
Bericht van de redactie 

De start van de nieuwe jaargang van 
dit tijdschrift - de negende jaargang 
inmiddels - verliep minder vlot dan ons 
lief was. De perikelen - uitsluitend van 
financiële aard - zijn inmiddels 
bedwongen, zodat we met goede 
moed verder kunnen gaan! Dat 
betekent, dat we onverkort kunnen 
vasthouden aan ons streven om op 
verantwoorde wijze kwaliteit te leveren, 
zowel voor wat betreft de inhoud als 
de vormgeving. 

Dit nummer bestaat uit slechts twee 
onderdelen. De hoofdmoot is een 
artikel, waarin de resultaten vervat zijn 
van een genealogisch onderzoek naar 
de familie Brongers. De opzet van dat 
artikel is van dien aard, dat het niet 
alleen voor genealogisch geïnteres
seerden boeiend is om te iezen. 

Behalve het artikel van de heer 
Brongers is in dit nummer nog de 
vertrouwde "Kroniek" te vinden. Het 
"Verenigingsnieuws" treft u niet aan. 
De informatie, die voorheen in die 
rubriek te vinden was, is thans onder
gebracht in een aparte "Nieuwsbrief". 
Hierdoor krijgt het tijdschrift wat 
meer armslag, maar bovendien ontstaat 
ook de mogelijkheid om de leden van 
onze vereniging op accuratere wijze te 
informeren over aktuele zaken. 
De eindredactie van de "Nieuwsbrief" 
is in handen van de heer 
J.M.M. Ruijter. 

Hendrik Brongers, 
apotheker te Vianen 

Behalve vele illustere stadgenoten 
heeft Vianen uiteraard ook zijn 
eenvoudige burgerij gehad. De 
geschiedenis daarvan blijft over het 
algemeen wat op de achtergrond. De 
invloed van deze mensen op de loop 
der historie is gering en hun doen en 

laten is in wezen alleen interessant 
voor hun rechtstreekse nakomelingen. 
Toch kan een wat dieper onderzoek 
aardige details opleveren over het 
dagelijkse leven in Vianen. Onze 
aandacht richt zich daarom nu op een 
zekere Hendrik Brongers die in de 
18de eeuw een apothekerswinkel 
dreef in Vianen. 
Na lezing van zijn levensverhaal zal 
duidelijk zijn hoe gedetailleerd iemands 
handel en wandel zelfs na meer dan 
twee eeuwen nog is te reconstrueren. 
Niettemin is veel onbekend gebleven 
en behalve geschreven berichten over 
hem is er geen enkel geschrift van zijn 
eigen hand bewaard gebleven noch is 
er iets terug gevonden van zijn 
persoonlijke bezittingen. Het enige dat 
nog tastbaar aan hem herinnert is zijn 
grafsteen in de N.H. Kerk te Vianen. 
Tijdens ons onderzoek doken telkens 
nieuwe gegevens op op plaatsen waar 
wij die totaal niet verwachtten. Ook 
een publikatie, in beperkte familie
kring, van de hoofdlijnen van dit artikel 
leverde een stroom aan informatie op. 
We hopen dan ook dat nu opnieuw 
gegevens zullen loskomen. Daarom is 
als bijlage een gedeelte van de 
stamboom Brongers toegevoegd dat 
betrekking heeft op de Viaanse 
periode. Daarin komen ook vele nu 
nog bekende namen voor. Voor uw op-
of aanmerkingen houd ik mij van harte 
aanbevolen! 

Winschoten 1704-1725 

Op 15 februari 1685 trouwde te 
Veendam Reint Pieters (Brongers) en 
Aefjen Meijnders1. Reint was de oudste 
zoon van Pieter Gerrits die voor het 
eerst in 1660 te Veendam genoemd 
wordt en wel bij zijn huwelijk met 
Froucke Reints Brongers, een boeren
dochter uit Westerlee-Heiligerlee2. 
Evenals zijn broer Jan, die in 1673 ook 
in Veendam trouwt', is Pieter Gerrits 
afkomstig uit Rucxveen. Helaas is tot 
op heden onbekend welke plaats dit is. 
Duidelijk is wel dat Pieter "uit het 
veen" kwam, want in het pas gestichte 



Veendam gaat hij zich op uitgebreide 
schaal met de veenontginning bezig 
houden. In de loop der jaren werkt hij 
zich op tot een invloedrijk persoon4. 
Zijn kinderen komen, zoals dat heet, 
goed terecht. Reint, de vader van onze 
apotheker, verhuist naar Winschoten 
en behoort daar tot de aanzienlijke 
burgers, gezien ook zijn kerkelijke 
functies5. Een volgende zoon, Hendrik 
Brongers, wordt solliciteur en later 
hopman van het burgerregiment in de 
stad Groningen6. Voor beide functies 
nam men iemand die niet onbemiddeld 
was. Een solliciteur fungeerde namelijk 
als geldschieter om de soldijbetaling 
aan een legeronderdeel te waarborgen 
en een hopman moest vaak uit eigen 
zak bijpassen om de vereiste staat te 
kunnen voeren. 

Een andere dochter, Geesjen Pieters, 
was gehuwd met de wedman Tjacko 
Ebels. De wedman was een gerechts
dienaar die de drost, het hoofd van 
de jurisdictie, bijstond. Uit vele akten 
in de Groningse archieven blijkt hun 
financiële gegoedheid7. 

Het vermelden van deze feiten lijkt 
misschien weinig relevant voor de 
biografie van Hendrik Brongers, 
apotheker te Vianen. Straks zullen we 
echter zien welke verschillen er gaan 
optreden tussen de afstammelingen in 
de Betuwe en hen die in Groningen 
achterbleven, alsook wat de oorzaak 
van deze tweesporigheid is. 
Van de veertien kinderen uit het 
huwelijk van Reint Pieters en Aefjen 
Meijnders stierven er vijf zeer jong. 
Voor ons zijn alleen van belang 
Meindert, later genoemd als land
eigenaar in Winschoten; Gerrit, 
wedman van Scheemda en de 
Ommelanden; Tonnis, zilversmid te 
Scheemda; Bronger en Jacobus, beide 
glazenmaker te Amsterdam; en 
natuurlijk Hendrik. Al deze kinderen 
dragen als achternaam Brongers, de 
geslachtsnaam afkomstig van hun 
grootmoeder van vaderszijde. 

Hendrik kwam op 14 september 1704 
als elfde kind in dit gezin ter wereld8. 
Van zijn kinder- en jeugdjaren is ons 
niets bekend. Ook niet waar hij bijvoor
beeld Latijn geleerd heeft, de taal die 
hij voor zijn latere beroep nodig had. In 
ieder geval doet hij in 1725 beli jdenis 
te Groningen9. Vermoedelijk blijft hij 
daar nog enkele jaren wonen maar in 
1727 vertrekt hij in ieder geval naar 
Amsterdam. 

Amsterdam 1727-1732 

In het archief van het Collegium 
Medicum, waartoe zowel de doktoren 
als de apothekers behoorden, vinden 
we vermeld: "Hendrik Brongers komt 
wonen bij Mr. Daniël de Vos voor 
1 Jaar ingaande 31 May1727"1 0 . 
Als apothekersleerling start hij zijn 
carrière met de betaling van zijn 
contributie aan het Collegium 
Medicum ten bedrage van f 1 , - en 
bovendien voor de hortuspenning f 1 ,-
en 9 stuivers11. Deze hortuspenning 
gaf toegang tot de hortus, de planten
en kruidentuin, waar aanschouweli jk 
onderwijs werd gegeven12, onder 
andere in de anatomie. 

De periode 1727-1732 valt in de 
aanloop tot een bizonder interessante 
tijd voor de Amsterdamse medische 
wereld. Reeds lang bestond er wrijving 
tussen de doktoren en de apothekers 
enerzijds en de chirurgijns anderzijds. 
Strijdpunt was dat de chirurgijns 
volgens hun gildekleur het recht 
hadden van beperkte bereiding van 
medicijnen en de apothekers daarom 
als beunhazen en kwakzalvers 
beschouwden. De apothekers kregen 
bescherming van de doktoren die op 
hun beurt gebeten waren op de 
chirurgijns die zich ongeoorloofd bezig 
hielden met bevallingen. 

In 1 745 kwam dit conflict tot een 
uitbarsting. Een vooraanstaand 
chirurgijn en vroedmeester uit die tijd, 
Johannes de Bruijn, deed bevallingen 
met een speciale verlostang, het 



Chirurgijn aan het werk. Detail uit 
anoniem schilderij, 17de eeuw. 
Utrecht, Centraal Museum 

geheim van Roonhuyse genoemd, wat 
nog wel eens de dood van de kraam
vrouw en het kind tot gevolg had. De 
dokters eisten dat tegen de chirurgijns 
opgetreden zou worden en dat 
bevallingen uitsluitend begeleid 
zouden mogen worden door daartoe 
aangestelde vroedvrouwen en vroed-
meesters, die via een examen 
tegenover de doktoren hun kunnen 
moesten bewijzen. Na veel geharrewar 
kregen de doktoren hun zin en in 1746 
werd bepaald dat ook chirurgijns dit 
examen zouden moeten afleggen13. 
In deze roerige periode maakt Hendrik 
kennis met de leer van de bereiding 
van medicijnen. Na afloop van zijn 
leerjaar laat hij zich opnieuw voor één 
jaar, ingaande 1 mei 1728 inschrijven 
bij Mr Johannes Kempe10. 

Uit de registers van apothekers-
leerlingen (Amsterdam telde toen rond 
de negentig leerlingen en knechten) 
blijkt dat de leertijd meestal drie tot vijf 
jaar duurde, waarna een leerbrief werd 
afgegeven door het Collegium 
Medicum dan wel een meester- of 
meesterknechtsproef werd afgelegd. 
Ook legde men soms een examen in 

het Latijn af. Van Hendrik is op dit 
gebied evenwel niets te vinden. 
Misschien had Hendrik in de stad 
Groningen al enkele leerjaren 
volgemaakt. Helaas zijn daar geen 
boeken over apothekers bewaard 
gebleven. 
Volgens dr Van Eeghen werd de 
meesterproef pas afgelegd wanneer 
de kandidaat de bedoeling had zich 
zelfstandig te vestigen14. Dat was 
echter om financiële redenen niet voor 
eenieder weggelegd. Uit het kohier 
van personele quotisatie van 1742 
blijkt dat Mr Daniël de Vos (die woonde 
in wijk 48: Herenstraat/Herengracht) 
een jaarinkomen had van f 2 . 5 0 0 -
en dat hij vier man in dienst had. 
Mr Johannes Kempe (in de Laurier
straat, tussen de tweede Laurierdwars
straat en de Prinsengracht) verdiende 
f 2 . 0 0 0 - en had één man in. dienst. Hij 
wordt een halve kapitalist genoemd en 
inderdaad zijn de genoemde inkomens 
hoog voor die tijd. Ter vergelijking: van 
de hondervierendertig kleermakers, 
genoemd in het belastingkohier van 
1742, hebben er maar twee een 
inkomen van f 2 . 5 0 0 - of meer15. Voor 
de overname van een zo lucratieve 
apothekerswinkel moest zeker flink 
betaald worden. Bedenken we 
bovendien dat voor het afleggen van 

de meesterproef f 150,- betaald 
moest worden aan het Collegium 
Medicum en bovendien f 1 0 0 - v o o r 
de Hortus Medicum, dan is te 
begrijpen dat Hendrik zich wel 
tweemaal bedacht heeft voor hij 
hiertoe besloot. Veel waarschijnlijker is 
dat hij eigenlijk nog te jong was om 
de proef af te leggen. In het 
chirurgijnsgilde bijvoorbeeld varieerde 
de leeftijd van de kandidaten bij de 
proef van twintig tot veertig jaar, maar 
de twintigjarigen waren uitsluitend 
Amsterdammers van geboorte. Hendrik 
was een vreemdeling en diende dus 
nog geduld te hebben. 

