Do n 
Bosco en ve rblijft mo mentee l in 
Heve rl ee. 

Joannes Baptista De Boe 
( phasselt 18 januari 1855-

o twinkel16 oktober 1904), 
zoon van landbouwer Edouardus 
Marce ll inus en van Maria Carolina 
Van Dalem. Hij wordt op 11 juni 
1881 pries tergewijd. Hij is ach
te reenvolgens onderpastoor in 
Bottelare (1881), Ledeberg (1882), 
Stekene (1889), Scheldewindeke 
(1890) en Oostwinkel (1893). 

Joannes Baptista Prosp er 
Hubertu s Oan Baptist) De 
Braeck eleer (Ophasselt 6 juni 1875 
- Overboelare 14 november 1941), 
zoon van landbouwer (Waterloos) 
Cha rl es Loui s en van Augu sta 
Meersman. Zijn priesterwijding 
v indt plaats op 20 december 1902. 
Hij is coadj utor in Oombergen 
(1903) en Kemzeke (1 904), on
de rpastoor in Kemzeke (1905) en 
Wondelgem (1913) en pas toor in 
Overboelare (1929). 

Petrus Laurentius (Laurent) De 
Braeckeleer (Ophasselt 7 augus
tu s 1906 - Envetegem 18 novem
ber 1990), zoon va n landbouwer 
(Dorp) Desiderius en van Amelia 
Octcl\ ' ic1 Wijnant. Hij ontvangt 

De Brusselse Steenweg en de gemeentesc hool ( 1918} . Het gebouw rechts 
is het schoolhuis, gebouwd omstreeks 1911 . Ernaast zien we de gemeente
school, gebouwd omstreeks 1859. Vooraan links van de steenweg wordt in 
1923 een nieuwe gemeenteschool gebouwd. Rechts van de gekasseide 
steenweg loopt een fietspad, dat is gescheiden van de rijweg door heu
veltjes. Links biedt een verharde strook nog gevaarloos speelmogelijkheid 
voor kinderen. 
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zijn priesterwijding op 3 april 
1932. Hij is dan leraar aan de 
Bisschoppelijke Normaalschool in 
Sint-Niklaas. In 1938 wordt hij on
derpastoor in Zottegem en in 1952 
pastoor in Astene. Daar neemt hij 
in 1975 ontslag. 

Arthur Josef (Jozef) Delmotte 
(Ophasselt 29 juli 1917- Gent 7 juli 
2007), zoon van landbouwer Petrus 
en van Maria Octavia Standaert 
(Waterloos), doctor in de theologie 
en licentiaat in de filosofie. Hij 
wordt priestergewijd in Gent op 
16 april1944 (eremis in Ophasselt 
op 23 april). Hij is eerst professor 
aan het Kleinseminarie in Sint
Niklaas (1947) en tevens diocesaan 
bestuurder van de VKSJ (1951-
1958), daarna professor aan het 
Grootseminarie in Gent (1956) en 
daarnaast defensor vinculi en later 
rechter aan de kerkelijke recht
bank van het bisdom Gent (1960), 
president van het Grootseminarie 
(1964), directeur van de Zusters 
van Liefde in Sint-Bavo Gent 
(1968) en algemeen directeur van 
de Zusters Apostolinnen Gent 
(1971). Hij krijgt eervol ontslag en 
gaat op rust op 15 september 2002. 
Jozef Delmotte is erekanunnik 
(1959) en later titulair kanunnik 
(1964) van het Sint-Baafskapittel 
in Gent. Hij ligt begraven op het 
kerkhof in Ophasselt op een boog
scheut van zijn geboortehuis. 

Josephus Herminus (pater Jozef) 
De Pril (Ophasselt 10 april1943), 
zoon van landbouwer Henricus 
en van Elvira Van Muylem 
(Gapenberg). Pater Jezuïet Jozef 
De Pril verblijft sinds 1988 als 
kloosterling in Kongo, Djuma, 
Bandundu-Kikwit. 

Augustus Seraphinus Franciscus 
(August) De Spiegeleer 
(Ophasselt 5 oktober 1847-
Overboelare 30 oktober 1912), zoon 
van landbouwer Petrus Franciscus 
(zie burgemeesters) en van Lucia 
Elisabeth Van Heghe. Op 21 de
cember 1872 ontvangt hij in Gent 
zijn priesterwijding. Daarna is 
hij onderpastoor in Kwaremont 

(1873), Rupelmonde (1876), Ooike 
(1879), Doornzeledries (1881) en 
Sint-Lievens-Houtem (1882). In 
1892 stuurt de bisschop hem als 
pastoor naar Kerkem. Hij blijft 
daar tot zijn ontslag in 1909. 

