
 

J. de Bonth en negen zonen 

De Nieuwkuijkse aannemer die de opdracht tot het bouwen van het Raadhuis binnenhaalde was 

Johannes de Bonth (in die tijd vaak nog geschreven zonder ‘h’). De Bonth kan al zijn zonen inzetten 

voor aangenomen werk. Een van de jongens is namelijk smit, twee zijn schilder, een vierde zoon doet 

het calculatiewerk op kantoor, en de andere werken voor het bedrijf als uitvoerder. Op zondag na de 

Hoogmis houdt het gezin (dat wil zeggen: vader en zonen; de dochters zijn niet in het bedrijf) 

bouwvergadering. 

 

Ofschoon enkele van zijn zoons dus verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, houdt vader Jan de 

vinger aan de pols: twee keer per week reist hij af naar Waalwijk en gaat hij na of alles volgens plan 

verloopt. Zo zorgt hij ervoor dat het werk de hoge standaard krijgt die het aannemersbedrijf van De 

Bonth kenmerkte, terwijl de klus toch binnen de begroting blijft. 

 

 

 

 

 
Jan de Bonth met zijn negen zonen. Foto uit 1940. Zittend: Johannes de Bont (geboren 1861 - 

overleden Nieuwkuijk 19-10-1954 - weduwnaar van Johanna Maria van Hulten). Staande zijn zoons, 

vlnr.: Antoon (schilder), Jan (aannemer), Pieter (calculator), Willem (schilder), Nico (aannemer), Gijs 

(calculator), Harrie (smid), Sjef (aannemer), Fried (aannemer).  

 

 

Quote of detail 

“Zooals de heeren gezien hebben is de heer J de Bont te Nieuwkuijk de laagste inschrijver voor f 

194.960. [...] Bij uitvoering geheel in eikenhout wordt de inschrijving van den heer de Bont verhoogd 

met f 8300 [...]. De architect is sterk voor uitvoering in eikenhout wat duurzamer en minder 

brandbaar is en een royaler aanzicht geeft. [...] Hierbij moet echter nog worden opgemerkt dat het 

salaris van een opzichter er nog bijkomt. De heer Kropholler zou hiermede den heer de Hoog willen 

belasten die reeds een 10-tal jaren toezicht heeft uitgevoerd op door hem ontworpen gebouwen. 

Diens salaris bedraagt f 325.- per maand.” 



 

 

 

Het inschrijvingsbiljet van J. de Bonth. Ofschoon het formulier meldt dat het gezegeld moet zijn 

alvorens het mag worden beschreven, ontbreekt het zegel op de inschrijving van De Bonth. Toch 

haalt hij het werk binnen: zijn tarief blijkt het gunstigst. 

 

 

 

 

 WEETJE 

Op de foto van de opening zien we als vierde van rechts vooraan Antoon de Bonth, die zorg droeg 

voor het schilderwerk aan het Raadhuis. Rechts naast hem staan zijn broers Sjef en Fried. 

 

 
 

 



Groepsfoto ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein. 

Onder de genodigden o.a. Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel (commissaris der Koningin in Noord-

Brabant); A.J. Kropholler (architect van het raadhuis); E.C.J. Moonen (burgemeester). Foto van A. 

Oudkerk, fotograaf te Waalwijk. Met dank aan Gemeentearchief Waalwijk 


