
MYTHE OF HISTORIE?
Kastelen en hun adellijke bewoners oefenen een grote aantrekkingskracht uit opheemkundigen, genealogen en toeristen.Zuid-Limburg is rijk aan kastelen en kasteeltjes en de vele heemkundige verenigingenkoesteren het lokale erfgoed.Zo heeft het dorp Bocholtz, sinds 1981 ingedeeld bij de gemeente Simpelveld, zijn eigen'kasteel de Bongard', gelegen op het laagste punt van het dorp in het dal van deBocholtzerbeek, even buiten het dorp.Op het internet vermelden vele websites het bouwerk:
Het centrum voor regionale geschiedenis, Rijckheyt te Heerlen, schrijft op zijn website:1
Bongard, kasteel (Bocholtz)De eerste vermelding van dit kasteel in de archieven dateert van 1373. Van oorsprong moet het kasteeleen vierkante burcht met hoektorens zijn geweest en moet het een omgrachting hebben gehad. Hethuidige kasteel beslaat slechts een vijfde van het oorspronkelijke kasteel en is in de huidige gedaantegrotendeels  16e eeuws.Het kasteel werd in 1523 gebouwd in opdracht van Bernhard van den Bongard. Rond 1550 zijn er vierronde hoektorens aan het kasteel toegevoegd waarvan er nu nog één resteert. Ook het nu nog bestaandepoortgebouw dateert van deze periode. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen met mergelstenenspeklagen. 
Wikipedia voegt een en ander toe aan de bouwgeschiedenis:2
Beschrijving van het kasteelHet kasteel is in het begin van de 16e eeuw gebouwd op de fundamenten van een omgrachte voorgangeruit de 14e eeuw. Het kasteel kreeg toen een vierkant grondplan met vier vleugels om een binnenplaats eneen poorttoren in het midden van een van die vleugels. Later is op elk van de vier hoekpunten een rondetoren bijgebouwd. In de 19e eeuw is het kasteel verkleind tot een kwart van de oorspronkelijke opzet,waarbij slechts één van de ronde torens, de poortoren en de vleugels tussen de ronde toren en depoorttoren overbleven. De overblijvende vleugel en de poorttoren werden aan beide zijden voorzien vaneen kopse gevel.Het gehele gebouw is opgetrokken uit bakstenen met daartussen over de gehele hoogte mergelstenenspeklagen, waardoor het een Maaslandse Renaissance uiterlijk heeft. De ingangspoort in de poorttoren isvoorzien van een laatgotische hardstenen omlijsting. Aan de zijde van de binnenplaats bevinden zichoverblijfselen van twee galerijen uitgevoerd in vroegrenaissance stijl en voorzien zuilen. Inwendig heefthet kasteel een laatgotische schouw.Bij het kasteel ligt een in 1701 uit kalkbreuksteen opgetrokken U-vormige hoeve. Rond het kasteel is een park aangelegd.
Geschiedenis, bewonersDe familie van de Bongard was al omstreeks 1300 bekend en werd in de naburige streken machtig eninvloedrijk. Of het kasteel de Bongard de bakermat van deze familie is geweest is nooit helemaal duidelijkgeworden aangezien de familie van den Bongard uit Bocholtz moeilijk te onderscheiden is. De nazatendroegen veelal dezelfde voornamen en latiniseerden hun naam. Dit gold ook voor veel van hunopvolgende andere families. De oorspronkelijke 14e-eeuwse omgrachte burcht werd voor het eerst
1 http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/bongard-kasteel-bocholtz2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_De_Bongard



vermeld in 1373. In 1523 werd dit kasteel verbouwd door Bernard van Bongard en in 1550 voegde hij devier ronde hoektorens aan het kasteel toe.
Wikipedia verwijst naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarde Rijksmonumenten in het kort beschreven worden:3
Rijksmonumentnummer: 33606 Kasteel de Bongard Schoolstraat 40 6351 EJ te BocholtzInschrijving register : 16 januari 1967
OmschrijvingKasteel De Bongard. Herenhuis: een ronde toren, een zijvleugel en ingangsvleugel als restant van eengroter geheel. Opgetrokken van baksteen met speklagen, 1523 e.v. Laatgotische poortomlijsting en aanbinnenplaats renaissance-arcaden. Inwendig o.a. een laatgotische schouw. Bouwhoeve vankalkbreuksteen; 1701, maat gewijzigd.
In 1962 verscheen het standaardwerk: 'De monumenten van geschiedenis en kunst inZuid-Limburg' , waar in het kasteel in detail wordt beschreven.4 Enige fragmentendaaruit:Boven de poort is een sterk verweerde steen herbezigd met het wapen Van den Bongard - met keper - ineen renaissance-omlijsting.....Het poortje in de niet oorspronkelijke zijgevel van het ingangspaviljoen is afgedekt door een omgekeerdelaatgotische schouwlatei van zandsteen met een wapenfries ; de wapens Van den Bongard, VanArckenteil, Van Bourscheidt en Van Aerschot-Schoonhoven konden indertijd nog geïdentificeerd wordendoor mr. J. Belonje te Alkmaar, het eerste en het laatste wapen nu nog herkenbaar.....In het bovenvertrek van de toren een laatgotische schouw met een wapenfries – o.a. met het wapen vanEgmond....De beide vermelde schouwlateien – de een in de toren en de ander herbezigd boven de zij-ingang –bevatten kwartierwapens van het in 1531 gehuwde echtpaar Bernard von dem Bongard, ovl. 1549Elisabeth Torck. De galerijen en de buitenste poortomlijsting schijnen echter iets later te zijn dan hetomgevende muurwerk. Vermoedelijk is Bernard onmiddelijk na een deling tussen hem en zijn broers in1523 met de bouw begonnen, waarna tijdens langdurige werkzaamheden de plannen en tevens de stijlzullen zijn veranderd. Ook kan later nog veel veranderd zijn te oordelen naar bouwnaden en herbezigdeonderdelen.

