NAZATEN VAN INGEL VAN BOGAERDE
Door: Ronald Blancke en René van Winsen
Correcties na de 1ste versie
Correctie op Balthasar van Bogaerde (er waren er 2!). In Ekeren kwamen we in het trouwboek van 1621 nog
een Balthasar van Bogaerde tegen, we konden deze man een lange tijd niet plaatsen, maar een notariële acte
uit Ekeren uit 1650 bracht duidelijkheid, helaas voor ons zaten we toch niet goed in onze 1ste versie. In de
eerste versie hadden wij Baltasar van Bogaerde x Josijne Theerbroot gekoppeld als zoon van Pieter van
Bogaerde x De Vliegher. In de notariële acten van Ekeren kwamen we daar in 1650 tot onze verbazing nog
een Balthasar tegen zeggende een zoon van deze Pieter en kleinzoon van Inghel en Christiaen de Vlieger te
zijn, terwijl wij weten dat Balthasar uit Hengstdijk al in 1630 was overleden. Het document uit Kallo van
1650 (zie pag 17) bracht uitkomst. Balthasar (x Theerbroot) was een zoon van Inghel, en dus een broer van
Jacob en Pieter. “… wijlent Ingel van Bogaert vader was vanden voornomden Jacob van Bogaert, danoff de
andere twee deelen competeren dhoirs van Baltasar ende Pr. van Bogaert…” Hierin staat dus dat zowel de
erfenamen (=dhoirs) van Baltasar en Pr van Bogaert…dus zij waren dus beide al overleden, bedoeld wordt
hier dus de Balthasar uit Hengstdijk. De Balthasar uit Ekeren leefde dus nog.
De afstammingsnummering door deze aanpassing is dus hierdoor verandert, een verkorte weergave op de
laatste pagina!
Gecorrigeerd zijn huwelijk Keer en Crombeen, toegevoegd penningcohier van 1569 uit Stekene over Jacob.
De gevolgen van de overstromingen voor Maria Lijbroeck zijn ook beschreven in een notarisstuk.

GENERATIE 1
1. INGEL1 VAN BOGAERDE werd geboren omstreeks 1515. Hij leefde nog in 1579.
Vermoedelijk had hij een broer genaamd Adrianus, die later mogelijk in de omgeving van
Moerzeke heeft gewoond (na de overstromingen).
In de Penningcohiers van Verrebroek komt een vermelding voor, waaruit een nauwe band
blijkt tussen hen:
"Inghel van Boogaerde haudt in pachte van Roegiers Tollins int Schoor,
noch van weduwe Merten de Budt int schoor van Verbrouc,
noch haudt in pachte van Adriaen van Bogaerde in Haendorp,
noch van kinderen van Adriaen van Bogaerde aen de Swerten dijc"(1 )
(Mogelijk waren zij broers, en pachtte Inghel van Bogaerde van zijn oudere (?) broer Adrianus van
Bogaerde).
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GENERATIE 2
Kinderen van Ingel1 van Bogaerde waren:
1.1 Jan van Bogaerde
1.2 Petrus2 van Bogaerde
1.3 Jacobus3 van Bogaerde
1.4 Balthasar4 van Bogaerde

1.1. JAN VAN BOGAERDE (zoon van Ingel1 van Bogaerde en NN) werd geboren rond
1540 in Verrebroek-Kallo. Hij stierf voor 1572. Hij trouwde MARGRIETE PAUWELS rond
1565 in Verrebroek-Kallo. Margriete Pauwels hertrouwde JAN VAN MULLEM voor
1572(2).
(Vermoedelijk hadden zij een zoon Jan van Bogaerde, die trouwde met Maria de Munck).

1.2. PETRUS2 VAN BOGAERDE (zoon van Ingel1 van Bogaerde en NN) werd geboren
tussen 1540-1545 in Verrebroek-Kallo. Hij stierf in 1610 in Stekene, en werd daar begraven.
Kerkrekening Stekene 1610: Pieter Bogaert wordt begraven en er wordt 2 schellingen, 6 groten betaald voor
de uitvaart met kaarsen (3)

Hij trouwde (1) MARGRIETE DE VLIEGERE ca. 1560-1565. Dat leiden wij af aan de
genoemde leeftijd van één van zijn zoons: Melchior van Bogaerde stierf in 1654, gezegd 90
jaar oud.
Margriete de Vliegere was een dochter van Christiaen de Vliegere (+ voor 23 sept. 1592) en
Maria Lijbrouck (+ ca 1606 in Antwerpen). Wij vonden van haar een notarisstuk uit 23 sept.
1592, waarin zij al weduwe was, maar daarvoor was zij getrouwd geweest met een
onbekende man (= de betekenis van “lestwerve”).

Bron: Felixarchief; notaris Francois Ketgen

Het overlijden van Christiaen staat vermeld bij notaris Franchois Ketgen:
.... Marie Lijbrocx weduwe lestwerve (= laatste vrouw) wijlen Kerstiaens de Vliegere.... (4)
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Dit echtpaar Christiaen de Vlieger X Maria Lijbroeck zagen wij ook genoemd in de
Penningkohiers van Kallo/Verrebroek in de periode 1571-1579 (1)(5).
In wettelijke passeringen van Kallo van 3 october 1611(6) wordt vermeld waar ze zijn
overleden: …Voorwaerde en~ conditien, daerop dat Pieter Ruebens notaris residerende binnen Antwerpen
als curator gecomiteert bij mijne heeren van~raede in Brabant opden xxi meije xvic achte vanden vaghe
sterfhuijse van wijlen Maria Lijbrouck, overleden binnen de stadt van Antwerpen welcke ende houderigghe
was van~vague sterfhuijse van wijlen Xpriaen de Vliegere gestorven inden lande van Waes binnen Vlan~
(=Vlaanderen), omme te betaelen Franchois Ketgen of zijn actie hebbende ende andere crediteuren van~
sterfhuijse vercoopen zal de meest biedende de naeste metten clopslaeghe ende branden van eene kersse, den
nomber van omtrent xxxvi gemeten lants onbegrepen der maete gelegen inden naervolgende partijen binnen
Kieldrecht ende Calloo tusschen de dijck loopende van Liefkenshouck naer St Anth[oni]s houck, ende
deurganck inden Doel, al volghende de drije prochien van Beveren, Vrachene ende Melsele, metg. de
plackbrieven inde zelve prochien ende tot Antwerpen daer t sterfhuijs geleghen es geplackt.

Hier worden 2 notarissen genoemd notaris, Pieter Ruebens en Francois Ketgen. De
protocollen van notaris Pieter Ruebens zijn helaas niet bewaard gebleven in het Felixarchief
van Antwerpen maar die van notaris Franchois Ketgen wel, daar hebben we veel info in
gevonden. In deze stukken wordt veel terugverwezen naar notaris Pieter Ruebens en we
vermoedden dat deze notaris het testament en boedelstaten heeft opgemaakt en de
afhandeling heeft verzorgd van de erfenis van Christiaen de Vlieger en Maria Lijbroeck.
De overstromingen hadden nogal wat gevolgen voor Maria Lijbroeck, een getuige legt het
volgende vast bij Notaris Frans Ketgen (reg 2266). Ze verloor in Doel oa huizen, land en
een meestoof en aan inkomsten zo’n 1000 guldens per jaar maar dat ze in andere plaatsen
nog meer heeft verloren:
xviij marty 1602
Gabriel ?eijden (Vereijden?) oudt omtrent 80 jaeren mij notario bekent, affirmant te vsoucke van Jovr
Maria Lijbrocx wed lestwerve Christiaens de Vliegere, waerachtig te zijne dat hij wel kent @ over lange
jaeren wel gekent heeft des selfs producente, @ dat de (afkorting?) hennen manieren veel goets gelaten @
v[er]loren hebben inden landen van~ Doele, soo aen lant, haut, huijsen, meestove, bedragen wel duijsent
guld[ens] tsiaers innecommens, een meer als min, sonder t gene sy? in andere plaetsen noch meer v[er]loren
hebben, al geinundeert @ alnoch onder het water liggen~, sonder daer aff een te connen proffiteren…
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1.2 PETRUS2 VAN BOGAERDE trouwde (2) CORNELIA VEREECKEN op 19 februari
1599 in Stekene. (Huwelijksgetuigen waren: Jacobus van Bogaerde en Paulus Verdonck).

Huwelijksactie van Petrus Bogaerdt en Cornelia Vereecken (Stekene; RA Belgie7)

Dit huwelijk bleef kinderloos.
Petrus2 van Bogaerde was doopgetuige bij de doop van een kindje van Balthasar van
Bogaerde en Josina Teerbroot op 23 maart 1603 te Stekene (8), dat kort daarop stierf.
Petrus Van Bogaerde en Margriete de Vlieger hadden de volgende kinderen:
1.2.1 Melchior5 van Bogaerde
1.2.2 Jasper van Bogaerde
1.2.3 Balthasar6van Bogaerde
1.2.4 Ingel7 van Bogaerde
1.2.5 Margriete van Bogaerde
1.2.6 Adrianus van Bogaerde, geboren 1588-1592
1.2.7 Petrus (Peeter) van Bogaerde, geboren 1589-1593

1.3. JACOBUS3 VAN BOGAERDE (zoon van Ingel1 van Bogaerde en NN) werd geboren
rond 1552 (schatting) in Verrebroek-Kallo. Hij stierf op 27 Sep 1629 in Stekene (9).
Hij trouwde (1) PIERYNA VAN DE VELDE voor 1580. Zij stierf tussen 31 oktober 16041606.
Hij trouwde (2) MARIA VAN HERTEGHEM (waarschijnlijk dochter van Gillis van
Herteghem 1520-1580) op 1 december 1607 in Stekene (huwelijksgetuigen waren: Petrus van
Bogaerde, Joannes van Bogaerde) (7). Haar leeftijd is niet gekend. Zij stierf rond 1630-1631,
mogelijk in Assenede. Uit deze twee huwelijken zijn tenminste 9 kinderen geboren..
Jacobus van Bogaerde werd voor het eerst genoemd in de 100ste penning van Stekene in
1569(81).
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Jacop van bogaerde houdt in pachte van Joos van~ Velde ende Corn[elis] Clausse lants een hofstede groot ontrent een half gemet tjrs
voor (volgt prijs)

Daar pachtte hij een stukje land. In de Penningcohier Stekene van 1571(10) zien we hem als
Jacob Ryman:

NB. In de penningkohiers van Verrebroek troffen wij een aantal personen met de naam ‘van
Bogaerde alias Rieman’ aan. Dat waren: Inghel van Bogaerde alias Rieman, Petrus van Bogaerde
alias Rieman en Jacob van Bogaerde alias Rieman. Deze naam Rieman komt ook al voor in ‘de
Slaper van Verrebroek’ (11) waarin wij genoemd zien worden Jan van Bogaerde (gedateerd ca.
1490) en die leefde nog in 1526. Opvallend is met name ook de vermelding van ‘dhoirs Jan van
Bogaerde alias Rieman’.