Inmiddels verschijnt in Amsterdam zijn 
broer Bronger die eerst gaat wonen 
aan de Pijpenmarkt. Deze krijgt kennis 



Karikatuur van een apotheker, Frans, 
18de eeuw. Partikulier bezit 

aan Christina Jans (Koeleman), 
dochter van de glazenmaker Jan Jans 
(Koeleman) op de Prinsengracht. Na 
het overlijden van Jan Jans trouwt 
Bronger op 30 maart 1730 met 
Christina en trekt op de Prinsengracht 
in16. Door dit huwelijk met een 
poortersdochter wordt ook hij poorter 
van Amsterdam (op 6 mei 1730)17. 
Uit het huwelijk van Bronger en 
Christina werd slechts één dochter 
geboren, Rebecka, gedoopt op 
31 augustus 1732. De aanwezigheid 
van Bronger in Amsterdam speelt in 
het latere leven van Hendrik een 
belangrijke rol. 

Nog voordat Rebecka wordt geboren, 
verlaat Hendrik de hoofdstad. Op 
2 april 1732 komt hij met attestatie in 
Vianen aan18. Wanneer deze attestatie 
werd afgegeven, is niet na te gaan. 
Pas vanaf 1747 is daarvan in Amster

dam boekgehouden. Het is niet 
duidelijk wat Hendrik heeft doen 
besluiten juist naar Vianen te gaan. In 
ieder geval was daar op dat moment 
geen apothekersplaats vakant. In 1732 
wordt als apotheker genoemd Pieter 
van Nes, wonende aan de Westzijde 
van de Voorstraat, en Vianen was zo 
klein dat er slechts plaats was voor 
één apotheker19. 
Dat blijkt ook zeer nadrukkelijk uit de 
"Ordonnantie op de Oeffeninge der 
Geneeskunde in de Stad Vianen en de 
Vrijheid van dien" van Joan Hendrik 
Schutte, stadsdokter aldaar. Deze 
ordonnantie, en meer nog de daaraan 
toegevoegde toelichting, geeft een 
helder beeld van de medische en 
farmaceutische wereld in het begin 
van de 18de eeuw. Allerlei gebeurte
nissen in het leven van Hendrik 
worden bepaald door de voorschriften 
in deze ordonnantie. Artikel 19 zegt 
namelijk dat de magistraat niemand 
toestemming tot het houden van een 
apothekerswinkel zal verlenen dan 
nadat hij ten overstaan van de 
stadsdokter via een examen heeft 
bewezen de apothekerskunst machtig 
te zijn. Zelfs al had Hendrik in 
Amsterdam zijn apothekersproef al 
afgelegd, dan nog zou hij in Vianen 
opnieuw aan de tand zijn gevoeld. 
In dezelfde ordonnantie wordt aan de 
plaatselijke doktoren verboden 
apotheekhoudend arts te zijn omdat 
dit, in een zo kleine plaats als Vianen, 
broodroof van de ene apotheker zou 
betekenen. Het meest voor de hand
liggend is dan ook dat Hendrik in 
dienst gekomen is van de genoemde 
Pieter van Nes. 

Vianen 1732-1746 

Interessant zou zijn te weten waarom 
Hendrik juist zijn oog op Vianen heeft 
laten vallen. Hoewel Vianen een goede 
naam had als vrijplaats voor 
misdadigers en bankroetiers, schijnt 
dat niet de reden geweest te zijn. 
Hij kwam immers uit een financieel 
draagkrachtige familie. Zijn naam komt 



ook niet voor in het register van de 
Desolate Boedelkamer te Amsterdam, 
noch is er van hem een zogenaamde 
akte van indemniteit te vinden - een 
verklaring, meestal van kerkelijke 
instanties, dat men de betrokken 
persoon zal onderhouden wanneer hij 
tot de bedelstaf zou geraken, zodat hij 
niet ten laste van de stad Vianen zou 
komen. 
Tevens bepaalt de bovengenoemde 
ordonnantie, in navolging van de Wet 
op de apothekers van Leeuwarden, dat 
apothekers moeten beschikken over 
"loflijke getuygnissen wegens leven en 
seden" en dat zij geen "dronkaerd, 
hoereerder, dobbelaer, vegter nog 
andersins oneerlijk (mogen) sijn"20. 

Het gedrag van Brongers was 
kennelijk boven elke twijfel verheven. 
Nauwelijks een jaar na aankomst heeft 
hij inmiddels zoveel gezag en respect 
in de kleine dorpsgemeenschap 
verworven dat hij gekozen wordt tot 
diaken van de Hervormde Kerk21. 

Vianen, gelegen aan de Lek, had geen 
bijzonder voordeel getrokken uit zijn 
gunstige ligging. Het was een klein, 
rustig stadje met een aantal inwoners 
dat in de 1 8de eeuw lag tussen 1 850 
en 200022. In 1837 bestond de 
bevolking uit 2900 zielen. De 
bevolking leefde een eenvoudig 
bestaan en leefde van de landbouw en 
de handel. Bovendien waren er twee 
Franse kostscholen. Ter ondersteuning 
van deze scholen werd in 1725, naast 
de bestaande Nederduits Gerefor
meerde Gemeente, een Waalse 
Gemeente gesticht. Vooral de kleine 
groep van welgestelden ging naar de 
Waalse Kerk over, mede ten gevolge 
van wat moeilijkheden in de persoon
lijke sfeer met de hervormde predikant 
Rappardus. In 1730 bood de Waalse 
Gemeente gastvrijheid aan een 
twintigtal Waldenzen die om hun geloof 
verdreven waren uit de vallei van 
Pragélas in Noord-ltalië (de zoge
naamde Piëmontezen of dalluiden)23. 
Ook telde Vianen binnen zijn muren 
een gasthuis, een oude mans- en 

Figuren met rouwmantels zoals te zien op 
de gravure met de voorstelling van de 
uitvaart van Walraven III van Brederode, 
door Simon Frisius, 1614. 
Vianen, Gemeente-archief 

vrouwenhuis en een weeshuis. In dit 
weeshuis waren steeds omstreeks 
vijfentwintig wezen ter verzorging 
ondergebracht. De weesouders 
hadden nogal moeite de eindjes aan 
elkaar te knopen (ieder kind kostte 
jaarlijks f 75,-) en daarom was het 
bijzonder welkom dat het weeshuis in 
1 752 werd toegestaan, voor een 
periode van 30 jaar, lange tot de grond 
reikende rouwmantels en doodkleden 
te verhuren voor begrafenissen24. De 
registers van deze verhuur hebben 
aanzienlijk bijgedragen tot het 
reconstrueren van het leven van 
Hendrik, de apotheker. 

De overdracht van Vianen aan de 
Staten van Holland en West-Friesland 
op 2 november 1725 was een 
gebeurtenis met veel pracht en praal25. 
Toch stond deze gebeurtenis in feite 
aan het begin van een weinig roos
kleurige periode. De gebrekkige 
kennis van de diergeneeskunde 
maakte bestrijding van epidemieën 
onder het vee praktisch onmogelijk en 
de toestand van de dijken van de 
omringende polders was zo deplorabel 
en de samenwerking tussen de polder-
besturen zo slecht dat watersnood 
grote schade kon aanrichten. Alleen 
een chronologisch overzicht kan 
duidelijk maken hoe erg de toestand 
was. 

In 1725 was veel vee gestorven. 
Sommige boeren waren al straatarm 
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geworden. In 1726 traden diverse 
dijkdoorbraken op waardoor de 
Krimpenerwaard, de Vijfheerenlanden 
en de Alblasserwaard onderliepen. 
Veel boerderijen rond Vianen werden 
vernietigd. In 1729 was de armoede zo 
groot geworden dat men besloot de 
domeingronden te verkopen. Vooral 
de, toen nog aanwezige, gegoede 
stand kocht de landerijen op. 
In de lente en de zomer van 1730 
bleven de polders ten gevolge van 
enorme regenval blank staan. Veld-
gewassen en hooi waren verrot en ook 
nu moesten weer boerderijen bij 
executie worden verkocht. In 1737 en 
1738 kon geen graan verbouwd 
worden en enige zomers achtereen 
waren de uiterwaarden niet meer 
droog gekomen. De laatste zeven 
jaren waren grote aantallen koeien 
gestorven en vele bewoners trokken 
weg of stierven van gebrek. Het aantal 
weeskinderen nam sterk toe tot 37. 
Veel huizen stonden leeg en vervielen 
omdat de eigenaars geen geld meer 
hadden om ze te onderhouden. De 
Hervormde diaconie ondersteunde een 
kwart van de bevolking. In 1739 was 
de veestapel ten opzichte van het 
voorgaande jaar gehalveerd. Vlak voor 
Kerstmis 1740 waren er opnieuw grote 
overstromingen. Toen laat in 1741 de 
akkers droog vielen, was het seizoen 
voorbij en kon er opnieuw niet geoogst 
worden. Het begon te lijken op de 
twaalf plagen in Egypte want in 1742 
bracht een muizenplaag veel schade 
toe aan het gras, het griendhout en de 
bomen. Mede ten gevolge van inkwar
tieringen van doortrekkende troepen 
was de bodem van de stadkas 
zichtbaar geworden en kon de stad 
haar leveranciers niet meer betalen. 
Voorjaar 1744 brak opnieuw de 
Lekdijk bij Lexmond door en moesten 
de boeren voor een appel en een ei 
hun vee van de hand doen. 
Tot 1748 woedde vier jaar lang de 
veepest en praktisch ieder jaar 
mislukte de oogst door de hoge 
waterstand. In 1751 was de waarde 
van de huizen in Vianen nog maar een 

kwart van de prijs van 1700. In 1 752 
waren al 42 huizen gesloopt en het 
puin was gebruikt voor versterking van 
de dijken; 80 huizen stonden leeg 
zodat van het oorspronkelijke aantal 
woningen van 438 nog maar twee
derde gedeelte bewoond was. De 
huiseigenaren dienden gezamenli jk 
een klacht in dat het zo niet langer kon 
en dat de zware belasting verlaagd 
moest worden26. Dit beeld van dertig 
jaar kommer en ellende moeten we bij 
het nu volgende steeds voor ogen 
houden en als het ware als een dia 
projecteren op het levensverhaal van 
Hendrik Brongers. Telkens zullen we 
zien hoe de plaatselijke omstandig
heden hem tot bepaalde beslissingen 
brengen die anders moeilijk in het 
juiste licht te plaatsen zijn. 

Al spoedig na zijn komst uit 
Amsterdam in 1732 maakt Hendrik 
kennis met Neeltje Jans de Jong die 
op 10 januari 1709 in het naburige 
Lexmond was geboren als dochter van 
Jan Jans de Jong en Japikje Gerrits27. 
Kennelijk is Neeltje wat al te zeer 
geïmponeerd geweest door de 
benoeming in april 1733 van haar 
vriend tot diaken want omstreeks deze 
tijd raakt zij van hem in verwachting. 

