
  

  

Parenteel van Johannes de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Johannes de Bont,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Cornelis de Bont, gedoopt op dinsdag 1 januari 1782 in Utrecht, overleden (ongeveer 

42 jaar oud) op zaterdag 18 september 1824 aldaar, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Cornelis de Bont, zoon van Johannes de Bont (I), hierboven, gedoopt op dinsdag 1 januari 1782 

in Utrecht, bij overlijden woonde hij Buiten de Catharijne Poort Wijk L nummer 306 Utrecht op 

zaterdag 18 september 1824, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op zaterdag 18 september 1824 in 

Utrecht om 08:30 uur (getuige: Dirk van Doorn (als aangever), werkman), trouwde 

(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 1 januari 1811 in Utrecht met 

Catharina Lit (Weerdenaar), gedoopt op zaterdag 17 april 1790 in Utrecht, overleden (ongeveer 

87 jaar oud) op zondag 17 februari 1878 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Antonie de Bont, geboren op woensdag 29 april 1812 in Utrecht, overleden (3 jaar 

oud) op vrijdag 12 mei 1815 aldaar. 

2. Johannes de Bont, geboren op zondag 23 oktober 1814 in Utrecht, overleden (3 jaar 

oud) op donderdag 30 juli 1818 aldaar. 

3. Johannes de Bont, geboren op maandag 26 april 1819 in Utrecht, overleden (71 jaar 

oud) op dinsdag 14 april 1891 aldaar, volgt III, hieronder. 

 

 Catharina Lit, trouwde (2) met Petrus Emmels. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie III 
 

 

III. Johannes de Bont, zoon van Cornelis de Bont (II), hierboven en Catharina Lit, geboren op 

maandag 26 april 1819 in Utrecht, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 14 april 1891 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 8 september 1847 in Utrecht 

met Alberta Spierenburg, dochter van Cornelis Spierenburg en Reiniera van Zuijlen, geboren 

omstreeks 1820. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Catharina de Bont, geboren omstreeks 1846 in Utrecht. 

2. Catharina de Bont, geboren omstreeks 1848 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 5 september 1866 in Utrecht met 

Jan van Hattum, zoon van Cornelis van Hattum en Johanna van Dijk, geboren 

omstreeks 1843 in Vreeswijk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Cornelis de Bont, geboren omstreeks 1849 in Utrecht, volgt IVa, op pagina 2. 

4. Reina de Bont, geboren omstreeks 1855 in Utrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 

20 en ongeveer 21 jaar oud) op woensdag 14 juni 1876 in Utrecht met Cornelis Willem 

Renes, zoon van Abraham Willem Renes en Jacoba Maria van Nus, geboren 

omstreeks 1854 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Anthonius de Bont, geboren op donderdag 15 januari 1857 in Utrecht, volgt IVb, op 

pagina 2. 

6. Aletta de Bont, geboren omstreeks 1859 in Utrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 



  

  

22 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 21 december 1881 in Utrecht met Willem 

van den Berg, zoon van Jan van den Berg en Hendrika Schuileman, geboren 

omstreeks 1858 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Cornelis de Bont, zoon van Johannes de Bont (III), op pagina 1 en Alberta Spierenburg, geboren 

omstreeks 1849 in Utrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 

woensdag 11 september 1872 in Utrecht met Wilhelmina Everdina Jacobsen, dochter van Teunis 

Jacobsen en Janna Geertruida Schuijl, geboren omstreeks 1850 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Bertha Janna de Bont, geboren omstreeks 1873 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 20 juni 1894 in Utrecht met 

Bastiaan Willem Veer, zoon van Coenraad Veer en Cornelia van Rhee, geboren 

omstreeks 1869 in Vianen, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 15 april 1934 

in Zuilen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Janna Geertruida de Bont, geboren omstreeks 1874 in Utrecht, trouwde (beiden 

ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 4 november 1896 in Utrecht met Gerrit van den 

Berg, zoon van Jan Joosten van den Berg en Gerrigje Kastelein, geboren 

omstreeks 1874 in IJsselstein. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Agnieta Christina de Bont, geboren omstreeks 1881 in Utrecht, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 10 juni 1908 in 

Utrecht met Christiaan Hendrik Harmen Lamme, zoon van Hendrik Lamme en 

Hermina Dubbis, geboren omstreeks 1883 in Arnhem. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Johannes de Bont, geboren op donderdag 9 april 1885 in Utrecht, volgt Va, hieronder. 

5. Christina Aletta de Bont, geboren omstreeks 1890 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1911 in Utrecht met 

Samuel Pieter Bode, zoon van Samuel Pieter Bode en Hendrika Susanna Karelse, 

geboren omstreeks 1885 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IVb. Anthonius de Bont, zoon van Johannes de Bont (III), op pagina 1 en Alberta Spierenburg, 

geboren op donderdag 15 januari 1857 in Utrecht, trouwde met Johanna van Maurik, geboren op 

dinsdag 2 augustus 1864 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes de Bont, geboren op vrijdag 28 december 1888 in Utrecht, volgt Vb, op 

pagina 3. 