Jacobus van Bogaerde werd ook genoemd in de penningcohieren van Stekene uit 1585 (12)
waarin hij in eigendom heeft een hofstede op Oostende groot xx [=20] roeden.
Jacobus van Bogaerde besit in eerfven een hofstede ghestaen op doostende groot xx R[oeden]
gheext[imeerd] (volgt prijs x [=10] schellingen; betaald moet worden II [= 2] schelling, zie foto hieronder:

Maar daarvoor in 1577 komt Jacob Rieman voor (net als in 1571, al eerder vermeld):
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Jacob Rieman haut in propieteijt een hofstedeken met xx oft xxv ..? ? .. op Oostende …?(10):

Het valt op dat het in alle 4 de gevallen 20 roeden groot is en een hofstede betreft op
Oostende in Stekene, en wij denken dat Jacob van Bogaerde en Jacob Rieman één en
dezelfde persoon was.
Van 1602 tot 1609 was Jacob van Bogaerde meijer van Stekene, en komt hij zeer veel voor
in allerlei actes. Ook zagen wij vaak zijn handtekening onder stukken, zoals hieronder en
zoals die ook staat onder het notariële stuk uit 1614.
Handtekening van Jacobus van Bogaerde (13)

Jacobus van Bogaerde en Pyriene van de Velde hadden de volgende kinderen:
1.3.1 Joannes7 van Bogaerde
1.3.2 Joanna van Bogaerde
1.3.3 Petrus van Bogaerde
1.3.4 Judocus van Bogaerde
1.3.5 Maria van Bogaerde
1.3.6 Elisabeth van Bogaerde
Jacobus van Bogaerde en Maria van Herteghem hadden de volgende kinderen:
1.3.7 Jacobus van Bogaerde
1.3.8 Anna van Bogaerde
1.3.9 Philippus van Bogaerde
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1.4 BALTHASAR4 VAN BOGAERDE (zoon van Inghel1) (in de eerste versie hadden wij
deze man gekoppeld als zoon van Pieter, wat achteraf niet juist was)
ook genoemd Balten, werd rond 1560-1565 geboren. Hij overleed op 10 juni 1630 in
Hengstdijk, Hulsterambacht, Zeeland (17). Hij trouwde rond 1590 met (1) JOSIJNA
TEERBROOT, dochter van Jan Teerbroot en Maria Volckerick
(Jan Teerbroot en Maria Volckerick komen voor in de Hoofdcyns van het Waasland (Melsele, St
Baafs Gent) met hun kinderen: Josina, Anna, Jan en Anthonis)(18)

Zij is geboren rond 1575 en overleed op 13 mei 1628 in Hengstdijk (17). Balthasar5 trouwde
met (2) JANNEKE DE RUYTE op 28 Sep 1628 in Hengstdijk. Janneke is geboren in
Belsele. Zij hertrouwde op 1 juli 1630 in Hengstdijk met Laurens Roose (19)
Het gezin van Balthasar en Josijna wordt beschreven in Schepenregister van Hulsterambacht, d.d.
21 juni 1655 (20):
Compareerde voor burgermr en schepenen van hulsterambacht in persoone Corn. blanqaert fs. Corn.
Lantsman oudt ... van t(weeen)zestich jaeren, Laureyns roose, lantsman, out een en vijftich jaeren,
woonende in den selven ambacht, welcke compar-anten bekende en verclaerden op hunne op hunne manne
waer(achti)gt te solemnele eedt (?) en onder presentie gedaen ter in-stantie en versoucke van ingel bogaert
fs. balthazar dat sij seer goede memorie hebben en wel gekent hebben baltazar bogaert en josyntien
terbroots de welcke saemen hebben achtergelaten en geprocureert vijf kinde met naeme jan, enghel, marten,
maijken en balthazar fs balthazar, van de welcke marten en maijken is overleden onbedegen ........ sonder
kinderen achter te laten.
Jan Bogaert is in huwelijk geweest met Lucia Barlese en hebben t'saemen gheprocureert en met sijn doot
achter gelaeten drij kinderen te weten janneken bogaert in huwelijk nu met ghelijn crombeen, josijntie
bogaert in huwelijk Joos van Geyte en Lucia Bogaert fs jans met Jan Bale, inghel bogaert noch in leven en
balthazar bogaert fs balthazar en des jan en engel bogaert broeder is op eenige jaren present wt
hulsterambacht vermist in den Westingiën.

Balthasar van Bogaerde en zijn vrouw woonden eerst in Stekene; in de ferieboeken (21) van
Stekene kom ik Balthasar tegen in 1601 vanwege het slechte handschrift is niet duidelijk
wat hier staat.
In 1603 komen we Balten samen met Josijne Teerbroot tegen in de wettelijke passeringen
van Kallo; dit is een bewijs over de gronden die de familie Bogaerde-Teerbroot bezat in
Kallo en omstreken:
Opden xxvii octobris anno 1603 es gecommen @ gecompareert voor meijer @ schepenen van~ poort @
vierscharen van Calloo in persoone mr Merten Schutteput in huwelijck hebbende Anna Teerbroot @
Baltazaer van Bogaert in huwelijk hebben~ Josijne Teerbroot elck van hem behoorlijck geauthoriseert van
weghen haere voers[chreven) huijsvr[ouw]… gemaakt tusschen de voorn[oemde] comparanten @ Jacop van
Bogaert uiijt erfven zijn gegaen van[de] partijen van landen onder onder jurisdictie geleghen eerst van
achtien ghemeten cl lants in malcanderen gheleghen danof sommighen ghemeten ligghen op Kieldrecht
hauthoofdonck oost de heer van Scharen, zuijt den dijck gaen[de] van Liefkenshoeck naer St Anth[onis]
hoeck , West sheeren strate noort den deurganck, nog zeventhien ghem[eten] in St Anna polder gecomen bij
coope van dhoirs @ erfgenamen Jan Beeckmans…. (22)
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Balthasar4 van Bogaerde en Josijna Teerbroot kregen de volgende kinderen:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Ingel9 Bogaert
Joannes10 Bogaert
Marten Bogaert
NN Bogaert
Balthasar Bogaert
Maria Bogaert
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GENERATIE 3

a. Kinderen van PETRUS VAN BOGAERDE met MARGRIETE DE VLIEGER
b. Kinderen van JACOBUS VAN BOGAERDE met (1) PYRIENA VAN DE VELDE
en met (2) MARIA VAN HERTEGHEM
c. Kinderen van BALTHASAR VAN BOGAERDE met JOSIJNE THEERBROOT

a. Kinderen van PETRUS VAN BOGAERDE met MARGRIETE DE VLIEGER
1.2.1 MELCHIOR5 VAN BOGAERDE (zoon van Petrus2 van Bogaerde en Margriete de
Vlieger, Ingel1) is geboren rond 1565, gezien zijn leeftijd die vermeld werd toen hij stierf
(90 jaar oud) in 1654 in Moerzeke. Hij zal nog geboren zijn in Verrebroek-Kallo.
Op grond van het Repertorium Moerzeke (14) en de kerkboeken van Moerzeke (15) kennen
we enkele gegevens van Melchior van Bogaerde uit Moerzeke:
Op 4 december 1613 sterft in Moerzeke Anna Marie Col(l)ier, huysvrou (uxor) van
Melchior van Bogaert. Op 29 november 1614 hertrouwt hij in Moerzeke met Anna
Goossens waarbij als getuigen genoemd worden Daneel Peelman met de moeder van de
bruid (cum matre sponsae) en Joanna uxor Judoci van Goethem. Vermoedelijk rond 1623
sterft Anna Goossens, waarna Melchior op 10 mei /14 juli 1624 hertrouwt in Belsele met
Gillijne van Lare. In het boek over de familie van Bogaerde zegt ‘de Bary’ (16) dat in het
trouwboek van Moerzeke een vermelding staat:

Maar dat lezen wij hier niet... in onderstaande inschrijving in Moerzeke wordt ‘ex Lebbeke’ niet
geschreven, maar bij zijn overlijden lezen wij wel: ex Lebbe!

Bron: RA Belgie(15)
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Misschien dat er ooit nog een 2de versie heeft bestaan van het trouwboek, want ook ergens anders
noemde ‘de Bary’ een verwijzing naar Lebbeke, die wij niet gezien hebben.
In elk geval is dit huwelijk met Gillijne van Lare slechts van korte duur geweest, want in 1625
overlijdt zij al, en hertrouwt Melchior van Bogaerde kort daarna op 4 februari 1627 te Moerzeke
met Elisabeth NN.
Haar naam in het trouwboek is zichtbaar, maar onduidelijk: Elisabeth Goetins lezen wij.

Bron: RA Belgie (15)

Tenslotte sterft op 10 februari 1654 in Moerzeke Melchior van Bogaert oriundus ex Lebbe aetat. 90
op 90-jarige leeftijd.

Bron: RA Belgie (15)

1.2.2 Jasper van Bogaerde (zoon van Petrus2 van Bogaerde X Margriete de Vlieger, Ingel1)
Geen nadere gegevens bekend op dit moment. Hij leefde nog in 1614. Woonde wellicht in
Antwerpen.
Kennelijk zijn een aantal kinderen uit deze familie van Bogaerde vertrokken naar het
gebied boven Antwerpen, want wij vonden:
1.2.3 BALTHASAR6 VAN BOGAERDE (zoon van Petrus2 en Margriete de Vlieger, Ingel1)
Balthasar trouwde in 1621 met Joanna Huijgens in Ekeren. Huwelijksgetuigen
waren Joannes Moortgat. Kinderen konden we van hem (nog) niet vinden. Het document
dat we vonden dat deze Balthasar een zoon was van Pieter vonden we bij notaris Willem
Embrechts, Balthasar had nog gronden in bezit in Kallo(82):
“Op heden dato onderschreven….compareerde Baltasar vanden Bogaerde ingesetene alhier ter eenre, ende Carle vander Hagen,
woonachtig tot Antwerpen…..des voors[chreven] eersten comparant int minnelijcken metten voors[chreven] tweede compararant
overcomen ende veraccordeert te wesen nopende het dijcken van alles des eerste comparants landen gelegen onder de landen van
Calloo, ende jurisdictie der selven, namenlijcken het genen in dese nieuwe aenstaende dijckagie sal comen binnen te te vallen, te
weten dat den voorscheven tweeden comparant sal gehouden wesen allen des voorschreven eerste comparants landen, die eenigsints
inden voorss[chreven] polder van Callo, ende appendietien sullen behouden worden, inne te dijcken, ende de dijckgeschoten te
betalen, sonder cost laste, ofte schade vanden eerste comparant, ende dat voor de drijdeelen der selver landen….uuijtten hooffde van
sijne vader Pieter vanden Bogaerde, Engel van Bogaerde ofte Kerstiaen de Vlieger sijnen grootvader…..desen neghenthienden
januarij 1650.”
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Handtekeningen van Baltsasar van Bogaerde (fs Pieter)

(Felixarchief, Antwerpen;N#1412; reg 220)

Ook in het gebied boven Antwerpen:
1.2.4 INGEL7 VAN BOGAERDE (zoon van Petrus2 van Bogaerde en Margriete de Vlieger,
Ingel1) werd geboren omstreeks 1580-1585. Hij trouwde mogelijk rond 1610 met Catharina
Janssens, dochter van Guilliame Janssens en Elisabeth Gillis.
96.1 Volmacht van Engel vanden Bogarde en zijn echtgenote Catlijne Janssens fa. Guilliam uit Zandvliet,
aan Elisabeth Gillis, weduwe van Guilliam Janssens, en Nicolaes de Laet om een hofstede, de Meere, te
Zandvliet te verkopen, 29 oktober 1620.
134.1 Verkoopakte van het goed de Meere te Zandvliet, door Elisabeth Gilles, weduwe van Guillaume
Janssens, tevens namens Angel van den Bogaerde en zijn echtgenote Catlijne Janssens fa. Guillaume, aan
Pieter d'Oostendorp, 16 december 1620. (23)

Ingel van Bogaerde en Catharina Janssens kregen de volgende kinderen:
1.2.4.1 Guilliam Bogaert
1.2.4.2 Digna Bogaert
1.2.5 MARGRIETE VAN BOGAERDE (dochter van Petrus2 van Bogaerde en Margriete
de Vlieger, Ingel1)
Zij trouwde HANS MOORTGAT (zie ook de inleiding).
Hij is huwelijksgetuige in 1621 bij Balthasar x Joanna Huijgens in Ekeren)
Op dit moment zijn er geen verdere gegevens bekend over kinderen van dit echtpaar.

