
  

  

Parenteel van Merck de Bonte. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Merck de Bonte, geboren omstreeks 1550 in Steenhuffel [vlaams-brabant, België], trouwde (1) 

met Kathelijne de Moor. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Laureys de Bont. 

2. Philippyne de Bont. 

3. Christiaan de Bont, geboren omstreeks 1585 in Malderen [vlaams-brabant, België], 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 23 januari 1661 aldaar, volgt 

II, hieronder. 

 

 Merck de Bonte, trouwde (2) met Maria Addiers. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie II 
 

 

II. Christiaan de Bont, zoon van Merck de Bonte (I), hierboven en Kathelijne de Moor, geboren 

omstreeks 1585 in Malderen [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 75 jaar oud) op 

zondag 23 januari 1661 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) op 

dinsdag 3 juli 1607 in Malderen [vlaams-brabant, België] met Philippyne Pieters, geboren 

omstreeks 1578. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jan de Bont, gedoopt op maandag 7 april 1608 in Malderen [vlaams-brabant, België]. 

2. Gielys de Bont, gedoopt op vrijdag 25 juni 1610 25 Juni 1610 of 25 Juli 1610 in 

Malderen [vlaams-brabant, België]. 

3. Franciscus de Bont, gedoopt op maandag 20 juni 1616 in 

Malderen [vlaams-brabant, België]. 

4. Laurentius de Bont, gedoopt op zondag 17 februari 1619 in 

Malderen [vlaams-brabant, België], begraven op maandag 11 november 1669 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt IIIa, hieronder. 

5. Christiaan de Bont, gedoopt op woensdag 26 oktober 1622 in 

Malderen [vlaams-brabant, België], volgt IIIb, op pagina 2. 

6. Maria de Bont, gedoopt op zaterdag 16 augustus 1625 16 Augustus 1625 of 19 

Augustus 1625 in Malderen [vlaams-brabant, België]. 

7. Catharina de Bont, geboren op dinsdag 27 maart 1629 in 

Malderen [vlaams-brabant, België]. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Laurentius de Bont, zoon van Christiaan de Bont (II), hierboven en Philippyne Pieters, gedoopt 

op zondag 17 februari 1619 in Malderen [vlaams-brabant, België], begraven op 

maandag 11 november 1669 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) op dinsdag 26 november 1641 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Laurentia van den Eeden, dochter van Jan van den 

Eeden en Anna Verlinden, geboren omstreeks 1621, begraven op woensdag 4 november 1693 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Joanna de Bont, gedoopt op dinsdag 18 november 1642 in Ramsdonk. 



  

  

2. Augustinus de Bont, geboren op vrijdag 17 november 1645 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op woensdag 14 oktober 1716 aldaar, 

volgt IVa, hieronder. 

3. Henricus de Bont, gedoopt op maandag 3 februari 1648 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

4. Judoca de Bont, gedoopt op donderdag 18 februari 1649 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

5. Guilelmus de Bont, gedoopt op vrijdag 23 augustus 1652 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

6. Levenloos geboren zoon de Bont, geboren omstreeks 1654. 

7. Joanes de Bont, geboren omstreeks 1654. 

8. Maria de Bont, geboren omstreeks 1654. 

9. Arnoldus de Bont, gedoopt op zondag 3 oktober 1655 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt IVb, hieronder. 

10. Daniel de Bont, gedoopt op vrijdag 29 maart 1658 in 

Malderen [vlaams-brabant, België]. 

11. Francisca de Bont, gedoopt op zondag 1 mei 1661 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 

IIIb. Christiaan de Bont, zoon van Christiaan de Bont (II), op pagina 1 en Philippyne Pieters, gedoopt 

op woensdag 26 oktober 1622 in Malderen [vlaams-brabant, België], trouwde (ongeveer 25 jaar 

oud) op dinsdag 26 mei 1648 in Malderen [vlaams-brabant, België] met Josina van Bosbeke. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Catharina de Bont, gedoopt op zondag 16 maart 1653 in 

Malderen [vlaams-brabant, België], begraven op zaterdag 12 september 1705 aldaar, 

trouwde (ongeveer 47 jaar oud) op maandag 22 november 1700 met Martinus 

Coremans. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Augustinus de Bont, zoon van Laurentius de Bont (IIIa), op pagina 1 en Laurentia van den 

Eeden, geboren op vrijdag 17 november 1645 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven 

op woensdag 14 oktober 1716 aldaar, trouwde (respectievelijk 48 en ongeveer 31 jaar oud) op 

zaterdag 24 juli 1694 in Ramsdonk met Anna van Crombrugh, gedoopt op 

woensdag 7 maart 1663 in Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Mathias de Bont, gedoopt op donderdag 16 januari 1698 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op vrijdag 10 januari 1777 aldaar, volgt 

Va, op pagina 3. 

 

IVb. Arnoldus de Bont, zoon van Laurentius de Bont (IIIa), op pagina 1 en Laurentia van den Eeden, 

gedoopt op zondag 3 oktober 1655 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 11 december 1683 in Ramsdonk 

met Maria van der Jeught, geboren omstreeks 1658, begraven op dinsdag 18 december 1725 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen: 

1. Antonius de Bont, geboren omstreeks 1690. 

2. Joannes de Bont, geboren omstreeks 1690. 

3. Laurentius de Bont, geboren omstreeks 1690. 

4. Petrus de Bont, geboren omstreeks 1690. 

5. Guilelmus de Bont, gedoopt op vrijdag 29 augustus 1692, begraven op 

woensdag 4 februari 1778 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt Vb, op pagina 

3. 



  

  

 

Generatie V 
 

 

Va. Mathias de Bont, zoon van Augustinus de Bont (IVa), op pagina 2 en Anna van Crombrugh, 

gedoopt op donderdag 16 januari 1698 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op 

vrijdag 10 januari 1777 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 

dinsdag 13 juni 1724 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Joanna Biesemans, gedoopt op 

woensdag 2 februari 1701 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op 

maandag 19 september 1763 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus de Bont, gedoopt op maandag 22 juli 1726 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op zaterdag 9 juni 1798 aldaar, volgt 

VIa, hieronder. 

