
  

  

Parenteel van Godefridi Gisberti de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Godefridi Gisberti de Bont, geboren omstreeks 1591 in Beek, trouwde (respectievelijk ongeveer 

32 en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 11 juli 1623 in Weelde [antwerpen, België] met Maria van 

de Water, geboren omstreeks 1594 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Anna de Bont, gedoopt op zondag 28 januari 1624 in Weelde [antwerpen, België]. 

2. Vinarius de Bont, gedoopt op zondag 2 mei 1627 in Weelde [antwerpen, België], 

begraven op zondag 30 december 1691 aldaar, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Vinarius de Bont, zoon van Godefridi Gisberti de Bont (I), hierboven en Maria van de Water, 

gedoopt op zondag 2 mei 1627 in Weelde [antwerpen, België], begraven op 

zondag 30 december 1691 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en 25 jaar oud) op 

zondag 1 januari 1662 in Weelde [antwerpen, België] met Aleydis Henrici Jois Tijs de Bie, 

geboren in november 1636. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria de Bont, gedoopt op dinsdag 13 maart 1663 in Weelde [antwerpen, België], 

begraven op zondag 4 september 1678 aldaar. 

2. Henricus de Bont, gedoopt op maandag 16 november 1665 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

3. Godefridus de Bont, gedoopt op vrijdag 5 juli 1669 in Weelde [antwerpen, België]. 

4. Anna de Bont, gedoopt op dinsdag 19 april 1672 in Weelde [antwerpen, België], 

trouwde met Sancty Jan Maes, geboren in Beek. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Nicolaus de Bont, gedoopt op zondag 10 november 1675 in 

Weelde [antwerpen, België], begraven op zondag 11 juli 1762 aldaar, volgt 

III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Nicolaus de Bont, zoon van Vinarius de Bont (II), hierboven en Aleydis Henrici Jois Tijs de Bie, 

gedoopt op zondag 10 november 1675 in Weelde [antwerpen, België], begraven op 

zondag 11 juli 1762 aldaar, trouwde met Anna Baerlmans, gedoopt op maandag 11 januari 1666 

in Ravels [antwerpen, België], begraven op dinsdag 3 januari 1736 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria de Bont, gedoopt op vrijdag 17 juli 1705 in Weelde [antwerpen, België], 

begraven op donderdag 3 september 1772 aldaar, trouwde met Cornelius 

Vingerhoedts, geboren in Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Henricus de Bont, gedoopt op dinsdag 17 juli 1708 in Weelde [antwerpen, België], 

begraven op zondag 13 februari 1780 aldaar, volgt IV, op pagina 2. 

3. de Bont, gedoopt op donderdag 5 februari 1711 in Weelde [antwerpen, België], 

begraven op zondag 11 mei 1766 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en 

ongeveer 29 jaar oud) op zondag 8 mei 1746 in Tilburg met Johannes van Spagnien, 

geboren omstreeks 1716 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Antonius de Bont, gedoopt op woensdag 27 december 1713 in 

Weelde [antwerpen, België], begraven op zondag 31 december 1719 aldaar. 



  

  

5. Aldegundis de Bont, gedoopt op woensdag 6 december 1719 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

6. Wilhelmus de Bont, gedoopt op donderdag 27 mei 1723 in 

Weelde [antwerpen, België], begraven op zaterdag 29 mei 1723 aldaar. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Henricus de Bont, zoon van Nicolaus de Bont (III), op pagina 1 en Anna Baerlmans, gedoopt op 

dinsdag 17 juli 1708 in Weelde [antwerpen, België], begraven op zondag 13 februari 1780 aldaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 56 en ongeveer 36 jaar oud) (1) op maandag 7 januari 1765 in 

Weelde [antwerpen, België] met Catharina Bax, gedoopt op zaterdag 13 november 1728 in 

Weelde [antwerpen, België], begraven op maandag 16 november 1807 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Henricus de Bondt, gedoopt op zondag 5 mei 1765 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 2 februari 1828 aldaar, volgt 

Va, hieronder. 

2. Anna Maria de Bondt, gedoopt op zondag 3 januari 1768 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

3. Joannes de Bondt, gedoopt op zondag 8 december 1771 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

maandag 22 juli 1839 aldaar, volgt Vb, hieronder. 

 

 Henricus de Bont, trouwde (2) met Anna Martens, gedoopt in Hooge Mierde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Michaelis de Bont, gedoopt op vrijdag 29 september 1741. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Henricus de Bondt, zoon van Henricus de Bont (IV), hierboven en Catharina Bax, gedoopt op 

zondag 5 mei 1765 in Weelde [antwerpen, België], dagloner, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

zaterdag 2 februari 1828 in Weelde [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 

ongeveer 35 jaar oud) (1) op donderdag 24 januari 1805 in Weelde [antwerpen, België] met 

Cornelia Ansems, dochter van Adrianus Ansems en Maria Huysmans, gedoopt op 

vrijdag 7 juli 1769 in Weelde [antwerpen, België], overleden (39 jaar oud), begraven op 

zondag 24 juli 1808 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Silvester de Bondt, geboren op woensdag 1 januari 1806 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (58 jaar oud) op donderdag 9 juni 1864 aldaar, 

volgt VIa, op pagina 4. 

 

 Henricus de Bondt, trouwde (2) met Elisabeth Bax, dochter van Joannes Bax en Catharina van 

Beeck, gedoopt op zaterdag 14 maart 1767 in Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 41 

jaar oud) op zondag 24 juli 1808 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth Bax, dochter van Joannes Bax en Catharina van Beeck, trouwde (2) met Walterus 

Hendrickx, overleden op donderdag 19 maart 1812 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vb. Joannes de Bondt, zoon van Henricus de Bont (IV), hierboven en Catharina Bax, gedoopt op 

zondag 8 december 1771 in Weelde [antwerpen, België], landbouwer, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) op maandag 22 juli 1839 in Weelde [antwerpen, België], trouwde in 



  

  

Weelde [antwerpen, België] met Cornelia Schepens, dochter van Gerardus Schepens en Anna 

Maria van Heyst, gedoopt op maandag 3 november 1777 in Poppel [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op zaterdag 29 april 1837 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Anna Catharina de Bont, gedoopt op dinsdag 31 oktober 1797 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 

woensdag 22 november 1876 aldaar, volgt VIb, op pagina 4. 

