
Van den Bongard 

Genealogie van een Nederlandse tak van 
het Nederrijnse geslacht Von dem Bongart 

P. H. Bogaard 

De geschiedenis van het geslacht Van den Bongard reikt tot ver in de 
middeleeuwen. Het was een adellijke familie die tot de rijksridderschap van 
Munster, Kleef, Gulik, Keulen en de Nederrijn behoorde. De geschiedenis 
van het Rijnland en het aangrenzende Limburg getuigt van een rijk cultureel 
leven. De oogst van bouw- en beeldhouwkunst, van schilderkunst en litera
tuur, behoort tot de schatkamer van de westerse beschaving. Hoofdzakelijk 
in het gebied dat gelegen is tussen de steden Bonn, Aken, Maastricht, Nij
megen en Munster, met zijn vele kerken en kastelen en met zijn wisselende 
staatkundige grenzen, speelde zich het leven af van deze familie Van den 
Bongard. De rijke bezittingen van de verschillende takken bestonden o.a. 
uit de heerlijkheden Winandsrade, Paffendorf en Heiden, alsook de goederen 
te Blitt, Bettendorf, Sessingen, Pesch, Bergerhausen, Totberg, Breidenbach, 
Kintzweiler enz. Er waren verschillende kastelen met de naam De Bongard, 
maar één ervan, dat te Bocholtz, vraagt speciale aandacht omdat het de 
bakermat is van een Nederlandse tak Van den Bongard, waarvan hierna de 
genealogie volgt. 

Bocholtz ligt dicht bij Simpelveld, vlak aan de Duitse grens, langs de spoor
lijn Maastricht-Aken. Het heeft een oude en bewogen geschiedenis. In het be
gin van deze eeuw werden er de resten van een Romeinse nederzetting bloot
gelegd. Er hebben verschillende gebouwen gestaan die dateerden uit de eer
ste helft van de 2e eeuw. In de 3e eeuw werd het gebied door de Germanen 
overvallen en geplunderd. Na de grote volksverhuizing kwamen de Franken er 
wonen, die op hun beurt in de 9e eeuw te lijden kregen van de invallen van de 
Noormannen. In 891 werden dezen voorgoed verslagen en voor Bocholtz brak 
toen een rustiger tijd aan. De naam Bocholtz is afgeleid van het Germaanse 
bökö en hulta ( = beukenbos).1) Bij de restauratie van de kerk in 1953 stuitte 
men op restanten van een vroegere kerk of kapel uit de 13e of 14e eeuw. 
Twee kastelen hebben sinds de middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld 
in de geschiedenis van Bocholtz, nl. Overhuysen (Duits: Oberhausen) en 
De Bongard. Het hedendaagse Bocholtz is een vriendelijke plaats in het heu
velland van Nederlands Limburg en telt ruim 5000 inwoners. Tot voor kort 

1) M. Gysseling. Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg. 
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226). Deel I. Tongeren 1960, blz. 153. 
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vond een groot gedeelte daarvan haar bestaan als mijnwerker. Nu de mijnen 
zijn gesloten, is er nog werk aan landbouwbedrijven en in enkele kleine in
dustrieën. 

De familie Van den Bongard woonde reeds in de 1.3e eeuw in Bocholtz. 
Van het kasteel dat in het tweede kwart van de 16e eeuw werd gebouwd 
en dat door een gracht was omgeven, bestaat nog slechts de linkerzijvleugel, 
een deel van de voorvleugel en de ronde toren op hun gemeenschappelijke 
buitenhoek. Het gebouw is een karakteristiek voorbeeld van de overgangs
stijl van laat-gotiek naar renaissance onder Luikse invloed. Boven de poort 
is nog een steen aanwezig met het wapen Van den Bongard, met keper, ineen 
renaissance-omlijsting.2) Dit wapen wordt als volgt omschreven: een rood veld 
met een zilveren keper, met als helmteken een mannenborstbeeld met afge
houwen armen en beladen met de zilveren keper; om het hoofd een naar 
rechts wapperend rood lint; dekkleden van rood en zilver.3) De schild-
dekking varieert bij verschillende generaties, maar het eigenlijke wapen, de 
keper, wordt in de onderhavige tak steeds gehandhaafd. Verder bevindt 
zich in de niet oorspronkelijke zijgevel van het kasteel een omgekeerde 
laat-gotische schouwlatei van zandsteen met een wapenfries, waarop de wa
pens Van den Bongard, Van Erckenthiel, Van Bourscheid en Van Schoon
hoven.4) Dit zijn de kwartieren van Bernard van den Bongard,5) hierna 
generatie IV, en het lijkt aannemelijk dat hij daar rond 1500 in het toen
malige kasteel is geboren. Het huis is in 1678 overgegaan aan het aange
trouwde geslacht Von der Leyen 6) en is na meermalen van bezitter te zijn 
verwisseld, thans eigendom van de gebroeders Schnackers die er een land
bouwbedrijf in hebben gevestigd. 

De naam van de familie komt in zeer oude oorkonden voor. Gewoonlijk werd 
hij daarin weergegeven met de gelatiniseerde vorm De Pomerio. Een pome-
rium is in algemene zin een boomgaard, en het kan zijn dat de oudste dra
ger van de familienaam een boomgaard bezat. Misschien mag ook gedacht 
worden aan het pomerium als deel van een middeleeuwse hof (curtis), 
waar vaak de rechtspraak plaatsvond.7) De oudste leden van de familie Uten 
Boemgaert of Van den Boemgaert zouden daarbij betrokken kunnen zijn ge
weest. Men beweert dat deze naam reeds in 1179 voorkwam toen een Wolff 
van den Bongardt deelnam aan een toernooi in Keulen, en in 1209 toen een 

2) De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving 
uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving. Deel V. De 
provincie Limburg. Derde stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht, door W. Marres 
en J. J. F. W. van Agt. Eerste aflevering. 's-Gravenhage 1962 (hierna geciteerd als Mo
numenten Zuid-Limburg), blz. 67. 
3) Gothaischen Genealogischen Taschenbücher der Freiherrlichen Häuser. Gotha 1858, 
blz. 60 en 61. 
4) Monumenten Zuid-Limburg, blz. 67 en 69. 
5) P. A. N. S. van Meurs. De ridderschao van het Kwartier van Nijmegen. 's-Graven
hage 1899, blz. 37. 
6) Monumenten Zuid-Limburg. blz. 66. 
7) C. Dekker. Odijk; van parochie tot parochie. Hilversum 1964, blz. 13. 
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Het kasteel De Bongard te Bocholtz, in zijn tegenwoordige staat. 
Het werd gebouwd in het tweede kwart van de 16e eeuw. De rech
terhelft van de voorgevel is verdwenen. De totale frontbreedte was 
ongeveer 39 meter. 

(Foto van de Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist.) 

Jobst van den Bongart in Worms bij een zelfde gebeurtenis was betrok
ken.8) Een bewijsplaats wordt echter niet genoemd. 

In 1848 werd door Fahne een genealogie van deze familie gepubliceerd, 
welke terugging tot ongeveer 1300.9) Jammer genoeg zijn daarbij de bron
nen niet vermeld en is de tekst zeer beknopt gehouden. In 1866 volgde 
Joseph Strange met een studie die, mede door de documentatie, een werke
lijke bijdrage tot de kennis van dit geslacht betekende.10) Daarna zijn er 
in verschillende periodieken, vooral Duitse, velerlei detailstudies gepubli
ceerd. De meeste daarvan zullen bekend zijn geweest aan Charles de Bary 
die in 1937 met een omvangrijk werk kwam over de families Bogaert uit 
Brabant en Vlaanderen,11) in 1942 gevolgd door een Supplement,12) waarin 

8) Gothaischen Genealogischen Taschenbücher der Freiherrlichen Häuser. Gotha 1859. 
blz. 87. 
9) A. Fahne. Geschichte der Kölnische. Jülischen und Bergischen Geschlechter. Coin 
und Bonn. Band I. 1848. blz. 41 e.v. 
10) J. Strange. Genealogie der Herren und Freiherren von Bongart. Köln 1866. 
11) C. de Bary. Étude généalogique sur la famille van Bogaert du Brabant et des 
Flandres. Vieux-Dieu (Anvers) 1937. 
12) C. de Bary. Supplément à l'étude généalogique sur la Famille van Bogaert et sur 
ses origines. Vieux-Dieu (Anvers) 1942. 
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een uitvoerige en gedocumenteerde genealogie over deze familie Von dem 
Bongart is opgenomen die veel verder teruggaat dan die van Fahne en 
Strange. De auteur had natuurlijk de beschikking over een groter aantal 
gepubliceerde bronnen dan zij in hun tijd, maar zijn opstelling van de oudste 
generaties is pure fantasie. Verder zijn er in zijn werk duidelijke fouten 
aanwijsbaar en kan men bij sommige conclusies vraagtekens zetten. Niettemin 
is deze publikatie vooralsnog een werk dat voor toekomstige studies onont
beerlijk is. 

Om enig inzicht te geven in de vroegste generaties volgen hier in beknopte 
vorm de niet eensluidende stamreeksen, ontleend aan de opstellingen van 
Fahne, Strange en De Bary. 

Stamreeks volgens Fahne 

1 Hermann de Pomerio, werd in 1334 met Bergerhausen beleend. Huwde 
met Nella von der Recke. 

2 Gerard de Pomerio, werd in 1336 door keizer Lodewijk bevestigd als 
erfkameraar van het hertogdom Gulik. 

3 Reinhard von dem Bongart tot Paffendorf en Bergerhausen, erfkameraar, 
ondertekende in 1361 de ruil van Monschau en Heiden tegen Caster. Huwde 
met Bela von Dortzant. 

4 Statz (Anastasius) von dem Bongart met wie de bewezen opstelling 
hieronder aanvangt. 

Stamreeks volgens Strange 

1 Gerardus de Pomerio, ridder. Hij komt voor in een oorkonde van het 
jaar 1252, waarin Arnold, baljuw van Burtscheid, een overeenkomst beves
tigt die zijn vader Gerard jaren geleden met de abdij Burtscheid had afge
sloten. Arnold noemde Gerard daarin zijn verwant. 

2 Reynart von dem Bongart of De Pomerio, ridder. Hij was gehuwd met 
Oda, Op 19 september 1315 plaatste hij zijn tegenzegel aan een charter 
waarin bisschop Adolf van Luik en graaf Gerard van Gulik bemiddelden 
bij een schikking tussen de graven Adolf van Berg en Engelbert van der Mark. 
In augustus 1321 schonk hij negen morgen bouwland aan de abdij te Burt
scheid, met de bepaling dat zijn dochters Methilde en Margaretha, die daar 
non waren, er levenslang het vruchtgebruik van zouden hebben, en dat de 
abdij gehouden zou zijn voor hem en zijn gestorven vrouw Oda, voor Gerart 
von dem Bongart, zijn zoon, en diens gestorven vrouw Sybilia, op ieders 
sterfdag een jaargetijde met het gebruikelijke ceremonieel te zullen houden. 
Zijn dochter Methilde is later abdis in Burtscheid geworden. Het zegel van 
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Reynart toont een hermelijnen keper. Het randschrift luidt: S'Renardi de 
Pomerio militis. 

3 Gerart von dem Bongart of De Pomerio, ridder en erfkameraar van het 
land van Gulik. Hij huwde met Sybilia en hertrouwde na 1321 met Gertrud 
van Vlodorf, vermoedelijk een dochter van ridder Gerart van Vlodorf en 
Gertrud van Nievenheim. In 1324 zegelde hij een akte met als wapen een 
keper, maar niet van hermelijn. Uit de oorkonde waarmee graaf Willem 
van Gulik in 1331 ridder Gerart tot zijn erfkameraar benoemde, blijkt dui
delijk dat hij dat ambt reeds langere tijd bij hem bekleedde. 
Ridder Gerart en zijn vrouw lieten tegen het midden van de eeuw in een voor
stad van Aken, op eigen grond, beginnen met de bouw van een oratorium en 
een klooster, dat voor opname van twaalf nonnen van de orde van St. Clara 
bestemd was. De bouw was nog niet voltooid en de schenking aan het klooster 
nog niet gedaan, toen ridder Gerart stierf. Hij werd in het oratorium begra
ven. Zijn vrouw Gertrud nam de sluier aan van de karmelietessen. Zij heeft 
zich voor de orde van Maria van de Berg Carmel bijzondere verdiensten 
verworven. Toen zij zag dat de broeders van deze orde in Aken nog geen huis 
bezaten, bood zij hun met instemming van haar meerderjarige zoons, zowel 
het oratorium als het klooster ten geschenke aan. Op 10 november 1353 
werd van deze schenking een notariële akte opgemaakt. 

4 Goedert von dem Bongart, ridder en erfkameraar van Gulik. Hij was 
gehuwd met Agnes en schijnt kort voor 1396 te zijn overleden. In zijn ambt 
was hij de opvolger van zijn halfbroer Reynart die kort na 1373 overleed. 

5 Statz von dem Bongart, die hieronder volgt. 

Stamreeks volgens De Bary 

1 Arent{7), gezegd Van der Goes, ridder, heer van Nerven. Hij leefde rond 
1050 en zou voor 1100 zijn overleden. Zijn kasteel was gelegen in de nabij
heid van Goes op Zuid-Beveland. Hij was zeer waarschijnlijk gehuwd met 
een dochter uit het beroemde riddergeslacht Van Cloutingh of Van Kloetin-
ge, dat eveneens nabij Goes woonde. Als wapen voerde hij, evenals de Van 
Borseles, een zwart veld met een zilveren dwarsbalk. Ook voerde hij een 
rood schild met een zilveren arend, een sprekend wapen dus. 

2 Willem, gezegd De Pomerio, Van den Boemgaerd of Den Bogaerden, 
ridder, heer van Willemskerke, een dorp dat in de golven zou zijn verdwe
nen. Zijn wapen van 1130 was gedwarsbalkt van zes stukken, goud en groen, 
met over alles heen een barensteel. Hij nam deel aan de Grimbergse oorlog, 
verliet Zuid-Beveland en begaf zich naar Hombeke ten zuidoosten van Me-
chelen. Het is zeer waarschijnlijk dat hij het was die door de hertog van 
Rode beleend werd met het goed dat genoemd werd het goed ten Bogarde 
dat gelegen was nabij Herzogenrath. 
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3 Bruno van Bogarde of Bungarde, gezegd De Pomerio, ridder, geboren 
circa 1155. Vermoedelijk ruim voor 1231 overleden, in welk jaar zijn wedu
we Alvradis hoogbejaard was. Hij had een hoge functie bij de graaf van Berg. 
die hertog Hendrik IV van Limburg was. Zij bezaten het goed Buschenhaus 
bij Herzogenrath. 

4 Adolphus de Pomerio of Van Bungarde. Hij komt voor in charters van 
de jaren 1237 tot 1269. Zijn wapen was een beurtelings gekanteelde dwars
balk, op een blauw veld getralied van ruiten, met in elke ruit een nagel. Hij 
was gehuwd met Clemencia en bezat de heerlijkheid Heiden, gelegen op de 
grens van Limburg en Gulik. 

5 Godefridus de Pomerio, Van Boemgarde of Bungarde, ridder, heer van 
Heiden, geboren circa 1245 en overleden na 1313. Hij was gehuwd met Mallig-
strim vamme Rode. Als wapen voerde hij een zilveren veld met een zwarte 
dwarsbalk, vergezeld van drie hoefijzers. 

6 Gerardus Bogaerd of Van den Bungart, gezegd De Pomerio, ridder, raad 
van hertog Jan III van Brabant, later raad van graaf Willem van Gulik. 
Toen deze op 21 augustus 1336 benoemd werd tot markgraaf door keizer 
Lodewijk van Beieren, stelde hij Gerardus van den Bungart aan als erfkame-
raar. In 1315 zegelde deze met als wapen de dwarsbalk, vergezeld van drie 
hoefijzers, doch in 1344 met een reeds door andere familieleden aangeno
men wapen, nl. een rode keper op een zilveren veld met als helmteken de 
vleeskleurige romp van een baardige man, beladen met een keper. Hij was 
gehuwd met domina Berta gezegd Vrouwe van den Dorpe. 

7 Godefridus van dem Bongart of Bogarden, ridder. Hij was vazal van 
Wensel, hertog van Luxemburg, en staat in vele charters vermeld. Als wa
pen voerde hij de keper met over alles heen een barensteel. Hij is ver
moedelijk voor 1384 overleden. De naam van zijn vrouw is niet bekend. 

8 Eustacius of Stas von den Bongarde, die hieronder volgt. 

Wat uiteindelijk in deze opstellingen juist is, kan alleen door een uitvoerige 
studie achterhaald worden, aannemende dat er inderdaad ook voldoende 
bronnen aanwezig zijn. Om legendevorming te voorkomen is het beter deze 
stamreeksen goeddeels buiten beschouwing te laten en de opstelling te begin
nen met Eustacius, over wie bij de verschillende auteurs aan de hand van 
documenten overeenstemming schijnt te bestaan. 

