
Het 'archief' van de 
Baronie Boelaere 

In alle publicaties, bijdragen en an
dere studies m.b.t. de geschiedenis 
van onze stad (Geraardsbergen in 
dit geval) en omliggende duikt 
telkens de band op van bestuur
lijke, geestelijke, adellijke en cultu
rele bindingen tussen de stad zelf 
en bepaalde 'instellingen' . Daarvan 
getuigen o.a. de talrijke en steeds 
evoluerende boeiende en gestaafde 
publicaties i .v.m. deze onderwer
pen. Als je op die stell ing verder 
bouwt dan komen de Sint-Adriaans
abdij en de Baronie van Boelaere 
uiteraard in de kijker te staan. 
Kort na het ontstaan van de stad 
of toch een paar eeuwen nadien 
duiken er bewaarde documenten 
op die aantonen dat de relaties 
tussen de stadsbestuurders en 
diegenen die het in de Abdij of de 
Baronie voor het zeggen had-
den een belangrijke invloed had
den op de levenssfeer van de Ge
raardsbergenaars in het algemeen. 
Soms positief, soms negatief. 
Je kan je wel indenken dat er gedu
rende een eeuwenlange commu
nicatie vanuit en naar deze sites een 
enorm, voor de nazaten, belangrijk 
archief bewaard werd. Geruchten 
en beweringen wijzen er op dat 
er van bedoelde documenten op 
de een of andere manier biru1en 
de oorspronkelijke bestemmingen 
'zoek raakten' . Ooit zou er zelfs wel 
iets naar de brandstapel verwezen 
zijn. De goedmenende eigenaars 
van archieven schenken die soms 
aan openbare bewaarinstellingen 
waar ze in principe geïnventari
seerd en bewaard worden door 
bekwame ambtenaren met, zoals 
verder blijkt, een ruime of meer 
enge visie over de inhoud van hun 
roeping of beroep. 
Het archief van de Baronie wordt 
officieel bewaard in het archief 
'de Cassina' in Ronse en in het 
stadsarchief te Gent. Uiteraard 
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Philip de Cassina, Livre de mémoire 
cammensant  Ze 8 octobre 1 72 1  et finissant 
le 24 ) uillet 1 725. 

staan er op de inventaris biimen 
andere lokaliteiten stukken die 
eveneens verwijzen naar de vroege
re eigenaars van het kasteel en 
zoals blijkt uit bepaalde publicaties 
berusten er andere bronnen in 
' privé archief' . 

Archief 

Volgens Encarta Winkler Prins Ency
clopedie zijn archiefbescheiden (ar
chiefstukken) al die bescheiden 
die ongeacht hun vorm naar hun 
aard bestemd zijn om te berusten 
onder de instelling, persoon of 
groep personen die deze heeft 
ontvangen of opgemaakt uit hoof
de van zijn/haar activiteiten of 
vervulling van zijn/haar taken. Het 
geheel van de archiefbescheiden, 
ontvangen of opgemaakt door een 
instelling, persoon of groep vormt 
dan het archief. Men onderscheidt 
particuliere archieven en over
heidsarchieven, lopende of dyna
mische archieven en statische ar
chieven. De Belgische archiefbe
waarplaatsen zijn zeer rijk aan oude 
documenten. Van vóór 1100 zijn 
meer dan honderd originele oor
konden bewaard. Het oudste origi
neel dateert van 819 (Rijksarchief te 

Jean MARQUEBREUCK 

Gent, Stint-Baafsabdij ) .  De mees-
te van deze oorkonden behoren tot 
de fondsen van de grote benedic
tijnenabdijen. De archiefbewaar
plaatsen zijn: 1 .  het Algemeen 
Rijksarchief te Brusset waar zich 
de fondsen van de centrale rijksin
stellingen bevinden, alsook de 
archieven van de wereldlijke en 
kerkelijke instellingen en families uit 
de provincie Brabant; 2. bewaar
plaatsen in iedere provinciehoofd
plaats: zij bevatten de archieven 
van de instellingen en families van 
de eigen provincie; in sommige 
gevallen zijn er ook de centrale 
archieven ondergebracht van de 
resp. vroegere vorstendommen 
(bijv. te Gent die van het graafschap 
Vlaanderen, te Luik die van het 
prinsbisdom); 3. Rijksarrondisse
mentsdepots (Kortrijk, Ronse, 
Doornik en Hoei), sedert 1962 
opgericht ter ontlasting van de 
provinciale bewaarplaatsen; 4. de 
twee grote reservedepots van Saint
Hubert en Beveren-Waas, opgericht 
in resp. 1960 en 1964; zij dienen 
voor de ontvangst en de schifting 
van de hedendaagse bescheiden, 
meestal afkomstig van rijksbesturen 
en rechtbanken, die nog niet mogen 
worden geraadpleegd. 

