Familie van (de) Bogaerde uit Hulsterambacht, Stekene en Kallo/Verrebroek
Door: Ronald Blancke en René van Winsen
Introductie
Geschiedenis van de overstroomde linker-schelde polders
In het boekwerkje: “Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker schelde-oever”
door P. Guns (april 1973-oktober 1975), dat online te downloaden en te lezen is (74), vinden we o.a.
een uitgebreide beschrijving van overstromingen in het gebied gelegen langs de Schelde. Daar
treffen we ook de overstromingen aan, die plaats vonden in het gebied waar 'onze' familie tak van
Bogaerde leefde. Overstromingen vonden daar vaak plaats, en soms waren dat zeer stevige
overstromingen.
Op 8 februari 1526 kwam de Polder van Beveren blank te staan, en op 5 november 1530 was er een
zodanig hevige noordwester storm, met tot gevolg een hoge vloed, waardoor delen van Zeeland en
Vlaanderen overstroomd raakten o.a. door een dijkdoorbraak bij Antwerpen en bij Saaftinge. Tot
Kieldrecht stond het water...
In november 1532 was het opnieuw raak, en nu brak de Scheldedijk bij Kallo door. Bedijkingswerk
werd uitgevoerd in 1568, maar op Allerheiligen 1570 was het toch weer raak. Een enorme vloed
zette Holland onderwater, en opnieuw brak de Zeedijk bij Kallo door, en verdween Saaftinge in het
water. Een bovenaanzicht van na de overstromingen vindt men op deze website:
https://mapy.mzk.cz/mzk03/001/046/344/2619267837/
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En vervolgens waren er dan de moedwillige overstromingen door het Noord-Nederlandse leger van
Oranje in 1584-1585 dat een groot deel van het gebied onder water zette. Deze situatie heeft lang
bestaan. Sommige polders werden in 1610-1615 drooggelegd, maar andere delen van het land
werden pas in 1650 volledig drooggemaakt.

INTRODUCTIE NAAR ONS ZOEKWERK:
Waar de naam Bogaert in vele vormen voorkomt, is die uiteindelijk altijd een interpretatie geweest
door degene die de naam noteerde. Wij zullen hier steeds de naam “van Bogaerde” gebruiken, tenzij
een andere vorm noodzakelijk is.
Wij zijn al 20 jaar bezig om de voorouders te vinden van Balthasar van Bogaerde uit Hulsterambacht en
Jacob van Bogaerde uit Stekene.
René van Winsen onderzocht het gezin van Balthasar van Bogaerde gehuwd met Josijna Teerbroot (ook
wel Theerbroot, Terrebroot etc) en hun kinderen. Dat gezin woonde in Hengstdijk tussen 1600 en 1630, en
pachtte daar gronden. Hun kinderen kregen de verkorte achternaam Bogaert.
Ronald Blancke onderzocht in Hontenisse de nazaten van Guilliam Bogaert gehuwd met Josijntje de
Waele. Dat echtpaar woonde in Hontenisse en trouwde in 1641 in Hengstdijk (69). Guilliam Bogaert had een
zuster Digna Bogaert, en zij bleek, volgens een Staat van Goed na het overlijden van haar echtgenoot
Pauwels Vereecken, een dochter te zijn van Ingelbert Bogaert. Dat was tamelijk apart, omdat de enige Ingel
Bogaert die ons bekend was, Ingel (van) Bogaert heette en die was juist weer een zoon van Balthasar van
Bogaerde en Josijna Teerbroot. Ingel Bogaert was gehuwd met Amelberga de Waele, oudere zuster van
Josijntje de Waele, die -zoals gezegd- gehuwd was met Guilliam Bogaert:

Balthasar v Bogaerde X Josijna Teerbroot
Ingel Bogaert
|
|
Ingel Bogaert X (ca 1620) Amelberga de Waele ..............Josijntje de Waele X (1641) Guilliam Bogaert
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Bovenstaande is heel lang een probleem geweest, dat wij niet konden oplossen met de beschikbare gegevens
uit Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (Hulst en Hulsterambacht).
In onze speurtocht begonnen wij daarom te zoeken in Stekene en tot onze verrassing vonden wij in het
doopboek Stekene (8) enkele dopen van kinderen van Balthasar van Bogaerde en Josijna Teerbroot rond
1600, maar vanaf 1604 of daaromtrent woonde dit echtpaar in Hengstdijk, want daar vinden we in 1606 een
doop van hun dochter Maria (56) van Bogaerde.