Het besluit viel om dan maar snel te 
trouwen en op 29 november traden zij 
te Lexmond in het huwelijk28. Voora l le 
zekerheid maken zij op 22 december 
1733 hun testament bij de Viaanse 
notaris Adriaen van der Straaten29. 
Nauwelijks waren de wittebroods
weken voorbij of de nieuwe wereld
burger kondigde zich aan: op 17 
januari 1734 werd Reijnolt Brongers 
gedoopt30. Nu het bewijs er was van 
een voldragen kind in plaats van een 
vroeggeboorte kon de kerkeraad niet 
werkeloos blijven toezien. Op 
4 februari werd dan ook het volgende 
genoteerd: "Den diaken Brongers is 
door de predikant nomine consistorii 
aengesegt sig voor een mael wegens 
sijn gegeven ergernisse van des Heren 
H. Avontmael te onthouden en in die 
dussentijt niet als een stem hebbent 



N.H. Kerk te Vianen, ca. 1910. 
Vianen, Gemeente-archief 

lid in de vergadering te verschijnen"31. 
Maar waarom was dit allemaal nog 
nodig? In de kerkrekeningen vinden 
we namelijk de volgende vermelding:32 

"Op 10 februari 1734 het kind van 
Apothecar Brongers bij avond in de 
kerk f 7,- en 10 st; voor de koop van 
een kerke Grafft sijnde No 455 voor de 
somma van seventien gulden, is samen 
f 2 4 - 10 st."33. Hoewel niet met 
volstrekte zekerheid zou uit dit citaat 
toch afgeleid kunnen worden dat 
Brongers het inmiddels tot zelfstandig 
apotheker heeft gebracht. En dat 
gebeurde niet zomaar! Artikel 13 van 
de Ordonnantie op de geneeskunde 
bepaalt dat de stadsdokter "de 
Apothekers/ Chirurgijns/ en Vroed
vrouwen/ die sich tot Vianen in die 
functie willen neder setten/ naeukeurig 
sal examineeren ten overstaen van 
Commissarisen uyt de Magistraet/ en 
daer van aen de Magistraet der selver 

Stad oprecht en omstandig rapport sal 
doen/ en daer van yder persoon die hij 
examineert sal genieten drie guldens 
en drie stuyvers/ en de Stadschirurgijn/ 
die altijd by het examen van een 
Chirurgijn sal moeten assisteeren/ sal 
daer voor genieten half soo veel". 
Welke onderwerpen de stadsdokter bij 
bovenbedoelde examens precies moet 
aansnijden, wordt aan hemzelf over
gelaten maar met nadruk wordt in de 
toelichting gesteld dat hij naar eer en 
geweten te werk moet gaan en dat 
het onderzoek met alle gestrengheid 
moet worden verricht. Immers de 
burgers moeten erop kunnen 
vertrouwen dat een vergunning 
uitsluitend wordt verleend aan 
vakbekwame mensen. 

Neeltje, de vrouw van Hendrik, was 
nog geen lidmaat van de kerk, 
ondanks haar leeftijd van 26 jaar. Op 
3 maart 1735 werd dat rechtgezet en 
deed zij belijdenis te Vianen34. 

Intussen is Hendrik druk met zijn werk 
als diaken. In de diakonierekeningen 
vinden we daarvan de bewijzen:35 

24 mei 1734: "betaalt aan juffr. Vos 
voor een rock met goedvinden van 
broeder brongers volgens quitansie 
3-1-4"; 
28 november 1734: "met goedvinden 
van broeder brongers gekoft voor de 
kinderen van Niestien de Haas 3 paar 
klompen 0-7-0"; 
3 februari 1735: "(handelingen van de 
kerkeraad)31 "voorts is goed gevonden 
dat de cedelhouder Brongers aen den 
Boekhouder de versogte twintig 
gulden geven soude, wanneer bleek, 
hij soo veel niet bij kas was". 
De tijden waren 's winters zo slecht 
dat de diverse penningmeesters elkaar 
moesten bijspringen. 

Op 7 april 1735 besluit de kerkeraad 
om Brongers als gecommitteerde af te 
vaardigen naar de eerstvolgende 
classicale vergadering. Een zeer 
vererende opdracht, want hij was zeker 
niet de oudste der broeders: nog maar 
30 jaar31! 



Eind mei legt hij rekening en verant
woording af en wordt hartelijk bedankt 
voor het financieel beheer. Hiermee 
eindigt zijn eerste zittingsperiode in de 
kerkeraad. Hij zal later nog twee keer 
opnieuw gekozen worden. 

Behalve het liefdadigheidswerk had 
Brongers natuurlijk ook nog zijn eigen 
winkel en moest hij zien rond te komen 
van wat dat opbracht. In tegenstelling 
tot de stadsdokter en de 
stadschirurgijn, die jaarlijks van de 
gemeente respectievelijk f 5 0 - en 
f 7 0 - ontvingen, had de apotheker 
geen vaste inkomsten. Wel 
declareerde hij bij de gemeente een 
bedrag wegens de levering van 
medicijnen aan de armen: in 1735 
f 6 0 - e n in 1736 f 67,-36. Vanaf 1739 
is de stad echter niet meer bij machte 
zijn rekeningen te betalen. Daardoor 
kwam Hendrik natuurlijk ook krap te 
zitten en dat wordt bevestigd door het 
feit dat hij omstreeks 1734 een bedrag 
van f 3 0 0 - leende van zijn neef 
Hendrik Knijpinga in Groningen die 
daarover vervolgens 12 jaar lang geen 
rente ontv ing"! 

Onderwijl had er gezinsuitbreiding 
plaats: op 11 augustus 1 735 werd een 
dochtertje gedoopt, genaamd Jacoba. 
Gelukkig blijft dit kind in leven38. Zij 
bereikte de leeftijd der sterken en 
werd op 4 oktober 1805 te Vianen 
begraven, zij het dan "van de armen"39. 

In 1736 vinden we Brongers nog 
vermeld bij de begrafenis van het 
weeskind Hendrik Geijsbertsz. In hun 
vergadering van 2 mei bepalen de 
weeshuisregenten dat hij vlak naast de 
stadschirurgijn Dionisius La Fagé in de 
stoet zal meelopen40. 

Op 2 mei 1737 wordt hij opnieuw als 
diaken gekozen en kennelijk weer voor 
een periode van twee jaar41. In zijn 
eerste ambtstermijn was hij van alle 
vergaderingen slechts twee keer 
absent, waarvan één keer wegens zijn 
bestraffing. In deze tweede periode 
was hij negen keer afwezig en 

bovendien twee keer te laat! Was de 
vaste donderdagavond voor hem een 
minder geschikt tijdstip of is het een 
aanwijzing voor toegenomen drukte? 
Zoals we zullen zien heeft hij in deze 
twee jaar nogal wat beslommeringen 
gehad. Zeker is dat hij in zijn diakonale 
werk toch niet stil gezeten heeft:42 

2 september 1737 "aan een seer 
behoeftig huyshouwen gegeven met 
kennis van broeder brongers 12-0-0"; 
23 oktober "met broeder brongers bij 
jan van broeckhuyse geweest en 
gegeven 4-0-0"; 
I 2 november "aan de wed. de Haas 
volgens briefje van broeder brongers 
betaelt 4-0-0"; 
17 januari 1738 "met kennis van 
broeder brongers gegeven aen een 
seer behoeftig weduwe met 5 kinderen 
6-0-0"; 
8 februari "met kennis van de broeder 
brongers aan de dochter van de 
knoopemaker gegeven om na 
middelburg te varen 1 -10-0"; 
18 maart "volgens het briefje van 
broeder brongers aan kaatye hart 
gegeven 1-2-0"; 
I I november "aan broeder brongers 
betaalt voor de doghter van teunis de 
poep door order van kerken voor 
verschote geit volgens cutansus 
2-7-0"; 
"een bus op het sictery gelicht daar in 
bevonden in presensie van broeder 
brongers 1 5-1 6-0". 

Ook hier weer blijkt dat vooral de 
wintermaanden druk zijn! 

Op 5 juli 1737 heeft Hendrik Brongers 
bij notariële akte, verleden voor 
Georg Johannes Hammius, twee 
huizen en erven gekocht "naast elkaar 
staende aan de westzijde van de 
voorstraat deser stede alwaer ten 
noorden Anthonij Kruyff en Zuydwaarts 
David Cossard naest gehuyst en geërft 
sijn, strekkende voor van de voorsegde 
straet tot in de eerste 
Westeragterstraet". Verkoper was 
Johannes Heijnes, weduwnaar en 
enige erfgenaam van de vroedvrouw 



Clara de Leeuw. Op 1 oktober 1738 
zijn alle kooppenningen (f 300,-) 
betaald en passeert Hermannus van 
Noorle, substituutschout van Vianen 
de transportakte43. De plaatsbepaling 
van beide huizen is zo nauwkeurig dat 
het weinig moeite kostte de huidige 
ligging te vinden. Het is nu het pand 
Voorstraat 37, kennelijk samen
gevoegd uit de twee oorspronkelijke 
panden. Vanuit deze woning kijkt men 
schuin uit op het laatgotische stadhuis 
van Vianen. Hendrik betaalde voor 
deze woningen f 5,- belasting en 10 
st. zoutgeld44. Het huidige pand 
ontstond bij een verbouwing in 1874, 
getuige de gevelsteen. Binnenin moet 
zich nog een muur bevinden van een 
halve meter dik die zeker van vroeger 
datum is. 

De gevel is zodanig karakteristiek dat 
hij beschreven wordt in een weten
schappelijk artikel betreffende 19de 
eeuwse winkelpuien45. In "Vianen in 
oude ansichten" vinden we een foto die 
de toestand van het pand omstreeks 
de eeuwwisseling toont46. 
Helaas zijn mij geen prenten bekend 
die de voorgevel van het pand in oude 
staat tonen. Reden hiervan is dat op 
alle bestaande prenten juist het 
stadhuis aan de overkant van de straat, 
gelegen in de volle zon, als centraal 
punt staat, terwijl de schaduwrijke 
westzijde zo in verkort is getekend dat 
geen details zijn te onderscheiden. 
Wel bestaat er een kaart van Blaeu 
waarop het grote huis met daarnaast 
een kleiner huisje is te onderscheiden. 
Om dit pand te kunnen kopen moest 
overigens een flinke hypotheek 
aangegaan worden. Schepen Pieter 
Hekhuysen verschaft, met de beide 
woningen ais onderpand, f 7 0 0 - à 4% 
op 3 oktober 173847. 

Vanuit zijn woning kon Hendrik in alle 
hevigheid meegenieten van de gebeur
tenissen voor het stadhuis. Als 
namelijk een misdadiger publiekelijk 
geëxecuteerd dan wel gepijnigd moest 
worden, werd er voor het stadhuis een 
schavot opgericht waarvan de 
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Voorstraat te Vianen, ca. 1910. (Het vierde 
huis van rechts, thans Voorstraat 37). 
Vianen, Gemeente-archief 
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Voorstraat 37, 1984. 
Partikulier bezit 

loopvloer zich bevond ter hoogte van 
de eerste verdieping. Via een plankier 
konden de beul, de beulsknecht en de 
veroordeelde van binnenuit het 
schavot bereiken. In december 1735 
was op die manier het vonnis 
voltrokken aan Teunis van Spijk, 
herbergier van "de drie Baersen" te 
Lexmond, wegens diefstal van twee 
koeien. Kees den Brave (ook genaamd 
Kees de Kwek) werd in 1740 wegens 
messentrekkerij geschavotteerd, 
gegeseld en verbannen. 
In oktober 1762 was het de beurt aan 
Christoffel Maas die op een marktdag 
één dag aan de kaak werd gesteld met 
houten hoepels om zijn nek. Hij was 
namelijk kuiper en had in het holst van 
de nacht hoepels, bedoeld om de 
duigen bijeen te houden, gestolen. 
Alleen zijn hoge leeftijd, 79 jaar, 
behoedde hem voor een strengere 
straf48. 
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Op 28 november 1738 wordt de 
tweede dochter in het gezin Brongers 
gedoopt met de naam Avina. Later 
komt zij ook voor als Fina49. 

