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De familie Jan Mathijs van den Bongard, Heidstraat, Einighausen. 
 
Jan Mathijs van den Bongard, geboren 24 oktober 1796 te Einighausen, zoon van Theodorus van den 
Bongard en Maria Elisabeth Jansen, huwt 16 juni 1840 te Limbricht met Anna Elisabeth Tummers, 
geboren 11 september 1810 te Merkelbeek, dochter van Joannes Tummers en Joanna Maria Janssen. 
In Einighausen worden 5 kinderen geboren; I: Johanna Maria in 1843, II: Johanna Catharina in 1844, III: 
Maria Mechtildis in 1848, IV: Johannes in 1850 en V: Dominicus in 1853. 
 
Volgens het bevolkingsregister van Einighausen uit 1860 is Jan Mathijs van beroep linnenwever. Op de 
lijst van Limburgse emigranten wordt hij echter landbouwer genoemd. Ook volgens deze lijst zou Jan 
Mathijs 77 jaar oud zijn bij vertrek maar dit moet 67 jaar zijn! Er hebben geen openbare verkopen plaats 
gevonden door de familie van den Bongard, althans er zijn geen verkopen gepubliceerd in het weekblad 
Mercurius.  
Daarom is mij van de financiële toestand van de familie niets bekend. 
 
Op 26 maart 1863 wordt het gezin van den Bongard uitgeschreven uit het bevolkingsregister. In april 
1863 vertrekt het gezin vanuit Antwerpen met het schip Australia, aankomst in New York op 18 mei. 
 
Jan Mathijs is een van de weinige Limbrichtse emigranten die zich daadwerkelijk in Benton in Carver 
County gevestigd heeft. In 1865 woont hij met gezin in dit plaatsje aan het Benton Lake. Op de census 
van dat jaar vinden we het voltallige gezin terug. Benton is tegenwoordig samengevoegd met Cologne.  
 
Vanwege het 100 jarig bestaan van Cologne in 1982, is er een boek samengesteld waarin vooral de 
eerste "settlers" beschreven worden. Hierin wordt ook Jan Mathijs genoemd; “John Bongaarts came to 
Benton, Carver County from Holland. After reaching Benton he settled and opened a saloon. From 
Benton he went to Marble, Minnesota with his family……”. Er ligt een plaatsje Marble in Itasca County, in 
het noorden, en een in Lincoln County,  in het zuidwesten van Minnesota. Naspeuringen in beide 
Counties hebben tot op heden nog niets opgeleverd. 
 
In de volgende censussen van het plaatsje Benton komt het gezin van Jan Mathijs van den Bongard 
inderdaad niet meer voor. Wel vinden we de jongste zoon, Dominicus, terug. Hij woont in 1870 in bij het 
echtpaar Leonard en Caroline Hochhausen. Deze Caroline is Cornelia Hamers geboren 1846 te 
Guttecoven. Dominicus wordt op deze census vermeld als: Dom Von Der Bongard, 15 jaar, geboren in 
Holland en gaat nog naar school. Er wonen nog twee jonge kinderen in bij de familie Hochhausen die 
volgens alles niet verwant zijn. Leonard en Caroline hadden zelf geen kinderen, fungeerden zij als een 
soort gast gezin? 
 
In de civil records (burgelijke stand) van Benton komen we in 1874 het volgende overlijden tegen: Mary 
Van De Bunger, overleden 25 mei 1874 te Benton, ongehuwd, 28 jaar, geboren Holland, ouders geboren 
Holland, doodsoorzaak: ‘broken heart’! Of deze Mary de derde dochter uit het gezin van den Bongard, 
Maria Mechtildis geb. 1848 is, kan helaas niet met zekerheid worden gezegd.  
 
Van het gezin van Jan Mathijs van den Bongard is Dominicus de enige die we enkele jaren kunnen 
volgen in Amerika. In 1880 woont hij als vrijgezel in Marysdale, Swift County, Minnesota. Op de census 
van 9 juni van dat jaar wordt hij vermeld als Dominicus Bunghardt, 25 jaar oud, farmer, geboren Holland. 
In 1885 komt hij als Dominie Bongard, 30 jaar, geboren Germany, voor.  Volgens de ‘Naturalization Index 
van Swift County, volume 1, page 572, district Benson, MN’,  wordt Dominicus op 2 oktober 1883 
Amerikaans staatsburger. In de akte wordt hij Dominick Burkhard genoemd en zou geboren zijn in 
‘Germany’. Getuigen zijn Peter Burns en Michael Maguire, Dominicus tekent met een kruisje. 
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Op 11 oktober 1887 huwt Dominicus in 
Clontarf, Swift County, met Mary Kanuit 
(of Kanute), geboren 1871 in 
Minnesota, dochter van Frank en Helen 
Kanuit. Het huwelijk wordt ingezegend 
door een katholieke priester met als 
getuigen Francis Kanute en Margaret 
Galagher. 
December 1888 wordt te Marysland 
hun eerste kind geboren, een dochter 
Alice (Elizabeth) Mary.  
In Juli 1891 volgt nog een zoon, 
Franciscus Dominicus, maar hij o
al na 21 dagen.  
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Dat het Dominicus van den Bongard 
niet bepaald voor de wind is gegaan 
blijkt uit een krantenartikel d.d. 15 april 
1890. In de Benson Times van Swift 
County wordt op die dag een bericht 
geplaatst over de ‘Mortgage Sale’ van 
Dominicus Bungard. Volgens dit artikel 
heeft Dominicus op 15 jan 1887 een 
hypotheek opgenomen bij een zekere 
A. W. Abbott van  715 dollar en 20 
cents. Nu, in 1890, blijkt Dominicus niet 
meer aan zijn verplichtingen tot 
afbetaling te kunnen voldoen. Zijn land 
ter grootte van 160 acres wordt daarom 
openbaar verkocht. Dit land had hij in 
1884 als een homestead in bezit 
gekregen. 
Op 14 mei 1890 vindt de verkoop p
met die restrictie dat Dominicus de 
mogelijkheid heeft het land binnen een 
jaar terug in bezit te krijgen bij betali
van de openstaande bedragen
waarschijnlijk heeft hij van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt 
want in de navolgende jaren vinden we
Dominicus niet meer terug in 
Marysland. 
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Artikel uit de plaatselijke krant betreffende de openbare 
verkoop 
 
Of de openbare verkoop oorzaak of 
gevolg is geweest is niet meer te 
achterhalen maar in ieder geval kort er 
na zijn Dominicus en Mary gescheiden. 

ary staat in 1900 vermeldt op de census van Marysland bij haar ouders. Ze is dan 29 jaar, gescheiden 
n zou geen kinderen hebben! Maar op dezelfde census staat als laatste vermeld: Alice Bongers, 
leindochter, geboren december 1888, 11 jaar, vader geboren “Germany”, moeder geboren Minnesota. 
an Dominicus verder geen spoor! 

Lim



En zo eindigt dit artikel over het gezin van Jan Mathijs van den Bongard. Helaas hebben verdere 
naspeuringen nog geen nieuwe resultaten opgeleverd. 
 
 

 
 

Op deze plaats in Marysland Township stond ooit de farm van Dominicus van den Bongard 
 
 
Met speciale dank aan; Alyce Lundberg, MN; Cecilia Combs, WA; Swift County Historical Society 
 
Bronnen o.a.: 
- Burgerlijke Stand Limbricht 
- Bevolkingsregister Einighausen 
- Lijst Linssen 
- Censussen MN 
- Scheepslijst schip Australia 
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