
  

  

Parenteel van Michiel de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Michiel de Bont, trouwde met Johanna van Tiel. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Jannigje de Bont, geboren omstreeks 1777 in Beusichem, overleden (ongeveer 70 jaar 

oud) op zondag 26 maart 1848 in Culemborg, volgt IIa, hieronder. 

2. Jacobus de Bont, geboren omstreeks 1782 in Culemborg, overleden (ongeveer 53 jaar 

oud) op woensdag 8 juli 1835 aldaar, volgt IIb, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Jannigje de Bont, dochter van Michiel de Bont (I), hierboven en Johanna van Tiel, geboren 

omstreeks 1777 in Beusichem, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 26 maart 1848 in 

Culemborg, trouwde met Cornelis van Bemmel, zoon van Bart van Bemmel en Gerrigje 

Wammes, geboren omstreeks 1782 in Culemborg, arbeider, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

zondag 5 juli 1846 in Culemborg. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Gerarda van Bemmel, gedoopt op vrijdag 19 december 1806 in Culemborg, overleden 

(ongeveer 41 jaar oud) op zondag 10 september 1848 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1837 in Culemborg met 

IJsbrand van Maurik, zoon van Joannis van Maurik en Jenneke van Sterkenburg, 

gedoopt op zaterdag 22 september 1804 in Culemborg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Johanna van Bemmel, geboren omstreeks 1809 in Culemborg, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 49 en ongeveer 43 jaar oud) op vrijdag 12 november 1858 in 

Culemborg met Rijk van Beek, zoon van Jan Roggussen van Beek en Sibilla Gubbels, 

geboren omstreeks 1815 in Leeuwen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria van Bemmel, geboren omstreeks 1816 in Everdingen, overleden (ongeveer 69 

jaar oud) op dinsdag 1 september 1885 in Culemborg, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (1) op vrijdag 16 mei 1845 in Culemborg met 

Cornelis Peek, zoon van Dirk Peek en Beligje Versteeg, geboren omstreeks 1813 in 

Everdingen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 41 jaar oud) (2) op vrijdag 12 september 1851 in Culemborg 

met Hermanus Kootkar, zoon van Johannes Kootkar en Hendrika de Jong, geboren 

omstreeks 1810 in Culemborg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IIb. Jacobus de Bont, zoon van Michiel de Bont (I), hierboven en Johanna van Tiel, geboren 

omstreeks 1782 in Culemborg, arbeider, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

woensdag 8 juli 1835 in Culemborg, trouwde in Culemborg met Wilhelmina (Metje) van Ek, 

dochter van Leendert van Ek en Jenneke van Hees, geboren omstreeks 1781 in Leeuwen, 

overleden (ongeveer 93 jaar oud) op donderdag 8 oktober 1874 in Culemborg. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Helena de Bont, gedoopt op zaterdag 5 januari 1805 in Everdingen, volgt IIIa, op 

pagina 2. 

2. Michaël de Bont, geboren omstreeks 1807 in Culemborg, overleden (ongeveer 65 jaar 

oud) op dinsdag 6 mei 1873 aldaar. 

3. Jenneke de Bont, gedoopt op zondag 7 mei 1809 in Culemborg, overleden (ongeveer 

70 jaar oud) op maandag 2 februari 1880 aldaar, volgt IIIb, op pagina 2. 

4. Johanna de Bont, geboren op dinsdag 28 september 1813 in Culemborg, overleden (27 



  

  

jaar oud) op maandag 11 januari 1841 aldaar. 

5. Hendrika de Bont, geboren op woensdag 14 februari 1816 in Culemborg, overleden 

(één week oud) op woensdag 21 februari 1816 aldaar. 

6. Hendrijntje de Bont, geboren op zondag 30 maart 1817 in Culemborg, overleden (7 

weken oud) op woensdag 21 mei 1817 aldaar. 

7. Gerrit de Bont, geboren op woensdag 11 augustus 1819 in Culemborg, overleden (3 

weken oud) op woensdag 1 september 1819 aldaar. 

8. Johannes de Bont, geboren op maandag 6 november 1820 in Beusichem, overleden 

(87 jaar oud) op vrijdag 7 februari 1908 in Culemborg, volgt IIIc, hieronder. 