Op 27 augustus 1739 wordt in het 
apothekersgezin opnieuw een meisje 
gedoopt, Joppina49. Dit kind bezwijkt 
spoedig en nog geen twee maanden 
later vindt de begrafenis plaats in het 
familiegraf: "12 oktober 1739 het kind 
van Apothecar Brongers bij avond in 
de kerk geaccoordt voor f 5 - 10 st."50. 
Na deze teleurstelling is Neeltje 
spoedig weer in verwachting en in 
oktober 1740 komt opnieuw een 
meisje ter wereld dat op de 1 6de van 
die maand weer als Joppina wordt 
gedoopt51. Dit kind blijft in leven en we 
zien haar, jaren later, in Amsterdam 
terug. 

Op 3 april 1741 vindt opnieuw een 
verkiezing van diakenen plaats. 
Gekozen worden Hendrik Sterk, de 
wagenmaker, Dionysius La Fagé, de 
stadschirurgijn en, ten derde male, 
Hendrik Brongers52. Het valt te 
betwijfelen of met name de keuze van 
Brongers een verstandige is geweest. 
Van alle vergaderingen in deze derde 
periode is hij 21 keer afwezig en komt 
hij bovendien nog twee keer te laat! 
De reden van dit alles valt helaas niet 
meer te achterhalen. 

Op 5 mei 1743 wordt er weer een 
zoon gedoopt, ditmaal Reinoud 
genaamd en vernoemd naar zijn 
grootvader Reint Pieters53. Dit kind 
wordt de stamhouder en uit hem komt 
de nu vrij grote groep Brongersen 
voort die we gemakshalve aanduiden 
als de Betuwe-tak. Op hem komen we 
later nog terug. 

In augustus 1744 wordt Hendrik 
ernstig in zijn broodwinning bedreigd. 
Zoals gezegd was Vianen maar klein 
en was er slechts plaats voor één 
apotheker. Er was uiteraard geen 
apothekersgilde waarvan hij bescher
ming kon verwachten en Hendrik was 
ook niet elders aangesloten. Toen dan 

ook een tweede apotheker zich 
aandiende, verzocht Hendrik de 
overheid om bescherming. In een 
conceptbrief van 26 augustus 1744 is 
het antwoord op zijn verzoek vervat:54 

"De Magistraet der Stede Vianen, 
declareerd en verklaerd bij desen ter 
requisitie van Hendrik Brongers 
apothecar alhier dat maer een 
Apothekar binnen dese Stad nae 
behoren zoude können bestaen; en 
dat twee elkander buyten behoorlijk 
bestaen zoude brengen, dat ons niet 
bekent is nog veel minder klagte zijn 
voorgekomen, en zoo lange den zelven 
hendrik Brongers alleen alhier 
apothecarswinkel heeft gehouden, de 
in en opgezetenen nae behoren en ten 
genoegen zijn gerieft, gelijk ook wij 
vertrouwen, dat hij deselve int 
toekomende ook zouden können doen; 
En op dat eenen Apothecar zijn 
bestaen zoude hebben, en de 
Ingesetenen wel zoude können 
werden gerieft, zoo heeft de Magistraet 
deswegen hem met uitsluijting van 
andere de provisioneele exercitie van 
alleen een Apothecarswinkel te 
houden wel willen vergunnen, dog 
dewijl er altans ijmand is, die zig alhier 
ter stede met een apothekerswinkel 
tragt ter neder te setten, zoo versoekt 
de Magistraet in faveure van gem. 
hendrik brongers dat haer Ed. Mog: de 
voors. vergunning van alleen een 
Apothecarswinkel binnen dese Stad te 
houden en dat zoo lange hij die gunste 
zig zal waerdig maken, gelieve te 
approbeeren. Actum Vianen desen 26: 
Augt: 1744. Ter ordonnantie van de 
Magistraet". 

Twee punten vallen in deze brief in het 
bijzonder op. In de eerste plaats doet 
Hendrik niets anders dan zich 
beroepen op de Ordonnantie op de 
Geneeskunde. Artikel 18 luidt namelijk 
als volgt: "Niemand sal binnen de Stad 
Vianen en de vrijheid van dien 
vermogen Apothekerswinkel te houden 
of op te stel len/ dan die Borger der 
selver Stad si j / en op requeste daer 
van de Magistraet schriftelijk consent 
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verkregen hebbe/ op pene van vijfen
twintig Guldens/ en dadelijk belet van 
soodanige neeringe". 

Het commentaer op dit artikel stelt: 
"Twee Apothekers zouden te Vianen 
omdat de Stad kleijn is, beswaerlijk 
met hun huysgezin bestaen konnen; 
meer moesten daer voor al niet wesen. 
Een groot getal van Apothekers is 
meer schadelijk als nuttig: want in yder 
is dan minder aftrek, en de genees
middelen verouderen". 

De magistraet bevestigt, eigenlijk ten 
overvloede, dat Hendrik terecht 
aanspraak mag maken op het recht 
van monopolie. In de tweede plaats is 
het een aardig punt dat meegedeeld 
wordt dat er nooit klachten over de 
apotheek zijn binnengekomen. Hierbij 
zal zeker gedacht zijn aan de 
verplichting die de stadsdokter in art. 
15 krijgt opgelegd: "Hij sal tweemael 
in 't jaer/ of wanneer de magistraet 
sulks ordonneert meermael/ het zij 
alleen/ of geassisteerd met eenen 
anderen daer toe by de magistraet 
gecommitteerden Doctor/ en altijd ten 
overstaen van Commissarissen uyt 
deselve Magistraet/ in de Apothekers-

winkel curieus ondersoek doen/ of 
deselve naer behooren voorsien sijn/ 
de gebreeken exactelijk noteeren/en 
van sijne bevindinge rapport doen aan 
de Magistraet/ ten eynde het 
gebrekige verbeterd of gesuppleerd/ 
en het verouderde/ bedorvene/ of 
ondeugdsame weg geworpen werde". 

Dit onderzoek werd om een vijftal 
redenen ingesteld: " 1 . op dat de 
Overheyd weete of de sieke van de 
Apothekers wel worden behandeld. 
2. op dat de Geneesmeesters geruster 
mogen wesen op de middelen die sy 
voorschryven. 3. op dat de sieke vrij 
mogen syn van bekommeringe voor 
vervalsing der geneesmiddelen. 4. op 
dat de Apotheeker uyt ontsag voor het 
ondersoek altyd de beste en uyt-
gelesenste simplicia koope, versamele 
en beware, en de chijmica behoorlyk 
bereyde. 5. eyndelyk op dat de goede 
naem en trouwe des Apotheekers 
onder alle menschen blyken en stand 
houden". 
"Het besigtigen van den Apotheker-
winkel geschiet het best in den herfst 
wanneer de kruyden, wortelen, 
bloemen en saden, geplukt, 
ingesameld, en in ordre weg gelegd 
syn. In verscheydene Hoogduytse 
plaetsen geschiet dit ondersoek 
tweemael in 't jaer, na de Frankfoortse 
en Leipsigse Misse, om dat de 
Apotheekers dan gelegenheyd gehad 
hebben, om nieuwe simplicia55 te 
kopen, die sy groen niet hebben 
konnen krygen. Maer te Vianen kan 
een Apotheeker, altijd uyt Holland van 
de Drogisten bekomen het geene hem 
ontbreekt. Daerom moet in een wel 
gestelden netten winkel de 
Apotheeker, soo haest hem iets maer 
begint te ontbreeken, sulks aen-
teekenen, en sonder uytstel van den 
Drogist ontbieden, en dus kan hy 
gemackelyk syn Apotheek volkomen 
houden, 't welke agteloose en versuy-
mige tot hunne schade en schande 
nalaten. Voorts moet het ondersoek der 
Apotheeken gedaen worden in tyd van 
besmettelyke siekten, quaed-aardige 
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koortsen, of nakende pest". 

Apotheker Brongers heeft deze 
strenge keuringen met glans door
staan. Wel heft de magistraet een 
waarschuwende vinger op dat hij, 
eenmaal in het bezit van de gevraagde 
vergunning, zich nog steeds volgens 
de ordonnantie zal hebben te 
gedragen. In Hendriks geval zal dit wel 
meer uit ambtelijke voorzichtigheid 
dan uit pure noodzaak zijn gedaan! 
Zo werd het naderende onheil 
afgewend. Zoals gezegd waren de 
tijden zwaar wegens de vele over
stromingen, veeziekten en daardoor 
grote armoede. Concurrentie op zo'n 
moment kwam dus wel zeer ongelegen! 

Eind 1746 gaat de gezondheids
toestand van Hendrik hard achteruit en 
kennelijk dringt het slechte nieuws 
ook in Groningen door bij zijn familie. 
We zagen in het voorafgaande dat 
Brongers van zijn neef Hendrik 
Knijpinga f 3 0 0 - had geleend maar 
dat was via een onderhandse, niet 
geregistreerde lening gebeurd. 
Knijpinga begreep goed dat, als 
Brongers zou komen te overlijden, het 
zeer de vraag was of hij zijn geld nog 
wel terug zou zien. Wetende dat de 
apotheker nog iets uit de erfenis van 
zijn onlangs overleden broer, de 
zilversmid Tonnis Brongers, te wachten 
had neemt hij ijlings de volgende actie: 
"In sake Hendrik Knijpinga nomine 
liberorum in qualité impétrant contra 
Tonnis Brongers weduwe in qualité 
gedaagde ad idem: ten einde 
gedaagde in arresto sal moeten 
houden sodane erffportie als Hendrik 
Brongers wonende te Vianen 
competeert uit de nalatenschap van 
sijn broeder Tonnis Brongers, 
gedaagdes overleden man, om hem of 
jemand sijnent wegen geen extraditie 
te doen bevorens den impétrante 
f 3 0 0 - met 12 jaaren rente volgens 
obligatie sal sijn secuur gesteld". 

Burgemeesters en raad van de stad 
Groningen beschikken hierop als volgt: 
"Ter instantie van H. Knijpinga nomine 

liberorum in qualité deselve een 
rentebrief in communi forma op de 
persoon van Hendrik Brongers te 
Vianen woonagtig, geaccordeert"56. 

Hoewel de zilversmid geenszins 
onbemiddeld was, waren er zoveel 
erfgenamen aan Brongers' zijde dat 
eenieder slechts f 96, - ontving, nog 
niet eens voldoende om de achter
stallige rente te voldoen!57 

Dit alles speelt zich af op 26 november 
1746. Op 30 november sterft de 
apotheker Brongers en op 9 december 
daaraanvolgend wordt hij begraven:58 

"Hendrik Brongers in de kerk, komt 
voor een uur Luydens met drie klokken 
f 6,-; voor 't openen van 't graft f 3 -
samen f 9,-". 

Hendrik is 42 jaar oud geworden. Hij 
liet een nog jonge vrouw na (Neeltje 
was toen 37 jaar), die bovendien 
hoogzwanger was. Ook hun vier 
kinderen waren nog erg jong: Jacoba 
11 jaar, Afina net 9 jaar, Joppina net 6 
geworden, en Reinoud 3 jaar. 