Over de onlangs opgedoken 
documenten 

Het ligt niet in mijn bedoeling om 
(nu reeds) in detail bepaalde stukken 
van dit archief te bespreken. Ik ben 
er van overtuigd dat plaatselijke 
historici en heemkundigen na 
openstelling ervan alle stukken, 
een originele en boeiende materie, 
enthousiast zullen onderzoeken 
en de resultaten ervan meegeven 
aan latere generaties. Het archief 
is ondertussen wel summier 
beschreven (zie inventaris op 
p. 32-34). 



... ... . 

i\larc c'nll Trinrpo11f, cc11 expert nnrrgnnndc de bn ronic un n Boc/are, lristoricrts Jacques de 
Ro c11 feo/1  Mnrq ucbrcuck bekijken /rel woardcurllc arclricf 

Wat opval t  is d a t  er bi j  de opgedo
ken d ocu menten een deel verw i jst  
naar de adel l i j ke be\voners. 
Bedoelde handgeschreven a rch ief
stu kken (waarvan de ou dste da teren 
u i t  de 1 5'' en 1 6'' eeu w)  hebb n 
meestal  betrekk i ng op de fa m i l ies 
d ie het domein zel f  beheerden 
(o.a.  hun rel a t ie met de toen m a l i ge 
koni n k l i j ke of  keizerl ij ke heersers 
over onze con treien) èn op een 
deel van de oorsprong van h u n  
in komsten ( o . a .  aan koop, verkoop, 
verpach ten van land grond, c i j ns
rechten, enz . ) .  Een an der, meer 
modern, deel  verw i js t  naa r de n iet 
adel l i j ke eigenaars van de Baron ie.  
Enkele van d ie la tere e igenaars 
wa ren zich bew u s t  van het h is
torisch belang van de vroegere 
perioden en deden zel f  i n  de aan
wezige arch ieven opzo ki ngen die 
soms resu l teerden i n  publ ica t ies. 
Een belangri j k  deel  van de stu kken 
bestaat u i t  ka dasterplannen (en kele 
e rvan zi jn ech te meesterwerken) 
d ie aan de basis  k u n nen l i ggen voor 
n ieuwe vondsten m . b . t .  de topo
ny m ie in onze s treek en d u ide-
l ijker zicht geven op de gen a l o
gische toestand van h u u rd rs en/ of 
aanb landen van de eigendom men 
van d graa f of baron .  Ook d 
docu ment n u i t  d period van de 

Franse overheers i n g  komen ta l ri j k 
voor en z u l len onget w ij fe l d  voor 
belangri j ke i n format ie  zorge n .  
A l s  i n  de  h ier bi j gevoegde 
i nventaris  de  omsc h r i j v i n g  ' b u n d e l '  
voorkom t  dan beteke n t  d i t  d a t  
de  bu ndel  sa mengeste ld  i s  u i t  
meerdere stu k ken verw i jzend 
naar één en hetzel fde on derwerp. 
(bv . de  Si n t- M acar iu skerk van 

ederboel a re, het gesc h i l  over 
de gra fsteen van de fa m i l ie Van 
Wonscheim en de prelaa t van de 
Sin t-Ad riaa nsabd i j  enz . .  ) 

Verloop van de verwerv i ng v a n  
h e t  arch ief. 

