DE BONT
(Vianen)
door
H.T.M. de Raad
(Eerder gepubliceerd in Kronieken (1998), een uitgave van de Genealogische Vereniging
Prometheus)
Inleiding
Stamvader Cornelis Roelofsz. (I) woonde buiten de Lekpoort van de stad Vianen aan de
westzijde van de Havendijk. Voor zover bekend en voor zover zij in Vianen leefden, woonden
vrijwel al zijn nakomelingen buiten de Lekpoort die leidt naar de haven van de stad Vianen.
Eén van zijn zoons, te weten Roelof Cornelisz. de Bont (IIb) woonde in Liefkenshoek
tegenover het schippershuisje waar ‘Hont in de Pot’ uithangt. Het schippershuisje stond op
een plein aan de oostzijde van de Havendijk.1 Gerrit Pietersz. Queldam, de schoonvader van
Roelof Roelofsz. de Bont (IIIc) woonde eveneens in Liefkenshoek, namelijk bij de blekerij.
Roelof Roelofsz. de Bont zelf en diens broer Teunis Roelofsz. (IIb-2) woonden op de
Somerdijk, die uit kwam op de Havendijk. Hun twee andere broers, namelijk Matthijs (IIb-3)
en Joost Roelofsz. de Bont (IIId) woonden op de Havendijk. Claes (IIIa) en zijn broer Joost
Meertense de Bont (IIIb) woonden samen in een huis dat stond naast de herberg de
Crommenelleboogh. Deze herberg stond aan het einde van de Havendijk aan de dijk of weg
naar de haven. De leden van de familie de Bont moeten we hoofdzakelijk zoeken in de klasse
der loontrekkers. In de wintermaanden, het jaargetijde dat er minder werk was, of als er wel
werk was, minder betaald werd daar er korter gewerkt werd, moest er door hen geld worden
geleend. De leningen varieerden van 50 tot 100 gld. Werkgelegenheid was er op de Havendijk
ruim aanwezig: het laden en lossen van (binnenvaart)schepen, er was een scheepstimmerwerf,
een blekerij en de brouwerij de ‘Witte Leeuw’. Tevens was er nog voldoende emplooi als
tapper in één van de vele herbergen. Genoemd is reeds de ‘Crommenelleboogh’. Daarnaast
was er nog de herberg het ‘Vergulde Kruys’ op de hoek van de Somerdijk en de oostzijde van
de Havendijk. Oostelijk hiervan stond de herberg het ‘Witte Kruys’. Namen van huizen als de
Wildeman, de Hulck, het Cleveren Bladt en Daar Den Ed(elen) Baes Uithangt, doen
vermoeden dat ook hier het een en ander gedronken kon worden. Ook de vele steenovens in
en om Vianen zorgden voor werkgelegenheid. Joost de Bont (IIIb) was in de maand augustus
van 1726 werkzaam op een steenoven. Deze steenoven moet zeer dicht bij de Havendijk
hebben gelegen, daar zijn vrouw Maria Lockhorst hem op een dag kwam halen om mee naar
huis te gaan. De familienaam de Bont wordt voor het eerst gebruikt op 17 april 1667 te
Utrecht wanneer Joost Cornelisz. de Bont aldaar in de Domstraet een woning koopt. Daarna
wordt deze Joost vermeld met familienaam de Bont op 21 augustus 1672 te Utrecht bij de
doop van zijn dochter Theuntje, en op 3 september 1675 voor de weeskamer van Utrecht na
het overlijden van zijn vrouw Jannichje Gerrits Hissingh (Hessen). Er is niet uitputtend
gezocht naar eventueel verder nageslacht van Cornelis Roeloffsz. de Bont (IIIc) en diens zoon
Teunis Cornelisz. de Bont, wonende respectievelijk te Emmikhuizen en Renswoude.
Genealogie
I. CORNELIS ROELOFSZ., was reeds 8 april 16302 eigenaar van een huis en erf aan de
westzijde van de Havendijk buiten de Lekpoort van de stad Vianen, op 18 juni 16373 en 28
februari 16454 genoemd als belender. Dit huis met erf werd na zijn dood, door zijn vrouw en
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kinderen op 12 augustus 1668 getransporteerd aan zijn zoon Joost. Hij huwde met Maechien
Everts, overl. na 12 augustus 1668.5
Kinderen:
1.
JOOST CORNELISZ., volgt IIa.
2.
MEERTEN CORNELISZ., volgt IIb.
3.
ROELOF CORNELISZ., volgt IIc.
4.
BELICHIEN CORNELIS. Zij huwde met Jan Glande (Gloudy).
5.