 

Vb. Guilelmus de Bont, zoon van Arnoldus de Bont (IVb), op pagina 2 en Maria van der Jeught, 

gedoopt op vrijdag 29 augustus 1692, begraven op woensdag 4 februari 1778 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar 

oud) op woensdag 5 juli 1719 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Catharina van Gught, 

dochter van Jan van Gught en Catharina de Buyser, gedoopt op maandag 30 april 1696 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Antonius de Bont. 

2. Arnoldus de Bont. 

3. Cornelia de Bont. 

4. Egidius de Bont. 

5. Joannes de Bont. 

6. Petrus de Bont. 

7. Joannes de Bont, gedoopt op vrijdag 26 januari 1720 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op zondag 24 februari 1793 in 

Ramsdonk, volgt VIb, hieronder. 

8. Henricus de Bont, gedoopt in 1735 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt 

VIc, op pagina 4. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Petrus de Bont, zoon van Mathias de Bont (Va), hierboven en Joanna Biesemans, gedoopt op 

maandag 22 juli 1726 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op zaterdag 9 juni 1798 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 4 mei 1763 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Anna Maria van Ingelgom, gedoopt op 

zaterdag 17 oktober 1744 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op 

dinsdag 13 april 1784 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Henricus de Bont, gedoopt op maandag 16 april 1770 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

maandag 26 december 1831 aldaar, volgt VIIa, op pagina 4. 

 

VIb. Joannes de Bont, zoon van Guilelmus de Bont (Vb), hierboven en Catharina van Gught, gedoopt 

op vrijdag 26 januari 1720 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op 

zondag 24 februari 1793 in Ramsdonk, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 19 jaar 

oud) op zaterdag 20 maart 1751 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Anna van Lier, 

dochter van Petrus van Lier en Petronella van Ingelgom, gedoopt op zondag 1 juli 1731 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], begraven op vrijdag 14 maart 1794 in Ramsdonk. 



  

  

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Anna Maria de Bont. 

2. Arnoldus de Bont. 

3. Catharina de Bont. 

4. Egidius de Bont. 

5. Henricus de Bont. 

6. Joannes Baptista de Bont. 

7. Maria de Bont. 

8. Philippus de Bont. 

9. Joannes Baptista de Bont, gedoopt op zondag 30 september 1759 in Ramsdonk, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 23 augustus 1833 aldaar, volgt 

VIIb, hieronder. 

 

VIc. Henricus de Bont, zoon van Guilelmus de Bont (Vb), op pagina 3 en Catharina van Gught, 

gedoopt in 1735 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en 

ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 10 februari 1779 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met 

Johanna Maria de Moor, geboren omstreeks 1752. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Egidius de Bondt, gedoopt op vrijdag 16 april 1784 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Henricus de Bont, zoon van Petrus de Bont (VIa), op pagina 3 en Anna Maria van Ingelgom, 

gedoopt op maandag 16 april 1770 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 

61 jaar oud) op maandag 26 december 1831 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 

ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 18 april 1799 in Ruisbroek [antwerpen, België] met Maria 

Theresia van der Wilt, gedoopt op woensdag 27 januari 1779 in Puurs [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1846 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Josephus de Bont, overleden op dinsdag 1 april 1873 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (Maria Anna 34 jaar oud) op 

donderdag 4 november 1858 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Maria Anna 

Roelants, geboren op dinsdag 26 oktober 1824 in Steenhuffel [vlaams-brabant, België], 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1880 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIb. Joannes Baptista de Bont, zoon van Joannes de Bont (VIb), op pagina 3 en Anna van Lier, 

gedoopt op zondag 30 september 1759 in Ramsdonk, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op 

vrijdag 23 augustus 1833 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 28 jaar 

oud) op zondag 12 september 1802 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Theresia 

Lammens, gedoopt op woensdag 2 maart 1774 in Brussel [vlaams-brabant, België], spinster, 

overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1854 in Ramsdonk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Francisca de Bondt. 

2. Joannes Franciscus de Bondt. 

3. Petrus Joannes de Bondt. 

4. Philippus de Bondt, gedoopt op donderdag 19 februari 1807 in Ramsdonk, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) op zondag 12 september 1880 in 

Brussel [vlaams-brabant, België], volgt VIII, hieronder. 

 

Generatie VIII 



  

  

 

 

VIII. Philippus de Bondt, zoon van Joannes Baptista de Bont (VIIb), hierboven en Theresia Lammens, 

gedoopt op donderdag 19 februari 1807 in Ramsdonk, molenaarsknecht, werkman, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) op zondag 12 september 1880 in Brussel [vlaams-brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 34 en 26 jaar oud) op donderdag 23 september 1841 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Joanna Catharina van den Bossche, dochter van Petrus 

van den Bossche en Maria Theresia de Maeyer, geboren op zondag 5 maart 1815 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], dienstmeid, overleden (28 jaar oud) op 

donderdag 14 december 1843 in Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Josephus de Bondt, geboren op dinsdag 22 november 1842 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 2 september 1916 in Ramsdonk, volgt IX, hieronder. 

 

Generatie IX 
 

 

IX. Petrus Josephus de Bondt, zoon van Philippus de Bondt (VIII), op pagina 4 en Joanna Catharina 

van den Bossche, geboren op dinsdag 22 november 1842 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], dagloner, landbouwer, overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 2 september 1916 in Ramsdonk, trouwde (beiden 24 jaar oud) (1) op 

woensdag 24 april 1867 in Ramsdonk met Judith Marie Sollie, dochter van Jan Baptist Sollie en 

Elisabeth van den Heede, geboren op dinsdag 16 augustus 1842 in Ramsdonk, overleden (33 jaar 

oud) op zondag 6 augustus 1876 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Philippus Sylvester de Bondt, geboren op maandag 30 december 1867 in Ramsdonk, 

overleden (15 dagen oud) op dinsdag 14 januari 1868 aldaar. 

2. Franciscus Alphons de Bondt, geboren op zaterdag 21 november 1868 in Ramsdonk, 

overleden (74 jaar oud) op zaterdag 6 november 1943 aldaar, volgt Xa, op pagina 6. 