I k  was u i teraa rd , a l s  heem k u n d i g  
verza melaar v a n  mater iaa l  m . b . t .  d e  
gesch ieden i s  v a n  Geraardsbergen 
op z i jn  m i nst  gezegd ' i n  de  w o l ken'  
toen ik  begin  vor ig jaar  op het  
spoor kwam van een belangri j k  
deel v a n  het a rch ief  v a n  de Baronie 
van Boelaer . Als verza melaar 
was i k  oorspro n kel i j k z i n nens om 
bepaalde s t u k ken aan te  kopen 
voor mi jn  privé-co l lectie.  Na nogal 
d iepe d i scus  ies m t de  toen m a l ige 
eigenaar, en na d iens voorst  I om 
het g heel aan te bieden aan een 
officiël instant ie  ben i k  ber id  om 
op t tr  d n als b m i d delaar voor 

een eventuele verwerving door het 
stadsbestuur van Geraardsbergen. 
Na oppervlakkige contacten met 
h t bestuur dat, zoals het hoort, 
advies inwint bij enkele h istorici u i t  
onze e igen omgeving, blijkt dat er  
in bedoeld archief stukken zouden 
ku n nen gevond en worden die 
' van rec h tswege' thuishoren in het 
Rij ksarchief  (da's een apart verhaal) . 
De betrokkenen die in de hier aan de 
orde zi jn de zaak het archief aan
bieden d oen op d i t  m oment nat uu r
l i j k  een stap ach teru i t  want ondanks 
het fei t d a t  a l l e  d ocu menten behoren 
tot het fa m i l iearc hi e f  v a n  de Baronie 
ka n het r isico n ie t  gelopen worden 
d a t  bepaa l d e  s t u k ken a u toma t i sch 
verwezen worden naar bepaal d e  
rij ksa rc h ieven . H oe zou j e  zelf 
reageren?  Zie  je a rc hiefs t u k ken maar 
eens ter u g  na een i nbes lagname! 
A l le verdere d i scussies t ussen de 
e igenaar van het  a rc hief  en 
k a n d i daa t-verwervers lopen vast  
op d i t  laa ts te stand p u n t .  Eén rij ks
a rc h i var is  haa lde zel fs aan d a t  in 
he t gev a l  v a n  openbare ve i l ing van 
een van de betrokken d ocu menten 
er ongetvv i j fe l d  bes lag zou op gel egd 
worden èn  vond de v raagpri js  voor 
het lot  te d u ur .  I k  laat  eveneens een 
van onze e i gen stads chepenen aan 
het  woord in  d i t  d ossier : (ci taat  u i t  
Het icu cl '::o;/Jlnd van e n kele maanden 
geleden)  ' . . .  wi j  z i jn n iet  van p l an 
o m  zo m a a r  een belangr i jk  bedrag uit 
genleenscha psgel d  neer te tel len',  
een zeer l ovenswaard i ge p o l it ie k  
nél t u u r l i j k  (nota van de a u teu r van. 
deze bi jd rage) . We l a ten het  archief 
onderzoeken d oor een a rc h i v a l i sch 
expert .  De prof is verbonde n  aan het 
r i j ksarch ief .  Dat  a rc h i e f  k a n  na on-
d rzoek bes l issen om het baronie
a rc h ief  of een deel ervan aan te 
kopen . Als  er nad ien nog i nteres
sante s t u k ken overb l i jven kan de 
s tad d i e  nog a l t i jd  kopen . . .  ' . 
D i t  a l les zonder d a t  één van de 
toe n m a l i ge betrokkenen bij de 
verwervi n g  van het arch ief een zicht 
h eft op de fei tel ij ke inhoud van het 
gehee l .  De zaa k  raa k t  i n een pat
s i t u a t ie .  De antiquair-eigenaar 
bes l u i t  e i n d  vorig jaar uiteindelijk 
om h t a rchief ' open te trekken' en 
bepaalde stu kken op bu i tenlands 
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Het 'archief van de baronie van Boelare 

veilingen aan te bieden. Na 
opnieuw discussies èn om het 
archief bij elkaar te houden 
besluiten mijn echtgenote en ikzelf 
het voorlopig 'en bloc' aan te kopen 
om het als geheel te beschermen. 
Nadat journalist Albert Schrever, 
die als eerste het archief kon 
inkijken, in De Beiaard en 't Spuwerke 
een positieve visie publiceert m.b.t 
dit onderwerp, stelt historicus 
Geert Van Bockstaele tijdens een 
kort doch deskundig onderzoek 
vast dat het inderdaad een familie
archief betreft. Hij adviseert het 
stadsbestuur positief. Plotse 
kentering van de standpunten. 
Beslissing van het schepencollege 
begin januari: 'de stad wenst het 
archief te verwerven' . Ook Marc 
van Trimpont, auteur van het boek 
Het land en de baronie van Boelare, 
een expert aangaande de baronie 
en historicus Jacques de Ro zijn 
enthousiast nadat ze het archief 
konden inkijken. Eind goed al goed! 