3 https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/336064 W. Marres en J.J.F.W. van Agt De Monumenten van geschiedenis en kunst in Zuid-Limburg. Eersteaflevering. Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf. 's-Gravenhage 1962. p. 67-70http://www.dbnl.org/tekst/agt_001zuid02_01/colofon.php



Er zijn in de loop van de 18de en 19de eeuw vele genealogiën van de familie Bongardverschenen. Een meer recente is die van de hand van O.H. Bogaard, verschenen in1975.5In de inleiding schrijft de auteur:De geschiedenis van het geslacht Van den Bongard reikt tot ver in demiddeleeuwen....Er waren verschillende kastelen met de naam De Bongard,maar één ervan, dat te Bocholtz, vraagt speciale aandacht omdat het debakermat is van een Nederlandse tak Van den Bongard, waarvan hierna degenealogie volgt....De familie Van den Bongard woonde reeds in de 13e eeuw in Bocholtz.Van het kasteel dat in het tweede kwart van de 16e eeuw werd gebouwden dat door een gracht was omgeven, bestaat nog slechts de linkerzijvleugel,een deel van de voorvleugel en de ronde toren op hun gemeenschappelijkebuitenhoek. 
Op de website van de Stichting Kastelen van Limburg is 'De Bongard' geen kasteel, maareen 'Herenhuis'.6
Op een provinciale website, gekoppeld aan die van de Stichting:7
230     De Bongard'De Bongard in de gemeente Simpelveld ligt ten noordwesten van het dorp Bocholtz. De hoofdburcht wasomgeven door een rechthoekige omgrachting. Het kasteel ligt in het dal van de Bocholtzerbeek die doorhet dorp stroomt. Aan de voorzijde voerde een rechte dreef naar de Bocholtzerheide.''Over het uiterlijk van het middeleeuwse kasteel, dat in de zestiende eeuw verdween, is niets bekend. Hethuidige, van oorsprong zestiende-eeuwse kasteel bestaat uit een brede linkervleugel met haaks daaropeen smalle zuidvleugel. Het was aan het begin van de negentiende eeuw het zuidwestelijke deel van eencomplex met vier ronde torens. In het midden van de voorvleugel bevond zich het nog bestaandepoortgebouw.' 'Voor de kartering van Tranchot en het maken van de kadastrale minuut in 1822 werden het rechterdeelvan het kasteel alsmede de twee ronde torens gesloopt. Aan het einde van de negentiende eeuw (...)zouden de achtervleugel en de ronde hoektoren linksachter worden gesloopt. Voor de poort ligt een nietomgrachte en bovendien niet gesloten voorhof.'
Context:Gelegen aan de westelijke oever van het dal van de Bocholtzerbeek.

5 P.H. Bogaard. Van den Bongard, genealogie van een Nederlandse tak van het Nederrijnse geslacht Vondem Bongart, in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1975. pp.161-205.https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/2142876 http://www.limburgsekastelen.nl/site/action,detail/id,184/kasteel_informatie.html7 https://portal.prvlimburg.nl/multimedia/kastelen/230_De_Bongard/index.html



Tot slot een bouwkundige beschrijving van het kasteel:8
Van het grote vierkante kasteel Bongard bij Bocholtz rest nog maar een kwart van deoorspronkelijke opzet. Het was een spectaculaire aanleg met ronde hoektorens en eenvierkante poorttoren. Het werd gebouwd in het begin van de zestiende eeuw en bevat veelelementen die kenmerkend zijn voor de overgang van laat-gotiek naar vroeg-renaissance.De dubbele arcadengang langs het binnenplein is zo'n element. De traptoren en dearcadengang maken verder duidelijk dat er veel ruimtes verbonden moesten worden. DeBongard is ook bijzonder vanwege het decoratieve gebruik van natuursteen in combinatiemet baksteen. Dit soort decoraties in de vorm van schaakbord-motieven was rond 1500zeer geliefd in het Loire-dal en lijkt hier een late voortzetting van.
Samenvattend:
-Bernard van den Bongard ving in 1523 aan met de bouw van het  kasteel op degrondvesten van een ouder gebouw, dat al bestond in 1373.-Het huidige kasteeltje is slechts een deel van het oorspronkelijke gebouw.-De Nederlandse tak van de familie van den Bongard woonde al in de 14de eeuw eeuwin Bocholtz.

