
  

  

Parenteel van Pieter de Bont. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Pieter de Bont, geboren in Meer [antwerpen, België], trouwde met Johanna van Riel, geboren in 

Meer [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johannes de Bont, geboren op zaterdag 16 juli 1808 in Ginneken en Bavel, overleden 

(81 jaar oud) op donderdag 16 januari 1890 in Baarle-Nassau, volgt IIa, hieronder. 

2. Antonie de Bont, geboren op maandag 26 februari 1810 in 

Meerle [antwerpen, België], volgt IIb, hieronder. 

3. Cornelia de Bont, geboren op dinsdag 30 juni 1818 in Ginneken, volgt IIc, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Johannes de Bont, zoon van Pieter de Bont (I), hierboven en Johanna van Riel, geboren op 

zaterdag 16 juli 1808 in Ginneken en Bavel, bouwman tussen 1843 en 1846, overleden (81 jaar 

oud) op donderdag 16 januari 1890 in Baarle-Nassau, trouwde met Joanna Stoops, dochter van 

Adrianus Stoops en Maria Floris, gedoopt op donderdag 22 februari 1810 in Chaam, overleden 

(ongeveer 36 jaar oud) op vrijdag 6 maart 1846 in Baarle-Nassau. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Adrianus de Bont, geboren op donderdag 6 juli 1843 in Baarle-Nassau, overleden (51 

jaar oud) op vrijdag 1 februari 1895 in Chaam, volgt IIIa, op pagina 2. 

2. Cornelis de Bont, geboren op woensdag 4 december 1844 in Baarle-Nassau, overleden 

(25 dagen oud) op zondag 29 december 1844 aldaar. 

 

IIb. Antonie de Bont, zoon van Pieter de Bont (I), hierboven en Johanna van Riel, geboren op 

maandag 26 februari 1810 in Meerle [antwerpen, België], trouwde (25 jaar oud) op 

zondag 12 juli 1835 in Terheijden met Catharina Dekkers, geboren in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Johanna de Bont, volgt IIIb, op pagina 2. 

2. Petronella de Bont, trouwde op woensdag 22 november 1882 in Ginneken en Bavel 

met Jacobus Boomaars. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Willem de Bont, geboren in Teteringen, volgt IIIc, op pagina 2. 

4. Pieter de Bont, geboren op donderdag 25 januari 1844 in Teteringen, overleden (73 

jaar oud) op donderdag 3 mei 1917, volgt IIId, op pagina 3. 

5. Cornelis de Bont, geboren op donderdag 19 maart 1846 in Teteringen, overleden (85 

jaar oud) op dinsdag 30 juni 1931 aldaar. 

6. Brigitta de Bont, geboren op zondag 4 mei 1851 in Teteringen, volgt IIIe, op pagina 4. 

 

IIc. Cornelia de Bont, dochter van Pieter de Bont (I), hierboven en Johanna van Riel, geboren op 

dinsdag 30 juni 1818 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 28 en 30 jaar oud) op 

vrijdag 29 januari 1847 in Meerle [antwerpen, België] met Jacobus Coyen, zoon van Christianus 

Kooyen en Josina Huybreghts, geboren op zondag 11 februari 1816 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (50 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1867. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Joannes Coyen, geboren op dinsdag 12 oktober 1852 in Meerle [antwerpen, België]. 

2. Christiaen Coyen, geboren op maandag 27 februari 1854 in 

Meerle [antwerpen, België]. 

3. Maria Josina Coyen, geboren op dinsdag 2 september 1856 in 

Meerle [antwerpen, België]. 



  

  

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Adrianus de Bont, zoon van Johannes de Bont (IIa), op pagina 1 en Joanna Stoops, geboren op 

donderdag 6 juli 1843 in Baarle-Nassau, hij is geboren in Wijk H nummer 226 Baarle-Nassau op 

donderdag 6 juli 1843, landbouwer tussen 1882 en 1895, overleden (51 jaar oud) op 

vrijdag 1 februari 1895 in Chaam, trouwde (respectievelijk 38 en 31 jaar oud) op 

zaterdag 4 februari 1882 in Baarle-Nassau de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 22 

en 29 januari van dit jaar met Anna Catharina Kusters, dochter van Jacobus Kusters en Cornelia 

van Hoek, geboren op donderdag 21 november 1850 in Baarle-Nassau, overleden (78 jaar oud) op 

vrijdag 30 augustus 1929 in Chaam. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Joannes Jacobus de Bont, geboren op maandag 20 november 1882 in Baarle-Nassau. 

