
  

  

Parenteel van Walterus (Wouter) Govaerts de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Walterus (Wouter) Govaerts de Bont, trouwde (Hendricxken Anthonis ongeveer 35 jaar oud) 

(1) in 1640 in Hoeven met Hendricxken Anthonis Boenens, geboren omstreeks 1605, overleden 

(hoogstens 68 jaar oud) voor 1673. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Martijntie Wouters de Bont, geboren omstreeks 1636 in Hoeven, ondertrouw op 

zaterdag 26 maart 1661 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 

29 jaar oud) op zondag 1 mei 1661 in Hoeven met Jan Adriaans Stoffels Jacobs, 

geboren omstreeks 1631 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Jenneke Wouters de Bont, geboren omstreeks 1638 in Hoeven, ondertrouw op 

zaterdag 29 september 1663 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

ongeveer 30 jaar oud) op zondag 28 oktober 1663 in Hoeven met Corstiaan 

Adriaansen, geboren omstreeks 1633 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Tanneke Wouters de Bont, geboren omstreeks 1644 in Hoeven, volgt IIa, hieronder. 

4. Pieternella Wouters de Bont, geboren omstreeks 1646 in Hoeven, volgt IIb, op pagina 

2. 

5. Leonardus Wouters Govaerts de Bont, gedoopt op zondag 19 december 1655 in 

Hoeven, begraven op zaterdag 2 december 1724 aldaar, volgt IIc, op pagina 2. 

6. Digna Wouters de Bont, geboren omstreeks 1657 in Hoeven, ondertrouw (1) op 

zaterdag 7 maart 1682 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 29 jaar oud) op maandag 6 april 1682 in Oudenbosch met Daniel Adriaanse 

Tack, geboren omstreeks 1652 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, ondertrouw (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 

zondag 8 maart 1693 in Oudenbosch, trouwde met Wouter Marijnusze Buijs, 

geboren omstreeks 1663 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Walterus (Wouter) Govaerts de Bont, ondertrouw (2) op zaterdag 29 juli 1673 in Hoeven, 

trouwde (Jenneken Jans ongeveer 27 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1673 in Hoeven met 

Jenneken Jans van Eeckelen, geboren omstreeks 1646. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Joanna de Bont, gedoopt op zaterdag 17 april 1677 in Oudenbosch. 

 

 Jenneken Jans van Eeckelen, trouwde (hoogstens 27 jaar oud) (2) voor 1673 met Rombouts 

Kerstens. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Walterus (Wouter) Govaerts de Bont, trouwde (Josina Cornelissen ongeveer 49 jaar oud) (3) op 

vrijdag 24 april 1682 in Hoeven met Josina Cornelissen de Weerdt, geboren in 1632. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Tanneke Wouters de Bont, dochter van Walterus (Wouter) Govaerts de Bont (I), hierboven en 

Hendricxken Anthonis Boenens, geboren omstreeks 1644 in Hoeven, ondertrouw op 

zaterdag 13 april 1669 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar 

oud) op zondag 19 mei 1669 in Hoeven met Adriaen Pietersen Jacobs, geboren omstreeks 1639 in 



  

  

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Henricus Adriaensz Jacobs, gedoopt op donderdag 3 mei 1674 in Oudenbosch. 

 

IIb. Pieternella Wouters de Bont, dochter van Walterus (Wouter) Govaerts de Bont (I), op pagina 

1 en Hendricxken Anthonis Boenens, geboren omstreeks 1646 in Hoeven, ondertrouw (1) op 

zaterdag 16 mei 1671 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar 

oud) op zondag 7 juni 1671 in Hoeven met Nicolaes Jorissen van Dolen, geboren omstreeks 1641 

in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Nicolausdr van Dolen, gedoopt op woensdag 9 september 1671 in 

Oudenbosch. 

2. Hendrica van Doren, gedoopt op woensdag 22 februari 1673 in Oudenbosch. 

3. Georgius van Doornen, gedoopt op dinsdag 26 februari 1675 in Oudenbosch. 

4. Johannes Claessen van Dolen, gedoopt op zondag 11 juli 1677 in Oudenbosch. 

 

 Pieternella Wouters de Bont, ondertrouw (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 29 jaar oud) 

(2) op zaterdag 10 januari 1688 in Oudenbosch, trouwde met Pieter Marechal, geboren 

omstreeks 1658. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Pieter Marechal, trouwde (hoogstens 30 jaar oud) (1) voor 1688 met Helena Gijsbrechts. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Pieternella Wouters de Bont, ondertrouw (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 29 jaar oud) 

(3) op woensdag 6 februari 1692 in Oudenbosch, trouwde met Hendrick Reijsels, geboren 

omstreeks 1662 in Antwerpen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIc. Leonardus Wouters Govaerts de Bont, zoon van Walterus (Wouter) Govaerts de Bont (I), op 

pagina 1 en Hendricxken Anthonis Boenens, gedoopt op zondag 19 december 1655 in Hoeven, 

begraven op zaterdag 2 december 1724 aldaar, ondertrouw (1) op zaterdag 18 april 1682 in 

Oudenbosch, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 

zondag 3 mei 1682 in Oudenbosch met Elisabetha Rommers Calis, dochter van Rumoldus 

Carstiaansen en Joanna Jansen van Eeckelen, gedoopt op woensdag 31 december 1659 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 27 februari 1700 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Henricus Linderse de Bont, gedoopt op zaterdag 26 oktober 1686 in Hoeven, 

begraven in november 1747 aldaar, volgt IIIa, op pagina 3. 

2. Maria de Bont, gedoopt op maandag 15 juni 1693 in Hoeven. 

3. Adriana Linders de Bont, gedoopt op zaterdag 18 februari 1696 in Hoeven, volgt 

IIIb, op pagina 3. 

4. Walterus de Bont, gedoopt op dinsdag 15 april 1698 in Hoeven. 

5. Walterus de Bont, gedoopt op maandag 22 februari 1700 in Hoeven. 

 

 Leonardus Wouters Govaerts de Bont, ondertrouw (2) op zaterdag 18 juni 1701 in Etten-Leur, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 3 juli 1701 in Etten-Leur 

met Maria Hendrickx Moerkens, dochter van Henricus Cornelis Moerkens en Joanna Oomen, 

gedoopt op woensdag 10 april 1680 in Etten-Leur, begraven op donderdag 2 januari 1749 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Joanna (Jenneke) Leenderse de Bont, gedoopt op zondag 12 maart 1702 in 

Oudenbosch, begraven op zaterdag 27 april 1771 in Hoeven, volgt IIIc, op pagina 3. 

2. Rumoldus de Bont, gedoopt op vrijdag 9 mei 1704 in Oudenbosch, overleden aldaar, 

volgt IIId, op pagina 4. 



  

  

3. Petronilla de Bont, gedoopt op vrijdag 21 augustus 1705 in Oudenbosch. 

4. Anna de Bont, gedoopt op zaterdag 3 december 1707 in Oudenbosch. 

5. Henricus de Bont, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1710 in Oudenbosch, volgt IIIe, op 

pagina 4. 

6. Joannes de Bont, gedoopt op woensdag 27 december 1713 in Oudenbosch. 

7. Joannes de Bont, gedoopt op zondag 24 maart 1715 in Oudenbosch. 

8. Elisabetha de Bont, gedoopt op zaterdag 7 maart 1716 in Oudenbosch. 

9. Adriana Linderse de Bont, gedoopt op maandag 18 oktober 1717 in Oudenbosch, 

overleden (ongeveer 20 jaar oud) op woensdag 27 november 1737 in Hoeven. 

 

 Maria Hendrickx Moerkens, dochter van Henricus Cornelis Moerkens en Joanna Oomen, 

ondertrouw (2) op zaterdag 18 augustus 1731 in Hoeven, trouwde (ongeveer 51 jaar oud) op 

zondag 2 september 1731 in Rucphen met Corstiaan Mosselaars. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Maria Hendrickx Moerkens, ondertrouw (3) op zaterdag 12 november 1740 in 

Oudenbosch en Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 60 en ongeveer 32 jaar oud) op 

zondag 4 december 1740 in Hoeven met Cornelis Rooij, geboren omstreeks 1708 in Hoeven, 

begraven op vrijdag 5 april 1754 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Henricus Linderse de Bont, zoon van Leonardus Wouters Govaerts de Bont (IIc), op pagina 2 en 

Elisabetha Rommers Calis, gedoopt op zaterdag 26 oktober 1686 in Hoeven, begraven in 

november 1747 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) op 

zondag 18 mei 1710 in Roosendaal met Margriet Henderikse van Hogerheije, geboren 

omstreeks 1685, begraven op zaterdag 12 februari 1729 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Elisabeth de Bondt, gedoopt op zondag 28 september 1721 in Oudenbosch. 

2. Joannes de Bont, gedoopt op vrijdag 5 mei 1724 in Oudenbosch. 

3. Rumoldus Hendrixse de Bont, geboren omstreeks 1710 in Hoeven, volgt IVa, op 

pagina 4. 

4. Henricus de Bont, gedoopt op vrijdag 23 april 1717 in Oudenbosch. 

5. Joannes de Bont, gedoopt op maandag 12 juni 1719 in Oudenbosch. 

 

IIIb. Adriana Linders de Bont, dochter van Leonardus Wouters Govaerts de Bont (IIc), op pagina 2 en 

Elisabetha Rommers Calis, gedoopt op zaterdag 18 februari 1696 in Hoeven, trouwde (beiden 

ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 9 april 1720 in Etten-Leur met Adrianus Marijnisse Creijns, 

geboren omstreeks 1695 in Sprundel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelia Creijns, gedoopt op maandag 30 augustus 1723 in Sprundel. 

2. Leonardus Creijns, gedoopt op zaterdag 10 augustus 1726 in Sprundel. 

3. Joanna Creijns, gedoopt op zondag 18 december 1729 in Sprundel. 

4. Jacoba Creijns, gedoopt op zondag 24 januari 1734 in Sprundel. 

5. Marinus Creijns, gedoopt op maandag 28 januari 1737 in Sprundel. 

 

IIIc. Joanna (Jenneke) Leenderse de Bont, dochter van Leonardus Wouters Govaerts de Bont (IIc), op 

pagina 2 en Maria Hendrickx Moerkens, gedoopt op zondag 12 maart 1702 in Oudenbosch, 

begraven op zaterdag 27 april 1771 in Hoeven, ondertrouw (1) op zaterdag 1 september 1725 in 

Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 39 jaar oud) op 

zondag 30 september 1725 in Hoeven met Hubertus Marynisse Rijvers, zoon van Marynus 

Huybrecht Rijvers en Dimphna Paschiers Eemans, gedoopt Rooms Katholiek op 



  

  

dinsdag 4 juni 1686 in Hoeven, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 21 oktober 1740 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Marinus Huibrechtse Rijvers, gedoopt op donderdag 15 november 1725 in Hoeven, 

begraven op zondag 28 december 1783 aldaar, ondertrouw (1) op zaterdag 8 mei 1751 

in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 49 jaar oud) op 

zondag 23 mei 1751 in Oudenbosch met Antonetta (Teuntje) Vrins, geboren 

omstreeks 1701 in Hoeven, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

woensdag 10 november 1756 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

ondertrouw (2) op zaterdag 2 april 1757 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 

31 en ongeveer 40 jaar oud) op zondag 17 april 1757 in Hoeven met Adriana Swagers, 

geboren omstreeks 1716 in Hoeven, begraven op dinsdag 16 maart 1773 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, ondertrouw (3) op zaterdag 16 april 1774 in 

Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 25 jaar oud) op 

zondag 1 mei 1774 in Hoeven met Cornelia Vissers, geboren omstreeks 1748 in 

Zevenbergen, begraven op zondag 14 juli 1782 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

 Joanna (Jenneke) Leenderse de Bont, ondertrouw (2) op zaterdag 28 oktober 1741 in Hoeven, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 19 november 1741 in 

Hoeven met Marijnis Phase, geboren omstreeks 1716 in Hoeven, overleden (ongeveer 75 jaar 

oud) op maandag 19 december 1791 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IIId. Rumoldus de Bont, zoon van Leonardus Wouters Govaerts de Bont (IIc), op pagina 2 en Maria 

Hendrickx Moerkens, gedoopt op vrijdag 9 mei 1704 in Oudenbosch, overleden aldaar, trouwde 

(ongeveer 31 jaar oud) op zondag 15 april 1736 in Hoeven met Jacoba van Nispen. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Joannes de Bont, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 10 februari 1742 in 

Oudenbosch1, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1806 in 

Etten-Leur, volgt IVb, hieronder. 

2. Walterus de Bont, gedoopt op vrijdag 3 januari 1738 in Oudenbosch. 

 

IIIe. Henricus de Bont, zoon van Leonardus Wouters Govaerts de Bont (IIc), op pagina 2 en Maria 

Hendrickx Moerkens, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1710 in Oudenbosch, ondertrouw op 

zaterdag 4 oktober 1732 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar 

oud) op zondag 19 oktober 1732 in Hoeven met Allegonda Jansse Kerstens, geboren 

omstreeks 1705 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Antonia de Bont, gedoopt op woensdag 11 november 1733 in Hoeven. 

2. Leonardus de Bont, gedoopt op woensdag 29 februari 1736 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 36 jaar oud) op zondag 21 februari 1773 aldaar, volgt IVc, op pagina 5. 

3. Johanna de Bont, gedoopt op donderdag 20 november 1738 in Hoeven. 

4. Maria de Bont, gedoopt op maandag 24 april 1741 in Hoeven. 

5. Joanna de Bont, gedoopt op woensdag 21 augustus 1743 in Hoeven. 

 

 Allegonda Jansse Kerstens, ondertrouw (2) op zaterdag 24 april 1751 in Hoeven, trouwde 

(ongeveer 45 jaar oud) op zondag 9 mei 1751 in Hoeven met Jacobus Leyten, geboren in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Rumoldus Hendrixse de Bont, zoon van Henricus Linderse de Bont (IIIa), op pagina 3 en 



  

  

Margriet Henderikse van Hogerheije, geboren omstreeks 1710 in Hoeven, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Walterus (Wouter) de Bont, volgt Va, op pagina 6. 

 

IVb. Joannes de Bont, zoon van Rumoldus de Bont (IIId), hierboven en Jacoba van Nispen, gedoopt 

Rooms Katholiek op zaterdag 10 februari 1742  

 

 
 in Oudenbosch1 (getuigen: Matthias van den Nieuwenbergh en Aldegondis Hersten), overleden (ongeveer 

63 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1806 in Etten-Leur, begraven op maandag 27 januari 1806 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 1 mei 1774 in 

Etten-Leur met Lucia Marinus Meesters, dochter van Marinus Antonius Meesters en Adriana 

van den Bemt, gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 8 maart 1747 in Etten-Leur, overleden (65 

jaar oud) op vrijdag 25 september 1812 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Rumoldus de Bont, gedoopt Rooms Katholiek op vrijdag 27 oktober 1775 in 

Etten-Leur. 

2. Adriana Maria de Bont, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 4 februari 1777 in 

Etten-Leur, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 26 februari 1852 aldaar, 

volgt Vb, op pagina 6. 

3. Jacobus de Bont, geboren op woensdag 1 juli 1778 in Etten-Leur, overleden (37 jaar 

oud) op donderdag 22 februari 1816 aldaar, volgt Vc, op pagina 6. 

4. Marinus de Bont, gedoopt Rooms Katholiek op zaterdag 22 december 1781 in 

Etten-Leur. 

5. Jacoba de Bont, gedoopt Rooms Katholiek op zondag 5 oktober 1783 in Etten-Leur, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 9 december 1856 aldaar, volgt Vd, op 

pagina 7. 

 

IVc. Leonardus de Bont, zoon van Henricus de Bont (IIIe), op pagina 4 en Allegonda Jansse Kerstens, 

gedoopt op woensdag 29 februari 1736 in Hoeven, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 

zondag 21 februari 1773 aldaar, begraven op dinsdag 23 februari 1773 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 31 maart 1761 in Hoeven Zij zijn 

op 31 maart 1761 in Hoeven gehuwd met Maria Cornelia van der Straeten, dochter van Cornelis 

Verstraeten en Maria Gobbins, gedoopt op vrijdag 18 mei 1736 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 in Hoeven, begraven op zaterdag 8 april 1809 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria de Bont, gedoopt op zaterdag 24 november 1764 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 83 jaar oud) op zondag 7 mei 1848 aldaar, volgt Ve, op pagina 7. 

2. Hendrica de Bont, gedoopt op dinsdag 24 december 1765 in Hoeven. 

3. Hendricus (Hendrik) de Bont, gedoopt op donderdag 2 juli 1767 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1848 aldaar, volgt Vf, op 

pagina 7. 

4. Antonia de Bont, gedoopt op zondag 13 augustus 1769 in Hoeven. 



  

  

5. Cornelia de Bont, gedoopt op zondag 28 april 1771 in Hoeven Maria Poldermans 

voor Maria van Beeck. 

6. Helena de Bont, gedoopt op donderdag 1 april 1773 in Hoeven, overleden (ongeveer 

56 jaar oud) op maandag 20 juli 1829 in Etten-Leur, volgt Vg, op pagina 8. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Walterus (Wouter) de Bont, zoon van Rumoldus Hendrixse de Bont (IVa), op pagina 4, trouwde 

met Geertruida van Dam, dochter van Cornelius van Dam en Maria van Eeten, gedoopt op 

vrijdag 10 juni 1746 in Roosendaal, overleden (49 jaar oud) op zondag 28 februari 1796 in 

Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria de Bont, gedoopt op maandag 20 september 1773 in Zegge, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op maandag 31 oktober 1842 in Etten-Leur, volgt VIa, op 

pagina 9. 

2. Rumoldus de Bont, gedoopt op woensdag 10 januari 1776 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 48 jaar oud) op maandag 9 augustus 1824 in Fijnaart, volgt VIb, op pagina 

9. 

3. Waltherus (Wouter) de Bont, gedoopt op vrijdag 6 november 1778 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 42 jaar oud) op vrijdag 9 maart 1821 in Fijnaart, volgt VIc, op 

pagina 9. 

 

Vb. Adriana Maria de Bont, dochter van Joannes de Bont (IVb), op pagina 4 en Lucia Marinus 

Meesters, gedoopt Rooms Katholiek op dinsdag 4 februari 1777 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op donderdag 26 februari 1852 aldaar, trouwde met Cornelis Hendrikx, 

geboren omstreeks 1772, arbeider in 1814, bouwman in 1818, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op 

zaterdag 29 december 1838 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Govert Hendrikx, geboren omstreeks 1807. 

2. Catharina Hendrikx, geboren op woensdag 21 oktober 1812 in Etten-Leur, trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 12 mei 1839 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 28 april en 5 mei van dit jaar met 

Adrianus van Meer, zoon van Adrianus van Meer en Maria Vissenberg, geboren 

omstreeks 1816 in Rucphen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria Hendrikx, geboren op woensdag 4 mei 1814 in Etten-Leur, trouwde 

(respectievelijk 34 en ongeveer 41 jaar oud) op zondag 29 april 1849 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 15 en 22 april van dit jaar met 

Cornelius Kerstens, zoon van Jacobus Cornelisse Kerstens en Maria Marijnisse van 

Nispen, geboren omstreeks 1807 in Rucphen, landbouwer in 1849. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Jacobus Hendrikx, geboren op maandag 9 maart 1818 in Etten-Leur, landbouwer 

tussen 1842 en 1864, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op 

zaterdag 30 april 1842 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad 

op 17 en 24 april van dit jaar met Johanna van Meer, dochter van Adrianus van 

Meer en Maria Vissenberg, geboren omstreeks 1813 in Rucphen, overleden (ongeveer 

39 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1852 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 41 en 35 jaar oud) (2) op maandag 7 november 1859 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 23 en 30 oktober van 

dit jaar met Jacoba Kuijpers, dochter van Jan Kuijpers en Catharina Brabers, geboren 

op dinsdag 23 maart 1824 in Etten-Leur, overleden (40 jaar oud) op 

zaterdag 4 juni 1864 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 70 en ongeveer 34 jaar oud) (3) op zaterdag 7 april 1888 in Rucphen 

met Cornelia Sijmens, dochter van Franciscus Sijmens en Adriana van Oers, geboren 



  

  

omstreeks 1853 in Rucphen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vc. Jacobus de Bont, zoon van Joannes de Bont (IVb), op pagina 4 en Lucia Marinus Meesters, 

geboren op woensdag 1 juli 1778 in Etten-Leur op de Donk, bouwman in 1815, overleden (37 jaar 

oud) op donderdag 22 februari 1816 in Etten-Leur, trouwde met Adriana Lazeroms, dochter van 

Marijnus Lazeroms en Joanna Vissenberg, geboren omstreeks 1778, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op zaterdag 21 april 1838 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes de Bont, gedoopt op vrijdag 23 januari 1807 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 28 februari 1866 in Rucphen, volgt VId, op 

pagina 10. 

2. Marinus (Marijn) de Bont, gedoopt op woensdag 1 maart 1809 in Etten, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1885 in Etten-Leur, volgt VIe, op pagina 10. 

3. Lucia de Bont, geboren op woensdag 3 juni 1812 in Etten-Leur, overleden (40 jaar 

oud) op zondag 11 juli 1852 in Zundert, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 23 

jaar oud) op vrijdag 22 juni 1838 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben 

plaats gehad op 10 en 17 juni van dit jaar met Cornelis Mensen, zoon van Cornelis 

Mensen en Anna Bruud, geboren omstreeks 1814 in Etten-Leur, kleermaker tussen 

1838 en 1852. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Cornelis de Bont, geboren op zondag 19 maart 1815 in Etten-Leur De tweede getuige 

is in de akte niet meer te lezen, landbouwer, overleden (60 jaar oud) op 

woensdag 17 november 1875 in Etten-Leur. 

 

Vd. Jacoba de Bont, dochter van Joannes de Bont (IVb), op pagina 4 en Lucia Marinus Meesters, 

gedoopt Rooms Katholiek op zondag 5 oktober 1783 in Etten-Leur, dienstmeid, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 9 december 1856 in Etten-Leur, trouwde (ongeveer 30 jaar 

oud) op zondag 15 mei 1814 in Etten-Leur met Jan Veeke, zoon van Jan Veeke en Cornelia 

Nuiten, gedoopt in Etten-Leur, linnenwever in 1851. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joannes Franciscus Veeke, geboren omstreeks 1824 in Etten-Leur, volgt VIf, op 

pagina 11. 

 

Ve. Maria de Bont, dochter van Leonardus de Bont (IVc), op pagina 5 en Maria Cornelia van der 

Straeten, gedoopt op zaterdag 24 november 1764 in Hoeven, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op 

zondag 7 mei 1848 aldaar, trouwde (1) met Anselmus Kuijpers. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Kuijpers, geboren omstreeks 1793, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

dinsdag 5 juni 1855 in Hoeven, trouwde met Pietronella van Geel. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

 Maria de Bont, trouwde (2) met Fransus Stoop, geboren omstreeks 1779 in Zevenbergen, tapper, 

overleden (ongeveer 89 jaar oud) op vrijdag 30 april 1869 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Leonardus Stoop, geboren omstreeks 1803 in Hoeven, overleden (ongeveer 55 jaar 

oud) op dinsdag 14 juni 1859 aldaar. 

2. Antonij Stoop, geboren omstreeks 1804 in Hoeven, overleden (ongeveer 20 jaar oud) 

op woensdag 26 januari 1825 aldaar. 

3. Petronella Stoop, geboren omstreeks 1805 in Hoeven, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) op zaterdag 31 augustus 1872 aldaar. 

 

Vf. Hendricus (Hendrik) de Bont, zoon van Leonardus de Bont (IVc), op pagina 5 en Maria Cornelia 

van der Straeten, gedoopt op donderdag 2 juli 1767 in Hoeven, arbeider in 1838, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1848 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 

en ongeveer 24 jaar oud) op maandag 2 mei 1791 in Roosendaal met Maria Frik, dochter van 

Joannes Frik en Adriana van Mierop, gedoopt op donderdag 14 augustus 1766 in Oudenbosch Ze 



  

  

is gedoopt met de doopnaam Anna, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 29 april 1849 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Leonardus (Leen) de Bont, gedoopt op zondag 10 augustus 1794 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 20 november 1870 aldaar, volgt VIg, op 

pagina 11. 

2. Maria de Bont, gedoopt op zaterdag 14 mei 1796 in Hoeven, overleden (ongeveer 70 

jaar oud) op maandag 25 februari 1867 in Oud en Nieuw Gastel, volgt VIh, op pagina 

11. 

3. Jacoba de Bont, gedoopt op woensdag 6 maart 1799 in Hoeven, overleden (ongeveer 

40 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1839 aldaar, volgt VIi, op pagina 12. 