3. Joannes Ludovicus de Bondt, geboren op dinsdag 1 februari 1870 in Ramsdonk, 

overleden (57 jaar oud) op zondag 10 juli 1927 in 

Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], volgt Xb, op pagina 6. 

4. Carolus Franciscus de Bondt, geboren op woensdag 1 maart 1871 in 

Ramsdonk, stofwever, overleden (23 jaar oud) op woensdag 6 februari 1895 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België]. 

5. Joannes Baptista de Bondt, geboren op dinsdag 13 mei 1873 in Ramsdonk, overleden 

(25 jaar oud) op woensdag 12 april 1899 aldaar, volgt Xc, op pagina 7. 

6. Anna Maria de Bondt, geboren op donderdag 15 oktober 1874 in Ramsdonk, 

overleden (29 jaar oud) op donderdag 25 augustus 1904 aldaar, volgt Xd, op pagina 7. 

7. Nicolaus de Bondt, geboren op dinsdag 14 maart 1876 in Ramsdonk, overleden (72 

jaar oud) op zaterdag 17 april 1948 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt 

Xe, op pagina 7. 

 

 Petrus Josephus de Bondt, trouwde (respectievelijk 34 en 25 jaar oud) (2) op vrijdag 22 juni 1877 

in Ramsdonk met Rosalia Melania Kerremans, dochter van Franciscus Kerremans en Maria 

Theresia de Maeyer, geboren op dinsdag 3 februari 1852 in Ramsdonk, overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 1 februari 1916 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Petrus Jan de Bondt, geboren op zondag 21 april 1878 in Ramsdonk, overleden (57 

jaar oud) op maandag 22 juli 1935 in Aalst [oost-vlaanderen, België], volgt Xf, op 

pagina 8. 

2. Rosalia de Bondt, geboren op zondag 7 maart 1880 in Ramsdonk, kloosterlinge, 

overleden (32 jaar oud) op maandag 22 april 1912 in 



  

  

Sint-Pieters-Jette [vlaams-brabant, België]. 

3. Isidorus de Bondt, geboren op maandag 18 juli 1881 in Ramsdonk, trouwde 

(respectievelijk 28 en ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 13 november 1909 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Maria Leonia de Keersmaecker, geboren 

omstreeks 1882. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Maria Elisa de Bondt, geboren op dinsdag 13 februari 1883 in Ramsdonk, overleden 

(3 jaar oud) op dinsdag 27 april 1886 aldaar. 

5. Eduard de Bondt, geboren op dinsdag 10 februari 1885 in Ramsdonk, overleden (78 

jaar oud) op donderdag 31 oktober 1963 in Mechelen [antwerpen, België], volgt Xg, op 

pagina 8. 

6. Eugeen Evarist de Bondt, geboren op dinsdag 25 oktober 1887 in Ramsdonk, 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 6 november 1918 in Harderwijk, volgt Xh, op 

pagina 8. 

7. Elisabeth de Bondt, geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Ramsdonk, overleden 

(67 jaar oud) op zondag 6 april 1958 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], 

volgt Xi, op pagina 9. 

8. Maria Josepha de Bondt, geboren op donderdag 14 april 1892 in Ramsdonk. 

9. Philip de Bondt, geboren op maandag 24 augustus 1896 in Ramsdonk, overleden (47 

jaar oud) op zondag 28 mei 1944 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt Xj, op 

pagina 9. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Franciscus Alphons de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Judith 

Marie Sollie, geboren op zaterdag 21 november 1868 in Ramsdonk, werkman, mandenvlechter, 

overleden (74 jaar oud) op zaterdag 6 november 1943 in Ramsdonk, trouwde (respectievelijk 23 

en 20 jaar oud) op donderdag 28 juli 1892 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met 

Maria Ludovica Thielemans, dochter van Jaak Thielemans en Johanna Maria Verbruggen, 

geboren op zondag 26 november 1871 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden 

(61 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1933 in Ramsdonk. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Lodewijk de Bondt, geboren op woensdag 22 maart 1893 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], werkman, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 13 januari 1963 in Willebroek [antwerpen, België]. 

2. Alfons Jaak de Bondt, geboren op zondag 11 maart 1894 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 10 augustus 1960 in Mechelen [antwerpen, België], volgt XIa, op pagina 9. 

3. Jan Baptist de Bondt, geboren op dinsdag 4 februari 1896 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 7 oktober 1966 in Etterbeek [vlaams-brabant, België], volgt XIb, op pagina 10. 

4. Maria Judith de Bondt, geboren op vrijdag 22 juli 1898 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (85 jaar oud) op 

dinsdag 29 november 1983, volgt XIc, op pagina 10. 

5. Delphina Celina de Bondt, geboren op donderdag 6 april 1905 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (45 jaar oud) op 

vrijdag 16 februari 1951 in Brussel [vlaams-brabant, België], volgt XId, op pagina 11. 

6. Sophia Germana de Bondt, geboren op zaterdag 2 mei 1908 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (83 jaar oud) op 

woensdag 1 januari 1992, volgt XIe, op pagina 11. 

 

Xb. Joannes Ludovicus de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Judith 

Marie Sollie, geboren op dinsdag 1 februari 1870 in Ramsdonk, brouwergast, overleden (57 jaar 

oud) op zondag 10 juli 1927 in Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], trouwde met Maria 



  

  

Adriana Thyssen, geboren op zondag 8 augustus 1880 in 

Sint-Jans-Molenbeek [vlaams-brabant, België], herbergierster, overleden (64 jaar oud) op 

donderdag 5 juli 1945 in Etterbeek [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Pieter Frans de Bondt, geboren op vrijdag 18 januari 1901 in 

Laken [vlaams-brabant, België], schilder, arbeider, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 17 oktober 1968 in Brussel [vlaams-brabant, België]. 

2. Jan Lodewijk de Bondt, geboren op zondag 17 mei 1903 in 

Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], autogeleider, overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 23 februari 1972 in Brussel [vlaams-brabant, België], trouwde met Francisca 

Joanna Schabon, geboren op woensdag 30 oktober 1907 in 

Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], overleden (61 jaar oud) op 

maandag 21 juli 1969 in Vilvoorde [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Frans Antoon de Bondt, geboren op zondag 27 november 1904 in 

Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], overleden (51 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1956 aldaar, volgt XIf, op pagina 11. 