GRIETGEN CORNELIS. Zij huwde met Quintijn Louis, wellicht zoon van Louis
Jansz., schipper en visverkoper buiten de stad Vianen op de Havendijk6
IIa. JOOST CORNELISZ. DE BONT, werd 12 september 16577, als afkomstig zijnde van
Vianen, burger van Utrecht. Op 17 april 16678 kocht hij van Maychgen Henricx van der Loo,
weduwe van Gijsbert Barentsz. Hol, te Utrecht een ‘camere ofte woninge in de Domstraet,
uytcomende op de Vismerckt, met een bepaling dat zij de schoorsteen met een loods ende
bottelrije kasten altijd zal mogen behouden, en bij veroudering of verval zal mogen
vernieuwen’. Joost kocht 12 augustus 16685 van zijn moeder, broeders en zusters, uit de
boedel van zijn vader, een huis en erf, staande en gelegen buiten de stad Vianen op de
Havendijk. Hij benoemde 3 september 16759 Peter Lam als voogd over zijn onmondige
kinderen. Hij huwde met Jannichje Gerrits Hissingh (Hessen), overl. voor 3 september
1675.9
Kinderen:
1.
ISAAC, ged. Utrecht (Domkerk) 29 augustus 1665.
2.
ISAAC, ged. Utrecht (Domkerk) 20 juni 1667.
3.
THEUNTJE, ged. Utrecht (Buurkerk) 21 augustus 1672.
IIb. MEERTEN CORNELISZ., vermeld 12 augustus 1668.5
Kinderen:
1.
CORNELIS, ged. Vianen 18 oktober 1668.
2.
CLAAS, volgt IIIa.
3.
TEUNIS, ged. Vianen 6 maart 1673.
4.
JOOST, volgt IIIb.
IIIa. CLAES MEERTENSZ. DE BONT, ged. Vianen 5 februari 1671, zat april/mei 169810
enige dagen in hechtenis op de Landpoort te Vianen, daar hij op 25 april van dat jaar met een
‘blootmes had geaggresseert’ op ene Jan Spaen en zich vervolgens had verzet tegen zijn
arrestatie door de dienaar van justitie. Nadat Claes had beloofd ‘dat hij sich van quade actien
sal wachten en sich gedragen als een eerlick man behoort te doen’ werd hij uit hechtenis
ontslagen. Hij kocht 6 februari 170011 met zijn broer Joost een huis en erf, gelegen buiten de
Lekpoort te Vianen aan het einde van de Havendijk, dat hij 19 januari 1708 met zijn broer
Joost als onderpand gebruikte voor een lening.12 Dit huis stond naast de herberg de
Crommenelleboogh aan het eind van de Havendijk.13 Hij huwde Vianen 27 april 1700 met
Evertje Hendrickx van Amerongen, geb. Amerongen.
Kinderen:
1.
TEUNTJE, ged. Vianen 24 maart 1701. Bij haar huwelijk wonende te Vianen. Zij
huwde Vianen 4 december 1727 met Matthijs Versteeg, geb. van de Graaf.
2.
HENDERICK, ged. Vianen 23 maart 1702.
3.
ENGEL, ged. Vianen 25 oktober 1703.
4.
GRIETJE, ged. Vianen 17 oktober 1706.
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IIIb. JOOST MEERTENSZ. DE BONT, ged. Vianen 12 maart 1676, kocht 6 februari
170011 met zijn broer Claes een huis en erf, gelegen buiten de Lekpoort te Vianen aan het
einde van de Havendijk, dat hij regelmatig als onderpand gebruikte voor leningen.14 Vanaf
1712 was hij de enige eigenaar van dit huis dat stond naast de herberg de
‘Crommenelleboogh’, gelegen aan het eind van de Havendijk en aan de dijk of weg naar de
haven.13 In de periode 1715-172115 woonde hij hier ook nog en in de periode 1726-1730
woonde hij nog altijd op de Havendijk zij het dat het niet meer bekend is of hij nog steeds in
hetzelfde huis woonde. Joost was 6 januari 173016 arbeider op een steenoven. Hij huwde 1e
Jaarsvelderkapel (ondertr. Vianen 21 februari 1705) met Eygje Hendericks van der Wal,
won. op Jaarsvelderkapel. Joost huwde 2e met Maria (van) Lockhorst, dochter van Arnoldus
(van) Lockhorst en Geertruyd Hamel. Het heeft kennelijk lang geduurd voor dat Joost en
Maria hun volledige deel hebben ontvangen uit de nalatenschap van haar vader Arnoldus
Lockhorst. Inzake deze nalatenschap machtigden Joost de Bont en Maria Lockhorst op 21
augustus 172617 Reynier Willesweerd, marktschipper van Vianen op Dordrecht, won. Vianen
en op 23 oktober 172918 machtigden de beide echtelieden juffr. Elisabet Brugge, weduwe
wijlen Sr. Arnoldus Lockhorst, won. tot Amsterdam, om in hun naam te vorderen en eisen
van Cornelis de Jongh, hospes tot Amsterdam en Reynier van Willesweerd, won. Vianen, de
papieren documenten en charters (bewijs van rekening). Op 6 januari 173016 machtigde Joost
zijn vrouw Maria van Lokhorst, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Arnoldus
van Lokhorst, gewoond hebbende en overleden te Amsterdam, verwekt bij zijn eerste vrouw
Geertruyd Hamel, om haar vaders boedel tot Amsterdam of elders te innen. Joost de Bont
verklaarde onvermogend te zijn om processen te voeren.