4. Cornelis de Bont, gedoopt op donderdag 23 april 1801 in Hoeven. 

5. Adriana de Bont, gedoopt op woensdag 25 mei 1803 in Hoeven, overleden (ongeveer 

71 jaar oud) op zaterdag 27 februari 1875 aldaar, volgt VIj, op pagina 13. 

6. Cornelis de Bont, geboren in Etten-Leur, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

maandag 22 april 1850 aldaar, volgt VIk, op pagina 13. 

7. Cornelia de Bont, gedoopt op dinsdag 15 december 1807 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 17 november 1877 aldaar, volgt VIl, op pagina 13. 

8. Johanna de Bont, geboren en overleden op vrijdag 15 maart 1811 in Etten-Leur. 

9. Johannes (Jan) de Bont, geboren op vrijdag 15 maart 1811 in Etten-Leur, overleden 

(69 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 in Hoeven, volgt VIm, op pagina 14. 

 

Vg. Helena de Bont, dochter van Leonardus de Bont (IVc), op pagina 5 en Maria Cornelia van der 

Straeten, gedoopt op donderdag 1 april 1773 in Hoeven, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

maandag 20 juli 1829 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 35 jaar 

oud) op zaterdag 28 maart 1795 in Hoeven Het huwelijk is gesloten voor de Schepenbank met 

Cornelis van Wasbeek, zoon van Godschalk van Wasbeek en Digna Leemans, geboren in 

Fijnaart, gedoopt op dinsdag 4 maart 1760 in Standdaarbuiten, herbergier in 1815, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) op vrijdag 21 juli 1815 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 

1. Joanna van Wasbeek, gedoopt op woensdag 15 april 1795 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 30 november 1865 in Etten-Leur, volgt VIn, op 

pagina 15. 

2. Cornelia van Wasbeek, gedoopt op zaterdag 26 maart 1796 in Hoeven. 

3. Helena van Wasbeek, gedoopt op zondag 26 februari 1797 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op donderdag 3 januari 1867 aldaar, volgt VIo, op pagina 15. 

4. Leonardus van Wasbeek, gedoopt op donderdag 27 december 1798 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op woensdag 10 maart 1847 in Standdaarbuiten, 

trouwde met Elizabeth Kuipers. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Catharina van Wasbeek, gedoopt op donderdag 20 februari 1800 in Hoeven. 

6. Anselmus van Wasbeek, gedoopt op woensdag 28 januari 1801 in Hoeven, arbeider 

in 1825, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 

maandag 6 juni 1825 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben 

plaats gehad op 22 en 29 mei van dit jaar met Cornelia van Nispen, dochter van 

Marijn van Nispen en Adriana Hoedemaakers, gedoopt op 

maandag 28 september 1801 in Oud en Nieuw Gastel, dienstmaagd in 1825, overleden 

(65 jaar oud) op zaterdag 6 juli 1867 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

7. Dymphna van Wasbeek, gedoopt op donderdag 21 januari 1802 in 

Hoeven, dienstmaagd in 1822, overleden (ongeveer 20 jaar oud) op 

dinsdag 17 december 1822 in Etten-Leur. 

8. Cornelia van Wasbeek, gedoopt op vrijdag 18 februari 1803 in Hoeven, dienstmeid in 

1828, overleden (ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 29 november 1828 in 

Standdaarbuiten. 

9. Cornelius van Wasbeek, gedoopt op zondag 1 april 1804 in Hoeven. 



  

  

10. Stephanus van Wasbeek, gedoopt op zondag 1 april 1804 in Hoeven De 

doopgetuigen zijn in de doopakte niet meer te lezen, bouwmansknecht in 1827, 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 13 augustus 1859 in Standdaarbuiten, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 29 juli 1827 

in Standdaarbuiten de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 15 en 22 juli 

van dit jaar met Antonia van den Bos, dochter van Cornelis van den Bos en Adriana 

van der Mast, gedoopt op zondag 10 augustus 1800 in Standdaarbuiten, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 9 september 1880 aldaar In de overlijdensakte 

wordt de naam geschreven als van der Bosch. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

11. Maria van Wasbeek, gedoopt op woensdag 29 mei 1805 in Hoeven. 

12. Joannes van Wasbeek, gedoopt op woensdag 25 juni 1806 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1847 aldaar, volgt VIp, op pagina 15. 

13. Jacobus van Wasbeek, gedoopt op maandag 7 september 1807 in Hoeven. 

14. Maria van Wasbeek, geboren op dinsdag 4 augustus 1812 in Hoeven. 

 

 Cornelis van Wasbeek, zoon van Godschalk van Wasbeek en Digna Leemans, trouwde (2) met 

Johanna Spitters, geboren in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Cornelis van Wasbeek, ondertrouw (3) op zaterdag 19 januari 1793 in Hoeven, trouwde 

(ongeveer 32 jaar oud) op zondag 3 februari 1793 in Hoeven Het huwelijk is gesloten voor de 

Schepenbank met Helena van Campenhout, begraven op vrijdag 7 maart 1794 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Maria de Bont, dochter van Walterus (Wouter) de Bont (Va), op pagina 6 en Geertruida van 

Dam, gedoopt op maandag 20 september 1773 in Zegge, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

maandag 31 oktober 1842 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar 

oud) op zondag 2 mei 1802 in Hoeven met Leonardus van der Enden, geboren omstreeks 1772 in 

Etten, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op zondag 25 februari 1821 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 5 dochters: 

1. Elisabeth van der Enden, geboren in Etten-Leur, gedoopt Rooms Katholiek op 

dinsdag 16 oktober 1804 in Hoeven, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op 

zondag 5 maart 1837 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 34 jaar 

oud) op zondag 4 mei 1834 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 20 en 27 april van dit jaar Alsmede te Rucphen met Marijnus Konings, zoon 

van Johannes Konings en Johanna van den Broek, geboren omstreeks 1799 in 

Sprundel, bouwmansknecht in 1834, arbeider in 1837. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Gertrudis van der Enden, gedoopt op woensdag 9 februari 1803 in Hoeven. 

3. Wilhelmina van der Enden, gedoopt op zondag 13 april 1806 in Hoeven. 

4. Joanna van der Enden, gedoopt op woensdag 27 januari 1808 in Hoeven, trouwde 

met Pieter Antens, geboren omstreeks 1805, landbouwer in 1842. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

5. Cornelia van der Enden, gedoopt op zondag 30 september 1810 in Hoeven. 

 

VIb. Rumoldus de Bont, zoon van Walterus (Wouter) de Bont (Va), op pagina 6 en Geertruida van 

Dam, gedoopt op woensdag 10 januari 1776 in Hoeven, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

maandag 9 augustus 1824 in Fijnaart, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 28 jaar 

oud) op woensdag 28 juli 1819 in Fijnaart de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 11 

en 18 juli van dit jaar met Cornelia Huijsmans, dochter van Cornelis Huismans en Catharina van 



  

  

Beek, gedoopt op maandag 8 november 1790 in Zevenbergen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Geertrui de Bont, geboren omstreeks 1819, volgt VIIa, op pagina 15. 

2. Geertrui de Bont, geboren omstreeks 1820 in 's-Hertogenbosch, dienstbode, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 17 september 1853 in Rotterdam, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 21 mei 1851 in 

Rotterdam met Antonie van Hees, zoon van Lammert van Hees en Geertrui 

Verharen, geboren omstreeks 1823, schipper. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Cornelis de Bont, geboren op donderdag 20 september 1821 in Fijnaart. 

4. Johannis de Bont, geboren op donderdag 20 februari 1823 in Fijnaart. 

 

VIc. Waltherus (Wouter) de Bont, zoon van Walterus (Wouter) de Bont (Va), op pagina 6 en 

Geertruida van Dam, gedoopt op vrijdag 6 november 1778 in Hoeven, winkelier tussen 1815 en 

1821, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op vrijdag 9 maart 1821 in Fijnaart, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 27 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1814 in Fijnaart de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 april en 1 mei van dit jaar Rest van de 

getuigen zijn niet meer te lezen met Jacoba van der Saken, dochter van Joris van der Saken en 

Antonia Ridders, geboren omstreeks 1786 in Fijnaart, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op 

dinsdag 17 april 1821 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Joris de Bont, geboren op donderdag 15 juni 1815 in Fijnaart, overleden (6 jaar oud) 

op maandag 20 augustus 1821 aldaar. 

2. Geertrui de Bont, geboren op woensdag 5 juni 1816 in Fijnaart, overleden (10 dagen 

oud) op zaterdag 15 juni 1816 aldaar. 

3. Wouter de Bont, geboren op zondag 29 juni 1817 in Fijnaart, overleden (70 jaar oud) 

op zondag 11 maart 1888 in Rotterdam, trouwde met Dirkje Bolstier, geboren 

omstreeks 1818. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Anthonia de Bont, geboren op vrijdag 17 juli 1818 in Fijnaart, overleden (2 jaar oud) 

op woensdag 10 januari 1821 aldaar. 

5. Martinus de Bont, geboren op maandag 19 juli 1819 in Fijnaart, overleden (4 maanden 

oud) op maandag 6 december 1819 aldaar. 

 

VId. Johannes de Bont, zoon van Jacobus de Bont (Vc), op pagina 6 en Adriana Lazeroms, gedoopt op 

vrijdag 23 januari 1807 in Etten-Leur, landbouwer, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

woensdag 28 februari 1866 in Rucphen, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar 

oud) (1) op zondag 21 februari 1830 in Rucphen met Elizabeth Konings, dochter van Pieter 

Konings en Adriana van der Mueren, geboren omstreeks 1811 in Rucphen, overleden (ongeveer 

25 jaar oud) op donderdag 18 mei 1837 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacoba de Bont, geboren op maandag 21 maart 1831 in Rucphen, overleden (25 jaar 

oud) op dinsdag 1 juli 1856 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op 

woensdag 30 mei 1855 in Rucphen met Adrianus Roovers, zoon van Cornelis 

Rovers en Petronella Aarts, geboren op zondag 27 december 1829 in 

Rucphen en Sprundel, landbouwer, overleden (58 jaar oud) op zaterdag 30 juni 1888 

in Rucphen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Jacobus de Bont, geboren op dinsdag 16 april 1833 in Rucphen, overleden (30 jaar 

oud) op woensdag 5 augustus 1863 aldaar, volgt VIIb, op pagina 16. 

3. Adriana de Bont, geboren op zaterdag 8 oktober 1836 in Rucphen, overleden (2 jaar 

oud) op maandag 15 oktober 1838 aldaar. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op 

donderdag 25 januari 1838 in Rucphen met Anna Maria van Nispen, dochter van Leonardus van 

Nispen en Petronella Aarts, geboren omstreeks 1814 in Rucphen, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) op vrijdag 14 mei 1875 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Elisabeth de Bont, geboren op dinsdag 4 december 1838 in Rucphen, overleden (35 

jaar oud) op zondag 15 maart 1874 aldaar, volgt VIIc, op pagina 16. 

2. Petrus de Bont, geboren op vrijdag 22 januari 1841 in Rucphen, overleden (73 jaar 

oud) op donderdag 5 november 1914 aldaar. 

3. Adrianus de Bont, geboren op maandag 5 augustus 1844 in Rucphen, overleden (63 

jaar oud) op woensdag 22 juli 1908 aldaar, volgt VIId, op pagina 16. 

4. Leonardus de Bont, geboren op woensdag 20 oktober 1847 in Rucphen, overleden (60 

jaar oud) op zondag 8 maart 1908 aldaar, volgt VIIe, op pagina 16. 

5. Cornelis de Bont, geboren op zondag 25 augustus 1850 in Rucphen, overleden (29 

jaar oud) op zondag 28 maart 1880 aldaar. 

6. Adriana de Bont, geboren op donderdag 25 december 1856 in Rucphen, overleden (26 

dagen oud) op dinsdag 20 januari 1857 aldaar. 

 

VIe. Marinus (Marijn) de Bont, zoon van Jacobus de Bont (Vc), op pagina 6 en Adriana Lazeroms, 

gedoopt op woensdag 1 maart 1809 in Etten, landbouwer tussen 1839 en 1853, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1885 in Etten-Leur, trouwde met Jacoba Willemijna 

Mathijssen, geboren omstreeks 1810. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Adriana de Bont, geboren op woensdag 28 augustus 1839 in Etten-Leur Volgens het 

bidprentje geboren in sint Willebrord, overleden (79 jaar oud) op maandag 7 juli 1919 

aldaar. 

2. Jacobus de Bont, geboren op vrijdag 4 februari 1842 in Etten-Leur. 

3. Adriana Maria de Bont, geboren op woensdag 4 september 1844 in Etten-Leur, 

overleden (27 jaar oud) op zondag 11 februari 1872 aldaar. 

4. Wilhelmina de Bont, geboren op donderdag 7 oktober 1847 in Etten-Leur Op het 

bidprentje staat geboren in Sint Willebrord dit moet zijn Etten-Leur. Lid van de 3e 

orde van de Heilige Franciscus, Weldoenster van de Kapel, overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 15 juni 1927 in Etten-Leur. 

5. Gregorius de Bont, geboren op woensdag 27 februari 1850 in 

Etten-Leur, landbouwer, overleden (81 jaar oud) op donderdag 19 maart 1931 in 

Etten-Leur. 

6. Elisabeth de Bont, geboren op donderdag 7 juli 1853 in Etten-Leur, overleden (71 jaar 

oud) op vrijdag 1 mei 1925 aldaar. 

 

VIf. Joannes Franciscus Veeke, zoon van Jan Veeke en Jacoba de Bont (Vd), op pagina 7, geboren 

omstreeks 1824 in Etten-Leur, linnenwever in 1851, trouwde (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 

zondag 20 juli 1851 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 6 en 13 juli 

van dit jaar met Maria Maas, dochter van Joannes (Jan) Maes en Bastiana van Nispen, geboren 

omstreeks 1824 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Adrianus Veeke, geboren omstreeks 1863 in Etten, overleden (ongeveer 56 jaar oud) 

op dinsdag 2 maart 1920 in Hoeven, volgt VIIf, op pagina 17. 

2. Johannes Franciscus Veeke, geboren omstreeks 1867 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 84 jaar oud) op woensdag 26 december 1951 in Hoeven, volgt VIIg, op 

pagina 17. 

 

VIg. Leonardus (Leen) de Bont, zoon van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria 

Frik, gedoopt op zondag 10 augustus 1794 in Hoeven, arbeider tussen 1824 en 1857, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op zondag 20 november 1870 in Hoeven, trouwde (beiden ongeveer 28 

jaar oud) op zondag 8 december 1822 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad 

op 24 november en 1 december van dit jaar met Catharina van Straten, dochter van Cornelis van 

Straten en Adriana van Etten, gedoopt op dinsdag 16 september 1794 in 

Oudenbosch, dienstmeid, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1825 in 

Hoeven Een getuige is in de akte niet meer te lezen. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Cornelis de Bont, geboren op donderdag 24 april 1823 in Hoeven, arbeider in 1870, 

overleden (66 jaar oud) op zaterdag 22 maart 1890 in Etten-Leur. 

2. Willemijna de Bont, geboren op maandag 8 november 1824 in Hoeven, arbeidster, 

overleden (32 jaar oud) op woensdag 18 februari 1857 in Hoeven. 

 

VIh. Maria de Bont, dochter van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

gedoopt op zaterdag 14 mei 1796 in Hoeven, dienstmeid in 1826, overleden (ongeveer 70 jaar 

oud) op maandag 25 februari 1867 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 

en ongeveer 25 jaar oud) (1) op zaterdag 28 november 1829 in Hoeven met Michiel Veraart, zoon 

van Johannes Veraart en Cornelia Hopstaken, gedoopt op dinsdag 6 december 1803 in 

Oud en Nieuw Gastel, arbeider tussen 1830 en 1837, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

maandag 10 oktober 1859 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelia Veraart, geboren op maandag 18 januari 1830 in Oud en Nieuw Gastel, 

trouwde (beiden 28 jaar oud) op zondag 3 oktober 1858 in Oud en Nieuw Gastel de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 19 en 26 september van dit jaar met 

Pieter Adriaan van Beckum, zoon van Jan van Beckum en Adriana Kastelijn, geboren 

op vrijdag 3 september 1830 in Oudenbosch De getuigen zijn in de akte niet meer te 

lezen, arbeider tussen 1865 en 1889, overleden (59 jaar oud) op 

zaterdag 21 december 1889 in Oudenbosch. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Johannis Veraart, geboren op donderdag 17 oktober 1833 in Oud en Nieuw Gastel. 

3. Hendrina Veraart, geboren op zondag 2 april 1837 in Oud en Nieuw Gastel, 

overleden (78 jaar oud) op zondag 12 september 1915 aldaar, trouwde (respectievelijk 

30 en ongeveer 32 jaar oud) (1) op maandag 27 mei 1867 in Oud en Nieuw Gastel de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 12 en 19 mei van dit jaar met Pieter 

Andries Brouwers, zoon van Johannes Brouwers en Elizabeth Weijmans, geboren 

omstreeks 1834 in Essen [antwerpen, België], arbeider in 1867, landbouwer in 1882, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op zaterdag 22 juli 1882 in Oud en Nieuw Gastel. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 46 en 48 jaar oud) 

(2) op zaterdag 16 juni 1883 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen 

hebben plaats gehad op 3 en 10 juni van dit jaar Alsmede te Hoeven met Willem de 

Rooij, zoon van Martinus (Martien) de Rooij en Anna de Jong, geboren op 

zondag 13 juli 1834 in Hoeven, arbeider tussen 1855 en 1882, landbouwer in 1883, 

overleden (71 jaar oud) op vrijdag 1 december 1905 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maria de Bont, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op 

zondag 22 oktober 1826 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 8 en 15 

oktober van dit jaar met Joannes van der List, zoon van Petrus Janse Pieter van der List en 

Arnolda (Ida) van der Beemd, gedoopt op zondag 11 februari 1787 in Etten-Leur, arbeider in 

1826. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIi. Jacoba de Bont, dochter van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

gedoopt op woensdag 6 maart 1799 in Hoeven, dienstmeid in 1826, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) op zaterdag 1 juni 1839 in Hoeven, ondertrouw op zondag 15 oktober 1826 in Etten-Leur, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 29 oktober 1826 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 15 en 22 september van dit jaar 

met Joannes Ossenblok, zoon van Joannis (Jan) Antonisse Ossenblok en Cornelia (Govertse) 

Speek, gedoopt op zondag 23 november 1800 in Etten-Leur, landbouwman in 1826, arbeider in 

1841, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op vrijdag 11 mei 1849 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen: 

1. Cornelis Ossenblok, geboren omstreeks 1827 in Hoeven, overleden (ongeveer 18 jaar 



  

  

oud) op zaterdag 30 mei 1846 aldaar. 

2. Petrus Ossenblok, geboren op zaterdag 28 november 1829 in Etten-Leur, overleden 

(78 jaar oud) op donderdag 2 april 1908 in Oud en Nieuw Gastel, volgt VIIh, op 

pagina 18. 

3. Hendrik Ossenblok, geboren omstreeks 1830 in Etten-Leur, arbeider in 1885, 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 8 augustus 1885 in 

Oud en Nieuw Gastel De tweede getuige is in de akte niet meer te lezen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 35 jaar oud) op maandag 21 juni 1858 in 

Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 6 en 13 juni 

van dit jaar met Wilhelmina Geersen, dochter van Gerard Geersen en Johanna van 

Geel, geboren omstreeks 1822 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Johannes Ossenblok, geboren omstreeks 1832 in Etten-Leur, overleden (ongeveer 3 

jaar oud) op zondag 31 januari 1836 in Hoeven. 

5. Jacobus Ossenblok, geboren op zaterdag 1 juni 1839 in Hoeven, overleden (5 dagen 

oud) op donderdag 6 juni 1839 aldaar. 

 

 Joannes Ossenblok, zoon van Joannis (Jan) Antonisse Ossenblok en Cornelia (Govertse) Speek, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 32 jaar oud) (2) op zondag 7 november 1841 in 

Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 en 31 november van dit jaar met 

Wilhelmina Jongenelen, dochter van Cornelis Jongenelen en Anna van den Braek, gedoopt op 

maandag 28 november 1808 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIj. Adriana de Bont, dochter van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

gedoopt op woensdag 25 mei 1803 in Hoeven, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

zaterdag 27 februari 1875 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar 

oud) op donderdag 2 januari 1834 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 

8 en 15 december van het vorige jaar met Willem Mannien, zoon van Adriaan Mannien en 

Adriana de Vugt, geboren omstreeks 1802 in Hoeven, arbeider in 1834, overleden (ongeveer 64 

jaar oud) op dinsdag 25 september 1866 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon Mannien, geboren op zondag 15 juni 1834 in Hoeven. 

2. Levenloos geboren dochter Mannien, geboren op dinsdag 30 juni 1835 in Hoeven. 

3. Levenloos geboren dochter Mannien, geboren op donderdag 29 december 1836 in 

Hoeven. 

4. Levenloos geboren zoon Mannien, geboren op maandag 21 januari 1839 in Hoeven. 

5. Levenloos geboren dochter Mannien, geboren op dinsdag 7 september 1841 in 

Hoeven. 

6. Levenloos geboren zoon Mannien, geboren op woensdag 10 juli 1844 in Hoeven. 

 

VIk. Cornelis de Bont, zoon van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

geboren in Etten-Leur, gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Hoeven, arbeider tussen 1827 en 

1847, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op maandag 22 april 1850 in Hoeven, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 12 augustus 1827 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 29 juli en 5 augustus van dit jaar 

met Johanna Schepers, dochter van Antonius Schepers en Wilhelmina van der Wielen, gedoopt 

op zaterdag 12 september 1801 in Etten-Leur, overleden (64 jaar oud) op 

donderdag 4 januari 1866 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Hendrina de Bont, geboren op zondag 13 januari 1828 in Etten-Leur, overleden (7 jaar 

oud) op zaterdag 12 september 1835 in Hoeven. 

2. Willem de Bont, geboren op donderdag 15 oktober 1829 in Etten-Leur, overleden (71 

jaar oud) op zondag 9 juni 1901 aldaar, volgt VIIi, op pagina 18. 

3. Johannes de Bont, geboren op zondag 19 november 1837 in Hoeven, overleden (2 jaar 



  

  

oud) op donderdag 5 maart 1840 aldaar. 

4. Hendrik de Bont, geboren op zondag 1 december 1839 in Hoeven, overleden (19 jaar 

oud) op zondag 7 augustus 1859 aldaar. 

5. Maria de Bont, geboren op woensdag 27 maart 1844 in Hoeven, volgt VIIj, op pagina 

18. 

6. Johannes de Bont, geboren op zondag 15 augustus 1847 in Hoeven. 

 

VIl. Cornelia de Bont, dochter van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

gedoopt op dinsdag 15 december 1807 in Hoeven, mutsenwaster tussen 1870 en 1877, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 17 november 1877 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 16 augustus 1829 in Hoeven de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 2 en 9 augustus van dit jaar met Cornelis 

Marijnissen, zoon van Cornelis Marijnissen en Johanna Jacobs, gedoopt op 

zondag 19 september 1802 in Zundert, arbeider tussen 1830 en 1870, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) op donderdag 25 augustus 1870 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Johanna Marijnissen, geboren op vrijdag 22 januari 1830 in Hoeven, overleden (29 

jaar oud) op zaterdag 29 oktober 1859 aldaar, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 

32 jaar oud) op donderdag 15 april 1858 in Hoeven de huwelijksafkondigingen 

hebben plaats gehad op 4 en 11 april van dit jaar Alsmede te Rucphen met Marijnus 

(Marijn) Jaspers, zoon van Marijnus Jaspers en Agata Panen, geboren omstreeks 1825 

in Rucphen, arbeider in 1858. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Anna Maria Marijnissen, geboren op donderdag 8 september 1831 in Hoeven, 

overleden (69 jaar oud) op woensdag 20 februari 1901 in Standdaarbuiten, volgt 

VIIk, op pagina 19. 

3. Hendrina Marijnissen, geboren op zondag 9 juni 1833 in Hoeven, overleden (84 jaar 

oud) op donderdag 21 juni 1917 aldaar, volgt VIIl, op pagina 19. 

4. Johannes Marijnissen, geboren op vrijdag 20 februari 1835 in Hoeven, arbeider 

tussen 1868 en 1883, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 9 september 1911 in 

Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk 33 en 29 jaar oud) op 

maandag 23 november 1868 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 8 en 15 november van dit jaar met Anna Cornelia Struijs, dochter van 

Willem Struijs en Maria van Peer, geboren op vrijdag 1 maart 1839 in Hoeven, 

overleden (43 jaar oud) op woensdag 31 januari 1883 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Adriana Marijnissen, geboren op zondag 20 november 1836 in Hoeven, overleden (42 

jaar oud) op dinsdag 1 april 1879 in Etten-Leur, volgt VIIm, op pagina 19. 