 

Xc. Joannes Baptista de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Judith Marie 

Sollie, geboren op dinsdag 13 mei 1873 in Ramsdonk, overleden (25 jaar oud) op 

woensdag 12 april 1899 aldaar, trouwde met Gravilda Maria Liessens, geboren op 

vrijdag 2 oktober 1874 in Hillegem [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Marie Justine (Celestina) de Bondt, geboren op donderdag 26 januari 1899 in 

Ramsdonk, overleden (7 maanden oud) op zaterdag 23 september 1899 in 

Hillegem [oost-vlaanderen, België]. 

 

Xd. Anna Maria de Bondt, dochter van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Judith Marie 

Sollie, geboren op donderdag 15 oktober 1874 in Ramsdonk, overleden (29 jaar oud) op 

donderdag 25 augustus 1904 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 26 jaar oud) op 

woensdag 19 februari 1896 in Ramsdonk met Franciscus van Moer, geboren op 

donderdag 21 oktober 1869 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], koster, organist, 

overleden (85 jaar oud) op woensdag 20 juli 1955 in Ramsdonk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Aloïs Frans van Moer, geboren op zaterdag 14 november 1896 in 

Ramsdonk, beeldhouwer, sculpteur, overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 2 december 1967 in Ramsdonk, trouwde met Maria Theresia Schellemans, 

geboren op dinsdag 19 april 1898 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden 

(70 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1968 in Mechelen [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Judith van Moer, geboren op woensdag 6 oktober 1897 in Ramsdonk, overleden (86 

jaar oud) op maandag 5 december 1983 in Duffel [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 36 en 29 jaar oud) op zaterdag 21 oktober 1933 in Ramsdonk met 

George D'hollander, geboren op dinsdag 29 december 1903 in 

Schaarbeek, België [vlaams-brabant, België], kopergraveerder, overleden (88 jaar oud) 

op woensdag 9 december 1992 in Castelnau D'auzan [gers, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Elisabeth van Moer, geboren op maandag 17 oktober 1898 in 

Ramsdonk, kunstschilder, onderwijzer, overleden (94 jaar oud) op 

woensdag 11 november 1992 in Rijsel [nord, Frankrijk], trouwde met Jozef Pas, 

geboren op zondag 8 juli 1900 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (83 

jaar oud) op maandag 19 maart 1984 in Schoten [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Jan Jozef van Moer, geboren op vrijdag 8 februari 1901 in Ramsdonk, oud-koloniaal, 

overleden (56 jaar oud) op zondag 30 juni 1957 in Leuven [vlaams-brabant, België], 



  

  

trouwde met Anna Maria Carlier, geboren op zaterdag 7 oktober 1899 in Ramsdonk, 

overleden (59 jaar oud) op maandag 15 december 1958 in 

Brussel [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xe. Nicolaus de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Judith Marie Sollie, 

geboren op dinsdag 14 maart 1876 in Ramsdonk, overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 17 april 1948 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 23 en 24 

jaar oud) op dinsdag 23 januari 1900 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Maria Ludovica 

van Hoek, geboren op vrijdag 8 oktober 1875 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden 

(89 jaar oud) op vrijdag 19 februari 1965 in Hoboken [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jules de Bondt, geboren op zondag 19 augustus 1900 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (83 jaar oud) op woensdag 25 juli 1984 

in Mechelen [antwerpen, België], trouwde met Elisa Carlier, geboren op 

woensdag 15 maart 1905 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 14 februari 1984 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Jan de Bondt, geboren op donderdag 21 januari 1904 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (58 jaar oud) op 

donderdag 10 januari 1963 in Mechelen [antwerpen, België], volgt XIg, op pagina 11. 

3. Maria de Bondt, geboren op donderdag 19 september 1907, volgt XIh, op pagina 11. 

 

Xf. Petrus Jan de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Rosalia Melania 

Kerremans, geboren op zondag 21 april 1878 in Ramsdonk, landbouwer, steenbakker, overleden 

(57 jaar oud) op maandag 22 juli 1935 in Aalst [oost-vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 

21 en 30 jaar oud) op donderdag 9 november 1899 in Aalst [oost-vlaanderen, België] met Maria 

Clothilde Buyle, dochter van Seraphinus Buyle en Anna Maria van de Maele, geboren op 

donderdag 29 april 1869 in Herdersem [oost-vlaanderen, België], overleden (80 jaar oud) op 

zaterdag 28 januari 1950 in Overboelare [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Anna Maria Romania de Bondt, geboren op zaterdag 3 maart 1900 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (81 jaar oud) op 

woensdag 30 september 1981 in Liedekerke, volgt XIi, op pagina 12. 

2. Jozef de Bondt, geboren op vrijdag 22 augustus 1902 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (76 jaar oud) op maandag 16 april 1979 

aldaar, volgt XIj, op pagina 12. 

3. Remi Octaaf Isidoor de Bondt, geboren op dinsdag 24 mei 1904 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (68 jaar oud) op woensdag 21 maart 1973 

aldaar, volgt XIk, op pagina 12. 

4. Robert de Bondt, geboren op dinsdag 27 maart 1906 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (83 jaar oud) op 

woensdag 20 september 1989 aldaar, volgt XIl, op pagina 13. 

5. Estella Maria Stephania de Bondt, geboren op dinsdag 8 juni 1909 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (89 jaar oud) op zondag 14 februari 1999 in 

Essen [antwerpen, België], volgt XIm, op pagina 13. 

6. Eduard Louis de Bondt, geboren op maandag 22 mei 1911 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (56 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1968 in 

Gentbrugge [oost-vlaanderen, België], volgt XIn, op pagina 13. 