2. Adrianus Jacobus de Bont, geboren op vrijdag 23 mei 1884 in Baarle-Nassau, 

overleden (83 jaar oud) op dinsdag 21 november 1967, volgt IVa, op pagina 4. 

3. Petronella Cornelia de Bont, geboren op zondag 16 mei 1886 in Baarle-Nassau, 

overleden (57 jaar oud) op donderdag 19 augustus 1943 in Gilze en Rijen, volgt 

IVb, op pagina 5. 

4. Joannes Josephus de Bont, geboren op donderdag 26 april 1888 in Baarle-Nassau, 

overleden (46 jaar oud) op vrijdag 19 april 1935 in Chaam, volgt IVc, op pagina 5. 

5. Aloysius de Bont, geboren op woensdag 21 mei 1890 in Baarle-Nassau, overleden (71 

jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1961, volgt IVd, op pagina 5. 

6. Maria Adriana de Bont, geboren op maandag 31 oktober 1892 in Baarle-Nassau, 

overleden (34 jaar oud) op vrijdag 18 februari 1927 in Gilze en Rijen, trouwde 

(respectievelijk 31 en ongeveer 30 jaar oud) op woensdag 7 november 1923 in 

Chaam de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 20 oktober van dit jaar 

aslmede te Dongen met Adrianus Corput, zoon van Antonie van den Corput en Anna 

Cornelia Goossens, geboren omstreeks 1893 in Dongen, landbouwer in 1923. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Anna Catharina Kusters, dochter van Jacobus Kusters en Cornelia van Hoek, trouwde 

(respectievelijk minstens 32 en minstens 30 jaar oud) (2) na 1883 met Petrus Franciscus Keijzers, 

geboren omstreeks 1853, landbouwer in 1915. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIIb. Johanna de Bont, dochter van Antonie de Bont (IIb), op pagina 1 en Catharina Dekkers, 

trouwde op donderdag 29 april 1869 in Oosterhout met Theodorus Voermans. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Antonie Cornelis Voermans, trouwde op donderdag 24 oktober 1901 in Oosterhout 

met Anna Maria van Loon. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Elisabeth Voermans, trouwde op zaterdag 3 november 1906 in Oosterhout met 

Christiaan de Jongh. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Thomas Johannes Voermans, geboren omstreeks 1874 in Oosterhout, landbouwer in 

1945, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1945 in Dongen, 

trouwde (ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 30 april 1896 in Oosterhout met Maria 

Catharina Ripzaad. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IIIc. Willem de Bont, zoon van Antonie de Bont (IIb), op pagina 1 en Catharina Dekkers, geboren in 

Teteringen, trouwde op donderdag 1 februari 1866 in Oosterhout met Adriana Timmers, dochter 

van Jacobus Timmers en Barbara de Kroon, geboren in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jacobus de Bont, geboren omstreeks 1867 in Oosterhout, volgt IVe, op pagina 6. 

2. Catharina de Bont, geboren omstreeks 1868 in Oosterhout, trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 28 en 28 jaar oud) op maandag 3 mei 1897 in Teteringen met Henricus van 

de Laar, zoon van Johannes van de Laar en Lucia Boxel, geboren op 

vrijdag 11 december 1868 in Bavel, overleden (49 jaar oud) op 

maandag 19 augustus 1918 in Teteringen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Antonie de Bont, geboren omstreeks 1870 in Oosterhout, volgt IVf, op pagina 6. 

4. Barbara de Bont, geboren op donderdag 5 januari 1871 in Oosterhout, overleden (81 

jaar oud) op vrijdag 18 juli 1952 in Etten-Leur, begraven op woensdag 23 juli 1952 

aldaar, trouwde (respectievelijk 32 en 38 jaar oud) op donderdag 5 november 1903 in 

Oosterhout met Antonius van Vugt, zoon van Balthasar van Vugt en Cornelia Bol, 

geboren op maandag 2 januari 1865 in Oosterhout, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 3 april 1923 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Petronella de Bont, geboren omstreeks 1874 in Oosterhout, volgt IVg, op pagina 7. 

