
  

  

Parenteel van Petrus de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Petrus de Bont, schoolmeester, ondertrouw op zaterdag 25 april 1801 in Veldhoven, trouwde op 

zondag 10 mei 1801 in Veldhoven met Joanna van den Eijnden. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Petrus Joannes de Bont, gedoopt op maandag 10 oktober 1803 in Blaarthem. 

2. Wouter de Bont, gedoopt op vrijdag 29 maart 1805 in Gestel, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Wouter de Bont, zoon van Petrus de Bont (I), hierboven en Joanna van den Eijnden, gedoopt op 

vrijdag 29 maart 1805 in Gestel, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 34 jaar oud) op 

vrijdag 14 juli 1843 in Strijp met Helena van der Heijden, dochter van Peter van der Heijden en 

Catharina van der Schoot, gedoopt op maandag 19 december 1808 in Strijp. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus de Bont, geboren op vrijdag 29 mei 1846 in Oerle, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Petrus de Bont, zoon van Wouter de Bont (II), hierboven en Helena van der Heijden, geboren op 

vrijdag 29 mei 1846 in Oerle, gemeentesecretaris tussen 1897 en 1910, trouwde met Gerdina 

Snelders, dochter van Gerardus Snelders en Antonet Verijk, geboren op 

dinsdag 30 augustus 1859 in Oerle. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Wouterus Gerardus de Bont, volgt IVa, hieronder. 

2. Johannes Cornelis de Bont, geboren op donderdag 22 april 1886 in Oerle, overleden 

(65 jaar oud) op zondag 20 januari 1952 in Eindhoven, volgt IVb, op pagina 2. 

3. Antonius Petrus de Bont, geboren op zondag 20 januari 1889 in Oerle, overleden 

(ongeveer 84 jaar oud) in 1973, volgt IVc, op pagina 2. 

4. Helena de Bont, geboren op vrijdag 18 maart 1892 in Oerle, overleden (85 jaar oud) 

op donderdag 15 september 1977, begraven in Leende achter de kerk, trouwde 

(beiden 29 jaar oud) op donderdag 21 juli 1921 in Oerle met Jacobus Theodorus 

Rutten, zoon van Johannes Rutten en Johanna Maria Bax, geboren op 

zaterdag 9 januari 1892 in Leende, overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 10 december 1966, begraven aldaar achter de kerk. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Petrus Josephus de Bont, geboren op woensdag 3 november 1897 in Oerle, volgt 

IVd, op pagina 3. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Wouterus Gerardus de Bont, zoon van Petrus de Bont (III), hierboven en Gerdina Snelders, 

trouwde (Maria Cornelia 31 jaar oud) op dinsdag 21 september 1909 in Vessem met Maria 

Cornelia van Antwerpen, geboren op zondag 8 september 1878 in Vessem. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adrianus Petrus de Bont, geboren op maandag 4 juli 1910 in Oerle. 



  

  

2. Gerdina Aloysia de Bont, geboren op donderdag 10 augustus 1911 in Oerle. 

3. Petrus Aloysius de Bont, geboren omstreeks 1913 in Oerle. 

4. Petrus Alphonsus (Piet) de Bont, geboren op dinsdag 24 augustus 1915 in Oerle, 

overleden (73 jaar oud) op zaterdag 1 april 1989, volgt Va, op pagina 3. 

 

IVb. Johannes Cornelis de Bont, zoon van Petrus de Bont (III), op pagina 1 en Gerdina Snelders, 

geboren op donderdag 22 april 1886 in Oerle, schoenmaker in 1910, overleden (65 jaar oud) op 

zondag 20 januari 1952 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 30 juli 1910 in Zeelst de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 17 april van 

dit jaar met Johanna Senders, dochter van Martinus Petrus Senders en Petronella van de Rijt, 

geboren op donderdag 16 juli 1885 in Zeelst, overleden (79 jaar oud) op zondag 9 mei 1965 in 

Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Gerardina Petronella Maria de Bont, geboren op zaterdag 1 oktober 1910 in Zeelst, 

overleden (85 jaar oud) op dinsdag 27 augustus 1996 in Eindhoven, begraven op 

maandag 2 september 1996 in Heeze, trouwde (respectievelijk 28 en 33 jaar oud) op 

dinsdag 25 oktober 1938 in Eindhoven met Frans Huenges, zoon van Arnold Hendrik 

Huenges en Elisa Carolina Antonetta van Grinten, geboren op zondag 18 juni 1905 in 

Eindhoven, overleden (73 jaar oud) op maandag 19 februari 1979 in Knegsel. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Petronella Helena Cornelia de Bont, geboren op donderdag 30 mei 1912 in Zeelst, 

overleden (86 jaar oud) op zondag 21 maart 1999 in Eindhoven, volgt Vb, op pagina 4. 