In de nu volgende genealogie zijn de beknopte gegevens van de eerste drie 
generaties ontleend aan de werken van Strange en De Bary, tenzij anders 
vermeld. De uitwerking begint eerst bij generatie IV, Bernardus van den Bon-
gard. Over hem en zijn wettige nakomelingen is door Wittert van Hoogland 
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gepubliceerd in een artikel met als titel Nyenrode.13) Het opstel bevat veel ge
gevens, maar ook hier is het te betreuren dat de auteur geen bronnen heeft 
vermeld. Van zijn werk is een voorzichtig gebruik gemaakt. 
Het is overigens opvallend hoe weinig er over deze Nederlandse tak is ge
publiceerd. Het nu volgende kan misschien enigszins in deze leemte voor
zien. Verder onderzoek zou echter niet alleen aan vervollediging en voort
zetting kunnen bijdragen, maar zou ook meer historisch materiaal moeten 
opleveren, waardoor de verschillende personen meer reliëf gegeven zou 
kunnen worden. Op die manier zou men van een uiteraard min of meer dorre 
genealogie een meer boeiende geschiedenis kunnen maken. Bij een dergelijk 
onderzoek zou vanzelfsprekend ook de iconografie betrokken moeten wor
den, hoewel niet bij voorbaat vaststaat dat de oogst op dat terrein van 
veel betekenis kan zijn. Hier kan alvast gezegd worden dat het portret op 
blz. 225 van het derde deel van Nederlandsche kasteelen en hun historie,1*) 
niet met zekerheid Bernard van den Bongard ( ± 1500-1543) voorstelt.15) 
Indien het een Van den Bongard is, dan zou het, afgaande op de kleding, 
diens kleinzoon Bernard ( ± 1560-1629) kunnen zijn. 
Wat ten slotte de schrijfwijze van de Nederlandse naam betreft, uit de veel
heid van voorkomende spellingen is voor de echte nakomelingen als begin 
aangehouden Van den Bongard en voor de bastaardlijn Van den Bongaert. 

De documentatie Van den Bongard is in de loop van tientallen jaren bijeen
gebracht in hoofdzaak als onderdeel van een uitvoerig archiefonderzoek 
over de geslachten Bogaard, Van den Bongaard en Uitenbogaard. Indertijd 
heeft de heer Ph. J. G. G. van Hinsbergen zich hiervoor bijzonder verdien
stelijk gemaakt. Vooral na zijn pensionering heeft hij omvangrijk bronnen
materiaal door kunnen zien. Hem zij hiervoor op de eerste plaats dank ge
bracht. Voor de afwerking van de eindopstelling wordt hier met veel dank 
gememoreerd het werk van de dames A. M. A. van Geloven, A. Kinkhorst-
Nijboer, R. M. Sprenger en de heer H. G. Oost, die zich onder toezicht van 
de heer dr. C. Dekker hebben ingespannen de nog ontbrekende documentatie 
zoveel mogelijk te completeren. De heer Dekker past een extra woord van 
dank voor de waardevolle op- en aanmerkingen die hij bij de eindredactie 
heeft gemaakt. 

GENEALOGIE 

I Eustacius of Stas van den Bongarde, ridder, erfkameraar en raad van 
de hertog van Gulik. Geboren circa 1375 en na 1443 overleden. Hij huwde 
met Heylke Dortzant, dochter van Hermann Dortzant, schepen van Aken, 
en Heylke von Hoekirchen; zij was weduwe van Johann van Eynenberg. In 

13) E. B. F. F . Wittert van Hoogland. Nyenrode (hierna geciteerd als Wittert van 
Hoogland. Nyenrode) Genealogische en Heraldische Bladen. 4e jrg., 1909. blz. 318/321. 
14) Nederlandsche kasteelen en hun historie door E. W. Moes e.a. 3 dln. Amsterdam 
1912-1915. (hierna geciteerd als Nederlandsche kasteelen). 
15) Mededeling van de Zentral Verwaltung des Freiherrn von Fürstenberg te Herdringen. 
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Genealogische tabel van de familie 
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1424 hertrouwde hij met Nella van Bergerhausen, erfdochter van Willem 
van den Bungard, gezegd van Bergerhausen en Rycka van Nuwenkirchen; 
zij was weduwe van ridder Johann Schillinck van Vilich de jonge. Nella 
bracht volgens haar huwelijksvoorwaarden mee het kasteel van Bergerhausen 
en de daarbij behorende goederen te Blatzheim, de Hove zum Bungart bij 
Bonn, het slot te Uckesdorf en de goederen in het land van Blankenberg en 
elders. Zij overleed aan het eind van 1442, zonder eigen kinderen na te laten. 
Stas wordt in 1410 vermeld, zijn wapen is een keper met als helmteken de 
romp van een man met baard en tulband. Hij komt als getuige voor in een 
oorkonde van 11 november 1419 waarin hertog Adolf van Berg en hertog 
Adolf van Kleef een verbond sluiten tegen Dirk, de aartsbisschop van Keu
len. Het was rond 1430 dat Stas zijn broer Goedert in het ambt opvolgde. In 
een charter van 29 april 1433 komt hij weer als getuige voor bij een arbitrage 
over een geschil tussen de aartsbisschop Dirk van Keulen en hertog Adolf 
van Gulik en Berg. Als arbiters werden benoemd het domkapittel van Keu
len en de ridderschap van Keulen, Gulik en Berg. Op 10 maart 1436 komt hij 
nogmaals als getuige voor bij het sluiten van een wapenstilstand tussen her
tog Adolf van Gulik en Berg en hertog Arnold van Gelre, met als bemid
delaars de raden van de hertog van Bourgondië. 

// Godefridus van dem Bongart, ridder, heer van Paffendorf en Berger
hausen, erfkameraar en raad van de hertog van Gulik. Hij is geboren circa 
1410 en in 1473 overleden. In 1432 huwde hij met Cunegonde van Bour-
scheid, dochter van ridder Bernard van Bourscheid en N. N. van Eltern. Zij 
overleed in het begin van 1484. Samen met zijn vrouw stichtte hij in 1450 het 
vrouwenklooster St. Georg bij Kinsweiler. 
Het is misschien dezelfde Godefridus die op 10 mei 1461 belooft Dirk van 
Palant schadeloos te houden wegens een borgtocht tegenover Goedart Zeylle, 
diens vrouw Marie en hun dochter Joelent21) en die welke op 27 augustus 
1468 als scheidsman optreedt bij een verzoening tussen Roprecht, aarts
bisschop van Keulen enz. en Emont van Pallant c.s.22) 

/ / / Joannes von dem Bongart, heer van Bongart, Paffendorf en Berger
hausen, erfkameraar en raad van de hertog van Gulik, ambtman van Nör-
venich en Monschau. Geboren circa 1450 en in 1520 overleden. In 1484 huw
de hij met Elisabeth van Erckenthiel, dochter van Jacob van Erckenthiel 
en Elisabeth van Schoonhoven. Zij is ± 1528 overleden. Op 1 oktober 1484 
trad Johan op als leenman bij de verkoop en belening van het huis en de hof 
Thoinsbachem door Johan van Hemberg, ridder, met zijn zoon Johan, aan 
Emont van Palant.23) Willem, hertog van Gulik, belooft op 12 juli 1486 zijn 
raad Emont van Palant, die voor hem borg gebleven is bij Johan van den 

16/20 Deze nummers zijn vervallen. 
21) A. P. van Schilfgaarde. Het archief der heeren en graven van Culemborg. 's-Gra-
venhage 1949. inv. 1432. regest 1661. 
22) Ibidem, inv. 1402, regest 1898. 
23) Ibidem, inv. 7372. regesten 2347 en 2348. 
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Nijenrode, circa 1610. Gravure van Hessel Gerritsz naar een teke
ning van David Vinckeboons. Dit is de eerste van een serie van 
vier prachtige gravures van kastelen in de Vechtstreek. Elke gra
vure heeft de naam van een seizoen, dat ook in de afbeelding is 
uitgewerkt. Nijenrode is Ver ofwel Lente. De vertaling der teksten 
van de eronder staande disticha luidt: 

Het loof komt weer aan de bomen, en nu de lente is weergekeerd 
Scheert de vogel door de lucht en dartelt het vee. 

Het landvolk spit voor de Edelen de tuinbedden om 
met de spa, opdat zij het welriekende kruid voortbrengen. 

Vooraan in het midden, in gesprek met een tuinman, zijn ongetwij
feld afgebeeld Bernard van den Bongard, heer van Nijenrode, en 
zijn echtgenote Maria van Lockhorst. De mart met het zwaard, 
links op de afbeeding, is blijkbaar met de valkejacht bezig, hij heeft 
althans een vogel met lange staart in zijn uitgestoken linkerhand. 
Het zou Johan van den Bongaert kunnen zijn, de rentmeester van 
Bernard van den Bongard. 

(Foto van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.) 

Bongart, schadeloos te zullen houden.24) Op 7 oktober 1502 belooft Philips, 
graaf tot Virnenburg en Nuwenare, Johan van Palant die voor wijlen Willem, 
graaf van Nuwenare, borg gebleven is bij Johan van dem Bongart, schade
loos te zullen houden.25) 

24) Ibidem, inv. 1404. regest 2391. 
25) Ibidem, inv. 1457. regest 2759. 
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IV Bernard van den Bongard, ambtman van Grave, hofmeester26) van 
Floris van Egmond stadhouder van Holland enz. Bernard werd vermoedelijk 
rond 1500 geboren op het kasteel De Bongard in Bocholtz en overleed in 
1543, vóór 6 juni,27) vermoedelijk aan de wonden die hij bij het springen 
van een kanon had opgelopen. Reeds in 1530 staat hij beschreven als lid 
van de Utrechtse ridderschap.28) Zijn wapen was een rood veld met een zil
veren keper.29) Graaf Floris verkoopt hem op 3 januari 1532, ten overstaan 
van schepenen van 's-Hertogenbosch, een rente groot 180 keurvorster-gul-
dens jaarlijks, gevestigd op het land en de heerlijkheid van Kranendonk, 
de stad Eindhoven en de dorpen Woensel, Budel, Maarheeze en Soeren-
donk.30) Hij huwde circa 1523 met Elisabeth Turck, oudste dochter van Wil
lem Turck, lid van de ridderschap van Utrecht,31) en van Josina van Nijenrode, 
vrouwe van Nijenrode, de hoge heerlijkheid Ter Lucht, een ambachtsheerlijk-
heid bij Langeveit, een huis te Velsen, half De Lier en Zouteveen, Pendrecht 
en Noordwijkerhout. 
Met Josina van Nijenrode stierf in 1537 de hoofdtak van het beroemde ge
slacht der Van Nijenrodes uit. Hun kasteel ligt aan de Vecht, iets ten zuiden 
van het dorp Breukelen. Het is vermoedelijk rond de helft van de 13e eeuw 
gebouwd. De naam betekent nye of nieuwe en rode of ontginning. De Van 
Nijenrodes hebben aan veel oorlogen deelgenomen. Hun wapenspreuk luidde 
Cedo nulli (Ik wijk voor niemand), zoals op de poort van het kasteel nog 
te lezen staat. Het kasteel is meermalen verwoest, het laatst door de Fransen 
in het jaar 1673, doch is steeds weer opgebouwd. 
Josina van Nijenrode was een rijke erfdochter en een hoofdfiguur in een drama 
dat zich in februari 1504 afspeelde. Zij en haar jongere zuster Johanna, bei
den nog onmondig, werden door Willem Turck met geweld van het kasteel 
Nijenrode ontvoerd en bij zijn oom, de heer van IJsselstein, ondergebracht. 
Bloedverwanten hebben tevergeefs geprobeerd de bisschop en de Staten van 
Utrecht bij dit misdrijf te laten ingrijpen, maar omdat Willem Turck niet 
onder het rechtsgebied van de bisschop viel en geen ingezetene was van het 
Sticht van Utrecht, bleven hun pogingen zonder resultaat. Daar Willem Turck 
en Josina in 1504 trouwden,32) kan het geboortejaar van hun dochter Elisa-

26) S. W. A. Drossaers. Het archief van de Nassause domemraad (hierna geciteerd als 
Drossaers). Deel II-4, Regestenlijst van brieven I (1467-1542). 's-Gravenhage 1955, 
regest 304. 
27) Drossaers, II-5. Regestenlijst van brieven TI (1543-1548). 's-Gravenhage 1955, 
regest 1079. 
28) Groot P lacaa tboek . . . der . . . Staten 's Lands van Utrecht; mitsgaders van de . . . 
Stad Utrecht . . . door J. van de Water. Deel I. Utrecht 1729, blz. 283. (hierna geciteerd 
als Groot Placaatboek Utrecht). 
29) Collectie Muschart. Verwijst naar W. J. d'Ablaing van Giessenburg. Wapenboeken 
der ridders van de Duitsche Orde. Balye van Utrecht, sedert 1581. 's-Gravenhage 1871, 
fol. 25. 
N.B. De collectie Muschart is gesplitst; het deel van de collectie dat toegankelijk is 
via de wapenfiguren bevindt zich bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gra
venhage. dat wat gerangschikt is volgens familienaam is in het bezit van de heer dr. 
A. R. Kleyn te Zeist. 
30) Drossaers, II-3. Regestenlijst van oorkonden II (1460-1580). 's-Gravenhage 1955, 
regest 1628. 
31) Groot Placaatboek Utrecht. Deel I, blz. 283. 
32) J. J. de Geer. Proeve eener geschiedenis van het geslacht van Nijenrode. Uit de 
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beth op 1505 worden gesteld, zo niet eerder. Zij overleed in 1577; de klok
ken van de Utrechtse Domtoren werden voor haar geluid.33) Dit luiden ge
schiedde doorgaans bij het overlijden of begraven van in Utrecht of daar
buiten wonende belangrijke personen. Op 27 augustus 1539 werd Elisabeth 
door keizer Karel V, als graaf van Holland, beleend met het huis Nijen-
rode, de hoge heerlijkheid Ter Lucht, de ambachtsheerlijkheid bij Lange-
velt en het huis te Velsen.34) Drie dagen later ontving zij onder huiderschap 
van haar man, van het domkapittel te Utrecht twee hoeven land in Achter-
sloot, bij IJsselstein, in leen.33) Door Reinold heer van Brederode, werd zij 
op 10 juli 1540 beleend met de goederen van het Hof van Vianen, die 
haar van haar moeder waren aanbestorven.3(i) 
Op 21 mei 1545 schreef Elisabeth aan Maximiliaan van Egmond, zoon van 
Floris van Egmond en latere schoonvader van Willem van Oranje, dat zij hem 
volgens een vroegere toezegging geld zal lenen. Zij zal het aan haar zwager 
Van den Bongart vragen, die het voor haar kinderen in bewaring heeft. 
Zij zou het aan niemand in de wereld liever geven dan aan graaf Maximi
liaan, van wie zij hoopt dat hij haar en haar vier kinderen altijd zal helpen 
om de diensten hem door wijlen haar man bewezen.37) In een brief van 29 
juli schrijft zij van haar zwager antwoord te hebben gekregen, waaruit bleek 
dat hij over zijn aandeel van het bewuste bedrag reeds had beschikt. Hij 
zou graag zien dat Elisabeth haar aandeel en dat van haar kinderen bij graaf 
Maximiliaan belegt.38) De uitvoering hiervan ondervond vertraging, tot on
genoegen van Maximiliaan. Op 4 augustus verontschuldigde zij zich in een 
brief en noemt als oorzaak het meerderjarig worden van een dochter van 
Van den Bongart.39) Zijn verzoek om het geld dat hij van haar kinderen 
zou ontvangen te verhogen tot 3200 goudguldens, zal zij aan haar zwager 
Van den Bongart overbrengen en verzoekt hem het op de stad IJsselstein te 
vestigen. Daar hij de schuld die hij aan wijlen haar man had, heeft afgelost, zal 
zij hem de schuldbekentenis zenden zodra zij bij haar koffer in IJsselstein 
kan komen.40) Met de schuldbekentenis is blijkbaar een fout gebeurd, want 
op 2 januari 1546 verontschuldigt Elisabeth zich omdat deze aan Maximi
liaan ter betaling is aangeboden. In dezelfde brief vraagt zij de rente over 
het geld van haar kinderen dat zij hem heeft geleend, te verhogen tot 6%. 

oorspronkelijke stukken bewerkt. (Overgedrvikt uit de Berigten van het Historisch Ge
nootschap gevestigd te Utrecht, deel IV, Ie stuk). Utrecht 1851, blz. 52 e.v. 
33) Rijksarchief te Utrecht (hierna geciteerd als RAU). Afschrift van de overluidingen 
van de Dom 1562-1614 uit: Archief van het domkapittel te Utrecht, inv. 651. Rekeningen 
van de ontvangsten en uitgaven der Fabriek, en RAU Archief van het domkapittel, inv. 
702. Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de vereenigde kamers. 
N.B. Alle hierna genoemde overluidingen zijn aan deze bronnen ontleend. 
34) De Geer, a.w. blz. 120. 
35) A. J. Maris. Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijd
vak. Deel I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581). 's-Gravenhage 1956. blz. 468. 
36) De Geer, a.w. blz. 120. 
37) Drossaers, II-5, regest 1304. 
38) Ibidem, regest 1312. 
39) Ibidem, regest 1323. 
40) Ibidem, regest 1324. 
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Ook vraagt zij hem een deel van de schuld af te lossen die hij aan wijlen haar 
vader had en waarvan haar nu een deel toekomt.41) 
Van de meerderjarig geworden dochter mag worden aangenomen dat dit Josina 
betreft die dan in 1524 geboren zou zijn. Het lijkt, gezien de leeftijd van 
Elisabeth, niet waarschijnlijk dat Floris eerder dan Josina geboren zou zijn, 
zoals wordt aangenomen.42) Floris zal vermoedelijk in 1526 zijn geboren. 
Op 30 maart 1561 wordt door het Hof van Utrecht vonnis geveld over 
een geschil dat Elisabeth had met jonkheer Jacob van Nijenrode over de 
twee hoeven land in Achtersloot.43) Een som van 2063 pond werd haar in 
1562 door de Staten van Utrecht betaald als aflossing van een lening.44) 
In 1567 staat zij genoteerd als collatrice van een vicarie op het altaar van 
St. Pieter in de kerk van Breukelen.45) 
Elisabeth hertrouwde tussen 24 augustus en 18 september 1556 4(i) met 
jonkheer Ghijsbert van Coevorden, zoon van Ghijsbert van Coevorden en 
Berta Willemsdr. van Wijck, geboren circa 1516 en vermoedelijk in 1561 
overleden.47) Zij bezat een huis aan het St. Janskerkhof te Utrecht, waar zij 
althans haar laatste levensjaren had gewoond.48) 