9. Hendrik de Bont, geboren op maandag 21 april 1823 in Beusichem. 

10. Hendrik de Bont, geboren op donderdag 22 april 1824 in Beusichem, overleden (88 

jaar oud) op dinsdag 11 juni 1912 in Culemborg, volgt IIId, op pagina 3. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Helena de Bont, dochter van Jacobus de Bont (IIb), op pagina 1 en Wilhelmina (Metje) van Ek, 

gedoopt op zaterdag 5 januari 1805 in Everdingen, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 

ongeveer 27 jaar oud) op maandag 17 oktober 1831 in Culemborg met Jan Janse van Haaren, 

zoon van Johannes van Haaren en Sophia Rijke, gedoopt op zondag 22 april 1804 in 

Culemborg, arbeider. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacobus Johannes van Haaren, geboren omstreeks 1834 in Culemborg, overleden 

(ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1838 aldaar. 

2. Jacobus van Haaren, geboren omstreeks 1840 in Culemborg, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) op maandag 26 september 1842 aldaar. 

3. Jacobus van Haaren, geboren omstreeks 1846 in Culemborg, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) op zondag 6 februari 1848 aldaar. 

4. Janselina van Haaren, geboren op vrijdag 4 februari 1853 in Culemborg, overleden 

(één dag oud) op zaterdag 5 februari 1853 aldaar. 

 

IIIb. Jenneke de Bont, dochter van Jacobus de Bont (IIb), op pagina 1 en Wilhelmina (Metje) van Ek, 

gedoopt op zondag 7 mei 1809 in Culemborg, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

maandag 2 februari 1880 aldaar, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Antonius de Bont, geboren omstreeks 1833 in Culemborg, overleden (ongeveer 8 jaar 

oud) op dinsdag 25 januari 1842 aldaar. 

 

 Jenneke de Bont, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en 34 jaar oud) op 

vrijdag 20 december 1839 in Culemborg met Joannes Huijsman, zoon van Christiaan 

Huijsman en Elisabeth Molders, geboren op zondag 21 juli 1805 in Culemborg, overleden (35 jaar 

oud) op vrijdag 28 augustus 1840 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Maria Huijsman, geboren omstreeks 1840 in Culemborg, overleden 

(ongeveer 85 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1926 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 7 september 1860 in Culemborg met 

Gerrit van Hoogwaarden, zoon van IJsbrand van Hoogwaarden en Clasina Wammes, 

geboren omstreeks 1831 in Culemborg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IIIc. Johannes de Bont, zoon van Jacobus de Bont (IIb), op pagina 1 en Wilhelmina (Metje) van Ek, 

geboren op maandag 6 november 1820 in Beusichem, overleden (87 jaar oud) op 

vrijdag 7 februari 1908 in Culemborg, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 

vrijdag 22 augustus 1845 in Culemborg met Engelina Helmond, dochter van Cornelis 

Helmond en Wilhelmina van Gasteren, geboren omstreeks 1825 in Culemborg, overleden 



  

  

(ongeveer 42 jaar oud) op zaterdag 12 oktober 1867 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendrik de Bont, geboren op zondag 15 mei 1842 in Culemborg. 

2. Johannes Jacobus de Bont, geboren op dinsdag 17 november 1846 in Culemborg, 

overleden (67 jaar oud) op zaterdag 17 januari 1914 aldaar. 

3. Hendrika Johanna de Bont, geboren op donderdag 9 augustus 1849 in Culemborg, 

overleden (1 jaar oud) op donderdag 16 januari 1851 aldaar. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (respectievelijk 52 en ongeveer 45 jaar oud) (2) op 

vrijdag 25 april 1873 in Culemborg met Martina Elisabeth Sibel, dochter van Arnoldus Sibel en 

Antonia Martina van der Loo, geboren omstreeks 1827 in Beusichem, overleden (ongeveer 74 jaar 

oud) op dinsdag 29 oktober 1901 in Culemborg. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Martina Elisabeth Sibel, dochter van Arnoldus Sibel en Antonia Martina van der Loo, trouwde 

(2) met Arnoldus Meeuwissen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Martina Elisabeth Sibel, trouwde (3) met Johannes Petrus Collee. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIId. Hendrik de Bont, zoon van Jacobus de Bont (IIb), op pagina 1 en Wilhelmina (Metje) van Ek, 

geboren op donderdag 22 april 1824 in Beusichem, overleden (88 jaar oud) op 

dinsdag 11 juni 1912 in Culemborg, trouwde (respectievelijk 48 en 23 jaar oud) (1) op 

maandag 12 augustus 1872 in Beesd met Mechelina van Velen, dochter van Cornelis van 

Velen en Geertrui de Klein, geboren op woensdag 16 mei 1849 in Beesd. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Geertruida de Bont, geboren op maandag 23 november 1874 in Beusichem, overleden 

(59 jaar oud) op maandag 11 december 1933 in Culemborg, volgt IVa, hieronder. 