Op 1 september 172619 legden Dirk Fortuyn en Johanna van der Velde, echtelieden, Aafje
Roele, huisvrouw van Jan van Leeuwen, en Catharina Vergeer, bejaarde jonge dochter, allen
wonende buiten de stad Vianen en allen van competenten ouderdom, een verklaring af ten
behoeve van Joost de Bont en zijn vrouw Maria Lockhorst. Johanna van der Velde, die met
haar man inwoonde bij Joost de Bont, verklaarde dat Gerrit Lockhorst (een halfbroer van
Maria) bij zich hebbende N: den Bock, schipper varende van Amsterdam op Weesp, op 14
augustus 1726 van Amsterdam naar Vianen naar het huis van Joost de Bont en Maria
Lockhorst waren gekomen. Aldaar vroeg Gerrit Lockhorst aan Maria: ‘suster waar is u man’,
waarop zij antwoorde: ‘wat moet mij man doen’, waarop Gerrit Lockhorst zei: ‘hij moet met u
ten eersten mede naar Amsterdam’. Dirk Fortuyn, Johanna van der Velde, Aafje Roele en
Catharina Vergeer verklaarden gezamenlijk dat Gerrit Lockhorst en de schipper den Bok naar
het huis van Reynier van Willesweert, herbergier buiten de stad Vianen gingen, alwaar zij
gehoord hadden dat Gerrit Lockhorst tegen Maria Lockhorst zei: ‘vader verlang naar u om u
te spreecken en hij leyd zoo als de Heer wil, en soo gij lang wagt, off u alhier ophout dan sult
gij hem niet spreecken maar maakt u ten eersten reden en grijp maar voor den dag al dat gij
kund en krijt maar niet, want daar is haast bij, en segt sulx niet tegen menschen’. Maria
Lockhorst ging daarop direct naar haar man, die op dat moment op de steenoven werkte, om
met haar mee te gaan naar Amsterdam. Gerrit Lockhorst drong sterk aan, waarop Maria
Lockhorst met haar man en de schipper den Bok overvoeren (naar Vreeswijk aan de overzijde
van de Lek tegenover Vianen) ‘s middags om vier uur. Gerrit Lockhorst zelf was blijven
zitten drinken in de herberg van Reynier van Willesweert, alwaar hij ‘speelende in vreugde op
de fiool’ pas vier uur later overvoer. Allen (Dirk, Johanna, Aafje en Catharina) verklaarden
dat Gerrit Lockhorst in de herberg van Reynier van Willesweerd was gevraagd of diens vader
Arnoldus Lockhorst overleden was. Gerrit had daarop onmiddellijk geantwoord: ‘neen, maar
hij heeft den darden daagschen koors, en hij sit in een stoel’ Tevens had Gerrit geantwoord
dat zijn moeder slecht was, en dat hij haar niet meer levend zou zien. Vervolgens speelde
Gerrit ‘Goddelose duntjes onder andere van het Waterspuytje en het andere hoe lang geleden
etc.’ Hij ging twee uur door met het spelen op de viool, die daarvoor ene Simon den Drost in
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handen had gehad en aldaar op had gespeeld. Gerrit had hem gevraagd of hij daarop eens
mocht spelen, wat hij dus ook gedaan had. Dirk Fortuyn verklaarde verder nog dat Gerrit
Lockhorst, een kwartier later gevolgd door Reynier van Willesweert, ook naar de Vaart (=
Vreeswijk) was gegaan naar de herberg van N: van Brussel. Aldaar verzocht Reynier van
Willesweert aan de vrouw van de herbergier om Maria Lockhorst te mogen spreken. Hij ging
daarop naar de achterkamer, alwaar zich Maria en Gerrit Lockhorst bevonden. Ook de
Amsterdamse schipper den Bok volgde, ‘uyt schijn dat sij met hem Willesweert niet soude
spreecken, off daar toe geen occasie hebben’. Dirk Fortuyn en Reynier van Willesweert
kwamen in Vianen weer aan ‘s nachts om twaalf uur. Maria Lockhorst en haar man waren op
dat moment nog steeds in de herberg aan de Vaart, alwaar zij werden ‘opgehouden’ door Den
Bok. Ook in deze herberg had Gerrit Lockhorst gespeeld op de viool van Simon Drost, die
ook aldaar aanwezig was en gedanst had. Toen Gerrit Lockhorst nog in Vianen was hadden
Dirk Fortuyn en Aafje Roele hem horen zeggen dat ‘in cas zij Maria Lockhorst te vrede
mogte wesen, dat zij zoude proffiteren wegens haar vaderlijk goed, en erffenisse 250 gulden,
dan kan zij haar huysje vrij maken’. Aafje Roele had Gerrit Lockhorst naar de schuit gebracht
van haar man Jan van Leeuwen, waarmee Gerrit Lockhorst was overgevaren. Dirk Fortuyn en
Aafje Roele verklaarden verder nog dat toen Reynier van Willesweert, aan de Vaart Maria
Lockhorst zocht en wilde spreken en Gerrit Lockhorst dat merkte en zag, dat hij (Gerrit) zei
‘ik moet daar bij mede present wesen, want zij zullen haar wat in de ooren blasen en wil zij
met ons te raden gaan dan sal se wat hebben, en wil se niet na mij luysteren dan sal se geen
duyt hebben’.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
MERTEN, ged. Vianen 22 november 1705.