Vervolg 

Nadat de erbij horende adminis
tratieve stappen achter de rug zul
len zijn en het door ons eerder geïn
vesteerde bedrag opnieuw op onze 
financiële rekening overgemaakt is 
begint voor de nieuwe beheerders 
een delicate taak. Met name de 
wetenschappelijke inventarisatie 
van het belangrijke archief. Geert 
van Bockstaele stelt op enthousiaste 
basis voor om samen met de 
stadsarchivaris deze stap in goede 
banen te leiden. De eventuele 
link leggen tussen het bestaande 
heemkundig archief en het prille 
historisch archief. Vooral deon
tologische regels spelen hier best 
een rol. Het op punt stellen van 
bepaalde regels voor consultatie, 
gegevensoverdracht, enz. van stuk
ken uit het historisch archief van 
de stad. Starten van een procedure 
om belangrijke archiefstukken uit 
rijksarchieven naar Geraardsbergen 
terug te brengen. (als de wil van het 
openbaar bestuur er is !) 
Regeling voor latere verwervingen, 
aankopen, schenkingen enz .. van 
archiefstukken en het wenselijk 
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__.__::..,_ ------:''""'=·='�::::-�::_ De Ridder Geeraard WEEK.l!LAD VOOR WEtDEflltEIIDE BURGERS. 

Een zeldzaam exemplaar van de Geraards
bergse krant De Ridder Geeraard (1881). 

voorzien van financiële middelen 
binnen de jaarlijkse stadsbegroting 
voor eventuele aankoop van plots 
opduikende belangrijke verzame
lingen. Als er in de gespecialiseerde 
handel of bij, al dan niet overleden, 
particulieren belangrijk materiaal 
opduikt dat thuishoort in het his
torisch archief dan is een lange 
periode om financiële middelen te 
vinden meestal uit den boze. 
Het samenstellen van een bevoeg
de commissie die beslist over uit
breidingen en beheer van het 
nieuwe archief volgens de geldende 
wetgeving. 

Besluit 

Ik ben echt blij, fier zelfs, dat de 
hiervoor aangehaalde uitzonder
lijke vondst de aanleiding is tot 
het uitbouwen van een Geraards
bergs historisch archief. Naast het 
feit dat het cultureel en toeristisch 
een bijkomende troef moet zijn voor 
de stad kan er wellicht ook later 
aan personeelsuitbreiding gedacht 
worden voor het verdere beheer 
ervan. Daarenboven hoop ik dat 
bij 'overdracht' van dit archief aan 
de stad een één-dagtentoonstelling 
georganiseerd wordt. Een initiatief 
dat aan de bezoekers meegeeft 
dat het voor het archief bestemde 
gemeenschapsgeld bewust 
besteed is. Ik blijf er daarenboven 
van overtuigd dat enkele stukken 
voor, tijdens of na onderzoek 
door vorsers thuishoren in het 
binnenkort gerestaureerde Abdij
museum. Ongetwijfeld mits het 
voeren van de gepaste publiciteit 
een aantrekkingspunt voor 
geïnteresseerde bezoekers. 