2. Wilhelmina de Bont, geboren op donderdag 5 april 1877 in Beusichem, overleden (54 

jaar oud) op donderdag 5 november 1931 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 21 en 23 

jaar oud) op vrijdag 26 augustus 1898 in Culemborg met Pieter Romijn, zoon van 

Coenraad Petrus Romijn en Wilhelmina Hardenbol, geboren op 

donderdag 29 juli 1875 in Culemborg, stoelenmatter, overleden (62 jaar oud) op 

zondag 27 februari 1938 in Culemborg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Cornelis Jacobus de Bont, geboren op dinsdag 19 augustus 1879 in Beusichem, 

overleden (66 jaar oud) op dinsdag 25 september 1945 in 

Ambarawa [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], volgt IVb, op pagina 4. 

 

 Hendrik de Bont, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op vrijdag 1 juni 1855 

in Culemborg met Elisabeth van Kessel, dochter van Cornelis van Kessel en Cornelia Boon, 

geboren omstreeks 1825 in Culemborg. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Geertruida de Bont, dochter van Hendrik de Bont (IIId), hierboven en Mechelina van Velen, 

geboren op maandag 23 november 1874 in Beusichem, overleden (59 jaar oud) op 

maandag 11 december 1933 in Culemborg, trouwde (respectievelijk 27 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 11 april 1902 in Culemborg met Leonardus van Haren, zoon van Hendrikus van 

Haren en Willemina Wouters, geboren op donderdag 22 november 1877 in Beesd, koopman. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Willemina Mechtelina van Haren, geboren omstreeks 1903 in Culemborg, overleden 



  

  

(ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 25 juli 1925 aldaar. 

2. Hendrikus van Haren, geboren in juli 1904 in Culemborg, overleden (17 dagen oud) 

op maandag 1 augustus 1904 aldaar. 

3. Cornelis van Haren, geboren omstreeks 1909 in Culemborg, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) op donderdag 27 oktober 1910 aldaar. 

4. Leonardus van Haren, geboren omstreeks 1912 in Culemborg, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) op zaterdag 19 september 1914 aldaar. 

5. Mechtelina van Haren, geboren in januari 1914 in Culemborg, overleden (8 maanden 

oud) op dinsdag 22 september 1914 aldaar. 

6. Piet van Haren, geboren omstreeks 1916 in Culemborg, overleden (ongeveer 3 jaar 

oud) op dinsdag 21 oktober 1919 aldaar. 

7. Levenloos geboren dochter van Haren, geboren op zondag 28 juli 1918 in Culemborg. 

 

IVb. Cornelis Jacobus de Bont, zoon van Hendrik de Bont (IIId), op pagina 3 en Mechelina van Velen, 

geboren op dinsdag 19 augustus 1879 in Beusichem, overleden (66 jaar oud) op 

dinsdag 25 september 1945 in Ambarawa [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] Kamp 7, 

begraven in Semarang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] op het Nederlands ereveld 

Kalibanteng te Semarang, Vak M-III, Nummer 78, trouwde (respectievelijk 34 en ongeveer 26 jaar 

oud) op woensdag 12 augustus 1914 in Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met 

Paulina Poninten, geboren in 1888 in Singosari [oost-vlaanderen, België], overleden (ongeveer 73 

jaar oud) in 1961. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Carolina Hendrika de Bont, geboren op maandag 20 juli 1908 in 

Ambarawa [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]1, overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 24 augustus 1994 in Beverwijk1, volgt V, op pagina 5. 

 

Cornelis Jacobus de Bont. 