8 Hans L. Janssen en Wim Huppertz. De bouwkundige ontwikkeling van de middeleeuwsw kastelen inLimburg. In: W.M.H. Huppertz, e.a. (red.). Middeleeuwse kastelen in Limburgwww.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/h/u/w...hupperetz/.../asset?.



Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. G.Th. Delemarre. 08-1958



Tekening Haaksma Wagenaar origineel in bezit van Rijksdienst voor de Monumenten9
Kasteel met vier torensDe oudst bekende afbeelding van het kasteel is een tekening op de kaart die pastoorArnold Dydden omstreeks 1585 maakte:10 11

Op de tekening zien wij het 'Domus Bongardt' met twee torens en een poortgebouw.Vanaf dit poortgebouw 'voerde een rechte dreef naar de Bocholtzerheid' die langs delevensecht getekende 'Bongaarder Linde' liep.De achterste van deze twee torens werd aan het eind van de 19de eeuw afgebroken,waarover dadelijk meer.
9 http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?mode=gallery&view=horizontal&q=Bongard&page=110 https://dbnl.org/tekst/dydd001simp01_01/dydd001simp01_01_0003.php11 Huub Franssen. Pastoor Dydden, de "memorieboeken" en zijn afbeeldingen van Simpelveld enBocholtz. In: De Bongard, Jrg. 13, No. 2, juni 2001. p. 38-50 > p. 40https://debongard.nl/wp-content/uploads/PDF/2001%20jaargang%2013%20nr.%202.pdf



Een latere afbeelding van de 'Bongaert' is te vinden op de 'Caerte der Bancke Simpelveltuit 1772:12

De Bongaarder Linde is nog altijd groen en het kasteel heeft twee torens.De Bocholtzer beek en een visvijver (rechtsboven) zijn ingetekend.Deze twee tekeningen wekken het vermoeden dat het kasteel nooit werd afgebouwd endat het verhaal van het ooit veel grotere kasteel met vier torens een mythe is.Er is nooit degelijk archeologisch onderzoek verricht waaruit kan blijken dat het kasteelgroter was of dat het gebouwd werd op de fundamenten van een ouder kasteel.Volgens de website van HKV De bongard, zijn in 1988 "proefsleuven gegraven rondomhet kasteel de Bongard, waardoor meer inzicht is ontstaan hoe het kasteel er vroegermoet hebben uitgezien".
12 Kaart in privécollectie notaris F. Aumann, Sint-Truiden, België



Deze opgraving stond onder leiding van de heer Johan Hanssen (1936-2004)Een schets van de hand van Jo Bonten, gedateerd 1991, werd geplaatst bij een artikeltjevan de heer H. Franssen.13 Er zou een opgravingsrapport bestaan hebben, maar dat isniet teruggevonden.Op de tekening zijn de zware fundamenten van een groot rechthoekig bouwwerk te zien(afmetingen: 960X800; 120 dik), waaruit men zou kunnen opmaken dat daar ooit een'donjon' of verdedigbare woontoren stond. De toenmalige pachter van de hoeve enbewoner van het kasteel zegt met eigen ogen de fundamenten van het donjon gezien tehebben.  Meerdere kastelen, zoals b.v. kasteel Nijswiller, werden gebouwd op of naastde fundamenten een middeleeuws donjon. Soms werd het donjon onderdeel van hetlatere kasteel.Of de verdere stippellijnen berusten op aangetroffen fundamenten of op fantasie is nietduidelijk.

De tekening van Bonten gaat uit van een plattegrond uit 1958 in het bezit van de

13 Drs. Huub Franssen. Bernard van den Bongard, Heer van Nijenrode. In: De Bongard Jaargang 11Nummer 3 September 1999. p. 51.14 http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/adf24d13-1df4-5167-f4e7-fb43de4e20d7/media/dd146f3d-a310-ad63-a1a2-8285ef610087?mode=detail&view=horizontal&q=Bongard&rows=1&page=28