6e Augusti (1606)
Proles Balthasaris van Bogaerde
noe Maria
Patr: Angelus van Bogaerde
Matr: Anna Pauwels no(min)e
Johanna Bogaerts
(Bron: GAH; doopboek Hulst)

In Stekene vonden we in de kerkboeken de namen van Jacobus van Bogaerde en Petrus van Bogaerde. Uit
doop- en trouwacten van Stekene kwam naar voren dat deze drie mannen, Jacobus, Pieter en Balthasar van
Bogaerde een band hadden, maar wat die band precies was, konden we niet vast stellen.
Het zoeken naar ondersteunende documenten voor 1600 valt niet mee; in eerste instantie hebben we heel
veel oude registers van Stekene/Kallo /Kieldrecht/ Hulsterambacht en Staten van Goed doorgeplozen, maar
echt veel nieuwe gezichtspunten leverde dat niet op. Daarnaast kreeg René het lumineuze idee om naar het
Stadsarchief en Rijksarchief van Gent te gaan om de oude penningcohieren (tussen 1572 en 1584) van
Stekene, Kallo, Doel, Kieldrecht, Hontenisse, Hengstdijk, Hulst, Moerzeke en andere dorpen rondom, te
onderzoeken, en dat bracht ons heel veel nieuwe gegevens, maar ook lastige namen zoals Pieter van
Bogaerde zoon van Pieter Rieman. En Pieter van Bogaerde zoon van Pieter van Bogaerde. Wie was nu wie?
Een versnelling kwam een paar jaar geleden toen René het landboek van Kallo, geschreven tussen 1610 en
1640 bekeek, want hierin stonden de namen van rechthebbende nazaten (met hun voorouders) die land
hadden gepacht, maar die dat door de overstromingen van 1584 hadden verloren en dus veel later een claim
legden op hun pachtgrond in Kallo en Verrebroek (75).
Zo’n claim zag er dan zo uit:

Bron: RAG; landboek P8; Kallo reg 159

65.

Jonker Cornelis Justin de Neve over hem ende Jonker Jan Sanders
met consorten vuyten hoofde ende als hoyrs van
wilent Jonker Jooris Sanders
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Jonker Cornelis Justin de Neve was overigens ook de erfgenaam van heel veel goederen in het overstroomde
gebied, en daarvan bestond ook een pachtboek. Een copie opgesteld in 1611 beschreef de verleende pachten,
en daarin vonden wij veel gegevens uit de periode rond 1585 (2).
Lastig was daarbij, dat er best wel veel mensen waren met naam van Bogaerde; en dat de interpretatie van de
teksten lastig was, en dat ook hun onderlinge relatie niet voor de hand lag.
Wij kregen meer inzichten toen René vanwege een andere familie, notarisacten begon te bekijken in
Antwerpen en bij toeval ook de naam Bogaerde tegenkwam in stukken die iets te maken hadden met Kallo.
Deze notarisacten leverden ineens heldere inzichten in sommige van de familieverbanden en zo konden we
eindelijk ook duidelijker de verbanden vinden tussen een stel families Van Bogaerde uit Hulsterambacht en
Stekene. Maar sommige dingen blijven nog steeds onduidelijk.
Er zijn over het geslacht van Bogaerde enkele werken verschenen o.a. van de Bary (16) en van Dirk van
Bogaert (76). De Bary gaf heel goede aanwijzingen hoe de relaties waren in diverse families van Bogaerde in
het Waasland, hoewel er ook genoeg onduidelijkheden in zaten. En Dirk van Bogaert bracht ons nuttige
informatie over de familie van Bogaert in Moerzeke. Wij hebben daar graag gebruik van gemaakt, maar wij
vonden in elk geval, dat Melchior van Bogaert werd gekoppeld aan verkeerde ouders door De Bary.