2.
MARTIJNTJE, ged. Vianen 28 mei 1707.
3.
HENDERICK, ged. Vianen 13 januari 1709.
4.
HENDRICK, volgt IVa.
5.
TEUNTJE, ged. Vianen 8 december 1712.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6.
ELISABET, ged. Vianen 20 juni 1717.
7.
ARNOLDUS, ged. Vianen 17 februari 1719.
8.
ARIAENTJE, ged. Vianen 11 januari 1724.
9.
GERTRUY, ged. Vianen 8 november 1725.
10.
JOOST, volgt IVb.
IVa. HENDRICK DE BONT, ged. Vianen 14 mei 1710. Bij zijn huwelijk wonende te
Vianen. Hij ondertr. Vianen 19 november 1733 met Hilligje Ververs, j.d., geb. en wonende te
Vianen, verm. dochter van Adam Fransen Ververs (Verwer) en Sandertje Willems van
Rooije.
Kinderen:
1.
JOOST, ged. Vianen 5 augustus 1734.
2.
EYGIEN, ged. Vianen 24 september 1735.
3.
ADAM, ged. Vianen 21 februari 1737.
4.
JOSINA, ged. Vianen 7 december 1738.
5.
SANDERTJE, ged. Vianen 6 december 1739.
6.
JOOST, ged. Vianen 11 november 1742.
7.
JOHANNES, ged. Vianen 7 juni 1744.
8.
JOHANNES, ged. Vianen 11 juli 1745.
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IVb. JOOST DE BONT, ged. Vianen 7 februari 1731. Hij is overl. na 1 september 1799.
Joost huwde Vianen 9 mei 1756 met Elisabet Johanna Catharina Speyer, ged. Vianen 30
mei 1734, dochter van Rijnier Speyer en Neeltie de Bruyn.
Kinderen:
1.
JOOST, ged. Vianen 6 februari 1757.
2.
REYNIER, ged. Vianen 22 april 1759.
3.
NEELTJE, ged. Vianen 3 mei 1761.
4.
MARTINUS, ged. Vianen 1 juni 1763.
5.
MARIA, ged. Vianen 13 april 1766.
6.
ELISABETH, ged. Vianen 12 februari 1769.
7.
RYNIER, volgt Va.
8.
HENDRIK, ged. Vianen 9 maart 1775.
9.
ADRIANUS, ged. Vianen 18 juni 1779.
Va. REINIER DE BOND, j.m., geb. en wonende te Vianen, ged. Vianen 4 augustus 1771.
Hij huwde Vreeswijk 24 augustus 1798 met Antonia Bos, j.d., geb. en wonende te Vreeswijk.
Zoon:
1.
HENDRIK JOOST, geb. Vreeswijk 27 augustus 1799.
IIc. ROELOF CORNELISZ. DE BONT, wonende te Vianen buiten de Lekpoort op de
Havendijk in Liefkenshoek tegen over het schippershuisje daar ‘Hont in de Pot’ uithangt. Hij
maakte 14 november 171221 te Vianen op hoge ouderdom nog een testament, waarbij hij al
zijn kleren, zowel wollen als linnen, legateerde aan zijn zoon Matthijs Roeloffsz. de Bont.
Aan zijn oudste zoon Cornelis Roeloffsz. de Bont legateerde hij de somma van 15 gld.
Matthijs Roeloffsz. de Bont werd aangesteld als zijn enige en algehele erfgenaam, daar
Matthijs zijn vader vele jaren in diens hoge ouderdom had bijgestaan en gealimenteerd, onder
de voorwaarde dat Matthijs de legitieme portie uit de nalatenschap van Roelof Cornelisz. de
Bont zou uit keren aan zijn broeders en zuster, met namen Cornelis, Roeloff, Lijsbeth
getrouwd met Jan Klaassen van Soelen, en Joost Roeloffsz. de Bont. Roelof is overl. voor 17
oktober 171722
Kinderen:
1.
CORNELIS ROELOFFSZ., volgt IIIc.
2.
TEUNIS ROELOFSZ., ged. Vianen 20 juli 1671. Hij was eigenaar van een huis en
erf22, staande en gelegen buiten de Lekpoort van de stad Vianen aan de noordzijde van
de Somerdijk, met het recht van vrije toegang tot de put staande op het erf
toebehorende aan Hendrik Messen. Teunis is overl. voor 14 november 1712.21
3.
