
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. · 

(") B. }OURET, Grnmmont, sol! origine et son lzistoire au nzoyen tige, d'après J. van Waesberge 
et au tres écrivains, Geraardsbergen, 1840, ongenummerde blz. 2 van het woord 
vooraf door de auteur. 

(3) RIJKSARCHIEF RONSE, OGA Geraardsbergen, Parochieregisters, Overlijdens, Boek 1, 
p . 252. 

(4) F. GAFFIOT, Dictiomuzire illustJ·é Latin-Fmnçais, Parijs, 1934, p. 926. 
J. TROUSSET, Nouveau dictiomzaire encyclopédique universel illustré, Parijs, 1870, vol. lil, 
p. 683. 
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A/h. l .  Detail u i t  !Jet m.•erlijdensrcgister wnnrunn sprnke. Het woord Le . . .  
u�1/ end op Gnl/in konden wc niet on tcijferen. Ver11 1oedclijk wordt er Lyon 
mee bedoeld nllwewel Lyon in liet Lnhjn Lugudw i l i i i i of Lugdu i i l l / 1 1"1  
betekent. 

AfiJ .2 .  FmgniCi l t  u i t  L'Ci l  genealogie Vnn 
Wnes/Jcrglll' (Fonds de Boesingt!) 

moeten genotu leerd staan;  laat  d i t  
fei t  n iet veronderstel len d a t  het 
nieuws over d i t  overl ijden pas na 
oktober h ier in Geraardsbergen i s  
bi nnen gekomen? 

Vervol gens is er een n ieuwe vond t, 
namel ij k een ander genea logisch 
docu ment Van Waesberghe (Afb. 2), 
ons onlangs toegestu u rd door ons 
medel id La u rette van Waesberghe 
(1) .  In  d i t  doc u men t staat te lezen : 
'Jean de Waesberghe l icent ie e 
Loix, chanoi ne et scalaster de Li l iers 
obi i t  1 1  oct(obre) 1 632 a Lion en 
france au vo iage de Rome' . 

Samenva t tend ku n nen we zeggen 
dat  d rie versch i l lende bro nnen 
(arch iefs t u k ken) 1 632 vooropstel len 
als jaar van overl i jden tegen één 
bron (grafschri ft) waarop vermoed 
word t dat het jaar 1 639 er zou 
hebben gestaa n .  

Zou het vermetel z i j n  u i t  d i t  a l les 
te besl u i ten dat  er nu,  ook over 
de overl i jdensd a t u m  van J oannes 
van Waesberghe, vol led i ge zoniet  
a fdoende zekerheid bestaat?  

) E-post d • dato 19 november 2005, m t vcrwijzing naar het Fonds de Boe i ngc dat zich bevindt  i n  het Rijksarchi f te Brugge. 
Ter z ijd , L aurcttc van Wa •sbcrgh · werkt mom nt • ' ' aan een bijdrage over de d ichte famj J ie van Joanne van Waesberghe, te 
public •r •n in ons tijdschrift. 
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