 

IIId. Pieter de Bont, zoon van Antonie de Bont (IIb), op pagina 1 en Catharina Dekkers, geboren op 

donderdag 25 januari 1844 in Teteringen, overleden (73 jaar oud) op donderdag 3 mei 1917, 

trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op donderdag 28 april 1870 in Oosterhout met 

Antonia Timmers, dochter van Jacobus Timmers en Barbara de Kroon, geboren op 

donderdag 3 juli 1845 in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jacobus de Bont, geboren op donderdag 6 november 1873 in Teteringen. 

2. Barbara de Bont, geboren op maandag 4 oktober 1875 in Oosterhout, overleden (71 

jaar oud) op woensdag 10 september 1947 in Gilze en Rijen1, trouwde met Johannes 

Gosens. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Antonius de Bont, geboren op donderdag 16 augustus 1877 in Oosterhout, volgt 

IVh, op pagina 7. 

4. Willem de Bont, geboren op zaterdag 27 september 1879 in Oosterhout, overleden 

(ongeveer 95 jaar oud) in 1975, volgt IVi, op pagina 8. 

5. Adrianus de Bont, geboren omstreeks 1885 in Oosterhout, overleden (ongeveer 27 

jaar oud) op donderdag 8 augustus 1912 in Geertruidenberg, volgt IVj, op pagina 9. 

 

Barbara de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IIIe. Brigitta de Bont, dochter van Antonie de Bont (IIb), op pagina 1 en Catharina Dekkers, geboren 

op zondag 4 mei 1851 in Teteringen, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Catharina de Bont, geboren omstreeks 1870 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 47 en 47 jaar oud) op woensdag 23 januari 1918 in Teteringen met Petrus 

Laming, geboren op dinsdag 26 april 1870 in Teteringen, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 15 december 1951 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Brigitta de Bont, trouwde (35 jaar oud) op zaterdag 8 januari 1887 in Oosterhout met Willem van 

Mook. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Helena van Mook, geboren na 1887, trouwde (hoogstens 22 jaar oud) op 

zaterdag 7 mei 1910 in Oosterhout met Dionisius Adrianus van Bijnen. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Adrianus Jacobus de Bont, zoon van Adrianus de Bont (IIIa), op pagina 2 en Anna Catharina 

Kusters, geboren op vrijdag 23 mei 1884 in Baarle-Nassau, landbouwer tussen 1921 en 1921, 

overleden (83 jaar oud) op dinsdag 21 november 1967, begraven in Chaam, trouwde 

(respectievelijk 36 en 37 jaar oud) op woensdag 19 januari 1921 in Chaam de 

huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 1 januari van dit jaar met Maria Adriana 



  

  

Elisabeth van den Broeck, dochter van Adrianus van den Broeck en Johanna Jacoba Verheijen, 

geboren op zaterdag 18 augustus 1883 in Chaam. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind de Bont, geboren op maandag 12 december 1921 in Chaam. 

2. Adrianus Franciscus de Bont, geboren in 1926 in Chaam, overleden (minder dan één 

jaar oud) op zondag 10 oktober 1926 aldaar. 

 

IVb. Petronella Cornelia de Bont, dochter van Adrianus de Bont (IIIa), op pagina 2 en Anna 

Catharina Kusters, geboren op zondag 16 mei 1886 in Baarle-Nassau, overleden (57 jaar oud) op 

donderdag 19 augustus 1943 in Gilze en Rijen, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 29 jaar 

oud) op donderdag 4 februari 1915 in Chaam de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad 

op 16 januari van dit jaar alsmede te Gilze en Rijen. met Johannes Cornelis van Dongen, zoon 

van Cornelis van Dongen en Johanna Maria van den Brand, geboren omstreeks 1885 in 

Gilze en Rijen, landbouwer in 1915. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Cornelis van Dongen, geboren in 1917 in Gilze en Rijen, overleden (minder dan één 

jaar oud) op zondag 11 november 1917 aldaar. 

2. Cornelis Antonius van Dongen, geboren omstreeks 1920, overleden (ongeveer 9 jaar 

oud) op dinsdag 1 oktober 1929 in Gilze en Rijen. 