MATTHIJS (TIJS) ROELOFFSZ., kocht 2 januari 1712 van de kerkeraad van de stad
van Vianen voor een betaalde somma van 130 gld. een huis en erf, gelegen buiten de
Lekpoort van de stad Vianen aan de westzijde van de Havendijk.23 Hij maakte 3 maart
172124 een testament, waarin hij zijn neef Roeloff Joosten de Bont, minderjarige zoon
van zijn overleden broeder Joost Roeloffsz. de Bont, aanstelde tot zijn universele
erfgenaam; voorts legateerde hij aan zijn twee broeders Cornelis en Roeloff Roeloffse
de Bont alsmede zijn zuster Lijsbet Roeloffse de Bont, huisvrouw van Jan Klaassen
van Zoelen, elk de somma van 25 gld. Matthijs maakte 26 december 172425, als
bejaard jongman, woonachtig op de Havendijk te Vianen, een tweede testament,
waarin hij de somma van 200 gld. legateerde aan zijn broer Cornelis Roeloffse de
Bont en de somma van 25 gld. aan Arnolda, dochter van Cornelis van Hensbergen; de
kleren van Matthijs en diens gouden en zilveren sieraden zouden gaan naar Matthijs,
de jongste zoon van Jan Klaassen van Soelen en Lijsbet Roeloffse de Bont;
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4.
5.

6.
7.

laatstgenoemde werd tevens aangesteld als erfgenaam in de verdere goederen van
Matthijs.
ROELOF ROELOFSZ., volgt IIId.
ELIJSABET ROELOFSE, ged. Vianen 4 december 1679, overl. na 26 december
1724.25 Zij ondertr. Vianen 14 mei 1700 met Jan Claassen van Soelen, geb. Vianen,
touwslager 170426 te Vianen, hij ondertekende 9 maart 169727 met Willem Tucker,
notarisklerk van Nicolaes Tucker een notariële akte. Jan is overl. tussen 3 maart
172124 en 26 december 172425 en was vermoedelijk een zoon van Claes Hermansz.
van Soelen.28
Zoon:
a.
Matthijs van Soelen, mr. touwslager, lijndraaier, wonende buiten de Lekpoort
van Vianen op de Havendijk. Hij verklaarde 18 oktober 175229 de somma van
179 gulden 7 stuivers en 8 penningen schuldig te zijn aan Johannes van
Oosterhout, wonende te Schoonhoven. Daar hij ‘onmachtig’ was om de schuld
te voldoen, droeg Matthijs aan Johannes over datgene wat hij nog zou krijgen
vanwege leveranties over het lopende jaar 1752 aan de polders Lexmond,
Lakerveld, Achthoven, Meerkerk en Ameide. Matthijs huwde met Maria Polts.
Hun huwelijk was geen succes. Op 25 juli 174930 verschenen zij voor notaris
Johannes Boerman te Vianen, waarbij Maria geassisteerd werd door de
Viaanse stadsburgemeester Gerardus van der Hoeve, om een scheiding van
goederen overeen te komen. Matthijs en Maria gaven te kennen ‘dat sedert
eenigen tijd tusschen hen lieden groote oneenigheeden waaren ontstaen, en dat
deselve van dag tot dag vermeerderen, waaruyt niet anders als ongelukken en
swaere gevolgen stonden te resulteren’. Een dag eerder op de 24e waren er
‘wederom groote oneenigheeden gereesen’. Dit was kennelijk de laatste
druppel om tot scheiding over te gaan. Matthijs behield alle goederen en alle
effecten tot hun gemeenschappelijke boedel. Wel diende hij ook alle schulden
te betalen waarmee hun boedel was belast. Bovendien moest hij nog binnen
een jaar een bedrag van 300 gulden betalen aan Maria. Om hieraan te kunnen
voldoend, diende hij een hypotheek te vestigen op hun huis en erf, staande aan
de westzijde van de Havendijk buiten de Lekpoort. Maria mocht haar gouden
ketting en kleren behouden. Gemeenschap van goederen tussen hen zou van nu
af aan uitgesloten zijn. Blijkbaar hebben de echtelieden het weer bijgelegd,
want op 15 augustus 174931 verschenen zij alweer voor dezelfde notaris. Deze
keer werd er een testament opgemaakt, waarbij zij wederzijds de langstlevende
van hun beiden tot erfgenaam benoemden in al hun goederen. Bovendien werd
de langstlevende aangesteld tot voogd over de onmondige kinderen. Tevens
diende hij of zij de kinderen te onderhouden en op te voeden tot hun mondige
dagen.
EVERT, ged. Vianen 18 maart 1683.
JOOST ROELOFSZ., volgt IIIe.

IIIc. CORNELIS ROELOFFSZ. DE BONT, ged. Vianen 3 september 166832, won. op
Emmikhuizen (in Eemland nabij Renswoude), schepen van de hoge vrije heerlijkheid van
Renswoude en Emmikhuizen 1731.33 Hij huwde met Japikje Thijse Lagerwey.
Kinderen:
1.
TEUNIS CORNELISZ., volgt IVc.
2.
LIJSBETH, ged. Renswoude 15 april 1708.
3.
GERRICHJE, ged. Renswoude 9 november 1710.
4.
PHIJCHJE, ged. Renswoude 9 april 1713.
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5.
6.
7.

ANNIGJE, ged. Renswoude 16 of 17 louwmaand 1716.
ROELOF, ged. Renswoude 9 of 10 oogstmaand 1720.