 

Xg. Eduard de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Rosalia Melania 

Kerremans, geboren op dinsdag 10 februari 1885 in Ramsdonk, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 31 oktober 1963 in Mechelen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 26 en 24 

jaar oud) (1) op zaterdag 1 juli 1911 in Ramsdonk met Delphina Brusselmans, geboren op 

zondag 13 februari 1887 in Steenhuffel [vlaams-brabant, België], overleden (46 jaar oud) op 

dinsdag 7 november 1933 in Ramsdonk. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 



  

  

1. Frans Kamiel de Bondt, geboren omstreeks 1921 in Ramsdonk. 

 

 Eduard de Bondt, trouwde (2) met Maria Victorina Wanlin, geboren op maandag 2 oktober 1882 

in Mechelen [antwerpen, België], overleden (76 jaar oud) op vrijdag 20 februari 1959 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xh. Eugeen Evarist de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Rosalia 

Melania Kerremans, geboren op dinsdag 25 oktober 1887 in Ramsdonk, overleden (31 jaar oud) 

op woensdag 6 november 1918 in Harderwijk, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op 

zaterdag 27 januari 1912 in Ramsdonk met Josephina Moerenhout, geboren op 

maandag 30 december 1889 in Wolvertem [vlaams-brabant, België], overleden (25 jaar oud) op 

zaterdag 16 oktober 1915 in Brussel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Pieter Jozef de Bondt. 

 

Xi. Elisabeth de Bondt, dochter van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Rosalia Melania 

Kerremans, geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Ramsdonk, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 6 april 1958 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], trouwde met Johannes 

Baptista Dietens, zoon van Ludovicus Dietens en Joanna Petronella de Bondt, geboren op 

vrijdag 3 november 1882 in Mechelen [antwerpen, België], overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 20 september 1950. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Melanie Dietens, geboren op donderdag 30 mei 1912 in Ramsdonk, trouwde 

(respectievelijk 20 en 24 jaar oud) op zaterdag 13 mei 1933 in Ramsdonk met Jozef 

Albrecht, geboren op donderdag 31 december 1908 in 

Steenhuffel [vlaams-brabant, België], overleden (89 jaar oud) op 

woensdag 23 september 1998 in Willebroek [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Jeanne Dietens, geboren op dinsdag 29 juni 1920 in Ramsdonk, overleden (61 jaar 

oud) op maandag 7 december 1981 in Duffel [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op vrijdag 4 september 1942 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Frans Verbeek, geboren op 

vrijdag 26 augustus 1921 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], elektricien, 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1985 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Stefaan Corneel (Etiene) Dietens, geboren op zaterdag 6 december 1924 in 

Ramsdonk, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1974 in 

Mechelen [antwerpen, België], trouwde (beiden 22 jaar oud) (1) op 

woensdag 3 september 1947 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met 

Germaine Goossens, geboren op zaterdag 3 januari 1925 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (26 jaar oud) op 

zaterdag 13 oktober 1951 in Mechelen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (28 jaar oud) (2) op donderdag 5 november 1953 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Xj. Philip de Bondt, zoon van Petrus Josephus de Bondt (IX), op pagina 5 en Rosalia Melania 

Kerremans, geboren op maandag 24 augustus 1896 in Ramsdonk, overleden (47 jaar oud) op 

zondag 28 mei 1944 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar 

oud) op zondag 22 juli 1917 in Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Josephina Christina de 

Bondt, geboren op maandag 18 mei 1896 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (77 

jaar oud) op zaterdag 30 juni 1973 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Elisabeth de Bondt, geboren op zaterdag 17 november 1917 in 



  

  

Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt XIo, op pagina 13. 

2. Françine de Bondt, geboren op zondag 6 juli 1919 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], volgt XIp, op pagina 14. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Alfons Jaak de Bondt, zoon van Franciscus Alphons de Bondt (Xa), op pagina 6 en Maria 

Ludovica Thielemans, geboren op zondag 11 maart 1894 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 10 augustus 1960 in Mechelen [antwerpen, België], trouwde met Maria Theresia 

Spinael, geboren op donderdag 18 augustus 1892 in Nieuwrode [vlaams-brabant, België], 

overleden (97 jaar oud) op donderdag 28 juni 1990 in Mechelen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Jozefina Fransica de Bondt, geboren op dinsdag 18 oktober 1921 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], volgt XIIa, op pagina 14. 

 

XIb. Jan Baptist de Bondt, zoon van Franciscus Alphons de Bondt (Xa), op pagina 6 en Maria 

Ludovica Thielemans, geboren op dinsdag 4 februari 1896 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (70 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1966 in 

Etterbeek [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 22 en 27 jaar oud) op 

donderdag 22 augustus 1918 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Maria Rosalia 

Thielemans, geboren op zondag 8 maart 1891 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], 

overleden (79 jaar oud) op maandag 28 september 1970 in Etterbeek [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Emiel Lodewijk de Bondt, geboren op zondag 23 februari 1919 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (61 jaar oud) op 

donderdag 6 maart 1980 in Vilvoorde [vlaams-brabant, België], volgt XIIb, op pagina 

14. 

2. Frans Eli de Bondt, geboren op vrijdag 16 juli 1920 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (22 jaar oud) op 

dinsdag 2 februari 1943 aldaar, trouwde (beiden 22 jaar oud) op 

maandag 16 november 1942 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met 

Louise Rober, dochter van Louis Rober en de Bondt, geboren op 

zondag 15 augustus 1920 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIc. Maria Judith de Bondt, dochter van Franciscus Alphons de Bondt (Xa), op pagina 6 en Maria 

Ludovica Thielemans, geboren op vrijdag 22 juli 1898 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (85 jaar oud) op 

dinsdag 29 november 1983, trouwde (respectievelijk 20 en 24 jaar oud) (1) op 

donderdag 29 augustus 1918 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Jan Lodewijk 

van Ingelgom, zoon van Jan Baptist van Ingelgom en Maria Ludovica de Wit, geboren op 

woensdag 17 januari 1894 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], woonde Oostvaartdijk 16 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] op donderdag 14 november 1918, overleden (24 jaar 

oud) op donderdag 14 november 1918 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] Op 14 

november 1918 om halfacht explodeerde munitie in een treinwagon. Twintig personen, jong en 

oud, kwamen om. Velen werden gewond. Op het station stond een munutietrein, die door één of 

andere onvoorzichtigheid ontplofte. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Albert Frans Lodewijk van Ingelgom, geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (63 jaar oud) op 

maandag 12 november 1979 in Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], volgt XIIc, op 

pagina 14. 