1.2.6 ADRIANUS VAN BOGAERDE (zoon van Petrus2 van Bogaerde en Margriete de
Vlieger, Ingel1)
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Hij was de oudste van de 2 minderjarige zoons, die genoemd worden in het notariele stuk
van notaris Daneel Cantelbeek in 1614. Vermoedelijk is hij geboren rond 1590.
In Wettelijke passeringen van Kallo(24)
Mr. Peeter van Bogaert en Ph. en Melchior van Bogaerde
Op heden den negensten dach der maent van december anno 1650 compareerden voor mij Daneel
Cantelbeeck openbaer notaris bij raede ons heeren Conincx geordonneert in Brabant totte selve officie ende
exercitie geadmitteert (sijnde tAntwerpen residerende ende ten bijwesene van de getuyghen ondergenoemt in
propren persoonen Philips ende Melchior van den Bogaert gebroeders ADRIAENSSONE wijlen, van den
welcken vader was Peeter van den Bogaert ende van den welcken Peeter vader was Engel van den Bogaert
soo sij respective verclaerden ter eenre ende Mr. Peeter van den Bogaert chirurgijn alhier des voorschr.
eerste comparanten neve ter anderen bekenden ende verlijden onderlinge ten beyden sijden metten anderen
onwederroepelijck veraccordeert te sijn nopende den coop van de gheinnondeerde [= geinundeerde] landen
ende schorren naer beschreven ende dat op de conditien naervolgende te wetene den voorschr. Phlips ende
Melchior van den Bogaert twee eerste comparanten hebben vercocht ende vercoopen bij desen aen den
voorn. Mr. Peeter van den Bogaert tweede comparanten tselve accepteerende alle suclen partijen schorren
ende verdroncken landen geleghen onder de heerlijcheyt van Calloo in St. Annen & Nicolaes & Anthonis
polders Aendorp ende Kieldrecht ende daer omtrent....

Dit stuk komen we -min of meer hetzelfde geformuleerd- tegen bij de genoemde notaris
Daneel Cantelbeeck in Antwerpen(25)
1.2.7 PETRUS VAN BOGAERDE (zoon van Petrus2 van Bogaerde en Margriete de
Vlieger, Ingel1)
Hij was het jongste kind van Petrus van Bogaerde en Margriete de Vlieger. Vermoedelijk is
hij geboren rond 1591. Op dit moment weten we niets meer over hem te vemelden.
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b. Kinderen van 1.3 JACOBUS VAN BOGAERDE met
(1) PYRIENA VAN DE VELDE, en
(2) MARIA VAN HERTEGHEM
1.3.1. JOANNES8 VAN BOGAERDE (zoon van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena van de
Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren tussen 1575 en 1580. Hij trouwde Amelberga Cools op
4 juli 1599 in Sint-Pauwels (26). Zij stierf op 3 juli 1629 in Assenede (27). Het echtpaar kreeg
tenminste 7 kinderen in Stekene, van wie de oudste Joannes van Bogaerde, geboren in 1599,
+ in Assenede op 19 juni 1662, twee maal trouwde:
1. Joannes van Bogaerde X Maria Bomble (+), gehuwd Assenede op 7 sept. 1627
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren met hun geboortedatum(27):
a. Jacobus van Bogaerde, Assenede, 8 oktober 1628
b. Andries van Bogaerde, Assenede, 26 oktober 1630
c. Maria Margaretha van Bogaerde, Assenede, 3 juli 1632
d. Cornelia van Bogaerde, Assenede, 5 februari 1634

2. Joannes van Bogaerde X Anna de Vos, getrouwd op 13 juli 1636 te Wachtebeke(28)
Uit dit huwelijk tenminste 8 kinderen met hun geboortedatum (27):
e. Petronella van Bogaerde, Assenede 7 mei 1637
f. Pieter van Bogaerde, Assenede 1639
g. Adriaen Anthonis van Bogaerde, Assenede 14 aug 1640
h. Joanna van Bogaerde, Assenede 10 november 1643, + 5 juni 1667 Assenede
i. Philippus van Bogaerde, Assenede 30 november 1645
j. Maria Anna van Bogaerde, Assenede ca 1648
k. Franciscus van Bogaerde, Assenede ca 1650
NB. Anna de Vos was een dochter van Anthonis de Vos X Magdalena Lippens. We vinden sporen van hen
terug in Transportacten van Axel (29):
folio 18R 1 juni 1652:
Verkopers: de erfgen[amen]. v. Anthonis de Vos †, (x Maghdaleene Lippens)
Koper: Lippens, Magdaleene, zij blijft in "commer en bate"
Erfgen.: Anna de Vos (x Jan van den Bogaert); Pauwels de Vos; Janneken de Vos (x Charels Deffersile);
Marie de Vos

1.3.2. JOANNA VAN BOGAERDE (dochter van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena van
de Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren voor 1588. Zij stierf na 1651.
Zij trouwde (1) JACOBUS VAN HERTEGEM (zoon van Gillis van Herteghem) op 14
augustus 1606 in Stekene(7)(huwelijksgetuigen: Jacobus Bogaerdt, Judocus Bogaerdt).

pagina 13

Zij trouwde (2) PETRUS DE BLIECK op 4 oktober 1607 in Stekene(7) (huwelijksgetuigen
waren: Laurentius de Blieck, Jacobus van Bogaerde). Hij werd geboren voor 1570. Hij was een
zoon van Laurentius de Blieck, en hij stierf 18 dec 1629 in Moerbeke (30) en werd begraven
in de kerk (31).

(uit boek: Annalen van den Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 5 pag 399)(31)

1.3.3. PETRUS VAN BOGAERDE (zoon van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena van de
Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren rond 1590. Hij stierf op 2 november 1635 in Brugge en
werd begraven bij de Recollecten van Brugge (32). Hij trouwde Maria Winckelman, dochter
van Jacques Winckelman en Petronella (Perona) Sproncholf op 17 november 1619 in
Brugge(33), zij overleed 16 nov 1690 in Brugge, 94 jaar oud (34) . Hij wordt genoemd als
baljuw van Deinse in 1620, en wordt ook nog genoemd als hoogbaljuw van dezelfde stad.
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uit boek: Recueil Héraldique avec des Notices Généalogiques et Historiques sur un grand nombre de Familles Nobles et
Patriciennes de la ville et du franconat de Bruges, par F. van Dijcke, Bruges Octobre 1851, pag. 57) ( 35)

(vertaling: De Heer Pieter Bogaert, Baljuw van Deinze, die op 17 november 1619 trouwde met jonkvrouw
Marie Wynckelman, dochter van Jacques, Schepen van Brugge, en van Perone Sproncholf, vestigden zich in
deze stad op 30 maart 1618, en werd toegelaten, 12 oktober 1623, als vrijlate van Snelleghem, hij stierf
zonder nageslacht en droeg als wapen op goud drie bomen van sinople).
In 1629 wordt hij in de Raad van Vlaanderen vermeld als : Pr Bogaert Hoogballiu van Deinze en markiezaat
en schepene van de vrije.. (83)

In de bewerking van de wezenregisters van Brugse Vrije(36) onderaan staat:
Akte van 16 januari 1691 te Snellegehem
Jonker Wynckelman, Jaecques, bracht als erfgenaam en rendant de Staat van Goed over van zijn zus Vrouwe
Marie Wynckelman, d.v. Jonker Jaecques, weduwe van Pieter Bogaert (Schepen van het Brugse Vrije),
vrijlate, + 16 november 1690 te Brugge.

1.3.4. JUDOCUS VAN BOGAERDE (zoon van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena van de
Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren voor 1592. Hij stierf on 23 juni 1630 in Assenede(27)
(als greffier van deze stad). Hij trouwde Cornelia Heyndrickx (dochter van Petrus
Heyndricx) op 11 juni 1610 in Stekene(7). Zij stierf na mei 1645
1.3.5. MARIA VAN BOGAERDE (dochter van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena van de
Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren voor 1594. Zij stierf na 1632.
Zij trouwde (1) HENRICUS NOSET op 5 juni 1612 in Stekene (7) (ook ingeschreven in
Hulst). Hij werd genoemd als militair en verdediger van de stad Hulst..
Op 25 nov. 1608(8) is hij capiteyn Heyne Noset tesamen met Elisabeth Baerts, in Stekene
doopgetuige voor Anth. Isebrant, zoon van Anth. en diens huysvrauwe (dat was toen Anna
Scheyfs; eerder was Antonius Isebrant getrouwd met Anna van Herteghem, van wie
tenminste 3 kinderen werden geboren). Antonius Isebrant en Jacobus van Bogaerde waren
dus zwagers.
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GAH; RK Trouwboek Hulst 1605-1627 fo. 41 (37):

Henricus Noset Sergeant Maior oppidi Hulsten~ et Maria Bogaerts coniuncti sunt in Stekene)

Zij trouwde (2) REYNIER DIERKENS (zoon van Jacques Dierkens en Johanna van
Waesberghe) op 9 februari 1615 in Sint Martinus Gent(38). Reynier Dierkens was bestuurder
van Gent.

1.3.6. ELISABETH VAN BOGAERDE (dochter van Jacobus3 van Bogaerde en Pyriena
van de Velde, Petrus2, Ingel1) werd geboren op 28 februari 1599 in Stekene (8). Zij stierf
(jong).