THIJS, ged. Renswoude 21 maart 1723.

IVc. TEUNIS CORNELISZ. DE BONT, j.m. wonende onder Renswoude. Hij huwde
Renswoude 28 maart 1728 met Leysje Tymens, j.d. wonende onder Renswoude.
Zoon:
1.
CORNELIS, ged. Renswoude 5 december 1728.
IIId. ROELOF ROELOFSZ. DE BONT, ged. Vianen 29 augustus 1674, had 2 ‘huyskens
naest den anderen staende aen de noordzijde van de Somerdijk op de stadsgrond’, die hij 28
februari 171134 gebruikte als onderpand voor een lening van 100 car. gld. Roelof is overl. na
18 juni 1736. Hij huwde Vianen 14 februari 1697 met Petronella Gerrits Queldam, ged.
Vianen 4 november 1677, dochter van Gerrit Pietersz. Queldam.
Kinderen:
1.
ROELOF, ged. Vianen 19 september 1697.
2.
ROELOF, ged. Vianen 29 juni 1699.
3.
MAAGJE ROELOFSE, ged. Vianen 7 augustus 1701, bij haar huwelijk wonende op
de Vaert, overl. na 12 december 1742. Zij huwde Vianen 1732 met Arien Gijsbertsz.
van Somervelt, geb. van de Vaert, ged. Vreeswijk 20 januari 1704; hij werd voor het
seizoen van het jaar 1716 op twaalfjarige leeftijd samen met zijn jongere broer Klaas
(ged. Vreeswijk 19 april 1705) voor 10 stuivers, en met zijn vader Gijsbert, als vormer
op een arbeidsloon van 1 gulden en 2 stuivers per dag, die hiermee de best betaalde
steenovenarbeider was, aangesteld op de steenoven de Wildenoven, gelegen onder het
gerecht van Hagestein. Het gezin Somervelt-de Bont verhuisde in 1739 naar
Herwijnen, alwaar Arien nog optreedt als doopgetuige op 30 januari 1772.35 Arien was
een zoon van Gijsbert Ariensz. van Somervelt en Jannigje Claas van Hoegee.
4.
GERRIT, j.m. van Vianen. Hij huwde Vianen 9 november 1732 met Dirkje van
Zijerveld, wonende Vianen. Zij huwde 1e met Aart van Zoomeren.
5.
NEELTJE ROELOFSE, ged. Vianen 18 april 1706, bij haar huwelijk won. te Vianen.
Zij ondertr. Vianen 8 augustus 1733 met Jan Stappershoef, j.m., geb. te Beesd.
6.
ALETTA ROELOFFSE, ged. Vianen 19 augustus 1708, woonde 1736 met haar man
aan de zuidzijde van de Somerdijk te Vianen. Zij huwde (ondertr. Vianen 26 oktober
1730) met Cornelis Hermse de Mik, j.m., wonende te Loenen, zoon van Hermen de
Mik en Ariaantje Jans. De eerzame Cornelis de Mik, gezond en Aletta Roeloffs de
Bont, ziekelijk en onpasselijk, maakten 18 juni 173636 een testament, waarbij zij
elkaar wederzijds benoemden tot erfgenaam. Indien zij geen kinderen achterlaten zijn
hun erfgenamen de moeder van Cornelis de Mik, te weten Ariaantje Jans, weduwe van
Hermen de Mik, en de vader van Aletta de Bont, te weten Roelof de Bont.
7.
TUENTJE, ged. Vianen 19 juni 1710.
8.
CORNELIA, ged. Vianen 31 maart 1712.
9.
ROELOF, ged. Vianen 12 april 1714.
10.
EVERTJE, ged. Vianen 20 april 1715.
11.
PIETERNEL, ged. Vianen 16 september 1725.
IIIe. JOOST ROELOFSZ. DE BONT, ged. Vianen 1 april 1686, woonde buiten de stad
Vianen op de Havendijk 1716, overl. tussen 17 oktober 171722 en 3 maart 1721.24 Hij huwde
Vianen 17 januari 1709 met Ariaantje Willems van Dijk, geb. IJsselstein, overl. voor 23 juli
1716. Joost Roeloffsz. de Bont, wonende buiten de stad Vianen op de Havendijk, ziekelijk te
bed liggende, maakte 23 juli 171637 een testament, waarbij hij zijn broer Matthijs Roeloffsz.
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de Bont benoemde als voogd over zijn onmondig kind, genaamd Roeloff Joosten de Bont, oud
omtrent zeven jaren, in echt verwekt aan Arijaantie Willems van Dijck, de overleden
huisvrouw van Joost. Ten behoeve van het onderhoud en de opvoeding van zijn kind Roeloff
Joosten de Bont, gaf hij al zijn roerende en onroerende goederen aan zijn broeder Matthijs
Roeloffsz. de Bont, hetgeen laatstgenoemde mag behouden indien het onmondige kind voor
zijn mondige dagen komt te overlijden.
Kinderen:
1.
ROELOF JOOSTEN, ged. Vianen 13 november 1709, overl. na 3 maart 1721.24
2.