 

IVc. Joannes Josephus de Bont, zoon van Adrianus de Bont (IIIa), op pagina 2 en Anna Catharina 

Kusters, geboren op donderdag 26 april 1888 in Baarle-Nassau, landbouwer in 1921, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 19 april 1935 in Chaam, trouwde (respectievelijk 32 en 35 jaar oud) op 

woensdag 19 januari 1921 in Baarle-Nassau de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 

1 januari van dit jaar met Catharina Engelina van den Broeck, dochter van Adrianus van den 

Broeck en Johanna Jacoba Verheijen, geboren op zaterdag 6 juni 1885 in Chaam. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Adrianus Franciscus de Bont, geboren op zaterdag 6 januari 1923 in Chaam, 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 18 maart 2006 in Alphen en Chaam, volgt Va, op 

pagina 9. 

2. Johannes Jacobus de Bont, geboren op maandag 2 februari 1925 in Chaam, overleden 

(79 jaar oud) op zaterdag 15 mei 2004 in Eindhoven, volgt Vb, op pagina 9. 

 

IVd. Aloysius de Bont, zoon van Adrianus de Bont (IIIa), op pagina 2 en Anna Catharina Kusters, 

geboren op woensdag 21 mei 1890 in Baarle-Nassau, landbouwer tussen 1915 en 1921, overleden 

(71 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1961, begraven in Chaam, trouwde met Maria Cornelia 

Havermans, geboren op maandag 6 november 1893 in Baarle-Nassau, overleden (75 jaar oud) op 

zondag 20 april 1969, begraven in Chaam. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Alolijsius Maria (Louis) de Bont, geboren op maandag 7 september 1936 in Chaam, 

overleden (61 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1997 in Baarle-Nassau, begraven op 

donderdag 16 oktober 1997 in Chaam. 

2. Johannes Aloysius (Jan) de Bont, geboren op zaterdag 10 oktober 1925 in Chaam, 

overleden (54 jaar oud) op maandag 9 juni 1980 in Ulvenhout2, begraven in Chaam, 

trouwde met Cornelia Johanna Maria (Cor) Marijnissen, geboren op 

woensdag 29 november 1933 in Chaam, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 16 augustus 1992 aldaar, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Johannes Aloysius (Jan) de Bont. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IVe. Jacobus de Bont, zoon van Willem de Bont (IIIc), op pagina 2 en Adriana Timmers, geboren 

omstreeks 1867 in Oosterhout, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 4 juni 1896 in Oosterhout met Cornelia Jolie, dochter van Jacobus Jolie en Johanna 

Blakenburg, geboren omstreeks 1874 in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Wilhelmus Jacobus de Bont, geboren op zondag 2 mei 1897 in Oosterhout, volgt 

Vc, op pagina 10. 

 

IVf. Antonie de Bont, zoon van Willem de Bont (IIIc), op pagina 2 en Adriana Timmers, geboren 

omstreeks 1870 in Oosterhout, trouwde met Clasina Jolie, dochter van Jacobus Jolie en Johanna 

Blakenburg, geboren omstreeks 1880 in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana de Bont, geboren op dinsdag 22 april 1902, overleden (76 jaar oud) op 

donderdag 12 april 1979, begraven in Dongen, trouwde met Wouter van Dongen, 

geboren op woensdag 24 september 1902, overleden (73 jaar oud) op 

maandag 22 december 1975, begraven in Dongen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Wouter van Dongen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IVg. Petronella de Bont, dochter van Willem de Bont (IIIc), op pagina 2 en Adriana Timmers, geboren 

omstreeks 1874 in Oosterhout, trouwde met Andreas van Dongen, geboren op 

zondag 30 augustus 1874 in Den Hout, overleden (74 jaar oud) op donderdag 12 mei 1949 in 

Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elisabeth van Dongen, geboren omstreeks 1903 in Oosterhout, dienstbode in 1926, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 30 april 1926 

in Gilze en Rijen de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 7 april van dit 

jaar met Johannes Hendrikus Heijblom, zoon van Petrus Heijblom en Petronella van 

Trier, geboren omstreeks 1895 in Ginneken en Bavel, metselaar in 1926. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Andreas van Dongen, trouwde (2) met Maria Cornelia van Dijk, geboren omstreeks 1874. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IVh. Antonius de Bont, zoon van Pieter de Bont (IIId), op pagina 3 en Antonia Timmers, geboren op 

donderdag 16 augustus 1877 in Oosterhout, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

donderdag 5 mei 1904 in Oosterhout met Wilhelmina Verhoeven, dochter van Marcellis 

Verhoeven en Barbara van Gool, geboren op zaterdag 19 augustus 1876 in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Marcelis Petrus de Bont, geboren op vrijdag 15 maart 1907 in Oosterhout3, overleden 

(86 jaar oud) op zaterdag 29 mei 1993 aldaar3, volgt Vd, op pagina 10. 