1.3 Jacobus3 van Bogaerde en Maria Van Herteghem kregen de volgende kinderen:
1.3.7 JACOBUS VAN BOGAERDE (zoon van Jacobus3 van Bogaerde en Maria van
Herteghem, Petrus2, Ingel1) geboren rond januari 1607, vermoedelijk te Stekene, maar daar
niet gedoopt.
NB. In de periode dat er problemen waren rond het huwelijk van Jacobus3 van Bogaerde
met Maria van Herteghem lezen we in stukken (zie inleiding), dat zij zwanger was, en dat
was al voor 1606. Nadat de toestemming was verkregen voor hun huwelijk, duurde het nog
enkele maanden, voordat zij daadwerkelijk trouwden op 1 december 1607 in Stekene(7). Uit
stukken i.v.m. de nalatenschap van Maria van Herteghem blijkt zonneklaar, dat zij 3
kinderen had met Jacobus3 van Bogaerde, te weten: Jacobus, Anna en Philippus.
Zij waren de drie erfgenamen van Maria van Herteghem.
NB. Jacobus van Bogaerde de jongere bleef waarschijnlijk ongehuwd. In stukken ivm de
erfenissen van zowel zijn vader als zijn moeder wordt hij telkens ‘Ad in de Raad van
Vlaanderen’ genoemd (39).

1.3.8 ANNA VAN BOGAERDE gedoopt op 15 Jan 1608 in Stekene (8) (doopgetuigen: Pieter
Van Bogaerde, Joosine van Hertinghe). Zij trouwde met (1) ANTHONY GEEROLF (voor 1631),
zij trouwde met (2) ADRIANUS STRUYVINCK op 18 mei 1645 in Hulst(40)
(huwelijksgetuigen: Henricus Rijcke, Justa Struyvinck alias Clippele). Zij trouwde met (3) ADRIAAN
NIJSSENS (ook genaamd Adriaen Nijssens van Meulewijck) op 15 dec 1653 in Antwerpen
(parochie St. Walburga)(41). Anna werd begraven in Stekene op 13 juni 1673, Adriaen
Nijssens werd begraven in Stekene 7 dec 1693(9).
Staat van Goed van Stekene (42): De Heer ADRIAEN NIJSSENS houder sterfhuis ANNA VAN BOGAERT
(fa heer Jacques), overleden Stekene 13 06 1673 ; zonder kinderen. De overledene erfde van haar broer Heer
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LIEVEN VAN BOGAERT in zijn leven Hoogbaljuw van Deinze en van haar broer kapitein BOGAERT,
samen met haar broer JACQUES VAN BOGAERT, Ad[vokaat] in de Raad van Vlaanderen. Land in
Verrebroek. 11 mei 1674.

NB. Lieven van Bogaert is een foute notering. Zijn juiste naam was: Pieter van Bogaert fs
Jacobus.
NB. de genoemde kapitein Bogaert was Philippus van Bogaert in zijn leven Kapitein in spaanse
dienst. Zie hieronder 1.3.9

1.3.9. PHILIPPUS VAN BOGAERDE (zoon van Jacobus3 van Bogaerde en Maria van
Herteghem, Petrus2, Ingel1) werd geboren op 24 juni 1609 in Stekene(8) . Hij stierf op 3 juni
1646 in Stekene(9). Hij trouwde FRANCOISE CORRADIN.
NB: In Staten van Goed van Assenede(43):
Requeste door Mr. Paulus DE VOS,als V[oogd] over W[ezen] van Mr. Jan VANDEN BOGAERDE bij
Janneken DE VOS, en door Pieter BOGAERT als V[oogd] over W[ezen] van Guilliaeme VANDER
HAEGHEN bij Joanna VANDEN BOGAERDE, na + in Stekene van Anna VANDEN BOGAERDE fa Jacob,
huisvrouw van Adriaen NIJSSENS.
Gevolgd door contract i.v.m. successie na + Philips VANDEN BOGAERDE, kapitein van het voetvolk ten
dienste van zijne majesteit, tussen:
-Jaecques VANDEN BOGAERDE fs Jan, procureur in Raad van Vlaanderen, met zijn broers en zussen,
-Adriaen WILLEMS over Cathelijne VANDEN BOGAERDE, zus van Jan.
-Anthone DE BLIECK (schepen VAN Moerbeke) x Cathelijne DE BLIECK fa Pieter bij Joanna VANDEN
BOGAERDE fa Jacob.
-Jan DE WINT over Loyse DE BLIECK (zus van Cathelijne), weduwe van Gillis DE WINT.
-Reginaldus Ferdinand VANDER SARE fs Jan bij Maria Anna DIERKENS, zelf dochter van Reynaut bij
Marie VANDEN BOGAERDE fa Jacob, met zijn broer Jan Baptist (nog W). Zie ook liquidatie en
verkaveling blz 457.
In de Wettelijke Passeringen uit Kallo (44) van 8 maart 1650 vonden we dit document waarin tal van land en
een familiebeschrijving in staat beschreven:
mr Frans~ Marisiael & Daneel Versmessen van Jan van Bogaert
Compareerde voorden onderschreven notaris in persoone Jan van Bogaert zoo over hem zelven als machte
bij procuratie over Adriaen Willems t huwelijk hebbende Catholyne van Bogaert mr Jacqs van Bogaert
Jovr Anne van Bogaert zoo over haer zelven als hoir uniq van wijlens Phls~ van Bogaert in zijn leven
capitein in dienste van zijne Maj[esteijt] Jovr Cornelie Heyndricx wed[uwe] van dheer Joos van Bogaert
machtich en~[de] haer sterckmaekende over dheer Joes van den Berghe ende Jor[nker] Phls Heerten
thauwelyck respectievelyck hebbende elck eene dochtere vanden voornoemde dheer Jan Bogaert, Gillis de
Wint oock machtich by procuratie over Jovr Joanna van Bogaert mitsgaders Jonker Jan van der Sare
thauwelyck hebbende Jovr Marie Dierkyn Jonker Ferdinande Dierkyn soo over heurlieder selven als
heurlieden sterckmackende over Jor Pieter Dierkijn ende Jovr Joanna Dierkijn alle hoirs van wijlent dheer
Jacop van Bogaert fs Ingel welcke comparanten hebben verclaert vercocht te hebben aen mr. Frans
Marichiael ende Daneel Versmessen alhier present die van gelycken bekennen gecocht te hebben van de
bovenschreven comparanten dese naervolghende partyen schorren ende verdroncken landen geleghen onder
dheerelyckheyt ende Jurisdictie van Calloo in St. Anne St. Nicolaes Ste Antheunis polder Haendorp ende
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Kieldrecht respective eerst den nombre van ontrent eenentwintich gemeten bevloeyde schorren geleghen
binnen St. Anne polder over dayer aende Swarte Gracht ende aende Struyckreck brugge danof de zeven
gemeten commen aende Swarte Gracht ende Calloo straete vier ghemeten commende aenden Crommekels
ende aende Struyckreck dry gemeten commende noort waert nevens de celestynen westwaert aende
Melckcay oostwaert aende Calloostrate noch zeven gemeten in dry sticx ontrent zeven keetmeulen vuyt
bringende de voorschreven eenentwintich gemeten, item noch zeven gemeten schorren ofte verdroncken
landen in St. Anths Polder noort in de Contreye tusschen de nieulandsche straete ende de waterloop
beginnende van den polder dyck inne. Item noch twee gemeten geleghen inden wyck genaemt de Hooysee
commende hier voorts van Jan de Hollander ter causen zyne huysvrauwe, item noch twee gemeten hondert
vyfentwintich roeden geleghen in St. Anne Polder staende inden schotboeck fo. 3 verso commende hier
voortyts by coope van Matthijs Pallems, item vijf gemeten sesthien roeden geleghen in den zelven polder
staende in den voorschreven schotboek fo. 6 verso, Item twee gemeten tnegentich roeden geleghen in St
Antheun~s zuyt ende Haendorp inden wyck tusschen de Roelstrate ende den auden seedyck totte Haendorp
straete van ghelycken hebben de voornomde eerste comparanten oock vercocht aende voornomde tweede
comparanten t derde deel aldus vande naervolghende partyen schorren ofte verdroncken landen de
voorschreven eerste comparanten competerende vtten hoofde van wijlent Ingel van Bogaert vader was
vanden voornomden Jacob van Bogaert, danoff de andere twee deelen competeren dhoirs van Baltasar
ende Pr. van Bogaert eerst een gemet xxv roeden gelegen in Haendorp ende St. Anths zuyt inden wyck
tusschen den wegel ende de Polderstraete beginnende van~ dijck van Verbroeck totten audendijck, Item twee
hondert twee roeden inden wyck beginnende van de Facelstraete tusschen de Heystraete vanden g..schen
dyck tot inden Coedarm ende godschen weeel ende kieldrechtsche heyde, Item zes gemeten ende xlii (?)
geleghen inden wyck tusschen de Peertschoorstraete een adere van de waterin~[ing] aenden noortdyck. item
6 gemeten 1c iii xxxv roeden inden wyck tusschen de suytstraete ende den veldam beginnende van den
ouden polder van Kieldrecht tot St. Anths huys, item een gemet xliv roeden, geleghen in St. Nicolaes polder
inden wijck van~ Havecant van den oosten inne tot aenden havecant staende inden schotboeck fo. 5 verso,
Item een gemet Ic lvi roeden inden wyck beginnende van de facelstrate ende dheystrate westwaert den dyck
van Verbrouck ende de crommeleede staende inden Schotboeck fo. 7. Item een gemet ic iii roeden inden
selven wyck staende inden schotboeck fo. 8 verso Item een gemet iclx r[oeden] inden wyck begonnen van
Jacob Terbroots tusschen de Heystrate ende den Dyck van de Crommeleede totte Facelstraete staet inden
Schotboeck fo: xi verso, item zes gemeten hondert iii xx x r[oeden] inden wyck tusschen de zuystrate ende
den Veldam beginnende van den ouden Polderdyck van Kieldrecht tot St. Anths huysken staet inden
schotboeck fo. 14 ende dat voor ende omme de somme van acht ponden grooten ider gemet danoff de
coopers tweede comparant verobligiert zijn ten eersten daghe naer d'aenwysinghe van de voorschreven
schorren ende verdroncken landen promtelyck aen de voornomde eerste comparanten te betalen de
penninghen aende voorschreven coopsomme dependerende voor zoo vele alst bevonden sal worden by de
selve aenwysinghe de eerste comparanten, te competeren, te wetende inde eerste aenstaen dycagie onder de
juredictie van Calloo, ende datter metten interest van dien jeggens den penninck xvi die van alsdan sal
beginnen te croiseren of welcke conditien de coopers verleyt hebben ten gelaeghe daete deser verteert de
somme van acht ponden derthien schellingen grooten ongemindert de voornomde coop somme op dobbel
gelaghe incas van calengierin~ van bloede ende hebben de voorschreven comparanten vercopers ten effecte
van desen gheconstitueert ende machtig gemaeckt gelyck te doen by desen Sr. Jan Hillegeer ende… [niet
ingevuld]... elck van hun int besundere thoonder deser omme in hunnen comparanten naeme te compareren
voor Schepenen der poort ende vierschaere van Calloo ende aldaer van hunnen tweghen vuyt erffen te gaene
vande selve vercochte schorren ofte verdroncken landen ende de voorschreven coopers tweede comparanten
daer inne te goeden ende erven alles ingevolghe van de selve contracten ende mett alle solemniteyten van
wette ter plaetsen gerequireert gelovende rechtens (?) verbindende rechtens (?) gedaen ter presentie van
d'heer Heyndrick Joris stadhaudere ende Jan van Perre ghetuyghen hiertoe versocht die dese mette
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comparanten respectivelyck met my notaris onderteeckent op den achsten meert 1650 ende was
onderteeckent J van Bogaert.
Opden 11e october 1650 naer de kerckgeboden is Jan de Rijcke uyt crachte van procuratie wettelyck
ontgoeyt ende onterft van de partyen verdroncken schorlanden in dese geroert ende mr. Frans~ Marichael
ende Daneel Versmessen sijn daer inne gegoeyt ende geerft sonder preniditie(?) van calegierin~ ende
erffenisse van den 31 marty 1650 ter maninghe van Joes van Esbeke meyer ende vonnisse van Jacop de
Backer ende Jan Thijs Schepen van Calloo toorn~[=afk?] ende was onderteeckent J van Esbeke , J Beke,
Jacob de Backer, ende Jan Thijs
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Generatie 4
1.4.1 INGEL9 VAN BOGAERDE (Balthasar4 van Bogaerde en Josijna Teerbroot, Ingel1)
werd rond 1595 geboren, mogelijk in Stekene. Hij stierf tussen juni 1660 en juni 1661. Hij
trouwde rond 1620 met Amelberga De Wale, dochter van Jacob De Wale en Mayke Bolsens
Zij werd rond 1600 geboren en stief na juni 1661.
Ingel9 Bogaert fs Balthasar4 koopt uit de boedel van wijlen Cornelis van Eetvelde, gedateerd
maart 1624. Daarbij zijn aanwezig: zijn vader Balthasar van Bogaert en Jacob de Wale (45).
Bijgeschreven is nog een aantekening van april 1637....
Hij was toen al getrouwd met Amelberga deWaele fa. Jacob de Waele en Maeyke Bols(ens).
Uit dit huwelijk van Ingel8 Bogaert en Amelberga de Wale zijn slechts 3 kinderen geboren.
Helaas zijn hun dopen niet geregistreerd in de regio Hontenisse, maar hun kinderen waren:
1.4.1.1 Pieter Bogaert X Tanneke de Vlieger XX Anna Ceulenaers
1.4.1.2 Maria Bogaert X Cornelis Coolsens
1.4.1.3 Anna Bogaert X Jacobus de Vlieger