3. Petrus Martinus Gerardus de Bont, geboren op zaterdag 16 januari 1915 in Zeelst, 

overleden (79 jaar oud) op zaterdag 5 februari 1994 in 

Port Macquarie [new south wales, Australië], volgt Vc, op pagina 4. 

4. Maria Anna Josephina de Bont, geboren op woensdag 8 mei 1918 in Gestel, trouwde 

met Sjeff Otten. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Johannes Martinus Henricus de Bont, geboren op dinsdag 28 juni 1921 in Eindhoven, 

overleden (73 jaar oud) op maandag 24 oktober 1994 in Hengelo, volgt Vd, op pagina 

4. 

6. Martina Johanna Henriette de Bont, geboren op woensdag 19 maart 1924 in 

Eindhoven, overleden (79 jaar oud) op zondag 28 december 2003 aldaar, volgt Ve, op 

pagina 4. 

7. Hein Peter Johan de Bont, geboren op dinsdag 12 mei 1931 in Eindhoven, overleden 

(2 dagen oud) op donderdag 14 mei 1931 aldaar. 

 

IVc. Antonius Petrus de Bont, zoon van Petrus de Bont (III), op pagina 1 en Gerdina Snelders, 

geboren op zondag 20 januari 1889 in Oerle, overleden (ongeveer 84 jaar oud) in 1973, trouwde 

met Henriette Maria Boudewina van der Zee, geboren op donderdag 31 maart 1892 in 

Graft-de Rijp. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Hans Jozeph de Bont, geboren op maandag 18 februari 1924 in Nijmegen, overleden 

(76 jaar oud) op vrijdag 24 november 2000 in Amsterdam, volgt Vf, op pagina 5. 

2. Maria Theresia de Bont, geboren op zaterdag 1 september 1928 in Nijmegen, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 9 februari 1999 in Deventer. 

 

Antonius Petrus de Bont. 

De op 20 januari 1889 in Oerle (bij Eindhoven) geboren Antonius Petrus de Bont heeft zijn schitterende 

Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d' Oerse taol in drie delen uitgegeven: deel I Klank- en 

Vormleer en enige syntaktische Bijzonderheden (1962, XCII + 468 blz.), deel II Vocabularium (1958, 811 blz.) 

en deel III Geografische Namen (1969, 224 blz.). A.P. de Bont overleed in 1973 en liet toen een onuitgegeven 

en niet volledig manuscript na van nog een boek in zijn serie Dialt van Kempenland, dat over planten en 

dieren gaat. Dertig jaar later kwamen Cor en Jos Swanenberg dit vergeten manuscript op het spoor bij 

heemkundevereniging 'De Hooge Dorpen' Vessem, Wintelre, Knegsel en zij mochten het meenemen om te 

proberen halsnog uit te geven. Nu verschijnt het eerste deel van deze tekst als het Bestiarium van A.P. de 



  

  

Bont, een alfabetisch opgezet woordenboek van dialectbenamingen voor dieren. Het tweede deel van de 

tekst over de flora vereist nog een grondige bewerg. De waarde van Dialekt van Kempenland, meer in het 

bijzonder d'Oerse taol vinden we vooral in het samenspel van de deskundigheid en de nauwgezetheid van 

de auteur. Het werk put zijn kracht uit de vele verbanden die De Bont wist te leggen, o.m. doore 

doorlopende vergelijkingen met andere dialectologische, historische en lexicografische literatuur. De 

moeilijkste etymologieën wist De Bont helder en doorzichtig te maken. De dialectbeschouwing wordt 

toegelicht met toponiemen, volksgebruiken, zereuken, gedichten en liedjes. 

 

 

IVd. Petrus Josephus de Bont, zoon van Petrus de Bont (III), op pagina 1 en Gerdina Snelders, 

geboren op woensdag 3 november 1897 in Oerle, trouwde met Johanna Josephina Christina 

Coppens, geboren op donderdag 6 maart 1902 in Udenhout. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Mattheus de Bont, geboren op zondag 17 november 1929 in Valkenswaard, 

overleden (78 jaar oud) op zondag 9 november 2008 in Eindhoven. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Petrus Alphonsus (Piet) de Bont, zoon van Wouterus Gerardus de Bont (IVa), op pagina 1 en 

Maria Cornelia van Antwerpen, geboren op dinsdag 24 augustus 1915 in Oerle, overleden (73 jaar 

oud) op zaterdag 1 april 1989, trouwde (beiden 26 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1941 in 

Veldhoven met Petronella van Oosterhout, geboren op dinsdag 24 augustus 1915 in Oerle, 

overleden (85 jaar oud) op zaterdag 14 juli 2001 in Zeelst. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Waltherus Wilhelmus Maria (Wally) de Bont, geboren op zaterdag 6 maart 1943 in 

Veldhoven, overleden (60 jaar oud) op donderdag 9 oktober 2003 in Eindhoven, 

trouwde (37 jaar oud) op donderdag 20 maart 1980 in Eindhoven, (gescheiden op 

maandag 22 april 1991 in Eindhoven) met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Petrus Alphonsus (Piet) de Bont. 