  

  

2. Jan Joris van Ingelgom, geboren op woensdag 12 maart 1919 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], douanier, overleden (73 jaar oud) op 

vrijdag 13 november 1992, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) op 

woensdag 18 april 1945 met Elisabeth Versnaeyen, geboren op dinsdag 13 juli 1915 in 

Gijzenzele [oost-vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maria Judith de Bondt, trouwde (respectievelijk 21 en 32 jaar oud) (2) op zaterdag 12 juni 1920 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Johannes de Smedt, geboren op 

dinsdag 6 maart 1888 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], chauffeur, overleden (83 

jaar oud) op dinsdag 1 februari 1972 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Andre 26 jaar oud) op zaterdag 15 september 1956 in 

Etterbeek [vlaams-brabant, België] met Andre Saume, geboren op 

zaterdag 12 april 1930 in Etterbeek [vlaams-brabant, België], privé-detective, 

overleden (52 jaar oud) op zondag 31 oktober 1982 in Elsene [vlaams-brabant, België]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XId. Delphina Celina de Bondt, dochter van Franciscus Alphons de Bondt (Xa), op pagina 6 en Maria 

Ludovica Thielemans, geboren op donderdag 6 april 1905 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (45 jaar oud) op vrijdag 16 februari 1951 

in Brussel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op 

donderdag 8 augustus 1929 in Ramsdonk met Albert Robbijns, zoon van Pieter Jan Robbijns en 

Filomena Roebse, geboren op vrijdag 28 december 1906 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], werkman, café-uitbater, overleden (61 jaar oud) op 

zondag 15 december 1968 in Brussel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

XIe. Sophia Germana de Bondt, dochter van Franciscus Alphons de Bondt (Xa), op pagina 6 en Maria 

Ludovica Thielemans, geboren op zaterdag 2 mei 1908 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], overleden (83 jaar oud) op woensdag 1 januari 1992, 

trouwde met Frans Philip van Baelen, zoon van Lodewijk van Baelen en Delphina Brusselmans, 

geboren op dinsdag 22 mei 1906 in Ramsdonk, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 29 juni 1976 in 

Bonheiden [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

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

geboren. 

3. (Niet openbaar), trouwde (Frans 24 jaar oud) (1) op zaterdag 31 augustus 1963 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Frans de Doncker, geboren op 

zondag 18 september 1938 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], bediende, 

overleden (hoogstens 51 jaar oud) voor 1990. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, 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. 

 

XIf. Frans Antoon de Bondt, zoon van Joannes Ludovicus de Bondt (Xb), op pagina 6 en Maria 

Adriana Thyssen, geboren op zondag 27 november 1904 in 

Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], autogeleider, overleden (51 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1956 in Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België], trouwde met Maria 

Elisabeth Hossey, geboren op woensdag 5 juli 1916 in Poperinge [west-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 



  

  

XIg. Jan de Bondt, zoon van Nicolaus de Bondt (Xe), op pagina 7 en Maria Ludovica van Hoek, 

geboren op donderdag 21 januari 1904 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], overleden (58 jaar 

oud) op donderdag 10 januari 1963 in Mechelen [antwerpen, België], trouwde met Celine de 

Donder, geboren op donderdag 23 september 1909 in Wolvertem [vlaams-brabant, België], 

overleden (71 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1981 in Mechelen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIh. Maria de Bondt, dochter van Nicolaus de Bondt (Xe), op pagina 7 en Maria Ludovica van Hoek, 

geboren op donderdag 19 september 1907, trouwde (beiden 24 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1932 in 

Ramsdonk met Jules Carlier, geboren op dinsdag 28 januari 1908 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België], schrijnwerker. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Urbain Bogaert en Juliette van 

der Gucht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIi. Anna Maria Romania de Bondt, dochter van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria 

Clothilde Buyle, geboren op zaterdag 3 maart 1900 in Aalst [oost-vlaanderen, België], regentes, 

overleden (81 jaar oud) op woensdag 30 september 1981 in Liedekerke, trouwde (beiden 31 jaar 

oud) op woensdag 21 oktober 1931 in Aalst [oost-vlaanderen, België] met Frans Mathildis 

Keppens, geboren op zaterdag 13 oktober 1900 in Aalst [oost-vlaanderen, België], onderwijzer, 

overleden (75 jaar oud) op zondag 11 juli 1976 in Aalst [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Frans Claeys en Bassez. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Jozef de Smedt en Marquerite 

Blondeel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIj. Jozef de Bondt, zoon van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria Clothilde Buyle, 

geboren op vrijdag 22 augustus 1902 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], onderwijzer, schoolhoofd, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 16 april 1979 in Aalst [oost-vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar 

oud) op maandag 14 september 1925 in Aalst [oost-vlaanderen, België] met Augusta de Wolf, 

dochter van Augustus de Wolf en Esther Ida Joanna Mertens, geboren op maandag 27 juni 1904 

in Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (72 jaar oud) op zondag 6 maart 1977 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Ignace de Bondt, geboren op zaterdag 12 juni 1926 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], priester, overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 12 juni 1999 in Aalter [oost-vlaanderen, België]. 

2. Lucien de Bondt, geboren op zondag 25 december 1927 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 6 september 1984 aldaar, volgt XIId, op pagina 14. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIe, op pagina 15. 

4. (Niet openbaar), volgt XIIf, op pagina 15. 

5. Marc de Bondt, geboren op vrijdag 18 maart 1938 in Aalst [oost-vlaanderen, België], 

overleden (59 jaar oud) op vrijdag 26 december 1997 in 

Kortrijk [west-vlaanderen, België], volgt XIIg, op pagina 15. 

6. (Niet openbaar), volgt XIIh, op pagina 15. 

7. (Niet openbaar), volgt XIIi, op pagina 15. 

8. (Niet openbaar), volgt XIIj, op pagina 15. 

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

geboren. 

 

XIk. Remi Octaaf Isidoor de Bondt, zoon van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria 



  

  

Clothilde Buyle, geboren op dinsdag 24 mei 1904 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], onderwijzer, schoolhoofd, overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 21 maart 1973 in Aalst [oost-vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 58 en 46 jaar 

oud) (1) op vrijdag 25 mei 1962 in Westkapelle [west-vlaanderen, België] met Mariëtte Latruwe, 

dochter van Pieter Latruwe en Leonie van Wijnsberghe, geboren op zaterdag 29 januari 1916 in 

Heist aan Zee [west-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIk, op pagina 15. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIl, op pagina 16. 