Inventaris 'archief Baronie van 
Boel are' 

Omschrijving: 
Doos "tres vieux documents" 
Affiche krakelingen en tonnekenbrand 
1908 
Onderaan prachtig zicht op 
Geraardsbergen 
Farde: uitgetikte tekst: geschiedenis van 
Geraardsbergen (Frans) 
- land van Aalst - graafschap 
Vlaanderen 

- stichting van de stad Geraardsbergen 
- Karolingisch tijdperk 
- Frankisch tijdperk 
- Hunnegem 
- Tonnekensbrand 
- Romeins tijdperk 
- feest krakelingen en tonnekenbrand te 
Geraardsbergen 

- beschrijving van de seigneurie 
- etymologie en oorsprong 
- bijdragen mbt de families van de 
eigenaars -bewoners van de baronie 

Oude dagbladen en andere 
publicaties 
- de Dmderbode 14 juli 1855 
- Zondagblad Geraardsbergen 21 mei 1911, 
18 juli 1897, 1 aug. 1899, 1 januari 1899, 
26 juli 1891, 1 november 1896, 
1 januari 1882, 24 december 1895, 
25 oktober 1896 

- Geeraard (katholiek weekblad) 7 maart 
1909, 28 januari 1906 

- Recht en Vrede (overlijden deken De 
Cock) 1898 

- de kleine gazet (Geeraardsbergen) 
21 januari 1906, (aantekeningen), 
22 april 1906, 29 april 1906 (vervolg), 
28 januari" 1906, 4 februari 1906 
(bijdragen voor regionale pers - 2006 = 
100 jaar), 1 januari 1906. 

- l 'Opinion 29 september 1892, 1 + 2 
oktober 1892 

- Le Courrier 21 september 1892 
- La voix du pays 17 mai 1916 
- la Flandre libérale 1 mars 1925 
- De Ridder Gemard 6 februari 1881 

(oprichting stekjesfabriek) 
- Gazette des Ardennes 14 mai 1916 
- Voor allen 5 maart 1950 (konings-
kwestie) 

- L '  étoile beige 5 mars 1896 
- La réfomze 21 février 1895 
- 12 publicaties La petite illustration 
periode 1928 - 1929 

Publicaties: 
- Van Campen, La fête des krakelingen et le 

Tonnekeli Brand à Gramm01zt, 1924. 
- Annalen der oudlzeidkudigen kring . . . . .  . 
nr 4, jaar 1904 - 1905, met bijdrage van 
P. De Clippele over de Baronie 



- fxtnlit:' dt·� tlll tltlk� dt• la �ociéte 
trrdrt�'lt'siqut• nwt bijd r"<lgL' idl•m nis 
hit.'r\'lll.ll' 

- lt• p.m.-lwmin st•pt I okt I 9�8 
- n•rhandding over de na l.ltL'I1SChap 
\\111 Gust.1,1f Vcrhat.•ghe, I 900 door L. 
Gr,n'L'Il - Bu�·st.•ril• (voorzittl'r burgcrl. 
Godshuis) 

- Albert de I '  Arbrc, l it't snckdracgcrsclwp 
tt• Gt•t•nwdsiwgcll 1 662 - 1881, I 905 

- Lt•<>t'Tis:'drcts m11 de H. Joa/IIICS Raptista 
I'" tnltlll l'tlll Si" t-/tms-1-lcmt'il'cerdcxcm, 
S94 

- Ttlf.lPt•rbtxk, Snoeck-Ducaju en zoon 

Philip de Cassina, Lil'rc de mémoirc 
lW11111C11St1tl t h· 8 octobrt• 1 721  ct ji1 1 issa11  t Ie 
2-l ju i/let 1 725. 
Landmeter Van Damme, Caerte11 c11 
mctinxcn l't111 la11dm, mccrscllell . .  o o ,  
lrebl'lt'11dt• toebelwort aa11 de afxcsc/u�fte abdij 
Ptlll de H. Adrimws l1i11 1 1C11 Gceraerdsbcrxen 
Wamkoenig Histoire de /aflmzdre - tome 
I\' - 1 851 (over Brugge). 
Vincent Dierickx, Impressions subics /ars 
de mo11 premier 1'oyage e11 apio11 periode 
1 920, 1925. 
Verkoopaffiche bouwgronden, weiden 
. . .  met gekleurde kadasterplannen, 
1 7  november I947 
Manuscript m.b.t. de familie van Gavere 
comte de Limburg. 
Farde met: 
- kadasterplannen voor verkopingen in  