In de beschrijving van het gezin Bogaert-Teerbroot uit 1655 (zie eerder onder 1.2.3) wordt
over Maria Bogaert gezegd, dat zij onbedegen stierf . Ik interpreteerde dat woord altijd als
‘ongehuwd’ maar Maria Bogaert trouwde in Hengstdijk op 27 januari 1626(19) met Andries
de Bruyne (huwelijksgetuigen waren Inghel Bogaerts, Amelken Waelens).
Op 13 december 1626 (in Hengstdijk)(46) doopte dit echtpaar een zoon Cornelis de Bruyne
(doopgetuigen Giulle De Bruyne, Amelken Waelens),
op 23 Oktober 1629 een dochter Josynken de Bruyne (doopgetuigen: Jan van Bogaert, Janneke
Bogaerts) de doopmeter is Janneke Ruytinck/ de Ruyte alias Bogaerts,
op 6 december 1630 een zoon Niclais de Bruyne (doopgetuigen: Balten van Boomgaert, Pleuntien
Jansens). NB. deze doopgetuige Balten van Boomgaert is de broer van Maeyke Bogaert, want
hun vader was toen al dood.
Er ontbreekt vervolgens een korte periode in dit RK parochieboek Hengstdijk, maar op 19
juni 1633 trouwt in Hengstdijk Guilliam de Keijser met Maayken Bogaerts, met als
huwelijksgetuigen Inghel Boogaerts, Jan Roose en Bayken van Goethem Die laatste was
een dochter van Janneke Ruyte die zij in Belsele kreeg met haar 1ste man N. van Goethem
of Voethem (Barbara van Goethem trouwde op 8 januari 1636 in Hengstdijk(19)met Pauwels
Volckerijck. De huwelijksgetuigen waren Laurens Roose en Francoijs Schootens... Van hen
had Laurens Roose ook een band met Belsele.
Het lijkt daarmee overduidelijk dat dit gaat om het 2de huwelijk van Maeyke Bogaert. De 3
kinderen uit haar 1ste huwelijk stierven alle drie al kort na de geboorte, en uit haar 2de
huwelijk zijn geen kinderen bekend. In die zin zou het woord‘onbedegen’ misschien
gebruikt zijn in de betekenis van ‘zonder levende nakomelingen’.
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Over hen vonden wij nog een beschrijving(47) van d.d. 31 oktober 1661
Compareerde Pr. Bogaert, Cornelis Coolssen in huwelijk hebbende Maijken Bogaert ende Jacob de
Vliegere in huwelijk hebbende Tanneke Bogaert, kinderen van Ingelbert Bogaert ende Amelberge de Wale
filia Jacob, verweckt bij Maijken Bols,hoirs ende erfgenamen ten sterfhuijse vanden voorscr. Ingelbert
ende Amelberge, de welcke bekenden ende verclaerden wel ende deuchdelijk te approberen devercoopinge
van lande tot drij gemeeten twee hondert en tsetich roeden volgens 't slantheeren boucke im-mers 't
overschot van seven gemeten en hondert roeden tot een partije van elff gemeten en tsestich roedengecommen
van Jacob de Wale ende 't voorscr. Maijken Bols, gelegen in Heijnsdijk, zuijt den platten dijck,noort 't
gebruijck Pauwels Volckenrijck, oost Jan van der Neck ende west Jan Blanckaert fs. Cornelis aenende ten
proffijte van Catharina Blancquaert, weduwe wijlent Cornelis Lambrechts ende sijne hoirs haer-lieder wel
bekent.... 31 october 1661

Uit dit stuk blijken 2 dingen:
1. Amelberga de Waele was een dochter van Jacob de Wale en Maeyke Bols
2. Pieter Bogaert, Maijken Bogaert en Anna Bogaert worden in okt. 1661 erfgenamen
genoemd van het sterfhuis van Inghel8 Bogaert en Amelberga de Waele.
Dat is opvallend, want blijkbaar zijn zij de enige erfgenamen van dit sterfhuis. Kennelijk
behoorden de erven van het sterfhuis van 1.2.4.1 Guilliam Bogaert niet tot de
erfgenamen van het sterfhuis van 1.2.4. Ingel8 Bogaert.
1.2.4.1 Guilliam Bogaert stierf rond 1655, en na diens dood trad Inghel Bogaert fs Balten
wel op als voogd over het sterfhuis:
In de boedelinventaris van Hontenisse(48):
Guiliam Bogaert Landman +
X Joosyntgien de Wale
K: Elisabetha 12,5 jaar, Pieter 11 jaar Voogd Ingel Bogaert, fs Balthasar, Geeraert Van Boven. Deelvoogd
Pieter de Waele
2.8.1655 Uitkoop 25.10.1655

Vraag is nu, of Ingel8 Bogaert voogd was vanwege verwantschap met Guilliam Bogaert, of
omdat zijn vrouw Amelkede Waele een volle zuster was van Guilliam’s vrouw Josijntie de
Waele.
Compareerde voor Burgemr & Schepenen van Hulsterambacht In persoone Digna Bogaert filia Ingelbert
als houderigge gebleven ten sterfhuyse van Pauls Vereecken haeren overleden man, geassisteert met Guillle
Bogaert haere broeder & vriendel[ick] gecoren voocht . In dese saecke de welcke bekende wel endeugdelick
een minnelijcke uytcoop geaccoerdeert te sijn jeghens Jan Vereecken in de qualiteyt alsavoocht over de
vaderlicke sijde van drij kinderen door de overledene achtergelaten en geprocureert bijden comparante
houderigge… [anno 1653](49).

Hier vinden we in 1653 Digna Bogaert, weduwe van Paulus Vereecken genoemd als een
dochter van Ingel(bert) Bogaert met haar broer Guilliam Bogaert als haar uitgekozen voogd.
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Wij hebben op grond hiervan lang gedacht dat ook Digna Bogaert en Guilliam Bogaert
kinderen waren van Ingel Bogaert en Amel de Waele. Maar Digna Bogaert wordt in 1661
niet genoemd als mede-erfgenaam van het sterfhuis van Ingel8 Bogaert.
Daarvoor kun je meerdere verklaringen geven:
1. zij was een dochter van Ingel Bogaert uit een eerder huwelijk van hem, óf
2. zij was een dochter van een andere Inghel Bogaert
Wij hebben tot voor kort vooral optie 1. aangenomen, maar een tweetal pachten in de regio
Hontenisse omstreeks 1630 hebben onze mening veranderd, want in de pachtboeken van de
Abdij Ter Duinen, die flink wat stukken grond in beheer had in Zeeuws Vlaanderen, staan 2
stukken, en de pachters daarvan waren Ingel Bogaert Baltens in de Zandepolder, en Ingel
Bogaert fs. Pieters in de Noordhofpolder. We hebben de afbeeldingen bijgevoegd.

RAG; Pachtboek van de Abdij ter Duijnen
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RAG; Pachtboek van de Abdij ter Duijnen

(50)

Het 1ste stuk uit de Sandepolder refereert aan de acte in het Schepenregister
Hulsterambacht (51) van maart 1624, waarmee dit betoog begon. Dat betreft Ingel8 Bogaert,
zoon van Balten Bogaert, die in de Zandepolder de hofstede van wijlen Cornelis van
Eetvelde aankoopt, met daarbij de pacht van een flink stuk grond:
Compareerde voor Burgmst @ schepenen van Hulsterambacht in psoone Inghel Bogaert fs Balthasars de
welke bekende wel @ deuchdelijk schuldich te sijne aen Anthonis Cleutere curateur ten sterfhuijse van
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Cornelis van Eetvelde de some van sesthien hondert ende vijftich guld. Precederende over den coop van
hofstede mette huijse schuren @ stallen daer op staende @ ontrent vijftich gem[eten] erve…