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:14 15

De al eerder genoemde J.F. van Agt schreef in zijn eveneens in 1962 uitgekomen werk'Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht':16
Volgens plaatselijke vermoedens omsloten vier vleugels van het herenhuis oorspronkelijk eenbinnenplaats, terwijl er vier ronde hoektorens waren. Thans resten nog slechts de linkerzijvleugel, eendeel van de voorvleugel en de ronde toren op hun gemeenschappelijke buitenhoek; van de andere in1889J17 nog aanwezige hoektoren is nog enig laag muurwerk bewaard; de daarop aansluitendeachtervleugel is geheel verdwenen; het ingangspaviljoen - oorspronkelijk wel in het midden van het front- vormt thans de beëindiging van de voorvleugel. Resten van een gemetselde brug voor de inrijpoortherinnert aan de voormalige ± 1820 nog voor een deel aanwezige omgrachting; hij voert naar de om eenbinnenplaats gelegen bouwhoeve.
Op de kadastrale jaart van 1822 is de achterste toren van de 'Bongaard Ferme' nogaanwezig. Ook de slotgracht met brug staan duidelijk aangegeven.
15 Informatie ingewonnen bij H.K.V. De Bongard, 6 juli 2018: Volgens J. Bonten is ooit een onderzoekverricht naar fundamenten van De Bongard door Johan Hanssen zaliger en enkele anderen waaronder J.Bonten. Door ziekte van Johan is dit nooit volledig afgerond en er is nooit iets formeel op schrift gesteld.De tekening die J. Bonten later heeft gemaakt is gebaseerd op schetsen die getekend waren op een stukkarton met bijbehorende afmetingen. Dit “origineel” van de tekening  is inmiddels  verdwenen. Meer infodan de tekening is dan ook niet meer beschikbaar van dit hele onderzoek.
16 J.F. van Agt, Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Den Haag1962. p. 66-67https://dbnl.org/tekst/agt_001zuid02_01/agt_001zuid02_01_0011.php?q=Bongard#308
17 Van Agt zag een thans verdwenen kaart:
Waterlossingsleggerkaart, B1, schaal 1:2500, d.d. 1889 ten gemeentehuize
Deze kaart zou zich thans in de collectie Rijckheyt moeten bevinden, maar blijkt 'zoekgeraakt' te zijn.



Deel Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bocholtz, Limburg, sectie A, blad 0318De historicus J. Habets schrijft in 1871:19
Het huis Bongard, tussen Bocholtz en Simpelveldt in een aangenaam dal gelegen, is rond omgeven vanvijvers en watergrachten. Het tegenwoordige slot, hetwelk heden nog het blazoen der Bongard totWijnandsrade, boven de deur voert, werd in het begin der XVIde eeuw, uit inlandse zandsteen, ingothischen stijl gebouwd, en is voorzien van twee schone hoektorens. De tegenwoordige eigenaar van dit

18 Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Bocholtz, Limburg, sectie A, blad 03Op kaart: Tableau d'Assemblage Ou Plan cadastrale parcellaire de la commune de BOCHOLTZ  .... Terminésur le terrain le 9 9bre 1822. ... par L. Vaudevelde Géomètre 1re Classe.http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl19 Jos Habets. Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveldt 1155-1698. In: Publications de la SociétéHistorique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, Tome VIII, 1871. pp. 161-18 pp. > 171-174Artikel:Addenda: Notes sur Simpelveldt et Bocholtz. p.140-141https://archive.org/details/publicationsdel00unkngoog



merkwaardig gebouw en der aanklevende pachthoeve is de heer Adriaen Sassen, kantonrechter teHeerlen.20De wandelaar - tekenaar Jacobus Craandijk zag het kasteel rond 1882 met twee torensvanuit de trein:21
..Dan volgt Simpelveld, met het nieuwe klooster van rooden steen, - straks het kasteel Bongerd , een deftigvierkant huis van baksteen, met banden van mergelsteenen twee ronde torens aan den voorgevel - eindelijk Bocholz, welks hooge kerktoren wij van denKeuteberg hadden zien stralen in het licht der namiddagzon.De achterste toren stond dus nog in 1889 volgens de verdwenenwaterlossingsleggerkaart B1.In 1922 blijkt hij, volgens een kaartje dat werd getekend naar aanleiding van een geschilover de opheffing van het Bongaarder voetpad, verdwenen te zijn.22