In stukken uit Stekene vonden we vooral veel beroepsmatige stukken over Jacobus van Bogaerde.
Over Pieter van Bogaerde, die in Stekene overleed in 1610, vonden we bijna niets, wel hadden we
een notitie uit de kerkrekening van 1610, waarin een begraafdienst werd gehouden voor hem:
Kerkrekening Stekene 1610: Pieter Bogaert wordt begraven en er wordt 2 schellingen, 6 groten betaald voor
de uitvaart met kaarsen.(3)

Petrus van Bogaerde trouwde in Stekene op 10 Februari 1599 met Cornelia Vereecken (7), maar
wie was hij precies? Zijn huwelijksgetuigen waren Jacobus van Bogaerde en Paulus Verdonck. Dit
huwelijk bleef -voor zover bekend- kinderloos.
Over Jacobus van Bogaerde hebben wij m.b.t. zijn nageslacht veel materiaal gevonden. Van hem
zijn nazaten naar Assenede getrokken en hebben daar voor nageslacht gezorgd. Velen hadden
bestuurlijke taken, zoals ook Jacobus van Bogaerde die had in Stekene. Hij deed daar voorbereidende en ondersteunende taken voor de Baljuw.
Jacobus van Bogaerde trouwde twee keer: eerst met Pyriene vande Velde, en na haar dood
omstreeks 1605 wilde hij een huwelijk sluiten met Maria van Herteghem. Dat had wat voeten in de
aarde, en leidde zelfs tot een dreigement: als wij niet mogen trouwen dan vertrekken wij naar een
land waar dit wel wordt toegestaan (bedoeld werd het ketterse Nederland). Dit leidde tot een onderzoek door de nuntius Carafa, en een briefwisseling met ‘Rome’ met name Kardinaal Borghese (77):
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(Uit: Analecta Vaticano-Belgica: Documents relatifs aux ancien diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai publiés par
l’Institut Historique Belge de Rome. Specifiek betreft het hier de tweede serie : Nonciature de Flandre)

Uit deze briefwisseling met de instanties in Rome bleek o.a. dat Jacobus van Bogaerde op 2
plaatsen (stuknr. 36 en stuknr. 167) als toevoeging kreeg: ‘Ingels’ en dat gaf ons de stevige
aanwijzing dat hij een zoon is geweest van een Ingel van Bogaerde.
Wij weten nu uit de stukken, dat hij een zoon was van Ingel van Bogaerde die grond pachtte in
Kallo en Verrebroek, en in dat gebied hebben we flink wat gegevens kunnen verzamelen via
Penningcohiers, en met Pachtboeken o.a. van Jonker Cornelius Justus de Neve(2) .
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De precieze relatie tussen Jacobus van Bogaerde en Balthasar van Bogaerde kenden we toen nog
niet. Wij hadden een vermoeden, dat zij wellicht broers waren, maar het bleek iets anders te liggen
dan wij gedacht hadden.
René bekeek heel veel materiaal uit Kallo-Verrebroek in het Rijksarchief te Gent. En daaruit bleek,
dat in Verrebroek-Kallo rond 1600 een aantal families van Bogaerde woonden, van wie we niet
precies weten, hoe en of die aan elkaar verwant waren. Voor ons was echter de voornaam Ingel een
‘target-naam’, omdat die naam ook voorkomt in de genealogie van Balthasar van Bogaerde die
laatst gewoond heeft in Hengstdijk, en die daar in 1630 overleed.
In de Penningcohiers van Verrebroek en Kallo, en in Pachtboeken vonden wij meerdere personen
met de naam Ingel van Bogaerde... en daarbij werd er soms een onderscheid gemaakt door een
toevoeging ‘Rieman’ aan de naam of door toevoeging van de uitdrukking: d’Oude.
Hieronder geven we enkele vermeldingen uit de periodes 1571, 1577 en 1579.