Vianen 1747-1785 

Ruim een maand na de begrafenis van 
Hendrik, op 15 januari 1747, wordt zijn 
zoontje Hindrick gedoopt59. Bij de doop 
treedt als peetoom op de glazenmaker 
Bronger Brongers uit Amsterdam. 
Deze niet onbemiddelde man zal de 
familie zeker met raad en daad terzijde 
hebben gestaan. De kleine Hindrick is 
echter niet oud geworden. Slechts 
enkele maanden later vinden we 
vermeld:60 "30 mei 1747 het kind van 
wed. Brongers bij avond op het 
kerkhof geaccordeert voor f 2,-". 

Waarom dit kind niet in de kerk is 
begraven, is onduidelijk. Was het graf 
na drie sterfgevallen inmiddels vol of 
speelden financiële overwegingen een 
rol? Feit is dat het voor Neeltje geen 
eenvoudige opgave is geweest haar 
kinderen verder alleen groot te 
brengen, te meer omdat de jaren 
1746-1 747 voor de familie Brongers 
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toch al bijzonder zwaar waren 
geweest. In nog geen twee jaar tijds 
deden er zich negen sterfgevallen voor 
binnen de naaste familie! 

Zeer waarschijnlijk heeft de weduwe 
Brongers in haar onderhoud kunnen 
voorzien door de apothekerswinkel 
aan te houden. De eerder genoemde 
Ordonnantie op de Geneeskunde biedt 
daartoe de ruimte (art. 20): "Een 
Apothekers weduwe sal haer 
overleden Mans winkel mogen aen-
houden/ mits stellende eenen 
Meester-knecht/ die als vooren 
geëxamineerd en geprobeerd sy/ en 
de plichten van een goed Apotheker 
sal moeten waememen/ voor het 
welke de geseyde vrouw responsabel 
sal wesen". 

De toelichting op dit artikel is zo 
typerend dat we haar niet aan de lezer 
willen onthouden: "Weduwen in 't 
algemeen moet men helpen en 
begunstigen, maar soo niet dat het 
Gemeen daar door lyde. Voor beyde 
sorgt hier de Voortreffelyke Graef, met 
aen de Apothekers weduwen het 
aenhouden van den winkel toe te 
laten, dog niet sonder eenen 
bequaemen en beproefden Meester-
knegt. Diergelyke wet is ook te 
Utrecht, te Leyden en elders. De 
ongemacken uyt het artseny leveren 
en mengen van Vrouwen doorgaens 
ontstaende syn niet gering nog weynig. 
1. De gevaerlyke Chimise middelen, 
als Mercurius dulcis, Mercurius vitae, 
Tartarus emeticus, en diergelyke, 
worden door Vrouwen, aen welke de 
hebsugt en verkeerde geldsparinge 
meer dan aen Mannen eygen is, om 
den kleynen prys gekogt van 
Chimisten, die se somtyds qualyk 
toebereyd of vervalst hebben. 2. 
Siegte Geneesmiddelen worden 
Vrouwen, als geene of kleyne kennisse 
daer van hebbende, veel ligter als 
Mannen aengesmeerd. 3. Een 
Geneesmeester kan op de Chimise 
middelen, die een Vrou niet bereyt, 
maer van elders krygt, geenen staet 
maken, nog die met goeden gewisse 

voorschryven: want hy weet niet door 
wie nog hoe die toegesteld syn, en 
kent'er daerom de kragt niet van. 
4. Vrouwen missen ligt in 't lesen der 
Chimise merken en Latynse woorden 
in de recepten (voorschriften) der 
geneesmiddelen: By voorbeeld, sy 
nemen en vervolgens leveren Sp. © 
geest vartgemeyn sout voor Sp. © , 
geest van Salpeter-sout,^u-(mercurius 
praecipitatus) voor-p-(mercurius 
sublimatus), opium (heulsap) voor 
apium (peterselie), laudanum voor 
ladanum. Ook können sy niet altyd der 
Doctoren schrift lesen, nog hunne 
Latynse uytdruckinge, die meeren
deels verkort syn, genoegsaem 
verstaen. 5. Vrouwen dwalen veeltyds 
in de solutio (ontdoeninge, 
scheydinge) en de mixtio (menginge) 
der geneesmiddelen. 6. Vrouwen 
moeten hare huys-houdinge, keuken, 
opvoedinge van kinderen, waememen, 
en hebben, (immers sommige) door 
nieuwsgierigheyd en klapagtigheyd 
nog veele andere aftreckingen, die 
haer minder oplettende en bequaem in 
de oeffeninge van het apotheekeren 
maken. Ik weet niet met wat redenen 
men soude können of willen beweren, 
dat een Apothekers weduwe sonder 
Meester-knegt den winkel wel mag 
blyven aenhouden. Hare karigheyd die 
knegts-loon sparen soude, moet niet 
gelden boven, en tegen het gemeene 
nut". 

Door zo'n opsomming van vermeende 
vrouwelijke ondeugden wordt men met 
stomheid geslagen. Of de weduwe 
Brongers inderdaad zo'n onwetend 
persoon was, kan ik niet zeggen. Wel 
is van haar bekend dat zij kon lezen en 
schrijven - althans: zij plaatst haar 
handtekening onder één van de 
stukken - en dat kon niet van iedereen 
gezegd worden. 
Het is nagenoeg zeker dat zij, met 
behulp van een meesterknecht, de 
apotheek heeft voortgezet. Blijkens 
een register op de taxatie van de 
consumptie van turf51 woont in 1749 bij 
haar in schepen Croese, die in 1 752 
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genoemd wordt als apotheker 
Hermanus Croese. Nu de welvaart in 
Vianen snel teruggelopen was, zal de 
bevolking ook minder uitgegeven 
hebben aan medicijnen, zeker aan de 
duurdere soorten. Bovendien moest 
Neeltje haar knecht betalen, 
waarschijnlijk via een combinatie van 
loon en kost en inwoning. In 1749 
betaalt zij als taxatie op de consumptie 
van de turf f 3 - en 1 2 st. terwijl 
Croese afzonderlijk aangeslagen werd 
voor f 5,- en 8 st. De werknemer stond 
er dus beter voor dan de werkgeefster. 
Toch heeft Neeltje in 1747 f 5 0 0 -
kunnen aflossen aan Pieter 
Hekhuysen waardoor de apotheek zelf 
vrij kwam van hypotheek. De restant-
schuld blijft zeker gesteld door het 
kleinere huis dat naast de apotheek is 
gelegen62. Behalve deze financiële 
zorgen heeft zij in 1748 opnieuw te 
maken met een geval van dreigende 
concurrentie. In de notulen van een 
politievergadering staat:63 "Jan Adolff 
Rappardus heeft vertoont sijn 
Leerbrieff, en gesegt een Apothegurs 
winkel te sullen opsetten, versoekende 
uytstel met het doen zijner proeft en 
Examen tot de maend april 1749, waer 
op hem gesegt is zig voigens de 
ordonnantie op de geneeskunde te 
moeten reguleren en by request zig an 
de Magistraet addresseren". 

Hoewel Rappardus later als apotheker 
wordt genoemd, heeft hij op dit 
moment nog geen schijn van kans. 
Eerst is Hermanus Croese aan de 
beurt. In 1752 dient hij, als apotheker, 
een vordering in bij de stad voor 
geleverde medicijnen over de jaren 
1739-1752 ten bedrage van 1 245,871/2. 
Het is duidelijk dat hij deze vordering 
overgenomen moet hebben van de 
weduwe Brongers. 

In 1749 verkoopt Neeltje Brongers aan 
haar buurman aan de noordzijde, 
Ferdinant van Aast64, "een Bouwvallig 
Keukentje en een Keldertje met een 
hoekje Erf f daaraan, strekkende het 
zelve hoekje Erff tot het eijnde van 

den koper sijn agterkeukentje toe 
lijnregt vierkant tot de seijmuer van de 
verkoperse Keuken aangesloten, voor 
en om de somme van dertig Caroli 
guldens eens geld ...". Van Aast 
verplicht zich een nieuwe erfscheiding 
te maken en Neeltje zal steeds haar 
regenwater bij de buurman mogen 
halen. 

In 1752 heeft de weduwe Brongers 
plannen om te hertrouwen. Haar 
tweede man is kennelijk niet geïnteres
seerd in het drijven van een apotheek 
en daarom zoekt zij een andere 
winkelnering. Zij vraagt en krijgt 
toestemming tot het verkopen van 
"kleijn bier"65. Op grond van de 
ordonnantie op de bieren moet zij 
hiertoe een eed afleggen. Bij deze 
gelegenheid blijkt haar ook toegestaan 
te zijn om brandewijn en 
gedestilleerde wateren te sli j ten. Het 
valt overigens te betwijfelen of het 
verkopen van sterke drank wel zo'n 
grote bron van inkomsten opleverde. 
Samen met haar leggen nog 24 
andere kasteleins en slijters de 
eed af!66. 

Opmerkelijk is overigens de nauwe 
band tussen het houden van een 
apotheek en het verkopen van sterke 
drank. Ook apotheker Croese staat in 
1752 genoteerd als grossier en slijter, 
evenals Daniel van Westerveld. 
Ericus van Westerveld, waarschijnlijk 
een zoon van laatstgenoemde, neemt 
in 1771 de apotheek over van Jan 
Adolff Rappardus. 

Naast het verwerven van een nieuwe 
broodwinning moet de weduwe 
Brongers ook de legitieme erfportie 
voor de kinderen uit haar eerste 
huwelijk regelen. Bij akte van 1 7 april 
1752 belooft zij aan Jacob Cambier, 
schepen burgemeester in zijn kwaliteit 
van oppervoogd over de minderjarige 
kinderen te Vianen:67 "... en wanneer 
dezelve kinderen of een van dien tot 
haere meerderjarigheid of geappro-
beerde Staet zal gekomen zijn aan 
yder uyt te rijken en te betaelen twee 
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ORDONNANTIE 
Op den 

BIERACCYNS, 
Behoorende tot de Domcy-

nen van V U S E K . 

Met de Ampliatie vm den 3 o May 1711, 

T O T U T R E C H T , 

Gedrukt by J A C O B van P o o i. s ü M , Stads Drukker, tegen 
ovet't Sradhtiys, i ? i t -

Vianen, Gemeente-archief 

zilveren ducatons ofte de specie van 
dien ... en voorts nam de Comparante 
aan de voornoemde kinderen, na 
haere Staet en conditie op te voeden 
en te onderhouden, in kost, drank, 
kleding en reding mitsgaders te laten 
leeren een ambacht om in tijd en 
wijlen haer kost te zullen können 
winnen...". 

Een zilveren ducaton was 3 gulden en 
3 stuiver waard. Voor de vier kinderen 
bedroeg de erfenis dus in totaal 
25 gulden en 4 st. Meer kon er ook 
absoluut niet af. Dat blijkt bovendien 
overduidelijk uit de inventaris die van 
haar goederen wordt opgemaakt68. Dit 
is wel het mooiste document dat bij 
ons onderzoek te voorschijn is 
gekomen omdat daaruit prachtig 
duidelijk wordt wat een middenstands
gezin zoal aan goederen bezat. In onze 
ogen een schamel bezit, vooral de kleine 
aantallen linnengoed, dekens en 
bestek vallen op. Treffend is ook de 
hoogte van de belastingschuld. 
We hebben al gezien dat de 
huiseigenaren in 1752 om verlaging 
van de belasting vroegen. Zo te zien 

niet ten onrechte want als de 
apotheker al duidelijk rood stond, hoe 
was het dan wel niet gesteld met de 
rest van de bevolking? 