Uit het eerste huwelijk: 

1 Josina van den Bongard ook genoemd Jodoca, geboren circa 1524 en op 
3 juni 1596 door de Dom te Utrecht overluid. Zij huwde in 1560 met jonk
heer Philips van Spangen, zoon van Cornelis van der Spangen en Maria van 
Lier genaamd Immerzeel.49) Hij overleed kort voor 21 juli 1575 toen zijn 
onmondige zoon Johan hem in het leen van de hofstede Van der Spangen 
opvolgde.50) 
Josina hertrouwde met jonkheer Gillis de Creton, heer van Hulsbeek,51) 
die haar overleefde.52) Josina bezat als leen van Nijenrode 21 morgen en 

41) Ibidem, regest 1344. 
42) Wittert van Hoogland, Nyenrode, blz. 319. 
43) RAU. Rechterlijke archieven (hierna geciteerd als RA), inv. 188. Register van 
civiele sententièn van het Hof van Utrecht. 
44) Gemeentelijk archief van Utrecht (hierna geciteerd als GAU). Inv. I 568. Reke
ningen van de kameraar der drie Staten van Utrecht over de ontvangst en uitgaven van 
verschillende gelden en renten. 
45) RAU. RA, inv. 2042. Repertorium op het leenregister van het huis Nijenrode, 
fol. 11. 
N.B. Bij herhaling van een archiefbron is deze hierna alleen met het inventarisnummer 
aangegeven. 
46) RAU. RA, inv. 2041. Leenregister van het huis Nijenrode, deel VII, fol. 70. 
47) J. Belonje. Het „Adellijke Gesees" de Poll bij Huissen. laarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, deel XII, 's-Gravenhage 1958, blz. 29. 
48) RAU. RA, inv. 2042, fol. 69. 
49) W. Bezemer. Eenige aanteekeningen betreffende het oude geslacht van der Spangen. 
Rotterdamsch jaarboekje, Rotterdam 1894, blz. 138 en 139. 
50) C. Hoek en J. H. Prakke. Repertorium op de lenen van Matenesse 1344-1798. 
3e Jaarboek van Ons Voorgeslacht. Rotterdam 1956, blz. 68. 
51) RAU. RA, inv. 2042, fol. 86. 
52) A. van Buchell. Diarium. Uitgegeven door G. Brom en L. A. van Langeraad. 
Werken uitgegeven door het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht, derde serie 
nr. 21, Amsterdam 1907, blz. 417. 
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A]/2 hont land in het gerecht van Niemandsvriend in het ambacht van Slie-
drecht, met het vierendeel van het schoutambt.53) 

2 Johan van den Bongard, heer van Bongard, behoorde tot de circa 200 
edelen die op 5 april 1566 te Brussel het smeekschrift aan de landvoogdes 
Margaretha van Parma aanboden. Hij huwde met Johanna van Reede tot 
Saesveld, geboren circa 1550, dochter van Goert van Reede, ridder, en van 
Geertruyd van Nijenrode. Hij hertrouwde met Anna van Maschereel, doch
ter van Johan van Maschereel en Hildegond van Neerijnen.54) Johan is in 
1598 overleden; hij had een jongere zoon genaamd Johan Werner.55) Fahne 
noemt twee zonen, Wilhelm en Johan Wilhelm.56) Anna van Maschereel 
treedt nog op 30 maart 1601 in Kesteren op.57) 

3 Jan van den Bongaert, bastaard, volgt onder V-l. 

4 Floris van den Bongard, volgt onder V-2. 

5 Goert van den Bongaert, bastaard, schepen van Nijenrode. Op 4 febru-
ri 1559 trad hij te Breukelen op als voogd van Aertgen Ghijsbertsdr., weduwe 
van Aert Kievit.58) Hij was toen dus meerderjarig en zijn geboortejaar zal 
1538 zijn of eerder. Als schepen komt hij slechts voor in de periode van 
4 april tot en met 6 juni 1559.5!)) Hij huwde met Cornells Roelojsdr. de 
Leeuw; zij lijftochtten elkaar voor schepenen van Utrecht in januari 1563.60) 
Op 26 maart 1573 stelde Goert zich borg voor Adriaen Roeloffsz., vermoe
delijk een zwager van hem.61) Goert en zijn vrouw, met haar broer Dirck de 
Leeuw, erkenden op 17 oktober 1573 een schuldbrief van 17 november 
1550, groot 150 gulden, ten laste van hun vader en schoonvader Roeloff de 
Leeuw.62) Op 10 mei 1574 stelde Jan van den Bongaert voor zijn broer Goert 
en diens vrouw, als onderpand voor een schuldbekentenis groot 200 gulden 
zijn huis aan de oostzijde van de Oudegracht bij de St. Jacobsbrug.63) 

6 Bernard van den Bongard, volgt onder V-3. 

V-l Jan van den Bongaert, bastaard, vermoedelijk in 1526 geboren, daar 
hij in 1547 voor het eerst als schout van Nijenrode optrad.64) Hij leefde nog 

53) RAU. RA, inv. 2042, fol. 86. 
54) E. B. F . F. Wittert van Hoogland. De Van Reede's van Amerongen, Graven van 
Athlone. Genealogische en Heraldische Bladen, 7e jrg., 1912, blz. 140, 141 en 146. 
55) Strange, a.w. blz. 34. 
56) Fahne, a.w. blz. 42. 
57) Rijksarchief te Arnhem (hierna geciteerd als RAA). Gerichtssignaat van de Bank 
van Kesteren. 
58) RAU. RA, inv. 2041. deel VII. fol. 23. 
59) Ibidem, fol. 73, 158 en 52. 
60) GAU. Inv. I 712. Lap van ontwerpen van schepenbrieven. 
61) GAU. Inv. I 706. Plechtboeck. 
62) GAU. Inv. I 705. Register van transporten en plechten. 
63) Ibidem. 
64) RAU. RA. inv. 2041, deel VII, fol. 10. 
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Afbeelding van het zegel van de schout 
Jan van den Bongaert, zoals zich dat 
aan een hypotheekakte bevindt van 14 
januari 1568, uit het archief van het huis 
Oudaen te Breukelen. 

(Foto van het Rijksarchief te Utrecht.) 

Tekening van het wapen Van den Bon
gaert naar het zegel van 1568 van Jan 
van den Bongaert. De heraldische be
schrijving luidt: In rood een zilveren 
keper, met als helmteken een volgens het 
schild gekleed mansborstbeeld van na
tuurlijke kleur, met rode haarband, de 
uiteinden naar links. 

(Tekening van K. van den Sigtenhorst.) 

op 29 februari 1588 toen hij een hypotheek op zijn huis afsloot.65) Zijn ze
gel hangt aan een hypotheekakte van 14 januari 1568, waarin hij optreedt 
als schout van Breukelen-St.Pietersgerecht.66) Het zegel vertoont een keper 
met als helmteken een mannenborstbeeld met afgehouwen armen en beladen 
met een keper; om het hoofd een naar links wapperend lint. Het randschrift 
luidt: S. Jan van den Bongaert. 
Hij huwde met Cunera Cornelisdr. van Lichtenberch, die na hem is overle
den.67) Zij woonden te Utrecht aan de oostzijde van de Oudegracht bij de 
St. Jacobsbrug, in een huis dat op 20 november 1570 aan hen werd getrans
porteerd door Gerrit Rijcken van Neerden.68) Het tegenwoordige huis op die 
plaats is genummerd 44.69) Op 31 januari 1578 werd Jan door zijn half
broer jonkheer Johan van den Bongard aangesteld om alle gelden en pachten 
in de stad en het Sticht van Utrecht te innen.70) Op 13 april 1579 werd hij op
nieuw tot schout van Breukelen aangesteld.71) 

65) GAU. Transportregister Oudegracht. 
66) RAU. Archief van het huis Oudaen te Breukelen. 
67) Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Inv. Handschriften. Kast VII A 27-32. Genea
logische aantekeningen enz. door C. en E. Booth (hierna geciteerd als UBU. Hand
schriften VII A 27-32). nr. 32. 
68) GAU. Inv. I 705. 
69) GAU. Transportregister Oudegracht. 
70) GAU. Inv. I 707. Procuratieboeck. 
71) RAU. RA, inv. 377. Register van acten en commissiën, uitgaande van de Reken
kamer, fol. 145. 
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Uit dit huwelijk: 

1 Johan van den Bongaert, volgt onder VI-1. 

2 Cornells van den Bongaert, volgt onder VI-2. 

3 Cornells van den Bongaert, volgt onder VI-3. 

4 Beernt van den Bongaert. Hij was vermoedelijk Jan van den Bongaerdts 
kyndt die in 1574/5 in de St. Jacobskerk te Utrecht werd begraven.72) 

5 Geertruyt van den Bongaert, ondertrouwde op 4 september 1614, blijk
baar op latere leeftijd, als jongedochter van Breukelen, met Willem Cornellsz., 
schout van Portengen-Ruwielsgerecht, weduwnaar van Marritgen Petersdr.73) 
In het jaar 1600 staat hij genoteerd als eigenaar van 30% morgen land in 
Ruwiel-Aernolt van Aeswijnen gerecht.74) Hij is vermoedelijk in 1633 over
leden, daar op 11 januari 1634 Johan van den Bongardt, schout te Breuke
len, namens Geertgen van den Bongardt, ingevolge akte van 18 september 
1633 voor het gerecht van Breukelen gepasseerd, de nagelaten boedel aan 
de erfgenamen overdraagt voor 1600 gulden.75) 
Op 22 november 1634 liquideren Geertruyt en Jan van den Bongaert een 
niet nader genoemd akkoord.76) Geertruyt maakte haar testament op 11 mei 
1636, ten huize van Cornells Gerritss. te Breukelen.77) Zij maakte later een 
nieuw, want op 1 maart verzocht zij het Hof van Utrecht octrooi om te 
mogen testeren.78) Dit testament zal gepasseerd zijn voor notaris Cornelis van 
Asch, wiens protocol blijkbaar verloren is gegaan. 

V-2 Floris van den Bongard, heer van Nijenrode, Breukelen, Ter Lucht 
en Ruwiel. Geboren vermoedelijk in 1526, zoals hiervoor werd uiteengezet. 
In 1580 werd hij bij herhaling in de ridderschap van Utrecht beschre
ven.79) Op 31 december 1602 werd hij door de Dom van Utrecht overluid. 
Zijn wapen was een keper met als helmteken een bekleed mansborstbeeld 
met breedgerande hoed op het hoofd en de borst beladen met een keper.80) 
Hij huwde met Agnes van Aeswijn, dochter van Reinier van Aeswijn en 
Josina van Broeckhuysen. Zij was weduwe van Johan Schellard van 

72) GAU. Bij het stadsarchief bewaarde archieven, inv. II 423. Archief van de St. 
Jacobskerk te Utrecht. Rekeningen van de Ie kameraar. 
73) Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Ter Aa. Trouwboek. 
74) RAU. Archief van de Staten van Utrecht, inv. 971. Blaffaard van het oudschildgeld 
over het Nederkwartier enz. 1600. 
75) RAU. RA, inv. 227. Archief van het Hof van Utrecht. Protocollen van willekeuren 
enz. 
76) Ibidem. 
77) GAU. Inv. S 209. Protocol van notaris Gerard Vastert te Utrecht. 
78) RAU. RA, inv. 230. Requesten aan het Hof van Utrecht om octrooi om te mogen 
testeren. 
79) Groot Placaatboek Utrecht. Deel I, blz. 283. 
80) Collectie Muschart. Verwijst naar een charter van 1565 in het familiearchief Heer
man van Zuijdwijk in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 
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Obbendorf. Op 31 januari 1608 overleed zij te Hernen bij haar dochter 
Josina en werd 7 februari aldaar begraven.81) Op 2 februari werd zij door 
de Dom overluid. 
Agniese van Aeswijn deed op 12 november 1563, onder huiderschap 
van haar man, opdracht van een jaarlijkse rente van 636 carolusguldens, 
16*^ stuiver en ^penning Hollands, de carolusguldens gerekend van 20 stui
vers Hollands, uit het huis van Ruwiel, ten behoeve van Corneiis van Am-
stel van Mijnden. Op 20 december 1563, eveneens met haar man, een jaar
lijkse rente van 120 gulden van 20 stuivers de gulden, eveneens uit het huis 
van Ruwiel, ten behoeve van Jan Botter van Snellenberch.82) In 1578 betaal
de Floris 12 pond wegens het dragen van kostbare kleding.83) Op 31 januari 
van hetzelfde jaar stelde Jan van Reynault van Aeswijn zich borg voor 
Floris.84) Eveneens in 1578 was Floris getuige bij het huwelijk van Arnt van 
Aeswijn. Deze werd op 8 maart 1591 door de Staten van Utrecht beleend 
met het huis Ruwiel, na opdracht door mr. Frederick Boogaert, advocaat 
te Utrecht, als gemachtige van jonkheer Floris en zijn vrouw.85) 
Na de dood van zijn moeder werd Floris op 26 november 1578 beleend met 
de twee hoeven land in Achtersloot, die zij in 1539 in leen had ontvangen.86) 
Op 24 december 1578 volgde de belening met het huis Nijenrode. Door de 
politieke en godsdienstige veranderingen leidde Floris een teruggetrokken 
leven. Hij werd door de nieuwe overheid blijkbaar niet geheel vertrouwd en 
naar Utrecht ontboden. Op zijn kasteel werden krijgslieden gelegerd.87) In 
1584 trad Floris op als getuige bij het huwelijk van Eustachius van Aeswijn. 
Op 7 maart 1585 werd Floris door Geertruid van Bronkhorst en Batenburg, 
vrijvrouwe van Vianen, beleend met de goederen die leenroerig waren aan het 
Hof van Vianen, zoals die hem van zijn moeder waren aanbestorven.88) 
In 1594 staan Floris en zijn zoon vermeld op de lijst van degenen die in het 
Sticht mogen jagen. Van Jonkheer Wessel van Loo kocht Floris op 19 
maart van dat jaar een molen met erf gelegen aan de westzijde van de Vecht 
tussen Zuilen en Maarssen, recht tegenover Oostwaard.89) 
Op 18 juni 1595 gaf Floris machtiging de leengoederen van Vianen aan zijn 
zoon Bernard over te dragen.90) In het register van de grondbelasting van 
het jaar 1600 91) staat genoteerd dat Floris in het gerecht van Breukelen-
Nijenrode 25 morgen land had; daarvan waren 19 morgen indertijd eigendom 

81) De Navorscher, 46e jrg.. 1896, blz. 39. 
82) Maris, a.w. blz. 294. 295, 297 en 298. 
83) RAU. Archief van het kapittel van St. Pieter te Utrecht, inv. 1234. Rekening van de 
kameraar der Staten van Utrecht over de quotisatie, uitgezet door de Staten van Utrecht 
in plaats van de belasting op het dragen van zijden en fluwelen lakenen. volgens besluit 
van 18 augustus 1578. 
84) GAU. Inv. I 706. 
85) RAU. RA, inv. 1874. Repertorium op het leenregister der Stichtsche leenen en op 
het leenregister der Gaasbeeksche leenen, fol. 358v, 
86) Maris, a.w. blz. 468. 
87) Nederlandsche kasteelen. Deel III, blz. 226. 
88) De Geer, a.w. blz. 121. 
89) GAU. Inv. S 188. Protocol van notaris Jacob van Herwaerden te Utrecht. 
90) Archief van het kasteel Nijenrode te Breukelen. Charter nr. 7. 
91) RAU. Archief van de Staten van Utrecht, inv. 971. 
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Gravure uit 1744 naar Jan de Beyer van het dorp Breukelen. De 
kerk waarin velen van de familie Van den Bongaert werden ge
doopt, waar zij trouwden en waar zij werden begraven, dateert uit 
de 15e eeuw. In 1702 werd de toren door een zware storm vernield, 
doch in 1705 was deze herbouwd. 

van zijn grootvader Willem Turck. Schouten, schepenen en buren van 
Breukelen-Nijenrodes gerecht, Breukelen-St. Pietersgerecht en Breukelen-
St. Mariesgerecht bekennen op 7 december 1617 gezamenlijk schuldig te zijn 
een losrente, groot 31 carolusguldens en 5 stuivers, af te lossen met 600 gul
dens welke indertijd door Floris en zijn vrouw toegezegd waren aan het H. 
Geesthuis te Breukelen tot onderhoud van de huisarmen.92) 
Fahne die Floris abusievelijk Michael noemt, schrijft aan het echtpaar zes 
kinderen toe, waarvan vermoedelijk drie dochters jong zijn overleden.93) 
Hij noemt: 

/ Bernard van den Bongard, volgt onder VF4. 