1571-1572 Cohier van de 20e Penning Verrebroek (1):
fo. 6v Inghel van Bogaerde haudt een hofstede in Haendorp, en verder nog een aantal pachten in
Haendorp en Verrebroek o.a. op Cattenelleboge nog een hofstedeken
fo. 19v Pieter van Bogaerde als voogd van kinderen Adriaen Sprute en Lijsbette Bogaerts

1577 Cohier van de vijfden penning Verrebrouck (78):
fo. 5v Inghel van Bogaerde pacht van wed. Merten de Bodt int Schoor
fo.20r Pieter Bogaert fs Jacobs d’Oude pacht van Margriete Baerts
fo.22r Jan van Bogaerde fs Inghel
Pieter van Bogaerde fs Pieter pacht van zijne suster en kinderen

1579 Proprieteyt Verrebrouck (1):
fo. 3r noch opt Schoor voor Inghel Riemans
fo. 5r Josijne van Boghaerde weduwe Jacob Janssen aen Swartendijck een hofstede
fo. 7r Inghel van Bogaerde d’Oude besit hofstede met lant in Polder van Haendorp
fo. 7v dezelfde nog 7 vermeldingen
fo. 7v Jan van Bogaerde fs Inghels besit hofstede aen Cattenellebooghe
(dezelfde heeft nog 2 vermeldingen)
fo. 9v Pieter van Bogaerde fs Pieter Rieman hofstede in Kerckstraat
noch lant naest hofstedeken
fo. 14r Jan van Boghaerde fs Jans besit hofstede in de Rijckestraat
nog 2 vermeldingen lants
fo. 16v Jan van Boghaerde fs Jacobs hofstede en lant in polder van Haendorp
fo. 17r Jan van Boghaerde fs Prs besit hofstede en lant aen de Rijckestrate
noch lant
fo. 30v Kathelijne Bogaerts weduwe Pannecoeck hofstede met lant aen Rijckestrate
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Opvallend zijn:
Jan van Bogaerde fs Jan Rieman van jkr Jan de Baenst op de Huevels
Pieter van Bogaerde fs Pieter Rieman hofstede in Kerckstraat
noch opt Schoor voor Inghel Riemans

(1577)
(1579)
(1579)

Daarnaast vonden we in Stekene in het penningcohier 1571(79) op de eerste bladzijde een
vermelding van Jacob Ryman:

Uit: Penningcohier Stekene (SAG reg 28/ 69-294; jaar 1571(79)

Onze hypothese is nu, dat Jan, Pieter en Inghel Rieman nauw verwant waren (broers of broers met
hun vader) en wellicht had hun stamboerderij de toenaam ‘Rieman’, maar intussen weten we ook,
dat deze toevoeging ook al voorkwam in deze streek rond 1490 (zie ook ‘de slaper van Verrebroek)
Daarom zochten wij in al het materiaal dat René had opgeduikeld naar meer gegevens, en daar zat
een opvallende tussen..... Wij noemden die al eerder…. Dat betrof de claims gemaakt na 1600 door
nazaten naar aanleiding van de overstromingen en verwoestingen in Verrebroek-Kallo-Doel.
Dat bevat veel materiaal, waarvan wij nog steeds niet de volle rijkdom hebben kunnen bevatten. Het
betreft Inventaris 159 van Kallo in het Rijksarchief Gent (75).
Enkele voorbeelden van vermeldingen zijn:
Voorbeeld 1:
nr 204 Joos van Hesbeke tot Beveren soo ten title van coope als bij successie ende verdeelijn(g)
vuyten hoofde van Pieter van Bogaerde in huwelicke hebbende Margriete de Vliegere ende
Adriaen de Coninck ghetraut hebben(de) Mechelina de Vliegere. Item van Marten ende Anna de
Vlieghere, Noch vuyen hoofde van Adriaen Temmerman ter causen van sijne huysvr. ende Joos
Pullaert oock ter causen van sijne huysvr. Pierintken de Bodt met sijne consorten vuyten hoofde van
Pieter de Bodt d'oude
Voorbeeld 2:
De voorn. Joncvr. Maria Ximenes d’Aragon als hoyr van Inventaris ten sterfhuyse van heer
Gonzales Ximenes d’Aragon haeren vaeder vuyten hoofde van Pieter van den Bogaerde hoyr van
Ingel van den Bogaerde, Nicleys Govaerts fs Cornelis bij Margriete Terebroot , Mr. Marten
Schutteput ende Balthasar van Bogaerde ter causaen van heurlieden huysvrwauwen hoyrs van
Antheunis ende Jan Terrebroot
Voorbeeld 3:
Mr. Pieter van den Bogaerde Chirurgijn binnen Antwerpen over hem selven en Louys Inghels
in huwelicke hebbende Margriete van Bogaerde met consorten vuyten hoofde van Inghel,
Pieter ende Melchior van Bogaerde
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Voorbeeld 4:
nr. 32 Melchior ende Balthazar van Bogaerde mitsgaders de kinderen van Jaspar van
Bogaerde als respectieve hoyrs ende descendanten van Pieter van Bogaerde fls. Inghels en
Margriete sVlieghers fa Christiaen
Al deze stukken bevatten namen, die voor ons tamelijk opvallend waren, maar om erachter te
komen om wie het hier precies ging, was niet zo makkelijk als het nu lijkt. Het grootste gewicht in
de schaal legde voor ons het laatste stuk, dat we hier vlak boven aanhaalden over:
Pieter van Bogaerde X Margriete de Vlieger. Over hen vond René een stel mooie stukken bij
Notaris Guilliam Le Rousseau te Antwerpen(80):