2. Maria Elisabeth de Bont, gedoopt op zondag 9 november 1800 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

maandag 26 september 1836 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 

38 jaar oud) op donderdag 11 januari 1827 in Weelde [antwerpen, België] met 

Gerardus Baelemans, gedoopt op donderdag 17 april 1788 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 

woensdag 4 februari 1857 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Gerardus de Bont, gedoopt op woensdag 13 april 1803 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 4 april 1867 in 

Turnhout [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 58 

jaar oud) (1) op woensdag 13 april 1853 in Turnhout [antwerpen, België] met Anna 

Maria Moonen, gedoopt op zondag 4 mei 1794 in Ravels [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 65 jaar oud) op vrijdag 23 maart 1860 in 

Turnhout [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 57 en 27 jaar oud) (2) op woensdag 9 januari 1861 in 

Turnhout [antwerpen, België] met Anna Maria Sels, geboren op 

dinsdag 17 september 1833 in Reusel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Adriana Maria de Bont, gedoopt op donderdag 4 juli 1805 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 73 jaar oud) op 

maandag 10 februari 1879 in Turnhout [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 49 en ongeveer 30 jaar oud) (1) op woensdag 6 september 1854 in 

Turnhout [antwerpen, België] met Thomas Borghs, geboren omstreeks 1824. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) met Johannes Jozef Verheijen, 

gedoopt op zaterdag 27 augustus 1808 in Weelde [antwerpen, België], overleden 

(ongeveer 86 jaar oud) op maandag 27 mei 1895 in Turnhout [antwerpen, België]. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Johannes Baptista de Bont, gedoopt op zondag 4 oktober 1807 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

vrijdag 11 januari 1867 aldaar, volgt VIc, op pagina 4. 

6. Dorothea de Bont, gedoopt op vrijdag 21 december 1810 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 22 jaar oud) op 

donderdag 15 augustus 1833 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 

28 jaar oud) op donderdag 7 februari 1833 in Weelde [antwerpen, België] met 

Antonius Moonen, gedoopt op zaterdag 6 oktober 1804 in Hilvarenbeek. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Maria Theresia de Bont, geboren in 1812 in Weelde [antwerpen, België], trouwde met 

Gilbertus Marinus, geboren op donderdag 22 april 1813 in 

Weelde [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Henricus de Bont, geboren op vrijdag 17 februari 1815 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (43 jaar oud) op dinsdag 14 september 1858 in 

Turnhout [antwerpen, België]. 

9. Adrianus de Bont, geboren op maandag 2 februari 1818 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (1 jaar oud) op donderdag 17 juni 1819 aldaar. 

10. Adrianus de Bont, geboren op maandag 19 juni 1820 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (89 jaar oud) op woensdag 26 januari 1910 aldaar, trouwde (respectievelijk 

25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op woensdag 20 mei 1846 in 

Turnhout [antwerpen, België] met Maria Theresia Vaerten, geboren omstreeks 1819. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) met Catharina Cleijmans, 



  

  

geboren omstreeks 1820. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Adrianus Silvester de Bondt, zoon van Henricus de Bondt (Va), op pagina 2 en Cornelia 

Ansems, geboren op woensdag 1 januari 1806 in Weelde [antwerpen, België], akkerman, 

overleden (58 jaar oud) op donderdag 9 juni 1864 in Weelde [antwerpen, België], trouwde 

(beiden 22 jaar oud) op donderdag 28 augustus 1828 in Weelde [antwerpen, België] met Maria 

Theresia Dickens, dochter van Adrianus Dickens en Cornelia Broeckx, geboren op 

donderdag 17 april 1806 in Weelde [antwerpen, België], overleden (57 jaar oud) op 

maandag 17 augustus 1863 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelius de Bont, geboren op dinsdag 16 november 1830 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (52 jaar oud) op maandag 13 augustus 1883 

aldaar, volgt VIIa, op pagina 5. 

2. Joannes Baptista de Bont, geboren op woensdag 13 maart 1833 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (86 jaar oud) op zondag 7 september 1919 

aldaar, begraven op woensdag 10 september 1919 aldaar, trouwde met Anna Maria 

Petronella Schots. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Anna Catharina de Bont, geboren op dinsdag 24 september 1839 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1909 in 

Bergen op Zoom. 

 

VIb. Anna Catharina de Bont, dochter van Joannes de Bondt (Vb), op pagina 2 en Cornelia Schepens, 

gedoopt op dinsdag 31 oktober 1797 in Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 79 jaar 

oud) op woensdag 22 november 1876 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 

35 jaar oud) op vrijdag 24 november 1820 in Weelde [antwerpen, België] met Adrianus Marinus, 

gedoopt op dinsdag 3 mei 1785 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jan Baptist Marinus, overleden op woensdag 6 juli 1881 in 

Weelde [antwerpen, België], volgt VIIb, op pagina 5. 

 

VIc. Johannes Baptista de Bont, zoon van Joannes de Bondt (Vb), op pagina 2 en Cornelia Schepens, 

gedoopt op zondag 4 oktober 1807 in Weelde [antwerpen, België], overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op vrijdag 11 januari 1867 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 20 jaar oud) op 

woensdag 2 mei 1832 in Weelde [antwerpen, België] met Cornelia Dielen, geboren op 

donderdag 19 september 1811 in Weelde [antwerpen, België], overleden (55 jaar oud) op 

zaterdag 29 december 1866 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Adrianus (Jaan) de Bont, geboren op woensdag 17 juli 1833 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (76 jaar oud) op woensdag 26 januari 1910 

aldaar, volgt VIIc, op pagina 6. 

2. Maria de Bont, geboren op zaterdag 18 oktober 1834 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (10 dagen oud) op dinsdag 28 oktober 1834 aldaar. 