6. Cornelis Marijnissen, geboren op vrijdag 27 april 1838 in Hoeven, arbeider tussen 

1871 en 1910, trouwde (respectievelijk 32 en 34 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1871 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 1 en 8 januari van dit 

jaar Alsmede te Hoeven met Adriana Voermans, dochter van Adrianus Voermans en 

Johanna de Rooij, geboren op woensdag 20 april 1836 in Etten-Leur, overleden (74 jaar 

oud) op zondag 17 juli 1910 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Marijn Marijnissen, geboren op zaterdag 15 februari 1840 in Hoeven, overleden (63 

jaar oud) op woensdag 9 september 1903 in Oudenbosch, volgt VIIn, op pagina 20. 

8. Adriana Maria Marijnissen, geboren op zaterdag 5 maart 1842 in Hoeven, overleden 

(41 jaar oud) op woensdag 19 december 1883 in Etten-Leur, volgt VIIo, op pagina 20. 

9. Hendrik Marijnissen, geboren op donderdag 19 september 1844 in Hoeven, 

overleden (3 jaar oud) op vrijdag 7 juli 1848 aldaar. 

10. Antonius Marijnissen, geboren op vrijdag 15 mei 1846 in Hoeven, overleden (1 jaar 

oud) op maandag 10 januari 1848 aldaar. 

11. Hendrik Marijnissen, geboren op zondag 22 juli 1849 in Hoeven, overleden (66 jaar 

oud) op vrijdag 21 januari 1916 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar 

oud) op woensdag 23 oktober 1872 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben 

plaats gehad op 13 en 20 oktober van dit jaar met Johanna Brabers, dochter van 



  

  

Marijn Brabers en Catharina Gommeren, geboren op zondag 7 juni 1846 in Etten-Leur. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

12. Adriaan Marijnissen, geboren op vrijdag 1 augustus 1851 in Hoeven, kleermaker in 

1878, overleden (26 jaar oud) op woensdag 30 januari 1878 in Hoeven. 

 

VIm. Johannes (Jan) de Bont, zoon van Hendricus (Hendrik) de Bont (Vf), op pagina 7 en Maria Frik, 

geboren op vrijdag 15 maart 1811 in Etten-Leur, arbeider tussen 1838 en 1865, overleden (69 jaar 

oud) op zondag 6 februari 1881 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 27 en 20 jaar oud) op 

zondag 25 november 1838 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 11 en 

18 november van dit jaar met Johanna (Anna) Oomen, dochter van Jan Oomen en Anna van 

Hoof, geboren op maandag 26 oktober 1818 in Hoeven, overleden (87 jaar oud) op 

woensdag 28 februari 1906 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Hendricus (Hendrik) de Bont, geboren op dinsdag 24 september 1839 in Hoeven, 

overleden (9 jaar oud) op zondag 25 maart 1849 aldaar. 

2. Mathijs de Bont, geboren op vrijdag 23 april 1841 in Hoeven, overleden (69 jaar oud) 

op donderdag 29 december 1910 aldaar, volgt VIIp, op pagina 20. 

3. Maria de Bont, geboren op vrijdag 3 februari 1843 in Hoeven, overleden (3 jaar oud) 

op zaterdag 9 januari 1847 aldaar. 

4. Johannes de Bont, geboren op woensdag 20 november 1844 in Hoeven, overleden (3 

jaar oud) op vrijdag 7 april 1848 aldaar. 

5. Maria de Bont, geboren op maandag 27 september 1847 in Hoeven, overleden (33 jaar 

oud) op dinsdag 11 januari 1881 aldaar, volgt VIIq, op pagina 20. 

6. Hendrik de Bont, geboren op donderdag 18 september 1851 in Hoeven, overleden (2 

maanden oud) op woensdag 17 december 1851 aldaar. 

7. Hendrik de Bont, geboren op dinsdag 21 december 1852 in Hoeven, overleden (59 

jaar oud) op zondag 11 februari 1912 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 40 en 

33 jaar oud) op dinsdag 11 april 1893 in Oudenbosch met Petronella van der Lee, 

dochter van Petrus Josephus van der Lee en Catharina Frijters, geboren op 

zaterdag 7 april 1860 in Oudenbosch. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Anna Cornelia de Bont, geboren op donderdag 9 juli 1857 in Hoeven, overleden (9 

maanden oud) op donderdag 6 mei 1858 aldaar. 

9. Johannes de Bont, geboren op donderdag 17 maart 1859 in Hoeven, overleden (12 

jaar oud) op woensdag 17 mei 1871 aldaar. 

10. Cornelis de Bont, geboren op zaterdag 28 december 1861 in Hoeven, overleden (8 

maanden oud) op vrijdag 29 augustus 1862 aldaar. 

11. Leonardus de Bont, geboren op zondag 2 juli 1865 in Hoeven, overleden (44 jaar oud) 

op maandag 4 april 1910 in Oudenbosch, volgt VIIr, op pagina 21. 

 

VIn. Joanna van Wasbeek, dochter van Cornelis van Wasbeek en Helena de Bont (Vg), op pagina 8, 

gedoopt op woensdag 15 april 1795 in Hoeven, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

donderdag 30 november 1865 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 39 

jaar oud) op zondag 17 mei 1818 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 3 

en 10 mei van dit jaar met Adriaan Coevoets, zoon van Adriaan Pietersen Coevoets en Lucia 

Hermans, gedoopt op maandag 28 september 1778 in Hoeven, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

op zondag 15 maart 1829 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Coevoets, geboren op vrijdag 11 november 1825 in Hoeven, overleden (61 

jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1887 aldaar. 

 

VIo. Helena van Wasbeek, dochter van Cornelis van Wasbeek en Helena de Bont (Vg), op pagina 8, 

gedoopt op zondag 26 februari 1797 in Hoeven, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

donderdag 3 januari 1867 aldaar, trouwde met Jacobus de Jong. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Marijn de Jong, geboren omstreeks 1833 in Hoeven, overleden (ongeveer 89 jaar oud) 



  

  

op maandag 26 maart 1923 aldaar, volgt VIIs, op pagina 21. 

2. Johannes de Jong, geboren omstreeks 1839, arbeider in 1867. 

 

VIp. Joannes van Wasbeek, zoon van Cornelis van Wasbeek en Helena de Bont (Vg), op pagina 8, 

gedoopt op woensdag 25 juni 1806 in Hoeven, dienstknecht in 1839, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) op zaterdag 8 mei 1847 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 20 jaar 

oud) op zondag 23 juni 1839 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 9 en 

16 juni van dit jaar met Johanna van Haperen, dochter van Jan van Haperen en Hendrina de 

Rooij, geboren omstreeks 1818 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Hendrina van Wasbeek, geboren omstreeks 1846 in Hoeven, overleden (ongeveer 80 

jaar oud) op maandag 11 oktober 1926 aldaar, volgt VIIt, op pagina 21. 

2. Helena van Wasbeek, geboren op maandag 15 juli 1839 in Hoeven, overleden (70 jaar 

oud) op zondag 14 november 1909 in Rucphen, volgt VIIu, op pagina 22. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Geertrui de Bont, dochter van Rumoldus de Bont (VIb), op pagina 9 en Cornelia Huijsmans, 

geboren omstreeks 1819, dienstmeid in 1841, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Rumoldus (Arnoldus) de Bont, geboren op vrijdag 1 oktober 1841 in Fijnaart, 

overleden (40 dagen oud) op woensdag 10 november 1841 aldaar. 

 

VIIb. Jacobus de Bont, zoon van Johannes de Bont (VId), op pagina 10 en Elizabeth Konings, geboren 

op dinsdag 16 april 1833 in Rucphen, landbouwer, overleden (30 jaar oud) op 

woensdag 5 augustus 1863 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 20 jaar oud) op 

maandag 27 mei 1861 in Rucphen met Dimphna van Koulil, dochter van Jacobus van Koulil en 

Jacoba Tak, geboren omstreeks 1840 in Rucphen, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

dinsdag 22 november 1898 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes de Bont, geboren op maandag 17 februari 1862 in Rucphen, overleden (65 

jaar oud) op woensdag 14 december 1927 aldaar, volgt VIIIa, op pagina 22. 

 

VIIc. Elisabeth de Bont, dochter van Johannes de Bont (VId), op pagina 10 en Anna Maria van Nispen, 

geboren op dinsdag 4 december 1838 in Rucphen, overleden (35 jaar oud) op 

zondag 15 maart 1874 aldaar, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 25 jaar oud) op 

woensdag 3 mei 1871 in Rucphen met Marijn Vergouwen, zoon van Adrianus Vergouwen en 

Maria Dekkers, geboren omstreeks 1845 in Rucphen, landbouwer, overleden (ongeveer 71 jaar 

oud) op maandag 23 april 1917 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Adriana Vergouwen, geboren op zaterdag 29 juni 1872 in Rucphen, overleden (64 jaar 

oud) op maandag 11 januari 1937 aldaar. 

2. Johanna Vergouwen, geboren op dinsdag 16 december 1873 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk 35 en ongeveer 38 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1909 in Rucphen met 

Cornelis Kerstens, zoon van Johannes Kerstens en Cornelia van den Maagdenberg, 

geboren omstreeks 1870 in Rucphen, landbouwer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

VIId. Adrianus de Bont, zoon van Johannes de Bont (VId), op pagina 10 en Anna Maria van Nispen, 

geboren op maandag 5 augustus 1844 in Rucphen, landbouwer, overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 22 juli 1908 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 36 en ongeveer 31 jaar oud) op 

zaterdag 7 mei 1881 in Rucphen met Hendrika Aarts, dochter van Hendrik Aarts en Dimphna 

van Oorschot, geboren omstreeks 1849 in Rucphen, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 1 augustus 1922 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria Dingena de Bont, geboren op woensdag 15 maart 1882 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk 29 en ongeveer 31 jaar oud) op maandag 15 mei 1911 in Rucphen met 

Jacobus van de Sande, zoon van Jacobus Sande en Anna van Dorst, geboren 

omstreeks 1879 in Rucphen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Dingena Willemijna de Bont, geboren op woensdag 24 december 1884 in Rucphen, 

volgt VIIIb, op pagina 24. 

3. Adriana de Bont, geboren op woensdag 1 december 1886 in Rucphen. 

4. Elisabeth Maria Hendrika de Bont, geboren op donderdag 15 augustus 1889 in 

Sprundel, overleden (80 jaar oud) op woensdag 12 augustus 1970 in Breda, begraven 

op zaterdag 15 augustus 1970 in Princenhage, trouwde (29 jaar oud) op 

donderdag 22 mei 1919 in Rijsbergen met Cornelis de Raaff. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

5. Marinus Johannes de Bont, geboren op maandag 6 maart 1893 in Rucphen, overleden 

(71 jaar oud) op vrijdag 10 april 1964 aldaar, volgt VIIIc, op pagina 24. 

6. Johanna Cornelia de Bont, geboren op vrijdag 24 oktober 1890 in Rucphen, overleden 

(37 jaar oud) op woensdag 13 juni 1928 aldaar, volgt VIIId, op pagina 25. 

 

VIIe. Leonardus de Bont, zoon van Johannes de Bont (VId), op pagina 10 en Anna Maria van Nispen, 

geboren op woensdag 20 oktober 1847 in Rucphen, landbouwer, overleden (60 jaar oud) op 

zondag 8 maart 1908 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) op 

zaterdag 5 januari 1878 in Rucphen, (gescheiden op zondag 8 maart 1908 in Rucphen) met 

Adriana Evers, dochter van Hendrik Evers en Jacoba Martens, geboren op 

zaterdag 22 oktober 1853 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes de Bont, geboren op vrijdag 11 april 1879 in Rucphen, overleden (77 jaar 

oud) op zaterdag 29 december 1956 in Etten-Leur, volgt VIIIe, op pagina 25. 

 

 Adriana Evers, dochter van Hendrik Evers en Jacoba Martens, trouwde (respectievelijk 55 en 65 

jaar oud) (2) op donderdag 14 januari 1909 met Laurens Buckens, zoon van Johannes Buckens en 

Helena van Ham, geboren op maandag 13 november 1843 in Fijnaart, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 5 november 1921 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIf. Adrianus Veeke, zoon van Joannes Franciscus Veeke (VIf), op pagina 11 en Maria Maas, geboren 

omstreeks 1863 in Etten, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1920 in Hoeven, 

trouwde met Dimphna Johanna Gulden, dochter van Cornelis Gulden en Dingena Kessel, 

geboren omstreeks 1875 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Leonardus Veeke, geboren omstreeks 1898 in Oudenbosch, volgt VIIIf, op 

pagina 25. 

 

 Dimphna Johanna Gulden, dochter van Cornelis Gulden en Dingena Kessel, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 46 en 62 jaar oud) (2) op dinsdag 15 november 1921 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 29 oktober van dit jaar met Johannes Jongenelen, 

zoon van Antonia Jongenelen, geboren op zaterdag 26 februari 1859 in Hoeven, overleden (82 

jaar oud) op zondag 11 mei 1941 in Oudenaarde [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIg. Johannes Franciscus Veeke, zoon van Joannes Franciscus Veeke (VIf), op pagina 11 en Maria 

Maas, geboren omstreeks 1867 in Etten-Leur, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

woensdag 26 december 1951 in Hoeven, trouwde met Maria Adriana Jongeneelen, geboren 

omstreeks 1871. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 



  

  

1. Adrianus Veeke, geboren omstreeks 1892, volgt VIIIg, op pagina 26. 

2. Adriana Veeke, geboren omstreeks 1897 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 19 mei 1920 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 8 mei van dit jaar alsmede te Oudenbosch 

met Paschasius Cornelis Kas, zoon van Cornelis Kas en Petronella Gulden, geboren 

omstreeks 1893 in Oudenbosch, arbeider in 1920. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Petrus Veeke, geboren omstreeks 1900 in Hoeven, arbeider in 1925, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op maandag 27 april 1925 in 

Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 11 april van dit jaar met 

Adriana Roozen, dochter van Johannis Roozen en Johanna Zagers, geboren 

omstreeks 1898 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Marinus Veeke, geboren omstreeks 1901 in Hoeven, volgt VIIIh, op pagina 26. 

5. Jacoba Veeke, geboren omstreeks 1905 in Hoeven, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar 

oud) op maandag 13 mei 1929 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad 

op 27 april van dit jaar met Cornelis Mannien, zoon van Cornelis Mannien en 

Adriana Koevoets, geboren omstreeks 1905 in Hoeven, arbeider in 1929. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Johanna Veeke, geboren omstreeks 1908 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) op maandag 19 januari 1931 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 3 januari van dit jaar met Paulus 

Adrianus Christianen, zoon van Marijn Christianen en Johanna van den Berg, 

geboren omstreeks 1903 in Hoeven, spoorwegarbeider tussen 1931 en 1953. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Jacobus Veeke, geboren omstreeks 1914 in Hoeven, overleden (ongeveer 14 jaar oud) 

op donderdag 27 juni 1929 aldaar. 

 

VIIh. Petrus Ossenblok, zoon van Joannes Ossenblok en Jacoba de Bont (VIi), op pagina 12, geboren 

op zaterdag 28 november 1829 in Etten-Leur, arbeider, landbouwer in 1908, overleden (78 jaar 

oud) op donderdag 2 april 1908 in Oud en Nieuw Gastel, begraven op zaterdag 4 april 1908 

aldaar, ondertrouw op maandag 27 september 1858 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde 

(respectievelijk 28 en 32 jaar oud) op zondag 10 oktober 1858 in Oud en Nieuw Gastel de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 26 september en 3 oktober van dit jaar met 

Wilhelmina van de Weijgert, dochter van Johannes (Jan) van den Weijgert en Petronella 

Doomen, geboren op dinsdag 30 mei 1826 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (80 jaar oud) op 

maandag 13 augustus 1906 aldaar, begraven op donderdag 16 augustus 1906 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes Ossenblok, geboren omstreeks 1860, landbouwer in 1908. 

2. Dominicus Ossenblok, geboren omstreeks 1870, landbouwer in 1906. 

 

VIIi. Willem de Bont, zoon van Cornelis de Bont (VIk), op pagina 13 en Johanna Schepers, geboren op 

donderdag 15 oktober 1829 in Etten-Leur, arbeider tussen 1859 en 1898, overleden (71 jaar oud) 

op zondag 9 juni 1901 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 31 en 38 jaar oud) op 

donderdag 8 november 1860 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 

en 28 oktober van dit jaar Alsmede te Hoeven met Antonia van Peer, dochter van Johannes van 

Peer en Adriana Paasen, geboren op donderdag 24 oktober 1822 in Etten-Leur, arbeider in 1860, 

overleden in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adriana de Bont, geboren op zondag 10 november 1861 in Hoeven, volgt VIIIi, op 

pagina 26. 

2. Cornelia de Bont, geboren op maandag 10 augustus 1863 in Hoeven, overleden (65 

jaar oud) op zaterdag 16 maart 1929 in Oud en Nieuw Gastel, volgt VIIIj, op pagina 

26. 

3. Johannes de Bont, geboren op woensdag 21 juni 1865 in Hoeven, overleden (62 jaar 

oud) op dinsdag 27 september 1927 in Etten-Leur, volgt VIIIk, op pagina 27. 



  

  

4. Cornelis de Bont, geboren op zaterdag 30 januari 1869 in Etten-Leur, overleden (79 

jaar oud) op vrijdag 13 februari 1948 in Berkel-Enschot, volgt VIIIl, op pagina 28. 

 

VIIj. Maria de Bont, dochter van Cornelis de Bont (VIk), op pagina 13 en Johanna Schepers, geboren 

op woensdag 27 maart 1844 in Hoeven, dienstmeid in 1872, trouwde (respectievelijk 28 en 32 jaar 

oud) op maandag 29 april 1872 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad 

op 14 en 21 april van dit jaar met Franciscus Aarts, zoon van Dominicus Aarts en Johanna 

Dijkmans, geboren op zondag 16 juni 1839 in Princenhage, dienstknecht in 1864, arbeider tussen 

1872 en 1897, overleden (58 jaar oud) op donderdag 23 december 1897 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Martinus Aarts, geboren op zondag 13 april 1873 in Hoeven. 

2. Cornelis Aarts, geboren op woensdag 21 oktober 1874 in Hoeven. 

3. Johannes Aarts, geboren op maandag 31 januari 1876 in Hoeven, overleden (71 jaar 

oud) op dinsdag 12 augustus 1947 aldaar, volgt VIIIm, op pagina 28. 

4. Johannes Aarts, geboren op maandag 26 november 1877 in Hoeven, arbeider in 1920, 

trouwde (respectievelijk 42 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op zaterdag 7 augustus 1920 

in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 24 juli van dit 

jaar met Elisabeth Maria Mies, dochter van Cornelis Mies en Barbara Kamp, geboren 

omstreeks 1892 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (2) met Wilhelmina Konings. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Franciscus Aarts, geboren op donderdag 23 oktober 1879 in Hoeven, overleden (10 

maanden oud) op dinsdag 21 september 1880 aldaar. 

6. Franciscus Aarts, geboren op zaterdag 17 juni 1882 in Hoeven, overleden (70 jaar oud) 

op dinsdag 28 april 1953, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 22 jaar oud) op 

zaterdag 2 oktober 1909 in Rucphen met Johanna Schenck, dochter van Antonius 

Schenck en Cornelia van Zand, geboren omstreeks 1887 in Rucphen. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

7. Hendrik Aarts, geboren op dinsdag 25 december 1883 in Hoeven, overleden (7 

maanden oud) op maandag 4 augustus 1884 aldaar. 

8. Wilhelmina Aarts, geboren op vrijdag 28 november 1884 in Hoeven, volgt VIIIn, op 

pagina 29. 

9. Hendrik Aarts, geboren op maandag 24 mei 1886 in Hoeven, overleden (3 maanden 

oud) op dinsdag 21 september 1886 aldaar. 

10. Levenloos geboren zoon Aarts, geboren op woensdag 29 januari 1890 in Hoeven. 

 

 Franciscus Aarts, zoon van Dominicus Aarts en Johanna Dijkmans, trouwde (beiden 24 jaar oud) 

(2) op vrijdag 6 mei 1864 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 april 

en 1 mei van dit jaar met Anna Catharina Huijskens, geboren op zondag 26 april 1840 in 

Rijsbergen, overleden (31 jaar oud) op woensdag 14 februari 1872 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIk. Anna Maria Marijnissen, dochter van Cornelis Marijnissen en Cornelia de Bont (VIl), op pagina 

13, geboren op donderdag 8 september 1831 in Hoeven, overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 20 februari 1901 in Standdaarbuiten, trouwde (respectievelijk 38 en 43 jaar oud) (1) op 

dinsdag 6 september 1870 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 en 

28 augistus van dit jaar De vierde getuige is in de akte niet meer te lezen met Cornelis Dirven, 

zoon van Marijn Dirven en Barbara Mommers, geboren op maandag 26 maart 1827 in 

Hoeven, bouwman in 1875, overleden (55 jaar oud) op zondag 11 februari 1883 in 

Standdaarbuiten. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Marijnus Dirven, geboren op vrijdag 21 mei 1875 in Standdaarbuiten, landbouwer in 

1901. 

2. Antonia Dirven, volgt VIIIo, op pagina 29. 

 

 Anna Maria Marijnissen, trouwde (respectievelijk 27 en 52 jaar oud) (2) op 



  

  

maandag 25 oktober 1858 in Standdaarbuiten de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 

10 en 17 oktober en van dit jaar met Cornelis Sitters, zoon van Gerardus Sitters en Elizabeth 

Broeren, geboren op maandag 1 september 1806 in Standdaarbuiten, overleden (61 jaar oud) op 

zondag 7 juni 1868 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIl. Hendrina Marijnissen, dochter van Cornelis Marijnissen en Cornelia de Bont (VIl), op pagina 13, 

geboren op zondag 9 juni 1833 in Hoeven, dienstmeid in 1866, overleden (84 jaar oud) op 

donderdag 21 juni 1917 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 32 en 31 jaar oud) op 

zondag 20 mei 1866 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 6 en 13 mei 

van dit jaar met Johannes Roovers, zoon van Petrus Roovers en Cornelia Broos, geboren op 

dinsdag 10 februari 1835 in Hoeven, arbeider tussen 1866 en 1878, winkelier in 1890, overleden 

(75 jaar oud) op woensdag 28 september 1910 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Roovers, geboren omstreeks 1869 in Hoeven, overleden (ongeveer 82 jaar 

oud) op donderdag 30 augustus 1951 aldaar, volgt VIIIp, op pagina 29. 

 

VIIm. Adriana Marijnissen, dochter van Cornelis Marijnissen en Cornelia de Bont (VIl), op pagina 13, 

geboren op zondag 20 november 1836 in Hoeven, mutsenwaster in 1879, overleden (42 jaar oud) 

op dinsdag 1 april 1879 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 24 en 37 jaar oud) op 

zondag 23 juni 1861 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 9 en 16 juni 

van dit jaar met Jacobus Brouwers, zoon van Petronella Brouwers, geboren op 

zondag 28 september 1823 in Etten-Leur, kleermaker tussen 1861 en 1878, overleden (69 jaar oud) 

op vrijdag 2 juni 1893 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Cornelis Brouwers, geboren omstreeks 1867, kleermaker tussen 1893 en 1904. 

2. Johannes Brouwers, geboren omstreeks 1872 in Hoeven, kleermaker in 1928, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 23 april 1935 in Hoeven, trouwde met 

Adriana Maria Geerts. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIn. Marijn Marijnissen, zoon van Cornelis Marijnissen en Cornelia de Bont (VIl), op pagina 13, 

geboren op zaterdag 15 februari 1840 in Hoeven, dienstknecht in 1868, arbeider tussen 1873 en 

1903, overleden (63 jaar oud) op woensdag 9 september 1903 in Oudenbosch, trouwde 

(respectievelijk 33 en 30 jaar oud) (1) op woensdag 25 juni 1873 in Hoeven de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 15 en 22 juni van dit jaar met Maria Martens, 

dochter van Adriaan Martens en Adriana van der Logt, geboren op woensdag 8 februari 1843 in 

Hoeven, overleden (68 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1911 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Gerardus Marijnissen, geboren op dinsdag 25 september 1877 in Hoeven, arbeider in 

1903. 

