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Tot nog toe tastte men volledig
in het duister aangaande de
geboortedatum van Joannes van
Waesberghe, een tijdgenoot van
Jean-Baptiste Gramaye (15791635) en die de auteur is van de
eerste lijvige geschiedenis van het
middeleeuwse Geraardsbergen1.
Wijlen Gaston Imbo opperde het
vermoeden dat van Waesberghe
omstreeks 1585-1590 geboren kon
zijn2. Over de overlijdensdatum
bleek eensgezindheid te bestaan.
Maar was dit wel terecht?…
In het Gentse Stadsarchief bevindt
zich een document ((zie afb. rechts)3
met in de linkermarge, onder de
titel “Liberi P. de Waesberghe
et J. v.d. heechaute” (wat staat
voor “kinderen van Pieter van
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Waesberghe en Joanna van den
Eechaute”), een opsomming van
en notities over de drie kinderen
van dit echtpaar. Uit dit document
blijkt dat Joannes geboren is in
Geraardsbergen op 2 februari 1603.
Voor deze datum kon echter geen
bevestiging worden gevonden in
de parochieregisters. Alhoewel
de “Index op dopen” de periode
1602-1796 beslaat en alhoewel het
register van doopakten aanvangt
in het jaar 1593 was geen spoor
te bespeuren van de akte om de
eenvoudige reden dat het jaar
1603… ontbreekt4. Dit betekent
beslist niet dat de datum van 3
februari 1603 onbetrouwbaar zou
zijn vermits geen enkel gegeven het
tegendeel zelfs ook maar kan doen

vermoeden.
Over de overlijdensdatum houdt
men het eensgezind, doch blijkbaar
ten onrechte bij 11 oktober 1639
zoals gebeiteld in de grafsteen van
van Waesberghe, die ingemetseld is
in een muur van de Geraardsbergse
Sint-Bartholomeuskerk5. Uit het
document waarvan sprake blijkt
inderdaad dat het in werkelijkheid
11 oktober 1632 is en niet 1639. Dit
werd ons tevens bevestigd door ons
medelid Laurette van Waesberghe6
die in 1995 de (monumentale)
Genealogie van de familie Van
Waesberghe publiceerde en als de
specialiste mag worden beschouwd
voor alles wat dit geslacht aangaat.
□

Joannes VAN WAESBERGHE, Gerardimontium sive altera imperialis Flandriae metropolis eiusque castellania, Brussel, 1627,
ca.250 blz.
Gaston IMBO, Enkele prominenten (13de tot 17de e.) van het illustere geslacht Van Waesberghe en inzonderheid kanunnik Jan
van Waesberghe (1585-1639) auteur van “Gerardimontium…” (1627), in De Heemschutter, jg.2001, nr.178, p.37.
STADSARCHIEF GENT (SAG), Fonds De Surmont, nr. 8, genealogie van Waesberghe. (Met dank aan ons medelid Laurette
van Waesberghe).
De lezer kan ook hier weer vaststellen hoe men destijds nonchalant omsprong met de schrijfwijze van familienamen : er staat “de”
Waesberghe in plaats van “van” Waesberghe, alles met een kleine letter d respectievelijk v uiteraard; in het Ancien Régime werden
immers ALLE aanzetten de en van met een kleine letter d of v geschreven en dit is vandaag onverminderd het geval in Nederland
wanneer de familienaam of achternaam voorgegaan wordt door de voornaam. In tegenstelling tot de in België vastgeroeste mythe,
heeft in werkelijkheid een kleine letter d of v niets, maar dan hoegenaamd niets adellijks te betekenen…
Zie M. VAN TRIMPONT, Over familienamen met “de” en “van”, in De Heemschutter, jg. 1997, nr.152, p.23-26, met verwijzing naar
vakliteratuur en jurisprudentie ter zake.
RIJKSARCHIEF RONSE (RAR), OGA, Microfilms 286707 (Index dopen/huwelijken 1602-1796) en 286708 (Parochieregisters:
dopen 1593-1594; 1605-1606, enz.).
Gaston IMBO, o.c., p.33.
E-post, bericht dd. 13 maart 2004.
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