2. Cornelis de Bont, geboren op maandag 2 november 1891 in Utrecht, volgt Vc, op 

pagina 3. 

3. Hendrikus de Bont, geboren op dinsdag 5 juni 1894 in Utrecht, volgt Vd, op pagina 4. 

4. Aletta de Bont, geboren op maandag 30 mei 1898 in Utrecht1, overleden (96 jaar oud) 

op woensdag 20 juli 1994 aldaar1, volgt Ve, op pagina 4. 

5. Cornelia Wilhelmina de Bont, geboren op maandag 21 december 1903 in Utrecht, 

overleden (95 jaar oud) op zaterdag 11 december 1999 in De Bilt, volgt Vf, op pagina 

4. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Johannes de Bont, zoon van Cornelis de Bont (IVa), hierboven en Wilhelmina Everdina Jacobsen, 

geboren op donderdag 9 april 1885 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

woensdag 7 september 1910 in Utrecht met Sophia Gerdina Baljet, dochter van Pieter Anthonie 

Baljet en Severina Christina van Eck, geboren op zaterdag 12 maart 1887 in Utrecht. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis de Bont, geboren op woensdag 13 september 1911 in Utrecht, overleden (85 

jaar oud) op zondag 9 maart 1997 in Goes, trouwde (32 jaar oud) (1) op 

donderdag 15 juni 1944 in 's-Hertogenbosch, (gescheiden op dinsdag 15 april 1952) 

met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 44 en 21 jaar oud) (2) op donderdag 17 mei 1956 in Utrecht met 

Pieternella Geertruida (Nel) Imanse, geboren op donderdag 2 augustus 1934 in 

Wissekerke, overleden (83 jaar oud) op zondag 1 oktober 2017 in Goes2, begraven op 

zaterdag 7 oktober 2017. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vb. Johannes de Bont, zoon van Anthonius de Bont (IVb), op pagina 2 en Johanna van Maurik, 

geboren op vrijdag 28 december 1888 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) 

(1) op woensdag 3 december 1919 in Utrecht met Johanna Bakker, dochter van Piet Bakker en 

Anna Gossina Termorshuizen, geboren op zaterdag 23 mei 1896 in Amsterdam. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters: 

1. Anna Gossina de Bont, geboren op woensdag 7 juli 1920 in Utrecht, overleden (79 

jaar oud) op donderdag 24 februari 2000 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar 

oud) (1) op woensdag 27 mei 1942 in Utrecht, (gescheiden op 

maandag 23 november 1964) met Willem Oostrom, geboren op 

vrijdag 19 oktober 1917 in IJsselstein. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 52 en 64 jaar oud) (2) op vrijdag 26 januari 1973 in Maarssen 

met Wilhelmus Theodorus Ekelschot, geboren op zaterdag 18 juli 1908 in Montfoort, 

overleden (67 jaar oud) op woensdag 31 maart 1976 in Maarssen. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Johanna de Bont, geboren op zondag 2 oktober 1921 in Utrecht, overleden (76 jaar 

oud) op dinsdag 17 februari 1998 in Purmerend, volgt VIa, op pagina 4. 

3. Wilhelmina Johanna de Bont, geboren op donderdag 19 juli 1928 in Utrecht, 

overleden (74 jaar oud) op maandag 3 februari 2003 aldaar, volgt VIb, op pagina 4. 

4. Geertruida de Bont, geboren op maandag 7 december 1931 in Utrecht, overleden (76 

jaar oud) op maandag 31 maart 2008 aldaar, volgt VIc, op pagina 5. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) (2) op woensdag 11 november 1914 

in Utrecht met Geertruida Maria ten Oever, dochter van Bernard ten Oever en Sara Kollen, 

geboren op woensdag 8 augustus 1888 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Antonius Bernardus de Bont, geboren op maandag 14 februari 1916 in Utrecht, 

overleden (79 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1995 aldaar, trouwde (26 jaar oud) op 

woensdag 17 juni 1942 in Utrecht met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (19 jaar oud) (3) op woensdag 28 oktober 1908 in Utrecht met 

Johanna Maria Hendrika van Eijk, dochter van Jacobus Gerardus van Eijk en Marianna 

Middelkoop. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 33 jaar oud) (4) op 

woensdag 27 januari 1915 in Utrecht met Geertruida Maria Jorksveld, dochter van Herman 

Daniel Jorksveld en Aaltje Godart, geboren omstreeks 1881 in Utrecht, overleden (hoogstens 41 

jaar oud) voor 1922. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johannes de Bont, trouwde (respectievelijk 43 en ongeveer 36 jaar oud) (5) op 

dinsdag 30 augustus 1932 in Utrecht met Anna Wilhelmina Catharina Bicker, dochter van 

Johannes Bicker en Anna Wilhelmina van Vliet, geboren omstreeks 1896 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

 

Vc. Cornelis de Bont, zoon van Anthonius de Bont (IVb), op pagina 2 en Johanna van Maurik, 

geboren op maandag 2 november 1891 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op 

woensdag 10 april 1918 in Utrecht met Maria Margaretha de Jong, dochter van Cornelis de 

Jong en Dirkje van Beek, geboren op maandag 7 oktober 1889 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Anthonius de Bont, geboren op maandag 30 juni 1919 in Utrecht, overleden (78 jaar 

oud) op vrijdag 14 november 1997 aldaar, volgt VId, op pagina 5. 