3. Gerardus de Bont, geboren op maandag 26 oktober 1835 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (4 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1840 aldaar. 

4. Maria Cornelia de Bont, geboren op maandag 3 juli 1837 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (2 maanden oud) op 

maandag 11 september 1837 aldaar. 

5. Waltherus (Wout) de Bont, geboren op woensdag 1 augustus 1838 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 22 november 1907 

aldaar, volgt VIId, op pagina 6. 

6. Antonius (Toon) de Bont, geboren op vrijdag 7 augustus 1840 in 



  

  

Weelde [antwerpen, België], overleden (78 jaar oud) op dinsdag 1 april 1919 aldaar, 

volgt VIIe, op pagina 7. 

7. Maria Theresia de Bont, geboren op zondag 7 augustus 1842 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (63 jaar oud) op vrijdag 27 april 1906 aldaar, 

begraven op maandag 30 april 1906 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 38 jaar oud) 

(1) op vrijdag 2 april 1869 in Weelde [antwerpen, België] met Augustinus Dickens, 

geboren op vrijdag 3 september 1830 in Weelde [antwerpen, België], overleden (56 

jaar oud) op zondag 26 december 1886 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (respectievelijk 45 en 31 jaar oud) (2) op 

woensdag 23 november 1887 in Weelde [antwerpen, België] met Jacobus Janssen, 

geboren op zaterdag 1 november 1856 in Rijkevorsel [antwerpen, België], overleden 

(78 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1935 in Weelde [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

8. Ludovicus (Louis) de Bont, geboren op vrijdag 10 januari 1845 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 2 augustus 1907 in 

Dongen, volgt VIIf, op pagina 7. 

9. Bonifacius (Bonneke) de Bont, geboren op vrijdag 18 juni 1847 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (21 jaar oud) op donderdag 2 juli 1868 aldaar. 

10. Henricus (Dirk) de Bont, geboren op zaterdag 9 maart 1850 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (78 jaar oud) op zaterdag 15 september 1928 in 

Dongen, volgt VIIg, op pagina 8. 

11. Johanna de Bont, geboren op maandag 7 maart 1853 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (9 maanden oud) op zondag 11 december 1853 aldaar. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Cornelius de Bont, zoon van Adrianus Silvester de Bondt (VIa), op pagina 4 en Maria Theresia 

Dickens, geboren op dinsdag 16 november 1830 in Weelde [antwerpen, België], overleden (52 jaar 

oud) op maandag 13 augustus 1883 aldaar, trouwde met Theresia Remeysen, dochter van 

Adrianus Remeysen en Joanna Moonen, geboren op woensdag 27 juli 1842 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Joanna de Bont, geboren op zondag 29 mei 1870 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (82 jaar oud) op maandag 20 april 1953 aldaar1, volgt VIIIa, op pagina 8. 

 

VIIb. Jan Baptist Marinus, zoon van Adrianus Marinus en Anna Catharina de Bont (VIb), op pagina 4, 

overleden op woensdag 6 juli 1881 in Weelde [antwerpen, België], trouwde met Johanna Maria 

Melis, geboren op dinsdag 26 december 1826 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes Cornelis Nicolaas Marinus, geboren op donderdag 5 december 1867. 

 

Jan Baptist Marinus. 

Monumentstraat pand M 68 kreeg in de jaren 18991900 het huisnummer M 86. In 1910 werd het 

Monumentstraat 10. In de wijk Kerk overleed op 6 juli 1881 Jan Baptist Marinus, geboren te Weelde als zoon 

van Adriaan Marinus en Anna Catharina de Bont. Hij woonde aan de Monumentstraat M 90 en was 

koffiehuishouder en poelier van beroep. Zijn weduwe, Johanna Maria Melis, geboren te Tilburg op 26 

december 1826 vinden we in 1889 op het adres Monumentstraat M 68. Haar beroep was tapster, koffiehuis 

en restauranthoudster. In 1901 verhuisde zij naar Strijp. Haar zaak was een jaar eeder overgenomen door 

haar zoon Johannes Cornelis Nicolaas Marinus, geboren te Tilburg op 5 december 1867 en aldaarop 15 mei 

1900 getrouwd met Maria C.B.H.J. Bressergeboren te Tilburg op 6 maart 1875. Jan Marinus noemt zich 

koffiehuishouder, 'restaurateur' en poelier van beroep. Hij overleed 'schielijk' te Tilburg op 19 juni 1912, 

enkele weken na de viering van het vijfentwintigjarig dienstverband van zijn ditbode Maria Leenhouwers. 

Na de uitvaart werd op het kerkhof het woord gevoerd door een lid van de vereniging 'Vergunning', 



  

  

waarvan Jan Marinus de voorzitter was. Café-restaurant Marinus heeft een belangrijke rol gespeeld in het 

sociale en maatschalijke leven van Tilburg. In de bovenzaal van het café vonden de volgende verenigingen 

hun thuis: 'de IIsclub' opgericht bij Marinus in 1886, postduivenvereniging 'de Oorlogsbode', de 

Nederlandse Bond van Oud-Officieren afdeling Tilburg, 'footbalclTilburgis' opgericht in 1896, sociëteit 'Les 

Progres', het genootschap 'Ons Brabant' en het zangkoor van de parochie Noordhoek. In dit café werd in 

1889 de afdeling Tilburg van de Nederlandse Heidemij, opgericht, werden in 1908 de eerste vergaderin 

gehouden over de viering van het honderdjarig bestaan van de stad Tilburg, werd in 1907 'Tilburg Vooruit' 

opgericht en in 1923 de 'Tilburgsche Schaakclub'. In 1924 moest Anton van Duinkerken zoeken naar dit café, 

toen de 'Roomsch Katholieke jongn' er hun eerste onderlinge kennismaking vierden. Hij ontmoette er de 

schrijver Antoon Coolen, die zijn hand uitstak en enkel 'Brabant' zei. De weduwe Marinus verhuisde in april 

1927 naar Heerlen. Het café-restaurant was in januari van dat jaar puek verkocht door notaris Maas. De 

volgende bewoner was, van 1927 tot 1935, Sebastiaan J.C. Gaillard, geboren te Tilburg op 9 december 1883, 

getrouwd met Theresia M.C. Bertens en caféhouder van beroep. In de jaren 193536 woonde er caféhouder 

JacobFranciscus Adams, die in 1936 herbergier werd in 'Central' aan de Heuvel. 