Het 2de stuk uit de Noordhofpolder betreft echter 1.2.4 Inghel7Bogaert, zoon van Pieter
van Bogaerde en Margriete de Vlieger. Hij kocht omstreeks dezelfde tijd in de Noordhofpolder de hofstede van Maximiliaan Tariselle, met daarbij een flink stuk pachtgrond, maar
al in 1618 komen we Inghel al tegen in de pachtboeken van Abdij ter Duijnen.
Daarmee hebben we in dezelfde tijd opeens twee personen met de voornaam Inghel
Bogaert, waarbij de Ingel8 Baltenszn vaak vermeld wordt, maar Ingel6 Pieterszoon niet vaak
of niet herkenbaar genoemd wordt. Maar wij houden het voor zeer waarschijnlijk, dat
Guilliam en Digna Bogaert kinderen zijn geweest van deze Inghel6 Pieterszoon Bogaert en
Catharina Janssens, die genoemd worden in Zandvliet.
1.4.2. JOANNES10 VAN BOGAERDE X LUCIA BARLASE (Balthasar5, Ingel1 van
Bogaerde), trad minder naar voren dan zijn (oudere) broer Ingel. Hun namen staan onder
pachtstukken in Hontenisse, waarbij de één voor de ander borg staat. Hij werd nog in 1653
tot Armenmeester van Hontenisse benoemd ipv zijn broer Ingel. In 1655 wordt zijn vrouw
Lucia Barlase genoemd als weduwe. Wanneer hun huwelijk precies heeft plaats gevonden,
is niet te achterhalen, maar dat zal geweest zijn tussen 1620-1625. Na zijn overlijden
hertrouwde zij rond
1655 met Egidius Goossens, maar zij stierf vervolgens al snel in 1657. Over haar herkomst
is ons niet veel bekend. Toch is er nog een interessant stuk gevonden in het schepenregister
Hulsterambacht(52), waarvan we een gedeeltelijke transcriptie bijvoegen:
Compareerde voor Burgemr & Schepenen van Hulsterambacht in p[er]soonen Gheleyn Crombeen fs
Barthls in huwel[yck] hebbende Janneken Bogaert, Joos van Geyte in huwel[ick] hebbende Joosyncken
Bogaert hun sterckmaeckende over Jan Bal in huwel[ick] hebbende Lucia Bogaert fi Jans midtsgrs
Corn[elis] Crabbe inde qualiteyt als voocht over d'eene weese van Loys Comijn genaempt Joos,
achtergelaeten bij Barbara Cagau en den selven van Geyte voocht over de moederl[icke] sijde van de selve
weese kinderen en kints kint achtergelaeten bij Lucia Barlase en horis (!) ende erfgenaemen thaeren
sterfhuys de welcke bekenden en v[er]claerden elck soveel hem aengaet in sijne qualiteijt over de successie
boel scheedinge actie en recht als haerlieden gesaemdelick elck over een vierde inden selven sterfhuys, bij
den overlijden van de selve Lucia Barlase soude moghen goetcommen of bevonden worden haerlieden te
competeren, hier over hun sterckmaeckende en v[er]vangende d’actie die soude mogen competeren Jan
Cagau absent bei dan twaelf paeren soue (?) van de selve overledene ghesaemdelick int vriendeli[cke]
overcommen en gheaccordeert te weesen bij mondelinge ramijngen met malcanderen gemaeckt jegen Gillis
Goossen als houdere ten selven sterfhuyse die insgelijckheid over commen en geaccordeert te weesen inder
manieren naervolgend te weten dat hij aende voorn. hoirs gesaemdelick heeft ghelooft te geven en betaelen
voor haerl[ieden] voor successie bij den overlijden van de selve Lucia Baerlase haerl[ieden] moeder
stijfmoeder en grootmoedere bestorven en gede...eert eene somme van veerthien hondert guldenen eens te
betaelen in afgaende paymenten te weten drie hondert guldenen te lichtmisse naest commende XVJc
achtenvijftich en alsoo voorts alle jaere en lichtmisse achter eenvolgend gheduerende tot de volle betaelinge
van de voors. veerthiend hondert guldens daerin elck vierde paert sal ontvangen midts dat hij houdere sal
v[er]mogen aen elck afte trecken als sij ten desen sterfhuyse bevonden sal worden schuldich te weesen
midtsgrs de ......... als elck respectivelick tot sijne lijve heeft ghemaeckt waermede sij verclaeren vuyt den
selven boedel te scheeden blijfvende den voorn. comparant Gillis Goossen daer voor .. sitten ten selven
sterfhuyse in volle baete en sal proffijteren alle de goederen meubelene en neempt oock alle de schulden
lasten aen te betaelen bevonden of vuyt te commen geene vuyt gesteken of gereserveert gelovende de voors.
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hoirs danof vrij costeloos en schaedeloos tontlasten en tendongneren jegens elcken verbindende en
verobligerende de comparanten elck soo veel hem aengaet voor t volcommen en onderhout van desen in elck
pond bijsondere haerlieden p[er]soon & goet present en toecommende en speciael den comparant houdere t
recht en actie van sijne behuysde hofstede aldaer hij op woont de gront competerende sijn hoochheyt mijn
heere den Prince van Orangie staende en liggende omtrent Creverille consenterende inde betaelinge
gecondempneert te sijne en dat dese condemtie sal blijfven executoir volgens welcken soo hebben wij Burg.
& Schepenen voorseyt partijen accordeert elck soveel hem aangaet in t volcommen en onderhout van desen
en in elck poinct bijsondere gecondempneert blijfvende de selve condempnatie tot last vaqn de comparant
houdere over de betaelinge executoir alles sonder fraude in kennisse van volle collegie den 15 octob. 1657

Kinderen uit dit huwelijk waren:
1.4.2.1 Joanna Bogaert (Joannes10 Balthasar4, Ingel1 van Bogaerde)
1.4.2.2 Josijna Bogaert (Joannes10 Balthasar4, Ingel1 van Bogaerde)
1.4.2.3 Lucia Bogaert (Joannes10 Balthasar4, Ingel1 van Bogaerde)

1.2.4.1 GUILLIAM BOGAERT (zoon van Ingel6 van Bogaerde en Catharina Janssens,
Petrus2, Ingel1) is geboren omstreeks 1610 en trouwde op 10 februari 1641(19) te Hengstdijk
met Josijnetje de Wale, dochter van Jacob de Wale en van Mayke Bols(ens). De
huwelijksgetuigen waren: Inghel van den Bogaerde en Pieter van den Bogaerde.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:
1. ELISABETH BOGAERT gedoopt op 20 oktober 1642 te Hengstdijk. (doopgetuigen: Petrus
Thielmans, Elisabeth Jacobs)

2. PETRUS BOGAERT gedoopt op 4 december 1644 te Hengstdijk. (doopgetuigen waren:
Joannes Coolssen, Anna Bogaerts)(46)

Na de dood van Guilliam Bogaert rond 1654 hertrouwde Josijntje de Wale rond 1655 met
Joos van de Voorde. Eerder was zij getrouwd met Cornelis Dingenssens op 15 november
1626 te Hengstdijk (19). Huwelijksgetuigen daarbij waren: Jacques De Waele, Dignom
Dinghenssens, Margaretha Blanckaerts, Amelken Boogaerts (haar zuster !). Uit dit 1ste
huwelijk kreeg zij minstens 8 kinderen, van wie er slechts 2 bleven leven: Maeyke en
Catharina Dingensens....
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Bron: Rekening Kerkmeester Hengstdijk; GAH; Hulsterambacht reg 226
Ontfa’en van Guilliam Bogaert in huwelick hebbende de weduwe van Cornelis Dingenssens voor den
pacht van veerthien gemet 40 roeden lants gelegen in Cleijn Heijnsdijck stuecken westelick aen de
havendijck (daarna volgt de prijs per gemet), Bamisse 1646 de somme van… (volgt prijs)
(Daaronder staat: Ontfa’en van dhoirs van Balten van Boomgaert over den pacht van zeven gemeten lxxi
roeden lants geleghen in cleijn Hengstdijck afgheven kersmisse 1646… (volgt prijs)) (53)

1.2.4.2 DIGNA BOGAERT (dochter van Ingel7 van Bogaerde en Catharina Janssens,
Petrus2, Ingel1) is geboren omstreeks 1610. Zij stierf omstreeks 1670 als weduwe van
Pauwels Vereecken. Hun huwelijksdatum is niet gevonden, maar is geweest rond 1642/1643
Pauwels Vereecken overleed voor 16 juni 1653 in Hontenisse, in de boedelinventaris(49)
staat:
Pauwels Vereecken, landman overl. x Digna Bogaert wed. overl. fa: Ingelberts.
Kinderen: Elisabeth 9,5j, Catharina 7j, Amelbergha 4j. (gedoopt Hontenisse 19 augustus 1649; doopgetuigen:
Joannes Mattheeusen, Amelberga Vereecken)
Voogden: Jan Vereecken en Guilliam Bogaert.
Huis in de Noordstraat.

Ze trouwde met (2) Gerard van Boven in Hontenisse op 7 juni 1653 in Hontenisse in
ondertrouw gegaan en getrouwd op 6 juli 1653 in Hontenisse (huwelijksgetuige Guiljam van
Bogaert)(54). Geraard van Boven werd geboren in Moorsel, land van Aalst, op 15 feb 1625,
zoon van Petrus van Boven en Laurentia sWitten.
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1.4.1.1 PETRUS BOGAERT (Inghel9, Baltasar4, Inghel1) werd geboren voor
1625. Hij stierf tussen nov 1661 en juli 1662.
Hij trouwde (1) TANNEKEN DE VLIEGER, dochter van Cornelis de Vlieger en
Mayken de Rijcke, rond 1653. Zij werd gedoopt op 18 maart 1626 in Bergen op
Zoom(55), maar werd nogmaals gedoopt in Hulst op 26 nov 1626(56) (met vermelding
dat zij 7 maanden oud is). Zij stierf voor 16 maart 1658.
Hij trouwde (2) ANNA DE CEULENAER op 27 december 1656 in Kallo.
(Huwelijksgetuigen: Engelbertus Bogaert en Joannes Verbulck)

Bron: RAG; trouwboek Kallo(57)

Petrus Bogaert en Tanneken de Vlieger kregen het volgende kind:
i.
TANNEKE BOGAERT werd geboren in augustus 1654 in Ossenisse. Zij stierf voor
1662 (niet genoemd in boedelinventaris 1662).
Petrus Bogaert en Anna de Ceulenaer kregen de volgende kinderen:
ii.
MARIA BOGAERT werd geboren in 1658.
iii.
ELISABETH BOGAERT werd geboren op 22 februari 1660 in Hulsterambacht.
(doopgetuigen: Cornelius Coolsen, Catharine van de Bolsen)(58)
In voogdijregister van Hulsterambacht (59): Den 5 julij 1662 hebben Adr[iaen] de Ceulenaer van smoeders
sijde @ Jacob de Vlieger van svaders sijde gedaen de eedt als voogt van weesen van P[iete]r Boogaert
geprocreeert bij Anna de Ceulenaer genaemt Maria @ Lijsbet int collegie

1.4.1.2 MARIA BOGAERT X CORNELIS COOLSENS.
MARIA BOGAERT ( (Inghel9, Baltasar4, Inghel1) werd geboren voor 1630. Zij stierf na
april 1672. Zij trouwde Cornelius Coolsens, zoon van Cornelis Coolsen, voor 1649. Hij
werd geboren voor 1630. Hij stierf na 1670.
In Schepenregister van Hulsterambacht (60):
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Comp[areerde] in persoone Corn[elis] Coolsen fs Corn[elis] in huwel[ijk] hebbende Maijken Bogaert fa
Inghels den wel bekende….in p[er]soone Maijken Bogaert fa Inghels huijsvrou van Corn Coolsen fs Corn
de wel bekende…in profijte van Ambrosius Rochus ende sijne huijsvr[ouw] Janneken Jans Faes eene
losselijcke rente van vier ponden tj[ae]rs, desen de besetten en v[er]hypoteecqeeren op den number van acht
gem[etem] twee hondrt roeden lants en erve haer compte competerende uut den hoofde van haeren vaeder
Inghel Bogaert en haere moeder Amerlberge de Waele, als hoir en bij succesiie van die over eenen derden
staeck in een partije van xxvi gem lants en erve liggende gemeende en onverdeelt met Jacob de Vlieger als in
huwel[ijk] hebbende haer comp[arants] suster Tanneken Bogaert ende de weesen Pr Bogaert inde
p[a]roch[ie] van Heijnsdijk in cleen Heijnsdijck….