2 Josina van den Bongard. Huwde in 1581 met Joachim van Wijhe, heer 
van Hernen, in de ridderschap van Utrecht, zoon van Reinier van Wijhe 
en Margriet van Egeren tot Disdonck. Op 28 maart 1572 werd hij na de 

92) RAU. RA, inv. 747. Protocollen van transporten enz. van Breukelen-Nijenrodes-
gerecht. 
93) Fahne, a.w. blz. 42. 
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dood van zijn vader met Hernen beleend.94) Hij overleed in 1591 en werd 
met acht kwartieren in de kerk te Hernen begraven. Dit geslacht was katho
liek gebleven waardoor Joachim geen openbaar ambt kon bekleden. Josina 
hertrouwde met Willem van Bronckhorst. Zij werd als vrouwe van Hernen 
op 18 oktober 1624 door de Dom te Utrecht overluid en staat op 20 oktober 
te Utrecht ingeschreven als begraven.95) 

3 Joachima van den Bongard. Deze naam wordt door Wittert van Hoog
land genoemd,96) maar is verder nergens aangetroffen. 

V-3 Bernard van den Bongard, heer van Niemandsvriend, een der Verbon
den Edelen. Zijn zegel toont een keper met als helmteken een mansborst-
beeld met lange puntbaard en twee hoorns op het hoofd, bekleed met een 
kleed dat om de hals is dichtgetrokken, met een naar links uitwaaiend koord 
en op de borst met een keper beladen.97) Hij werd circa 1540 geboren en 
door de Dom van Utrecht overluid op 19 september 1617. 
Hij huwde met Maria van Reede tot Nederhorst, eveneens dochter van 
Goert van Reede en Geertruyd van Nijenrode, voor 3 juli 1576, op welke 
datum hij optrad als haar man en voogd.98) Zij werd op 23 mei 1602 door 
de Dom overluid. Bernard droeg op 18 november van dat jaar, namens 
zichzelf en zijn overleden vrouw, een erf en boomgaard te IJsselstein over 
aan Henrich van Nijenrode Gijsbertss.99) 
Bernard hertrouwde na 1609 met Alexandrina van Brederode, bastaard
dochter van Reinoud III van Brederode. Haar moeder was een zekere Cathari-
na Goossens van Holten.100) Op haar zerk in de Nederlands Hervormde kerk 
te Wijk bij Duurstede is te lezen dat zij op 21 maart 1617 stierf, oud 78 
jaar.101) Zij zal dus in 1538 of 1539 zijn geboren. Zij was reeds weduwe van 
Ie Albert van Presikhoven, houtvester van Holland; 2e Maximiliaan Wtter 
Leminge, uit Vlaanderen; 3e Maximiliaan Tordesilas, kornet onder Al va; en 
4e van Maximiliaan Lignaro, generaal der artillerie, die bij Oostende sneu
velde.102) In 1578 is Bernard evenals zijn vader belastingplichtig aan de 
Staten van Utrecht, hij voor een bedrag van 6 pond. Deze aanslag hield 
verband met een vroegere belastingwet op het dragen van zijden en fluwelen 
lakenen. Als zijn woonplaats staat dan Vleuten genoteerd.103) Bernard en zijn 

94) Nederlandsche kasteelen. Deel II. blz. 194. 
95) GAU. Register van overledenen. 
96) Wittert van Hoogland, Nyenrode, blz. 319. 
97) Collectie Muschart. Deze verwijst naar het RAA, charters 1887 en 1428 van de 
Rekenkamer Gelderland. 
98) GAU. Inv. I 707. 
99) RAU. RA, inv. 648. Protocollen van transporten der stad IJsselstein. Vriendelijke 
mededeling van de heer J. G. M. Boon. 
100) A. W. E. Dek. Genealogie der Heren van Brederode. Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, deel XIII, 's-Gravenhage 1959, blz. 124. 
101) P. C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische en heraldische gedenkvvaardig-
heden in en uit de kerken der provincie Utrecht. Utrecht 1919. blz. 290. 
102) A. W. E. Dek, a.w. blz. 124. 
103) RAU. Archief van St. Pieter, inv. 1234. 
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broer Johan erkennen op 18 maart 1578 300 gulden schuldig te zijn aan 
Cecilia van Thuyl.104) 
Op verzoek van Bernard leggen in de periode van 31 oktober tot 11 novem
ber 1580 verschillende personen verklaringen af over de grote schade in 
1578 door storm veroorzaakt aan een huis en hof gelegen te Maarssen, welke 
hij gekocht had van Heylwich Bogaert, weduwe van Job van Suylen van 
Nyevelt.105) Na haar overlijden was er op 14 juli 1584 een borgstelling inzake 
een proces tussen de executeurs van haar testament en Bernard van den Bon-
gard.106) Op 12 februari 1585 droeg hij enige goederen, gelegen onder IJssel-
stein, over aan haar executeurs.107) 
Bernard en zijn vrouw werden op 29 december 1591 door de Staten van 
Utrecht beleend met het Gaasbeekse leengoed eenenweerdt geheten dat Cleyne 
weertgen, soo die gelegen is in den gerechte van Wijck buyten die Leutertoorn 
en zulks na opdracht door Jan Janss. van den Bongaert, als gemachtigde 
van vrouwe Geertruydt van Nijenrode, weduwe van Goert van Rhede, rid
der.108) Op 13 juni 1604 compareren joncker Beernt van den Bongardt, den 
oude, Joujfrouwe Margareta, huysvrou van joncker Johan van Oostrum, 
scholtus tot Wyck, jouffrauwen Elysabeth, Maria en Barnadijn, doch
ters van de voorn. Ie comparant, die samen machtigden jonkheer Johan van 
Oostrum, hun respectievelijke zwager en man, om voor het gerecht van IJs-
selstein Al/2 morgen land te transporteren.109) In 1607 woonde Beernt in 
Beverwijk.110) 

Uit het eerste huwelijk: 

1 Margareta van den Bongard, geboren circa 1 januari 1577, overleden 
op 30 april 1652 als weduwe Van Oostrum en begraven in de Nederlands 
Hervormde kerk te Wijk bij Duurstede waar op haar grafzerk met haar 
kwartieren vermeld staat dat zij 75 jaren en 4 maanden oud werd.111) Op 
3 mei 1652 werd zij door de Dom van Utrecht overluid. Zij was 10 juli 1601 
getrouwd met jonkheer Johan van Oostrum,112) schout van Wijk bij Duur
stede, geboren in 1571,113) zoon van jonkheer Johan van Oostrum en Ma
ria van Oostrum. 
Hij werd in 1604 beleend met het huis te Wijk bij Duurstede, met tienden 
onder Schalkwijk bij opdracht van zijn vader in 1577, en met de Eliasweerd 
in 1604.114) Op 7 mei 1607 trad Johan van Oostrum op als gemachtigde van 

104) GAU. Inv. I 706. 
105) GAU. Inv. S 188. 
106) RAU. RA, inv. 233. Protocollen van acten van borgtocht en van procuration voor 
het Hof van Utrecht. 
107) RAU. RA, inv. 648. 
108) RAU. RA, inv. 1891. Leenregister van de heeren yan Gaasbeek. 
109) RAU. RA. inv. 648. 
110) Ibidem. 
111) Bloys van Treslong Prins, a.w. blz. 295. 
112) RAA. Familiearchief Van Rhemen, inv. Handschriften, nr. 7, letter B (hierna 
geciteerd als Van Rhemen), fol. 1025v. 
113) Van Meurs, a.w. blz. 37. 
114) E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Broeckhuisen. Genealogische en Heraldische 
Bladen, 8e jrg., 1913, blz. 266 en 267. 
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zijn schoonvader en ook namens zijn eigen vrouw en haar drie zusters, 
Elisabeth, Maria en Barnardijn, om een huis in IJsselstein te transporteren.113) 
Op zijn zerk in de kerk te Wijk bij Duurstede staat vermeld dat hij op 13 ok-
uber 1609 is overleden, oud zijnde 38 jaar, 3 maanden en 21 dagen.116) 
Hij overleed te Wijk bij Duurstede en werd 21 september 1609 door de Dom 
van Utrecht overluid. 

2 Elisabeth van den Bongard, overleden na 11 september 1642.117) Zij 
huwde met Willem van Bronckhorst tot Hülsen, zoon van Willem van Bronck-
horst en Willemina van Herwijnen. Hij was op 9 oktober 1629 hulder voor de 
onmondige Johan van Raesveld bij de belening van de hofstede te Hien.118) 

3 Maria van den Bongard, geboren in 1584, overleden 7 januari 1641 119) 
en op 8 januari door de Dom te Utrecht overluid. Zij huwde in november 
1610 met jonkheer Willem van Oostrum, geboren in 1582, eveneens een 
zoon van jonkheer Johan van Oostrum en Maria van Oostrum. Hij was schout 
van Wijk bij Duurstede en staat 10 februari 1629 beschreven in de ridder
schap van Utrecht. Hij overleed op 10 november 1639, oud 57 jaar en werd 
begraven in de Dom te Utrecht.120) 
Op 22 oktober 1611 deponeerde het echtpaar hun gesloten testament bij no
taris Jacob van Herwaerden te Utrecht.121) In 1614 droeg Willem, als voogd 
van de kinderen van Frederik van Rhede, een huis aan de Nieuwegracht 
te Utrecht op aan de St. Stevensabdij in Oudwijk.122) Op 16 januari 1624 
blijkt hij in geschil te zijn met Franchois van den Bogert, wonende te 
Amsterdam.123) 

4 Bernardina van den Bongard, overleden in 1652 of 1653.124) Zij huwde 
in oktober 1616 te Wijk bij Duurstede met jonkheer Adolf van Raesfelt, 
kornet in het Staatse leger,125) zoon van jonkheer Jan van Raesfelt en 
Lucia van Heiden.126) Hij werd op 27 augustus 1626, was inmiddels kapitein, 
beleend met de hofstede te Hien in de Over-Betuwe, doch stierf reeds in 
het jaar daarop, kort voor 11 oktober 1627.127) 

115) RAU. RA, inv. 648. 
116) Bloys van Treslong Prins, a.w. blz. 295. Op de steen is een verkeerde datum ge
beiteld; de rekening van de Dom geeft duidelijk 21 september als datum van overri
ding. 
117) De Nederlandsche Leeuw. 34e jrg.. 1916, kol. 286. 
118) Ibidem, kol. 156. 
119) Collectie Muschart. Verwijst naar d'Ablaing van Giessenburg. a.w. fol. 25. 
120) E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Broeckhuisen, a.w. blz. 267. 
121) GAU. Inv. S 188. 
122) RAU. Archieven van de kleine kapittelen en kloosters, inv. 799. Archief van de 
St. Stevensabdij in Oudwijk. 
123) RAU. RA. inv. 233. 
124) De Nederlandsche Leeuw, 34e jrg., 1916, kol. 286. 
125) RAU. Doop-, trouw- en begraafboeken (hierna geciteerd als DTB), inv. 569a. 
Huwelijksregister der Gereformeerde Gemeente te Wijk bij Duurstede 
126) RAA. Van Rhemen, fol. 1025v. 
127) De Nederlandsche Leeuw, 34e jrg., 1916, kol. 286. 
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VI-] Johan van den Bongaert, was rentmeester van de heer van Nijenro-
de 128) en stadhouder van de lenen van Nijenrode.129) Op 26 mei 1590 trouw
de hij in de Hervormde kerk te Utrecht met Maria van Merkerck,1™) doch
ter van Jacob van Merkerck en Jannichje van Niendaal.131) Zij werd door 
de Dom overluid op 18 augustus 1624 en de volgende dag begraven.132) 
Johan werd 23 december 1625 overluid en staat op 2 januari 1626 inge
schreven als begraven in de St Jacobskerk.133) 
Als gevolg van het verbod van uitoefening van de katholieke eredienst dat 
in 1580 door de Staten van Utrecht werd uitgevaardigd, werden alle kerke
lijke bezittingen geseculariseerd. Op 23 maart 1588 werd Johan van den Bon
gaert door de Staten van Utrecht aangesteld als rentmeester van de goederen 
van de St. Stevensabdij in Oudwijk, het Vrouwenklooster van Oostbroek en 
het Wittevrouwenklooster te Utrecht.134) Op 23 mei 1593 betaalde hij aan de 
stad Utrecht 100 pond voor een oud, vervallen huis, met plaats en uitgang in 
de Jacobijnenstraat, dat vroeger aan het Predikherenklooster had behoord. 
Het pand lag aan de zuidkant van zijn erf.135) Het echtpaar bewoonde het 
huis aan de Oudegracht dat in 1570 door zijn vader was gekocht en die 
dan rond 1590 kan zijn overleden. 
In 1600 staat Johan genoteerd als eigenaar van twee stukken grond, elk een 
morgen groot, in Breukelen-Statengerecht, die in 1536 behoord hadden aan 
heer Gerrit van der Wall, pastoor van Breukelen. Verder nog een morgen in 
Ruwielsgerecht, vroeger bezit van de kerk te Breukelen en dan nog acht 
morgen in het Zuideinde van Portengen.136) Het echtpaar laat op 9 september 
1602 een mutueel testament maken.137) Toen haar moeder was overleden, leg
den zij op 16 maart 1614 een verklaring af haar te hebben begraven, zonder 
de erfenis te aanvaarden.138) In 1615 staat Jan van den Bongert genoteerd als 
procurator van de Onze Lieve Vrouwenbroederschap in de Predikheren-
kerk.139) In dat zelfde jaar verkoopt hij het huis op de Oudegracht aan 
Evert Aelbertsz. van Boeckelt, waarvan het transport op 25 augustus plaats
vindt.140) In Otterspoorbroek had hij twee morgen land, de helft van vier 
morgen die genoemd werden de Roode camp. De andere helft werd op 1 fe
bruari 1616 aan hem getransporteerd.141) 

128) GAU. Inv. S 190. Akten van 8 april en 8 december 1601. 
129) Archief van het kasteel Nijenrode te Breukelen. Charters nr. 16 en 17. en RAU, 
RA. inv. 747 akte van 1619. 
130) GAU. DTB, inv. 454. Register van aantekening der huvvelijksgeboden en van vol
trekking der huwelijken voor de dienaren der Gereformeerde Kerk te Utrecht. 
131) GAU. Inv. S 190. Akte van 16 maart 1614. 
132) GAU. Register van overledenen. 
133) UBU. Handschriften VII A 27-32, nr. 32. 
134) J. de Hullu en S. A. Waller Zeper. Catalogus van de archieven der kleine ka
pittelen en kloosters Utrecht 1950. blz. 121. 
135) GAU. Inv. II 1259. Kameraarsrekening 1593/94, fol. 57. 
136) RAU. Archief van de Staten van Utrecht, inv. 971. 
137) GAU. Inv. S 189. Protocol van notaris Joannes Antonius Wtenwaell te Utrecht. 
138) GAU. Inv. S 190. Akte van 16 maart 1614. 
139) J. H . Hofman. De Priester-broederschap in de vijf hoofdkerken te Utrecht. 
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, deel 4, 1877, blz. 397. 
140) GAU. Transportregister Oudegracht. 
141) RAU. RA, inv. 747. 
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Op 8 mei 1617 machtigde hij Rijck van Mulenborch en Johan van Ingen 
om voor het gerecht van Amersfoort huwelijkse proclamatiën aan te vragen 
voor zijn dochter Adriana met Bruno van Westervelt.142) De functie van 
rentmeester van het Vrouwenklooster schijnt hij tot zijn overlijden te hebben 
uitgeoefend.1«) In 1620, 1621 en 1623 treedt hij herhaaldelijk als zodanig op 
voor notaris Wtenwael144) en op 18 april 1625 voor notaris Steven Pelt, in 
welke akte hij ook nog heemraad van Maarn wordt genoemd.145) Ook 
was hij blijkens een akte van 10 oktober 1623 leenman van het Sticht van 
Utrecht.146) Voor notaris Wtenwael verleende hij herhaaldelijk goede dien
sten om als getuige op te treden, doorgaans bij het maken van testamen
ten.147) Zijn eigen testament werd op 3 december 1625 gemaakt.148) De inhoud 
daarvan is niet bekend, de akte is blijkbaar verloren gegaan. 