 

 

VIIc. Adrianus (Jaan) de Bont, zoon van Johannes Baptista de Bont (VIc), op pagina 4 en Cornelia 

Dielen, geboren op woensdag 17 juli 1833 in Weelde [antwerpen, België], landbouwer in 1891, 

overleden (76 jaar oud) op woensdag 26 januari 1910 in Weelde [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 27 en 28 jaar oud) (1) op donderdag 26 juli 1860 in Ravels [antwerpen, België] met 

Petronella Jacobs, geboren op donderdag 1 december 1831 in Ravels [antwerpen, België], 

overleden (72 jaar oud) op maandag 26 september 1904 in Weelde [antwerpen, België], begraven 

op woensdag 28 september 1904 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Henricus de Bondt, geboren op zondag 25 december 1870 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (71 jaar oud) op donderdag 29 januari 1942 in 

Baarle-Nassau, volgt VIIIb, op pagina 9. 

2. Crispijn de Bont, geboren op zondag 16 februari 1873 in Weelde [antwerpen, België], 

overleden (55 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1929 aldaar, volgt VIIIc, op pagina 10. 

3. Joanna Ludovica de Bont, geboren op woensdag 4 april 1877 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (76 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1954 

aldaar, trouwde (1) met Laurentius Cabanier. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (2) met Joannes Emiel Kin, geboren op vrijdag 22 mei 1874 in 

Baarle-Nassau, overleden (35 jaar oud) op vrijdag 10 september 1909 in 

Weelde [antwerpen, België], begraven op maandag 13 september 1909 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Adrianus (Jaan) de Bont, trouwde (respectievelijk 23 en 33 jaar oud) (2) op donderdag 4 juni 1857 

in Ravels [antwerpen, België] met Anna Maria Snijders, geboren op maandag 24 mei 1824 in 

Ravels [antwerpen, België], overleden (34 jaar oud) op donderdag 21 april 1859 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Cornelia de Bont, geboren op zondag 27 september 1857 in 

Ravels [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) op woensdag 1 september 1937 in 

Baarle-Nassau, volgt VIIId, op pagina 10. 

 

VIId. Waltherus (Wout) de Bont, zoon van Johannes Baptista de Bont (VIc), op pagina 4 en Cornelia 

Dielen, geboren op woensdag 1 augustus 1838 in Weelde [antwerpen, België], overleden (69 jaar 

oud) op vrijdag 22 november 1907 aldaar, begraven op maandag 25 november 1907 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 30 en 31 jaar oud) op woensdag 7 april 1869 in 

Weelde [antwerpen, België] met Anna Catharina Kolen, geboren op woensdag 28 februari 1838 

in Weelde [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1918 aldaar, 

begraven op dinsdag 15 januari 1918 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Adriana Maria de Bont, geboren op maandag 11 juli 1870 in 



  

  

Weelde [antwerpen, België], overleden (86 jaar oud) op dinsdag 9 juli 1957 aldaar. 

2. Anna Cornelia Bont, geboren op woensdag 19 juli 1871 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

3. Joannes de Bont, geboren op maandag 26 augustus 1872 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

4. Joannes Baptist de Bont, geboren op zondag 17 augustus 1873 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

5. Maria Philomena de Bont, geboren op dinsdag 16 maart 1875 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

6. Maria Elisabeth de Bont, geboren op dinsdag 11 juli 1876 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

7. Joanna Maria de Bont, geboren op zaterdag 29 september 1877 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

8. Levenloos geboren zoon de Bont, geboren op woensdag 7 september 1881 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

 

VIIe. Antonius (Toon) de Bont, zoon van Johannes Baptista de Bont (VIc), op pagina 4 en Cornelia 

Dielen, geboren op vrijdag 7 augustus 1840 in Weelde [antwerpen, België], overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 1 april 1919 aldaar, begraven op vrijdag 4 april 1919 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 29 en 26 jaar oud) op zaterdag 18 september 1869 in Baarle-Hertog [België] met 

Philomenia Meijvis, geboren op dinsdag 18 oktober 1842 in Baarle-Hertog [België], overleden 

(89 jaar oud) op donderdag 28 januari 1932 in Weelde [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Adrianus (Adriën) de Bont, geboren op maandag 6 juni 1870 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (78 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1949 in 

Turnhout [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 21 

jaar oud) in 1896 met Maria Catharina van Ael, geboren op 

donderdag 20 augustus 1874 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (86 jaar 

oud) op zaterdag 29 oktober 1960 in Leuven [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

2. Franciscus Johannes (Frans) de Bont, geboren op donderdag 16 november 1871 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (77 jaar oud) op woensdag 22 juni 1949 aldaar. 

3. Johannes Baptista de Bont, geboren op woensdag 3 september 1873 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (1 jaar oud) op zondag 11 oktober 1874 aldaar. 

4. Alfons Niklaas Poppelius (Alfons) de Bont, geboren op vrijdag 16 juli 1875 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (76 jaar oud) op donderdag 17 januari 1952 

aldaar, volgt VIIIe, op pagina 11. 

5. Augustinus (Gust) de Bont, geboren op zondag 13 mei 1877 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1959 in 

Turnhout [antwerpen, België], volgt VIIIf, op pagina 11. 

6. Ludovicus Franciscus Jozef de Bont, geboren op donderdag 19 juni 1879 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (78 jaar oud) op donderdag 10 april 1958 in 

Turnhout [antwerpen, België]. 

7. Johanna Maria de Bont, geboren op vrijdag 5 augustus 1881 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (30 dagen oud) op zondag 4 september 1881 

aldaar. 