20 Adriaan Jacob Sassen, geb. 10-01-1837 St.-Oedenrode; ovl. 04-03-1885 Maastrichtwas van 1862 tot 1867 burgemeester van Heerlen en later kantonrechter te MaastrichtHij was een zoon van Eduardus Joannes Leonardus Sassen, geb. 20-11-1806 's-Hertogenbosch; ovl 02-12-1855 X1833 Thérèse Françoise van Panhuys van Haeren, geb. 08-07-1806 Maastricht; ovl. 26-03-1887Maastricht, dochter van Johannes Cornelis van Panhuys, heer van Haeren, Bongert en Damerscheidt enMarie Sophie Delwarde.Thérèse erfde het kasteel van haar vader die overleed in 1849 en in 1881 verkocht zij het landgoed aande familie Michiels van Kessenich. Haar vader was eigenaar van kasteel de Bongard in 1822.Jonkvr. Rosalie Marie Sabina Hubertina Michiels van Kessenich, geb. 26-03-1834 Roermond; ovl. 07-01-1876, huwde in 1861 met Baron Frederic Henri Joseph de Bieberstein Rogalla, geb. 15-03-1837 Utrecht;ovl. 30-06-1932 Brussel. Zij hadden een dochter Maria Françoise Henriette Baronnesse de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geb. 04-12-1864 Maastricht; ovl. 31-08-1937 Berlicum, N.B., die in 1887 huwde met Frans Jacob Joseph Maria vanRijckevorsel, geb. 13-03-1858 's-Hertogenbosch; ovl. 01-12-1935 Berlicum. Hun dochter Jacoba FranciscaMaria van Rijckevorsel, geb. 03-01-1898 's-Hertogenbosch; ovl. 02-02-1981 Arnhem, trouwde in 1921met Joseph Maria Hubertus Franciscus Johannes de Weichs der Wenne, geb. 19-11-1888 Eslohe, Duitsl.;ovl. 06-11-1965 Wanssum. Hun dochter, Elisabeth Maria Jacoba de Weichs de Wenne, geb 18-09-1926Wanssum; ovl. 27-10-2010 Amsterdam, begr. 06-11-2010 Geijsteren, was de volgende eigenaresse. Zijhuwde in 1951 met jhr. mr. Alphons Marie Willem Paul Michiels van Kessenich, geb. 26-07-1924; ovl. 01-03-2010 Amsterdam. Zij verkreeg de kasteelboerderij in eigendom op 23-07-1959 en verkocht hem op18-06-1971 aan de heer M.H.M. Schnackers. J. Schnackers (1901-1978?) werd in 1927 pachter van dehoeve.Het was waarschijlijk baron de Bieberstein Rogalla die de toren liet afbreken na de dood van zijn vrouw(dus tussen 1889 en 1922).21 Jacobus Craandijk. Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6. Kruseman & TjeenkWillink, Haarlem 1882. p.67https://www.dbnl.org/tekst/craa001wand06_01/index.php22 RHCL. 06.12 Provinciale Waterstaat, 1882-1947, 23 Bocholtz 1882-1926

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Maria Françoise Henriette Baronnesse de Bieberstein Rogalla Zawadzka


Maar terug naar Van Agt's opmerking over 'plaatselijke vermoedens':We mogen ons dus afvragen in hoeverre de overige gegevens op waarheid berusten.Was kasteel de Bongaard inderdaad het stamslot van de Nederlandse tak van de familieVan den Bongard? Was de familie al in de 14de eeuw gesvestigd in Bocholtz? Op welkedocumenten zijn deze aannames gebaseerd?



Stamslot?Kasteel de Bongard ontleent zijn naam aan de familie Bongard en de familie Bongarddraagt die naam omdat ze een huis of kasteel met een bongerd of boomgaardbewoonde. Er zijn meerdere families met die naam bekend, die soms wel en soms nietverwant zijn.Joseph Strange, in zijn 'Genealogie der Herren und Freiherren von Bongart', uitgekomenin 1866,23 gaat er van uit dat 'onze' familie oorspronkelijk niet in Bocholtz woonde,maar op het reeds lang verdwenen 'Haus Bongart' bij Weiswiller24, dicht bij Aken.Hij vermeldt een oorkonde uit 1303 waarin genoemd wordt:Goedert, genannt von dem Bongart, in het Latijn 'Godefridus de Pomerio in territorio deWiswilre".Der Hof bei Simpelfeld, den ich früher nach Christian Quix25 für das Stammhaus hielt, ist wohl nichteinmal ein ursprünglicher Bongartshof. Wo man zuerst von diesem Gute vernimmt, befindet es sich im Besitze der Erbkämmerer-Linie, und istvielleicht durch Sybillia die erste Gattin des Erbkämmerers Gerart an dieselbe gekommen. Erst gegenAnfang des fünfzehnten Jahrhunderts scheint dieser Hof dem namen Bongart angenommen zu haben.
De door Strange genoemde Quix maakt melding van oorkonden uit 1372 en1373:26
Die gedachte Kapelle mit  ihren Renten schenkt im Jahre 1372 Gertrud, Wittwe des edlen Herrn Gerardsvon Bongard, mit Einwiligung ihrer Söhne, Godfried, Eustach und Wilhelm, den Brüdern d. h.Kreuzordens. ...Daß zu diesen Zeiten die Familie von Bongard in zwei Zweigen getheilt war, beweist die Urkunde 20.Dieser gemäß kaufte im Jahre 1373 der Herr Reynart von dem Bungard, Ritter, von den EheleutenHenkyn Spetzhane und Giertrutt Büllinckheim in der Pfarre Simpelfeld einen Erbzins von zwei MarkAachener Wehrung zum Behufe der Kirchen zu Simpelfeld und zu Bocholtz.Der Kauf geschah vor dem Gerichte der Dencbank von Simpelfeld. Den Brief besiegelte, weil das Gerichtkein eigenes Siegel hatte, der Herr zu der Heyden Godart, den das Gericht "unsen lieuen genedigenHerrn" nennt. Dieser Reinard von Bongard kann nicht der Vater des obigen Gerhards sein welcherebenfalls Reinard hieß.
Van een kasteel in Bocholtz is in de oorkonde uit 1373 geen sprake en de in 1372genoemde Reynart woonde waarschijnlijk in Aken. Hoe de twee takken aan elkaarverwant zijn weet Quix dus niet.
23 Joseph Strange. der Herren und Freiherren von Bongart. 1866. p. 3http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei:Genealogie_Bongart.djvu&page=51&page=5124 https://www.alleburgen.de/search.php?lk=AACH25 Strange refereert hier aan een passage op p. 33 van Quix. Die Pfarre zum h. Kreuz. zie onder.
26 Christian Quix. Die Pfarre zum h. Kreuz und die ehemalige Kanonie der Kreuzherren in Aachen.Aachen, 1829. p. 35, 36 voetnoot 65 http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10026946_00005.html