Uit dit huwelijk: 

1 N. N. van den Bongaert. De naam is niet meer bekend. Het kind werd 
in 1594/5 in de Buurkerk te Utrecht begraven.149) 

2 Elisabeth van den Bongaert. Van haar is niet meer bekend dan dat zij 
in april 1602 in de Buurkerk werd begraven.150) 

3 Jacob van den Bongaert, geboren circa 1597. Luitenant te paard 151) 
ten dienste van de Staten Generaal en uit dien hoofde het predikaat jonker 
voerende. Verder was hij hoogheemraad van de Lopikerwaard, op 5 okto
ber 1639 als zodanig vermeld.152) Hij werd op 12 juli 1642 door de Dom 
te Utrecht overluid en op 18 juli ingeschreven als begraven in de St. Ja-
cobskerk.153) Hij was gehuwd met Maria van den Berch, dochter van de audi
teur van Prins 154) Maurits. Na op het Predikherenkerkhof te hebben gewoond, 
hetgeen blijkt uit verschillende akten van mei 1628,155) verhuisde hij blijk
baar naar de Herenstraat, want op 23 maart 1636 maakt hij een akkoord 
met Tijman van Weede over het afbreken en wederopbouwen van een muur 
tussen hun huizen an de zuidzijde van die straat.156) 
Op 12 juni 1637 treedt Jacob op als administrerend voogd over de nagela
ten kinderen van zijn zuster Adriana.157) Op 2 augustus 1637 gaf hij algehele 

142) GAU. Inv. S 189. 
143) GAU. Register van overledenen. 
144) GAU. Inv. S 189. 
145) GAU. Inv. S 190. 
146) GAU. Inv. S 193. Protocol van notaris Niclaes van Lostadt te Utrecht. 
147) GAU. Inv. S 189. 
148) GAU. Inv. S 209, vermeld in akte van 23 juli 1636. 
149) GAU. Bij het stadsarchief bewaarde archieven, inv. I 47. Archief van de Buurkerk 
te Utrecht. Rekeningen van kerkmeesters. 
150) Ibidem. 
151) UBU. Handschriften VII A 27-32, nr. 32. 
152) GAU. Inv. S 196. Protocol van notaris Willem van Galen te Utrecht. 
153) GAU. Register van overledenen. 
154) UBU. Handschriften VII A 27-32, nr. 32. 
155) GAU. Inv. S 200. Protocol van notaris Wolfhard Zwaerdecroon te Utrecht. 
156) GAU. Inv. S 209. 
157) Ibidem. 
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machtiging aan zijn vrouw,158) en 1 april 1639, dan wonende te Lopik, mach
tigden zij samen Peter Joosten van Houtum om enige goederen te verkopen.159) 
De erfgenamen van Lubbertus Heurnius transporteren hun op 7 mei 1639 
een huis aan de zuidzijde van de Herenstraat.160) Hier zal verband mee hou
den de machtiging die het echtpaar op dezelfde dag gaf aan Peter Joosten 
van Houtum om een schuldbrief te kopen.1«1) Op 17 april 1641 machtig
den zij Niclaes van Merkerck om een huis in de Herenstraat te transporte
ren.1'«) 
Gezien de administratieve maatregelen, krijgt men de indruk dat de gezond
heidstoestand van Jacob ongunstig was. Wegens schuld aan hem zijn er de 
volgende borgstellingen: 28 januari 1640 Sebastiaen Obijn voor zijn schoon
vader Nicolaes van der Molen, 11 februari 1640 Willem Corneliss., burger 
te Utrecht, voor Margareta van Meerlo, 6 juli 1640 Cornells van Portengen 
voor Lowies de Roy, 18 september 1640 Jan Laurenss. van Everdingen 
voor Joachim Janss. van Heymenberch en 9 december 1641 Cornells van 
Coesvelt voor Carel van Linden.163) Huybert Jacobss. van Hogendoorn er
kende 23 juni 1642 schuldig te zijn een som, groot 140 gulden, voor land-
pacht.164) Jacob van den Bongaert zelf verklaarde op 12 juni 1642 120 gulden 
schuldig te zijn aan jonkheer Frerick van Suylen, eveneens wegens land-
pacht.165) Begin juli 1642, even voor zijn dood, probeerde het echtpaar nog 
een testament te maken, doch het is bij een concept gebleven.166) 
De erfgenamen van Cornells van Aelst transporteerden eind mei 1643 Ax/2 

morgen land in Otterspoorbroek aan de weduwe.167) Met de kinderen Johan, 
Jacob, Hillegunda en Maria Westervelt en Gerrit van Reumpst, samen erfge
namen van hun oom Jacob, gaf zij op 1 augustus 1653 machtiging aan Her-
bert Janss. Blanckert om 5l/2 morgen land in Lopik te transporteren.168) Op 
2 januari 1644 gaf zij met Johan en Jacob van Westervelt en verdere erf
genamen van Jacob van den Bongardt, machtiging aan Jacob Gosenss. van 
Hern om, ten overstaan van vrouwe Wilhelmina van Bronckhorst, weduwe 
van jonkheer Bernard van den Bongardt, 15 morgen land gelegen onder Lopik 
te transporteren.169) Met Johan en Jacob van Westervelt en Gerrit van Reumpst, 
gaf zij op 20 juli en 12 september 1646 machtiging aan Hillebrant van Ros-
sum.170) En op 20 december van hetzelfde jaar machtigde zij Gerardt Vas-
tert om twee uiterwaarden, gelegen bij Lexmond, te transporteren.171) 
Maria van den Berg hertrouwde in augustus 1649 in de Hervormde kerk 

158) Ibidem. 
159) Ibidem. 
160) Ibidem. 
161) Ibidem. 
162) Ibidem. 
163) RAU. RA, inv. 234. Protocollen van acten van borgtocht voor het Hof van 
Utrecht. 
164) GAU. Inv. S 218. Protocol van notaris Henrick Schaep te Utrecht. 
165) GAU. Inv. S 202. Protocol van notaris Jan van Vechoven te Utrecht. 
166) GAU. Inv. S 192. Protocol van notaris Claes Verduyn te Utrecht. 
167) GAU. Inv. S 209. 
168) Ibidem. 
169) Ibidem. 
170) Ibidem. 
171) GAU. Inv. S 220. Protocol van notaris Nicolaes de Cruyff te Utrecht. 
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te Lopik met Alexander Wishartt, vaandrig onder kapitein Kier in het gar
nizoen te Den Bosch.172) Op 14 oktober daaropvolgend gaven zij machtiging 
aan zijn moeder Ida Lucretia d'Ursina om een huis, gelegen te Grave, te 
transporteren.173) De afwikkeling van de nalatenschap van Jacob van den Bon-
gaert heeft wel lang moeten duren, want eerst op 14 mei 1670 werd Gijs-
bert van Bijlevelt door Jacobus, Maria en Hillegonda van Westervelt ge
machtigd om met de weduwe hiertoe te komen.174) 

4 Adriana van den Bongaert, ondertrouwde op 10 mei 1617 te Amers
foort 173) en trouwde voor schepenen te Utrecht op 17 mei 1617 met Bruno 
Cornelisz. van Westervelt uit Amersfoort,176) rentmeester van de heer van 
Nijenrode. Hij werd door de Dom van Utrecht overluid op 6 september 
1626. Op 15 maart 1628 legde Jan Rutgerss. de Bruyn een verklaring af op 
verzoek van Adriana over Bruno's goed beheer als rentmeester van het 
Vrouwenklooster.177) Zij hertrouwde voor schepenen te Utrecht op 6 februari 
1631 met Aernt van Reumpst,118) zoon van Gerrit van Reumpst en Anna 
Verheul. Zijn vader, die secretaris was van het kapittel van St Marie, over
leed spoedig en werd op 4 maart 1632 door de Dom overluid. Aernt volgde 
hem toen in dat ambt op. 
Op 28 februari 1633 dienden Aernt en Adriana een rekwest in bij het Hof 
van Utrecht om te mogen testeren.179) Zij transporteerden op 29 maart 1634 
aan Symon Reyerss. te Portengen, 8 morgen land, gelegen in het Zuideinde 
van Portengen.180) Op 11 juli daaropvolgend werd door hen machtiging ver
leend aan Rudolphus van Zuylen van Natewisch, procureur te Vianen.181) 
Aan Niclaes van Merkerck gaven zij, als erfgenamen van haar vader, op 
3 juni 1635, machtiging tot transport van een huis aan de westzijde van de 
Walsche straat ofwel het Prekerskerkhof.182) 
Adriana maakte op 20 september 1635 haar testament. Tot voogden over 
haar na te laten onmondige kinderen benoemde zij haar man, haar broer 
Jacob en jonkheer Bernardt van den Bongardt, heer tot Nijenrode.183) Reeds 
drie dagen later, op 23 september, werd zij door de Dom overluid. Op 
5 oktober staat zij ingeschreven als begraven in de Buurkerk te Utrecht.184) 
Van Buchell vertelt hierover op 28 september 185) dat, toen Adriana in de 

172) Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Lopik. Trouwboek. 
173) GAU. Inv. S 209. 
174) Ibidem. 
175) J. G. Smit. Huwelijken voor schepenen van Amersfoort. Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, deel 28, 's-Gravenhage 1974, blz. 176. 
176) GAU. DTB, inv. 475a. Register van huwelijksvoltrekking voor schepenen der stad 
Utrecht. 
177) GAU. Inv. S 202. 
178) GAU. DTB. inv. 475a. 
179) RAU. RA, inv. 230. 
180) RAU. RA, inv. 840*. Gerechtsrol van het Zuideinde van Portengen enz.; met 
transporten e.a. scabinale akten. 
181) GAU. Inv. S 209. 
182) Ibidem. 
183) Ibidem. 
184) GAU. Register van overledenen. 
185) A. van Buchell. Notae quotidianae. Uitgegeven door J. W. C. van Campen. Werken 
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laatste dagen van haar zwangerschap was, er een noodweer losbrak met 
zoveel donder en hagel als men zich niet kon herinneren. Hierdoor kreeg zij 
een ziekte, waaraan zij is gestorven en naar men zei in de kist nog een dood 
kind voortgebracht zou hebben. 
In het bezit van de familie was o.a. een hofstede met 16 morgen land, ge
naamd De Guldenhoeve, gelegen in Kortrijk bij Breukelen. Jan Hendrick 
Janss. te Nieuwerbrug machtigde op 18 februari 1633 de procureur Cor-
nelis de Cruyff om voor het Hof van Utrecht een huurbrief van deze hoeve 
te erkennen.186) Op 21 februari verklaarde hij voor het Hof de verschuldigde 
huur te zullen betalen.187) Dirck Fredericxs. van Harmeien schonk op 30 mei 
1636 aan de voogden over de nagelaten kinderen van Adriana, al zijn rech
ten op het land en de hofstede die hij in pacht had.188) Op 26 juni 1636 werd 
Dirck van Lommidtzum gemachtigd om ten behoeve van vrouwe Adriana 
van Schagen de hofstede in leen te vragen.189) En op 12 juli 1637 verklaarde 
Jacob van den Bongardt als administrerend voogd 300 carolusguldens te 
hebben ontvangen als rest van de verkoopsom van deze Guldenhoeve.190) 
Na het overlijden van Adriana werden door de voogden over de nagelaten 
kinderen via notaris Vastert verschillende zaken afgehandeld:101) op 4 de
cember 1635 werd Niclaes van Merkerck gemachtigd om twee kameren 
gelegen in het Ververspoortje aan de oostzijde van de Oudegracht tussen 
de Weerd- en St. Jacobsbrug te verkopen. Op 11 maart 1636 werd dezelfde 
gemachtigd om de scheiding van de boedel te verzorgen. Jacob van den 
Bongardt werd 23 juli 1636 gemachtigd om Johan van Westervelt te bele
nen met een hoeve land in Otterspoorbroek. Deze hoeve had Adriana geërfd 
van haar broer Floris, die ze op zijn beurt had verkregen van zijn vader 
volgens diens testament van 3 december 1625.192) Aernt van Reumpst zorgde 
volgens akte van 21 maart 1638 als mede-crediteur van wijlen Jan Boll 
voor de incasso van 150 gulden die op veenland te Heerenveen waren ge
vestigd. Hij en de drie voogden gaven op 8 mei 1638 machtiging aan Arent 
Dircxss. om 6 morgen land, gelegen te Westbroek, te verkopen. Ten slotte 
werd op 28 september 1638 Jacob Janss. Brouwer te Breukelen gemachtigd 
voor de verkoop van de 4 morgen land, genaamd de Roode kamp. 
Aernt van Reumpst maakte op 12 oktober 1638 zijn testament193) en werd 
reeds op 29 oktober overluid door de Dom. Ook na dit overlijden bleef no
taris Vastert bij de familiezaken betrokken. 11 maart 1640 verkochten Jacob 
van den Bongardt, oom, en mr. Arent van Hornhoven, neef, 3 morgen land 
gelegen in Lopik, aan mr. Nicolaes van Berck. Johan en Jacob van Wester
velt maakten 10 augustus 1643 een overeenkomst tot boedelscheiding met 
Gerrit van Reumpst aangaande hun moeders eerste huwelijk. Op 13 februari 

uitgegeven door het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht derde serie nr 70, 
Utrecht 1940. blz. 50. 
186) GAU. Inv. S 209. 
187) RAU. RA, inv. 227. 
188) GAU. Inv. S 209. 
189) GAU. Inv. S 200. 
190) GAU. Inv. S 209. 
191) Ibidem. 
192) GAU, Inv. S 209, vermeld in akte van 23 juli 1636. 
193) GAU. Inv. S 209. 

187 



1654 ontsloegen Hillegonda en Maria van Westervelt, Hendrick van Meer
kerk uit de administratie van de nalatenschap van hun oom Jacob van den 
Bongardt. En tenslotte verklaarde Michiel Masius op 13 maart 1665 voor 
negen jaar gehuurd te hebben van de vier voorkinderen van wijlen Adriana 
van den Bongardt een hofstede gelegen te Lopik en afkomstig van hun oom 
Jacob van den Bongardt.194) 

5 Johan van den Bongaert, was student en had een bochel.195) 

6 Floris van den Bongaert, geboren in 1603 of later. In mei 1628 bleef hij 
met zijn zuster Adriana borg voor zijn broer Jacob die van Claes Hendrixz. 
van Oosterholt 200 gulden had ontvangen en hem daarvoor een losrentebrief 
had gegeven.196) Floris testeerde op 7 november 1628 volgens hem verleend 
octrooi door het Hof van Utrecht en door jonkheer Bernard van den Bon
gaert, heer van Nijenrode. Als erfgenaam benoemde hij zijn zuster Adriana 
en 7Ün h r n p r Tarnh 197") O n 10 p r a / e r n l v r 169S wprH T-iii r\r\r\r Hp Finrn m/prlnir l 

Hij staat op 17 november ingeschreven als begraven in de Buurkerk.198) 

VI-2 Cornells van den Bongaert, geboren circa 1550. Schout van Nijen
rode. Huwde circa 1575 met Catharlna Andrlesdr. van der Hagen. Hij over
leed tussen 7 december 1617, de datum van zijn laatste optreden als schout, 
en 13 mei 1618, toen zijn zoon als zodanig optrad.199) Floris van Dael, koop
man te Amsterdam, legde op 4 augustus 1595 een verklaring af over het 
verkopen door Cornelis van den Bongaert van een baal supra-fijne grofgreine, 
die Cornelis gekocht had van een koopman te Keulen, welke stof blijkt vol 
te zitten met stippeltjes van wit garen.200) Grofgrein was een grof halfzijden 
weefsel. Op 20 maart 1600 is Cornelis getuige bij een verklaring ten be
hoeve van Evert Munsterman, geboren bij Essen en wonende bij Joest Jansz. 
bakker te Utrecht.201) 
Na het overlijden van haar man laat Catharina haar testament maken. Zij 
vroeg op 23 juli 1618 daarvoor octrooi aan bij het Hof van Utrecht.202) 
Dit testament zal verleden zijn voor notaris Anthonis van Deuticum, maar 
zijn protocol is verloren gegaan. Nadat zij op 26 oktober 1622 Evert van 
Weede procuratie had verleend, op 16 juni 1624 Mijnden en op 4 september 
van hetzelfde jaar Jan van Aller,203) liet zij op 5 september 1624 een nieuw 
testament maken door notaris Wolfhard Zwaerdecroon te Utrecht.204) Tot 
erfgenamen benoemde zij haar zoon Johan en haar dochter Marichen. Op 

194) Ibidem. 
195) UBU. Handschriften VII A 27-32, nr 32. 
196) GAU. Inv. S 200. 
197) Ibidem. 
198) GAU. Register van overledenen. 
199) RAU. RA. inv. 747. 
200) GAU. Inv. S 188. 
201) GAU. Inv. S 190. 
202) RAU. RA, inv. 230. 
203) RAU. RA, inv. 233. 
204) GAU. Inv. S 200. 
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24 april 1628 maakte zij nogmaals een testament, met benoeming van de
zelfde erfgenamen.205) 

Uit dit huwelijk: 

1 Jan van den Bongaert, volgt onder VII-1. 

2 Maria van den Bongaert. Zij was gehuwd met Jan Frederixs. van den 
Brynck. Op 21 juni 1627 maakten zij een mutueel testament.206) 
Maria werd op 6 augustus 1631 door haar man gemachtigd om enige gel
den te innen. Zij woonden toen in de Weerd buiten Utrecht.207) 

Vl-3 Cornells van den Bongaert. Zijn beroep was lutinist ofwel luitspe-
ler.208) Hij werd door de Dom van Utrecht overluid op 27 juli 1619. Hij 
was getrouwd met Sophia Nicolaesdr. Het kwam vaker voor dat twee kinde
ren in een gezin dezelfde naam hadden. Een direct bewijs dat deze Cornells 
van den Bongaert, die meestal als Cornelis Jansz. van den Bongaert wordt 
vermeld, de tweede Cornelis uit dit gezin zou zijn, is niet gevonden. Slechts 
enkele gegevens kunnen een aanwijzing zijn, zoals dezelfde hypotheekhouder 
als die van zijn vader Jan van den Bongaert, de namen van de kinderen, de 
relatie met een zelfde notaris, de in de familie gebruikelijke Domoverlui-
ding en zijn handtekening waarin hij dezelfde spelling volgt als zijn broer 
Cornelis. Het uitvoerige onderzoek heeft geen enkele aanwijzing in een an
dere richting gegeven. 