Piet de Bont: Broodbakker, bestuurder en organisator door Thieu Vlemmix Petrus, Alphonsus de Bont werd 

in Oers geboren op dinsdag 24 augustus 1915. In 1941 trouwde hij met Petronella van Oosterhout, een 

Zilsterse schone. Samen kregen ze een zoon: Wally. Lange tijd had Petrus, ofwel Piet, een broodbakkerij op 

de Blaartseweg. Eerst bezorgde hij het brood met de bakfiets, later met de bestelauto. Bontburgers Daarna 

werd hij eigenaar van een frietzaak, annex cafetaria met automaat; daar waar nu cafetaria Zilst gevestigd is. 

Maar het was zijn vrouw Nella die er de regie voerde. Piet’s liefhebberij lag immers ergens anders. De 

Bontburgers waren overigensjd en zijd bekend; hamburgers met door Nella’s zelfgemaakte saus. 

Onovertroffen tot de dag van vandaag. Wielerclub Brabantia Nella en Piet waren aan elkaar gewaagd. Maar 

als zijn vrouw ’t echt op de heupen had, maakte manlief zich ijlings uit de voeten. Dan viel er immers geen 

greintje eer te behalen voor de hartstochtelijke wielerorganisator. In 1958 richtte hij Wielerb Brabantia op. 

Een nu nog steeds levendige vereniging. Jarenlang was hij daarvan de voorzitter en inspirator. Maar hij was 

ook bestuurder van de Kempische Biljartbond, zat de Supportersclub van UNA voor en bestuurde de 

plaatselijke duivenclub. Pis drang om dingen tot stand te brengen en er richting aan te geven, was ongekend 

en nagenoeg ongeremd. De Koers van Oers Grote faam verwierf de Bont ook buitendörps. Zoals in z’n rol 

als organisator van de Koers van Oers. ‘Het’spektakel van ’t jaar in de regio. De voormalige bakker gooide 

daarbij al zijn charmes en organisatie-talent in de strijd. Het resultaat: de kasteleinsvrouwen van Veldhoven 

stonden met de fiets aan de start: Toos en Leen Lukken, Sjannie Boogers, Mia en Nel Tops, Mia Geven, Jaan 

vane Boomen, enz. Niets zwak geslacht van achter de tap, maar plots een sportief gezelschap op de fiets. 

Niet gehinderd door enige voorkennis van de wielersport, noch door angst voor de uitdaging, wachtten ze 

niks af. Meteen na de start ‘ging ut urro. Gebogen over het stuur, stampten de dames op de pedalen van hun 

dames fietsen. De stevige Brabantse dijen maalden soepel als ouderse koffiemolens langs de smalle 

fietszadels. En ze tilden daarbij het – bij velen niet onaanzienlijke – achterwe, zo elegant mogelijk richting het 



  

  

zwerk van Oers. Een kluwen op wielen, baande zich zo een weg langs het schreeuwende volk. Door een 

odeur van frietlucht en gebakken frikadellen heen, op weg naar de meet. Dat sprak de massa aan. De 

kroegen zoudena afloop vollopen. Gespreksstof genoeg. Fantasieën in overvloed, visioenen zelfs. Tot op de 

dag van heden schijnen er nog mannen behept te zijn met het ‘syndroom van Oers’. Kippen zochten hevig 

kakelend een veilig heenkomen in hun vertrouwde hokken. De nonnen achtere ramen van het klooster 

raakten hillemoal van de leg. En ze probeerden de rampspoed buiten af te wenden, door het aanroepen van 

alle Heiligen in de hemel en het aanheffen van talrijke litanieën. De geestelijkheid aan de kant van de weg 

deed er insen bekant alles aan, om zich aan dit godslasterlijke tafereel te onttrekken. Schielijk gaven ze zich 

over aan het slaan van zoveel mogelijk kruistekens. Dat belette hen echter niet om tussendoor de ogen toch 

nog stiekem goed de kost te geven. Hets ook niet niks. Deze contreien waren nog maar pas bevrijd van de 

poffer en de snelzeiker (een lange rok welke vrouwen in staat stelde om onderweg naar de kerk hun plas 

midden op de weg te doen). En nu dan deze revolutie. Organisator Piet de Bontd die zorgen allemaal niet. 