8. Henricus (Henri) de Bont, geboren op dinsdag 16 januari 1883 in 

Weelde [antwerpen, België], overleden (77 jaar oud) op zondag 9 oktober 1960 in 

Beerse [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 29 en 28 jaar oud) op 

maandag 12 augustus 1912 in Rijsel [nord, Frankrijk] met Maria van den Broeck, 

geboren op maandag 10 september 1883 in Poederlee [antwerpen, België], overleden 

(95 jaar oud) op maandag 11 september 1978 in Beerse [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIf. Ludovicus (Louis) de Bont, zoon van Johannes Baptista de Bont (VIc), op pagina 4 en Cornelia 



  

  

Dielen, geboren op vrijdag 10 januari 1845 in Weelde [antwerpen, België], herbergier tussen 1891 

en 1893, koopman tussen 1894 en 1895, werkman in 1896, tapper op vrijdag 2 augustus 1907, 

overleden (62 jaar oud) op vrijdag 2 augustus 1907 in Dongen, trouwde met Adriana Verhoeven, 

geboren omstreeks 1859 in Dongen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jan de Bont, geboren op maandag 22 juni 1891 in Dongen, overleden (6 maanden 

oud) op woensdag 23 december 1891 aldaar. 

2. Maria Cornelia de Bont, geboren op woensdag 14 september 1892 in Dongen, 

overleden (8 maanden oud) op zaterdag 27 mei 1893 aldaar. 

3. Mie Cornelia de Bont, geboren op zaterdag 7 april 1894 in Dongen, volgt VIIIg, op 

pagina 11. 

4. Levenloos geboren dochter de Bont, geboren op dinsdag 1 oktober 1895 in Dongen. 

5. Jacobus Johannes de Bont, geboren op zaterdag 12 september 1896 in Dongen, volgt 

VIIIh, op pagina 11. 

 

VIIg. Henricus (Dirk) de Bont, zoon van Johannes Baptista de Bont (VIc), op pagina 4 en Cornelia 

Dielen, geboren op zaterdag 9 maart 1850 in Weelde [antwerpen, België], koopman tussen 1885 

en 1901, winkelier tussen 1888 en 1896, vleeschhouwer in 1911, overleden (78 jaar oud) op 

zaterdag 15 september 1928 in Dongen, trouwde met Antonia Haast, dochter van Johannes 

Haast en Johanna de Die le Jong, geboren op woensdag 18 augustus 1852 in Dongen, overleden 

(78 jaar oud) op woensdag 18 februari 1931 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria Cornelia de Bont, geboren omstreeks 1884 in Dongen, overleden (ongeveer 61 

jaar oud) op zaterdag 2 februari 1946 aldaar, volgt VIIIi, op pagina 12. 

2. Johannes Cornelis de Bont, geboren op zaterdag 12 december 1885 in Dongen, slager 

in 1911. 

3. Jeanette de Bont, geboren op zaterdag 17 maart 1888 in Dongen. 

4. Joanna Petronella de Bont, geboren op zondag 23 november 1890 in Dongen, 

overleden (93 jaar oud) op zaterdag 25 augustus 1984 aldaar, begraven aldaar. 

5. Maria Philomena de Bont, geboren op vrijdag 2 juni 1893 in Dongen. 

6. Maria Anna de Bont, geboren op zaterdag 5 maart 1898 in Dongen, overleden (2 jaar 

oud) op zaterdag 9 februari 1901 aldaar. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Joanna de Bont, dochter van Cornelius de Bont (VIIa), op pagina 5 en Theresia Remeysen, 

geboren op zondag 29 mei 1870 in Weelde [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op 

maandag 20 april 1953 aldaar1, trouwde met Cornelius (Corneel) van Herk, geboren op 

zondag 12 januari 1868 in Reusel, overleden (79 jaar oud) op maandag 18 augustus 1947 in 

Weelde [antwerpen, België]2. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Theresia van Herk, geboren op donderdag 8 maart 1900 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

2. Jozef Cornelis van Herk, geboren op zaterdag 2 maart 1907 in 

Weelde [antwerpen, België]. 

 

Joanna de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Cornelius (Corneel) van Herk. 

 

 

 
 

 

 

VIIIb. Henricus de Bondt, zoon van Adrianus (Jaan) de Bont (VIIc), op pagina 6 en Petronella Jacobs, 



  

  

geboren op zondag 25 december 1870 in Weelde [antwerpen, België], arbeider in 1891, koopman 

in 1893, overleden (71 jaar oud) op donderdag 29 januari 1942 in Baarle-Nassau, trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) (1) op zaterdag 5 mei 1900 in Alphen en Riel de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 22 en 29 april van dit jaar met Johanna van 

Eijck, dochter van Johannes van Eijck en Adriana Philipsen, geboren op 

vrijdag 13 december 1872 in Alphen en Riel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Adrianus Augustinus de Bont, geboren op zaterdag 20 april 1901 in 

Baarle-Nassau, slager in 1942. 

2. Joanna Maria de Bont, geboren op vrijdag 25 maart 1904 in Baarle-Nassau, overleden 

(19 dagen oud) op woensdag 13 april 1904 aldaar. 

3. Cornelia Maria Antonia de Bont, geboren op zondag 27 augustus 1905 in 

Baarle-Nassau, overleden (91 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1997 in Hilvarenbeek, 

volgt IXa, op pagina 12. 

4. Jacobus Alphonsus de Bont, geboren omstreeks 1910 in Baarle-Nassau, overleden 

(ongeveer 16 maanden oud) op zaterdag 15 april 1911 aldaar. 

5. Alphonsus Josephus Augustinus de Bont, geboren omstreeks 1914 in Baarle-Nassau, 

overleden (ongeveer 15 maanden oud) op dinsdag 16 maart 1915 aldaar. 

 

 Henricus de Bondt, trouwde (beiden 20 jaar oud) (2) op zaterdag 10 oktober 1891 in 

Baarle-Nassau de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 27 september en 4 oktober 

van dit jaar met Maria Josephina Baijens, dochter van Adriaan Baijens en Anna Maria 

Verhoeven, geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Baarle-Hertog [België], overleden (26 jaar oud) op 

donderdag 27 januari 1898 in Baarle-Nassau. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Petronella Josephina (Fien) de Bont, geboren op donderdag 27 april 1893 in 

Baarle-Nassau, overleden (84 jaar oud) op donderdag 2 juni 1977 aldaar. 