Het echtpaar verklaarde op 2 september 1600 schuldig te zijn aan Frans 
Gerartsz. Wtenbogaert, ook genaamd Bogaert, brouwer te Utrecht, een som 
groot 200 carolusguldens, gevestigd op een huis en kameren gelegen te Utrecht 
aan de noordzijde van het Kerkstraatje achter de Buurkerk aan de Donker
straat,209) in welk huis zij woonden. 22 juli 1606 is Cornelis getuige bij het 
passeren van het testament van Hans Peterss. van Brussel, harpspeler, en 
diens vrouw Catharina van den Berch, waaronder zijn handtekening.210) 
Sophia Claesdr. maakte haar testament op 11 april 1626 waarin zij haar 
dochters en een van de kleinkinderen tot erfgenamen benoemde. Josina werd 
de oudste dochter genoemd.211) Op 4 juli 1633 deed zij dit nogmaals doch 
met benoeming van twee voogden, nl. Matheus de Pauw te Amsterdam en 
Johan Bogaert, zilversmid te Utrecht.212) Op 17 juni 1637 erkenden de 
gezusters Van den Bongaert met hun respectievelijke echtgenoten schuldig 
te zijn aan Maria van Reede, weduwe van Lubbertus van Pallaes, een los-
rente groot 150 carolusguldens, welke lening op 20 november 1638 werd 
afgelost.21^ 

205) GAU. Inv. S 196. 
206) Ibidem. 
207) GAU. Inv. S 200. 
208) GAU. Inv. S 192. akten van 12 november 1638 en 2 mei 1640. 
209) GAU. Inv. II 3243. Registers van transporten en plechten. 
210) GAU. Inv. S 189. 
211) GAU. Inv. S 196. 
212) Ibidem. 
213) GAU. Inv. S 201. Protocol van notaris Willem Brecht te Utrecht. 



De familie machtigde op 12 november 1638 Adolf van der Poel om aan 
Maria van den Bongaert en haar man Wilhelmus Roo de huizen in het 
Kerkstraatje te transporteren.214) Het transport vond plaats op 20 november 
daaropvolgend, waarbij ook de hypotheek van 200 gulden ten behoeve van 
Maria van Sompeken, de weduwe van Frans Gerritss. Bogaert werd ge
noemd. Deze hypotheek werd blijkens een marginale aantekening op de akte 
van 2 september 1600, op 5 januari 1639 afgelost.215) 
Sophia Claesdr. is in de ochtend van dinsdag 28 april 1640 overleden216) 
en staat op 11 mei 1640 ingeschreven als begraven in de St. Catharijne-
kerk.21") 

Uit dit huwelijk: 

1 Josina van den Bongaert. Zij huwde voor schepenen te Utrecht op 10 
februari 1621 met Steven Janss. van Soestdijck; zij woonden beiden in 
Utrecht.218) Op 31 augustus 1621 maakten zij een mutueel testament219) en op 
17 oktober 1621 nogmaals, maar toen met benoeming van haar moeder als 
erfgename. Zij hertrouwde voor schepenen te Utrecht op 10 januari 1624 
met Cornells Bogaert,220) zoon van Willem Jansz. Bogaert en Mechtelt Pon-
tiaensdr. van Ruyteveld 221) en weduwnaar van Jacomijntgen Wiilemsdr. van 
den Berch.222) In 1601 was hij leerling en in 1614 meester goud- en zilver
smid.223) Op een koperen plaat van het goudsmedengilde staan zijn naam en 
merk met het jaar 1614 gegraveerd.224) 
Als oudste zoon en erfgenaam van zijn moeder gaf hij op 11 december 
1615 procuratie aan Ewout Ewoutsz., burger van Schoonhoven, en aan 
Ewout Adriaenss., bode, om land gelegen te Bonrepas bij Schoonhoven te 
verkopen.225) Op 31 januari 1618 gaf hij machtiging aan zijn broer Floris 
tot het lichten van een rentebrief van 100 gulden bij de procureur van 
Schoonhoven, mr. Peter van Hemert.226) Op 22 oktober 1618 ontmoeten wij 
hem in een akte voor notaris W. Cluyt te Amsterdam, waarin hij een com
pagnonschap sluit met verschillende Amsterdamse zilversmeden over het ge
zamenlijk gebruik van patronen en vormen.227) 
Alvorens hij hertrouwde, werd op 30 december 1623 een akte van uitkoop 

214) GAU. luv. S 192. 
215) GAU. Inv. II 3243. 
216) GAU. Inv. S 192, akte van 2 mei 1640. 
217) GAU. Register van overledenen. 
218) GAU. DTB, inv. 475a. 
219) GAU. Inv. S 196. 
220) GAU. DTB. inv. 475a. 
221) RAU. Inv. Handschriften 378. Genealogische aantekeningen van Van Buchel. ver
volgd door C. Booth. 
222) GAU. DTB, inv. 475a, akte van 10 januari 1624. 
223) GAU. Dossier Zilvermuseum te Utrecht, samengesteld uit de Utrechtse gilde-
boeken. 
224) Centraal Museum te Utrecht. Catalogus van het Historisch Museum, nr 3407. 
225) GAU. Inv. S 190. 
226) Ibidem. 
227) J. G. van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewe-
zen van Amsterdam. Deel II, blz. 310 en 311. Rijks geschiedkundige publication, deel 78, 
?s-Gravenhage 1933. 
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gepasseerd ten behoeve van zijn kinderen.228) Cornelis en Josina machtigden 
op 9 oktober 1624 Gerardt van Woerden te 's-Gravenhage om van Godt-
schalck een som van 5 gulden en 2 stuivers te vorderen.229) Op 1 juli 1626 trad 
Cornelis op als getuige bij het passeren van een akte van huwelijkstrouw tus
sen Anthonis Sweerss. van Santhen en Adriaentgen Woutersdr. van Hel-
berch.230) 
Ook Cornelis is spoedig overleden; op 25 september 1626 staat in de be
graaf boeken ingeschreven: Cornelis Bogaert op St. Marien plaets, nalatende 
zijn huysfrouw bevrucht, mitsgaders noch een onmundich kynt. Hij werd 
in de St. Catharijnekerk begraven.231) Cornelis was een halfbroer van de be
kende Everardus Bogardus, predikant in Nieuw Nederland.232) 
Josina met haar moeder, als enige erfgenamen van Steven Janss. van Soest-
dijck, transporteerden op 28 juli 1637 aan Frans Martenss. van Movert 
van Wiert, twee kameren onder één dak, gelegen te Utrecht aan de zuid
zijde van de Molensteeg, welke van de stadswal naar de Springweg loopt.233) 
Op 2 mei 1640 verklaarde Joosgen haar moeder uit piëteit te zullen laten 
begraven.234) De financiële toestand van Josina was blijkbaar ook niet roos
kleurig, want na haar overlijden verklaarde haar ongetrouwde zuster Janne-
ken op 13 oktober 1652 haar, eveneens uit piëteit, te zullen laten begraven, 
zonder verplichting tot aanvaarding van haar nalatenschap.235) Onder de 
overledenen staat zij op 18 oktober 1652 ingeschreven als Joosgen van den 
Bongart laest wede van Cornelis Bogert aan 't Buerkerckhojf, nalatende 
echte mündige dochters. Ook zij werd in de St. Catharijnekerk begraven.236) 

2 Anna van den Bongaert, trouwde 20 november 1614 in de Hervormde 
kerk te Utrecht met Abel van Rüssel. Zij woonden voor hun huwelijk bei
den te Nijmegen.237) Anna werd op 24 december 1638 in de St. Jacobskerk 
begraven, nalatende echte mundige ende onmundige kynderen mit een deso
laten boedel. Haar man staat reeds op 1 december 1634 ingeschreven als 
begraven.238) Zij woonden op de Veengraft, dat is zeer waarschijnlijk het te
genwoordige Zwarte Water. 

3 Jannichgen van den Bongaert, stierf ongehuwd. Op 18 april 1664 staat 
in het begrafenisregister ingeschreven: Jannichgen van den Bongardt, bejaar
de dochter aen de Reguliersbruch, naerlatende collatérale mundige erfge
namen. Vast goet, begraven in St. Catharijnen. 12 dragers.239) Zij had haat 
vijf zusters overleefd en was blijkbaar in goeden doen. 

228) GAU. Inv. S 190. 
229) GAU. Inv. S 196. 
230) GAU. Inv. S 201. 
231) GAU. Register van overledenen. 
232) De Halve Maen. Vol. XL VI nr 4. New York January 1972. blz. 14. 
233) GAU. Inv. II 3243. 
234) GAU. Inv. S 192. 
235) GAU. Inv. S 206. Protocol van notaris Gerrit Houtman te Utrecht. 
236) GAU. Register van overledenen. 
237) GAU. DTB. inv. 454. 
238) GAU. Register van overledenen. 
239) Ibidem. 
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4 Maria van den Bongaert, trouwde op 18 september 1631 voor de pre
dikant te Amsterdam met Wilhelmus Roo die uit Engeland afkomstig was. 
De inschrijving te Utrecht vond plaats op 14 augustus 1631.240) Op 4 augustus 
1641 verzochten zij het Hof te Utrecht om te mogen testeren.241) Zij maakten 
hun testament op dezelfde dag en benoemden daarbij als hun erfgenamen: 
Cornelis Booguaerd, zoon van haar zuster; Sophia, dochter van haar zuster 
Truntgen van den Bongaert; zijn halve zuster Dartres Eeten te Londen; haar 
zuster Joosgen van den Bonguard wed. Cornelis Boogaerd; haar zuster 
Truntgen van den Bongaerd; Yda van Russell, dochter van haar overleden 
zuster Anna van den Bonguerdt; haar zuster Jannichgen van den Bon
gaerd.242) 
Op 6 januari 1647 gaf Wilhelmus Roo machtiging aan zijn vrouw Maria 
van den Bongaerd om een schuldbekentenis groot 500 carolusgulden ten name 
van Maria van Reede wed. Lubbert van Pallaes, gevestigd op twee huisjes 
gelegen te Utrecht in de Kerkstraat achter de Buurkerk bij de Donkerstraat, 
te verkopen.243) Hij machtigde haar nogmaals op 2 juli 1647 om 400 gul
den op te nemen en die te vestigen op hun huis aan de noordzijde van de 
Kerkstraat voor het huis Soudenbalch bij de Buurkerk.244) En op 7 maart 
1653 vernieuwde hij de lijftocht tussen hem en zijn vrouw opgericht 4 augus
tus 1641.245) Het echtpaar verklaarde op 2 februari 1656 dat de schuldbe
kentenis van 6 januari 1647 aan Maria van Reede nog niet was afgelost.246) 
Wilhelmus Roo werd op 3 februari 1662 ingeschreven als begraven en Maria 
op 3 augustus 1663, nalatende haar mondige zuster.747) 

5 Catharina van den Bongaert, trouwde 28 juni 1618 in de Hervormde 
kerk te Utrecht met Melis Janssen van Croonenburgh, jonggezel van Heer
jansdam,248) schipper op Develsluys.'249) Zij hebben zich vermoedelijk te Heer
jansdam gevestigd. 

6 Margaretha van den Bongaert. Zij werd op 26 oktober 1629 ingeschre
ven als begraven in de St. Catharijnekerk.250) 

Vl-4 Bernard van den Bongard, geboren circa 1560, heer van Nijenrode 
en Ter Lucht, erf maarschalk van Gooiland, patroon van de kerk te B reuke
ien en overste kerkmeester.231) Zijn zegel bevindt zich aan een charter van 
18 oktober 1606; het toont een keper, met als helmteken een bekleed mans-
borstbeeld, waarvan de borst beladen met een keper.252) Hij trad daarin op 

240) GAU. DTB. inv. 454. 
241) RAU. RA, inv. 230. 
242) GAU. Inv. S 192. 
243) Ibidem. 
244) GAU. Inv. S 206. 
245) Ibidem. 
246) GAU. Inv. S 209. 
247) GAU. Register van overledenen. 
248) GAU. DTB. inv. 454. 
249) GAU. Inv. S 192, akte van 12 november 1638. 
250) GAU. Register van overledenen. 
251) RAU. RA. inv. 747. 
252) Collectie Muschart. 
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als voogd van zijn neef Otto van Arkel, zoon van George van Arkel en Anna 
van Lokhorst.253) Op 24 juni 1595 trouwde hij voor schepenen te Utrecht 
met Maria van Lockhorst,254) dochter van Vincent van Lockhorst en Anna 
van Schoonhoven.235) Haar vader die een vermogend man was, was kort te
voren overleden, waardoor de huwelijksplechtigheid zonder feestelijkheden 
plaatsvond.256) 
Door Walraven van Brederode werd Bernard op 26 december 1606 beleend 
met de goederen te Breukelen, leenroerig aan het Hof van Vianen.257) Op 
1 februari 1608 gaf hij vanuit Hemen kennis van het overlijden van zijn 
moeder; zij zou op 7 februari begraven worden.258) Voor Jan van den Bon-
gardt, schout te Breukelen, en voor schepenen, werd 4 mei 1619 een procu
ratie gepasseerd waarbij Bernard zijn rentmeester Johan van den Bongardt 
machtigde om van de Domproosdij in leen te vragen het huis Blommerweerd 
met 12 morgen land, gelegen onder Cothen.259) Het echtpaar maakte op 15 mei 
1622 hun testament voor notaris Joannes Antonius Wttenwael te Utrecht, 
waarin zij hun drie kinderen tot erfgenaam benoemden.260) 
In het bezit van de familie was een drieluik van de schilder Cornelis Enge-
brechtsz. (1468-1533) dat door Carel van Mander werd beschouwd als 
Het alderweerdighste en uijtnemenste, dat van zijn gheleerde constighe handt 
te sien oft te vinden is . . . dit stuck plaght men te sien te Leijden in 't huijs 
van Lockhorst; maer is nu vervoert en is teghenwoordigh binnen Utrecht, 
ten huijse van den Heer van den Boogaert, als getrouwt hebbende een dochter 
van den Heer van Lockhorst. De Tafel van dit seer edel stuck is een historie 
uijt d'Openbaringhe Joannis, daer het Lam voor den Throon Gods opdoet 
het Boeck met den seven seghelen.2ei) Van Mander heeft het stuk daar ge
zien. Het middenpaneel is verloren gegaan, maar de beide luiken bevinden 
zich thans in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden.262) 
Maria van Lockhorst werd op 8 februari 1624 door de Dom te Utrecht 
overluid, haar echtgenoot op 10 november 1629. Hij was, gezond zijnde, 
plotseling aan een beroerte gestorven.263). 

Uit dit huwelijk: 

1 Vincent van den Bongard, geboren in 1596 en in hetzelfde jaar over
leden.264) 

253) RAA. Archief van de Heerlijkheid Ammerzoden. inv. 187. 
254) GAU. DTB, inv. 475a. 
255) E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Lievendael. Genealogische en Heraldische Bla
den, 3e jrg., 1908, blz. 117 en 119. 
256) Van Buchell. Diarium, blz. 394. 
257) De Geer, a.w. blz. 121. 
258) De Navorscher, 46e jrg., 1896, blz. 39. 
259) RAU. Archief van het domkapittel te Utrecht, inv. 2368. Leen- en tijnsregister 
van de proosdij. 
260) GAU. Inv. S 189. 
261) C. van Mander. Het Schilder-Boeck. Haerlem 1604, fol. 210v. 
262) Vriendelijke mededeling van de heer P. T. A. Swillens f 
263) Van Buchell. Notae quotidianae. blz. 12. 
264) RAA. Van Rhemen, fol. 1025. 
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2 Bernard van den Bongard, zou in 1598 zijn geboren. Heer van Nijen-
rode, Ter Lucht enz., erfmaarschalk van Gooiland.265) Hij trouwde op 7 juli 
1632 voor schepenen te Utrecht met Wilhelmina van Bronckhorst, vrouwe 
van Stad aan het Haringvliet, dochter van Nicolaas van Bronckhorst en Jo-
sina van Amstel van Mijnden. Zij was weduwe van Adolf van Ruytenbergh.266) 
Bernard werd op 1 november 1630 met Nijenrode beleend. Hij liet het kas
teel verbouwen en verfraaien. Om redenen van godsdienstige aard bekleedde 
hij geen hoge ambten of waardigheden.267) 
Als erfgenaam van zijn moeder gaf Benaard op 11 juni 1632 machtiging 
aan Jacob Gosensz. van Hernen om land te Lopik te transporteren.268) Op 
2 maart 1633 gaf hij als patroon van de kerk te Breukelen procuratie aan 
Johan van den Bongaert, schout en secretaris van Breukelen, om 7 morgen 
land te Breukelen te transporteren.269) Ook machtigde hij op 22 september 
1634 Cornelis van Sijpenesse om aan zijn zuster Anna van den Bongardt uit 
hun ouders goederen over te dragen de waard genaamd de Hoge Rootvoet, 
gelegen onder Wijk bij Duurstede, leengoed van de Staten van Utrecht.270) 
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tasar Coets, procureur voor het Hof van Utrecht.271) Op 23 juli 1636 trad 
Bernard op als voogd over de nagelaten kinderen van Adriana van den Bon
gardt.272) Voor het gerecht van Bunnik transporteerde hij op 27 maart 1641 
aan de executeurs van het testament van jonkheer Evert van de Poll, een 
hofstede met 10 morgen land gelegen onder Vechten aan de Kerkweg.273) 
Van Buchell noteerde van hem op 4 maart 1641274) dat hij op sijn coetze sit-
tende, dus op bed, de vier folianten las van Jacques Auguste de Thou (Thua-
nus, 1533-1617), getiteld Historiae sui temporis. Hieruit en uit het feit dat 
het echtpaar op 11 april 1641 een testament liet maken,275) kan geconcludeerd 
worden dat zijn gezondheidstoestand niet best was. Hij overleed dan ook 
spoedig daarna op huize Oudt Teylingen, genaamd Lockhorst, onder War
mond bij Leiden. Op 22 oktober van dat jaar werd hij door de Dom van 
Utrecht overluid. 
Wilhelmina van Bronckhorst en haar schoonzuster Anna van den Bongardt, 
vrouwe van Hazerswoude, gaven op 27 april 1643 machtiging aan Dirck Pe-
tersz. Coppell om een hoeve land onder Tuil en 't Waal, genaamd de Coe-
ckenhoeve te transporteren.276) Als vervolg daarop is er een akte van 29 augus
tus 1644, waarbij Wilhelmina door haar schoonzuster werd gemachtigd om 
de hoeve aan Dirk Mode te transporteren.277) Op 12 maart 1644 verklaarde 