:\: ederboe !are 
- verkoopaffiche 1848 Steenhuize, 

Idegem, Vloerzegem. 
- uitnodiging 'conseil communal' 1887 
- verkoopaffiche 1 944 en 3 maart I 947 
- beschrijving der erfdienstbaarheden 

Sint-Maria-Lierde 1947 
- kadasterplan Sint-Maria-Lierde 
- kadasterplan Nederbrakel, Erwetegem 
- notarieel aankondigingsblad - de 

Belleman (G'bergen) 1 juni 1 913 
- affiche 1 872 'vente cháteau Onkerzele 

ten broecke'. 
Farde met: 
- documenten periode Napoleon/ 

Willem der Nederlanden . .  
- testament . 0 0  de Wonsheim + 

documenten betreffende dezelfde 
familie + genealogie de Wonsheim 
door G. Helwich/ Maïence, 1 634 - 1 766 

Farde met overlijdensberichten en 
andere informatie : 
- jaargetijde overlcdenen (1 91 4 ?) 

(1 955 ?) 
- Philippe Priecls, Nederboelare 1 855 
- Romain de Wolf, Aalst 1 866 
- Victoria Ceutcrick, G'bergcn 1 789 
• Victor Spitaels, 1 860 
- Victoria de Brabantcr, 1 870 
- Catherinc de Brabant(•r, 1 849 

I ' L  I 1 1 1  t.. l l l t..J V l- l l f  1- 1 "- " ' " ' ' "" ' ' " " ""'" "-· • • • •  "·-" ""' ""' • • • •  ._. 

- 1\nn,l dl' Brabanter, lHHO 
- Mndcstc dl' Cock, 1 HH1 
- plechtige l ijkd it.•nst voor de slachtoffers 

van de ziektL' 1 H66 (??) 
Ontwerp nieuwe laan door landmeter 
De BlW (1 914).  
Gewestplan - Aalst - Ninove 
Geraardsbt>rgt>n - Zottegem 

Doos "mamtscrits à conserver" 
Dallid Patl boudzou t  Perpacht aal! Jan 
(Coppenholde) prelaat val! Si11 t-Adriaan 
l'Oor 50 jaar een vifver met bouwland 
rotufolil xciexC/ 1 i11 de heerlijkheid VIII ! 
Scllelldclbekc 11 trcn telbekc VÎllCre" xellOCIJld 
l'Oor de som l't1 1I 25 pa risis vlamns per 
jaar. Oe prelaat zal een "arke" (sluis doen 
legxen, de vijver doen ruime11, de ka11 tm 
u i tsclzietcn, de dijk onderlzoude11 enz . .  
(1507) met deel van  zegel van  de  prelaat. 
Perkament i .v .m. de kapellanie van 
Sint- Macarius - de baron van Boelare 
prt>senteert ze aan hendrik reusinck 
na het overlijden van de voorgaande 
bezitter Adriaan Christiaan . . .  (1588) 
met zegel. 
Verkoop van de watermolen (1496) met 
zegel. 
Manuscript 
Bundel documenten betreffende de 
Sint- Macariuskerk. 
Tekening voorgevel kapel kasteeldreef + 
volle aflaat (?) . 
Proces verbaal van de verkoop van de 
baronie in 1602 (met zegel) . 
Philippe de Mertode verzet zich tegen 
deze verkoop (bundel). 
Bundeltje in mapje met locatieplannen 
uit de streek. 
Deux acren, Schendelbeke, Onkerzele, 
Nederboelare, Idegem . . . . .  . 
Vraag van de baron om de Sint
Macariuskerk te verplaatsen (1766). 
Kadasterplan van de eigendommen in 
Velzeke door ] .B. Doom 
Bundel documenten (18e) verpachtingen 
enz . . .  
Groot zegel (?) 
Renteboek van de sint macariuskerk 
(1538 0 0  o o o o ) met gegevens m.b.t .  de 
baronie, de abdij 0 0  0 0  
Vertal ing van een gedicht van de 
milanees morigia ivm de familie de 
Cassina (1 595). 
Patentbrief aan de pastoor van 
kwaremont (prieels) m.b.t .  de herstel l ing 
van " Ie presbytère". 
Petitie tegen of voor (?) de aanstelling 
van een schoolmeester te Schendel
bekc (1 787) . 