2. Hendrikus Wilhelmus de Bont, geboren op zondag 24 april 1910 in Oosterhout, 

overleden (90 jaar oud) op zondag 20 augustus 2000 in Dongen, volgt Ve, op pagina 

10. 

3. Barbara Antonia de Bont, geboren op dinsdag 9 september 1913 in Oosterhout, 

overleden (88 jaar oud) op zondag 20 januari 2002 in Dongen, volgt Vf, op pagina 11. 

4. Adriana Catharina de Bont, geboren op dinsdag 30 maart 1915 in Oosterhout4, 



  

  

overleden (79 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1994 in Dongen4, volgt Vg, op pagina 11. 

 

IVi. Willem de Bont, zoon van Pieter de Bont (IIId), op pagina 3 en Antonia Timmers, geboren op 

zaterdag 27 september 1879 in Oosterhout, overleden (ongeveer 95 jaar oud) in 1975, begraven in 

Oosterhout, trouwde (respectievelijk 28 en 25 jaar oud) op donderdag 14 mei 1908 in Oosterhout 

met Johanna Verhoeven, dochter van Marcellis Verhoeven en Barbara van Gool, geboren op 

zondag 9 juli 1882 in Oosterhout, overleden (ongeveer 77 jaar oud) in 1960, begraven in 

Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Wilhelmus Hendrikus de Bont. 

2. Antonia Barbara de Bont, geboren op dinsdag 23 februari 1909 in Oosterhout, 

overleden (81 jaar oud) op donderdag 5 juli 1990 in Dongen, begraven aldaar, 

trouwde met Christianus Antonius Johannes Hop, sluiswachter. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Marcelis Petrus de Bont, geboren op zaterdag 21 mei 1910 in Oosterhout, volgt 

Vh, op pagina 12. 

4. Barbara Antonia de Bont, geboren op zondag 22 oktober 1911 in Oosterhout, 

overleden (93 jaar oud) op donderdag 8 september 2005 aldaar, volgt Vi, op pagina 12. 

5. Pietronella Adriana de Bont, geboren op zondag 3 oktober 1915 in Oosterhout, 

overleden (92 jaar oud) op dinsdag 8 januari 2008 aldaar, volgt Vj, op pagina 12. 

6. Wilhelmina Barbara de Bont, geboren op vrijdag 26 oktober 1917 in Oosterhout. 

7. Adriana Catharina (Sjan) de Bont, geboren op donderdag 4 november 1920 in 

Oosterhout, overleden (84 jaar oud) op maandag 16 mei 2005 in Dongen, volgt Vk, op 

pagina 12. 

8. Petrus Antonius de Bont, geboren op maandag 29 oktober 1923 in Oosterhout, 

overleden (39 jaar oud) op maandag 11 maart 1963 in 's-Hertogenbosch, trouwde met 

Wilhelmina M.H. Kiewel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Antonia Barbara de Bont. 

 

 

 



  

  

 

 

 

IVj. Adrianus de Bont, zoon van Pieter de Bont (IIId), op pagina 3 en Antonia Timmers, geboren 

omstreeks 1885 in Oosterhout, arbeider in 1912, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op 

donderdag 8 augustus 1912 in Geertruidenberg, trouwde met Johanna Maria Nuijten. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jacobus Antonius de Bont, geboren op vrijdag 15 juli 1910 in Oosterhout, overleden 

(77 jaar oud) op zaterdag 30 april 1988 in Gilze, trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar 

oud) op vrijdag 28 mei 1937 in Gilze en Rijen met Antonetta Maria Wouters, geboren 

op vrijdag 13 september 1912 in Gilze, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 8 oktober 1987 in Breda5, begraven in Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

Antonetta Maria Wouters. 