MAAGJE, ged. Vianen 17 september 1711, jong overl., voor 23 juli 1716.37
3.
WILLEM, ged. Vianen 29 september 1712, jong overl., voor 23 juli 1716.37

Afkortingen:
A.R.A. = Algemeen Rijksarchief Den Haag
G.A.U. = Gemeentearchief Utrecht
R.A.U. = Rijksarchief Utrecht
R.A.G. = Rijksarchief Gelderland Arnhem
O.R.A. = Oud Rechterlijk Archief
O.N.A. = Oud Notarieel Archief
Noten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

A.R.A., O.R.A. Vianen 15, 10-8-1676.
A.R.A., O.R.A. Vianen 8, 8-4-1630.
A.R.A., O.R.A. Vianen 10, 18-6-1637.
A.R.A., O.R.A. Vianen 11, 28-2-1645.
A.R.A., O.R.A. Vianen 15, 12-8-1668.
A.R.A., O.R.A. Vianen 14, 17-7-1657.
G.A.U., inv. nr. 381, alfabetische lijst der nieuwe burgers van Utrecht 1580-1700.
G.A.U., transporten Utrecht 121-123, 17-4-1667.
G.A.U., 35 momboirkamer (weeskamer) van Utrecht 1675-1710, inv. nr. 1385/9, p. 42., 3-91675.
A.R.A., O.R.A. Vianen 74, 2-5-1698.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 65v, 6-2-1700.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 229, 19-1-1708.
De belender aan de noordzijde van het huis en erf van Claes en Joost Meertens de Bont aan
het eind van de Havendijk was de reeds genoemde Dominicus Gerrits van Nieukerck. Deze
maakte 5-11-1714 (A.R.A., O.N.A. Vianen 7825 fol. 77), dan wonende op het eind van de
Havendijk buiten de Lekpoort van de stad Vianen, een testament. Zijn kinderen en
erfgenamen waren Judith van Nieukerck, gehuwd zijnde met Pieter van Eyk; Jacob van
Nieukerck; Gerrit van Nieukerck; Willem van Nieukerck; Gerrigje van Nieukerck, gehuwd
zijnde met Aelderd Janssen. Pieter van Eyck en Gerrit van Nieukerck verklaarden 14-7-1715
(A.R.A., O.N.A. Vianen 7836) verhuurt te hebben aan Adriaan Roeloffsz. Vergeer, die alhier
mede compareert, een huis, erf en herberg te Vianen van ouds genaamd Crommenelleboogh,
staande en gelegen aan het eind van de Havendijk voor de tijd van 10 jaar, ingaande 1 mei
1716 jaarlijks voor de somma van 60 gld. te betalen in halfjaarlijkse termijnen.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 229, 19-1-1708: Claes en Joost Meertensz., gebroeders,
bekenden ieder een voor al en als principaal wel en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten
behoeve van Jielis Aertse Wagenaer, zijnen erven of rechts verkrijgende, de somma van 50
car. gld., ter zake van geleende en aangetelde penningen bij den comparanten op heden van de
voornoemde Jielis Aerts Wagenaer ontvangen; Claes en Joost beloofden terug te betalen met
een jaarlijkse losrente van 3 gld. Zij stelden als onderpand een huis en erf, staande en gelegen
buiten de Lekpoort der stad Vianen aan het einde van de Havendijk; noorden Dominicus
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

Gerrits van Nieukerk en zuiden de erfgenamen van Jan Vergeer. A.R.A., O.R.A. Vianen 17
fol. 343v.-344, 22-12-1712: Joost Martensse de Bont bekende wel en deugdelijk schuldig te
wezen aan en ten behoeve van Hadewee Verkorss, weduwe van Klaas Helmige Kemp, haar
erven of rechts verkrijgende, de somma van 50 car. gld., spruytende uyt sake van verstrekte
penningen bij den comparant uyt handen van voorn. Hadewee Verkorss ontvangen; Joost
beloofde terug te betalen met een jaarlijkse rente van 2 gld. 10 st. Hij stelde als onderpand zijn
huis en erf, staande en gelegen buyten de Lekpoort der stad Vianen op ‘t eynd van de
Havendijk, noordwaarts Dominicus van Nieukerck en zuidwaarts de weduwe van Jan Vergeer,
strekkende voor van de Havendijk tot achter aan de weerdsloot.
A.R.A., O.R.A. Vianen, inv. nr. 18 fol. 279-279v., 15-12-1721: Pieter van Eyk als procuratie
hebbende van Gerrit van Nieukerken, verklaarde te transporteren aan Reynier van
Willensweert, zeker huis en erf met toebehoren, zijnde voor dezen twee huizen geweest,
staande en gelegen buiten de stad Vianen op de Havendijk, genaamd de Krommen Elboog,
daar noordwaarts de dijk of weg naar de haven en zuidwaarts Joost de Bont naast gelegen zijn.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7830, 6-1-1730.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7850, 21-8-1726.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7851, 23-10-1729.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7850, 1-9-1726.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7872, 27-12-1755: De comparant was de heer Hendrik Boerman,
wonende tot Solingen (thans present te Vianen), die een zekere Monsieur Jacobus Banraed,
wonende tot Amsterdam, machtigde.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7824 (Johan d’Oirschot van den Brouck), fol. 220-220v.