Cornelius Coolsens en Maria Bogaert kregen de volgende kinderen:
i.
CORNELIUS COOLSENS werd geboren op 24 december1648, gedoopt 25
december 1648 in Hengstdijk.
(doopgetuigen: Petrus Bogaert, Joanna Vergrauwen)(61)

ii.

AMELBERGA COOLSENS werd geboren en gedoopt op 10 februari 1661 in
Hengstdijk.
(doopgetuigen: (Cornelius Coolsen, Maria Volckerick)(61)

1.4.1.3 ANNA BOGAERT (Inghel9, Baltasar4 Inghel1) werd geboren voor 1636.
Zij stierf na 1687. Zij trouwde Jacobus de Vlieger, zoon van Cornelis de Vlieger en
Mayken de Rijcke, op 7 juni 1654 in Hengstdijk (Hontenisse) (62). Hij werd gedoopt
23 februari 1628 in Bergen op Zoom (55). Hij stierf na 1686.
Jacobus De Vlieger en Anna Bogaert kregen de volgende kinderen:
i.
JACOBUS DE VLIEGER werd geboren in 1656 in Absdale. Hij trouwde Catharina
de Waele op 27 april 1681 in De Klinge (63). Zij werd geboren in Absdale.
ii.
AMBROSIUS DE VLIEGER werd gedoopt op 23 juli 1659 in Ossenisse.
(doopgetuigen: Ambrosius ...)(64)

iii.

APOLONIA DE VLIEGER werd geboren op 8 oktober 1661 in Hontenisse en
gedoopt 9 oktober 1661 (doopgetuigen: (Heel moeilijk leesbaar) : Cornelius Couc noe Petri
Servaes. et Catharina Paccans)(64)

iv.

CHRISTIANUS DE VLIEGER werd geboren op 3 sep 1664 en gedoopt 4 sep in De
Clinge, Hulsterambacht. (65)(doopgetuigen: Joannes Coelsens of Roelsens, Maria de Vliegher)

v.

MARIA DE VLIEGER werd gedoopt op 4 januari 1667 in Stoppeldijk (61). Zij
trouwde (1) PETRUS VAN PETEGEM, zoon van Pieter Van Petegem en Tanneke De
Zeelander, 29 oct 1684 in Hulst (69);. Hij werd geboren in 1655 in Lamswaarde. Hij
stierf voor 24 oktober 1685. Zij trouwde (2) PETRUS CRIECKAERT, zoon van
Petrus Crieckaert en Maria Roelsen, op 11 juli 1688 in Boschkapelle (66). Hij werd
geboren op 7 augustus 1662 in Lamswaarde en gedoopt in Hontenisse (54) 10 aug
1662. Hij stierf op 1 juli 1737(70) in Pauluspolder.
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vi.
JOANNES DE VLIEGER werd geboren op 21 augustus 1671 en gedoopt 23
augustus in Stoppeldijk. (doopgetuigen: Joannes Verdurmen, Livina D'Haene)(67)

1.4.2.1 JOANNA BOGAERT (Joannes10, Balthasar4, Ingel1 van Bogaerde) werd geboren in
1624 in Kloosterzande. Zij stierf op 22 december 1688 in de Klinge (oud 64 jaar). Zij
trouwde (1) PAULUS UYTENHOVE. Hij stierf voor 26 oktober 1647. Zij trouwde (2)
MAERTEN VAN KEER op 18 november 1647 in Hulst(40). Zij trouwde (3) GELEYN
CROMBEEN, zoon van Bartelomeus Crombeen, op 19 juli 1648 in Hontenisse(68). Hij werd
geboren in 1630 in Oostvogel, Hontenisse. Hij stierf op 23 maart 1690(71).

Bron: GAH; Trouwboek Hervormde Kerk Hontenisse 1650-1733(68)

Geleyn Crombeen en Joanna Bogaert kregen de volgende kinderen:
i.

BARTHOLOMEUS CROMBEEN werd geboren en gedoopt op 23 januari 1651 in
Hontenisse. Hij stierf voor november 1653. (doopgetuigen: Pieter Nijs, Josijntie Pauws)(61)

ii.

BARTHOLOMEUS CROMBEEN werd geboren en gedoopt op 11 november 1653
in Hontenisse. (doopgetuigen: Petrus Bogaert, Maria Cortebecke) (61)

iii.

MAGDALENA CROMBEEN werd geboren in 1655.

iv.

ANNA CROMBEEN werd geboren op 12 maart 1659 in De Clinge, Hulsterambacht.
(doopgetuigen: Judocus Herman, Anna Crombeen)(65)

v.

ANNA MARIA CROMBEEN werd geboren op 12 januari en gedoopt op 16 januari
1664 in De Clinge, Hulsterambacht (doopgetuigen: (Gislenus Crombeen, Maria Anna
Vermeesch)(65)

Maerten Van Keer en Joanna Bogaert kregen het volgende kind:
vi.

ADRIANA VAN KEER werd geboren op 22 december 1648 en gedoopt 25
december in Hontenisse. (doopgetuigen: Gillis Goossens, Catharina van Boven) (61)

1.4.2.2 JUDOCA BOGAERT (Joannes10 Balthasar4, Ingel1 van Bogaerde) werd
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geboren in 1626. Zij trouwde JUDOCUS VAN GEYTE. Hij werd geboren op 29
november 1623 in Hulst (56).
Judocus Van Geyte en Judoca Bogaert kregen de volgende kinderen:
i.

MAYKE VAN GEYTE werd geboren op 21 maart en gedoopt 26 maart1650 in
Hontenisse. (doopgetuigen: Gillis Goossens, Willemijntie Kervinc) (61)

ii.

JOANNES VAN GEYTE werd geboren op 23 oktober en gedoopt 27 oktober 1652 in
Lamswaarde. (doopgetuigen: Petrus Bogaert, Joanna Bauwens) (61)

iii.

PETRUS VAN GEYTE werd geboren op 28 juni en gedoopt 29 juni 1654 in
Stoppeldijk. (doopgetuigen: Joannes Tuenessen, Maria Tuenessen)(64)

iv.

MATHIAS VAN GEYTE werd geboren op 23 feb 1657 in Stoppeldijk en gedoopt 25
feb 1657 in Hulst (Doopgetuigen: Adrianus Costers en Adriana Smets)(64)

v.

ANDREAS VAN GEYTE werd geboren op 27 november 1659 in Stoppeldijk en
gedoopt 30 november 1659 in De Clinge.(doopgetuigen: Joes van Laere, Cornelia
Teunissens)(72)

1.4.2.3 LUCIA BOGAERT (Joannes10, Balthasar4 Ingel1 van Bogaerde) werd geboren in
1628 in Kloosterzande. Zij stierf voor 24 november 1668 in Hontenisse(73).
Zij trouwde Joannes Bal op 28 april 1652 in Hontenisse . Hij werd geboren voor 1630 in
Ossenisse. Hij stierf na 1668.
Joannes Bal en Lucia Bogaert kregen de volgende kinderen:
i.
GILLIS BAL werd geboren na 1652.
ii.
LUCIA BAL werd geboren na 1652.
iii.
JOANNES BAL werd gedoopt op 7 Sep 1659 in Ossenisse. Hij stierf voor 1661.
(doopgetuigen: Franciscus Van Remoorter, Jacoba Bogaert) (61)

iv.

JOANNES BAL werd geboren op 29 juli 1661 in Ossenisse. Hij trouwde MARIA
GOOSSENS. Zij stierf op 16 februari 1707 in Hontenisse. (doopgetuigen: Egidius
Goossens noe Gislenis Crombeen, ... de Hooghe) (61)

v.

CATHARINA BAL werd geboren en gedoopt op 20 december 1664 in Ossenisse,
Hulsterambacht. (doopgetuigen: Cornelius de Mare, Catharina Tobijns)
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Dankwoord
Naar zoveel jaren informatie te hebben opgezocht in tal van archieven willen wij ook de mensen
bedanken die ons informatie gaven over de familie Bogaerde, met name Regi De Meirsman, Carlo
Buijsrogge, John Buyse en Luc Tirez van Heemkring d’Euzie en al die anderen die een bijdrage
hebben gegeven.
Ronald Blancke en René van Winsen
Email: Ronald Blancke: robla@iname.com
René van Winsen: rvwinsen@gmail.com

BRONVERMELDINGEN:
Er zijn vele registers beschikbaar in België van Stekene, Kallo, Kieldrecht en Verrebroek, en in Nederland: Hulst en
Hulsterambacht. In de notarisakten van Antwerpen worden veel interessante stukken gevonden over de “naweeën” van
de overstromingen van Kallo en omgeving bij -met name- notaris Guilliam le Rousseau. Er is echter, op grond van
belangrijkheid, de volgende registers doorgenomen, en het is altijd mogelijk dat er in andere registers wel nog iets te
vinden is. Vanwege de beroepsmatigheid komen we de namen Jacob en Joos van Bogaerde veel tegen in tal van
registers van Stekene, echter wordt er heel weinig gevonden over hun familieverbanden; ook in de Staten van Goed
komt de naam Bogaerde niet voor tot 1641 (Jan van Bogaert getrouwd met Maeijken Schutteput), terwijl de SvG al in
1581 beginnen. Mogelijk hebben zij hun erfenissen en andere persoonlijke zaken via een notaris geregeld al dan niet in
Stekene (?). Op de website van de heemkring van Stekene (d’Euzie) vindt men ook de gezinsconstructies van Stekene
en Kemzeke en andere bronbewerkingen: https://www.deuzie.be/
Naast de doop-trouw- en begraafregisters van de diverse plaatsen hebben we de tal van oude registers (zoals notaris,
schepenregisters, wettelijke passeringen, landboeken, staten van goed, en boedelinventarissen) doorgenomen om de
familieverbanden te vinden.
De oude registers van Stekene, Kallo en Verrebroek vindt men in het Rijksarchief van Gent (RAG),
Staten van Goed van Stekene te verkrijgen op: CD ROM nr 11 (uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen Land van
Waas)(1581-1796, Rijksarchief Beveren, registernr: 53, 414-440 en 447-467 en 469-472. Bewerking door Jean-Pierre
Vaneygenen). De originelen liggen in RAG.
De volgende registernummers werden bekeken:
Van Stekene (RAG): Registernummers: 447, 448, 449, 450, 451, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 527, 528, 529, 530,
531,532, 533, 534. 535, 536, 537, 621, 640 en 1205.
En uit het kerkarchief van Stekene (RAG); toegang KF; registernummers: 548 en 549
In RAG: registernummers van Kallo:
Toegang AR79: reg 119, 120, 122, 183, 184
Kallo cijnsboek: FM37 reg 220 en reg 279
Kallo landboek: P8 reg: 158 en 159
Familie archief van de Gerven, toegang VZ33
Uit Stadsarchief van Gent (SAG) de penningcohier: toegang 28; reg 32/135
Registernummers van Verrebroek (RAG):
Verrebroek slaper AR182; reg 120 (1491)
Verrebroek 5de penning KF46; reg 548 (1577)
Verrebroek Ferie AR182 reg: 84, 85, 86, 87 (1601-1669)
Verrebroek wettelijke passeringen: AR182; reg: 42, 43, 44 (1598-1657)
Penningcohier Stadsarchief Gent; toegang 28; reg 72/307 (1571):
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Registernummers van Kieldrecht:
Penningcohier RAG: AR7 reg 536 (1583) en reg 2054 (1584)
Penningcohier SAG: 33/141 (1572)
En verder inventarisnummers van Hulsterambacht (Gemeente archief Hulst (GAH): 153, 494, 508, 1274, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1694.
De notarisacten van Antwerpen staan online (Felixarchief) en zijn online te raadplegen, sommige hebben een index,
maar vele andere notarissen niet, dus die moet men 1 voor 1 doorbladeren naar de familie die men zoekt
(https://felixarchief.antwerpen.be/)
Ook de vele doop-, trouw- en begraafakten staan online van de vele dorpen en steden in heel België, daarom zetten we
meestal alleen maar de doop- of geboortedatum in de tekst in het desbetreffende boek van een Belgische plaats, die men
zelf kan nakijken op de website van het Rijksarchief België: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