 

VIIIc. Crispijn de Bont, zoon van Adrianus (Jaan) de Bont (VIIc), op pagina 6 en Petronella Jacobs, 

geboren op zondag 16 februari 1873 in Weelde [antwerpen, België], dienstknecht in 1897, 

overleden (55 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1929 in Weelde [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 23 en ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1897 in Baarle-Nassau de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 10 en 17 januari van dit jaar met Maria Regina 

Haneveer, dochter van Franciscus Haneveer en Joanna Maria Elisabeth Bluekens, geboren 

omstreeks 1874 in Baarle-Hertog [België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Maria de Bont, geboren op woensdag 3 januari 1894 in Baarle-Nassau om 

23:45 uur, te Schaluinen op huisnummer 52. Aantekening in de marge van de akte: Bij 

het op drie en twintigste januari achttienhonderd zeven en negentig te Baarle-Nassau 

voltrokken huwelijk tussen Crispijn de Bont en Maria Regina Haneveer is het kind in 

nevenstaande akte erkend en gewettigd. 

 

VIIId. Maria Cornelia de Bont, dochter van Adrianus (Jaan) de Bont (VIIc), op pagina 6 en Anna Maria 

Snijders, geboren op zondag 27 september 1857 in Ravels [antwerpen, België], overleden (79 jaar 

oud) op woensdag 1 september 1937 in Baarle-Nassau, trouwde met Antonius Remigius 

Brouwers, zoon van Jacobus Brouwers en Maria Stoops, geboren omstreeks 1860 in 

Baarle-Hertog [België], schoenmaker tussen 1887 en 1937, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

zondag 3 december 1944 in Baarle-Nassau. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon Brouwers, geboren op zondag 30 januari 1887 in 

Baarle-Nassau. 

2. Maria Petronella Brouwers, geboren op woensdag 20 juni 1888 in Baarle-Nassau. 

3. Ludovicus Adrianus Brouwers, geboren op donderdag 29 augustus 1889 in 

Baarle-Nassau, overleden (4 jaar oud) op maandag 11 september 1893 aldaar. 

4. Josephina Bernardina Brouwers, geboren op woensdag 24 december 1890 in 



  

  

Baarle-Nassau, overleden (2 jaar oud) op maandag 25 september 1893 aldaar. 

5. Antonius Jacobus Johannes Brouwers, geboren op donderdag 7 januari 1892 in 

Baarle-Nassau. 

6. Levenloos geboren dochter Brouwers, geboren op maandag 4 december 1893 in 

Baarle-Nassau. 

7. Constantina Francisca Brouwers, geboren op zaterdag 8 december 1894 in 

Baarle-Nassau. 

 

VIIIe. Alfons Niklaas Poppelius (Alfons) de Bont, zoon van Antonius (Toon) de Bont (VIIe), op pagina 

7 en Philomenia Meijvis, geboren op vrijdag 16 juli 1875 in Weelde [antwerpen, België], overleden 

(76 jaar oud) op donderdag 17 januari 1952 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 31 jaar oud) op 

zaterdag 14 september 1901 in Merksplas [antwerpen, België] met Maria Hortensia van Ael, 

geboren op donderdag 7 april 1870 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (91 jaar oud) op 

donderdag 31 augustus 1961 in Boekhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Augusta Maria Hortensia Antonius de Bont, geboren op dinsdag 31 mei 1910 in 

Baarle-Hertog [België], overleden (95 jaar oud) op maandag 1 mei 2006 in Eindhoven, 

volgt IXb, op pagina 12. 

 

VIIIf. Augustinus (Gust) de Bont, zoon van Antonius (Toon) de Bont (VIIe), op pagina 7 en Philomenia 

Meijvis, geboren op zondag 13 mei 1877 in Weelde [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) 

op zaterdag 27 juni 1959 in Turnhout [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 38 en 27 jaar 

oud) op zaterdag 13 november 1915 in Brasschaat [antwerpen, België] met Maria Ludovica de 

Clerck, geboren op woensdag 11 april 1888 in Brasschaat [antwerpen, België], overleden (88 jaar 

oud) op dinsdag 9 november 1976. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Antonius de Bont, geboren op vrijdag 8 december 1916 in 

Turnhout [antwerpen, België], volgt IXc, op pagina 12. 

2. Franciscus (Frans) de Bont, geboren op vrijdag 8 december 1916 in 

Turnhout [antwerpen, België], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 6 oktober 1989 

aldaar, volgt IXd, op pagina 13. 

3. Jozef de Bont, geboren op vrijdag 1 maart 1918 in Turnhout [antwerpen, België], 

overleden (16 jaar oud) op donderdag 15 november 1934 aldaar. 

4. Marie-Louise de Bont, geboren op maandag 23 augustus 1920 in 

Turnhout [antwerpen, België], volgt IXe, op pagina 13. 

5. Hubertus de Bont, geboren op woensdag 2 november 1921 in 

Turnhout [antwerpen, België], volgt IXf, op pagina 13. 

6. (Niet openbaar), volgt IXg, op pagina 13. 

7. (Niet openbaar), volgt IXh, op pagina 14. 

8. (Niet openbaar), volgt IXi, op pagina 14. 

9. (Niet openbaar), volgt IXj, op pagina 14. 

10. (Niet openbaar), volgt IXk, op pagina 14. 

 

VIIIg. Mie Cornelia de Bont, dochter van Ludovicus (Louis) de Bont (VIIf), op pagina 7 en Adriana 

Verhoeven, geboren op zaterdag 7 april 1894 in Dongen, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 

29 jaar oud) op dinsdag 26 april 1921 in Dongen de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 9 april van dit jaar met Stephanus Diedericus Ansems, zoon van Johannes Ansems en 

Hendrica Cornelia Meijeren, geboren omstreeks 1891 in Dongen, schoenmaker tussen 1921 en 

1926, café-uitbater in 1938, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op woensdag 4 mei 1938 in Dongen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Stephanus Ansems, geboren in 1926, overleden (minder dan één jaar oud) 

op donderdag 2 december 1926 in Dongen. 