De genealoog Boogaard (Op. Cit. p. 164 en 166) waagt zich niet aan een oordeel over deeerste generaties. Hij vergelijkt drie bestaande genealogische werken die de familiebehandelen en zegt dan:Om enig inzicht te geven in de vroegste generaties volgen hier in beknoptevorm de niet eensluidende stamreeksen, ontleend aan de opstellingen vanFahne, Strange en de Bary..... Wat uiteindelijk in deze opstellingen juist is, kan alleen door een uitvoerigestudie achterhaald worden, aannemende dat er inderdaad ook voldoendebronnen aanwezig zijn. Om legendevorming te voorkomen is het beter dezestamreeksen goeddeels buiten beschouwing te laten en de opstelling te beginnenmet Eustacius, over wie bij de verschillende auteurs aan de hand vandocumenten overeenstemming schijnt te bestaan. In de nu volgende genealogie zijn de beknopte gegevens van de eerste driegeneraties ontleend aan de werken van Strange en De Bary, tenzij andersvermeld. De uitwerking begint eerst bij generatie IV, Bernardus van den Bongard. [de bouwer van onskasteel]
Websites betreffende de diverse takken van de familie van den Bongard en schrijversvan stukjes in heemkundige bladen baseren hun werk op verschillende genealogischebronnen. Zie hier bijvoorbeeld een anonieme Wikipedia navolger van Strange, die hetkasteel bij Weiswiller als stamslot ziet van een andere tak van de familie:27
Ritter Arnold von dem Bongart, Sohn des Gottfried von dem Bongart auf Haus Bongart bei Weisweiler,ließ Haus Heyden zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichten und stellte es am 21. Januar 1304 dem Grafenvon Jülich als Offenhaus zur Verfügung. Es war Sitz der Lehnsherren, die dem Landstrich nördlichAachens um Richterich und Horbach im Jahre 1361 den Namen Heydener Ländchen gaben. 1370 wurdedie Familie Bongart auf Lebenszeit mit der Unterherrschaft belehnt. Ab 1375 war diese zuerst im Besitzder Familie von Gronsfeld und wechselte 1406 an die von Merode-Rimburg. In ihrem Besitz blieb dieAnlage bis 1452. In jenem Jahr kam Haus Heyden an die von Schönrade, deren erbliches Eigentum es imJahr 1500 wurde. Ab 1547 war wieder die Familie von dem Bongart [een broer van Bernard in Bocholtz,Wilhelm]. Eigentümer und blieb dies – zeitweise gemeinsam mit den Familien von Leerode undHochsteden – bis in das 20. Jahrhundert. 1926 verkaufte sie es an den Generaldirektor Westermann, derdie Gebäude ab 1929 verpachtete. 
Nederlandse takDe afstand tussen Haus Heyden bij Horbach in Duitsland en Huis de Bongard in Limburgbedraagt ongeveer zes kilometer. Beide landgoederen waren in eigendom van familiesvan den Bongard.Wat betreft de bouwer van De Bongard, Bernard van den Bongard, en zijn broer WillemI van den Bongard, heer van Heyden, zijn de genealogen het aardig eens.Hun ouders waren:Joannes von dem Bongart / Johann van de Bongart ± 1450-1520
27 https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Heyden



Zoon van Godefridus Eustachiusz von dem Bongart en Cunegunde Von BourscheidX 1484Elisabeth van Erckenthiel / von Arckentiel / d'Argenteau ± 1455- ±1528Dochter van Jacob van Erckenthiel / Jaques d'Argenteau en Elisabeth van Aerschot-Schoonhoven Bernard:Bernard van den Bongard, geb. ± 1500; ovl. vóór 6 juni 1543sinds 1523 in bezit van het landgoed BongardBeroep: ridder, heer van Nijenrode, ambtmann van Grave, hofmeester van Floris van EgmondX 2. ±1523Elisabeth Torck, Vrouwe van Nyenrode en Breukelen , Lucht, Velsen en Langevelt, geb.±1505; ovl. 1577Dochter van Willem Torck / Turk en Joost / Josina van NijenrodeBroer:
Willem I van den Bongart, Heer van Heyden, ovl. 26-06-1554XMaria Mascherel, Vrouwe van Wijnandsrade, geb. 1510; ovl. 1562dochter van Wijnand IV Mascherel Heer van Wijnandsrade en Margaretha van Schönrade, Vrouwe
van Heyden