 

 Marijn Marijnissen, trouwde (respectievelijk 28 en 29 jaar oud) (2) op dinsdag 18 februari 1868 

in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 2 en 9 februari van dit jaar met 

Anna Timmermans, dochter van Cornelis Timmermans en Cornelia Schweitser, geboren op 

zondag 23 september 1838 in Etten-Leur, overleden (34 jaar oud) op zondag 30 maart 1873 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIo. Adriana Maria Marijnissen, dochter van Cornelis Marijnissen en Cornelia de Bont (VIl), op 

pagina 13, geboren op zaterdag 5 maart 1842 in Hoeven, overleden (41 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1883 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 28 en 29 jaar oud) op 

maandag 2 mei 1870 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 17 en 24 april 

van dit jaar met Cornelis van Batenburg, zoon van Antonij van Batenburg en Adriana Stoops, 

geboren op donderdag 3 september 1840 in Etten-Leur, dagloner in 1870, arbeider in 1883, 

overleden (70 jaar oud) op zaterdag 7 januari 1911 in Etten-Leur. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus van Batenburg, geboren omstreeks 1878, arbeider in 1911. 

 

VIIp. Mathijs de Bont, zoon van Johannes (Jan) de Bont (VIm), op pagina 14 en Johanna (Anna) 

Oomen, geboren op vrijdag 23 april 1841 in Hoeven, arbeider tussen 1874 en 1906, overleden (69 

jaar oud) op donderdag 29 december 1910 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 31 en 29 jaar oud) 

(1) op maandag 6 mei 1872 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 en 

28 april van dit jaar met Maria van den Broek, dochter van Marijn van den Broek en Adriana van 

Zundert, geboren op zaterdag 5 november 1842 in Rucphen, dienstmeid, zij is in het kraambed 

overleden (35 jaar oud) op woensdag 26 december 1877 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Johanna de Bont, geboren op vrijdag 2 oktober 1874 in Hoeven, overleden (61 jaar 

oud) op vrijdag 24 april 1936 in Etten-Leur, volgt VIIIq, op pagina 29. 

2. de Bont, geboren op woensdag 26 december 1877 in Hoeven. 

 

 Mathijs de Bont, trouwde (respectievelijk 37 en 32 jaar oud) (2) op maandag 7 oktober 1878 in 

Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 22 en 29 september van dit jaar met 

Petronella van der Muuren, dochter van Johannes (Jan) van der Muuren en Dingena Dam, 

geboren op maandag 26 januari 1846 in Hoeven, overleden (44 jaar oud) op 

dinsdag 30 december 1890 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Dimphena de Bont, geboren op donderdag 8 juni 1882 in Hoeven, overleden (89 jaar 

oud) op maandag 1 mei 1972 in Oudenbosch, volgt VIIIr, op pagina 30. 

2. Johannes de Bont, geboren op donderdag 31 mei 1883 in Hoeven, overleden (21 jaar 

oud) op donderdag 5 januari 1905 aldaar. 

 

VIIq. Maria de Bont, dochter van Johannes (Jan) de Bont (VIm), op pagina 14 en Johanna (Anna) 

Oomen, geboren op maandag 27 september 1847 in Hoeven, overleden (33 jaar oud) op 

dinsdag 11 januari 1881 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) op 

maandag 7 september 1874 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 23 en 

30 augustus van dit jaar met Marijn Arnouts, zoon van Antonie Arnouts en Catharina Willemse, 

geboren op woensdag 30 juli 1845 in Hoeven In de burgerlijke stand ingeschreven als Marijn 

Arnauts, arbeider tussen 1874 en 1906, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 29 oktober 1918 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Catharina Arnouts, geboren op zaterdag 22 januari 1876 in Hoeven, volgt VIIIs, op 

pagina 30. 

2. Johanna Arnouts, geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Hoeven, volgt VIIIt, op 

pagina 30. 

3. Antonia Arnouts, geboren op maandag 3 januari 1881 in Hoeven om 01:00 

uur, woonde Wijk B nummer 16 Hoeven, overleden (5 jaar oud) op zondag 2 mei 1886 

in Hoeven. 

 

VIIr. Leonardus de Bont, zoon van Johannes (Jan) de Bont (VIm), op pagina 14 en Johanna (Anna) 

Oomen, geboren op zondag 2 juli 1865 in Hoeven, arbeider tussen 1894 en 1900, overleden (44 

jaar oud) op maandag 4 april 1910 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op 

vrijdag 27 april 1894 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 8 en 15 

april van dit jaar Alsmede te Hoeven met Margaretha Luijten, dochter van Antonij Luijten en 

Jacoba Nouwen, geboren op zondag 27 mei 1866 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter de Bont, geboren op dinsdag 26 februari 1895 in Hoeven. 

2. Johannes de Bont, geboren op maandag 27 januari 1896 in Hoeven, overleden (4 

weken oud) op maandag 24 februari 1896 aldaar. 

3. Antonius de Bont, geboren op woensdag 14 april 1897 in Hoeven, overleden (87 jaar 

oud) op zondag 24 februari 1985 in Oudenbosch, volgt VIIIu, op pagina 31. 



  

  

4. Johannes de Bont, geboren op donderdag 10 augustus 1899 in Oudenbosch, 

overleden (79 jaar oud) op woensdag 15 november 1978 in Oud en Nieuw Gastel, 

volgt VIIIv, op pagina 31. 

5. Jacoba de Bont (Zuster Anastasie.), geboren op maandag 17 december 1900 in 

Oudenbosch, overleden (87 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1988, begraven op de 

begraafplaats Liesbosch. 

6. Mathijs de Bont, geboren op vrijdag 3 april 1903 in Oudenbosch, volgt VIIIw, op 

pagina 32. 

7. Cornelis Marinus de Bont, geboren op dinsdag 9 juni 1908 in Oudenbosch, overleden 

(64 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1973 aldaar, volgt VIIIx, op pagina 33. 

 

VIIs. Marijn de Jong, zoon van Jacobus de Jong en Helena van Wasbeek (VIo), op pagina 15, geboren 

omstreeks 1833 in Hoeven, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op maandag 26 maart 1923 aldaar, 

trouwde met Adriana Tijs. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jacobus de Jong, geboren omstreeks 1862, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

maandag 26 juli 1943 in Hoeven, volgt VIIIy, op pagina 33. 

 

VIIt. Hendrina van Wasbeek, dochter van Joannes van Wasbeek (VIp), op pagina 15 en Johanna van 

Haperen, geboren omstreeks 1846 in Hoeven, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

maandag 11 oktober 1926 aldaar, trouwde met Carolus Mol, zoon van Maria Mol, geboren 

omstreeks 1841 in Rucphen, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1922 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Anna Maria Mol, geboren op maandag 16 januari 1871 in Hoeven, overleden (74 jaar 

oud) op woensdag 19 december 1945 aldaar, volgt VIIIz, op pagina 34. 

2. Johanna Mol, geboren omstreeks 1878 in Hoeven, overleden (ongeveer 61 jaar oud) 

op woensdag 17 januari 1940 aldaar, trouwde met Marijnus Bakkers, zoon van 

Marijnus Bakkers en Wilhelmina Damen, geboren omstreeks 1871 in Hoeven, 

overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1952 aldaar. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Adrianus Mol, geboren omstreeks 1880, volgt VIIIaa, op pagina 34. 

4. Johanna Hendrina Mol, geboren 1882 of 1883 in Hoeven, overleden (ongeveer 83 jaar 

oud) op woensdag 9 maart 1966 in Oudenbosch2, volgt VIIIab, op pagina 35. 

 

VIIu. Helena van Wasbeek, dochter van Joannes van Wasbeek (VIp), op pagina 15 en Johanna van 

Haperen, geboren op maandag 15 juli 1839 in Hoeven, overleden (70 jaar oud) op 

zondag 14 november 1909 in Rucphen, trouwde (beiden 19 jaar oud) op 

maandag 6 december 1858 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 en 

28 november van dit jaar met Dingeman Schijven, zoon van Paulus Schijvenaers en Joanna 

Suijkerbuijk, geboren op donderdag 3 januari 1839 in Rucphen, boerenknecht in 1858, overleden 

(88 jaar oud) op zondag 13 maart 1927 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Johanna Schijven, geboren op donderdag 27 januari 1859 in Rucphen, volgt 

VIIIac, op pagina 35. 

2. Paulus Schijven, geboren op zondag 20 januari 1861 in Rucphen, volgt VIIIad, op 

pagina 35. 

3. Johannes Schijven, geboren op vrijdag 20 februari 1863 in Rucphen, volgt VIIIae, op 

pagina 35. 

4. Petrus Schijven, geboren op zaterdag 29 september 1866 in Rucphen, volgt VIIIaf, op 

pagina 36. 

5. Cornelis Schijven, geboren op maandag 15 maart 1869 in Rucphen. 

6. Cornelia Schijven, geboren op woensdag 1 februari 1871 in Rucphen, volgt VIIIag, op 

pagina 36. 

7. Dingena Schijven, geboren op vrijdag 6 december 1872 in Rucphen, zij is in het 



  

  

kraambed overleden (37 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1910 aldaar, volgt VIIIah, op 

pagina 36. 

8. Adrianus Schijven, geboren op maandag 28 juni 1875 in Rucphen, overleden (78 jaar 

oud) op zondag 9 augustus 1953 in Roosendaal, volgt VIIIai, op pagina 37. 

9. Marinus Schijven, geboren op woensdag 27 december 1876 in Rucphen, volgt 

VIIIaj, op pagina 37. 

10. Jacobus Schijven, geboren op woensdag 12 november 1879 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 1905 in Rucphen met zijn 

achternicht Wilhelmina Jongenelen, dochter van Cornelis Jongenelen en Cornelia 

Suijkerbuijk, geboren op zondag 30 november 1884 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

11. Antonius Schijven, geboren op zondag 13 maart 1881 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk 29 en ongeveer 28 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1910 in Rucphen 

met Joanna Jaspers, dochter van Johannes Jaspers en Maria van de Luijtgaarden, 

geboren omstreeks 1882 in Rucphen, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

maandag 26 september 1927 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

12. Maria Schijven, geboren op dinsdag 29 mei 1883 in Rucphen, volgt VIIIak, op pagina 

37. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Johannes de Bont, zoon van Jacobus de Bont (VIIb), op pagina 16 en Dimphna van Koulil, 

geboren op maandag 17 februari 1862 in Rucphen, overleden (65 jaar oud) op 

woensdag 14 december 1927 aldaar, trouwde (beiden 36 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1899 in 

Rucphen met Clasina Tak, dochter van Marijn Tak en Jacoba Aarts, geboren op 

donderdag 18 december 1862 in Sprundel, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 22 april 1939 in 

Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Dympna Hendrica de Bont, geboren op donderdag 30 november 1899 in Rucphen, 

overleden (63 jaar oud) op woensdag 9 januari 1963, volgt IXa, op pagina 38. 

2. Jacobus Marinus (Ko) de Bont, geboren op vrijdag 21 december 1900 in Rucphen, 

overleden (98 jaar oud) op donderdag 21 januari 1999 in Etten-Leur3 in het Sint 

Elisabethgesticht, begraven op dinsdag 26 januari 1999 in Sprundel. 

3. Anna Maria de Bont, geboren op dinsdag 15 april 1902 in Sprundel, overleden (62 

jaar oud) op vrijdag 26 februari 1965 in Roosendaal4, begraven op 

maandag 1 maart 1965 in Sprundel, trouwde met Josephus Antonius Herijgers, 

geboren op zondag 20 augustus 1899 in Sprundel, overleden (89 jaar oud) op 

zondag 11 december 1988 aldaar5, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Marinus Wilhelmus de Bont, geboren op donderdag 2 juni 1904 in Sprundel, 

overleden (41 jaar oud) op maandag 29 oktober 1945 in Nijmegen, begraven in 

Sprundel, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar oud) op donderdag 7 mei 1936 met 

zijn achternicht Maria Adriana Johanna (Marie) Roovers, dochter van Johannes 

Roovers en Dingena Willemijna de Bont (VIIIb), op pagina 24, geboren op 

vrijdag 24 juni 1910 in Rucphen, overleden (86 jaar oud) op 

maandag 16 september 1996 in Sprundel6, begraven op vrijdag 20 september 1996 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Anna Maria de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Josephus Antonius Herijgers. 

 

 

 
 

 

 

VIIIb. Dingena Willemijna de Bont, dochter van Adrianus de Bont (VIId), op pagina 16 en Hendrika 

Aarts, geboren op woensdag 24 december 1884 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 22 en 37 jaar 

oud) op maandag 22 juli 1907 in Rucphen met Johannes Roovers, zoon van Adrianus Roovers en 

Adriana Takx, geboren op dinsdag 7 juni 1870 in Sprundel, landbouwer. 



  

  

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Adrianus H.M. Roovers, geboren op maandag 1 juni 1908 in Rucphen, overleden (84 

jaar oud) op vrijdag 4 december 1992 aldaar. 

2. Hendrikus Johannes Roovers, geboren op zondag 6 juni 1909 in Rucphen, overleden 

(92 jaar oud) op zaterdag 23 februari 2002 aldaar, trouwde met Anna Cornelia 

Timmermans, geboren omstreeks 1910. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Maria Adriana Johanna (Marie) Roovers, trouwde met haar achterneef Marinus 

Wilhelmus de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIa), op pagina 22 en Clasina Tak. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Antonetta Maria Roovers, geboren omstreeks 1913 in Rucphen, overleden (ongeveer 

21 jaar oud) op dinsdag 31 juli 1934 aldaar. 

5. Elisabeth Hendrika Maria Roovers, geboren op maandag 26 januari 1914 in Rucphen, 

overleden (19 jaar oud) op maandag 27 maart 1933 in Rijsbergen. 

 

VIIIc. Marinus Johannes de Bont, zoon van Adrianus de Bont (VIId), op pagina 16 en Hendrika Aarts, 

geboren op maandag 6 maart 1893 in Rucphen, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 10 april 1964 

aldaar, trouwde (respectievelijk 28 en 24 jaar oud) op maandag 23 mei 1921 in Rucphen met 

Anna Maria Catharina Herijgens, dochter van Jacobus Herijgens en Elisabeth Rosalia Goossens, 

geboren op dinsdag 9 maart 1897 in Sprundel, overleden (85 jaar oud) op 

vrijdag 20 augustus 1982 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Rosalia Jacoba de Bont, geboren op woensdag 2 mei 1923 in Rucphen, overleden (81 

jaar oud) op maandag 4 april 2005 aldaar, volgt IXb, op pagina 38. 

2. Henricus Wilhelmus Maria (Harry) de Bont, geboren op zondag 26 april 1925 in 

Rucphen, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 2001 in Roosendaal7, volgt 

IXc, op pagina 39. 

3. Catharina Jacoba de Bont, geboren op woensdag 1 april 1931 in Rucphen, overleden 

(71 jaar oud) op vrijdag 20 september 2002 in Deventer, volgt IXd, op pagina 39. 

4. (Niet openbaar), trouwde met Antonius Segers, geboren op vrijdag 2 september 1921 

in Rucphen, overleden (70 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1992 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar). 

6. Cornelis Johannes Antonius de Bont, geboren op woensdag 23 juni 1937 in Rucphen, 

overleden (74 jaar oud) op maandag 9 januari 2012 in Wouw. 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

 

VIIId. Johanna Cornelia de Bont, dochter van Adrianus de Bont (VIId), op pagina 16 en Hendrika 

Aarts, geboren op vrijdag 24 oktober 1890 in Rucphen, overleden (37 jaar oud) op 

woensdag 13 juni 1928 aldaar, trouwde (respectievelijk 28 en 37 jaar oud) op 

donderdag 12 juni 1919 in Rucphen met Laurentius Andreas Segeren, geboren op 

maandag 12 september 1881 in Made, overleden (84 jaar oud) op dinsdag 26 april 1966 in 

Rucphen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Henricus Wilhelmus Marinus Segeren, geboren op zaterdag 11 april 1925 in 

Rucphen, overleden (19 jaar oud) op vrijdag 8 december 1944 in Wouw, begraven in 

Sprundel. 

 

VIIIe. Johannes de Bont, zoon van Leonardus de Bont (VIIe), op pagina 16 en Adriana Evers, geboren 

op vrijdag 11 april 1879 in Rucphen, landbouwer, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 29 december 1956 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

zaterdag 15 oktober 1904 in Rucphen met Jacoba van den Broek, dochter van Marijn van den 

Broek en Anna Vergouwen, geboren op zondag 11 november 1877 in Rucphen, overleden (64 jaar 

oud) op donderdag 22 januari 1942 in Sprundel. 



  

  

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Leonardus de Bont, geboren omstreeks 1906 in Rucphen, overleden (ongeveer 2 jaar 

oud) op woensdag 17 maart 1909 aldaar. 

2. Adriana (Naan) de Bont, geboren op maandag 17 september 1906 in Sprundel, 

overleden (83 jaar oud) op maandag 12 maart 1990 in Etten-Leur, begraven op 

vrijdag 16 maart 1990 in Sprundel, trouwde met Adrianus Petrus (Janus) de Jong, 

geboren op zaterdag 30 april 1910 in Sprundel, overleden (83 jaar oud) op 

zondag 3 april 1994 in Etten-Leur, begraven op donderdag 7 april 1994 in Sprundel. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Antonius (Toon) de Bont, geboren op maandag 9 december 1907 in Rucphen, 

overleden (98 jaar oud) op woensdag 26 april 2006 in Breda8,9, volgt IXe, op pagina 39. 

4. Leonardus Laurentius de Bont, geboren omstreeks 1909 in Rucphen, overleden 

(ongeveer 12 jaar oud) op woensdag 21 december 1921 aldaar. 

5. Marinus (Rinus) de Bont, geboren op maandag 3 oktober 1910 in Rucphen, overleden 

(88 jaar oud) op vrijdag 18 december 1998 in Roosendaal, volgt IXf, op pagina 42. 

6. Dimphna Johanna de Bont, geboren omstreeks 1911 in Rucphen, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) op zondag 14 juli 1912 aldaar. 

7. Wilhelmus Adrianus de Bont, geboren op zondag 23 maart 1913 in Sprundel, 

overleden (67 jaar oud) op woensdag 18 februari 1981 in Roosendaal, volgt IXg, op 

pagina 43. 

8. Levenloos geboren kind de Bont, geboren op dinsdag 7 juli 1914 in Rucphen. 

9. Hendrik (Driek) de Bont, geboren op vrijdag 19 mei 1916 in Rucphen, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 18 december 1999 in Roosendaal10, volgt IXh, op pagina 43. 

 

VIIIf. Cornelis Leonardus Veeke, zoon van Adrianus Veeke (VIIf), op pagina 17 en Dimphna Johanna 

Gulden, geboren omstreeks 1898 in Oudenbosch, arbeider tussen 1921 en 1928, landarbeider in 

1941, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 

maandag 21 november 1921 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 15 

november van dit jaar met Dimphena Kuijstermans, dochter van Willem Kuijstermans en 

Catharina de Rooij, geboren omstreeks 1900 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Petronella Veeke, geboren in 1927 in Hoeven, overleden (ongeveer 13 maanden oud) 

op woensdag 18 januari 1928 aldaar. 

2. Margaretha Maria Veeke, geboren in 1940 in Hoeven, overleden (ongeveer 17 

maanden oud) op woensdag 21 mei 1941 aldaar. 

 

VIIIg. Adrianus Veeke, zoon van Johannes Franciscus Veeke (VIIg), op pagina 17 en Maria Adriana 

Jongeneelen, geboren omstreeks 1892, landarbeider in 1951, trouwde met Petronella Francisca 

Jongenelen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Veeke, geboren op woensdag 28 januari 1925 in Hoeven, overleden (2 dagen 

oud) op vrijdag 30 januari 1925 aldaar. 

2. Franciscus Veeke, geboren op vrijdag 24 september 1926 in Hoeven, overleden (één 

dag oud) op zaterdag 25 september 1926 aldaar. 

 

VIIIh. Marinus Veeke, zoon van Johannes Franciscus Veeke (VIIg), op pagina 17 en Maria Adriana 

Jongeneelen, geboren omstreeks 1901 in Hoeven, arbeider tussen 1925 en 1929, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op maandag 17 mei 1926 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 1 mei van dit jaar met Catharina Petronella 

Manniën, dochter van Cornelis Mannien en Adriana Koevoets, geboren omstreeks 1903 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Levenloos geboren zoon Veeke, geboren op zaterdag 15 januari 1927 in Hoeven. 

 

VIIIi. Adriana de Bont, dochter van Willem de Bont (VIIi), op pagina 18 en Antonia van Peer, geboren 



  

  

op zondag 10 november 1861 in Hoeven, dienstmeid in 1884, trouwde (respectievelijk 22 en 25 

jaar oud) op donderdag 11 september 1884 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben 

plaats gehad op 31 augustus en 7 september van dit jaar met Pieter van Nispen, zoon van Jan 

van Nispen en Catharina Gommeren, geboren op woensdag 12 januari 1859 in 

Etten-Leur, arbeider tussen 1884 en 1914. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes van Nispen, geboren op zondag 18 november 1888 in Etten-Leur, arbeider 

in 1914, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1914 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 11 april van dit jaar 

met Adriana Maria Sprenkels, dochter van Gerardus Sprenkels en Petronella Brabers, 

geboren op zaterdag 12 oktober 1889 in Etten-Leur. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Marinus van Nispen, geboren op donderdag 7 september 1899 in 

Etten-Leur, arbeider in 1919, trouwde (respectievelijk 19 en 17 jaar oud) op 

vrijdag 24 januari 1919 in Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 11 januari van dit jaar met Adriana Jongenelis, dochter van Cornelis 

Jongenelis en Johanna Jaspers, geboren op vrijdag 31 mei 1901 in Etten-Leur. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adrianus van Nispen, geboren omstreeks 1900, arbeider in 1924. 

4. Adriana van Nispen, geboren omstreeks 1905 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) op vrijdag 26 september 1924 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 13 september van dit jaar Alsmede 

te Princhenhage met Petrus Malfait, zoon van Petrus Malfait en Johanna Maria Korst, 

geboren omstreeks 1897 in Princenhage, sjouwersman in 1924. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIj. Cornelia de Bont, dochter van Willem de Bont (VIIi), op pagina 18 en Antonia van Peer, geboren 

op maandag 10 augustus 1863 in Hoeven, overleden (65 jaar oud) op zaterdag 16 maart 1929 in 

Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk 30 en 35 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1893 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 6 en 13 augustus van dit jaar In 

de marge van de akte: Verklarende de partijen dat zij onderling vóór hun huwelijk hebben 

verwekt een kind van het mannelijke geslacht geboren te Etten de achten februari achttien 

honderd vijfentachtig ingeschreven in de registers van den burgerlijke stand dezer gemeente,der 

de voornaam Adrianus als kind van Cornelia de Bont met Cornelis Gijzen, zoon van Adriaan 

Gijzen en Jacoba de Groen, geboren op woensdag 23 september 1857 in Oudenbosch, arbeider 

tussen 1893 en 1916, sjouwersman in 1916, overleden (72 jaar oud) op zondag 13 oktober 1929 in 

Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Adrianus Gijzen, geboren op zondag 8 februari 1885 in Etten-Leur, is erkend bij het 

huweijk van de ouders op vrijdag 18 augustus 1893 in Etten-Leur, sjouwersman 

tussen 1916 en 1927, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 14 januari 1916 in Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 1 januari van dit jaar met Johanna Maria Goutziers, dochter van Antonius 

Goutziers en Antonia Meesters, geboren op zondag 10 mei 1891 in Etten-Leur, 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 4 november 1953 in Etten-Leur om 17:30 

uur11 (getuige: Petronella Gijsen (als aangever), 40 jaar oud). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Wilhelmus Gijzen, geboren op maandag 20 augustus 1894 in Oud en Nieuw Gastel. 

3. Jacoba (Koos) Gijzen, geboren op vrijdag 30 augustus 1895 in Oud en Nieuw Gastel, 

overleden (61 jaar oud) op vrijdag 9 november 1956, trouwde (beiden 20 jaar oud) op 

zaterdag 20 mei 1916 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondiging heeft plaats 

gehad op 6 mei van dit jaar met Adrianus van Nijnatten, zoon van Wilhelmus van 

Nijnatten en Cornelia Bosmans, geboren op maandag 16 december 1895 in 

Oud en Nieuw Gastel, landarbeider tussen 1916 en 1929, overleden (49 jaar oud) op 

donderdag 15 februari 1945 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn geen 



  

  

kinderen geboren. 

4. Cornelis Gijzen, geboren in 1896 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (ongeveer 15 

maanden oud) op woensdag 31 maart 1897 aldaar. 