 

 

 
 



  

  

Op 7 december 1941 bombardeerden de Japanners Pearl Harbor. 's Morgens om half zeven hield de 

gouverneur-generaal een toespraak op de radio waarin het dit vertelde. Dit had tot gevolg dat behalve de 

U.S.A. en Engeland ook Nederland en dus ook Nederlands-Indi? in oorlog waren met Japan. In Azië waren 

het de Japanners, die vanaf januari 1942 hun aanval richtten op Nederlands- Indi?. De verdediging van Indië 

steunde vooral op de Koninklijke Marine en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Het KNIL 

beschikte over 68.000 grotendeels inheemse militairen; de hulpformaties bestonden uit 53.000 man. Na de 

verloren zeeslag op de Javazee op 27-28 februari 1942 moesten de strijdkrachten op 8 maart capituleren en 

moesten alle militairen in de kazerne afwachten wat de Japanners zouden beslissen. Twee dagen later 

moesten zij hun geweren inleveren en mochten ze de kazerne niet meer uit. Zij waren krijgsgevangenen. De 

Japanners hadden hiervoor geen begrip. Zij vonden het heel vreemd, soldaten werden geacht zich dood te 

vechten, overgeven hoorde niet. De Nederlandse soldaten werden dus met de grootste minachting door ze 

behandeld. Er was een Conventie van Genève over de behandeling van krijgsgevangenen, maar die had 

Japan nooit ondertekend. Op de dag van de capitulatie verschenen de Javanen in feeststemming in hun beste 

kleren op straat. De Japanners hadden als leus: "Azië voor de Aziaten". De eerste drie maanden 

gevangenschap verbleven de militairen in hun eigen kazerne. Het regime was in het begin niet erg streng. 's 

Middags mochten vrouwen en kinderen van de gevangenen hen bezoeken. Je mocht ook brieven meegeven. 

Al snel werden de bezoekuren korter en minder frequent en na ongeveer een maand werden ze helemaal 

afgeschaft. Brieven versturen werd toen veel lastiger. Het kon alleen nog maar via het corvee dat dagelijks 

de stad in moest om voorraad voor de keuken te halen. Brieven versturen was verboden en als er iemand 

betrapt werd, volgde er een afranseling. Kort na de Nederlandse capitulatie, begon in maart 1942 de 

gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen en oudere jongens. Kort daarna waren de 

vrouwen en meisjes aan de beurt. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode maart 1942 

augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden gescheiden van de 

vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar, ondergebracht in de mannenkampen 

of in aparte jongenskampen. De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen in Semarang 

begon in april 1942, toen ruim 500 mannen (allen ambtenaren in de stad Semarang) werden opgepakt en 

ingesloten in de Djatingaleh-kazerne. Tien dagen later kwamen daar nog eens 200 mannen bij, die uit de 

wijde omgeving afkomstig waren. In juli volgde nog eens een groep van 300 mannen uit Semarang zelf. Eind 

juli, begin augustus 1942 werden zij allen overgebracht naar Oost-Java, deels naar de Boeboetan Gevangenis 

in Soerabaja (185 personen), de overigen naar Kesilir, het landbouwproject op de uiterste oostpunt van Java. 

Tijdens de internering van de vrouwen en kinderen werden ook oudere jongens en oude mannen in de 

vrouwenkampen geïnterneerd. In de loop van 1944 en begin 1945 werden deze laatste overgebracht naar het 

jongenskamp Bangkong, waar bij het vertrek van de vrouwen reeds een groep jongens en oude mannen was 

achtergebleven. 

 

 

Generatie V 
 

 

V. Carolina Hendrika de Bont, dochter van Cornelis Jacobus de Bont (IVb), op pagina 4 en Paulina 

Poninten, geboren op maandag 20 juli 1908 in 

Ambarawa [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]1, inpakster, overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 24 augustus 1994 in Beverwijk1, trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op 

woensdag 8 februari 1928 in Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Johannes 

Kasper Moriänner, geboren op zaterdag 18 oktober 1902 in Odoorn, overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 5 februari 1976 in Beverwijk. 

 Uit dit huwelijk 6 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 mij geen kinderen 

bekend. 

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

geboren. 



  

  

4. (Niet openbaar). 

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

geboren. 

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

geboren. 



  

 blz. 7  

Bronnen 

 
 

 

1. Persoonskaart van Carolina Hendrika de Bont (PKCBG06647), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: GaNd 20Sep49AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 

Beverwijk, Ontvangen: woensdag 24 augustus 1994 

  

 