Titus De Spiegeleer (Ophasselt 6 
maart 1843- Geraardsbergen 29 
augustus 1892), zoon van Petrus 
Franciscus en van Lucia Elisabeth 
Van Heghe. Na zijn priesterwij
ding op 26 juli 1870 wordt hij 
onderpastoor in Moerbeke (1870), 
Zottegem 1874) en Waasmunster 
(1875). In 1876 komt daar directeur 
bij in de abdij Rozenberg. Tien jaar 
later krijgt hij het directeurschap 
aangeboden bij de zwarte zusters 
in Geraardsbergen (hospitaal). 

Josephus Benedikrus (pater 
Denis) De Vos (Ophasselt 21 
november 1917- Gent 13 novem
ber 2000), zoon van schrijnwerker 
Cyriel en van Emilinda Maria 
Meerman. Pater Jozefiet Denis 
De Vos verblijft sinds 1966 in het 
klooster in Melle. 

Valerius Seraphinus Josephus 
(pater Honoré) Goessens 
(Ophasselt 23 juli 1912- Leuven 21 
november 2002), zoon van onder
wijzer Pieter Luciaan (Lucien) en 
van Maria Zenaïde De Winter. Hij 
legt op 8 september 1933 zijn gelof
ten af als missionaris van Scheut. 
Op 31 juli 1938 wordt hij in Scheut 
priester gewijd. Hij is missionaris 
in China, Chili en Haïti. In mei 
1985 keert hij naar België terug. Hij 
is aalmoezenier in het rusthuis De 
Zilverlinde in Scheldewindeke in 
de periode 1985-1995. Daarna gaat 
hij op rust in het Missiehuis van 
Scheut in Kessel-Lo. 

Desiderius (Desiré) Machtelinckx 
(Ophasselt 23 april 1861 -
Geraardsbergen 8 april1910), zoon 
van landbouwer Jan Baptist en van 
Anna Maria Van Dalem. Hij wordt 
priestergewijd op 17 december 
1887. Daarna is hij onderpastoor 
in Nieuwerkerken (1888), Sint
Gillis-Dendermande (1892) en 
Maldegem (1897). In 1909 wordt 

hij directeur van de benedictines
sen van Hunnegem. 

Remigius Leopoldus (Remi) 
Machtelinckx (Ophasselt 4 januari 
1859- Asper 17 februari 1894), 
zoon van landbouwer Jan Baptist 
en van Anna Maria Van Dalem. 
Hij legt zijn priestergeloften af op 
20 december 1884. Daarna komen 
de volgende pastorale opdrach
ten: coadjutor in Winkel (1885) en 
Melle (1887) en onderpastoor in 
Appels (1888), Knesselare (1888), 
Zevergem (1890) en Asper (1893). 

Hubert Joseph Magloire (Hubert) 
Vanden Bossche (Ophasselt 25 
februari 1882- Ophasselt 20 juli 
1929), zoon van gemeentesecretaris 
Francies Leopold en van Pelagie 
Steppe. Hij wordt op 22 december 
1906 priestergewijd. De' abbé' 
is een rentenierend priester, die 
enkele taken vervult in de kerk in 
Ophasselt. 

Magloire Vanden Bossche 
(Ophasselt 5 juli 1838 -Wetteren 
16 augustus 1910), zoon van 
gemeentesecretaris Augustinus 
en Coleta Lebrun. Hij is leraar in 
Zottegem als hij op 20 december 
1862 priester wordt gezegend. In. 
1864 wordt hij superior aangesteld 
in Zottegem en vier jaar later direc
teur en onderpastoor in Wetteren. 
In 1875 krijgt hij de opdracht er de 
Apostolinnen te leiden. Zijn laatste 
functie is pastoor in K wadrecht. 

Henricus V ander Meeren 
(Ophasselt 19 mei 1780- Melden 
18 januari 1858), zoon van Livinus 
en van Joanna De Dier. Na zijn 
priesterwijding op 23 mei 1807 
komen de volgende opdrachten: 
onderpastoor in Sint-Lievens
Houtem (1807), Denderhoutem 
(1809), Denderleeuw (1816) en 
Zottegem (1817) en pastoor in 
Zulzeke (1818) en Melden (1821). 