Bongard Alliantie wapen Bongart-HeydenDe families van beide broers hadden zowel in Nederland als in Duitsland bezittingen.Als men 'Kasteel De Bongard' bestempelt als het 'stamslot' van de 'Nederlandse tak', danworden de nazaten van Bernard van den Bongard bedoelt.Tenminste één zoon van Bernard werd hoogstwaarschijnlijk op De Bongard geboren:Johan van den Bongard, ovl. 1598X 2Anna van Maschereel tot Ballegoy ovl. na 1601Dochter van Johan van Maschereel en Hildegond / Hille Cock van Opijnen / Hildegond van Neerijnen.Hildegond was een dochter van Arnd de Cock van Opijnen en Mechteld van Boinenburg, gen. Honstein



Deze Johan had een zoon, Willem, die de laatste mannelijke twijg van deze tak was endie in 1623 in Bocholtz overleed en werd begraven.De plaatselijke heemkundigen nemen daar echter geen genoegen mee en houdenstaande dat de familie van den Bongard reeds in de veertiende eeuw een kasteel teBocholtz bewoonde.Zoals eerder vermeld:In 1373 kocht een zekere Reynard von dem Bungardt de erfpacht van een onroerendgoed in Simpelveld, waarvan de opbrengst aan de parochie van Simpelveld en Bocholtzten goede kwam. Het contract werdt opgemaakt en van een zegel voorzien door Godardvan den Bongard op Huis Heijden.Deze Godart van den Bongart stierf kinderloos en liet Huis Heijden na aan zijn neef  Janvan Gronsveld, een zoon van zijn zuster.Dit tot groot ongenoegen van leden van een ander tak van de familie Van den Bongard,die meenden aanspraak te kunnen maken op de erfenis.Eustachius en Gotfried van den Bongard vermoordden Jan van Gronsveld op 28augustus 1386 te Aken.Om de zaak bij te leggen, als zoenoffer, richtte Godfried van den Bongard in 1389 eenaan de heilige Julianus geweid altaar op in het gasthuis te Bocholtz. De Kruisbroeders opde Crutzbroederhof of Crützbreur, een hoeve gelegen naast het gasthuis, dattegenwoordig de pastorie van Bocholtz is, onderhielden het altaar.De literatuur betreffende deze geschiedenis is uitgebreid en tamelijk verwarrend, maarduidelijk wordt dat er, zoals Quix schrijft, inderdaad twee takken van de familiebestonden, waarvan de ene op Huis Heyden gevestigd was en waarvan de andere ietsmet Bocholtz van doen had - al blijkt uit niets dat zij daar metterwoon gevestigd
28 Christian Quix. Die Pfarre zum h. Kreuz und die ehemalige Kanonie der Kreuzherren in Aachen.Aachen, 1829. p. 37sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10026946_00001.htmlJos Habets. Geschiedkundige aantekeningen over Simpelveldt 1155-1698. In: Publications de la SociétéHistorique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, Tome VIII, 1871. pp. 161-180  > 171-174https://archive.org/details/publicationsdel00unkngoogJ.M. Ramaekers. re: Over de fundatie van twee zoenaltaren. In: Clair-Lieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren. 3e jaargang, 1945, 1e en 2e aflevering.Lichtland, Diest. pp. 52, 53canonsregular.org/crosiers/clairlieu/clairlieu1_files/clairlieu%20-%201945.pdfH. Dohmen. De Bongard, het vergeten kasteel, eens de zetel der Heerlijkheid Simpelveld en Bocholtz, in:Het land van Herle, 13e jaargang, Aflevering 2, maart-april 1963, pp. 48-54.http://www.landvanherle.nl/editie/1963/196303.pdfLuc Wolters. St. Remigius te Simpelveld. Kerk en parochie gedurende meer dan acht eeuwen. Simpelveld2003.Donné Jaegers. Iets over de visitatie in 1633 bij de kruisheren van Aken, de Crutsbroederhoff te Bocholtzen de fundatio celebrandi voor de St.-Julianus kapel aldaar, In: De Bongard, jrg. 21, No. 3, october 2009https://debongard.nl/wp-content/uploads/PDF/2009%20jaargang%2021%20no%203.pdf