Doos publiciteit hemden 
Grieven en repl iek i .v.m. met een 
kerkgeschi l  (grafsteen) tussen baron 

de Cassina en de prelaat van Sint
Adriaan (1 765). 
Documenten en rekeningen i .v.m. 
prestaties uitgevoerd voor de Sint  
Macariuskerk. 
Documenten i .v .m. met verkopingen en 
ruilhandelingen met o.a. de 
karmel ieten enz . . .  (meeste onderzocht) 
Vraag van dame de Cassina aan de 
overheid om de kapel van de baronie 
te mogen behouden (Franse periode) 
Huwelijkscontract van Philip de Cassina 
met de Ploch (136). 
Plakkaat: jachtwet 1753. 
Document " transport de I' église de 
Nederboclaere" vraag van de 
Cassina (1 766) . 
P.V. van veroordeling voor persdelicten 
Testament 
Verkoopacte van de abdij aan Modeste 
de Cock 
Documenten familie Van Nieuwenhove
Parike 

Doos ma11uscrits 
Doos curatele Charles de Cassina eind 
18e (Spitaels - de M urat) 
Farde (vieux dowments Leon): 
- Uitgetikte teksten van documenten 
- Afgaende pachters (1744) 
- Wat met situatie baron als Dender 

bevaarbaar gemaakt wordt? 
- Request van Foncé voor het uitbaten 

herberg Overboelare 
- Bediening orgel Deerlijk (1764) 
- Extraits de cartulaire d' Everbecq 
- Les arclziducs approuventl ' ordonnance 
politique du baron de Boulaere . . . . .  

- Copie vm1 de politique ordomzance van de 
leenman nel! . .  0 0  

- Conveii tÏOil colleenzan t la reconstruction 
du moulin à Vloerzegem 

- Lijst Pal! de kamerlzemz van de majesté 
royale 

- Promotion e11 date du 14  décembre 
(1 757) 

- Couvc11 ts supprimés dans Ie Braban t 
(Frans bestuur?) 

- Trans/at, manuscript (67 blz): joyeuse 
en trée de sa majesté royale Maric Thérèse 
reine de Honxrie . .  0 0 .20 avri/ 1 744 

Andere farde: 
- Farde met tientallen inkomende 

brieven (18Jo eeuw) 
- Farde met kadasterplannen Neder

boelacre 
- Farde akten 
- Plan figurat�fde la situatio11 du cimctihc 

de l 'abbayc de SI. Adricn (1823) 
- Documenten i .v .m.  Bauprez en 

Grimminge 
Andere farde. 
Manuscript (schrijfboek) la conquNe 
Romai11c de la Gaulc Be/xe . . .  aanzet 
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Het 'archief van de baronie van Boelare - Snuffelvonds t  

tot l 'histoire de Grammant . . . . 
Uitgetikte tekst description de la ville - sa 
population . . . . etc. 
Les terres de débat. 
Adnmistration de la ville. 
Aanzet tot la Jondation de la ville de 
Grammont. 
Akte lening aan Paul Guillemin door A. 
Scheyven (1913). 
Tal van akten periode republiek i.v.m. 
met abdij en bauprez 
Tientallen akten helft 18de Eeuw (niet 
onderzocht). 
Document décompte pour acquiter des 
domaine nationaux, jaar 8 republiek. 

Doos 'Le mejor del paraiso'  
Bundel : plan figuratif van het te 
verkopen kasteel van Nederboelare 
+ akten De Cock/Guillemin (abdij), 
Spitaels, Kasteel Nederboelare. 
Ontvangstboek (met kaart begin 18d• 
eeuw van alle omliggende gemeenten) 
begin 18d• eeuw met alfabetische lijst 
pachters. 
Bundel verplaatsen van een grafsteen 
van de familie de W onsheim in 
de kerk van de abdij ('sépulture') 
Map met inventaris van alle 
eigendommen per gemeente. 
2de bundel m.b.t. de Dender, verwijzend 
naar de abdij .  