 

VIIIh. Jacobus Johannes de Bont, zoon van Ludovicus (Louis) de Bont (VIIf), op pagina 7 en Adriana 

Verhoeven, geboren op zaterdag 12 september 1896 in Dongen Bij ziekte van de vader wordt de 



  

  

geboorte aangegeven door Henricus de Bont, landbouwer in 1923, trouwde (respectievelijk 26 en 

22 jaar oud) op woensdag 4 juli 1923 in Dongen de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 19 mei van dit jaar met Maria Aarts, dochter van Martinus Aarts en Engelina van 

Gerven, geboren op vrijdag 10 mei 1901 in Loon op Zand, dienstbode in 1923. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Ludovicus (Louis) de Bont, geboren op donderdag 5 februari 1925 in Dongen, 

overleden (72 jaar oud) op dinsdag 27 mei 1997 in Tilburg. 

 

VIIIi. Maria Cornelia de Bont, dochter van Henricus (Dirk) de Bont (VIIg), op pagina 8 en Antonia 

Haast, geboren omstreeks 1884 in Dongen, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

zaterdag 2 februari 1946 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) op 

woensdag 10 mei 1911 in Dongen de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 23 en 30 

april van dit jaar met Pieter Hubertus Schellekens, zoon van Andries Schellekens en Johanna 

van Beers, geboren omstreeks 1883 in Dongen, leerlooier tussen 1911 en 1929, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 20 juni 1929 in Dongen. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Andries Henrikus Schellekens, geboren omstreeks 1913, schoenmaker in 1946. 

2. Cornelis Bonifacius Schellekens, geboren in juni 1924 in Dongen, overleden (31 

dagen oud) op woensdag 16 juli 1924 aldaar. 

3. Levenloos geboren zoon Schellekens, geboren op maandag 5 oktober 1925 in 

Dongen. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Cornelia Maria Antonia de Bont, dochter van Henricus de Bondt (VIIIb), op pagina 9 en Johanna 

van Eijck, geboren op zondag 27 augustus 1905 in Baarle-Nassau. Op het bidprentje staat een 

verkeerde overlijdensdatum, overleden (91 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1997 in 

Hilvarenbeek, begraven op woensdag 26 februari 1997 aldaar, trouwde (respectievelijk 32 en 36 

jaar oud) op zaterdag 9 juli 1938 in Baarle-Nassau met Wilhelmus Cornelis (Willem) Bressers, 

geboren op maandag 19 mei 1902 in Hilvarenbeek, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 9 februari 1980 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXb. Augusta Maria Hortensia Antonius de Bont, dochter van Alfons Niklaas Poppelius (Alfons) de 

Bont (VIIIe), op pagina 11 en Maria Hortensia van Ael, geboren op dinsdag 31 mei 1910 in 

Baarle-Hertog [België], overleden (95 jaar oud) op maandag 1 mei 2006 in Eindhoven, trouwde 

(respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op woensdag 21 juli 1937 in 's-Gravenhage met Petrus 

Gijsbertus Emilius Maria van der Zanden, geboren op maandag 10 oktober 1910 in Tilburg, 

overleden (53 jaar oud) op vrijdag 4 september 1964 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

IXc. Antonius de Bont, zoon van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica 

de Clerck, geboren op vrijdag 8 december 1916 in Turnhout [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 28 en 30 jaar oud) op zaterdag 3 november 1945 in Namen [namen, België] met 

Marie-José Hers, geboren op zaterdag 26 juni 1915 in Arlon [luxemburg, België], overleden (83 

jaar oud) op donderdag 3 juni 1999 in Brussel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 



  

  

1. (Niet openbaar), volgt Xa, op pagina 14. 

2. Christine de Bont, geboren op vrijdag 19 maart 1948 in Elisabethville [Zaire], 

overleden (50 jaar oud) op donderdag 19 november 1998 in 

Court-Saint-Étienne [waals-brabant, België], volgt Xb, op pagina 15. 

3. (Niet openbaar), volgt Xc, op pagina 15. 

4. (Niet openbaar), volgt Xd, op pagina 15. 

5. (Niet openbaar), volgt Xe, op pagina 15. 

6. (Niet openbaar), volgt Xf, op pagina 15. 

 

IXd. Franciscus (Frans) de Bont, zoon van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria 

Ludovica de Clerck, geboren op vrijdag 8 december 1916 in Turnhout [antwerpen, België], 

overleden (72 jaar oud) op vrijdag 6 oktober 1989 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar 

oud) op maandag 27 oktober 1947 in Turnhout [antwerpen, België] met Georgette Zelliën, 

geboren op woensdag 8 februari 1922 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (73 jaar oud) 

op dinsdag 10 oktober 1995 in Geel [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xg, op pagina 15. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), volgt Xh, op pagina 16. 

 

IXe. Marie-Louise de Bont, dochter van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria 

Ludovica de Clerck, geboren op maandag 23 augustus 1920 in Turnhout [antwerpen, België], 

trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op woensdag 7 juni 1944 in 

Antwerpen [antwerpen, België] met Marcel Goossens, geboren op woensdag 12 december 1917 

in Rijkevorsel [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXf. Hubertus de Bont, zoon van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica 

de Clerck, geboren op woensdag 2 november 1921 in Turnhout [antwerpen, België], trouwde (27 

jaar oud) op dinsdag 28 december 1948 in Weelde [antwerpen, België] met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xi, op pagina 16. 

2. (Niet openbaar), volgt Xj, op pagina 16. 

3. (Niet openbaar), volgt Xk, op pagina 16. 

4. (Niet openbaar), volgt Xl, op pagina 16. 

5. Toon de Bont, geboren op maandag 1 oktober 1956 in Turnhout [antwerpen, België], 

overleden (36 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1992 in Ravels [antwerpen, België], 

volgt Xm, op pagina 16. 

6. (Niet openbaar), volgt Xn, op pagina 16. 

