
Gegevens archief Bergen op Zoom en Roosendaal over Hubertus Boogaerts 

 

Het meest waarschijnlijke is dat Hubertus Boogaerts is geboren onder Wouw in de buurtschap 

Zaafsel. Volgens Dr. J.B. van Loon, kenner van de historie van Wouw en omgeving is dit redelijk 

betrouwbaar. De achternaam Bogaerts is in de akte niet vermeld. Dit is wel het geval bij de overige 3 

kinderen uit dit gezin 

Bron: 

 datum doop : 17-06-1692 

naam kind : Hubertus 

opm. bij kind : plaats geboorte: Zaafsel 

vader : Jacobus Cornelissen -  

moeder : Joanna Cornelissen -  

get. : Joanna Cornelissen 

 

Bron: DTB Wouw 2  

Archief: ABS 405 inventarisnummer 494b  

Parochie St. Lambertus, Wouw 

 

In 1740 heeft Hubertus Boogaerts een testament opgesteld, hieruit blijkt dat hij toen eigenaar was 

van de hoeve Bemmelenberghe. Deze hoeve wordt later in 1800 Vredenburg genoemd, in de 

nabijheid van de Bemmelenbergstraat, gelegen oostelijk van Bergen op Zoom nabij natuurpark de 

Heide. Vredenburg is momenteel een camping met vakantiehuisjes 

Van de boerderij is niets meer over.  In 1787 is deze hoeve vastgelegd door landmeter Adan. op deze 

kaart ligt de hoeve noordelijk van de Zoom en noordwestelijk van de huidige Jodenbegraafplaats. De 

spoorlijn Bergen op Zoom-Roosendaal is later aan de zuidzijde van de Bemmelenberghe aangelegd. 

Fotos uit 1902 van de hoeve zijn nog beschikbaar in het markiezaatsarchief en enkele zijn 

gedownload (zie hieronder) 

Volgens de site "watwaswaar" is in 1830 Georg Christiaan Rabels, gepensioneerd kapitein, eigenaar 

van Vredenburg en omliggende gronden. 

Bron: 

Register velden 

Archief 50 Notariële archieven Bergen op Zoom  

Register 0453 Notaris François Bolcoel, Minuutakten van andere akten, 1740  

Akte velden Aktenummer 30  

Plaats registratie Bergen op Zoom  

Datum registratie 25-10-1740  

  

Na het overlijden van Hubertus Boogaerts op 1-1-11748 hertrouwt  op 9-11-1749 de weduwe van 

Hubertus Boogaerts met Adrianus Gelte. Op 21-3-1752 laat zij een testament opstellen. Hier wordt 

gesproken over dochter Johanna uit het vorig huwelijk van Hubertus Boogaerts met Joanna Rommers 

en de minderjarige kinderen uit het huwelijk met Cornelia Digmanse Deele, genaamd Jacobus, Jan en 

Cornelis. De voogdij wordt geregeld voor Adriaan Gelte "om de kinderen te zullen opvoeden en 

alimenteren, van eeten en drinken, kleeden en reeden van ziekte en gesondtheit, zoveel doenlijk te 

leeren, leefen met een goed ambagt, handwerk  en dat alles van alle eerlijke execitie te voorzien", 

 



Bron: 

Archief 50 Notariële archieven Bergen op Zoom  

Register 0671 Notaris Frederik Nicolaes van Engelen, Minuutakten, 1752  

Akte velden Aktenummer 13  

Plaats registratie Bergen op Zoom  

Datum registratie 21-03-1752 

 

 
 

1787 Locatie Bemmelenberghe  

 

 
 

1902 Hofstede Vredenburg (vroeger Bemmelenberg) 

 



 
 

1935 Landarbeidershuis bij Vredenburg door Jef Hout 

 

 
 

1937 Topografische kaart Vredenburg  

 



 
 

Ansichtkaart  Vredenburg 1980 