5. Johannes Gijzen, geboren op woensdag 12 augustus 1896 in Oud en Nieuw Gastel. 

6. Johannes Gijzen, geboren op maandag 2 augustus 1897 in 

Oud en Nieuw Gastel, arbeider in 1921, fabrieksarbeider in 1929, trouwde 

(respectievelijk 23 en 22 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1921 in Oud en Nieuw Gastel de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 7 mei van dit jaar Alsmede te Willemstad 

met Maria Adriana van Toren, dochter van Johannes van Toren en Anna Maria 

Konings, geboren op donderdag 20 april 1899 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Adriana Gijzen, geboren op maandag 21 augustus 1899 in Oud en Nieuw Gastel. 

8. Cornelis Gijzen, geboren op maandag 10 juli 1905 in Oud en Nieuw Gastel. 

9. Wilhelmina Gijzen, geboren omstreeks 1910 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 10 september 1927 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 27 augustus en van dit jaar Alsmede te 

Rucphen met Jacobus de Klerk, zoon van Willem de Klerk en Hendrina Wijnings, 

geboren omstreeks 1902 in Rucphen, arbeider in 1927. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

VIIIk. Johannes de Bont, zoon van Willem de Bont (VIIi), op pagina 18 en Antonia van Peer, geboren 

op woensdag 21 juni 1865 in Hoeven, dienstknecht in 1896, arbeider tussen 1897 en 1903, 

overleden (62 jaar oud) op dinsdag 27 september 1927 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 30 

en 26 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1896 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 12 en 19 april van dit jaar met Antonetta Meesters, dochter van Christiaan Meesters en 

Johanna Collet, geboren op zondag 31 oktober 1869 in Etten-Leur, dienstmeid in 1896, overleden 

(68 jaar oud) op maandag 17 januari 1938 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Christiaan de Bont, geboren op maandag 5 augustus 1895 in Etten-Leur, op 

vrijdag 1 mei 1896 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) op 

woensdag 11 augustus 1920 in Princenhage met Anna Maria Catharina Godrie, 

dochter van Adriaan Godrie en Johanna Magielsen, geboren op 

woensdag 7 september 1898 in Rijsbergen, overleden (87 jaar oud) op 

maandag 28 april 1986 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Wilhelmus (Willem) de Bont, geboren op maandag 18 januari 1897 in Etten-Leur, 

overleden (85 jaar oud) op dinsdag 20 april 1982 in Bergen op Zoom, volgt IXi, op 

pagina 43. 

3. Johanna Cornelia (Sjo) de Bont, geboren op dinsdag 4 januari 1898 in Etten-Leur, 

overleden (38 jaar oud) op donderdag 5 november 1936 in Breda, begraven in 

Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar oud) op vrijdag 13 augustus 1920 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 24 juli van dit jaar met 

Wilhelm Lambregts, zoon van Theodorus Lambregts en Jacoba van Zundert, geboren 

op zaterdag 9 november 1889 in Etten-Leur, opperman in 1920, overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 17 september 1968 in Etten-Leur, begraven aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Antonia (Tonna) de Bont, geboren op vrijdag 24 november 1899 in Etten-Leur, 

overleden (98 jaar oud) op dinsdag 17 november 1998 aldaar, volgt IXj, op pagina 44. 

5. Adrianus (Guust) de Bont, geboren op zondag 26 mei 1901 in Etten-Leur, overleden 

(74 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1976 in Breda, volgt IXk, op pagina 45. 

6. Adriana de Bont, geboren op zaterdag 22 augustus 1903 in Etten-Leur, overleden (86 

jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1989 in Oudenbosch, volgt IXl, op pagina 46. 

7. Cornelia de Bont, geboren op zondag 13 augustus 1905 in Etten-Leur, overleden (71 

jaar oud) op dinsdag 24 mei 1977 in Tilburg, volgt IXm, op pagina 47. 

8. Cornelis (Kees) de Bont, geboren op zondag 2 december 1906 in Etten-Leur, 

overleden (90 jaar oud) op donderdag 30 januari 1997 aldaar, volgt IXn, op pagina 48. 



  

  

9. Jacoba (Koos) de Bont, geboren op vrijdag 16 april 1909 in Etten-Leur, overleden (75 

jaar oud) op maandag 10 september 1984 in Breda, volgt IXo, op pagina 48. 

10. Petrus (Piet) de Bont, geboren op maandag 1 januari 1912 in Etten-Leur, overleden 

(68 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1980 in Sint Willebrord, begraven op 

vrijdag 11 juli 1980 aldaar, trouwde met Margaretha (Griet) Boeren, geboren op 

zaterdag 9 maart 1912 in Sint Willebrord, overleden (78 jaar oud) op 

woensdag 14 november 1990 in Etten-Leur, begraven op zaterdag 17 november 1990 

in Sint Willebrord. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIl. Cornelis de Bont, zoon van Willem de Bont (VIIi), op pagina 18 en Antonia van Peer, geboren op 

zaterdag 30 januari 1869 in Etten-Leur, dienstknecht in 1893, arbeider tussen 1898 en 1903, 

overleden (79 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1948 in Berkel-Enschot, trouwde (respectievelijk 29 

en 21 jaar oud) op vrijdag 27 mei 1898 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 15 en 22 mei van dit jaar met Josephina Hermans, dochter van Hermanus Hermans en 

Johanna Snelders, geboren op zondag 3 december 1876 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Wilhelmus de Bont, geboren op dinsdag 19 september 1899 in Etten-Leur, overleden 

(76 jaar oud) op maandag 26 januari 1976, volgt IXp, op pagina 49. 

2. Hermanus de Bont, geboren op vrijdag 4 oktober 1901 in Etten-Leur12, grondwerker, 

overleden (91 jaar oud) op vrijdag 12 maart 1993 in 's-Gravenhage12. 

3. Antonia de Bont, geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Etten-Leur, overleden (93 

jaar oud) op woensdag 9 april 1997 in Tilburg, volgt IXq, op pagina 49. 

4. Johanna de Bont, geboren op maandag 16 april 1906 in Etten-Leur, overleden (60 jaar 

oud) op zondag 25 september 1966 in Tilburg, volgt IXr, op pagina 49. 

 

VIIIm. Johannes Aarts, zoon van Franciscus Aarts en Maria de Bont (VIIj), op pagina 18, geboren op 

maandag 31 januari 1876 in Hoeven, arbeider tussen 1916 en 1934, overleden (71 jaar oud) op 

dinsdag 12 augustus 1947 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 40 en 25 jaar oud) op 

maandag 6 maart 1916 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 19 

februari en van dit jaar met Johanna van Dommelen, dochter van Jan Reinier van Dommelen en 

Anna Oomen, geboren op woensdag 28 januari 1891 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Aarts, geboren in maart 1934 in Hoeven, overleden (6 maanden oud) op 

zondag 2 september 1934 aldaar. 

 

VIIIn. Wilhelmina Aarts, dochter van Franciscus Aarts en Maria de Bont (VIIj), op pagina 18, geboren 

op vrijdag 28 november 1884 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 16 en 34 jaar oud) op 

donderdag 29 november 1900 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 11 

en 18 november van dit jaar met Michaël van de Luijtgaarden, zoon van Hendrik van de 

Luijtgaarden en Cornelia Konings, geboren op zaterdag 3 februari 1866 in Etten-Leur, Rooms 

Katholiek, arbeider tussen 1891 en 1900, mandenmaker in 1900. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Micaël van de Luijtgaarden, geboren op dinsdag 4 maart 1913 in Princenhage, Rooms 

Katholiek. 

2. Hendrika van de Luijtgaarden, geboren op maandag 6 september 1915 in 

Princenhage, Rooms Katholiek. 

3. Cornelia van de Luijtgaarden, geboren op zaterdag 28 juni 1919 in Roosendaal, 

Rooms Katholiek. 

4. (Niet openbaar). 

 

 Michaël van de Luijtgaarden, zoon van Hendrik van de Luijtgaarden en Cornelia Konings, 

trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) (1) op vrijdag 14 augustus 1891 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 2 en 9 augustus van dit jaar met Cornelia van 

der Smissen, dochter van Christiaan van der Smissen en Catharina Gabriëls, geboren op 

zaterdag 23 juli 1870 in Etten-Leur, overleden (29 jaar oud) op maandag 11 juni 1900 in Hoeven. 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIo. Antonia Dirven, dochter van Cornelis Dirven en Anna Maria Marijnissen (VIIk), op pagina 19, 

trouwde (Marijn 29 jaar oud) op woensdag 26 mei 1897 in Standdaarbuiten met Marijn van de 

Nobelen, zoon van Franciscus van de Nobelen en Johanna van Overveld, geboren op 

dinsdag 17 maart 1868 in Standdaarbuiten. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Maria van de Nobelen, geboren op maandag 25 juli 1898 in Standdaarbuiten, 

overleden (72 jaar oud) op zondag 31 januari 1971 in Oudenbosch, trouwde met 

Sebastiaan de Jong, geboren op vrijdag 4 november 1898 in Fijnaart, Sebastiaan 

woonde bij overlijden in de Oude Kerkstraat 37 Standdaarbuiten op 

zondag 6 juni 1971, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1971 in Oudenbosch in 

het ziekenhuis13, begraven op vrijdag 9 juli 1971 in Standdaarbuiten. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIp. Cornelia Roovers, dochter van Johannes Roovers en Hendrina Marijnissen (VIIl), op pagina 19, 

geboren omstreeks 1869 in Hoeven, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op 

donderdag 30 augustus 1951 aldaar, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Roovers, geboren 1900 of 1901 in Hoeven, overleden als weduwe (ongeveer 

67 jaar oud) op donderdag 24 oktober 1968 aldaar14, volgt IXs, op pagina 49. 

 

VIIIq. Johanna de Bont, dochter van Mathijs de Bont (VIIp), op pagina 20 en Maria van den Broek, 

geboren op vrijdag 2 oktober 1874 in Hoeven, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 24 april 1936 in 

Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 28 jaar oud) op maandag 1 mei 1899 in 

Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 17 augustus van dit jaar met 

Cornelis Bernardus Bouwens, zoon van Marijn Bouwens en Anna Cornelia Rombouts, geboren 

omstreeks 1870 in Hoeven, arbeider in 1899. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Josephina Johanna Bouwens, geboren omstreeks 1900 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op vrijdag 4 november 1921 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 22 oktober van dit jaar met 

Leonardus Embregts, zoon van Jacobus Embregts en Maria Catharina van Straten, 

geboren omstreeks 1895 in Hoeven, arbeider in 1921. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Marinus Franciscus Bouwens, geboren omstreeks 1902 in Rucphen, kolenhandelaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) op 

zaterdag 30 oktober 1926 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 16 oktober van dit jaar De tweede getuige is in de akte niet meer te lezen 

met Maria Konings, dochter van Marijn Konings en Johanna Lauwrijssen, geboren 

omstreeks 1906 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Mathijs Johannes Bouwens, geboren in 1904 in Rucphen, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) op zondag 17 juni 1906 in Hoeven. 

4. Francisca Maria Josephina Bouwens, geboren in 1906 in Hoeven, overleden (minder 

dan één jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1906 aldaar. 

5. Mathijs Johannes Petrus Bouwens, geboren in 1911 in Hoeven, overleden (ongeveer 

13 maanden oud) op zaterdag 13 januari 1912 aldaar. 

6. Cornelis Franciscus Mattheus Bouwens, geboren in 1913 in Hoeven, overleden 

(minder dan één jaar oud) op maandag 6 oktober 1913 aldaar. 

 

VIIIr. Dimphena de Bont, dochter van Mathijs de Bont (VIIp), op pagina 20 en Petronella van der 

Muuren, geboren op donderdag 8 juni 1882 in Hoeven, overleden (89 jaar oud) op 

maandag 1 mei 1972 in Oudenbosch, begraven op donderdag 4 mei 1972 in Hoeven, trouwde 

(respectievelijk 20 en 23 jaar oud) (1) op maandag 16 februari 1903 in Hoeven de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 1 en 8 februari van dit jaar met Petrus Martens, 



  

  

zoon van Gerard Martens en Antonia de Rooij, geboren op zondag 13 juli 1879 in 

Hoeven, landbouwer tussen 1903 en 1910, overleden (31 jaar oud) op vrijdag 9 december 1910 in 

Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Antonia Petronella Martens, geboren op zondag 5 juli 1903 in Hoeven, overleden (49 

jaar oud) op maandag 8 september 1952 aldaar. 

2. Cornelis Johannes Martens, geboren in 1910 in Hoeven, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) op zondag 13 augustus 1911 aldaar De tweede getuige is in de akte niet meer te 

lezen. 

 

 Dimphena de Bont, trouwde (respectievelijk 29 en 22 jaar oud) (2) op maandag 9 oktober 1911 in 

Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 september en 1 oktober van dit 

jaar met Johannes Thijs, zoon van Antonius Thijs en Elizabeth Kools, geboren op 

vrijdag 5 juli 1889 in Hoeven, dienstknecht in 1911, landbouwer tussen 1925 en 1952, overleden 

(84 jaar oud) op donderdag 13 juni 1974 in Hoeven, begraven op zaterdag 15 juni 1974 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIs. Catharina Arnouts, dochter van Marijn Arnouts en Maria de Bont (VIIq), op pagina 20, geboren 

op zaterdag 22 januari 1876 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op 

maandag 20 augustus 1900 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 5 en 12 

augustus van dit jaar met Johannes Mannien, zoon van Marijn Mannien en Anna Stevens, 

geboren op vrijdag 15 september 1871 in Hoeven, arbeider tussen 1900 en 1901. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Marinus Manniën, geboren omstreeks 1902 in Hoeven, volgt IXt, op pagina 50. 

2. Hendrikus Marinus Mannien, geboren omstreeks 1903 in Hoeven, volgt IXu, op 

pagina 50. 

 

VIIIt. Johanna Arnouts, dochter van Marijn Arnouts en Maria de Bont (VIIq), op pagina 20, geboren op 

woensdag 16 oktober 1878 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op 

maandag 6 augustus 1906 in Hoeven de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 22 en 29 

juli van dit jaar met Marijn Lazaroms, zoon van Christiaan Lazaroms en Eva Rovers, geboren op 

dinsdag 30 januari 1877 in Hoeven, arbeider tussen 1922 en 1924. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Christianus Marinus Lazaroms, geboren omstreeks 1918 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 3 jaar oud) op zaterdag 1 april 1922 aldaar. 

2. Marinus Adrianus Lazaroms, geboren in 1923 in Hoeven, overleden (ongeveer 16 

maanden oud) op dinsdag 22 april 1924 aldaar. 

 

VIIIu. Antonius de Bont, zoon van Leonardus de Bont (VIIr), op pagina 21 en Margaretha Luijten, 

geboren op woensdag 14 april 1897 in Hoeven, arbeider in 1920, overleden (87 jaar oud) op 

zondag 24 februari 1985 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op 

woensdag 11 augustus 1920 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 26 juli van 

dit jaar met Cornelia Johanna Dam, dochter van Martien Dam en Anna Maria van Rijsbergen, 

geboren op vrijdag 21 september 1894 in Hoeven, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 29 juli 1961 

in Oudenbosch15. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde met Christianus (Christ) Snijders, geboren op 

donderdag 5 oktober 1922 in Standdaarbuiten, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 20 februari 1997 in Roosendaal, begraven op dinsdag 25 februari 1997 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), trouwde met Jacobus Franciscus (Ko) Heskens, geboren 

omstreeks 1925, bij overlijden woonde hij Elisadonk 212, 4707 EN Roosendaal op 

maandag 30 juli 2007, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op maandag 30 juli 2007 in 

Roosendaal, begraven op vrijdag 3 augustus 2007 in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk 



  

  

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. (Niet openbaar). 

5. Martina Cornelia (Martha) de Bont, geboren op donderdag 6 augustus 1931 in 

Oudenbosch, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 10 september 2002 in Breda, volgt 

IXv, op pagina 50. 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

 

VIIIv. Johannes de Bont, zoon van Leonardus de Bont (VIIr), op pagina 21 en Margaretha Luijten, 

geboren op donderdag 10 augustus 1899 in Oudenbosch, arbeider in 1923, overleden (79 jaar 

oud) op woensdag 15 november 1978 in Oud en Nieuw Gastel, begraven op 

maandag 20 november 1978 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op 

maandag 13 augustus 1923 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 28 juli van 

dit jaar met Jacoba Johanna Oomen, dochter van Adrianus Oomen en Anna Maria van 

Oosterhout, geboren op vrijdag 5 februari 1904 in Hoeven, overleden (86 jaar oud) op 

zondag 11 februari 1990 in Oudenbosch, begraven op woensdag 14 februari 1990 in 

Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Leonardus Adrianus (Leo) de Bont, geboren op zaterdag 14 juni 1924 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (80 jaar oud) op zaterdag 4 september 2004 in 

Bergen op Zoom, volgt IXw, op pagina 50. 

2. Adrianus Leonardus (Jos) de Bont, geboren op zondag 13 december 1925 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (71 jaar oud) op donderdag 13 november 1997 in 

Roosendaal16, volgt IXx, op pagina 50. 

 

Johannes de Bont. 

 

 

 
 

 



  

  

 

VIIIw. Mathijs de Bont, zoon van Leonardus de Bont (VIIr), op pagina 21 en Margaretha Luijten, 

geboren op vrijdag 3 april 1903 in Oudenbosch, fabrieksarbeider in 1926, trouwde (respectievelijk 

23 en 19 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1926 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondiging 

heeft plaats gehad op 9 oktober en van dit jaar Alsmede te Oudenbosch met Anna Maria 

Verholen, dochter van Petrus Verholen en Antonia Antonetta van Gils, geboren op 

zaterdag 17 november 1906 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Petrus Antonius de Bont, geboren in 1930 in Oud en Nieuw Gastel, overleden 

(ongeveer 17 maanden oud) op vrijdag 22 mei 1931 aldaar. 

2. Johanna Margaretha Antonia Antonetta Maria (Joke) de Bont, geboren op 

dinsdag 6 juni 1933 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 2000 in Moerdijk17, volgt IXy, op pagina 51. 

3. Petrus Antonius (Piet) de Bont, geboren op vrijdag 25 januari 1935 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (70 jaar oud) op zondag 1 mei 2005 in Roosendaal, 

volgt IXz, op pagina 51. 

4. Antonius Johannes Matheus de Bont, geboren op dinsdag 31 maart 1936 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (72 jaar oud) op donderdag 30 oktober 2008 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) op zaterdag 4 november 1961 in 

Fijnaart en Heijningen met Antonia Cornelia Reijnders, geboren op 

dinsdag 12 december 1939 in Fijnaart en Heijningen, overleden (29 jaar oud) op 

woensdag 28 mei 1969 in Roosendaal en Nispen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Simon Petrus Johannes de Bont, geboren op vrijdag 2 april 1937 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (63 jaar oud) op woensdag 3 mei 2000 in 

Roosendaal18, begraven op maandag 8 mei 2000 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op donderdag 6 juni 1963 in Rucphen met 

Wilhelmina Cornelia Antonia (Mientje) van Oers, geboren op 

vrijdag 27 januari 1939 in Rucphen, overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 2 september 2003 in Roosendaal19, gecremeerd op maandag 8 september 2003 

in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Wilhelmina Cornelia Antonia (Mientje) van Oers. 

 

 



  

  

 
 

 

 

VIIIx. Cornelis Marinus de Bont, zoon van Leonardus de Bont (VIIr), op pagina 21 en Margaretha 

Luijten, geboren op dinsdag 9 juni 1908 in Oudenbosch, landarbeider, overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 20 januari 1973 in Oudenbosch, begraven op woensdag 24 januari 1973, trouwde met 

Petronella Brans, geboren op zondag 21 februari 1909 in Hoeven, overleden (85 jaar oud) op 

maandag 11 juli 1994 aldaar, begraven op donderdag 14 juli 1994 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde met Anna Maria Gerarda Hoefnagels, geboren op 

vrijdag 28 december 1934 in Hoeven, overleden (31 jaar oud) op 

zondag 20 februari 1966 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Antonius Gerardus de Bont, geboren omstreeks 1938 in Hoeven, overleden (ongeveer 

15 maanden oud) op maandag 20 maart 1939 in Breda. 

 

VIIIy. Jacobus de Jong, zoon van Marijn de Jong (VIIs), op pagina 21 en Adriana Tijs, geboren 

omstreeks 1862, tramwegwerker tussen 1921 en 1931, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

maandag 26 juli 1943 in Hoeven, trouwde met Johanna van den Berk, dochter van Martinus van 

den Berk en Joanna Hoeks, geboren omstreeks 1856. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Adriana Johanna de Jong, geboren omstreeks 1893 in Hoeven, volgt IXaa, op pagina 

51. 

2. Johanna Jacoba de Jong, geboren omstreeks 1895 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) op maandag 19 januari 1931 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 27 december van het vorige jaar jaar met 

Johannes Adrianus van Hassel, zoon van Hubert van Hassel en Antonia Vriens, 

geboren omstreeks 1901 in Oud en Nieuw Gastel, schoenmaker in 1931. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria Wilhelmina de Jong, geboren op woensdag 24 april 1895 in Hoeven, volgt 

IXab, op pagina 51. 

4. Jacoba Martina de Jong, geboren omstreeks 1896 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 25 augustus 1920 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 7 augustus van dit jaar alsmede te Breda 

en Heerlen met Antonius de Bruijn, zoon van Cornelis de Bruijn en Grada Koenen, 



  

  

geboren omstreeks 1895 in Ottersum, monteur in 1920. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Martina Maria de Jong, geboren omstreeks 1902 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 13 juli 1922 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 24 juni van dit jaar alsmede te Rotterdam 

met Adrianus Petrus Spitters, zoon van Johannes Wilhelmus Spitters en Geertrui van 

der Pluijm, geboren omstreeks 1896 in Delft, bakker in 1922. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

6. Marinus de Jong, geboren omstreeks 1903, werkbaas tussen 1931 en 1953. 

 

VIIIz. Anna Maria Mol, dochter van Carolus Mol en Hendrina van Wasbeek (VIIt), op pagina 21, 

geboren op maandag 16 januari 1871 in Hoeven, overleden (74 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1945 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 27 jaar oud) op 

maandag 10 september 1894 in Hoeven met Hendrikus Roovers, zoon van Antonie Roovers en 

Petronella Mannien, geboren op maandag 18 maart 1867 in Hoeven, arbeider in 1928, overleden 

(61 jaar oud) op donderdag 5 april 1928 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Antonia Roovers, geboren op vrijdag 2 augustus 1895 in Hoeven, overleden (35 jaar 

oud) op zondag 23 november 1930 aldaar, trouwde (22 jaar oud) op 

maandag 29 april 1918 in Hoeven met Leonardus Evers. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Johanna Roovers, geboren op woensdag 15 september 1897 in Hoeven, overleden (83 

jaar oud) op woensdag 9 september 1981 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 26 

en 27 jaar oud) op maandag 12 mei 1924 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft 

plaats gehad op 26 april van dit jaar alsmede te Oudenbosch met Antonius de Bruijn, 

zoon van Johannes de Bruijn en Jacoba Potters, geboren op woensdag 5 augustus 1896 

in Oudenbosch, arbeider tussen 1924 en 1929, zonder beroep in 1970, Antonius 

woonde bij overlijden Polderstraat 24 Oudenbosch op maandag 19 januari 1970, 

overleden (73 jaar oud) op maandag 19 januari 1970 in Oudenbosch om 20:17 

uur20,21 (getuige: Hubertus Jongenelen (als aangever), 53 jaar oud 

begrafenisondernemer), begraven op donderdag 22 januari 1970 in Oudenbosch. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Petronella Roovers, geboren op dinsdag 31 juli 1900 in Hoeven, overleden (87 jaar 

oud) op zaterdag 26 december 1987 in Roosendaal, volgt IXac, op pagina 53. 

4. Carolus Antonius Roovers, geboren op zaterdag 20 september 1902 in Hoeven, 

overleden (52 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1955 in Oudenbosch, volgt IXad, op pagina 

53. 

5. Antonius Roovers, geboren op dinsdag 13 februari 1906 in Hoeven, overleden (78 jaar 

oud) op zaterdag 19 januari 1985 in Roosendaal. 

6. Hendrina Roovers, geboren op vrijdag 20 mei 1910 in Hoeven, overleden (91 jaar 

oud) op zondag 3 februari 2002 in Roosendaal. 

7. Johannes (Jan) Roovers, geboren op zondag 23 augustus 1914 in Hoeven, overleden 

(89 jaar oud) op zaterdag 21 augustus 2004 in Roosendaal, begraven op 

dinsdag 24 augustus 2004 in Hoeven. 

8. Cornelia Roovers, geboren op donderdag 8 februari 1917 in Hoeven, overleden (2 

dagen oud) op zaterdag 10 februari 1917 aldaar. 

