
  

  

Parenteel van Joannis Petri de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Joannis Petri de Bont, geboren in Gilze, trouwde met Jacoba Michielsen, geboren in Alphen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Petronilla de Bont, gedoopt op vrijdag 6 maart 1789 in Gilze. 

2. Wouter de Bont, gedoopt op vrijdag 15 februari 1793 in Alphen en Riel, volgt 

II, hieronder. 

3. Mathias de Bont, gedoopt op donderdag 28 januari 1796 in Alphen en Riel. 

4. Maria de Bont, gedoopt op maandag 9 april 1798 in Alphen en Riel. 

 

Generatie II 
 

 

II. Wouter de Bont, zoon van Joannis Petri de Bont (I), hierboven en Jacoba Michielsen, gedoopt op 

vrijdag 15 februari 1793 in Alphen en Riel, trouwde in Gilze en Rijen met Joanna de Swart, 

dochter van Ansem de Swart en Goverdina in 't Ven, geboren in Gilze. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Goverdina de Bont, geboren in Gilze en Rijen, trouwde op zaterdag 16 april 1853 in 

Gilze met Adam Schellekens, zoon van Peter Schellekens en Pitronella van Zon, 

geboren in Gilze en Rijen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joannes de Bont, geboren in Gilze en Rijen, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Joannes de Bont, zoon van Wouter de Bont (II), hierboven en Joanna de Swart, geboren in 

Gilze en Rijen, trouwde (Adriana Maria ongeveer 39 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1854 in 

Gilze en Rijen met Adriana Maria Schellekens, dochter van Peter Schellekens en Pitronella van 

Zon, geboren omstreeks 1814 in Gilze en Rijen, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

maandag 5 oktober 1891 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Waltherus de Bont, geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Tilburg, overleden (68 jaar 

oud) op woensdag 3 november 1926 aldaar. 

2. Petrus Gerardus de Bont, geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Gilze, overleden (58 

jaar oud) op maandag 19 juni 1916 in Tilburg, volgt IV, hieronder. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Petrus Gerardus de Bont, zoon van Joannes de Bont (III), hierboven en Adriana Maria 

Schellekens, geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Gilze, leerlooier tussen 1890 en 1898, 

overleden (58 jaar oud) op maandag 19 juni 1916 in Tilburg, trouwde (beiden 31 jaar oud) op 

woensdag 20 februari 1889 in Tilburg met Johanna Maria Francisca van Meerendonk, dochter 

van Cornelis van Meerendonk en Johanna Maria van Haeren, geboren op 

maandag 1 februari 1858 in Tilburg, overleden (41 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1899 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes Josephus Maria de Bont, geboren op vrijdag 29 augustus 1890 in Tilburg, 

volgt Va, op pagina 2. 

2. Cornelia Joanna Maria de Bont, geboren op zondag 20 september 1891 in Tilburg, 



  

  

overleden (34 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1926 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 24 

jaar oud) op woensdag 15 mei 1918 in Haarlemmermeer met Johannes Antonius van 

der Vlugt, zoon van Johannes Antonius van der Vlugt en Fina Gedaan, geboren op 

woensdag 2 augustus 1893 in Haarlemmermeer, overleden (46 jaar oud) op 

donderdag 2 mei 1940, begraven in Tilburg op de begraafplaats aan de Lovensestraat. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Waltherus Joannes Maria de Bont, geboren op zondag 18 december 1892 in Tilburg, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 12 november 1963 aldaar, volgt Vb, hieronder. 

4. Maria Cornelia Josephina de Bont, geboren op maandag 7 maart 1898 in Tilburg, 

overleden (55 jaar oud) op maandag 20 juli 1953 aldaar, trouwde (25 jaar oud) op 

dinsdag 20 november 1923 in Tilburg met Franciscus Joannes Sprangen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Johannes Josephus Maria de Bont, zoon van Petrus Gerardus de Bont (IV), op pagina 1 en 

Johanna Maria Francisca van Meerendonk, geboren op vrijdag 29 augustus 1890 in Tilburg, 

trouwde met Ida Johanna de Meij, geboren omstreeks 1887. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Filip Mari Bob de Bont, geboren op zaterdag 22 juni 1918 in 

Semarang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (80 jaar oud) op 

vrijdag 5 februari 1999 in Zoetermeer, trouwde (respectievelijk 28 en 38 jaar oud) op 

maandag 23 december 1946 in 's-Gravenhage met Anna Margrit Leiner, geboren op 

zondag 27 september 1908 in Budapest [Hongarije], overleden (83 jaar oud) op 

maandag 8 juni 1992 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vb. Waltherus Joannes Maria de Bont, zoon van Petrus Gerardus de Bont (IV), op pagina 1 en 

Johanna Maria Francisca van Meerendonk, geboren op zondag 18 december 1892 in Tilburg, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 12 november 1963 aldaar, begraven aldaar, trouwde 

(respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op zondag 29 juni 1919 in Tilburg met Adriana Cornelia de 

Kock, geboren op donderdag 1 januari 1891 in Tilburg, overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 27 februari 1965 in Rosmalen, begraven op woensdag 3 maart 1965 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont, geboren op donderdag 14 oktober 1920 in 

Tilburg, overleden (83 jaar oud) op donderdag 5 februari 2004 in Oisterwijk, volgt 

VI, op pagina 3. 

2. Theresia Francisca Gerdina de Bont, geboren op vrijdag 13 januari 1922 in Tilburg, 

overleden (84 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 2006 in Etten-Leur. 

3. Francisca Johanna Maria de Bont, geboren op zaterdag 27 januari 1923 in Tilburg, 

overleden (72 jaar oud) op donderdag 20 juli 1995 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 

en 25 jaar oud) (1) op maandag 8 september 1947 in Tilburg, (gescheiden op 

vrijdag 3 maart 1972) met Antonius Petrus Rochus van Vught, geboren op 

zondag 16 oktober 1921 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 49 en 57 jaar oud) (2) op donderdag 23 maart 1972 in Tilburg 

met Leonardus Henricus Maria Vennix, zoon van Franciscus Johannes Vennix en 

Odilia Verhulst, geboren op vrijdag 5 juni 1914 in Tilburg, overleden (71 jaar oud) op 

dinsdag 10 september 1985 in Oisterwijk, begraven op zaterdag 14 september 1985 in 

Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Gerardus Waltherus Theodorus Maria de Bont, geboren op vrijdag 29 februari 1924 

in Tilburg, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 29 augustus 2008 in De Bilt, trouwde (28 

jaar oud) op maandag 28 april 1952 in De Bilt met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

Generatie VI 
 

 

VI. Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont, zoon van Waltherus Joannes Maria de Bont (Vb), op 

pagina 2 en Adriana Cornelia de Kock, geboren op donderdag 14 oktober 1920 in Tilburg, 

overleden (83 jaar oud) op donderdag 5 februari 2004 in Oisterwijk, begraven op 

woensdag 11 februari 2004, trouwde (33 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1954 met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIa, hieronder. 

2. (Niet openbaar), volgt VIIb, hieronder. 

3. (Niet openbaar), volgt VIIc, hieronder. 

4. (Niet openbaar), volgt VIId, hieronder. 

5. (Niet openbaar), volgt VIIe, hieronder. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. (Niet openbaar), kind van Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont (VI), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

VIIb. (Niet openbaar), kind van Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont (VI), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIc. (Niet openbaar), kind van Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont (VI), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIId. (Niet openbaar), kind van Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont (VI), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIe. (Niet openbaar), kind van Petrus Gerardus Maria (Piet) de Bont (VI), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

  



  

  

 