 

Vd. Hendrikus de Bont, zoon van Anthonius de Bont (IVb), op pagina 2 en Johanna van Maurik, 

geboren op dinsdag 5 juni 1894 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) op 

woensdag 31 augustus 1921 in Utrecht met Elisabeth Helena Theodora Reijmers, dochter van 

Johannes Reijmers en Pieternella Bastiaantje Visser, geboren op dinsdag 1 augustus 1899 in 

Hatert. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes de Bont, geboren op woensdag 12 oktober 1927 in Utrecht, overleden (75 

jaar oud) op zondag 30 maart 2003 in Arnhem, volgt VIe, op pagina 5. 

 

Ve. Aletta de Bont, dochter van Anthonius de Bont (IVb), op pagina 2 en Johanna van Maurik, 

geboren op maandag 30 mei 1898 in Utrecht1, naaister, overleden (96 jaar oud) op 

woensdag 20 juli 1994 in Utrecht1, trouwde (beiden 25 jaar oud) op woensdag 8 augustus 1923 in 

Utrecht met Theodorus Johannes Reijmers, geboren op maandag 4 oktober 1897 in Nijmegen, 

overleden (74 jaar oud) op zaterdag 8 januari 1972 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (C. ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 23 augustus 1951 

met C. Gerritsen, geboren omstreeks 1921. 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. 

 

Vf. Cornelia Wilhelmina de Bont, dochter van Anthonius de Bont (IVb), op pagina 2 en Johanna van 

Maurik, geboren op maandag 21 december 1903 in Utrecht, overleden (95 jaar oud) op 

zaterdag 11 december 1999 in De Bilt, trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op 

woensdag 6 oktober 1926 in Utrecht met Petrus Johannes van Rooijen, geboren op 

maandag 29 april 1901 in Utrecht, overleden (70 jaar oud) op maandag 17 mei 1971 in 

Amersfoort. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Johanna de Bont, dochter van Johannes de Bont (Vb), op pagina 3 en Johanna Bakker, geboren op 

zondag 2 oktober 1921 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 17 februari 1998 in 

Purmerend, trouwde (respectievelijk 19 en 23 jaar oud) op woensdag 28 mei 1941 in Purmerend 

met Willem Hennevelt, geboren op donderdag 28 februari 1918 in De Bilt, overleden (72 jaar 

oud) op donderdag 21 juni 1990 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 



  

  

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

 

VIb. Wilhelmina Johanna de Bont, dochter van Johannes de Bont (Vb), op pagina 3 en Johanna 

Bakker, geboren op donderdag 19 juli 1928 in Utrecht, overleden (74 jaar oud) op 

maandag 3 februari 2003 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 23 jaar oud) op 

woensdag 26 mei 1948 in Utrecht met Gerrit Attevelt, geboren op maandag 15 december 1924 in 

Utrecht, overleden (65 jaar oud) op maandag 1 oktober 1990 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIc. Geertruida de Bont, dochter van Johannes de Bont (Vb), op pagina 3 en Johanna Bakker, geboren 

op maandag 7 december 1931 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op maandag 31 maart 2008 

aldaar, trouwde in Utrecht met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

VId. Anthonius de Bont, zoon van Cornelis de Bont (Vc), op pagina 3 en Maria Margaretha de Jong, 

geboren op maandag 30 juni 1919 in Utrecht, overleden (78 jaar oud) op 

vrijdag 14 november 1997 aldaar, begraven op dinsdag 18 november 1997 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op woensdag 5 november 1941 in Utrecht met Adriana 

Wilhelmina van der Wurff, geboren op dinsdag 17 april 1917 in Utrecht, overleden (70 jaar oud) 

op woensdag 29 juli 1987 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Adrianus Antonius Franciscus de Bont, geboren op vrijdag 21 oktober 1949 in 

Utrecht, overleden (48 jaar oud) op zondag 2 augustus 1998 in Rotterdam. 

 

VIe. Johannes de Bont, zoon van Hendrikus de Bont (Vd), op pagina 4 en Elisabeth Helena Theodora 

Reijmers, geboren op woensdag 12 oktober 1927 in Utrecht, overleden (75 jaar oud) op 

zondag 30 maart 2003 in Arnhem, trouwde (21 jaar oud) op woensdag 17 november 1948 in 

Utrecht met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 



  

 blz. 6  

Bronnen 

 
 

 

1. Persoonskaart van Aletta de Bont (PKCBG06741), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 

Vergel. datum: 18Sep47AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Utrecht, Ontvangen: 

woensdag 20 juli 1994 

2. Overlijdensadvertentie Provinciale Zeeuwse Courant van Pieternella G. Imanse (OA00000123), 

Type: Overlijdensadvertentie, (woensdag 4 oktober 2017) 

  

 

 