Bron: Felixarchief Antwerpen; reg N#2403; fo 84

den thienden april 1614
Gaspar vande Bogaerde Peeterssone wijlen, daer moeder aff was Margriete deVliegere
verclaerde alzoo Balthasar, Melchior en Engel vande Bogaerde sijne broeders ende
Hans Moortgat als man ende momber van Margarete van Bogaerde heure sustere voor henselven &
hun sterckgemaeckt hebbende onder andere voor hen comparant…. den 20e february 1610
comparerrende voor Pr. Rubens notaris alhier ......op het eind van dit stuk wordt ook Adriaen van de
Bogaerde genoemd als ‘comparants broeder’. En die tekent ook samen met Jasper dit document.
Adriaen schreef: Bij mij Adryaen van Bogaert.

Handtekening van Adriaen van Bogaerde
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Handmerk van Jasper van Bogaerde

(Felixarchief reg N#2403; fo 85)

Een min of meer gelijkluidend stuk bij notaris Guilliam le Rousseau(80); maar net iets anders
geschreven zegt:
datum: 10 en 11 juni 1614
“Jacob van Bogaerde ende Melchior van Bogaerde als rechtelijcke momboirs van Peeter ende
Adriaen van Bogaerde Peeterssonen daer moeder aff was Margriete de Vliegere, verclaerden
alzoo Balthasar de voors. Melchior ende Engel van Bogaerde ende Hans Moortgat als man
ende momboir van Margarete van Bogaert elck voor sich selven ende voorts gesamenderhant
ende elck als principael hen sterckgemaeckt hebbende voor die voors. Peeter ende Adriaen
van Bogaerde minderjarige den 20ste february anno 1610 compareerde voor Peeter Ruebens
notaris tot Antwerpen gelaudeert ende geapprobeert hebben alsulcke vercoopinge als de
voorsegde Pr. van Bogaerde hun vader voor de weth van Callo & Kieldrecht tot behoef van Hans
Hermans (daer aff Pr. Duarte Ximenez d’actie hadde)gedaen hadde van helft van sekere
tweeenvijftig gemeten en hondert roeden .....
En dan eindigt dit notariele stuk met:
... actum ende geteeckent bij voors. Jacob van Bogaerde tot Stekene den thienden dach Juny
anno 1614 ende bij den voors. Melchior van Bogaerde tot Moerzeke den 11 juny 1614

Handtekening van Jacob van Bogaerde

Handmerk van Melchior van Bogaerde (stervorm)

In dit laatste stuk blijkt Balthasar van Bogaerde voor zichzelf een iets afwijkende regeling te hebben
aangekondigd, maar dat is nu niet relevant.
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Jaspar, Melchior, Balthasar, Engel, Margarete, Petrus en Adrianus van Bogaert waren dus de
7 kinderen van Pieter van Bogaert en Margriete de Vliegere, van wie wij zagen, dat Pieter van
Bogaert zelf een zoon is geweest van Ingel van Bogaert.
In het zelfde notarisstuk vonden we de relatie van Pieter en Jacob:
“Ik Jacob van Bogaert hebbe deze mede geteeckend als
oem [oom] ende vrundt [vriend] vanden voorn Pr en Adriaen van Bogaert
Ende Joos van Bogaert heeft dese oock geteekend als
Administrateur vanden sterfhuijse Pr van Bogaerde”