 

VIIIaa. Adrianus Mol, zoon van Carolus Mol en Hendrina van Wasbeek (VIIt), op pagina 21, geboren 

omstreeks 1880, landbouwer tussen 1919 en 1929, trouwde met Petronella Rijnvos, dochter van 

Johannes Rijnvos en Helena de Rond, geboren omstreeks 1885 in Oudenbosch, overleden 

(ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1950 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Mol, geboren op donderdag 27 februari 1919 in Hoeven. 

2. Cornelis Mol, geboren in 1925, overleden (ongeveer 15 maanden oud) op 

zaterdag 6 maart 1926 in Hoeven. 



  

  

3. Petrus Mol, geboren in 1928 in Hoeven, overleden (ongeveer 15 maanden oud) op 

zondag 24 maart 1929 aldaar. 

 

VIIIab. Johanna Hendrina Mol, dochter van Carolus Mol en Hendrina van Wasbeek (VIIt), op pagina 21, 

geboren 1882 of 1883 in Hoeven, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op woensdag 9 maart 1966 in 

Oudenbosch om 15:40 uur2 (getuige: Hubertus Jongenelen (als aangever), 

begrafenisondernemer), trouwde met Henricus Nuijten, zoon van Jan Nuijten en Johanna van 

der Logt, geboren 1885 of 1886 in Hoeven, overleden als weduwnaar (ongeveer 82 jaar oud) op 

donderdag 7 maart 1968 in Hoeven om 19:30 uur22 (getuige: Hubertus Jongenelen (als aangever), 

begrafenisondernemer). 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Johannes Nuijten, geboren omstreeks 1913 in Roosendaal, arbeider in 1943, 

overleden (ongeveer 30 jaar oud) op zondag 28 november 1943 in Roosendaal. 

 

VIIIac. Johanna Schijven, dochter van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op donderdag 27 januari 1859 in Rucphen, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Schijven, geboren op zaterdag 17 juli 1880 in Rucphen, overleden (16 dagen 

oud) op maandag 2 augustus 1880 aldaar. 

 

 Johanna Schijven, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 7 mei 1884 

in Rucphen met Franciscus Jacobs, zoon van Antonia Jacobs, geboren omstreeks 1858 in 

Rucphen, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 5 juli 1939 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIad. Paulus Schijven, zoon van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op zondag 20 januari 1861 in Rucphen, spoorwegarbeider in 1925, trouwde 

(respectievelijk 35 en ongeveer 31 jaar oud) op vrijdag 8 mei 1896 in Roosendaal met Antonia van 

Peer, dochter van Adriaan van Peer en Maria Ros, geboren omstreeks 1864 in Rucphen, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1931 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johanna Schijven, geboren op woensdag 14 april 1897 in Rucphen. 

2. Adrianus Marinus Schijven, geboren op vrijdag 5 mei 1899 in Rucphen, trouwde (29 

jaar oud) op maandag 29 oktober 1928 met Hendrica van Vlimmeren. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

3. Dingeman Schijven, geboren op maandag 6 mei 1901 in Rucphen, arbeider in 1925, 

overleden (74 jaar oud) op maandag 9 juni 1975 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 

23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op maandag 9 februari 1925 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 24 januari van dit jaar met Wilhelmina 

Dingenouts, dochter van Paulus Dingenouts en Cornelia Schoonen, geboren 

omstreeks 1904 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 33 en 25 jaar oud) (2) op woensdag 21 november 1934 in Rucphen met 

Dimphna Adriana Oostvogels, dochter van Jacobus Oostvogels en Anna Cornelia 

van Overveld, geboren op maandag 2 augustus 1909 in Rucphen, overleden (69 jaar 

oud) op vrijdag 13 juli 1979 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIae. Johannes Schijven, zoon van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op vrijdag 20 februari 1863 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 21 mei 1887 in Rucphen met Anna Maria van der List, dochter van Petrus van der 

List en Maria Sep, geboren op vrijdag 22 januari 1864 in Rucphen, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 23 mei 1939 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Petrus Schijven, overleden op zaterdag 1 maart 1890 in Rucphen. 

2. Helena Schijven, geboren in Tilburg, volgt IXae, op pagina 53. 

3. Marinus Schijven, geboren in Rucphen, volgt IXaf, op pagina 54. 



  

  

4. Dingeman Schijven, geboren in 1888, overleden (ongeveer 15 maanden oud) op 

zaterdag 30 maart 1889 in Rucphen. 

5. Anna Schijven, geboren op donderdag 20 mei 1897 in Rucphen, overleden (42 jaar 

oud) op zondag 6 augustus 1939 in Roosendaal. 

6. Paulus Schijven, geboren op donderdag 29 september 1898 in Rucphen, overleden 

(12 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1911 aldaar. 

7. Antonia Schijven, geboren op maandag 5 februari 1900 in Rucphen, overleden (7 

maanden oud) op zaterdag 8 september 1900 aldaar. 

8. Cornelia Schijven, geboren in augustus 1903 in Rucphen, overleden (33 dagen oud) 

op donderdag 17 september 1903 aldaar. 

9. Wilhelmina Cornelia Schijven, geboren in 1907 in Rucphen, overleden (ongeveer 16 

maanden oud) op vrijdag 10 april 1908 aldaar. 

10. Johanna Schijven, geboren op dinsdag 28 april 1896 in Rucphen, relatie met 

Franciscus Aarts, geboren op dinsdag 16 augustus 1892 in Steenbergen. Uit deze 

relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIaf. Petrus Schijven, zoon van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op zaterdag 29 september 1866 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 22 

jaar oud) op zaterdag 20 mei 1893 in Rucphen met Cornelia Vroegrijk, dochter van Johannes 

Vroegrijk en Anna de Bruijn, geboren omstreeks 1870 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Schijven, geboren op dinsdag 20 augustus 1895 in Rucphen. 

 

VIIIag. Cornelia Schijven, dochter van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op woensdag 1 februari 1871 in Rucphen, trouwde met Marijn Kerstens, geboren 

omstreeks 1871. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Helena Kerstens, geboren omstreeks 1903 in Rucphen, overleden (ongeveer 26 jaar 

oud) op vrijdag 5 juli 1929 aldaar. 

2. Johanna Maria Kerstens, geboren in 1908 in Rucphen, overleden (ongeveer 16 

maanden oud) op woensdag 7 april 1909 aldaar. 

3. Maria Cornelia Kerstens, geboren in maart 1909 in Rucphen, overleden (38 dagen 

oud) op donderdag 22 april 1909 aldaar. 

4. Petrus Antonius Kerstens, geboren in augustus 1911 in Rucphen, overleden (27 

dagen oud) op maandag 11 september 1911 aldaar. 

5. Levenloos geboren zoon Kerstens, geboren op dinsdag 17 maart 1914 in Rucphen. 

6. Michiel Kerstens, geboren op maandag 19 september 1898 in Rucphen, overleden (81 

jaar oud) op dinsdag 27 november 1979 aldaar, volgt IXag, op pagina 54. 

7. Dingeman Martinus Kerstens, geboren op zaterdag 11 november 1899 in Rucphen, 

volgt IXah, op pagina 54. 

 

VIIIah. Dingena Schijven, dochter van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op vrijdag 6 december 1872 in Rucphen, zij is in het kraambed overleden (37 jaar oud) op 

zaterdag 14 mei 1910 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 27 jaar oud) op 

zaterdag 24 september 1898 in Rucphen met Antonius Vervaart, zoon van Johannes Vervaart en 

Hendrica Jongenelen, geboren op zaterdag 24 december 1870 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Antonia Helena Vervaart, geboren op woensdag 2 januari 1901 in Rucphen. 

2. Johannes Vervaart, geboren op donderdag 26 juni 1902 in Rucphen. 

3. Dingeman Vervaart, geboren op zondag 11 oktober 1903 in Rucphen (te Zegge), 

overleden (91 jaar oud) op maandag 10 juli 1995 in Sint Willebrord, trouwde met 

Dimphena Mol. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Cornelis Antonius Vervaart, geboren op donderdag 11 januari 1906 in Rucphen. 

5. Jans Vervaart, geboren op zaterdag 29 februari 1908 in Rucphen, overleden (33 dagen 

oud) op donderdag 2 april 1908 aldaar. 



  

  

6. Nil Vervaart, geboren op zaterdag 29 februari 1908 in Rucphen, overleden (3 weken 

oud) op zaterdag 21 maart 1908 aldaar. 

7. Franciscus Paulus Vervaart, geboren op vrijdag 13 mei 1910 in Rucphen, volgt 

IXai, op pagina 54. 

 

VIIIai. Adrianus Schijven, zoon van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op maandag 28 juni 1875 in Rucphen, overleden (78 jaar oud) op zondag 9 augustus 1953 

in Roosendaal, trouwde (beiden 26 jaar oud) op dinsdag 22 april 1902 in Hoeven met Catharina 

Aerts, dochter van Adriaan Aerts en Catharina Jongenelen, geboren op 

maandag 27 september 1875 in Rucphen, overleden (72 jaar oud) op donderdag 25 december 1947 

in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johanna Catharina Schijven, geboren in 1905 in Rucphen, overleden (minder dan één 

jaar oud) op zaterdag 16 december 1905 aldaar. 

2. Franciscus Adrianus Schijven, geboren op zaterdag 6 oktober 1906 in Rucphen, 

overleden (78 jaar oud) op maandag 26 november 1984 in Roosendaal, volgt IXaj, op 

pagina 54. 

3. Cornelis Antonius Schijven, geboren in 1906 in Rucphen, overleden (minder dan één 

jaar oud) op maandag 3 december 1906 aldaar. 

 

VIIIaj. Marinus Schijven, zoon van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op woensdag 27 december 1876 in Rucphen, spoorwegbeambte in 1930, trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1903 in Rucphen met Catharina 

Vroegrijk, dochter van Johannes Vroegrijk en Anna de Bruijn, geboren omstreeks 1876 in 

Oudenbosch, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op donderdag 25 april 1935 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Helena Johanna Schijven, geboren op zondag 10 april 1904 in Hoeven. 

2. Anna Augustina Schijven, geboren op donderdag 29 juni 1905 in Hoeven. 

3. Johanna Francisca Schijven, geboren omstreeks 1907 in Hoeven, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en 22 jaar oud) op maandag 12 mei 1930 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 26 april van dit jaar met Bernardus 

Stadhouders, zoon van Adrianus Stadhouders en Johanna Jacoba Jansen, geboren op 

dinsdag 19 november 1907 in Hoeven, broodbakker in 1930. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

VIIIak. Maria Schijven, dochter van Dingeman Schijven en Helena van Wasbeek (VIIu), op pagina 22, 

geboren op dinsdag 29 mei 1883 in Rucphen, trouwde (25 jaar oud) op dinsdag 9 juni 1908 in 

Zegge met Cornelius van Zundert, zoon van Johannes van Zundert en Maria Jaspers. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Leonardus Antonius van Zundert, geboren in maart 1910 in Rucphen, overleden (3 

maanden oud) op zaterdag 18 juni 1910 aldaar. 

2. Levenloos geboren kind van Zundert, geboren op zondag 24 maart 1912 in Rucphen. 

3. Helena Johanna Dimphna van Zundert, geboren in 1913 in Rucphen, overleden 

(minder dan één jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1913 aldaar. 

4. Maria Paulina van Zundert, geboren in 1915 in Rucphen, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) op zaterdag 16 september 1916 aldaar. 

5. Petrus Paulus van Zundert, geboren in 1918 in Rucphen, overleden (ongeveer 17 

maanden oud) op zaterdag 24 mei 1919 aldaar. 

6. Dimphna Maria van Zundert, geboren in 1922 in Rucphen, overleden (ongeveer 14 

maanden oud) op vrijdag 2 februari 1923 aldaar. 

7. Petrus Paulus van Zundert, geboren in 1923 in Rucphen, overleden (minder dan één 

jaar oud) op woensdag 26 december 1923 aldaar. 

8. Antonius Petrus van Zundert, geboren in september 1924 in Rucphen, overleden (2 

maanden oud) op donderdag 20 november 1924 aldaar. 

9. Bernardus Cornelis Marinus van Zundert, geboren in 1928 in Rucphen, overleden 



  

  

(ongeveer 15 maanden oud) op vrijdag 1 maart 1929 aldaar. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Dympna Hendrica de Bont, dochter van Johannes de Bont (VIIIa), op pagina 22 en Clasina Tak, 

geboren op donderdag 30 november 1899 in Rucphen, overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 9 januari 1963, begraven in Sprundel, trouwde met Johannes Timmermans, geboren 

op vrijdag 24 juni 1892 in Sprundel, overleden (82 jaar oud) op maandag 21 oktober 1974 aldaar, 

begraven op donderdag 24 oktober 1974 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Dimphna Maria Timmermans, geboren op vrijdag 31 augustus 1934 in 

Rucphen, overleden (8 dagen oud) op zaterdag 8 september 1934 aldaar. 

 

IXb. Rosalia Jacoba de Bont, dochter van Marinus Johannes de Bont (VIIIc), op pagina 24 en Anna 

Maria Catharina Herijgens, geboren op woensdag 2 mei 1923 in Rucphen, overleden (81 jaar oud) 

op maandag 4 april 2005 aldaar, begraven op vrijdag 8 april 2005 in Sprundel, trouwde 

(respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op dinsdag 26 november 1946 in Rucphen met Franciscus 

Petrus Ros, geboren op zaterdag 28 augustus 1920 in Rucphen, overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 24 maart 1965 aldaar, begraven in Sprundel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Franciscus Petrus Ros. 

 

 

 
 

 

 



  

  

IXc. Henricus Wilhelmus Maria (Harry) de Bont, zoon van Marinus Johannes de Bont (VIIIc), op 

pagina 24 en Anna Maria Catharina Herijgens, geboren op zondag 26 april 1925 in Rucphen, 

overleden (76 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 2001 in Roosendaal in het Sint 

Franciscusziekenhuis7, begraven in Breda, trouwde (31 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1956 in 

Rucphen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Henricus Wilhelmus Maria (Harry) de Bont. 

 

 

 
 

 

 

IXd. Catharina Jacoba de Bont, dochter van Marinus Johannes de Bont (VIIIc), op pagina 24 en Anna 

Maria Catharina Herijgens, geboren op woensdag 1 april 1931 in Rucphen, overleden (71 jaar 

oud) op vrijdag 20 september 2002 in Deventer, trouwde (26 jaar oud) op 

donderdag 22 augustus 1957 in Rucphen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

IXe. Antonius (Toon) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIe), op pagina 25 en Jacoba van den 

Broek, geboren op maandag 9 december 1907 in Rucphen, adres bij overlijden Sprundelsebaan 

289, 4876 ND Etten-Leur op woensdag 26 april 2006, overleden (98 jaar oud) op 

woensdag 26 april 2006 in Breda8,9, begraven op vrijdag 28 april 2006 in Etten-Leur aan de 

Zundertseweg, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op woensdag 11 april 1934 in Rucphen 

met Cornelia Maria (Cor) Braat, geboren op donderdag 2 juni 1910 in Sprundel, overleden (65 

jaar oud) op zondag 24 augustus 1975 in Etten-Leur, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

  

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

9. (Niet openbaar). 

10. Wilhelmus Jacobus de Bont, geboren op zondag 6 juni 1948 in Etten-Leur, overleden 

(59 jaar oud) op donderdag 2 augustus 2007 in Roosendaal, volgt Xa, op pagina 55. 

11. (Niet openbaar). 

12. (Niet openbaar). 

 

Antonius (Toon) de Bont. 

 

 

 
 

Voorkant bidprentje. 

 

 



  

  

 

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 

IXf. Marinus (Rinus) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIe), op pagina 25 en Jacoba van den 

Broek, geboren op maandag 3 oktober 1910 in Rucphen, boer, overleden (88 jaar oud) op 

vrijdag 18 december 1998 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) op 

woensdag 20 oktober 1937 in Hoeven met Maria Adriana (Rie) Konings, geboren op 

donderdag 27 mei 1915 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde met Hendrikus (Driek) Braspenning, geboren op 

woensdag 8 juni 1927 in Etten-Leur, overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 11 november 1999 in Sprundel23, begraven op dinsdag 16 november 1999 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 



  

  

8. (Niet openbaar). 

9. Antonia Cornelia Maria de Bont, geboren op maandag 4 oktober 1954 in Rucphen, 

overleden (51 jaar oud) op woensdag 22 februari 2006 in Epe, volgt Xb, op pagina 55. 

10. (Niet openbaar). 

 

IXg. Wilhelmus Adrianus de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIe), op pagina 25 en Jacoba van 

den Broek, geboren op zondag 23 maart 1913 in Sprundel, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 18 februari 1981 in Roosendaal, begraven op zaterdag 21 februari 1981 in Sprundel, 

trouwde met Paulina Jacoba de Rooij, geboren op dinsdag 1 juni 1920 in Sprundel, overleden (83 

jaar oud) op zondag 23 november 2003 aldaar, begraven op donderdag 27 november 2003 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 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. 

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

geboren. 

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. 

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

geboren. 

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

geboren. 

9. Johannes Jacobus (Jan) de Bont, geboren op donderdag 23 september 1943 in 

Rucphen, overleden (63 jaar oud) op dinsdag 1 mei 2007 in Breda, volgt Xc, op pagina 

55. 

 

IXh. Hendrik (Driek) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIe), op pagina 25 en Jacoba van den 

Broek, geboren op vrijdag 19 mei 1916 in Rucphen, overleden (83 jaar oud) op 

zaterdag 18 december 1999 in Roosendaal10, begraven op woensdag 22 december 1999 in 

Sprundel, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op dinsdag 16 april 1940 in Rijsbergen met 

Gerardina Helena Wilhelmina Elisabeth (Dientje) Herrijgers, geboren op 

zondag 15 september 1918 in Rijsbergen, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1991 in 

Rucphen. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

 

IXi. Wilhelmus (Willem) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta 

Meesters, geboren op maandag 18 januari 1897 in Etten-Leur, overleden (85 jaar oud) op 

dinsdag 20 april 1982 in Bergen op Zoom, trouwde (beiden 21 jaar oud) op 

zaterdag 23 maart 1918 in Halsteren de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 9 maart van 

dit jaar met Anna (Anneke) van den Boom, dochter van Johannes van den Boom en Johanna 

Zomers, geboren op maandag 7 december 1896 in Halsteren, overleden (84 jaar oud) op 

maandag 20 juli 1981 in Bergen op Zoom. 



  

  

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Johannes (Jan) de Bont, geboren op donderdag 10 oktober 1918 in Halsteren, 

overleden (62 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1981 in Bergen op Zoom, volgt Xd, op 

pagina 55. 

2. Johanna (Jo) de Bont, geboren op maandag 13 oktober 1919 in Bergen op Zoom24, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1993 aldaar24, volgt Xe, op pagina 55. 

3. Antonius (Toon) de Bont, geboren op zaterdag 22 april 1922 in Bergen op Zoom25, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 11 januari 1993 aldaar25,26, volgt Xf, op pagina 58. 

4. Christianus (Christ) de Bont, geboren op zondag 20 september 1925 in 

Bergen op Zoom, overleden (94 jaar oud) op zondag 1 maart 2020 aldaar27, volgt 

Xg, op pagina 60. 

5. Wilhelmus Adrianus (Wim) de Bont, geboren op vrijdag 6 april 1934 in 

Bergen op Zoom, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 27 juni 2009 aldaar, volgt Xh, op 

pagina 61. 

6. (Niet openbaar), volgt Xi, op pagina 62. 

 

Wilhelmus (Willem) de Bont. 

 

 

 
 

 

 

IXj. Antonia (Tonna) de Bont, dochter van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta 

Meesters, geboren op vrijdag 24 november 1899 in Etten-Leur, dienstbode in 1925, overleden (98 

jaar oud) op dinsdag 17 november 1998 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 25 en 27 jaar 

oud) op vrijdag 7 augustus 1925 in Etten-Leur, (gescheiden op vrijdag 19 februari 1982) met 

Johannes (Jan) Deijkers, zoon van Nicolaas Deijkers en Jacoba Spitters, geboren op 

zondag 3 oktober 1897 in Fijnaart, luchtklinker in 1925. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Cornelia Pieternella 28 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1951 in 

Zevenbergen met Cornelia Pieternella Hendrikx, dochter van Petrus Jacobus 

Hendrikx en Johanna Siemons, geboren op zaterdag 10 februari 1923 in Zevenbergen, 

overleden (76 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1999 in Breda, begraven op 

zaterdag 9 oktober 1999 in Zevenbergschen Hoek. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Antonetta Johanna Jacoba (Toke) Deijkers, geboren op donderdag 6 september 1928 

in Klundert, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1936. 

3. (Niet openbaar), trouwde met Jan van Schie. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

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

bekend. 

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



  

  

bekend. 

6. Johannes Antonius (Antoon) Deijkers, geboren op zondag 18 december 1938 in 

Zevenbergen, overleden (12 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1951 aldaar. 

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

bekend. 

 

IXk. Adrianus (Guust) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta 

Meesters, geboren op zondag 26 mei 1901 in Etten-Leur, arbeider in 1922, overleden (74 jaar oud) 

op zaterdag 8 mei 1976 in Breda, begraven op woensdag 12 mei 1976 in Etten-Leur, trouwde 

(respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op vrijdag 8 december 1922 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 25 november van dit jaar met Johanna (Janske) 

Kools, dochter van Adriaan Kools en Johanna van Peer, geboren op zaterdag 4 april 1903 in 

Etten-Leur, overleden (74 jaar oud) op woensdag 16 november 1977 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Antonetta (To) de Bont, geboren op zondag 3 juni 1923 in Etten-Leur, overleden (79 

jaar oud) op vrijdag 29 november 2002 aldaar, volgt Xj, op pagina 62. 

2. Augustinus Christianus de Bont, geboren op zondag 1 maart 1936 in Etten-Leur, 

overleden door een noodlottig ongeval (15 jaar oud) op woensdag 2 januari 1952 in 

Breda28, begraven in Etten-Leur. 

 

Adrianus (Guust) de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Augustinus Christianus de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IXl. Adriana de Bont, dochter van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta Meesters, 

geboren op zaterdag 22 augustus 1903 in Etten-Leur, overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 27 oktober 1989 in Oudenbosch, begraven op dinsdag 31 oktober 1989 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1929 in Etten-Leur de huwelijksafkondiging 

heeft plaats gehad op 27 april van dit jaar Alsmede te Zevenbergen met Albertus Gielen, zoon 

van Willem Cornelis Gielen en Adriana (Jaan) Quaijtaal, geboren op maandag 24 september 1900 

in Zevenbergen, opperman in 1929, overleden (51 jaar oud) op woensdag 6 februari 1952 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

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

bekend. 

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

bekend. 

3. Adrianus (Aad) Gielen, geboren op zondag 10 juli 1932 in Elst (Gld), overleden (64 

jaar oud) op dinsdag 22 april 1997 in Roosendaal, trouwde (ongeveer 23 jaar oud) in 

1956 in Oudenbosch met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), trouwde (Wilhelmus Lambertus (Wim) ongeveer 26 jaar oud) in 

1961 in Oudenbosch met Wilhelmus Lambertus (Wim) Korsmit, geboren op 

zondag 11 november 1934 in Oudenbosch, overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 14 augustus 1991 in Etten-Leur. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Joke Gielen, geboren op woensdag 16 februari 1938 in Zevenbergschen Hoek, 

overleden (7 jaar oud) op dinsdag 25 december 1945 in Oudenbosch. 

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

bekend. 

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

bekend. 

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

bekend. 



  

  

 

IXm. Cornelia de Bont, dochter van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta Meesters, 

geboren op zondag 13 augustus 1905 in Etten-Leur, overleden (71 jaar oud) op 

dinsdag 24 mei 1977 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1928 

in Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 14 april van dit jaar Alsmede 

te Oudenbosch met Theodorus Brabers, zoon van Martien Brabers en Dorothea Roovers, geboren 

op donderdag 2 april 1903 in Oudenbosch, landarbeider in 1928, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 3 december 1972 in Tilburg29. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Marinus Bernardus Brabers, geboren op woensdag 16 oktober 1918 in Roosendaal, 

Rooms Katholiek, landarbeider, fabrieksarbeider, klinker, overleden (51 jaar oud) op 

zondag 27 september 1970 in Rotterdam, trouwde (29 jaar oud) op 

donderdag 16 september 1948 in Oud-Beijerland met (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

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

bekend. 