Op 4 mei vindt dan het huwelijk plaats 
met Johannes Faes, laatst weduwnaar 
van Cornelia Ferneij. Hij was geboortig 
van St. Annaland en woonde op dat 
moment te Vianen69. Voor zover 
bekend zijn uit dit huwelijk geen 
kinderen geboren, en ook verder 
vinden we nauwelijks nog 
mededelingen over dit echtpaar. In 
1760 betaalt de weduwe Brongers 
(NB: en niet Neeltje Faes!) f 1 ,-
lantarengeld over het pand Westzijde 
van de Voorstraat 181 (nu 37) terwijl in 
1766 bij dit pand de naam Faas 
genoemd wordt. Hoogstwaarschijnlijk 
is Johannes Faas in 1765 overleden. 
In de weeshuisrekeningen staat de 
volgende notitie:70 "20 mei 1765 Op de 
begrafenis van Johannes Faas voor 
ordre van de Heeren Regenten van het 
oude mans- en vrouwenhuys 34 
mantels à 4 st., totaal / 6 , -16 st. en 
een dootkleed f 4,-". 
Gezien het feit dat Faas bij zijn 
huwelijk ook al weduwnaar was kan hij 
in 1765 heel goed bejaard geweest 
zijn. Deze gedachte wordt nog 
versterkt door een mededeling van 
Horden die schrijft dat in 1 764-1 765 
de stad Vianen het weeshuis redde 
door een schuld van f 7 6 0 0 - over te 
nemen maar dat het oudemans- en 
vrouwenhuis gesloten zou worden 
zodra de veertien oudjes van 70 à 80 
jaar, die er woonden, overleden 
zouden zijn71. 

Wat de kinderen uit het gezin 
Brongers betreft: op 27 juli 1760 
vinden we het huwelijk van Avina met 
Jan Harsvelt, gedoopt op 15 november 
1729 te Vianen als zoon van Pieter 
Hermanusse Har(t)sveld en Aaltje 
Labee72. Op 7 december 1 760 wordt 
hun eerste zoon gedoopt en Pieter 
genoemd. Ook dit kind is rijkelijk 
vroeg, de appel valt niet ver van de 
boom. Jan Harsvelt woonde eerst aan 
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Oliekruik, Delfts, 17de eeuw. 
Amsterdam, Stedelijk Museum 

"d'oostzijde van de havendijk" en later 
aan "d'Somersdijk"73. Hij woonde 
kennelijk in een eenvoudige woning, 
getuige zijn aanslag in de onroerend 
goedbelasting van f 1 , - en 13 st. 
vermeerderd met 4 st. zoutgeld. 
Behalve de eerder genoemde zoon 
Pieter, die snel overleed, werden er 
nog vier kinderen geboren: Hendrika 
Aletta, Pieter, Aaltje en Hendrik74. Na 
negen jaar huwelijk sterft Avina 
Brongers: "19 december 1769 op de 
begrafenis van Avina Brongers, 
huysvrou van Jan Harsvelt 43 mantels 
à 3 st. f 6 - en 9 st. en 't middelkleed 
f 4,-"75. 

De derde dochter, Joppina, trekt weg 
uit Vianen en ondertrouwt op 9 mei 
1 766 te Amsterdam met Willem 
Tijding, van Lunenburg76,77. Ook dit 
huwelijk duurt niet zo lang want 
Joppina wordt op 30 oktober 1781 te 
Amsterdam begraven78. 
De oudste dochter, Jacoba, is waar

schijnlijk nooit getrouwd geweest. Zij 
wordt het oudste van alle vier de 
kinderen, namelijk 70 jaar79. 
Blijft nog over Reinoud. In 1768 
probeert hij, 25 jaar oud, als reizende 
bode op Amsterdam benoemd te 
worden als opvolger van Hendrik 
Bode. Hij dient daartoe een sollicitatie 
in bij de "Heeren van de Magistraet"80. 
Dit was zeker een aantrekkelijke 
functie gezien de familiebanden die hij 
met Amsterdam had. Het zal echter 
wel op niets uitgelopen zijn, want op 
19 oktober 1770 laat hij zich 
inschrijven in het halfgild van het 
timmerliedengilde, wat hem f 6,-
kostte81. Inmiddels was hij, op 
23 november 1769, getrouwd met 
Neeltje Huijgen82. Ook hij woonde in 
de Voorstraat. Zijn huis stond aan de 
Oostzijde, de zonkant dus, op het 
perceel nu nr. 96. Van dit pand is niets 
meer over83. 

Reinoud en Neeltje kregen in totaal 
acht kinderen, eerst vier dochters en 
daarna vier zoons. Hun namen waren 
Antonia, Neeltje, Jacoba, Bastiaantje, 
Hendrik, Arie, Reijnt en Jacobus84. 
En wat werd er van de weduwe 
Brongers? Zij bereikte een leeftijd van 
76 jaar. In de kerkrekeningen lezen 
we:85 "1 februari 1785 Het lijk van 
Neeltje de Jongh, wed Hendrik 
Brongers, op het kerkhof begraven en 
een uur geluidt met twee klokken 
f 3,-". Ook nu wordt ze weduwe 
Brongers genoemd. Haar huwelijk met 
Faas heeft daarin geen verandering 
kunnen brengen. Voor haar geen 
plaats in de kerk, evenmin als voor 
haar kleinkind, één van de dochters 
van Reinoud, dat een maand eerder 
overleed. "Op 3 januari 1785 een kind 
van Reijnoud Brongers bij avond op 
het kerkhof begraven en geaccordeerd 
voor f 1 - 4 st."86. 

In het voorafgaande is de financiële 
positie van de familie uitvoerig ter 
sprake gekomen. In dit verband moet 
ook vermeld worden dat de vier 
kinderen van Hendrik een flink 
gedeelte kregen van de erfenis van 
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hun oom Bronger, die kinderloos 
overleed. Bronger werd begraven in de 
Westerkerk te Amsterdam op 
26 november 1771, grafnummer 137 
ZZ87. In zijn testament van 4 april 1 771 
voor notaris Tappé te Amsterdam 
worden zij voor een derde gedeelte 
gesteld over zijn vermogen88. Bronger 
was een bemiddeld man. Aan legaten 
deelde hij ongeveer / 7300,- uit en 
dan bleef nog over zijn bezit van twee 
huizen, in de Rozenstraat en op 
Wittenburg, en zijn inboedel. Vanaf die 
tijd zal het financieel gezien redelijk 
goed met de familie in Vianen zijn 
gegaan. In ieder geval hadden alle 
kostwinners een eigen woning: zoon 
Reinout woonde in het huis van 
Hendrik Sterk, de wagenmaker, en ook 
kleinzoon Hendrik wordt als 
huiseigenaar genoemd. Hun ambacht 
verzekerde hen bovendien van een 
behoorlijke boterham. In vergelijking 
echter met de familie die in Groningen 
was achtergebleven hebben zij het 
veel minder gehad. In het Rijksarchief 
te Groningen bevinden zich tientallen 
akten die getuigen van de welvaart van 
de Brongersen aldaar89. Uit akten van 
koop en verkoop van onroerend goed 
blijkt bijvoorbeeld dat in de tijd dat in 
Vianen de huizenmarkt instortte, de 
prijzen in de provincie Groningen 
nagenoeg op peil bleven. Maar daar 
vonden ook geen overstromingen 
plaats die de bevolking ruïneerden. 

Begin 1800 valt er ook weer winst te 
behalen met de verkoop van 
onroerend goed. Kleinzoon Hendrik 
Brongers koopt in 1803 van zijn 
schoonfamilie het pand (westzijde van 
de) Voorstraat 43 voor f 6 4 0 - terwijl 
hij dit huis, zelfs met uitzondering van 
de daarin gevestigde winkel, in 1807 
voor f 1350,-verkoopt aan de R.K. 
parochie90. Dit pand schijnt als 
kosterswoning dienst te hebben 
gedaan en was zeer gunstig gelegen 
omdat de R.K. kerk juist achter dit 
pand in de tuin stond91. Volgens de 
volkstelling van 1829 woonde Hendrik 
Brongers zelf in de Voorstraat 41 

zodat ook hij zijn winkel vlak naast de 
deur had92. 

En hoe ging het verder met de 
apotheek? In 1766 wordt opnieuw 
Croese als apotheker genoemd. Op 
10 december 1771 vraagt Ericus van 
Westerveld, waarnemend apotheker te 
Utrecht, verlof om in de geboorteplaats 
van zijn vader (Vianen) een apotheek 
te vestigen93. Ondanks het feit dat hij 
met goed gevolg een examen en de 
apothekersproef had afgelegd voor het 
Collegium Medicum en Pharma-
ceuticum, en dat hij twintig jaar 
ervaring had in apotheken te Utrecht 
en Den Haag, dient hij zich toch aan 
de toetsing te onderwerpen zoals in de 
Ordonnantie vastgelegd. Hij slaagt 
voor zijn proef op 5 maart 1772 en 
volgt daarmee Jan Adolf Rappardus op 
van wie hij zowel de apotheek als 
diens woonhuis had gekocht94. Royaal 
hebben apothekers het in Vianen nooit 
gehad. Hermanus Croese wordt in 
1777 genoemd als herbergier en was 
voordien tevens schepen. Ook Ericus 
van Westerveld blijkt in 1793 regerend 
schepen te zijn95. Kennelijk leverde 
een apothekerswinkel alleen nauwe
lijks voldoende op om van te leven. 

Vermeldenswaard is nog dat 
apothekers, evenals de stadsdokter, 
christenen moesten zijn. Joden 
werden ten enenmale afgewezen. 
Ericus van Westerveld vermeldt in zijn 
verzoekschrift nadrukkelijk dat hij van 
de "gereformeerde religie" is. Hoe 
groot het vooroordeel tegen joden was 
moge blijken uit het volgende citaat uit 
de ordonnantie:96 "Aen Joden behoort 
men noyt toe te laten geneesmiddelen 
aen Christenen in te geven, nog 
vergiften te verkoopen, niet alleen om 
hunne onwetendheyd, maar ook om 
hunne boosaerdigheid. Hoe verdagt 
dat Volk in die saken is, leest men in 
de Geschigten. Keyser Karel de Kale 
storf vergeven door sijnen Joodsen 
Geneesmeester Sedechias. Nadat syn 
Vader, Keyser Lodewijk de God-
vrugtige, door het meesteren van 
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Gaper (gebruikt als uithangteken bij een 
apotheker), Nederland, 17de eeuw (?). 
Amsterdam, Stedelijk Museum 

eenen anderen Jode bijna blind was 
gemaekt. De Joodse Rabbinen 
(Leermeesters) syn gants niet vry van 
het vermoeden van vergiftigers te sijn. 
Ook syn de Joden veeltyds aen tovery 
en bygeloof vast". 

Met het overlijden van Neeltje 
Brongers in 1785 eindigt formeel de 
geschiedenis van het apothekersgezin. 
Toch blijft nog vele tientallen jaren de 
naam Brongers een vertrouwde klank 

in de Voorstraat behouden. Hoewel na 
1850 de nazaten uitzwermen over de 
Betuwe blijven enkele getrouwen 
achter. De laatste van hen overlijdt in 
1924. Zij die uit Vianen vertrokken, 
zorgden voor een flinke schare 
nakomelingen. Heden ten dage zijn 
daarvan nog ongeveer honderd naam
dragers in leven. Al met al een relatief 
klein aantal sinds de apotheker twee 
en een halve eeuw geleden de 
Lekpoort binnenging. 