265) De Navorscher. 46e jrg., 1896. blz. 124. 
266) GAU. DTB, inv. 475a. 
267) Nederlandsche kasteelen. Deel III, blz. 227. 
268) GAU. Inv. S 209. 
269) GAU. Inv. S 196. 
270) GAU. Inv. S 209. 
271) Ibidem. 
272) Ibidem. 
273) RAU. RA. inv. 1347. Protocollen van transporten, plechten enz. van Bunnik en 
Vechten. 
274) Van Buchell. Notae quotidianae, blz. 118. 
275) GAU. Inv. S 209. 
276) Ibidem. 
277) Ibidem. 
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Jacob Gosensz. van Hernen, te Utrecht, oud 74 jaar, op verzoek van Wilhel
mina, dat het visrecht in de Vecht aan Oudaen tot de Vechtbrug, steeds be
hoord had aan de heer van Nijenrode.278) 
Wilhelmina van Bronckhorst werd voor de derde maal in de echt verbonden 
met Willem Vincent van Wittenhorst, heer van Horst.279) Het echtpaar 
was partij in een geding met Johan van den Bongard, secretaris van het 
gerecht Nijenrode, betreffende de ontvangst van de koptienden van Gooiland, 
in welk geding op 20 december 1649 door het Hof van Utrecht vonnis werd 
gewezen.280) Op 7 maart 1653 gaf Willem Vincent van Wittenhorst procuratie 
aan Rudolf van Aken.281) 
Wilhelmina van Bronckhorst overleed 25 mei 1669 en werd te Horst in Lim
burg begraven. Haar man vond daar in 1674 eveneens zijn laatste rust
plaats.282) Tot juni 1669 had hij lenen uitgegeven.283) 

3 Floris van den Bongard, geboren circa 1600 en op 22 juli 1624 door de 
Dom van Utrecht overluid. Hij was ongehuwd 284) 

4 Anna van den Bongard. Zij huwde op 27 september 1634 voor schepe
nen te Utrecht met jonkheer Cornells van Mathenesse, heer van Hazers-
woude,285) zoon van Nicolaas van Mathenesse en Geertruyd van Lockhorst. 
Op 5 november 1634 vroeg Anna octrooi aan het Hof van Utrecht om te 
mogen testeren.286) Haar echtgenoot werd op 23 oktober 1640 door de Dom 
van Utrecht overluid. Na het overlijden van haar broer Bernard in oktober 
1641287) werd zij vrouwe van Nijenrode. 
Op 21 september 1642 werd Anna door Johan Wolphard van Brederode 
beleend met de goederen van Vianen 288) en op dezelfde dag met het gerecht 
van Otterspoorbroek enz.289) Ook werd zij beleend met het huis te Velsen. 
Zij hertrouwde voor 19 september 1646 290) met Johan van Raesjelt, heer 
van Doodewaard en Hien, zoon van Adolf van Raesfelt en Berendina van 
den Bongard, haar achterneef dus. Het echtpaar machtigde op 9 oktober 
1646 Evert Gijsbertsz. van Wijck om 5 morgen land in Themaat te verko
pen.291) Op 13 mei 1656 werd door hen procuratie gegeven aan notaris Gijs-
bert van Bijlevelt.292) 

278) Ibidem. 
279) Nederlandsche kasteelen. Deel Til. blz. 227. 
280) De Geer, a.w. blz. 122. 
281) RAU. Archief van het domkapittel, inv. 2368. 
282) Nederlandsche Kasteelen. Deel III. blz. 227. 
283) P. W. L. [othes]. Ridderhofstad Nijenrode. Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden 
en statistiek van Utrecht. 3e jrg. 1837. blz. 403. 
284) RAA. Van Rhemen. fol. 1025. 
285) GAU. DTB. inv. 475a. 
286) RAU. RA. inv. 230. 
287) De Navorscher. 46e jrg.. 1896. blz. 124. 
288) De Geer, a.w. blz. 121 en 122. 
289) Archief van het kasteel Nijenrode te Breukelen. Charter nr 8. 
290) De Nederlandsche Leeuw. 34e jrg.. 1916. kol. 286. 
291) GAU. Inv. S 209. 
292) Ibidem. 
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Johan van Raesfelt overleed op 5 augustus 1657 te Hien en werd daar ook 
begraven. Hij was door de boeren doodgeslagen. Op 25 juni 1659 zien wij 
dat mr. Jacob van Sijpenesse optrad als rentmeester van Anna van den Bon-
gaert.293) De uiterwaard de Hooge Rootvoet die zij in 1634 van haar ouders 
had geërfd, was volgens verklaring van Lenart Cornelisz. op 10 januari 1660 
voor zes jaar door hem van John van Raesfelt gehuurd.294) 
Anna van den Bongaard maakte haar testament op 20 augustus 1661 op 
huize Oudt Teylingen voor notaris Jan Hanneman uit 's-Gravenhage,295) 
dat besloten aan notaris Johannes van Campen uit Leiden werd aangeboden. 
Bij dit testament behoorden codicillen, waarvan de laatste, van 15 decem
ber 1662, op 2 januari 1663 toen Anna zieckelick te bedde leggende was, 
in bewaring werd gegeven. Zij overleed kort voor 8 oktober 1663 op Oudt 
Teylingen, aangezien op die datum haar besloten testament werd geopend.296) 
Notaris Hanneman was haar rentmeester en trad in 1664 en 1665 op als 
haar executeur.297) Op 24 januari 1665 hield hij een publieke verkoping 
van de onroerende goederen,298) 

VII-1 Jan van den Bongaert, geboren circa 1590, overleden tussen 26 sep
tember 1671 en 30 juli 1674.299) Op 4 februari 1621 trouwde hij als jonggezel 
van Breukelen en daar wonende in de Domkerk te Utrecht met Claesje 
Collaerts, jongedochter van Zaltbommel en wonende op de Neude te 
Utrecht.300) Reeds op 1 oktober 1626 hertrouwde hij in de Hervormde kerk 
te Utrecht met Petronella Pietersdr. van Portengen, jongedochter van 
Utrecht, wonende op de Ganzenmarkt.301) Zij overleed na 30 juli 1674.302) 
Zij woonden in de Klapstraat te Breukelen.303) In 1618 werd Jan van Bon-
gaerdt benoemd tot schout te Breukelen.304) Zijn zegel toonde een keper 
met als helmteken een bekleed mansborstbeeld, waarvan de borst beladen 
met een keper.305) 
Op 24 juli 1618 deed hij afstand van een morgen land op Otterspoorbroek, 
gelegen in 4 morgen, erfpacht van de vicarie op het St. Peters altaar te 
Breukelen, ten behoeve van Barbara Aerts weduwe.306) Hij vervulde ook de 

293) GAU. Inv. S 220. 
294) RAU. RA, inv. 227. 
295) Gemeente-archief te 's-Gravenhage. Protocol van notaris Jan Hanneman te 
's-Gravenhage. 
296) Gemeente-archief van Leiden. Notarieel archief, inv. 884. Protocol van notaris 
Johannes van Campen te Leiden. 
297) GAU. Inv. S 209. 
298) Zie noot 296. 
299) RAU. RA. inv. 2042. fol. 23. 
300) GAU. DTB. inv. 454. 
301) Ibidem. 
302) RAU. RA, inv. 2042. fol. 23. 
303) RAU. RA. inv. 2042, fol. 58. 
304) RAU. Archief van het kapittel van St. Marie. inv. 685. 
305) Collectie Muschart. Verwijst naar een lakafdruk in de volmachten van de Gelderse 
Leenkamer. Het Rijksarchief te Arnhem bericht dat het een opgedrukt zegel is op een 
volmacht van 25 september 1619. Leenkamer, inv. 136. 
306) RAU. RA, inv. 2042, fol. 5. 
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functie van kerkmeester in welke kwaliteit hij op 8 mei 1629 optrad bij het 
transport van 3 morgen en 2 hont land in Portengen.307)308) Zoals in zijn po
sitie gebruikelijk trad hij herhaaldelijk in allerlei zaken als gemachtigde op. 
Hij stelde zich voor anderen borg, en anderen stelden zich borg voor hem. 
Ook trad hij op als getuige bij het passeren van testamenten enz. Zijn naam 
komt in de oude registers vaak voor, ook als eigenaar van bepaalde stukken 
grond. Op 3 maart 1627 droeg hij aan Henrick Woutersz. van Groll, stra-
temaker te Utrecht op, het opnieuw bestraten van een straat te Breukelen, 
lang 40 roeden.389) Op 12 mei 1630 verklaarden hij en zijn vrouw Petronella 
uit de boedel van Maria Bruyn van Raephorst ontvangen te hebben een som, 
groot 1521 gulden, 17 stuivers en 8 penningen. 

In zijn functie heeft hij echter fouten gemaakt die in eerste instantie ge
leid hebben tot zijn ontslag als schout. Toen hij op 2 maart 1633 van jonk
heer Bernard van den Bongaert, als patroon van de kerk te Breukelen, pro
curatie kreeg om 7 morgen land van de kerk te transporteren,310) had hij aan 
de koopster, Geertruyt Huydecopers te Maarssen, de voorwaarde gesteld 
dat hem een zilveren beker ter waarde van 40 gulden zou worden aange
boden.311) Wel bleef hij secretaris, maar het schoutambt ging over aan Johan 
van der Schuer, zoals uit een akte van 27 september 1634 blijkt.312) 
Op 15 april 1648 gaven Johan van Raesfelt en zijn vrouw Anna van den 
Bongardt, als erfgenamen van Bernard van den Bongardt, heer van Nijen-
rode, machtiging aan Peter van Sompeecken tot afhandeling van de zaak tegen 
Jan van den Bongardt aangaande de cassatie van het secretariaatschap 
van Breukelen.313) Dit zou misschien verband kunnen houden met het hier
voor genoemde vonnis van het Hof van Utrecht van 20 december 1649 betref
fende de ontvangst van koptienden van Gooiland.314) Op 2 december 1663 
geeft Johan van den Bongert, secretaris van Breukelen en bezitter van de vi-
carie op het St. Anna-altaar in de kerk aldaar, toestemming aan de ingelan
den van de polder Kortrijk om 6 morgen land aan de Schinckeldijk langs 
het water, genaamd Heykop, af te graven tot verhoging van de kade langs 
de Heykop, van de Schinckeldijk tot de Portengensebrug toe, tegen beta
ling van 637 gulden en 10 stuivers.315) 

Petronella van Portengen maakte op 1 april 1667 een afzonderlijk testament 
waarin zij als haar erfgenamen benoemde haar zoon Floris die een prelegaat 
van tweehonderd gulden werd toebedeeld, evenals zijn zuster Maria die bo
vendien nog al haar kleren en goud en zilver zou ontvangen. Haar kleindoch
ter Petronella, oudste nagelaten dochter van haar overleden zoon Peter, zou 
uit haar boedel de grootste zilveren beker krijgen. De kinderen of kleinkin-

307) RAU. RA, inv. 840*. 
308) RAU. RA, inv. 842. Protocol van transporten enz. van het Zuideinde van Porten
gen enz. 
309) GAU. Inv. S 193. 
310) GAU. Inv. S 196. 
311) GAU. Inv. S 209. 
312) GAU. Inv. S 200. 
313) GAU. Inv. S 209. 
314) De Geer, a.w. blz. 122 
315) RAU. RA, inv. 747. 
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T D O Ï I 

Gravure naar Jan de Beyer van 1744 van hel dorp Breukelen, met 
rechts daarop afgebeeld het Rechthuis, dat aan verschillende ge
neraties Van den Bongaerl goed bekend was. Het gebouw staat er 
nog steeds. 

deren uit het eerste huwelijk van haar man werden niet genoemd.316) 
Op 2 november 1669 maakte het echtpaar gezamenlijk een testament waar
in allereerst Petronella, dochter van hun overleden zoon, de grootste zil
veren beker kreeg toebedeeld; aan Jan van den Bongardt, hun overleden 
zoons zoon, de som van vijftig gulden en aan hun dochter Maijcken van den 
Bongardt al het goud- en zilverwerk en al haar kleding. Hun zoon Floris zou 
vijfhonderd gulden ontvangen met daarbij de kleren van zijn vader. Johan 
van den Bongardt, testateur, verklaarde verder dat zijn zoon Cornells van 
den Bongardt de som van vijfentwintig gulden zou ontvangen, evenals Evert 
Vijffhuizen, de nagelaten zoon van zijn overleden dochter Maria. Hij wilde 
dat beiden daarmee zouden afzien van de overige nalatenschap om redenen 
hem daer toe moverende. Alle verdere roerende en onroerende goederen wer
den voor de helft toegewezen aan hun dochter Maijcken en de andere helft 
aan de gezamenlijke kinderen van hun overleden zoon Peter. Een onwillige 
erfgenaam zou van de gehele erfenis verstoken blijven.317) 

316) 
317) 
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De oorzaak waarom de kinderen uit het eerste huwelijk zo misdeeld werden, 
is vermoedelijk dat zij het met hun stiefmoeder niet goed konden vinden. 
Misschien zouden zij om die reden het huis van hun vader zo spoedig moge
lijk hebben willen verlaten. Het feit dat de dochter Maria reeds als zestien
jarige wilde testeren en ook de emigratie van haar broer Cornelis kunnen in 
die richting wijzen. 

Uit het eerste huwelijk: 

1 Cornelis van den Bongaert, volgt onder VIII-1. 

2 Maria van den Bongaert, diende reeds als zestienjarige op 15 mei 1638 
een verzoek in bij het Hof van Utrecht om te mogen testeren.318) Het protocol 
van de betreffende notaris Cornelis van Asch is verloren gegaan. Maria zal 
dus vermoedelijk in 1622 zijn geboren. Op 2 juni 1650 trouwde zij in de 
Hervormde kerk te Utrecht met Geraert Vij'ffhuysen, jonggezel van Utrecht, 
wonende aan de Steenweg.319) Op 18 oktober 1650 staat hun dochter Sara 
ingeschreven als gedoopt in de Buurkerk.320) Maria zal vermoedelijk in het 
kraambed zijn gestorven, want zij staat op 11 november 1650 ingeschre
ven als begraven in de Buurkerk, nalatende haer man mit echte onmundige 
kynderen.321) Hun zoon Evert die in het testament van 2 november 1669 van 
zijn grootvader Jan van den Bongaert als erfgenaam voorkomt,322) zal dus 
vóór hun huwelijk zijn geboren. Geraert Vijffhuysen hertrouwde in 1656 in 
de Hervormde kerk te Utrecht met Adriana Catharina van Heert, weduwe 
van Joost Roelant van der Beeck.323) 

Uit het tweede huwelijk: 

3 Peter van den Bongaert, volgt onder VIII-2. 

4 Maychje van den Bongaert. Zij trouwde met Jan Vogel en is vermoede
lijk kort voor 27 mei 1681 overleden, op welke datum op verzoek van de 
erfgenamen de waarde werd geschat van het huis in de Klapstraat waarin 
zij had gewoond.324) Haar man was kerkmeester in welke functie hij begin 
1676 optrad bij de verkoop van een morgen land gelegen in Breukelen-
Nijenrode.325) Op 26 september 1671 ging het huis in de Klapstraat, leengoed 
van Nijenrode, in zijn bezit over na opdracht van zijn schoonvader.326) Hen-
ricus Ribbius stelde zich op 23 juli 1681 borg voor de erfgenamen van 

318) RAU. RA, inv. 230. 
319) GAU. DTB, inv. 454. 
320) GAU. Alfabetisch register van gedoopten. 
321) GAU. Register van overledenen. 
322) GAU. Inv. S 222. 
323) GAU. DTB. inv. 454. 
324) RAU. RA, inv. 747. 
325) GAU. Inv. S 232. Protocol van notaris Willem van der Houve te Utrecht. 
326) RAU. RA, inv. 2042, fol. 58. 
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Johan Vogel en Maria van den Bongaert.327) Jan Vogel is dus overleden tussen 
16 mei 1676 en 27 mei 1681. 

5 Floris van den Bongaert, volgt onder VIII-3. 

VIH-1 Cornells van den Bongaert, geboren te Breukelen, waarschijnlijk in 
1621 en vermoedelijk in 1641 getrouwd met Geesje Willems. Het echtpaar 
emigreerde naar Nieuw-Nederland, waarschijlijk tussen 1644 en 1651. Hij 
overleed in 1681, zijn vrouw in 1683. Op 30 oktober 1654 werd hij in een 
akte vermeld als eigenaar van een boerderij in Fiatbush, Long Island, die 
circa 1652 was gebouwd.328) 

Uit dit huwelijk: 

1 Claesje van den Bongaert, vermoedelijk in 1641 of 1642 in Nederland 
geboren. Zij huwde met Hendrick Brinkerhoff, zoon van Joris Brinkerhoff 
en Susanna Dubbels, gedoopt te Amsterdam in 1629. Zij zijn beiden circa 
1708 overleden. 