3. Antonius (Toon) Brabers, geboren op woensdag 6 november 1935 in Tilburg, 

overleden (63 jaar oud) op donderdag 11 maart 1999 in Turnhout [antwerpen, België], 

trouwde (24 jaar oud) (1) op woensdag 3 februari 1960 in Tilburg, (gescheiden op 

vrijdag 1 september 1961) met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (26 jaar oud) (2) op donderdag 14 juni 1962 in Tilburg met 

(Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Theodorus Brabers. 

 

 

 
 

 

 

IXn. Cornelis (Kees) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta Meesters, 

geboren op zondag 2 december 1906 in Etten-Leur, chauffeur, overleden (90 jaar oud) op 

donderdag 30 januari 1997 in Etten-Leur, begraven op dinsdag 4 februari 1997 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 25 en 24 jaar oud) (1) op vrijdag 8 juli 1932 in Breda met Agatha Jaspers, geboren 



  

  

op woensdag 1 januari 1908 in Etten-Leur, overleden (63 jaar oud) op zaterdag 31 juli 1971 in 

Breda, begraven in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Johannes Marinus de Bont, geboren op maandag 26 augustus 1940 in Etten-Leur, 

overleden (één dag oud) op dinsdag 27 augustus 1940 aldaar. 

3. (Niet openbaar). 

 

 Cornelis (Kees) de Bont, trouwde (2) met Isabella (Lies) Roks, geboren op 

woensdag 5 december 1906 in Princenhage, overleden (89 jaar oud) op donderdag 25 januari 1996 

in Etten-Leur, begraven op dinsdag 30 januari 1996 in Breda. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Isabella (Lies) Roks, trouwde (2) met Marinus Johannes van den Berk. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXo. Jacoba (Koos) de Bont, dochter van Johannes de Bont (VIIIk), op pagina 27 en Antonetta 

Meesters, geboren op vrijdag 16 april 1909 in Etten-Leur, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 10 september 1984 in Breda, begraven op vrijdag 14 september 1984 in Etten-Leur aan 

de Stationstraat, trouwde (respectievelijk 21 en 27 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1930 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 7 juni van dit jaar met Hendrikus 

Bulkmans, zoon van Petrus Bulkmans en Dingena van Peer, geboren op zondag 8 februari 1903 

in Princenhage, los-arbeider in 1930, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 14 september 1984, 

begraven in Etten-Leur aan de Stationstraat. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus (Piet) Bulkmans, geboren op maandag 8 november 1943 in Etten-Leur, 

overleden (22 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1966 in Oosterhout, begraven op 

woensdag 26 oktober 1966 in Etten-Leur. 

 

Hendrikus Bulkmans. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IXp. Wilhelmus de Bont, zoon van Cornelis de Bont (VIIIl), op pagina 28 en Josephina Hermans, 

geboren op dinsdag 19 september 1899 in Etten-Leur, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 26 januari 1976, begraven in Kaatsheuvel aan de st' Josephstraat, trouwde met Maria 

Dominica de Vries, geboren op dinsdag 4 augustus 1896 in Loon op Zand, overleden (81 jaar 

oud) op zondag 4 september 1977. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Josephina Cornelia de Bont, geboren op zondag 16 januari 1927 in Loon op Zand, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 5 september 2002 in Tilburg, volgt Xk, op 

pagina 63. 

 

IXq. Antonia de Bont, dochter van Cornelis de Bont (VIIIl), op pagina 28 en Josephina Hermans, 

geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Etten-Leur, overleden (93 jaar oud) op 

woensdag 9 april 1997 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 20 en 23 jaar oud) op 

woensdag 21 mei 1924 in Tilburg met Franciscus Jacobus Alphonsus Rombouts, geboren op 

dinsdag 5 maart 1901 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXr. Johanna de Bont, dochter van Cornelis de Bont (VIIIl), op pagina 28 en Josephina Hermans, 

geboren op maandag 16 april 1906 in Etten-Leur, overleden (60 jaar oud) op 

zondag 25 september 1966 in Tilburg, trouwde met Adrianus Johannes de Ronde, geboren op 

maandag 1 augustus 1904, textielarbeider in 1948, overleden (86 jaar oud) op vrijdag 12 juli 1991. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Franciscus Antonius Josephus de Ronde, geboren in 1947 in Berkel-Enschot, 

overleden (ongeveer 13 maanden oud) op zondag 11 januari 1948 aldaar. 

 

IXs. Adriana Roovers, dochter van Cornelia Roovers (VIIIp), op pagina 29, geboren 1900 of 1901 in 



  

  

Hoeven, overleden als weduwe (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 24 oktober 1968 in Hoeven 

om 06:00 uur14 (getuige: (Niet openbaar) (als aangever), 28 jaar oud kantoorbediende) in de 

overlijdensakte wordt een Johannes als vader vermeld. De moeder is echter nooit gehuwd 

geweest, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 34 jaar oud) op 

woensdag 30 september 1936 in Hoeven met Cornelis Adrianus van Kuijk, zoon van Johannes 

van Kuijk Kuik en Adriana Vergouwen, geboren omstreeks 1902 in Hoeven, arbeider in 

1925, landarbeider in 1940, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1966 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Johanna van Kuijk, geboren in 1939 in Hoeven, overleden (ongeveer 14 

maanden oud) op donderdag 8 februari 1940 aldaar. 

 

IXt. Marinus Manniën, zoon van Johannes Mannien en Catharina Arnouts (VIIIs), op pagina 30, 

geboren omstreeks 1902 in Hoeven, hulpbesteller in 1927, besteller in 1931, trouwde (beiden 

ongeveer 25 jaar oud) op maandag 21 november 1927 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft 

plaats gehad op 5 november van dit jaar met Maria van den Broek, dochter van Cornelis van den 

Broek en Wilhelmina van der Borst, geboren omstreeks 1902 in Etten. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Adriana Catharina Manniën, geboren in 1941, overleden (ongeveer 13 

maanden oud) op dinsdag 20 januari 1942 in Hoeven. 

 

IXu. Hendrikus Marinus Mannien, zoon van Johannes Mannien en Catharina Arnouts (VIIIs), op 

pagina 30, geboren omstreeks 1903 in Hoeven, arbeider in 1931, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 22 juli 1931 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 4 Juli van dit jaar met Helena Paulina Bakkers, 

dochter van Cornelis Bakkers en Willemijna Verschuren, geboren omstreeks 1907 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Antonius Marinus Mannien, geboren omstreeks 1944 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) op maandag 25 maart 1946 aldaar. 

 

IXv. Martina Cornelia (Martha) de Bont, dochter van Antonius de Bont (VIIIu), op pagina 31 en 

Cornelia Johanna Dam, geboren op donderdag 6 augustus 1931 in Oudenbosch, overleden (71 

jaar oud) op dinsdag 10 september 2002 in Breda, trouwde (respectievelijk 25 en 32 jaar oud) op 

maandag 29 juli 1957 in Oudenbosch met Theodorus Antonius (Theo) de Krom, geboren op 

donderdag 9 juli 1925 in Breda, overleden (71 jaar oud) op maandag 16 december 1996 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

IXw. Leonardus Adrianus (Leo) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIv), op pagina 31 en Jacoba 

Johanna Oomen, geboren op zaterdag 14 juni 1924 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (80 jaar 

oud) op zaterdag 4 september 2004 in Bergen op Zoom, begraven op woensdag 8 september 2004 

aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op woensdag 20 juli 1949 in 

Oud en Nieuw Gastel met Catharina Johanna (Toke) van Merriënboer, geboren op 

donderdag 14 mei 1925 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (91 jaar oud) op 

vrijdag 18 november 2016 in Bergen op Zoom30, begraven op woensdag 23 november 2016 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXx. Adrianus Leonardus (Jos) de Bont, zoon van Johannes de Bont (VIIIv), op pagina 31 en Jacoba 

Johanna Oomen, geboren op zondag 13 december 1925 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (71 

jaar oud) op donderdag 13 november 1997 in Roosendaal16, begraven op 



  

  

dinsdag 18 november 1997 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xl, op pagina 63. 

2. (Niet openbaar), volgt Xm, op pagina 63. 

 

IXy. Johanna Margaretha Antonia Antonetta Maria (Joke) de Bont, dochter van Mathijs de Bont 

(VIIIw), op pagina 32 en Anna Maria Verholen, geboren op dinsdag 6 juni 1933 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (66 jaar oud) op woensdag 9 februari 2000 in Moerdijk17, 

begraven op maandag 14 februari 2000 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar 

oud) (1) op dinsdag 16 december 1952 in Roosendaal en Nispen met Cornelis Eduardus (Kees) 

Denissen, geboren op woensdag 3 februari 1932 in Hoeven, overleden (22 jaar oud) op 

zaterdag 5 juni 1954 in Tilburg (verongelukt), begraven in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

 Johanna Margaretha Antonia Antonetta Maria (Joke) de Bont, trouwde (respectievelijk 24 en 30 

jaar oud) (2) op vrijdag 27 december 1957 in Oud en Nieuw Gastel met Marinus Jacobus (Rien) 

Luijten, geboren op maandag 31 oktober 1927 in Hoeven, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 8 augustus 1988 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Marinus Jacobus (Rien) Luijten, trouwde (2) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXz. Petrus Antonius (Piet) de Bont, zoon van Mathijs de Bont (VIIIw), op pagina 32 en Anna Maria 

Verholen, geboren op vrijdag 25 januari 1935 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (70 jaar oud) op 

zondag 1 mei 2005 in Roosendaal, begraven op vrijdag 6 mei 2005 aldaar, trouwde (26 jaar 

oud) op woensdag 16 augustus 1961 in Standdaarbuiten met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

IXaa. Adriana Johanna de Jong, dochter van Jacobus de Jong (VIIIy), op pagina 33 en Johanna van den 

Berk, geboren omstreeks 1893 in Hoeven, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 26 

jaar oud) op donderdag 19 mei 1921 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 30 

april van dit jaar met Adrianus van den Nieuwenhuijsen, zoon van Adrianus van den 

Nieuwenhuijsen en Adriana Brugel, geboren omstreeks 1894 in Oudenbosch, veldwachter tussen 

1920 en 1941, opperwachtmeester der marechaussee in 1944. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Levenloos geboren zoon van den Nieuwenhuijsen, geboren op 

vrijdag 19 augustus 1932 in Hoeven. 

 

IXab. Maria Wilhelmina de Jong, dochter van Jacobus de Jong (VIIIy), op pagina 33 en Johanna van 

den Berk, geboren op woensdag 24 april 1895 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar 

oud) op donderdag 6 september 1923 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 18 augustus van dit jaar met Christianus Cornelis Mulders, zoon van Jan Reinier 

Mulders en Adriana van Dorst, geboren op woensdag 1 juli 1896 in Zevenbergen, timmerman 

tussen 1917 en 1923, overleden (93 jaar oud) op vrijdag 29 december 1989 in Venlo31, begraven op 

donderdag 4 januari 1990 in Blerick. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jan Reinier (Jan) Mulders, geboren op woensdag 9 juli 1924 in Tilburg, overleden (78 

jaar oud) op vrijdag 14 februari 2003 in Blerick32, begraven op 

woensdag 19 februari 2003 aldaar, trouwde (27 jaar oud) (1) op vrijdag 13 juni 1952 in 

Amsterdam met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 



  

  

trouwde (respectievelijk 50 en 39 jaar oud) (2) op dinsdag 14 januari 1975 in Venlo met 

Hubertina Josephina Catharina (Bep) Linssen, geboren op woensdag 6 maart 1935 in 

Maasbree, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1983 in Venlo. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Adriana Christina Mulders, geboren op maandag 26 september 1927 in Maasbree, 

overleden (78 jaar oud) op donderdag 30 maart 2006 in Venlo, volgt Xn, op pagina 64. 

3. Jacoba Antonia Maria (Jacqueline) Mulders, geboren op vrijdag 30 augustus 1929 in 

Maasbree, overleden (77 jaar oud) op donderdag 7 juni 2007 in Amsterdam33, volgt 

Xo, op pagina 64. 

 

Christianus Cornelis Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Jan Reinier (Jan) Mulders. 

 

 

 
 



  

  

 

 

 
 

 

 

IXac. Petronella Roovers, dochter van Hendrikus Roovers en Anna Maria Mol (VIIIz), op pagina 34, 

geboren op dinsdag 31 juli 1900 in Hoeven, overleden (87 jaar oud) op zaterdag 26 december 1987 

in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op maandag 20 september 1926 in 

Hoeven de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 4 september van dit jaar met Marinus de 

Pijper, zoon van Antonius de Pijper en Johanna Wilhelmina Vlimmeren, geboren op 

vrijdag 3 december 1897 in Hoeven, arbeider in 1926, landarbeider in 1938, overleden (74 jaar 

oud) op woensdag 15 november 1972 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Hendricus Antonius de Pijper, geboren in 1933 in Hoeven, overleden (ongeveer 5 

jaar oud) op woensdag 21 december 1938 aldaar. 

2. Antonia Wilhelmina Maria de Pijper, geboren in 1937 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) op donderdag 22 december 1938 aldaar. 

 

IXad. Carolus Antonius Roovers, zoon van Hendrikus Roovers en Anna Maria Mol (VIIIz), op pagina 

34, geboren op zaterdag 20 september 1902 in Hoeven, arbeider tussen 1927 en 1930, landbouwer 

tussen 1938 en 1945, overleden (52 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1955 in Oudenbosch, trouwde 

(respectievelijk 24 en ongeveer 21 jaar oud) op maandag 8 augustus 1927 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 23 juli van dit jaar alsmede te Zevenbergen met 

Elisabeth van Nijnatten, dochter van Henricus Christiaan van Nijnatten en Adriana van 

Rijsbergen, geboren in 1906 in Hoeven, overleden (ongeveer 95 jaar oud) op 

zaterdag 1 september 2001 aldaar, begraven op donderdag 6 september 2001 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXae. Helena Schijven, dochter van Johannes Schijven (VIIIae), op pagina 35 en Anna Maria van der 

List, geboren in Tilburg, trouwde op dinsdag 22 september 1914 in Rucphen met Martinus 

Luijtgaarden, zoon van Marijnus Luijtgaarden en Francisca Konings. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter Luijtgaarden, geboren op dinsdag 7 september 1920 in 



  

  

Rucphen. 

2. Johannes Luijtgaarden, geboren in 1925 in Rucphen, overleden (ongeveer 2 jaar oud) 

op donderdag 26 april 1928 aldaar. 

 

IXaf. Marinus Schijven, zoon van Johannes Schijven (VIIIae), op pagina 35 en Anna Maria van der 

List, geboren in Rucphen, trouwde op zaterdag 23 december 1922 in Rucphen met Cornelia van 

Ginneken, dochter van Adrianus van Ginneken en Maria Roks, geboren in 

Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Johannes Schijven, geboren in 1924 in Rucphen, overleden (ongeveer 16 

maanden oud) op donderdag 23 april 1925 aldaar. 

 

IXag. Michiel Kerstens, zoon van Marijn Kerstens en Cornelia Schijven (VIIIag), op pagina 36, geboren 

op maandag 19 september 1898 in Rucphen, overleden (81 jaar oud) op 

dinsdag 27 november 1979 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op 

vrijdag 14 januari 1921 in Etten-Leur met Antonia Maria Roovers, geboren op 

zondag 19 februari 1899 in Etten-Leur, overleden (96 jaar oud) op donderdag 4 januari 1996 in 

Rucphen. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Elisabeth Kerstens, geboren op dinsdag 16 augustus 1921 in Roosendaal, 

overleden (92 jaar oud) op vrijdag 22 november 2013 aldaar, volgt Xp, op pagina 64. 

 

IXah. Dingeman Martinus Kerstens, zoon van Marijn Kerstens en Cornelia Schijven (VIIIag), op 

pagina 36, geboren op zaterdag 11 november 1899 in Rucphen, arbeider tussen 1927 en 1928, 

trouwde (beiden 23 jaar oud) op maandag 29 januari 1923 in Oudenbosch met Maria van Peer, 

geboren op donderdag 21 december 1899 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Petrus Kerstens, geboren op dinsdag 25 maart 1930 in Rucphen, overleden (49 jaar 

oud) op maandag 22 oktober 1979 in Dinteloord, trouwde (22 jaar oud) op 

donderdag 7 augustus 1952 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Johannes 

Valkenburg en Anna Cornelia van Hal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Johanna Kerstens, geboren in 1926 in Hoeven, overleden (ongeveer 1 jaar oud) op 

woensdag 28 december 1927 aldaar. 

3. Helena Kerstens, geboren op vrijdag 6 januari 1928 in Hoeven, overleden (6 dagen 

oud) op donderdag 12 januari 1928 aldaar. 

 

IXai. Franciscus Paulus Vervaart, zoon van Antonius Vervaart en Dingena Schijven (VIIIah), op 

pagina 36, geboren op vrijdag 13 mei 1910 in Rucphen, landarbeider tussen 1937 en 1946, 

trouwde met Maria Johanna Luijtgaarden. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes Marinus Vervaart, geboren in 1938 in Hoeven, overleden (minder dan één 

jaar oud) op dinsdag 13 december 1938 aldaar. 

2. Adrianus Vervaart, geboren omstreeks 1940 in Hoeven, overleden (ongeveer 5 jaar 

oud) op maandag 25 maart 1946 aldaar. 

 

IXaj. Franciscus Adrianus Schijven, zoon van Adrianus Schijven (VIIIai), op pagina 37 en Catharina 

Aerts, geboren op zaterdag 6 oktober 1906 in Rucphen, overleden (78 jaar oud) op 

maandag 26 november 1984 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 30 december 1930 in Roosendaal met Maria Knobel, geboren op zondag 8 oktober 1905 

in Etten-Leur, overleden (50 jaar oud) op woensdag 4 januari 1956 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

bekend. 

 



  

  

Generatie X 
 

 

Xa. Wilhelmus Jacobus de Bont, zoon van Antonius (Toon) de Bont (IXe), op pagina 39 en Cornelia 

Maria (Cor) Braat, geboren op zondag 6 juni 1948 in Etten-Leur, overleden (59 jaar oud) op 

donderdag 2 augustus 2007 in Roosendaal, trouwde (25 jaar oud) op vrijdag 9 november 1973 in 

Wouw, (gescheiden op maandag 28 februari 1977 in Wouw) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xb. Antonia Cornelia Maria de Bont, dochter van Marinus (Rinus) de Bont (IXf), op pagina 42 en 

Maria Adriana (Rie) Konings, geboren op maandag 4 oktober 1954 in Rucphen, overleden (51 jaar 

oud) op woensdag 22 februari 2006 in Epe, trouwde (20 jaar oud) op vrijdag 20 december 1974 in 

Rucphen, (gescheiden op vrijdag 23 februari 1990 in Rucphen) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xc. Johannes Jacobus (Jan) de Bont, zoon van Wilhelmus Adrianus de Bont (IXg), op pagina 43 en 

Paulina Jacoba de Rooij, geboren op donderdag 23 september 1943 in Rucphen, overleden (63 jaar 

oud) op dinsdag 1 mei 2007 in Breda, trouwde (23 jaar oud) op vrijdag 4 augustus 1967 in 

Rijsbergen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xd. Johannes (Jan) de Bont, zoon van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 43 en Anna 

(Anneke) van den Boom, geboren op donderdag 10 oktober 1918 in Halsteren, overleden (62 jaar 

oud) op zaterdag 13 juni 1981 in Bergen op Zoom, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 27 

en 23 jaar oud) op zaterdag 20 oktober 1945 in Bergen op Zoom met Godefrida Christina (Frida) 

de Nijs, dochter van Petrus Johannes Bernaards en Elisabeth Maria de Nijs, geboren op 

dinsdag 4 juli 1922 in Woensdrecht. Godefrida Christina Bernaards, overleden (61 jaar oud) op 

dinsdag 27 september 1983 in Halsteren, begraven op vrijdag 30 september 1983 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIa, op pagina 64. 

2. (Niet openbaar), volgt XIb, op pagina 64. 

 

Xe. Johanna (Jo) de Bont, dochter van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 43 en Anna 

(Anneke) van den Boom, geboren op maandag 13 oktober 1919 in Bergen op Zoom24, overleden 

(73 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1993 aldaar24, gecremeerd op zaterdag 7 augustus 1993 

aldaar,  

 Zij krijgt een zoon: 

1. Adrianus de Bont, geboren op zaterdag 13 mei 1939 in Bergen op Zoom, overleden (4 

maanden oud) op dinsdag 26 september 1939 aldaar. 

 

 Johanna (Jo) de Bont, trouwde (respectievelijk 23 en 28 jaar oud) (1) op 

donderdag 12 november 1942 in Bergen op Zoom met Leonardus (Leen) Schuurbiers, zoon van 

Matthijs (Thijs) Schuurbiers en Dimphena (Dientje) van Turnhout, geboren op 

dinsdag 10 februari 1914 in Wouw34, Rooms Katholiek, medewerker bij "LIWA" schilderwerken 

N.V, schilder in 196935, Leen woonde bij overlijden in de Kastanjelaan 262 Bergen op Zoom op 



  

  

woensdag 23 april 1969, overleden (55 jaar oud) op woensdag 23 april 1969 in Bergen op Zoom te 

achtien uur, vijftien minuten35,36 (getuige: (Niet openbaar) (als aangever), 41 jaar oud, van beroep 

begrafenisondernemer), begraven op zaterdag 26 april 1969 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIc, op pagina 65. 

2. Wilhelmina Mathilda Petronella (Willy) Schuurbiers, geboren op 

zondag 18 juni 1944 in Wouw, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 15 november 2018 in Hoogerheide, volgt XId, op pagina 66. 

3. Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers, geboren op 

vrijdag 4 oktober 1946 in Bergen op Zoom, overleden (43 jaar oud) op 

maandag 12 februari 1990 aldaar37, volgt XIe, op pagina 66. 

4. (Niet openbaar), volgt XIf, op pagina 71. 

5. Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers, geboren op donderdag 24 november 1949 

in Bergen op Zoom, volgt XIg, op pagina 72. 

6. Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers, geboren op maandag 23 april 1951 in 

Bergen op Zoom, overleden (51 jaar oud) op dinsdag 8 april 2003 in 

Zeven [niedersachsen, Duitsland]38, volgt XIh, op pagina 74. 

  

   

   

 

Leonardus (Leen) Schuurbiers en Johanna (Jo) de Bont 

 

 

 
 

 



  

  

Leonardus (Leen) Schuurbiers. 

 

 

 
 

 

 

 Johanna (Jo) de Bont, trouwde (respectievelijk 51 en 38 jaar oud) (2) op donderdag 27 mei 1971 in 

Bergen op Zoom met Johannes Petrus Cornelius (Jan) van Dorst, zoon van Cornelis Johannes 

van Dorst en Johanna Maria van Ginneken, geboren op donderdag 20 april 1933 in Wouw, 

Rooms Katholiek, medewerker Nederlandse spoorwegen, ongehuwd en kinderloos overleden (87 

jaar oud) op zaterdag 1 augustus 2020 in Bergen op Zoom in het Bravis ziekenhuis, gecremeerd 

op donderdag 6 augustus 2020 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Johannes Petrus Cornelius (Jan) van Dorst. 

 

 

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 

Xf. Antonius (Toon) de Bont, zoon van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 43 en Anna 

(Anneke) van den Boom, geboren op zaterdag 22 april 1922 in Bergen op Zoom25, brood- en 

banketbakker, bij overlijden woonde hij in de Kamperfoelistraat 29 Bergen op Zoom op 

woensdag 11 januari 1922, overleden (70 jaar oud) op maandag 11 januari 1993 in 

Bergen op Zoom25,26, begraven op zaterdag 16 januari 1993 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 

19 jaar oud) op vrijdag 30 november 1945 in Bergen op Zoom met Maria Cornelia (Riet) de Vos, 

geboren op maandag 9 augustus 1926 in Bergen op Zoom, overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 1 november 1988 aldaar, begraven op vrijdag 4 november 1988 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar), volgt XIi, op pagina 76. 

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

geboren. 

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

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

5. (Niet openbaar), volgt XIj, op pagina 76. 

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



  

  

bekend. 

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

bekend. 

  

   

   

 

(Niet openbaar) en (Niet openbaar) 

   

 

 
 

   

   

(Niet openbaar) en (Niet openbaar) 

 

 



  

  

 
 

 

Xg. Christianus (Christ) de Bont, zoon van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 43 en Anna 

(Anneke) van den Boom, geboren op zondag 20 september 1925 in Bergen op Zoom, Christ 

woonde bij overlijden in de IJsellaan 8, 4615 CJ Bergen op Zoom op zondag 1 maart 2020, 

overleden (94 jaar oud) op zondag 1 maart 2020 in Bergen op Zoom27, gecremeerd op 

zaterdag 7 maart 2020 aldaar, trouwde (32 jaar oud) op maandag 30 december 1957 met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), volgt XIk, op pagina 78. 