Even nog over de overlijdensdatum 
van Joannes van Waesberghe 

(1603-1632) 

In Gerardimontium nr.195 (mei/juni 
2004), publiceerden we op p. 40-41 
een bijdrage met de geboortedatum 
van Jaarmes van Waesberghe en met 
totaal nieuwe gegevens in verband 
met diens overlijdensdatum. Tot dan 
was die geboortedatum onbekend 
en men vermeldde steevast (uit 

1 gewoonte?) 1639 als jaar van 
overlijden. Vermoedelijk steunde 
men voor dit laatste op een datum in 
het randschrift dat in 1640 zou zijn 
aangebracht op de grafsteen van jhr. 
Pieter van Waesberghe (t1613), de 
vader van Jaarmes C) .  
Op deze grafsteen die thans 
ingemetseld is in een muur van de 
hoofdkerk (noordelijk transept), is 
onder meer de inscriptie van het 

Marc VAN TRIMPONT 

detail op p. 41 van de bijdrage 
voornoemd, zijn we te weten 
gekomen dat Joannes geboren is 
op 2 februari 1603 en overleden 
op 11 oktober 1632 (en niet 
1639) . Daar het in dat document 
neergepende jaartal toch twijfels 
kon oproepen in de zin dat het niet 
zonneklaar was of 1631 dan wel 
1632 diende te worden gelezen, 
was het wenselijk bevestiging 
over dit jaartal te vinden in andere 
bronnen. Welnu deze bevestiging 
is er gekomen en wel uit twee 
totaal verschillende hoeken. 
Vooreerst -is er het Geraardsbergse 
parochieregister der overlijdens 

Bundel: P. Guillemin, Spitaels, 
kadasterplannen, verkoopaffichen, 
lastenboek verkoop begin 19de eeuw. 
Bundel: verkoopakten, testamenten, 
huwelijkscontracten. 
Farde: partage des biens (met gekleurde j 
kaarten van de eigendommen en I 
omgeving). 

overlijdensjaar evenwel zo goed als 
onleesbaar. Dit hoeft niet te verbazen 
gezien de ouderdom van de 
grafsteen en gezien het feit dat deze 
steen in het verleden niet steeds met 
de nodige zorg zou zijn behandeld 
geweest (2) . 

C) waar we lezen (Afb.l)  onder de 
vermelding 'November anno 1632' 
dat Joannes (van) Waesberghe 
( canonicus et scholaster in Liliers) 
overleden is op de 11 de dag van de 
maand oktober in Gallië (undecima 
die octobris obiit in Gallia Le . . .  (?). 
Vóór het woord Undecima staat 
het symbool # dat ook geplaatst is 
vóór de hoger gelegen notitie onder 
vermelding oktober wat verwijst 
naar de plaats waar het overlijden 
van Van Waesberghe eigenlijk had 

Grote doos met kaarten en plannen 
popp-kaarten: Goyck, Moerbeke, 
Voorde (1 kaart beschadigd), Idegem, 
Hemelveerdegem, Tholembeek, 
Nederboulaere, Sarlardinghe, Idegem, 
Overboelare, Grinwzinge, Deftinge, 
Lierde St. Marie, Sclzendelbeke + plan du 
développement du village, Santbergen, 
Smeerlzebbe, 2 x Viaene, Lierde St. Marie 
(eykenmolen), Goefferdinge, Paricke. 
Andere kaarten en plannen: 
Moerbeke sectie B, Grammant et environs, 
Gemeente Geraardsbergen sectie B, 
Zarlardilzge 
(3 bladen), Nederboelare (enige sectoe), 
Silz t-Jan-Hemelveerdegem, Kadastrale atlas 
Nederboelare, Grammant (soort stafkaart), 
Geernardsbergen, 3 x Geernadsbergen 
(3 secties), plannen Englzien-Ninove 
(soort stafkaart), Moerbeke (2 secties), 4 
grote kadasterplannen door Benjamin 
Lejeune uit NederbrakeL 
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Op grond van een genealogie 
Van Waesberghe die zich in het 
Stadsarchief Gent (Fonds de 
Surmont) bevindt en waarvan een 

(1) G. IMBO, Enkele prominenten van !zet geslacht VAN WAESBERGHE . . .  , in De 
Heemschutter, jg.2001, rzr. 1 78, p.32-33. · 
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p . 252. 
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p. 683. 