Naar onze mening blijkt hieruit in voldoende mate, dat Petrus van Bogaerde, die in 1610 in Stekene
stierf, eerst gehuwd is geweest met Margriete de Vlieger, en dan in 1599 in Stekene is hertrouwd
met Cornelia Vereecken.
Verder denken wij zeker te weten, dat Petrus van Bogaerde de oudere broer is geweest van Jacobus
van Bogaerde uit Stekene, die immers genoemd wordt als oom van Pieter en Adriaen fs Pieter en
Margriete de Vlieger. Tevens wordt Petrus van Bogaerde genoemd als Ingelszoon, en zagen we
eerder dat ook Jacob van Bogaerde Ingelszoon werd genoemd in de stukken van Carafa.
Pieter van Bogaerde en Margriete de Vlieger waren aldus de ouders van:
Jaspar van Bogaerde, Balthasar, Melchior, Inghel en Margriete van Bogaerde, en bovendien van
hun 2 minderjarige zonen Pieter en Adriaen (in 1610/1614). Bovendien geeft het laatste stuk uit
Kallo_159 ook nog eens de vaders van zowel Pieter van Bogaerde als van Margriete de Vlieger.
Ingel van Bogaerde (+ ??)
X NN
Pieter van Bogaerde

Christiaen de Vlieger (+ voor 1592)
X Marie Lijbroeck (+ ca 1606)
X
1560 (schatting)

Margriete de Vliegere

In Stekene troffen we zoals eerder gezegd, ook Jacobus van Bogaerde aan, en die trouwde tenminste
2 keer:
1. Pyriene van de Velde
2. Maria van Herteghem
Jacobus van Bogaerde heeft via zijn twee huwelijken gezorgd voor flink wat nageslacht, waarvan
een deel rond 1615-1620 vertrokken is naar Assenede en omgeving. In het Rijksarchief Gent
vonden wij een dossier naar aanleiding van het overlijden van Maria van Herteghem, weduwe, die
overleden is voor 1639(39):

Uit het Rijksarchief Gent in het archief van de Raad van Vlaanderen te Gent, inventaris nr.
33507 Successie Marie van Herteghem weduwe Jacob van den Bogaerde:
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“Extract vuyt de vercavelingen ghehauden bij de ghemeene hoirs van dheer Jacob van BOGAERDE den 19
octob 1629 van de gronden van erfven den voorn. Bogaerde competerende metten overleyden van sijne
huysvrauwe joncvrauwe Petronella van den Velde dat de voorn hoirs alleen competeren volghens den
contract van huwelyck bij den voorn. Bogaert aengegaen met Jo. Marie van Herteghem sijne huysvrauwe
welcke cavels gestelt zijn in acht cavels danoft den cavel X ghevallen aen dheer Anthonius Gherolffs ghetraut
hebbende joncvrauwe Anna van Bogaert ...”.

Uit die stukken vonden we dus duidelijk bewijs van de twee huwelijken van Jacobus van Bogaerde
en van de kinderen uit die 2 huwelijken. Uit zijn huwelijk met Maria van Herteghem worden 3
kinderen genoemd, van wie Anna en Philippus van Bogaerde genoemd worden in de doopboeken
van Stekene, maar die van Jacobus van Bogaerde niet. Toch denken wij, dat hij de eerstgeboren
zoon is geweest uit het 2de huwelijk, en dat hij geboren is omstreeks oktober 1606.
Jacobus van Bogaerde was -zoals al eerder gezegd- een zoon van Inghel van Bogaerde. Wij zagen
Jacobus van Bogaerde al genoemd worden in Stekene in 1571 in de Penningcohiers van Stekene.
Daarom denken wij dat hij geboren is omstreeks 1550. Hij overleed in 1629, maar zijn leeftijd werd
niet genoemd.
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