3. Mery de Bont, geboren op dinsdag 7 augustus 1962 in Bergen op Zoom, overleden (50 

jaar oud) op dinsdag 12 maart 2013 aldaar, gecremeerd op zaterdag 16 maart 2013 in 

Breda. 

 

Mery de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Xh. Wilhelmus Adrianus (Wim) de Bont, zoon van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 

43 en Anna (Anneke) van den Boom, geboren op vrijdag 6 april 1934 in 

Bergen op Zoom, administrateur, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 27 juni 2009 in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op donderdag 1 oktober 1959 in 

Bergen op Zoom met Wilhelmina Cornelia Maria (Mien) Schouteren, dochter van Adrianus 

(Ariaan) Schouteren en Johanna van Geel, geboren op zondag 30 augustus 1936 in 

Bergen op Zoom, woonde bij overlijden Woonzorgcentrum Stuijvenburgh, van der Goesstraat, 2 

Bergen op Zoom op maandag 20 mei 2013, overleden (76 jaar oud) op maandag 20 mei 2013 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. Wilbert de Bont, geboren en overleden op maandag 27 november 1967 in 

Bergen op Zoom, begraven aldaar. 

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

geboren. 

 

Wilbert de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Xi. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus (Willem) de Bont (IXi), op pagina 43 en Anna (Anneke) van 

den Boom, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), volgt XIl, op pagina 78. 

 

Xj. Antonetta (To) de Bont, dochter van Adrianus (Guust) de Bont (IXk), op pagina 45 en Johanna 

(Janske) Kools, geboren op zondag 3 juni 1923 in Etten-Leur, overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 29 november 2002 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 21 februari 1950 in Etten-Leur met Cornelis Hendrikus (Cees) Broere, geboren op 

dinsdag 2 november 1926 in Etten-Leur, overleden (75 jaar oud) op zondag 21 april 2002 aldaar39, 

begraven op vrijdag 26 april 2002 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Antonetta (To) de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Xk. Josephina Cornelia de Bont, dochter van Wilhelmus de Bont (IXp), op pagina 49 en Maria 

Dominica de Vries, geboren op zondag 16 januari 1927 in Loon op Zand, overleden (75 jaar oud) 

op donderdag 5 september 2002 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) op 

zaterdag 3 oktober 1953 in Loon op Zand met Aart Cornelis van Tilburg, geboren op 

zaterdag 9 december 1922 in Almkerk, overleden (77 jaar oud) op maandag 27 november 2000 in 

Loon op Zand. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xl. (Niet openbaar), kind van Adrianus Leonardus (Jos) de Bont (IXx), op pagina 50 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xm. (Niet openbaar), kind van Adrianus Leonardus (Jos) de Bont (IXx), op pagina 50 en (Niet 



  

  

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xn. Adriana Christina Mulders, dochter van Christianus Cornelis Mulders en Maria Wilhelmina de 

Jong (IXab), op pagina 51, geboren op maandag 26 september 1927 in Maasbree, overleden (78 

jaar oud) op donderdag 30 maart 2006 in Venlo, trouwde (26 jaar oud) op 

dinsdag 15 december 1953 in Venlo met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xo. Jacoba Antonia Maria (Jacqueline) Mulders, dochter van Christianus Cornelis Mulders en Maria 

Wilhelmina de Jong (IXab), op pagina 51, geboren op vrijdag 30 augustus 1929 in Maasbree, adres 

bij overlijden Pennendijk 16, 4851 VD Ulvenhout op donderdag 7 juni 2007, overleden (77 jaar 

oud) op donderdag 7 juni 2007 in Amsterdam33, begraven op woensdag 13 juni 2007 in Breda 

begraafplaats Zuylen, trouwde (26 jaar oud) op maandag 16 januari 1956 in Venlo met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xp. Cornelia Elisabeth Kerstens, dochter van Michiel Kerstens (IXag), op pagina 54 en Antonia 

Maria Roovers, geboren op dinsdag 16 augustus 1921 in Roosendaal, overleden (92 jaar oud) op 

vrijdag 22 november 2013 aldaar, relatie met Christianus Cornelis Hertogh, zoon van Marijn 

Hertogh en Cornelia van Tilburg, geboren op zaterdag 11 januari 1919 in Wouw, overleden (62 

jaar oud) op zaterdag 28 maart 1981 aldaar. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Maria Cornelia Alberdina Hertogh, geboren op zaterdag 5 oktober 1946 in Breda, 

overleden (11 dagen oud) op woensdag 16 oktober 1946 aldaar. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. (Niet openbaar), kind van Johannes (Jan) de Bont (Xd), op pagina 55 en Godefrida Christina 

(Frida) de Nijs, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIb. (Niet openbaar), kind van Johannes (Jan) de Bont (Xd), op pagina 55 en Godefrida Christina 

(Frida) de Nijs, trouwde (1) met Helena Maria (Leny) Luykx, geboren op 

donderdag 26 augustus 1948 in Lepelstraat, Rooms Katholiek, overleden (30 jaar oud) op 

woensdag 13 september 1978 in Bergen op Zoom, begraven op zaterdag 16 september 1978 in 

Halsteren. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

  

3. (Niet openbaar). 

 

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

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIc. (Niet openbaar), kind van Leonardus (Leen) Schuurbiers en Johanna (Jo) de Bont (Xe), op pagina 

55, trouwde (Adrianus Franciscus (Ad) 20 jaar oud) op woensdag 17 april 1963 in 

Bergen op Zoom met Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs, zoon van Franciscus Christianus (Frans) 

de Nijs en Anna Maria (Marie) Verraes, geboren op maandag 28 december 1942 in 

Bergen op Zoom, staffunctionaris, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 6 februari 2010 in 

Bergen op Zoom40. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIa, op pagina 78. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIb, op pagina 78. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIc, op pagina 79. 

  

   

   

 

Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs en (Niet openbaar) 

 

 

 
 

 

Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XId. Wilhelmina Mathilda Petronella (Willy) Schuurbiers, dochter van Leonardus (Leen) 

Schuurbiers en Johanna (Jo) de Bont (Xe), op pagina 55, geboren op zondag 18 juni 1944 in 

Wouw, overleden (74 jaar oud) op donderdag 15 november 2018 in Hoogerheide ten vier ure, des 

namiddags, begraven op donderdag 22 november 2018 in Bergen op Zoom, trouwde (19 jaar 

oud) op donderdag 26 maart 1964 in Bergen op Zoom met (Niet openbaar), kind van Cornelis 

Claesen en Johanna Antonia Nefs. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIId, op pagina 79. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIe, op pagina 79. 

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

bekend. 

4. (Niet openbaar), volgt XIIf, op pagina 79. 

5. (Niet openbaar). 

 

XIe. Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers, zoon van Leonardus (Leen) Schuurbiers en 

Johanna (Jo) de Bont (Xe), op pagina 55, geboren op vrijdag 4 oktober 1946 in Bergen op Zoom, 

overleden (43 jaar oud) op maandag 12 februari 1990 in Bergen op Zoom (hartinfarct)37, begraven 

op vrijdag 16 februari 1990 in Breda, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

vrijdag 27 december 1968 in Bergen op Zoom met Geertruida Philomena (Gerda) Janvier, 

dochter van (Niet openbaar) en Gerardina Philomena van Luijt, geboren op 

dinsdag 13 januari 1948 in Bergen op Zoom, zij is overleden ij het Hospice De Markies, Kardinaal 

de Jonglaan 1, 4624 ES Bergen op Zoom, 0164 851 001 op zaterdag 11 maart 2017, overleden (69 

jaar oud) op zaterdag 11 maart 2017 in Bergen op Zoom in het. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIg, op pagina 79. 

 

Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers. 

 

 



  

  

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 

 
 

 

  

   

   

 

Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers en Geertruida Philomena (Gerda) Janvier 

 

 



  

  

 
 

Het bruidsmeisje is een nichtje, Jose de Nijs. 

 

 

Geertruida Philomena (Gerda) Janvier. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XIf. (Niet openbaar), kind van Leonardus (Leen) Schuurbiers en Johanna (Jo) de Bont (Xe), op pagina 

55, relatie met (Niet openbaar), kind van Petrus (Piet) de Zwart en Joanna Maria Catharina 

(Anna) de Mooij. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 



  

  

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

geboren. 

  

   

   

 

(Niet openbaar) en (Niet openbaar) 

 

 

 
 

 

XIg. Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers, dochter van Leonardus (Leen) Schuurbiers en 

Johanna (Jo) de Bont (Xe), op pagina 55, geboren op donderdag 24 november 1949 in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar oud) op donderdag 8 mei 1969 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn broer en haar zwager (Niet openbaar) en zijn zwager en haar 

broer Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers (XIe, op pagina 66)) met Johannes 

Hendricus Andreas (Jan) Schnitker, zoon van Adrianus Johan (Harrie) Schnitker en Anna Maria 

(Marie) Mulders, geboren op woensdag 7 juni 1950 in Bergen op Zoom in de Kamperfoeliestraat, 

gedoopt Rooms Katholiek op woensdag 7 juni 1950 aldaar in de Sint Josephkerk (getuige: zijn 

grootmoeder Adriana Cornelia (Jaan) Laanen), kok bij diverse horecabedrijven tussen 1969 en 

1979, bezorger bij leesportefeuille de Huisvriend tussen 1979 en 1990 in 

Bergen op Zoom, chauffeur bij diverse transportbedrijven van 1990 tot en met 

zondag 6 september 2015, gepensioneerd op zondag 6 september 2015 in 

Bergen op Zoom, woonde Burgemeester van Hasseltstraat 31 Bergen op Zoom van 1969 

tot en met 1977, woonde Gagelboslaan 75 Bergen op Zoom tussen 1977 en 1980, woonde 

Heijningen Bergen op Zoom van 1980 tot en met 1981, woonde Amstelstraat Bergen op Zoom van 

1981 tot en met 1992, woont Burgemeester de Roocklaan 34A, 4611 LD Bergen op Zoom 

vanaf 1992. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker, geboren op 

woensdag 15 oktober 1969 in Bergen op Zoom, volgt XIIh, op pagina 79. 

2. Anna Maria Johanna (Annelies) Schnitker, geboren op zaterdag 10 juni 1972 in 

Bergen op Zoom, volgt XIIi, op pagina 80. 

 

Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 



  

  

 

 

 

Johannes Hendricus Andreas (Jan) Schnitker. 

 

 

 
 

Het bruidsmeisje is Jeannine Maria Dimphna de Nijs nichtje van Gerry 

 

 

 

XIh. Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers, zoon van Leonardus (Leen) Schuurbiers en Johanna 

(Jo) de Bont (Xe), op pagina 55, geboren op maandag 23 april 1951 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek, beroepsmilitair, overleden (51 jaar oud) op dinsdag 8 april 2003 in 

Zeven [niedersachsen, Duitsland] (hartinfarct)38, begraven op maandag 14 april 2003 in 

Bergen op Zoom, trouwde (21 jaar oud) op dinsdag 12 december 1972 in Bergen op Zoom met 

(Niet openbaar), kind van Christiaan (Christ) van der Wegen en Johanna Petronella (Anneke) 

Bergs. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIj, op pagina 82. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIk, op pagina 82. 

 

Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers. 

Het gezin van Leo Schuurbiers. Op 12 december1972 zijn mijn ouders getrouwd. Ze trouwen eerst en 

daarna. Er is een koffietafel voor familie, een receptie en een feest voor iedereen die is uitgenodigd. De 

huwelijksnacht wordt doorgebracht in het Pannehuis in Hoogerheide. Ze wonen na hun trouwen eerst in bij 

de ouders van mijn moeder aan de Antwerpsestraatweg. Na zes weken verhuizen ze naar de Parallelweg. In 

dit huis is geen echte douche en mijn vader maakt een douche op het balkon. In 1974 verhuizen ze naar de 

Bunthof en wordt Leon geboren. Na een jaar verhuizen ze naar Hof van Beieren. Dit is een nieuwe 



  

  

eensgezinswoning en nog goedkoper dan de Bunthof. Mijn moeder werkt dan bij de ABN-bank. In 1977 

wordt ik geboren. Vader wordt in 1980 overgeplaatst naar Duitsland. Wij verhuizen met z'n allen naar Zeven 

in Duitsland. In Zeven wonen we eerst twee jaar in de Kronshusenweg en daarna vier jaar in 

Amrehmenveld. De verhuizing tussen deze twee woningen gebeurt in drie uur met hulp van 13 soldaten. In 

Duitsland is alles goedkoper voor de militairen en hun gezinnen. Je hoeft geen belasting te betalen over 

benzine, sterke dranken, enz. In Zeven wonen veel Nederlanders er is dan ook een Nederlandse 

schoosupermarkt, tandarts, dokter enz. De restaurants, TV, enz. zijn echter allemaal Duits. In 1981 gaan we 

voor het eerst (sinds we daar wonen) met de auto naar Bergen op Zoom. Onze auto heeft dan een 

Natonummerplaat. De auto wordt door onbekenden helemaal ondergekrast met teksten als shit, enz. We 

hebben veel heimwee en als tante Marion (zusje van mijn moeder) donderdags voor een weekend op visite 

komt wil mijn vader meteen weg. Zo vertrekken we op vrijdag voor een weekendje naar Bergen op Zoomn 

in 1987 verhuizen wij naar het Benedenbaantje in Bergen op Zoom. Alles is dan ineens veel duurder, we 

moeten weer belasting gaan betalen enz. Mijn moeder heeft nog op een school gewerkt als schoonmaakster. 

Als ik dan thuis kom gaat zij weg en dat wilde ik niet. In 1991 verhuizen wij naar Overakker 23 waar wij nu 

nog wonen. Er zijn plannen om in 1996 te verhuizen naar de Stelleweg. Opgetekend door dochter Nancy 

Schuurbiers. 

 

 

 
 

 

  

   

   

 

Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers en (Niet openbaar) 

 

 



  

  

 
 

 

XIi. (Niet openbaar), kind van Antonius (Toon) de Bont (Xf), op pagina 58 en Maria Cornelia (Riet) 

de Vos, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIj. (Niet openbaar), kind van Antonius (Toon) de Bont (Xf), op pagina 58 en Maria Cornelia (Riet) 

de Vos, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Edwin Lambertus van der Pas, geboren op vrijdag 11 februari 1972 in 

Bergen op Zoom, overleden (33 jaar oud) op maandag 10 oktober 2005 in Tilburg 

(hersenbloeding), begraven op zaterdag 15 oktober 2005 in Bergen op Zoom weggezet 

in Halsteren. 

 

Edwin Lambertus van der Pas. 



  

  

 

 

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 

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

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIk. (Niet openbaar), kind van Christianus (Christ) de Bont (Xg), op pagina 60 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIl. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xi), op pagina 62 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. (Niet openbaar), kind van Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs en (Niet openbaar) (XIc), op pagina 

65, relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIb. (Niet openbaar), kind van Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs en (Niet openbaar) (XIc), op pagina 

65, relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 



  

  

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIc. (Niet openbaar), kind van Adrianus Franciscus (Ad) de Nijs en (Niet openbaar) (XIc), op pagina 

65, relatie. 

 Hij krijgt een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIId. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en Wilhelmina Mathilda Petronella (Willy) 

Schuurbiers (XId), op pagina 66, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIe. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en Wilhelmina Mathilda Petronella (Willy) 

Schuurbiers (XId), op pagina 66, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIf. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en Wilhelmina Mathilda Petronella (Willy) 

Schuurbiers (XId), op pagina 66, relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIg. (Niet openbaar), kind van Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers (XIe), op pagina 

66 en Geertruida Philomena (Gerda) Janvier, relatie met (Niet openbaar), kind van Frans van 

Nispen en Francien Swaanen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIh. Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker, zoon van Johannes Hendricus Andreas 

(Jan) Schnitker en Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers (XIg), op pagina 72, geboren op 

woensdag 15 oktober 1969 in Bergen op Zoom om elf uur, des voormiddags, chauffeur 

vanaf 1990, geboren in de Burgemeester van Hasseltstraat 31 Bergen op Zoom op 

woensdag 15 oktober 1969, woont Rijnlaan 71, 4615 CA Bergen op Zoom 

vanaf woensdag 1 december 1993, ondertrouw op vrijdag 2 december 1994 in Bergen op Zoom, 

trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1995 in Bergen op Zoom met 

Nicolasina Jacoba Maria (Tamara) Suykerbuyk, dochter van Antonius Petrus Johan (Ton) 

Suykerbuyk en Maria Adriana (Tineke) Kees, geboren op donderdag 22 maart 1973 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Mike Schnitker, geboren op zondag 30 maart 1997 in Bergen op Zoom. 

2. Rick Schnitker, geboren op donderdag 2 november 2000 in Bergen op Zoom. 

  

   

   

 

Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker en Nicolasina Jacoba Maria (Tamara) Suykerbuyk 

 

 



  

  

 
 

 

XIIi. Anna Maria Johanna (Annelies) Schnitker, dochter van Johannes Hendricus Andreas (Jan) 

Schnitker en Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers (XIg), op pagina 72, geboren op 

zaterdag 10 juni 1972 in Bergen op Zoom om 08:30 uur, gedoopt (28 jaar oud) Rooms Katholiek 

op zondag 29 april 2001 in Boekel, geboren in de Burgemeester van Hasseltstraat 31 

Bergen op Zoom op zaterdag 10 juni 1972, woont Dotterbloem 31 Boekel in september 2007, 

ondertrouw op vrijdag 3 augustus 2001 in Boekel, trouwde (respectievelijk 29 en 31 jaar oud) op 



  

  

vrijdag 21 september 2001 in Huize Padua (getuige: zijn zwager en haar broer Martinus Adrianus 

Leonardus (Maarten) Schnitker (XIIh, op pagina 79), chauffeur), kerkelijk huwelijk op 

vrijdag 21 september 2001 met Petrus Johannes (Peter) van der Aa, zoon van Franciscus 

Johannes (Frans) van der Aa en (Niet openbaar), geboren op zaterdag 6 juni 1970 in Boekel, 

Rooms Katholiek, service-monteur bij van der Landen in Veghel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Kim Gertruda Theodora van der Aa, geboren op vrijdag 6 september 2002 in Veghel 

om 13:27 zij woog 2940 gr. en was 48 cm. lang, gedoopt Rooms Katholiek op 

zondag 23 maart 2003 in Boekel (getuigen: haar tante (Niet openbaar) en haar 

aangetrouwde oom (Niet openbaar)), Eerste Heilige Communie op 

zondag 10 april 2011 in Boekel. 

2. Bas Franciscus Johannes van der Aa, geboren op woensdag 17 januari 2007 in 

Veldhoven om 14:35 uur, bij de geboorte woog Bas 1400 gr, gedoopt (1 jaar oud) op 

zondag 20 januari 2008 in Boekel. 

3. Tim Petrus Andreas van der Aa, geboren op woensdag 17 januari 2007 in Veldhoven 

om 14:40 uur, bij de geboorte woog Tim 1410 gr, gedoopt (1 jaar oud) op 

zondag 20 januari 2008 in Boekel. 

 

Anna Maria Johanna (Annelies) Schnitker. 

Annelies heeft in de kinderjaren leukemie (bloedkanker) gehad waarvan zij helemaal is genezen in de jaren 

'80 stierven van de kinderen die Leukemie hadden er gemiddeld nog zo'n 60 %. 

 

 

 
 

 



  

  

 

Kim Gertruda Theodora van der Aa. 

 

 

 
 

Eerste Heilige Communie van Kim van der Aa op 10 april 2011. 

 

 

 

XIIj. (Niet openbaar), kind van Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers (XIh), op pagina 74 en 

(Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIk. (Niet openbaar), kind van Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers (XIh), op pagina 74 en 

(Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

 blz. 85  

Bronnen 

 
 

 

1. Doopinschrijving van Joannes de Bont (D000000001), Type: Doopboek, Archiefnaam: 

West-Brabants Archief, Archief: D-T-B Oudenbosch, Gezindte: Rooms Katholiek, doopplaats: 

Oudenbosch, periode: zaterdag 10 februari 1742 (vrijdag 10 februari 1741) 

2. Overlijdensakte van Johanna Hendrina Mol (BSO0002736), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Oudenbosch, 

periode: 1966 (vrijdag 11 maart 1966 akte 32) 

3. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 61) 

4. Bidprentje van Anna Maria de Bont (BPBON00040), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 40, OVL plaats: Roosendaal, OVL datum: vrijdag 26 februari 1965 

5. Bidprentje van Josephus Antonius Herijgers (BPBON00066), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 66, OVL plaats: Sprundel, OVL datum: zondag 11 december 1988 

6. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 41) 

7. Bidprentje van Henricus Wilhelmus Maria de Bont (BPBON00007), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 7, OVL plaats: Roosendaal, OVL datum: vrijdag 19 oktober 2001 

8. Bidprentje van Antonius de Bont (BPBON00017), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 17, OVL plaats: Breda, OVL datum: woensdag 26 april 2006 

9. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Antonius de Bont (OA00001091), Type: 

Overlijdensadvertentie, (donderdag 27 april 2006) 

10. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 104) 

11. Overlijdensakte van Johanna Maria Goutziers (BSO0003198), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1248, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1953 (donderdag 5 november 1953 akte 79) 

12. Persoonskkaart Hermanus (PKCBG03499), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, Vergel. 

datum: 177 20Jan39AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: 

vrijdag 12 maart 1993 

13. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1971 (Jul-Aug) (OA00000681), Type: 

Overlijdensadvertentie, (donderdag 8 juli 1971) 

14. Overlijdensakte van Adriana Roovers (BSO0003026), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Hoeven, periode: 

1968 (donderdag 24 oktober 1968 akte 14) 

15. Bidprentje van Cornelia Johanna Dam (BPBON00082), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 82, OVL plaats: Oudenbosch, OVL datum: zaterdag 29 juli 1961 

16. Overlijdensadvertentie BN de Stem 1997 (OABN000014), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 15 november 1997) 

17. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 113) 

18. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 123) 

19. Bidprentje van Wilhelmina Cornelia Antonia van Oers (BPBON00038), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, Inventarisnr.: 38, OVL plaats: Roosendaal, OVL datum: 

dinsdag 2 september 2003 

20. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1970 (Jan-Feb) (OA00000625), Type: 

Overlijdensadvertentie, (dinsdag 20 januari 1970) 

21. Overlijdensakte van Antonius de Bruijn (BSO0002998), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Oudenbosch, 

periode: 1970 (woensdag 21 januari 1970 akte 9) 

22. Overlijdensakte van Henricus Nuijten (BSO0002720), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Hoeven, periode: 

1968 (vrijdag 8 maart 1968 akte 4) 

23. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 13 november 1999 blz. 102) 

24. Persoonskaart van Johanna de Bont (PKCBG00018), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 



  

 blz. 86  

Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Bergen op Zoom, Ontvangen: woensdag 4 augustus 1993 

25. Persoonskaart van Antonius de Bont (PKCBG00001), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 

Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Bergen op Zoom, Ontvangen: maandag 11 januari 1993 

26. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 67) 

27. Rouwbrief van Christianus de Bont (RB00000029), Type: Rouwbrief, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: zondag 1 maart 2020 

28. Bidprentje van Augustinus Christianus de Bont (BPBON00075), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 75, OVL plaats: Breda, OVL datum: woensdag 2 januari 1952 

29. Bidprentje van Theodorus Brabers (BPBON00024), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 24, OVL plaats: Tilburg, OVL datum: zondag 3 december 1972 

30. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2016 (OABN000001), Type: Overlijdensadvertentie, 

(maandag 21 november 2016) 

31. Bidprentje van Christianus Cornelis Mulders (BPMUL00092), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Venlo, OVL datum: vrijdag 29 december 1989 

32. Bidprentje van Jan Reinier Mulders (BPMUL00041), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Blerick, OVL datum: vrijdag 14 februari 2003 

33. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2007 (OABN000006), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 9 juni 2007) 

34. Gezinskaarten Sch-Sel (BR00000084), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 317, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (dinsdag 10 februari 1914) 

35. Overlijdensakte van Leonardus Schuurbiers (BSO0003535), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 439, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1969 (vrijdag 25 april 1969 akte 213) 

36. Bidprentje van Leonardus Schuurbiers (BPSCU00183), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: woensdag 23 april 1969 

37. Bidprentje van Mathijs Johannes Godefridus Schuurbiers (BPSCU00126), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: maandag 12 februari 1990 

38. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 251) 

39. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, 

(dinsdag 23 april 2002 blz. 205) 

40. Bidprentje van Adrianus Franciscus de Nijs (BPSCU00153), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: zaterdag 6 februari 2010 

  

 