3. Ghislena de Bondt, geboren op donderdag 20 september 1934 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (63 jaar oud) op zondag 2 november 1997 

aldaar, volgt XIIm, op pagina 16. 

4. (Niet openbaar), volgt XIIn, op pagina 16. 

5. (Niet openbaar), volgt XIIo, op pagina 16. 

6. (Niet openbaar), volgt XIIp, op pagina 16. 

 

 Remi Octaaf Isidoor de Bondt, trouwde (respectievelijk 24 en 29 jaar oud) (2) op 

zaterdag 20 oktober 1928 in Nieuwerkerken [limburg, België] met Judith Busschaert, dochter van 

Ferdinand Busschaert en Emma van den Brulle, geboren op woensdag 17 mei 1899 in 

Nieuwerkerken [limburg, België], overleden (61 jaar oud) op zondag 16 oktober 1960 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIl. Robert de Bondt, zoon van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria Clothilde Buyle, 

geboren op dinsdag 27 maart 1906 in Aalst [oost-vlaanderen, België], onderwijzer, schoolhoofd, 

overleden (83 jaar oud) op woensdag 20 september 1989 in Aalst [oost-vlaanderen, België], 

trouwde (respectievelijk 29 en 22 jaar oud) op zaterdag 16 november 1935 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België] met Maria van Mulders, dochter van Frans Leo van Mulders en 

Josephina Catharina van Dorpe, geboren op zondag 19 oktober 1913 in 

Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (67 jaar oud) op vrijdag 19 juni 1981 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIq, op pagina 16. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIr, op pagina 16. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIs, op pagina 16. 

 

XIm. Estella Maria Stephania de Bondt, dochter van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria 

Clothilde Buyle, geboren op dinsdag 8 juni 1909 in Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden (89 

jaar oud) op zondag 14 februari 1999 in Essen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 26 en 

32 jaar oud) op dinsdag 10 september 1935 in Aalst [oost-vlaanderen, België] met Edmond Josef 

Berckmans, zoon van Josephus Berckmans en Melania Poelaert, geboren op 

dinsdag 11 augustus 1903 in Moerbeke Waes [oost-vlaanderen, België], onderwijzer, overleden 

(86 jaar oud) op dinsdag 19 september 1989 in Overboelare [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Gustaaf van Brempt en Bertha 

Josepha Catharina de Backer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Louis August Arthur 

Deleye en Bertha Felicitas Copis. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Jules Robert Baekelandt en 

Julia Louise Vanlede. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Honoré Joseph Verbouw en 

Alice Sys. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Marcel Pierre Janssens en 

(Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIn. Eduard Louis de Bondt, zoon van Petrus Jan de Bondt (Xf), op pagina 8 en Maria Clothilde 



  

  

Buyle, geboren op maandag 22 mei 1911 in Aalst [oost-vlaanderen, België], klachtencommisie, 

overleden (56 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1968 in Gentbrugge [oost-vlaanderen, België], trouwde 

(respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op donderdag 30 juni 1938 in Aalst [oost-vlaanderen, België] 

met Rinildis Moens, geboren op zaterdag 30 september 1911 in Aalst [oost-vlaanderen, België], 

overleden (76 jaar oud) op zaterdag 6 februari 1988 in Liedekerke. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIt, op pagina 17. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIu, op pagina 17. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIv, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), volgt XIIw, op pagina 17. 

 

XIo. Elisabeth de Bondt, dochter van Philip de Bondt (Xj), op pagina 9 en Josephina Christina de 

Bondt, geboren op zaterdag 17 november 1917 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) in 1939 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België] met Jan Vansegbroeck, geboren op zaterdag 10 januari 1914 

in Breendonk [antwerpen, België], bediende, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 28 juni 1980 in 

Londerzeel [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

XIp. Françine de Bondt, dochter van Philip de Bondt (Xj), op pagina 9 en Josephina Christina de 

Bondt, geboren op zondag 6 juli 1919 in Londerzeel [vlaams-brabant, België], trouwde 

(respectievelijk 24 en 31 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1943 in Vorst [vlaams-brabant, België] 

met Jules Catteeuw, geboren op zondag 5 mei 1912 in 

Kortemarkt [west-vlaanderen, België], legerofficier, overleden (51 jaar oud) op 

vrijdag 17 april 1964 in Meise [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Jozefina Fransica de Bondt, dochter van Alfons Jaak de Bondt (XIa), op pagina 9 en Maria 

Theresia Spinael, geboren op dinsdag 18 oktober 1921 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 24 juni 1947 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België] met Jozef Broothaerts, 

geboren op vrijdag 6 mei 1921 in Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIb. Emiel Lodewijk de Bondt, zoon van Jan Baptist de Bondt (XIb), op pagina 10 en Maria Rosalia 

Thielemans, geboren op zondag 23 februari 1919 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], slager, overleden (61 jaar oud) op 

donderdag 6 maart 1980 in Vilvoorde [vlaams-brabant, België], trouwde (40 jaar oud) op 

maandag 25 mei 1959 in Strombeek-Bever [vlaams-brabant, België] met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIa, op pagina 17. 

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. 

 

XIIc. Albert Frans Lodewijk van Ingelgom, zoon van Jan Lodewijk van Ingelgom en Maria Judith de 

Bondt (XIc), op pagina 10, geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in 

Kapelle op den Bos [vlaams-brabant, België], hoteluitbater, overleden (63 jaar oud) op 

maandag 12 november 1979 in Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwde met Benjamine 

de Smaele, geboren op zondag 25 oktober 1925 (woensdag 28 okt 1925) in 

Ledeberg [oost-vlaanderen, België], overleden (87 jaar oud) op dinsdag 15 oktober 2013 in 

Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIId. Lucien de Bondt, zoon van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, geboren op 

zondag 25 december 1927 in Aalst [oost-vlaanderen, België], geneesheer, overleden (56 jaar oud) 

op donderdag 6 september 1984 in Aalst [oost-vlaanderen, België], trouwde (32 jaar oud) op 

zaterdag 10 september 1960 in Mere [limburg, België] met (Niet openbaar), kind van Leon 

Ermens en Celestine Clompen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIb, op pagina 17. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Luc Kieckens en Gaby Meert. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIIc, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), volgt XIIId, op pagina 17. 