7. (Niet openbaar), volgt Xo, op pagina 16. 

 

IXg. (Niet openbaar), kind van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica de 

Clerck, trouwde (Elisabeth (Liza) 28 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1948 in 

Turnhout [antwerpen, België] met Elisabeth (Liza) Meir, geboren op 

donderdag 27 november 1919 in Turnhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xp, op pagina 17. 

2. (Niet openbaar), volgt Xq, op pagina 17. 

3. Arlette de Bont, geboren op vrijdag 6 november 1953 in 



  

  

Turnhout [antwerpen, België], overleden (36 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1990 in 

Vosselaar [antwerpen, België], volgt Xr, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), volgt Xs, op pagina 17. 

5. (Niet openbaar). 

 

IXh. (Niet openbaar), kind van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica de 

Clerck, trouwde (Gilbert 23 jaar oud) op dinsdag 3 april 1956 in Turnhout [antwerpen, België] 

met Gilbert Avonds, geboren op maandag 8 augustus 1932 in Turnhout [antwerpen, België], 

overleden (62 jaar oud) op donderdag 5 januari 1995 in Retie [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXi. (Niet openbaar), kind van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica de 

Clerck, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xt, op pagina 17. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), volgt Xu, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXj. (Niet openbaar), kind van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica de 

Clerck, trouwde (Sylvia 24 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1955 in Ekeren [antwerpen, België] met 

Sylvia Geyskens, geboren op zondag 22 juni 1930 in Mariaburg, overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 9 november 2000 in Vosselaar [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacques Auguste Marie de Bont, geboren op vrijdag 12 juli 1957 in 

Mutshatsha [Zaire], overleden (10 dagen oud) op maandag 22 juli 1957 aldaar. 

2. (Niet openbaar), volgt Xv, op pagina 17. 

3. (Niet openbaar), volgt Xw, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), volgt Xx, op pagina 17. 

 

IXk. (Niet openbaar), kind van Augustinus (Gust) de Bont (VIIIf), op pagina 11 en Maria Ludovica de 

Clerck, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. (Niet openbaar), kind van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 



  

  

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xb. Christine de Bont, dochter van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, geboren 

op vrijdag 19 maart 1948 in Elisabethville [Zaire], overleden (50 jaar oud) op 

donderdag 19 november 1998 in Court-Saint-Étienne [waals-brabant, België], trouwde (20 jaar 

oud) op zaterdag 7 september 1968 in Chaunont-Gistard [België] met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Jan Vincke, geboren op maandag 23 september 1974 in Kinshasa [Congo], overleden 

(1 jaar oud) op woensdag 25 augustus 1976 aldaar. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

Xc. (Niet openbaar), kind van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xd. (Niet openbaar), kind van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), trouwde (Philippe 23 jaar oud) (2) op vrijdag 7 september 1973 in 

Auderghem [vlaams-brabant, België] met Philippe Thonon, geboren op vrijdag 26 mei 1950 in 

Leoldville [colorado, Verenigde Staten], overleden (32 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1983 in 

Kinshasa [Congo]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xe. (Niet openbaar), kind van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xf. (Niet openbaar), kind van Antonius de Bont (IXc), op pagina 12 en Marie-José Hers, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xg. (Niet openbaar), kind van Franciscus (Frans) de Bont (IXd), op pagina 13 en Georgette Zelliën, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 



  

  

1. (Niet openbaar). 

 

Xh. (Niet openbaar), kind van Franciscus (Frans) de Bont (IXd), op pagina 13 en Georgette Zelliën, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xi. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xj. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xk. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xl. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xm. Toon de Bont, zoon van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), geboren op 

maandag 1 oktober 1956 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (36 jaar oud) op 

zaterdag 31 oktober 1992 in Ravels [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 22 en 19 jaar 

oud) op zaterdag 16 juni 1979 in Weelde [antwerpen, België] met Miek van den Brand, geboren 

op zaterdag 19 september 1959 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (33 jaar oud) op 

zaterdag 31 oktober 1992 in Ravels [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xn. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xo. (Niet openbaar), kind van Hubertus de Bont (IXf), op pagina 13 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 



  

  

2. (Niet openbaar). 

 

Xp. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXg), op pagina 13 en Elisabeth (Liza) Meir, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xq. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXg), op pagina 13 en Elisabeth (Liza) Meir, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xr. Arlette de Bont, dochter van (Niet openbaar) (IXg), op pagina 13 en Elisabeth (Liza) Meir, 

geboren op vrijdag 6 november 1953 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (36 jaar oud) op 

dinsdag 9 januari 1990 in Vosselaar [antwerpen, België], trouwde (21 jaar oud) op 

vrijdag 11 juli 1975 in Turnhout [antwerpen, België] met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Bart van der Avoort, geboren op zaterdag 3 juni 1978 in 

Turnhout [antwerpen, België], overleden (18 jaar oud) op zondag 1 december 1996 in 

Vosselaar [antwerpen, België]. 

2. (Niet openbaar). 

 

Xs. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXg), op pagina 13 en Elisabeth (Liza) Meir, trouwde 

(Roger 42 jaar oud) op zaterdag 12 september 1981 in Turnhout [antwerpen, België] met Roger 

Claessens, geboren op donderdag 23 maart 1939 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (55 

jaar oud) op maandag 2 januari 1995 in Jette [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xt. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXi), op pagina 14 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xu. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXi), op pagina 14 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xv. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXj), op pagina 14 en Sylvia Geyskens, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

 

Xw. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXj), op pagina 14 en Sylvia Geyskens, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 



  

  

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xx. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXj), op pagina 14 en Sylvia Geyskens, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 
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Bronnen 

 
 

 

1. Bidprentje van Joanna de Bont (BPBON00059), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 59, OVL plaats: Weelde [antwerpen, België], OVL datum: maandag 20 april 1953 

2. Bidprentje van Cornelius van Herk (BPBON00057), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 57, OVL plaats: Weelde [antwerpen, België], OVL datum: 

maandag 18 augustus 1947 

  

 