2 Jan van den Bongaert, vermoedelijk in Nederland geboren circa 1644. 
Er wordt ook gesteld dat hij in Flatbush, Long Island, geboren zou zijn. 
Later woonde hij in Hackensack, New Jersey. Hij trouwde met Angenietje 
Strycker, dochter van Jacob Gerritse Strycker en Lambertje Sembering. Jan 
is circa 1712 overleden. Dit echtpaar had elf kinderen, waaruit een zeer tal
rijk nageslacht. 

3 Cornells van den Bongaert, woonde in Flatbush, Long Island, waar hij 
in 1663 is overleden. 

4 Wyntje van den Bongaert, gedoopt op 18 juli 1651 in de Hervormde kerk 
te Nieuw Amsterdam. Zij overleed in 1700. Trouwde in december 1673 
met Gerret Stryker van Flatlands, Long Island, zoon van Jacob Gerretse 
Stryker en Ida Huybrechts. In 1688 was hij sheriff van Kings County, N.Y. 
In 1693 maakte hij een testament. Hij overleed in 1695. 

VIII-2 Peter van den Bongaert. Hij was voor 1 april 1667 overleden. Zijn 
naam komt alleen voor in het testament van zijn moeder van die datum,329) 
in dat van zijn vader en moeder van 2 december 1669 330) en in de hierna te 
noemen akte van 8 februari 1694. Hij was getrouwd met N.N. 

327) RAU. RA, inv. 234. 
328) De gegevens betreffende dit gezin zijn goeddeels afkomstig van de heer Cornelius 
V. R. Bogert uit Oreland, Pennsylvania, U.S.A.. een nakomeling van deze Cornelis van 
den Bongaert. 
329) GAU. Inv. S 222. 
330) Ibidem. 
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Uit dit huwelijk: 

1 Jan van den Bongaert, voor 8 februari 1694 overleden, blijkens een akte 
van uitkoop van die datum tussen Gijsbertje Barents Nes (van Es), weduwe 
van Floris van den Bongart en de nagelaten kinderen van diens broer Peter 
van den Bongaert. Floris en zijn vrouw hadden de boedels tot dan beheerd, 
maar na het overlijden van Floris is Gijsbertje tot uitkoop overgegaan. De 
gehele nalatenschap van Peter, inclusief de schulden, werd aan haar toege
wezen, tegen betaling van een som van 350 gulden, binnen zes maanden 
aan de erfgenamen te voldoen.331) 

2 Pieter van den Bongaert, voor 8 februari 1694 overleden; zijn weduwe 
was Elisabeth Esdre.33'2) 

3 Petronella van den Bongaert. Wordt genoemd in het testament van haar 
grootouders van 1 april 1667 en 2 december 1669.333) Zij was gehuwd met 
N. N. Blomsaat. Op 26 september 1694 verklaarde Jakob Blomsaat, oom 
en voogd van Hendrik Blomsaat, Gijsbertje Barents van Nes ontslagen van 
alle verplichtingen van verantwoording ten aanzien van de erfenis van Jan 
en Maaygje van den Bongaert, tegenover de onmondige en overige erfge
namen, zoals beschreven in de akte van uitkoop van 8 februari 1694.334) 

4 Maria van den Bongaert. In de akte van uitkoop staat zij vermeld als 
weduwe van Boy Pietersz. Kuyl.335) 

5 Maaygje van den Bongaert, voor 8 februari 1694 overleden.336 

6 Catharina van den Bongaert.331) 

VIII-3 Floris van den Bongaert, zal circa 1640 zijn geboren en komt voor 
in de testamenten van zijn vader en moeder.338) Hij werd op 16 november 
1693 in de kerk te Breukelen begraven.339) Op 28 mei 1676 trouwde hij 
in de Hervormde kerk te Breukelen met Gijsbertje Barents van Es.3i0) Zij 
woonden toen beiden te Breukelen. Gijsbertje zal circa 1652 zijn geboren en 
werd op 14 maart 1703 te Breukelen begraven.341) In 1669 staat Floris ge
noteerd als bezitter van een vicarie in de kapel van het huis van Ruwiel.342) 

331) RAU. RA, inv. 1775. Protocol van notaris Hendrik Verwoert te Breukelen. 
332) Ibidem. 
333) GAU. Inv. S 222. 
334) RAU. RA, inv. 1775. 
335) Ibidem. 
336) Ibidem. 
337) Ibidem. 
338) GAU. Inv. S 222, akten van 1 april 1667 en 2 november 1669. 
339) RAU. DTB, inv. 93. Register der Gereformeerde Gemeente te Breukelen van ont
vangst van rechten voor het openen der graven, het overluiden enz. 
340) Archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente te Breukelen. A. Kerkeraad 
(en diaconie) (hierna geciteerd als N H G Breukelen), inv. 7. Trouwboek. 
341) RAU. DTB, inv. 93. 
342) H. Verloren van Themaat. Geschiedenis der vicarien in de Provincie Utrecht en 
der geestelijke- en gebenificieerde goederen in het algemeen, na de Reformatie. Bijlage 
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Hij was gerechtsbode, zoals blijkt uit de akte van de gerechtelijke verkoop 
aan hem op 19 juni 1683 van een erf met een ruïne, gelegen aan het einde 
van de Klapstraat.343) In de jaren 1684, 1687 en 1688 trad hij herhaaldelijk 
op als plaatsvervangend schout. Op 23 juni 1695 gaf Gijsbertje procuratie 
aan Johannes Wees, procureur voor het Hof van Utrecht.344) 30 November 
1697 was er een geding tussen haar als mede-erfgename van Maychje van 
den Bongaard, en Aris Comelisz. van de Weert over verschuldigde huishuur 
tot een bedrag van 23 gulden.343) 
Het erf aan het einde van de Klapstraat werd op 31 oktober 1698 door 
Gijsbertje verkocht aan Hendrick Hendricksz. Biksteen.348) Op 24 februari 
1699 verhuurde zij aan Frederick van der Horst, gerechtsbode van Nijen-
rode, en Maria van Bosweerde, echtlieden, een huis en erf gelegen in de Klap
straat, waar de Keizers Kroon uithangt, voor de duur van tien jaar, voor 
een jaarlijkse huur van 140 carolusguldens, benevens de accijns op de tabak, 
en jaarlijks vijf gulden voor de vijf kinderen van de verhuurster.347) Marritje 
Lamberts, weduwe van Anthoni van Geyn, stelde zich op 25 september 
1703 borg voor haar zoon Willem van Geyn, die op 6 september het huis 
in de Klapstraat van de erven gekocht had voor de som van 1000 gulden.348) 

Uit dit huwelijk: 

1 Peternella van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breuke-
len op 21 april 1678.349) Woonde in 1703 in Amsterdam.350) Zij trouwde op 
15 augustus 1706 in de kerk te Breukelen met Jan Gerritsz. van Beusekom, 
jongeman van Breukelen, doch toen te Ter Aa wonende,351) zoon van Gerret 
Thunesz. van Beusekom en Neeltie Jans Oucoop.332) 

2 Pieter van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Ter Aa op 
24 augustus 1679 353) en voor 19 september 1686 gestorven. 

3 Maria van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breukelen 
op 3 april 1681.354) Zij trouwde op 4 april 1697 te Wilnis met Maarten Jansz. 
van Rossum, jongeman uit Oud Aa. Zij woonden toen beiden te Breuke
len.355) Op 25 september 1699 was zij doopgetuige te Breukelen voor Aart, 
zoon van Cornelis Teunisz. en Hendrikje Jans.356) Deze laatste was waar
schijnlijk haar schoonzuster. 

K. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch genootschap gevestigd te Utrecht, 
deel 4. Utrecht 1881. blz. 591. 
343) RAU. RA, inv. 747. 
344) RAU. RA, inv. 1775. 
345) RAU. RA. inv. 741. Gerechtsrol van Breukelen-Nijenrode. 
346) RAU. RA. inv. 1775. 
347) Ibidem. 
348) Ibidem. 
349) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
350) RAU. RA, inv. 1775. 
351) NHG. Breukelen, A. inv. 7. Trouwboek. 
352) Ibidem. 
353) Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Ter Aa. Doopboek. 
354) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
355) NHG Breukelen. A. inv. 7. Trouwboek. 
356) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
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Na het overlijden van Gijsbertje Barents van Es, gaven op 25 mei 1703 
Maarten Jansz. van Rossen, herbergier te Ter Aa, gehuwd met Maria Flo-
ris van den Bongard, en Cornelis Barentsen van Nes, als oom en voogd over 
Maygje, Annitje en Barnardus van den Bongard, voor zichzelf en voor Nellitje 
van den Bongard, wonende te Amsterdam, procuratie aan Thomas Vosch 
van Avesaed, procureur voor het Hof van Utrecht.357) 
Op 22 september 1740 lieten Maarten en Maria een mutueel testament ma
ken.358) Op dezelfde datum treedt hij op in een akte van uitkoop als voogd 
over Manis van den Bogaard, minderjarige zoon van Ari van den Bogaard en 
Gijsje van Rossum, zijn overleden zuster.359) 

4 Maygje van den Bongaert, geboren in 1682/3? 

5 Anna van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breukelen 
op 25 mei 1684 met de naam Annamargriet,360) en in dezelfde kerk begra
ven op 9 mei 1729.361) Op 11 april 1714 verhuurde Hendrik van Tol aan 
Willem Jansz. van der Horst zijn woning te Breukelen aan de Klapstraat, 
waar Anna van den Bongaert toen in woonde.362) Zij trouwde op 9 augustus 
1716 in de kerk te Breukelen met Hendrik Jansz. Bonekamp, jongeman van 
Vriezenveen, oud 40 jaar en wonende te Breukelen. Haar zwager Maarten van 
Rossum was getuige.363) Haar man is na haar overleden. 

6 Bieter van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breukelen 
op 19 september 1686 364) en in dezelfde kerk begraven op 31 augustus 
1693.365) 

7 Barnard van den Bongaert, volgt onder IX-1. 

8 Catharina van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breuke
len op 29 mei 1692 met haar zuster Maria als peet.366) Zij werd in dezelfde 
kerk begraven op 30 oktober 1696.367) 

IX-1 Barnard van den Bongaert, geboren te Breukelen en aldaar gedoopt 
op 24 februari 1689.368) Op 25 september 1707 trouwde hij in de Hervormde 
kerk te Breukelen met Jacoba van der Horst,369) dochter van Jan Willemsz. 
van der Horst en Cornelia Reyers Cromhout,370) gedoopt te Breukelen op 

357) RAU. RA, inv. 1775. 
358) RAU. RA, inv. 1178. Protocol van notaris Joan Stoesak te Breukelen. 
359) Ibidem. 
360) NHG Breukelen. A. inv. 3. Doopboek. 
361) RAU. DTB, inv. 93. 
362) RAU. RA. inv. 1775. 
363) RAU. DTB. inv. 88. Huwelijksregister der Gereformeerde Gemeente te Breukelen. 
364) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
365) RAU. DTB, inv. 93. 
366) N H G Breukelen. A. inv. 3. Doopboek. 
367) RAU. DTB, inv. 93. 
368) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
369) NHG Breukelen, A, inv. 7. Trouwboek. 
370) Ibidem. 
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15 juli 1683.371) Voor hem waren getuigen Kornelis Barentsz. van Nes en 
Maarten van Rossum, voor haar was het haar vader.372) 
Barnard is in 1715 met het schip de Elisabeth als ondertimmerman van 
Amsterdam naar Oost-Indië gevaren. Op 30 september 1716 kreeg zijn 
vrouw Jakomijntje Barents of Jaapje Jans van der Horst, van de diaconie 
25 gulden voor levensonderhoud voorgeschoten. Dit zou drie maanden van 
zijn verdiende gage zijn. Verdere uitkeringen staan niet genoteerd. Op 23 
november 1717 werden de 25 gulden terugbetaald.373) Is Barnard in Oost-In
dië overleden? Zijn naam komt in de Breukelse registers niet meer voor. 
Weliswaar wordt Jacobje op 26 december 1719 bij een inschrijving als 
doopgetuige vermeld als de huisvrouw, dus niet de weduwe, van Barnard 
van den Bongert,374) maar daar staat tegenover dat er op 21 oktober 1722 een 
officiële verklaring van schout en schepenen van Breukelen is dat Jacomijntje 
Barents de wettige echtgenote was van Barent van den Bongaert en dat zij 
en haar drie kinderen zijn universele erfgenamen zijn.375) Een dergelijke ver-
K l a r i n g ZOU 111CI UUUlg £1JH gCWttSL CU3 J j d l l i a i U IvOll IV v v i v i l AH AJivwiwiv»* 

zou zijn overleden. 
In het doopregister komt Jacobje herhaaldelijk voor als getuige bij de doop 
van de kinderen van haar dochters Cornelia en Jannetje.376) Op 17 mei 
1748 zag zij af van haar deel in de erfenis van Gougje van der Swaan, 
ten gunste van de kerk van Breukelen.377) Zij werd daar op 18 december 
1772 begraven.378) 

Uit dit huwelijk: 

1 Floris van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breukelen 
op 16 oktober 1707, waarbij getuige was Anna van den Bongaerdt.379) Hij 
is vermoedelijk jong gestorven, in elk geval voor de genoemde verklaring 
van 21 oktober 1722. 

2 Gijsbertje van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breuke
len op 21 juli 1709, waarbij Anna van den Bongaerdt getuige was.380) Zij 
werd in de kerk begraven op 22 april 1738.381) Er is in de kerk een grafsteen 
aanwezig waarop vermeld staat Yacoba van den Bongaert 1738 en daar
onder Arij Eland 1773.382) Deze naam Yacoba is raadselachtig. Een doop-
datum is niet te vinden en ook geen inschrijving in het begrafenisregister. 
Wel werd een familielid, Arij Eland, in hetzelfde graf begraven. Bovendien 

371) NHG Breukelen, A, inv. 3. Doopboek. 
372) NHG Breukelen, A, inv. 7. Trouwboek. 
373) NHG Breukelen, A, inv. 28a. Register van obligation en plechtbrieven. vrijwillige 
giften, erven, versterven, contracten etc. der Diaconie. 
374) RAU. DTB, inv. 86. Doopregister der Gereformeerde Gemeente te Breukelen. 
375) RAU. RA. inv. 747. 
376) RAU. DTB. inv. 86. 
377) RAU. RA, inv. 1178. 
378) RAU. DTB. inv. 93. 
379) RAU. DTB. inv. 86. 
380) Ibidem. 
381) RAU. DTB, inv. 93. 
382) Bloys van Treslong Prins, a.w. blz. 50. 
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is er de verklaring van 21 oktober 1722 waarin sprake is van drie kinderen, 
zodat het haast niet anders kan zijn dan dat de steenhouwer per vergissing 
de naam van de moeder in plaats van die van haar dochter Gijsbertje heeft 
gebeiteld. Of was Jacoba misschien de roepnaam? 

3 Cornelia van den Bongaert, gedoopt in de Hervormde kerk te Breukelen 
op 14 augustus 1712. Getuige was Annetje van Kesteren, huisvrouw van 
Jakob Meynsz.383) Zij werd begraven te Breukelen op 26 oktober 1751.384) Op 
Paasdag 1 april 1736 trouwde zij in de Hervormde kerk te Breukelen met 
Gerrit van Leersum, geboren te Eek en wonende te Breukelen. Zij werd ge
assisteerd door haar moeder.385) 

4 Jannetje van den Bongaert, trouwde op 5 februari 1741 als jongedochter, 
met als getuige haar moeder, in de Hervormde kerk te Breukelen met Cor
nells van Nieukerk,386) zoon van Paulus van Nieukerk en Neeltje Jans Scheer. 
Hij was weduwnaar van Elizabeth van der Horst en afkomstig uit Nieuwer-
sluis. Zij woonden te Breukelen.387) Tevoren, op 17 januari, waren hun hu
welijksvoorwaarden opgesteld. De bruid, die toen meerderjarig was, bracht 
haar bezittingen in ter waarde van 500 gulden. Getuigen waren Peter Mas-
senier en Jan van Vassen.388) 
Cornelis overleed op 25 juni 1747 389) en staat op 3 juli ingeschreven als be
graven in de kerk te Breukelen.390) Op 22 maart 1748 werd op verzoek van 
Jan Diepgrond, voogd over de kinderen uit het vorige huwelijk van Cornelis, 
een inventaris van de goederen opgesteld.391) De boedelscheiding vond plaats 
op 29 april 1748, waarbij de boedel ter waarde van 871 gulden en 11 
stuivers in zeven porties werd verdeeld, nl. vier voor Jannetje en haar drie 
kinderen en drie voor de drie voorkinderen.392) 
Jannetje hertrouwde in de Hervormde kerk te Breukelen op 3 oktober 1751 
met Arij Eland, jongeman geboortig van Amsterdam, geassisteerd door zijn 
moeder en wonende te Breukelen.393) Hij werd in 1773 in dezelfde kerk be
graven.394) Jannetje volgde hem op 10 augustus 1782.395) 

383) RAU. DTB. inv. 86. 
384) RAU. DTB. inv. 93. 
385) RAU. DTB. inv. 88. 
386) Ibidem. 
387) Ibidem, fol. 19. 
388) RAU. RA, inv. 1178. 
389) Ibidem. 
390) RAU. DTB. inv. 93. 
391) RAU. RA. inv. 1178. 
392) Ibidem. 
393) RAU. DTB. inv. 88. 
394) Bloys van Treslong Prins. a.w. blz. 50. 
395) RAU. DTB, inv. 93. 
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