 

 

 
 

 

 

Generatie V 
 

 

Va. Adrianus Franciscus de Bont, zoon van Joannes Josephus de Bont (IVc), op pagina 5 en 

Catharina Engelina van den Broeck, geboren op zaterdag 6 januari 1923 in Chaam, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 18 maart 2006 in Alphen en Chaam, trouwde (36 jaar oud) op 

woensdag 30 december 1959 in Alphen en Riel met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Vb. Johannes Jacobus de Bont, zoon van Joannes Josephus de Bont (IVc), op pagina 5 en Catharina 

Engelina van den Broeck, geboren op maandag 2 februari 1925 in Chaam, overleden (79 jaar oud) 

op zaterdag 15 mei 2004 in Eindhoven, trouwde (32 jaar oud) op dinsdag 23 april 1957 in 



  

  

Gilze en Rijen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Vc. Wilhelmus Jacobus de Bont, zoon van Jacobus de Bont (IVe), op pagina 6 en Cornelia Jolie, 

geboren op zondag 2 mei 1897 in Oosterhout, trouwde (respectievelijk 18 en 17 jaar oud) op 

donderdag 9 december 1915 in Oosterhout met Johanna Maria Schoones, dochter van Arnoldus 

Schoones en Adriana Cornelissen, geboren op donderdag 23 december 1897. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adriana Cornelia de Bont, geboren op vrijdag 21 mei 1920 in Oosterhout, overleden 

(79 jaar oud) op zondag 2 januari 2000 in Dongen, volgt VIa, op pagina 12. 

2. Lambertus Johannes (Bert) de Bont, geboren op vrijdag 23 september 1932 in 

Oosteind, overleden (69 jaar oud) op maandag 22 juli 2002 in Dongen, trouwde (29 

jaar oud) op donderdag 26 april 1962 in Oosterhout met (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vd. Marcelis Petrus de Bont, zoon van Antonius de Bont (IVh), op pagina 7 en Wilhelmina 

Verhoeven, geboren op vrijdag 15 maart 1907 in Oosterhout3, gemeentearbeider, overleden (86 

jaar oud) op zaterdag 29 mei 1993 in Oosterhout3, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 

19 jaar oud) op donderdag 13 november 1930 in Oosterhout met Mechelina Petronella Cornelia 

Weterings, geboren op woensdag 12 april 1911 in Oosterhout, overleden (53 jaar oud) op 

vrijdag 5 maart 1965 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Antonius Hendrikus (Toon) de Bont, geboren op dinsdag 21 april 1931 in 

Oosterhout, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 7 april 2000 aldaar6, volgt VIb, op 

pagina 13. 

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

geboren. 

3. Wilhelmina Elisabeth de Bont, geboren op vrijdag 23 augustus 1935 in Oosterhout, 

overleden (6 maanden oud) op woensdag 4 maart 1936 aldaar. 

4. Hubertus Wilhelmus (Bert) de Bont, geboren op zondag 28 maart 1937 in 

Oosterhout, overleden (61 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1998 aldaar, volgt 

VIc, op pagina 13. 

5. Wilhelmus Hubertus (Wim) de Bont, geboren op maandag 4 september 1939 in 

Oosterhout, overleden (61 jaar oud) op zaterdag 9 juni 2001 aldaar, volgt VId, op 

pagina 13. 

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. 

 

Ve. Hendrikus Wilhelmus de Bont, zoon van Antonius de Bont (IVh), op pagina 7 en Wilhelmina 

Verhoeven, geboren op zondag 24 april 1910 in Oosterhout, overleden (90 jaar oud) op 

zondag 20 augustus 2000 in Dongen, trouwde (respectievelijk 31 en 32 jaar oud) (1) op 

donderdag 24 april 1941 in Dongen met Petronella Maria Akkermans, geboren op 

vrijdag 18 december 1908 in Dongen, overleden (40 jaar oud) op maandag 30 mei 1949 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 Hendrikus Wilhelmus de Bont, trouwde (respectievelijk 39 en 35 jaar oud) (2) op 

donderdag 1 september 1949 in Hontenisse met Margarete Pieters, geboren op 

vrijdag 27 maart 1914 in Werne [li, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

woensdag 2 november 1988 in Dongen, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 



  

  

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Margarete Pieters. 