Tot slot 

Mijn oprechte dank gaat uit naar allen 
die bijgedragen hebben aan het hier 
beschreven onderzoek. Zonder iemand 
te kort te willen doen, dank ik met 
name de heer J.M.M. Ruijter, 
medewerker bureau Interne Zaken ter 
secretarie van de gemeente Vianen, en 
de gebroeders Aart en Hans Koenhein 
te Vianen voor hun onmisbare steun. 
Het onderzoek wordt uiteraard 
voortgezet en daarom wordt iedere 
aanvulling, hoe onbelangrijk die ook 
mag lijken, van harte toegejuicht! 

drs R.A. Brongers 
Lodewijkstraat 12 
7651 BK Tubbergen 
05493-1645 

Bijlage 

Overzicht van de stamboom Brongers voor zover betrekking hebbend op het verblijf van de 
familie in Vianen. 

Eerste generatie (I) 
Reint Pieters (Brongers) ged. 17-5-1663 Veendam; overl. voor 1726 Winschoten geh. 
15-2-1685 Veendam (huw. contr. 21-1-1685 Eexta). Aafjen Meijnders, geb. te Eexta ca 1660; 
overl. 20-3-1747 Winschoten. Kinderen: zie II 

Tweede Generatie (II) 
1. Meindert Brongers geb. 1 4-3-1 686 Winschoten, overl. ca 1743, landeigenaar en diaken 

geh. (1e keer) 17-10-1713 Winschoten Derkjen Klaassens, verder onbekend 
geh. (2e keer) 3-4-1718 Winschoten Elijsabeth Ciaessens geb. 7-3-1694 Scheemda, 
overl. 27-3-1743 Winschoten 

2. Anna Brongers, geb. 27-2-1 688 Winschoten, overl. 1 9-5-1 693 Winschoten 
3. Stijntien Brongers, geb. 29-12-1689 Winschoten, overl. 19-11-1694 Winschoten 
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4. Gerrijt Brongers, geb. 8-1 2-1 691 Winschoten, overl. voor 1771, wedman, geh. 9-2-1716 
Groningen (huw. contr. 18-11-1716 Zuidbroek) 
Rindeltje Stheemans ged. 11-6-1 699 Sappemeer, overl. waarsch. 1 747 

5. Peter Reints Brongers, geb. 18/1 9-3-1 694 Winschoten, overl. voor december 1747 
geh. (1 e keer) 1 6-4-1 71 9 Daye Geerds, geb. ? Wymeer (BRD), overl. 1 721-24. 
geh. (2e keer) 14-5-1724 Alleke Hansens, ged. 18-9-1698 Bellingwolde overl. ? Belling-
wolde 

6. Froucke Brongers geb. 27-2-1696 Winschoten, overl. 21-1-1738 Scheemda geh. 22-4-
1 731 Scheemda Ailcke Haykens ged. 4-3-1 708 O. Pekela verdronken tijdens een reis per 
schip naar Emden in juli 1746, begraven te Oldendorp 

7. Tonnis Brongers geb. 13-10-1 697 Winschoten, overl. voor 29-4-1 746, zilversmid en 
diaken geh. 22-4-1731 Scheemda (huw.contr. 6-4-1731 Scheemda) Bauchyn Dries, 
geb. ? Scheemda, overl. ? 

8. Bronger Brongers, geb. 5-11 -1 699 Winschoten, overl. 1 9-11 -1 771 Amsterdam, 
glazenmaker geh. (ondertr.) 30-3-1730 Amsterdam Christina Koelman, geb. ?, begr. 
2-1 0-1764 Amsterdam 

9. Anne Brongers, geb. 31-1-1702 Winschoten, overl. 9-10-1702 Winschoten 
10. Hindrik Brongers geb. 6-8-1703 Winschoten, overl. 13-8-1703 Winschoten 
11. Hindrick Brongers geb. 1 4-9-1704 Winschoten, overl. 30-11-1 746 Vianen, apotheker 

geh. 29-11-1733 Lexmond Neeltje Jans de Jong(h) geb. 10-1-1709 Lexmond, begr. 
31-1-1785 Vianen. Kinderen: zie III 

12. Jannes Brongers geb. 26-5-1707 Winschoten, overl. 8-6-1795 Winschoten, 
lakenkoopman geh. 1 4-1 0-1 736 Winschoten (huw.contr. 13-10-1 736) Anna Blincks ged. 
24-8-1704 Noordbroek, overl. 24-1-1787 Winschoten 

13. Krijne Brongers geb. 26-10-1708 Winschoten, overl. ? 
14. Jacobus Brongers, geb. 1-11-1710 Winschoten, begr. 1 7-6-1 766 glazenmaker 

Amsterdam geh. (ondertr.) 26-6-1744 Amsterdam Elsje Tegelaar, geb. ca 1712, overl. ? 

Derde Generatie (III) 
V = Vianen 

1. Reijnolt Brongers ged. 17-1-1734 V, begr. 10-2-1734 V 
2. Jacoba Brongers ged. 11-8-1 735 V, begr. 4-10-1 805 V 
3. Afina Brongers ged. 28-11-1737 V. begr. 19-12-1769 V geh. 27-7-1 760 V Jan Harsvelt 

ged. 15-11-1729 V 
4. Joppina Brongers ged. 27-8-1 739 V, begr. 1 2-10-1 739 V 
5. Joppina Brongers ged. 1 6-1 0-1740 V, begr. 30-1 0-1 781 Amsterdam geh. 25-5-1 766 

Amsterdam Willem Tijding, geb. ca 1743 Lunenburg, begr. 11-8-1788 Amsterdam 
6. Reinoud Brongers ged. 5-5-1 743 V, begr. 19-10-1811 V timmerman geh. 23-11 -1 769 V 

Neeltje Huijgen geb. te Veen, begr. 24-6-1 81 4 V. Kinderen: zie IV 
7. Hindrick Brongers ged. 1 5-1 -1747 V, begr. 30-5-1 747 V 

Vierde Generatie (IV) 

1. Antonia Brongers geb. 4-11-1770 V, overl. ? 
geh. 20-5-1 793 V Dirk de Boer, geb. te Ottoland 

2. Neeltje Brongers ged. 1-3-1772 V, overl. ? 
3. Jacoba Brongers ged. 6-3-1774 V, overl. ? 
4. Bastiaantje Brongers ged. 13-10-1 776 V, begr. 11-2-1 792 V 
5. Hendrik (Antonie) Brongers geb. 12-8-1779 V, overl. 31-1-1831 V huisschilder 

geh. 24-1-1 802 V Cornelia van Bladeren ged. 28-11 -1 782 V, overl. 21-6-1 849 V 
Kinderen: zie Va 

6. Arie Brongers ged. 29-8-1782 V, overi. 13-1-1846 Leerdam geh. 8-12-1805 V Johanna 
de Jong(h) geb. ca 1781 Middelburg, overl. september 1820 Buren geh. 28-10-1821 
Buren Jannetje Stapraden geb. ca 1791 Opijnen 

7. Reijnt Brongers ged. 28-5-1786 V, overl. 28-3-1871 Vreeswijk, kleermaker 
geh. 4-11 -1 81 0 V Maria Jacoba (of Maria Catharina) Bennik geb. te Vreeswijk 

8. Jacobus Brongers geb. 26-4-1789 V, overl. 28-12-1863 V huisschilder geh. 26-5-1815 V 
Adriana van Oort, geb. ca 1795 Jutphaas, overl. 22-9-1834 Vianen. Kinderen: zie Vb 

Vijfde Generatie (V) 
Va 

1. Neeltje Brongers geb. 9-8-1 802 V, overl. 27-7-1 861 V. Zij krijgt een dochter Antonia 
Brongers geb. 14-2-1842 V. Verder onbekend 

2. Cornelis Brongers geb. 1 4-6-1 804 V, overl. 22-4-1834 V huisschilder ongehuwd 
3. Reinouda Brongers geb. 12-6-1806 V, overl. 13-4-1831 V 
4. 

n c i i i u u u a u i u n y c i o y c u . i £ . u i ( j w \ j v , u v c i ! . i o —t i u o I v 
Hendrik Brongers geb. 2-5-1808 V, overl. 24-12-1838 V, timmerman, geh. 22-6-1834 V 
Angelina Antonetta van Rossem ,geb. 5-5-1 81 3 Lexmond, overl. 21-1 2-1840 V 
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Kinderen: zie Vla 
5. Adrianus Brongers geb. 22-9-1810 V, overl. 1-7-1836 V, schoenmaker geh. 14-1-1835 V 

Maria van Rooyen geb. ca 1811, overl. voor 1836 
6. Gerardus Brongers geb. 5-10-1814 V, overl. 21-12-1863 Tiel, klompenmaker geh. (1e 

keer) 10-5-1840 V Cornelia Rombout geb. ca 1816 V, overl. ? Kinderen: zie Vlb. Geh. (2e 
keer) 13-9-1850 V Dirkje Labrie geb. 3-11 -1 819 V, overl. 6-3-1 901 Tiel. Kinderen: zie Vlc 

7. Reind Brongers geb. 16-2-1818 V, overl. 11-1-1869 V, slager, ongehuwd 
8. Gijsbertus Brongers geb. 19-2-1821 V, overl. 3-1-1 846 Vreeswijk, verver, geh. 2-1 2-1 843 

Vreeswijk Johanna van As geb. 1-10-1 820 de Bilt, overl. ? Kinderen zie Vld 
9. Anthonie Brongers geb. 17-5-1824 V, overl. 16-6-1839, klompenmaker, ongeh. 

Vb 
1. Neeltje Brongers, geb. 25-2-181 6 V, overl. ? Zij krijgt een zoon Adrianus Brongers, 

geb. 1-3-1846 V van wie verder niets bekend is 
2. Geertruida Brongers, geb. 18-1 0-1 81 7 V, overl. 25-2-1 880 Heukelum geh. 15-11 -1863 

Nicolaas Liefhebber geb. 9-5-1 794 Heicop overl. 1 8-8-1879 V. Geertruida had een 
voorkind Hendrik Brongers, geb. 28-7-1 841 V, overl. 11-2-1 924, geh. 23-1 2-1 868 
Jannigje Elizabeth de Wijman, geb. 5-1 2-1 831 V, overl. 9-10-1 913 V 

3. Jacobus Brongers geb. 25-9-1819 V, overl. 15-6-1849 V, arbeider geh. 15-10-1841 V 
Anna van Rijswijk, geb. ca 1819 Veen, overl. voor 1849. Kinderen: zie Vie 

4. Reinout Brongers, geb. 20-7-1 822 V, overl. 31 -1 2-1 823 V 
5. Everdina Brongers, geb. 7-10-1824 V, overl. 14-10-1824 V 
6. Reinouda (of Arnolda) Brongers, geb. 6-1 0-1825 V, overl. ? 
7. Everdina Brongers, geb. 28-5-1 828, overl. 6-6-1 828 V 
8. Hendrica Brongers, geb. 1 5-6-1829 V, overl. 20-10-1840 V 
9. Adrianus Brongers, geb. 3-11-1831 V, overl. 4-3-1 861 V, arbeider geh. 20-5-1 859 V 

Willemina Kroos, geb. ca 1829 Sliedrecht, overl. ? 