Die was zelfs al zowat in de (zevende) hemel aanbeland. Dat kwam door het grote aantal gratis consumpties 

dat ie aangeboden had gekregen vanwege het verpletterende succes. Hij was in kennelijke staat en niet meer 

bij mae om de prijsuitreiking te doen. Gemoedelijk en getapt De Bont, een gemoedelijke vent. Kwaad was hij 

bijna nooit. Letterlijk en figuurlijk was hij erg getapt en bezat veel vrienden, nauwelijks vijanden. Bij 

strubbelingen wist Piet altijd wel een oplossing te bedenken, waardoor strijdende partijen elkaweer vonden. 

Een opmerkelijk patroon vormde zijn dagindeling. In zijn bakkerstijd bakte hij in de nacht en vroege morgen 

en bracht het brood op bakkersfiets, respectievelijk bestelauto, rond. Daarna was ‘t tijd voor z’n andere 

ronde. En die liep ls de vele dorpskroegen. Onder een stevige pot bier bokste hij zaakjes voor elkaar, haalde 

premies op voor de wielerwedstrijden, onderhield contacten en loste met soepele geest geschillen op. Hij 

was de letterlijke verpersoonlijking van ‘het broodde spelen’. Het ene bracht hij rond en het andere 

organiseerde hij. Op 1 april 1989 stierf deze wielerpionier en man van het volk, op 73-jarige leeftijd. Veel te 

vroeg, maar geleefd heeft hij! ©2007 Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis. 

 

 

Vb. Petronella Helena Cornelia de Bont, dochter van Johannes Cornelis de Bont (IVb), op pagina 

2 en Johanna Senders, geboren op donderdag 30 mei 1912 in Zeelst, overleden (86 jaar oud) op 

zondag 21 maart 1999 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 24 en 27 jaar oud) op 

vrijdag 23 oktober 1936 in Eindhoven met Krijn de Bruijn, geboren op dinsdag 23 maart 1909 in 

Rotterdam, overleden (76 jaar oud) op donderdag 26 december 1985 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Vc. Petrus Martinus Gerardus de Bont, zoon van Johannes Cornelis de Bont (IVb), op pagina 2 en 

Johanna Senders, geboren op zaterdag 16 januari 1915 in Zeelst, elektrisch fitter, overleden (79 

jaar oud) op zaterdag 5 februari 1994 in Port Macquarie [new south wales, Australië], begraven 

op woensdag 9 februari 1994 aldaar, trouwde met Cornelia Honorina Maria de Kroon, dochter 

van Antonius de Kroon en Maria Cornelia van Gils, geboren op zaterdag 5 mei 1917 in 

Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt VI, op pagina 5. 

 

Vd. Johannes Martinus Henricus de Bont, zoon van Johannes Cornelis de Bont (IVb), op pagina 2 en 

Johanna Senders, geboren op dinsdag 28 juni 1921 in Eindhoven, overleden (73 jaar oud) op 

maandag 24 oktober 1994 in Hengelo, trouwde (31 jaar oud) op donderdag 18 december 1952 in 

Tilburg met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Marcus Johannes de Bont, geboren op zaterdag 23 september 1967 in Amsterdam, 

overleden (37 jaar oud) op zondag 5 december 2004 in Hengelo. 

 

Ve. Martina Johanna Henriette de Bont, dochter van Johannes Cornelis de Bont (IVb), op pagina 



  

  

2 en Johanna Senders, geboren op woensdag 19 maart 1924 in Eindhoven, overleden (79 jaar oud) 

op zondag 28 december 2003 aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 30 jaar oud) op 

vrijdag 18 januari 1952 in Eindhoven met Josephus Cornelis (Sjef) Gruijters, zoon van Johannes 

Cornelis Gruijters en Petronella Antonia Cornelia Reemers, geboren op 

woensdag 2 november 1921 in Eindhoven, overleden (78 jaar oud) op donderdag 13 april 2000 in 

Veldhoven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Vf. Hans Jozeph de Bont, zoon van Antonius Petrus de Bont (IVc), op pagina 2 en Henriette Maria 

Boudewina van der Zee, geboren op maandag 18 februari 1924 in Nijmegen, overleden (76 jaar 

oud) op vrijdag 24 november 2000 in Amsterdam, trouwde (31 jaar oud) op dinsdag 26 juli 1955 

in Amsterdam met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Generatie VI 
 

 

VI. (Niet openbaar), kind van Petrus Martinus Gerardus de Bont (Vc), op pagina 4 en Cornelia 

Honorina Maria de Kroon, relatie. 

 Hij krijgt een kind: 

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

geboren. 

 

  

 