 

XIIe. (Niet openbaar), kind van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, trouwde 

(Julienne 25 jaar oud) op dinsdag 5 maart 1957 in Moorsel [oost-vlaanderen, België] met Julienne 

van Wayenbergh, dochter van Alfons van Wayenbergh en Maria Antonia van Campenhout, 

geboren op zondag 9 augustus 1931 in Lebbeke [oost-vlaanderen, België], overleden (66 jaar oud) 

op zondag 16 november 1997 in Aalst [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIe, op pagina 18. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Eduard Onghanae en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIf. (Niet openbaar), kind van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, relatie met 

(Niet openbaar), kind van Leo Clemens Hofman en Josephine Maria Catharina Roseleth. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIf, op pagina 18. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIIg, op pagina 18. 

3. (Niet openbaar), volgt XIIIh, op pagina 18. 

 

XIIg. Marc de Bondt, zoon van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, geboren op 

vrijdag 18 maart 1938 in Aalst [oost-vlaanderen, België], ingenieur, overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 26 december 1997 in Kortrijk [west-vlaanderen, België], trouwde (28 jaar oud) op 

woensdag 12 oktober 1966 in Oostende [west-vlaanderen, België] met (Niet openbaar), kind van 

Fredericus Cornelis Grimmelprez en Blanche Maria Cornelia Stekelorum. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIi, op pagina 18. 

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

geboren. 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 



  

  

XIIh. (Niet openbaar), kind van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIi. (Niet openbaar), kind van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIj, op pagina 18. 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIj. (Niet openbaar), kind van Jozef de Bondt (XIj), op pagina 12 en Augusta de Wolf, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIk, op pagina 18. 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIk. (Niet openbaar), kind van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, relatie met (Niet openbaar), kind van Aloysius Emiel de Lathauwer en Julia de Smet. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIl, op pagina 18. 

 

XIIl. (Niet openbaar), kind van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, relatie met (Niet openbaar), kind van Benoni Bruyland en Rosa Wilhelmina van 

Renterghem. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Albert Verdoodt en Lena 

Jacobs. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIm. Ghislena de Bondt, dochter van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, geboren op donderdag 20 september 1934 in Aalst [oost-vlaanderen, België], overleden 

(63 jaar oud) op zondag 2 november 1997 aldaar, trouwde (21 jaar oud) op 

zaterdag 4 augustus 1956 in Aalst [oost-vlaanderen, België] met (Niet openbaar), kind van Louis 

Vinck en Philomene de Schutter. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Kamiel William Soetinck en 

(Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIn. (Niet openbaar), kind van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIo. (Niet openbaar), kind van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, relatie met (Niet openbaar), kind van Firmin van de Voorde en Rosa Kreutz. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIm, op pagina 19. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIIn, op pagina 19. 

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

geboren. 

4. (Niet openbaar). 

 



  

  

XIIp. (Niet openbaar), kind van Remi Octaaf Isidoor de Bondt (XIk), op pagina 12 en Mariëtte 

Latruwe, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIq. (Niet openbaar), kind van Robert de Bondt (XIl), op pagina 13 en Maria van Mulders, relatie met 

(Niet openbaar), kind van Leopold Lallemant en Philomene van Geert. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIIo, op pagina 19. 

 

XIIr. (Niet openbaar), kind van Robert de Bondt (XIl), op pagina 13 en Maria van Mulders, relatie met 

(Niet openbaar), kind van Felix Antoon Maria (Marcel) Cordemans en Maria Louisa van 

Gyseghem. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIp, op pagina 19. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIs. (Niet openbaar), kind van Robert de Bondt (XIl), op pagina 13 en Maria van Mulders, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIt. (Niet openbaar), kind van Eduard Louis de Bondt (XIn), op pagina 13 en Rinildis Moens, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

XIIu. (Niet openbaar), kind van Eduard Louis de Bondt (XIn), op pagina 13 en Rinildis Moens, 

trouwde (Willy 24 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1964 in 

Sint-Amandsberg [oost-vlaanderen, België] met Willy van der Linden, geboren op 

zaterdag 13 januari 1940 in Gent [oost-vlaanderen, België], bediende, overleden (59 jaar oud) op 

dinsdag 6 juli 1999 in Gent [oost-vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hans van der Linden, geboren op zondag 17 december 1967 in 

Gent [oost-vlaanderen, België], overleden (15 jaar oud) op vrijdag 24 december 1982 in 

Drongen [oost-vlaanderen, België]. 

 

XIIv. (Niet openbaar), kind van Eduard Louis de Bondt (XIn), op pagina 13 en Rinildis Moens, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIw. (Niet openbaar), kind van Eduard Louis de Bondt (XIn), op pagina 13 en Rinildis Moens, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIIq, op pagina 19. 

 



  

  

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. (Niet openbaar), kind van Emiel Lodewijk de Bondt (XIIb), op pagina 14 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIb. (Niet openbaar), kind van Lucien de Bondt (XIId), op pagina 14 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIIc. (Niet openbaar), kind van Lucien de Bondt (XIId), op pagina 14 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). 

 

XIIId. (Niet openbaar), kind van Lucien de Bondt (XIId), op pagina 14 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIe. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIe), op pagina 15 en Julienne van Wayenbergh, 

relatie met (Niet openbaar), kind van Jan van Overstraeten en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIIf. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIf), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

XIIIg. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIf), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIIh. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIf), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 



  

  

XIIIi. (Niet openbaar), kind van Marc de Bondt (XIIg), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIIIj. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIi), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIk. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIj), op pagina 15 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIl. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIk), op pagina 15 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). 

 

XIIIm. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIo), op pagina 16 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIn. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIo), op pagina 16 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIo. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIq), op pagina 16 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIp. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (XIIr), op pagina 16, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIIIq. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIIw), op pagina 17 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

  

 