Zesde Generatie (VI) 

Vla 
1. Cornelia Reinouda Brongers, geb. 1 4-10-1 834 V, overl. ? geh. 29-1-1 858 V Peter 

Brouwer, geb. ?, overl. ? 
2. Adriana Maria Brongers, geb. 6-11-1836 V, overl. 15-6-1837 V 
3. Hendrik Cornells Brongers, geb. 29-8-1838 V, overl. 21-12-1838 V 

Vlb 
1. Hendrik Antonie Brongers, geb. 25-3-1 841 V, overl. ? verder onbekend 
2. Johanna Adriana Brongers, geb. 1 7-11 -1842 V, overl. ? geh. 14-3-1 868 Peter Grisel 

geb. ?, overl. ? 
3. Hendrik Antonie Brongers, geb. 4-10-1 844 V, overl. ?, ijzergieter, geh. 1 -7-1 871 Tiel 

Johanna de Weijer, geb. ? overl. 1910/11 Rotterdam 
4. Johanna Brongers geb. 7-12-1 846 V, overl. ? verder onbekend 

Vlc 
1. Adrianus Cornells Brongers geb. 1 -4-1 851 V, overl. 4-9-191 9 Tiel, smid 

geh. 5-5-1877 Tiel Geertruida Vink geb. 1 2-4-1 853 Tiel, overl. ? Amsterdam 
2. Cornells Gijsbertus Brongers, geb. 23-5-1 852 V, overl. ?, ijzergieter, 

geh. ? Lena Torenvliet. Vertrokken naar Rotterdam 
3. Pieter Brongers geb. 26-8-1 854 Tiel, overl. 24-3-1 936 Rotterdam, ijzergieter 
4. Cornelia Brongers, geb. 13-10-1857 Tiel, overl. ? 
5. Jacob Brongers, geb. 10-10-1860 Tiel, overl.? 
6. Johanna Adriana Brongers, geb. ?, overl. ? 

Vld 
1. Cornelia Reinolda, geb. 5-10-1844 Vreeswijk, overl. acte 10-10-1901 V 
2. Nicolaas Brongers geb. 8-11-1 845 Vreeswijk, overl. 21 -1 -1 847 Vreeswijk 

Vie 
1. Antonia Brongers, geb. 18-1-1845 V, overl. 14-4-1851 V 
2. Antonia Brongers, geb. ?, overl. ?. Zij krijgt een dochter Neeltje Brongers, geb. 20-10-

1 868 V, die op 4-7-1 890 geëcht wordt door Cornells Jacob de Swart. Deze trouwde op 5-
5-1881 te Amsterdam met Antonia. 
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Noten 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: 

RAG - Rijksarchief Groningen 
GAG - Gemeentearchief Groningen 
GAA - Gemeentearchief Amsterdam 
ARA - Algemeen Rijksarchief Den Haag 
ANH - Archief Nederlands Hervormde Kerk 
GAV - Gemeentearchief Vianen 
RAU - Rijksarchief Utrecht 
UB - Universiteitsbibliotheek Utrecht 

in de noten genoemde auteursnamen 
verwijzen naarde literatuurlijst. 

1. RAG RA V b b 21-1-1685 Eextra, 
huwelijkscontract 
Trouwboek Winschoten 15-2-1685 

2. RAG Trouwboek Veendam 4-11-1660 
3. RAG Trouwboek Veendam 2-11-1673 
4. GAG RA III u 9 fol. 1 87. In 1 693 is zijn 

schuldenlast zo groot geworden dat er 
een gerechtelijke verkoping plaats 
vindt van nagenoeg al zijn goederen 

5. RAG In de doop- en trouwboeken en in 
de kerkrekeningen van Winschoten wordt 
Reint Pieters genoemd als koopman, 
ouderling en diaken 

6. GAG Resoluties B&R 4-7-1720 
7. RAG Boedelscheiding van Tjacko 

Ebels en Geesjen Pieters in RA V z. Negen 
verkoopaktes op 1-11-1 729 en één 
akte op 1-11-1730. Aankoopaktes in 
RA V z 28-8-1 696 en 1 9-5-1693 (twee 
aktes) en in GAG RA III x 62 fol. 1 60 7-
9-1684 

8. RAG Doopboek Winschoten 
9. GAG Lidmatenboek Hervormde 

Gemeente Groningen 
10. GAA Archief Collegium Medicum inv. 

nr PA 27/23 
11. GAA Idem, inv. nr 27/3 
12. Wittop Koning, 263 
13. Van Eeghen, 93-95 
14. Van Eeghen, 86-89 
15. GAA Kohier op de personele 

Quotisatie 1742 (in druk) 
16. GAA Ondertrouw aktennr 596/287 
17. GAA Poorterboek over het jaar 1 730 
18. ANH NH Kerkarchief Vianen, lidmaten-

register 
19. Schutte, toelichting op art. 18 
20. Schutte, toelichting op art. 19 
21 . ANH Handelingen van de kerkeraad 

van de NH Kerk Vianen 2-4-1733 
22. GAV Ingekomen stukken en minuten 

1676-79 inv.nr 14. Lyste van de 
familien in de stad Vianen woonachtig: 
1905 inwoners. UB Ts fol 80 1b: 
Rapport van de commissie tot de 
telling en verdeling van het Volk van 
Holland (1796). Vianen: 1820 inwoners 

23. Moorrees, 64-86 
24. GAV Verhuur rouwmantels en doot-

kleden vanaf 1 752 
25. Moorrees, 49 
26. Horden KG: vele bewijsplaatsen 
27. ARA Doopboek NH Gemeente 

Lexmond 
28. ARA Trouwboek NH Gemeente Vianen 

en Lexmond 
29. ARA Not.Arch. Vianen 22-12-1733, 

inv.nr 7853 
30. ARA Doopboek NH Gemeente Vianen 
3 1 . ANH Handelingen van de kerkeraad 

NH Gemeente Vianen 4-2-1734 
32. GAV Kerkrekeningen NH Gemeente 

over 1734 
33. Het begraven bij avond gold toendertijd 

als een teken van weelde (zie Zumthor, 
145). Het graf ligt midden in de kerk, 
staande voor de preekstoel schuin naar 
rechts. De zerk is eenvoudig bewerkt 
en was al eerder gebruikt geweest voor 
een zekere Willem Willemse, de com ... 
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(zie Eldering-Niemeijer, 34) 
34. ANH Lidmatenregister NH Gemeente 

Vianen 
35. ANH Diakonierekeningen NH 69. 

Gemeente Vianen over 1734 en 1735 70. 
36. GAV Ingekomen stukken en minuten 

over 1 735-36: Jaarrekening van de 71 
gemeente Vianen 

37. GAG RA III a 26-11-1746 
38. ARA Doopregister NH Kerk Vianen 
39. ARA Begraafregister NH Kerk Vianen 
40. GAV Weeshuisresolutieboek vanaf 

1733 
4 1 . ANH Handelingen van de kerkeraad 

NH Kerk Vianen 
42. ANH Diakonierekeningen NH Kerk 

Vianen over 1737-38 
43. ARA RA in Zuid-Holland, Transport-

register Vianen inv.nr 20 blz. 218 
44. GAV de Blaffert inv.nr 55 72, 
45. E.F. van der Grinten, "Negentiende-

eeuwse winkelpuien", Spiegel Historiael, 73 
februari 1981, 98-107 74. 

46. Baggerman, 20 
47. ARA RA in Zuid-Holland, Transport-

register Vianen inv.nr 20, blz. 221 75 
48. Horden RS, 186, 223 en 266 
49. ARA Doopboek NH Kerk Vianen 76, 
50. GAV Kerkrekeningen NH Kerk Vianen 77 

over 1739 
51 . ARA Doopboek NH Kerk Vianen 
52. ANH Handelingen van de kerkeraad 

NH Kerk Vianen 
53. ARA Doopboek NH Kerk Vianen 
54. GAV Ingekomen stukken en minuten 78 

1744 79, 
55. Simplicia: grondstoffen uit het dieren

en plantenrijk die als geneesmiddel 80 
kunnen dienen 

56. GAG RA III a 26-11-1746 81 
57. RAG Boedelscheiding van Tonnis 

Brongers in RA V z 9-12-1747 (twee 82 
aktes) 83. 

58. GAV Kerkrekeningen NH Kerk 1746. 
De lange periode tussen 30 november 
en 9 december is kennelijk nodig 84. 
geweest om de familie in Groningen in 85. 
de gelegenheid te stellen op de 86. 
begrafenis aanwezig te zijn. Zijn 
moeder Aefjen Meinders reisde wel 
vaker naar Holland voor bijzondere 87. 
gelegenheden 

59. ARA Doopboek NH Kerk Vianen 
60. GAV Kerkrekeningen NH Kerk 1747 
61 . GAV Register op de taxatie op de 

consumptie van de turf 
62. ARA RA in Zuid-Holland, transport- 88. 

register Vianen, inv.nr 20, blz. 221 89. 
63. GAV Ingekomen stukken en minuten 90. 

1748 
64. RAU Deze akte bevindt zich in het 91 . 

archief van de Historische Vereniging 92. 
"Het Land van Brederode" 

65. GAV inv.nr 29 1752 93. 
66. Idem 94. 
67. ARA RA in Zuid-Holland, inv.nr 22 

17-4-1752 95. 
68. GAV Inventaris op de boedel van 96. 

weduwe Brongers 1752. Dit stuk 
bevindt zich onder de niet-
geïnventariseerde archivalia 
ARA Trouwboek NH Kerk Vianen 
GAV Weeshuisarchief, Verhuur 
rouwmantels en dootkleden 
Volgens een aantekening in de marge 
van de akte genoemd in noot 47 lost 
weduwe Hendrik Brongers aan Pieter 
Hekhuysen haar restantschuld van 
f 2 0 0 - a f op 15-11-1765. Kort na het 
overlijden van haar eerste en haar 
tweede man is zij tot aflossing in staat. 
Tevens doet zij t.b.v. Geertruyd van 
Vreugdenrijk afstand van haar 
tapvergunning op 4-1 -1 766. Geertruyd 
vraagt een tapvergunning op 27-1 2-
1 765 (zie GAV onder ongeïnventa
riseerde stukken) 
ARA Trouw- en doopboek NH Kerk 
Vianen 
GAV Blaffert inv.nr 55 
ARA Doopboek NH Kerk Vianen 
Zie ook: Gemeentearchief Den Haag 
Not.Arch. nr 4333, blz. 460 
GAV Weeshuisarchief. Verhuur 
rouwmantels en dootkleden 
GAA Ondertrouwakte nr 611/212 
GAA Neeltje de Jongh is op 13-10-
1776 getuige bij de doop van Willem, 
zv Willem Tijding en Joppina Brongers 
(Zuiderkerk Amsterdam). Joppina 
Brongers wordt soms, ten onrechte, 
Philippina Brongers genoemd 
GAA Begraafregister NH Kerk 
ARA Grafboek NH Kerk Vianen 
4-1 0-1 805 "van de armen" 
GAV Ingekomen stukken en minuten 
1768 
GAV inv.nr 43 Giideboek van de 
timmerlieden 1768-1798 
ARA Trouwboek NH Kerk Vianen 
GAV Blaffert inv.nr 55. De woning van 
Reinoud is belast met f 4 , - en 1 2 st, en 
met 7 st. zoutgeld 
ARA Doopboek NH Kerk Vianen 
GAV Kerkrekeningen NH Kerk 
GAV Kerkrekeningen NH Kerk. Dit 
betreft de begrafenis van Neeltje (ged. 
1 -3-1 772) of Jacoba (ged. 6-3-1 774) 
GAA Schildersgilde inv.nr PA 366 / 
141 2. Voor 't niet aanspreeke van 't 
gildt ter begravinge van Br. Brongers, 
overleden 19-11-1771 f 6,-. 
Begraafregister NH Kerk aktenr 
1105/44 
GAA Not.Arch. 15199 op 5-4-1771 
RAG RA V z 1721-54 
Archief van de R.K. parochie te Vianen 
(ter plaatse aanwezig) inv.nr 101 
Baggerman, 20 
GAV Volkstelling 1829. Vriendelijke 
mededeling drs J. Heniger te Vianen 
GAV Inv.nr31 10-12-1771 
GAV Inv.nr 32 op 8-1-1772; 
27-2-1772 en 5-3-1772 
Horden KG, 226 
Schutte, 31-32 
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