Bronvermeldingen in de tekst:
1. Verrebroek 20ste Penning; 1571/1572; SAG toegang 28; reg 72/307;
2. Kallo Cynsboek; RAG; FM 37; reg 220; fo 3v
3. Uit: Annaert; Heemkring d’Euzie Stekene (met dank aan Luc Tirez)
4. Antwerpen: notaris Francois Ketgen; Felixarchief Antwerpen; N#2265-0010; folio 4;
5. Kallo Peningcohier; SAG; toegang 28; reg 32/135
6. Kallo Wettelijke passeringen; RAG; AR79; reg 119; folio xlv; d.d iii octobre xvic elfve)
7. Stekene trouwboek; RA Belgie: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
8. Stekene doopboek; RA Belgie: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
9. Stekene begraafboek; RA Belgie: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters).
10. Stekene penningcohier: SAG; toegang 28; reg 69/294 (jaar 1577)
11. Verrebroek Slaper: RAG; AR182 reg 129 (1491)
12. Stekene; 5de penning te Stekene (1585) bewerking door Luc de Backer; VVF Land van Waas, Sint-Niklaas, 2005
13. Stekene processen: RAG; Stekene: AR174; reg 947; jaar 1619
14. Moerzeke repertorium deel 1: Abart tot Haerens door Rony Bijl, Vlaamsce Vereniging voor Familiekunde afd.
Dendermonde
15. Moerzeke doop-, trouw en begraafboek RA Belgie: https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
16. Boek: d Etude Généalogique sur la Famille van BOGAERT du Brabant et des Flandres" par Charles de BARY,
Vieux-Dieu (Oude-God), Anvers, 1937
17. Hengstdijk begraafboek: GAH; 1622-1643
18. Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas (2009). FV regio Land van Waas. Bewerking door
Jean-Pierre Vaneygen.
19. Hengstdijk trouwboek: GAH; (1622-1644).
20. Hulsterambacht schepenregister: GAH; reg 1683; fo 241v
21. Stekene ferieboek: RAG; Stekene; GO39 reg 621
22. Kallo wettelijke passeringen: RAG; AR79; reg 119; fo xi
23. Voorlopige inventaris van het archief van de heren van Laarne, bewaard in het kasteel van Laarne. nrs. 1- 1300, door
Eric Balthau, Laarne, dec 2017
24. Kallo wettelijke passeringen: RAG; AR179; reg 122 fo186v
25. Notaris Daneel Cantelbeeck: Felixarchief; reg N#3350; d.d 9 nov 1650
26. Sint-Pauwels; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
27. Assenede; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
28. Wachtebeke; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
29. Geneaknowhow: website https://geneaknowhow.net/script/dewit/axel-transport-1652-1663.htm
30. Moerbeke-Waas: website RA https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
31. Boek: Annalen van den Oudheidkundige Kring van het Land van Waas deel 5 pag 399
32. Boek: Adelijck en Aanzienelyk Wapen Boek van de Zeven Provincien 2de deel 1ste stuk door Abraham Ferwerda:
Het geslacht Wynckelman.)
33. Brugge; trouwboek; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
34. Brugge; begraafboek St. Walburga,; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
35. Boek: Recueil Héraldique avec des Notices Généalogiques et Historiques sur un grand nombre de Familles Nobles
et Patriciennes de la ville et du franconat de Bruges, par F. van Dijcke, Bruges Octobre 1851, pag. 57)
36. Bewerking Wezenregisters Brugse Vrije Noordkwarier 1659 - 1699 2de deel 16497, fo. 17v
37. Hulst; RK Trouwboek; GAH; 1605-1627; fo. 41
38. Gent trouwboek St-Martinus; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
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39. Raad van Vlaanderen, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen (RAG), 9 dln., 1964-1979 /
J. Buntinx; Deel III-V. Geconsigneerde papieren; reg 33507: Successie van Marie van Herteghem, wed. van
Jacob van den Bogaerde, 1631-1644 1 pak)
40. Hulst: schepentrouwboek; GAH; boeknr 117; 1647-1796
41. Antwerpen; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
42. Stekene: Staten van Goed; RAG ; AR 174; reg 422; fo 216
43. Assenede: Staten van Goed: Bewerking Staten van Goed Ambacht Assenede 1625-1681 bewerking door Marijn
Claeys (FV Meetjesland: https://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be/web/)
44. Kallo: Wettelijke Passeringen: RAG; AR 79; reg 122; d.d8 maart 1650
45. Hulsterambacht: Schepenregister; GAH; inv. no. 1682 folio 17,
46. Hengstdijk doopboek; GAH; 1622-1643
47. Hulsterambacht transportregister GAH reg 1441, folio 400, 31 oktober 1661)
48. Hontenisse: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de parochie Hontenisse (bewerking door ir V.J.M de
Blieck), (GAH)
49. Hontenisse: Boedelinventarissen en acten van uitkoop van de parochie Hontenisse (GAH) reg 512 fo 154; datum
van opmaak: boedel niet gedateerd, staat tussen 7-4-1653 en 13-6-1653.
50. Pachtboek van de Abdij ter Duijnen, RAG; met dank aan Carlo Buijsrogge.
51. Hulsterambacht; Schepenregister; GAH; inv.no 1682; folio 17, gedateerd maart 1624
52. Hulsterambacht; Schepenregister; GAH; inv. no. 1684; fo.38
53. Hengstdijk Rekening Kerkmeester; GAH; Hulsterambacht reg 226
54. Hontenisse; doop en trouwboek; GAH (Hervormde Gemeente) deel 12C
55. Bergen-op-Zoom: https://westbrabantsarchief.nl/
56. Hulst; RK doopboek GAH; 1605-1627
57. Kallo; trouwboek; website RA Belgie; https://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
58. Hulsterambacht; doopboek; GAH
59. Hulsterambacht; voogdijregister; GAH; inv no: 494
60. Hulsterambacht; Schepenregister; GAH; inv no: 1684; fo 182v; d.d. 10 mei 1664
61. Hulst doopboek; GAH; Hulst; reg 53
62. Hontenisse; doopboek; GAH; reg 18E en 38E
63. De Klinge; trouwboek; GAH
64. Hulst; doopboek Hulst (Hulsterambacht ); GAH; RK, reg 6 betreffende Ossenisse),
65. Hulst; doopboek GAH; reg 54
66. Hulst; trouwboek Boschkapelle; GAH
67. Hulst; doopboek; GAH; reg 56
68. Hontenisse; Trouwboek Hervormde Kerk; GAH; 1650-1733
69. Hengstdijk Trouwboek, Gereformeerde Kerk, GAH; boekno 3,
70. Pauluspolder begrafenissen; GAH; Hervormde Gemeente Begraafboek 1709-1742
71. De Clinge-Waas begraafboek; GAH
72. Hulsterambacht; doopboek; GAH; reg 20Q
73. Hulsterambacht Boedelinventarissen: GAH; invno 526; fo 209v
74. Website: www.vliz.be › imisdocs › publications
75. Kallo; landboek; RAG; P8; reg 159
76. De Familie van Bogaert, Genealogie deel III, Dirk van Bogaert, Antwerpen 1999
77. Van Meerbeeck, L.(ed.), Correspondance du nonce Decio Caraffa, archevêque de
Damas (1606-1607), (Nonciature de Flandre, XIII), Brussel-Rome, 1979.
Wellicht is nog interessant: Analecta Vaticano-Belgica: Documents relatifs aux ancien diocèses de Cambrai,
Liége, Thérouanne et Tournai publiés par l’Institut Historique Belge de Rome uitgegeven. Specifiek betreft het
hier de tweede serie : Nonciature de Flandre
78. Verrebroek: cohier van de vijfden penning; RAG: KF46; reg 548 (1577)
79. Stekene; Penningcohier Stekene; SAG; reg 28/ 69-294; jaar 1571)
80. Antwerpen; notaris Guilliam Le Rousseau; Felixarchief; reg N#2403; fo 84-85; fo 300
81. Stekene, penningcohier van de audientie (100 ste penning); RAB; fotonr 307:
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BEA0510_000799_003354_FRE/inventarisnr/I79933546180000026/level/file/scanindex/1/foto/510_0027_000_00618_026_0_0001
82. Ekeren, notaris Willem Embrechts; Felixarchief; N#1412; reg 220; 19 jan 1650
83. Raad van Vlaanderen (RAB) reg 2603 foto 48
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In het kort de vernieuwde afstammingsnummering:
1. Inghel van Bogaerde
1.1 Jan van Bogaerde
1.2 Petrus van Bogaerde
1.3 Jacobus van Bogaerde
1.4 Balthasar van Bogaerde

1)

2)
3)
4)

1.2.1 Melchior van Bogaerde 5)
1.2.2 Jasper van Bogaerde
1.2.3 Balthasar van Bogaerde 6)
1.2.4 Inghel van Bogaerde 7)
1.2.5 Margriete van Bogaerde
1.2.6 Adrianus van Bogaerde
1.2.7 Petrus van Bogaerde
1.3.1 Joannes van Bogaerde 8)
1.3.2 Joanna van Bogaerde
1.3.3 Petrus van Bogaerde
1.3.4 Judocus van Bogaerde
1.3.5 Maria van Bogaerde
1.3.6 Elisabeth van Bogaerde
1.3.7 Jacobus van Bogaerde (ex 2de huw)
1.3.8 Anna van Bogaerde
1.3.9 Philippus van Bogaerde
1.4.1 Ingel van Bogaerde
1.4.2 Joannes van Bogaerde
1.4.3 Marten van Bogaerde
1.4.4 NN Bogaert
1.4.5 Balten Bogaert
1.4.6 Maria Bogaert

9)
10)

1.4.1.1 Petrus van Bogaerde
1.4.1.2 Maria van Bogaerde
1.4.1.3 Anna van Bogaerde
1.2.4.1 Guilliam Bogaert
1.2.4.2 Digna Bogaert
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