 

 

 
 

 

 

Vf. Barbara Antonia de Bont, dochter van Antonius de Bont (IVh), op pagina 7 en Wilhelmina 

Verhoeven, geboren op dinsdag 9 september 1913 in Oosterhout, overleden (88 jaar oud) op 

zondag 20 januari 2002 in Dongen, trouwde (respectievelijk 25 en 34 jaar oud) op 

donderdag 13 april 1939 in Oosterhout met Johannes van Dongen, geboren op 

maandag 8 augustus 1904 in Oosterhout, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1976 

aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Vg. Adriana Catharina de Bont, dochter van Antonius de Bont (IVh), op pagina 7 en Wilhelmina 

Verhoeven, geboren op dinsdag 30 maart 1915 in Oosterhout4, dienstbode, overleden (79 jaar 

oud) op vrijdag 17 juni 1994 in Dongen4, begraven op woensdag 22 juni 1994 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op donderdag 19 mei 1938 in Oosterhout met Andries 

Timmermans, geboren op maandag 6 november 1911 in Dongen, overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 25 september 1981 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

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

geboren. 

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



  

  

geboren. 

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

bekend. 

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. 

 

Vh. Marcelis Petrus de Bont, zoon van Willem de Bont (IVi), op pagina 8 en Johanna Verhoeven, 

geboren op zaterdag 21 mei 1910 in Oosterhout, trouwde met Antonia Maria Keulemans, 

geboren omstreeks 1915. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Louisa Johanna Maria de Bont, geboren op woensdag 24 juli 1946 in Oosterhout7, 

overleden (49 jaar oud) op maandag 1 april 1996 aldaar7, volgt VIe, op pagina 13. 

 

Vi. Barbara Antonia de Bont, dochter van Willem de Bont (IVi), op pagina 8 en Johanna Verhoeven, 

geboren op zondag 22 oktober 1911 in Oosterhout, overleden (93 jaar oud) op 

donderdag 8 september 2005 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

donderdag 19 november 1936 in Oosterhout met Johannes Hendrikus Maria Keulemans, 

geboren op dinsdag 31 mei 1910 in Oosterhout, overleden (61 jaar oud) op maandag 5 juli 1971 

aldaar, begraven aldaar. 

 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). 

 

Vj. Pietronella Adriana de Bont, dochter van Willem de Bont (IVi), op pagina 8 en Johanna 

Verhoeven, geboren op zondag 3 oktober 1915 in Oosterhout, overleden (92 jaar oud) op 

dinsdag 8 januari 2008 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 33 jaar oud) op 

donderdag 13 juni 1940 in Oosterhout met Antonius Johannes Hop, geboren op 

dinsdag 18 december 1906 in Tiel, overleden (61 jaar oud) op zondag 17 november 1968 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Vk. Adriana Catharina (Sjan) de Bont, dochter van Willem de Bont (IVi), op pagina 8 en Johanna 

Verhoeven, geboren op donderdag 4 november 1920 in Oosterhout, overleden (84 jaar oud) op 

maandag 16 mei 2005 in Dongen, trouwde (respectievelijk 25 en 27 jaar oud) op 

woensdag 23 oktober 1946 in Oosterhout met Petrus Jozef (Piet) Vreijsen, geboren op 

vrijdag 22 augustus 1919 in Dongen, overleden (71 jaar oud) op zondag 14 april 1991 in 

Oosterhout, begraven in Dongen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 



  

  

Generatie VI 
 

 

VIa. Adriana Cornelia de Bont, dochter van Wilhelmus Jacobus de Bont (Vc), op pagina 10 en 

Johanna Maria Schoones, geboren op vrijdag 21 mei 1920 in Oosterhout, overleden (79 jaar oud) 

op zondag 2 januari 2000 in Dongen, trouwde (beiden 21 jaar oud) op donderdag 23 april 1942 in 

Dongen met Gerardus Johannes Timmermans, geboren op donderdag 24 maart 1921 in Dongen, 

overleden (68 jaar oud) op donderdag 14 december 1989 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIb. Antonius Hendrikus (Toon) de Bont, zoon van Marcelis Petrus de Bont (Vd), op pagina 10 en 

Mechelina Petronella Cornelia Weterings, geboren op dinsdag 21 april 1931 in Oosterhout, 

overleden (68 jaar oud) op vrijdag 7 april 2000 aldaar6, begraven op woensdag 12 april 2000 in 

Breda, trouwde (26 jaar oud) op donderdag 17 oktober 1957 in Teteringen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIa, hieronder. 