waren.28 29Maar zelfs al wij toe zouden geven dat leden van de Akense familie van denBongard aan het eind van de 14de eeuw een woonstee bezaten in een Boomgaard teBocholtz - de plaatselijke heemkundigen willen meer!Uit een door hen geciteerde bron zou blijken dat er reeds in 1330 te Bocholtz een'Pomerium ' of 'Boomgaard' bestond, en een schout, genaamd 'Wilhelmus de Pomerio'. Zij verwijzen naar een 17de eeuwse Luikse kopie van een verdwenen akte van de abdijvan Val-Benoît uit dat jaar, die in 1906 door Joseph Cuvelier gepubliceerd werd. In deakte:30 31
20 Avril 1330p. 405, regel 19-22Et cum abatissa et conventus de Fabenoit, ordinis Cysteriensis, Leodiencis [Dyocesis], in curie prescriptejurisdictione curiam sitam infra Pomerium et Sympelvey dinoscuntur possidere, ...p. 406. regel 4-9Et cum ego judex dicte curie de Sympelvey audivi et intellexi ... monui fideles dominos ... Wilhelmum de
Pomerio, ...De akte werd eerder gepubliceerd door Emile Schoolmeesters, die als datum van deakte 1370 gaf - wat door Cuvelier bestempeld wordt als een fout: 32
Original disparu. - Copie dans le cartulaire I, fol. 59. Publié par Schoolmeesters. Op Cit. p. 143, qui aassigné, par distraction sans doute, à cet acte la date de 1370Schoolmeesters laat zijn transcript voorafgaan door een korte beschrijving van het stuk,waarin hij het jaartal 1370 noemt, maar in de tekst van de akte geeft hij MCCCXXX(1330). Of hier sprake is van slordigheid? Schoolmeester plaatst de akte volgende op29 1389 april 6. Frederik aartsbisschop van Keulen zoent ten behoeve van Hendrik, heer te Gronsveld, de dood van diensbroer Johan, heer te Gronsveld. De daders: Stats en Godart van den Bongart en Godart van Schönau(Schonauwe), ridders, dienen 2 jaren aan de andere zijde van de Alpen te blijven enin de hof van Schönforst te Aken een altaar met eeuwige mis en verlichting te stichten.N. Andernach. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln in Mittelalter : Bd. 9. 1381-1390. Bonn etc. :Hanstein etc. 1983 30 H. Dohmen. De Bongard. Het vergeten kasteel. In: Land van Herle, 13de jrg. afl. 2, maart/april 1963. p.48H.Franssen. De Bongards en Bocholtz-Simpelveld. In: De Bongaard, jrg. 1, nr. 2, maart 1988. p.9Luc Wolters. Nieuwe Straatnaam. In: De Bongard, jrg. 23, no.1, maart/april 2011. p. 3{Zowel Franssen als Wolters beweren dat deze akte ook de hoeve Waalbroek genoemd wordt, wat niethet geval is - maar kennelijk bedoelen ze toch de genoemde acte}
31 Joseph Cuvelier (ed.). Cartulaire de l'Abbaye du Val Benoît. Académie Royal de Belgique. Brussel 1906.p. 405-406, akte 301 d.d. 2 April 1330https://books.google.nl/books?id=4PxPAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_sum-mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false32 Emile Schoolmeesters. Diplômes de l'abbaye du Val-Benoît relatifs à Simpelveld, Elsloo, Gronsveld etVaesrade, dans P.S.H.A.D.L. [Publications de la Société historique et archéologique dans le Duché deLimbourg], tôme XXI, 1884. p. 127-152



een akte uit 1287 en  voorafgaande aan een akte uit 1374. Het is mogelijk dat hij uitgingvan een fout in de datering van de kopiist.In zijn voorwoord vermeldt Schoolmeesters dat de tienden van Simpelveld in 1231 doorThierry de Houffalize en zijn echtgenote Lutgarde d'Esloo werden geschonken aan dezusters van Val-Benoît. Thierry overleed in of omstreeks 1243.De abdij kocht later meerdere stukken grond aan in Simpelveld en Bocholtz, waaronderin 1353 grond van Thierry de Flehendale [Vlengendaal]In een akte uit 1378 worden de bezittingen van de abdij van Val-Benoît. in Simpelvelden omgeving gedetailleerd opgesomd, waaronder enige percelen land grenzende aanhet land van Wihelmus van den Bongaerde:Schoolmeesters, XXI, p. 147-150:... ab una parte juxta terras d. Wilhelmi de Bongaerde, ...Cuvelier noemt de tekst van Schoolmeesters (450. p. 627-629), maar geeft zelf de tekstslechts gedeeltelijk weer. Het stuk waarin Wilhelm genoemd wordt ontbreekt.In de tekst van Schoolmeesters worden meerdere dorpen of gehuchten genoemd: De'villas' Sainplovoir (Simpelvelt), Bouchout (Bocholtz), Sourheit (Soret), Bulken(Bulkem), Busgenhusen (Bosschenhuizen) en Overhusen (Overhuizen), maar nergens issprake van een kasteel.Deze Wilhelmus de Pomerio of Willem van den Bongard is niet terug te vinden in debekende genaealogiën van de familie Van den Bongard.
ConclusieAlhoewel er tamelijk veel over het kasteel De Bongard en de familie Van den Bongardgeschreven is, een gedegen, met documenten onderbouwde studie ontbreekt.Ook de verbanden tussen de Bocholtzer tak en de andere Limburgse en Duitse takkenvan de familie zijn nooit uitvoerig onderzocht. Veel van de te boek gestelde historie lijktzo niet op mythen dan toch op wankele fundamenten te berusten.Quix (Op.Cit. p. 33, voetnoot 62:) schreef reeds in 1829:Die geschichte dieser alten Familie diplomatisch gegeben, würde gewiß kein kleinesLicht in die Geschichte unserer Gegenden bringenLucas Bruijn.Bocholtz.
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