A.R.A., O.R.A. Vianen 18 fol. 188-189: Cornelis Roelofse de Bont, wonende op
Emmikhuizen in de provincie Utrecht, mitsgaders Roelof Roelofse de Bont, Joost Roelofse de
Bont en Jan Clasen van Soelen als in huwelijk hebbende Lijsbeth Roelofse de Bont, alle
wonende alhier ter stede, zijnde broeders en zwagers, respectievelijk, mitsgaders te samen
voor hun legitieme porties, mede erfgenamen van wijlen Roelof Cornelisse de Bont, hun vader
en schoonvader zaliger respectievelijk, transporteren aan Matthijs Roelofse de Bont, hun
broeder, zwager en universele testamentaire erfgenaam van hun vader, zeker huis en erf,
staande en gelegen buiten de Lekpoort in Liefkenshoek tegen over het schippershuisje, waar
oostwaarts de kinderen en erfgenamen van Jacob Dirkse en westwaarts de weduwe en
erfgenamen van Jelis Wagenaar naast gehuisd zijn. De erfgenamen bekenden van de
kooppenningen voldaan te zijn. Dezelfde personen als erfgenamen van hun vader Roelof
Cornelisse de Bont die erfgenaam geweest is van zijn voor overleden zoon Teunis Roelofse de
Bont, transporteren aan Matthijs Roelofse de Bont, hun broeder, zwager en universele
testamentaire erfgenaam van hun vader, zeker huis en erf, staande en gelegen buiten de
Lekpoort van de stad Vianen aan de noordzijde van de Somerdijk, daar oostwaarts de
erfgenamen van Cristiaen Bosman en westwaarts Hendrik Messen de Voor naast gehuisd en
geerft zijn, strekkende voor van de Somerdijk af tot achter op het erf van de weduwe en
kinderen van Isaacq van Braem, met het recht van vrije toegang tot de put staande op het erf
van het voorschreven huis toebehorende aan Hendrik Messen mits de put mede reparerende.
De erfgenamen bekenden van de kooppenningen voldaan te zijn.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 326v.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7827 fol. 80-81.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7826 fol. 130.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7822 fol. 176: Dirck Claessen van Zoelen, wonende tot Middelburg in
Zeeland, machtigde Jan Claessen van Zoelen, touwslager alhier, zijn halfbroeder, om te
compareren voor zijn portie in de erfenis van Thijs Janssen, desselfs oom van moeders wegen,
onlangs alhier tot Vianen overleden.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7833 (Nicolaes Tucker) fol. 12-12v., 9-3-1697: Jan Klaesen van
Soelen, ondertekent met Willem Tucker, klerk van Nicolaes Tucker, een notariële akte.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 43v., 2-8-1699: de kinderen en erfgenamen van Claes
Hermansz. van Soelen zijn belendend aan een huis en erf, staande en gelegen buiten de
Lekpoort van de stad Vianen aan de westzijde van de Havendijk, waarvan eigenaars zijn
Leendert Hendricks Maetleen en Maria Pieters van Boswaerden, echtelieden; Rut Hofman, in
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

huwelijk hebbende Cornelia Pieters van Boswaerden en de echtelieden Jasper de Rie en
Catarina Gerrits Queldam.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7871 fol. 1752-28.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7871 fol. 1749-19.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7871 fol. 1749-23.
A.R.A., het doopboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk te Vianen vermeld: ‘gedoopt het
kind van Roeloff, het kinds naam is Cornelis’.
R.A.U., dorpsgerechten (R49), inv. nr. 1802, 15-2-1731 en inv. nr. 1803, 13-3-1731.
A.R.A., O.R.A. Vianen 17 fol. 301v.-302: Roelof Roeloffsen de Bont bekende wel en
deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van Hadewe Verkors, weduwe en
boedelhoudster van Claes Helmichsen Kemp, haren erven en recht verkrijgende, de somma
van 100 car. gld. ter zake van geleende en op heden verstrekte penningen, bij den comparant
ontvangen van de voorn. Hadewe Verkors. Roelof beloofde terug te betalen met een jaarlijkse
losrente van 5 gld. Als onderpand stelde hij zijn ‘twee huyskens naest den anderen, staende
aen de N. sijde van de Somerdijk op de stadsgrond’. Blijkens kanttekening op deze akte van 8
maart 1742 werd deze lening door Roelof de Bont voldaan aan Jannigje Willesweerd.
R.A.G., Doopboek-Herwijnen nr. 932 (1772-1811): 25 december 1771 in onecht geboren Jan,
gedoopt den 30e januari 1772; ouders: Govert Ruurigh en Jannigje van Zomerveldt; getuigen:
Arie van Zomerveldt en Huibertje van der Leden.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7832, 18-6-1736.
A.R.A., O.N.A. Vianen 7836, 23-7-1716.
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