2. (Niet openbaar), volgt VIIb, hieronder. 

 

VIc. Hubertus Wilhelmus (Bert) de Bont, zoon van Marcelis Petrus de Bont (Vd), op pagina 10 en 

Mechelina Petronella Cornelia Weterings, geboren op zondag 28 maart 1937 in Oosterhout, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1998 aldaar, begraven op 

zaterdag 17 oktober 1998 aldaar, trouwde (22 jaar oud) op woensdag 20 mei 1959 in Oosterhout 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VId. Wilhelmus Hubertus (Wim) de Bont, zoon van Marcelis Petrus de Bont (Vd), op pagina 10 en 

Mechelina Petronella Cornelia Weterings, geboren op maandag 4 september 1939 in Oosterhout, 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 9 juni 2001 aldaar, begraven op donderdag 14 juni 2001 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op vrijdag 16 november 1962 in Oosterhout met 

Wilhelmina Adriana (Willie) Willart, geboren op zondag 26 oktober 1941 in Oosterhout, 

overleden (76 jaar oud) op maandag 26 februari 2018 aldaar8. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Marcelis Martinus Wilhelmus Maria (Marco) de Bont, geboren op 

dinsdag 16 februari 1965 in Oosterhout, overleden (36 jaar oud) op 

zondag 16 september 2001 in Waalwijk, volgt VIIc, op pagina 14. 

 

VIe. Louisa Johanna Maria de Bont, dochter van Marcelis Petrus de Bont (Vh), op pagina 12 en 

Antonia Maria Keulemans, geboren op woensdag 24 juli 1946 in Oosterhout7, overleden (49 jaar 

oud) op maandag 1 april 1996 aldaar7, trouwde (23 jaar oud) op vrijdag 21 november 1969 in 

Oosterhout met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. (Niet openbaar), kind van Antonius Hendrikus (Toon) de Bont (VIb), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 



  

  

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIb. (Niet openbaar), kind van Antonius Hendrikus (Toon) de Bont (VIb), hierboven en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIc. Marcelis Martinus Wilhelmus Maria (Marco) de Bont, zoon van Wilhelmus Hubertus (Wim) de 

Bont (VId), op pagina 13 en Wilhelmina Adriana (Willie) Willart, geboren op 

dinsdag 16 februari 1965 in Oosterhout, bij overlijden woonde hij Wilhelminastraat 51 Waalwijk 

op zondag 16 september 2001, overleden (36 jaar oud) op zondag 16 september 2001 in Waalwijk, 

begraven op vrijdag 21 september 2001 aldaar, trouwde met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

 blz. 15  

Bronnen 

 
 

 

1. Bidprentje van Barbara de Bont (BPBON00021), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

Inventarisnr.: 21, OVL plaats: Gilze en Rijen, OVL datum: woensdag 10 september 1947 

2. Bidprentje van Johannes Aloysius de Bont (BPBON00069), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 69, OVL plaats: Ulvenhout, OVL datum: maandag 9 juni 1980 

3. Persoonskkaart Marcelis Petrus de Bont (PKCBG03623), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 91 17Mrt41, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Oosterhout, 

Ontvangen: zaterdag 29 mei 1993 

4. Persoonskaart van Adriana Catharina de Bont (PKCBG06672), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 110 28Feb39AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Dongen, 

Ontvangen: vrijdag 17 juni 1994 

5. Bidprentje van Antonetta Maria Wouters (BPBON00067), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 67, OVL plaats: Breda, OVL datum: donderdag 8 oktober 1987 

6. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 208) 

7. Persoonslijst Louisa Johanna Maria de Bont (PLCBG00051), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 

0214601-14657, Referentie Plaats: Oosterhout, Ontvangen: maandag 1 april 1996 

8. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Wilhelmina Adriana Willart (OA00000377), Type: 

Overlijdensadvertentie, (maandag 5 maart 2018) 

  

 


