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Voorwoord 

Op 19 november 1822 wordt in de nieuwbakken stad Tilburg, in het 
boerengezin van Mathijs Konings en Petronella de Bekker een zoon 
geboren. De geboorte wordt voorafgegaan door twee zeer ingrijpen-
de gebeurtenissen. In mei 1822 brandt de ouderlijke woning af en tot 
overmaat van ramp overlijdt in oktober vader Mathijs. Petronella is 
dan hoogzwanger. Ze brengt enkele weken na de begrafenis van 
haar man een jongetje ter wereld en geeft hem zijn naam: Mathijs.  
Niet alleen zijn komst op de wereld, maar ook zijn verdere leven, 
staan in het teken van dramatische ontwikkelingen. Hij ziet het agra-
rische Tilburg in snel tempo uitgroeien van boerendorp tot een indu-
striestad van betekenis. Ook op politiek en staatkundig gebied vin-
den er grote historische gebeurtenissen plaats in het leven van Ma-
thijs. De voormalige Oostenrijkse Nederlanden zijn zeer ontevreden 
over hun positie, komen in opstand en vechten zich in 1830 vrij van 
Nederland: België is geboren. Tilburg dat in het midden van het jon-
ge Koninkrijk der Nederlanden ligt wordt van de ene dag op de ande-
re een grensplaats vol wapengekletter. Mathijs is er ook getuige van 
dat Nederland in 1848 zijn eerste grondwet krijgt. En het is groot 
feest in Tilburg als in 1853 de katholieken in Nederland weer in alle 
vrijheid hun geloof mogen beleven. 
 
Ik noem Mathijs ”de laatste boer”, niet alleen als metafoor voor het 
verdwijnen van de agrarische samenleving die plaatsmaakt voor het 
tijdperk van de stoommachine en de gemechaniseerde arbeid. Hij is 
ook letterlijk de laatste voorvader die boer is. Al op zeer jonge leeftijd 
wordt hij door zijn moeder ingeschakeld bij de werkzaamheden op 
de boerderij. Zij leert hem met hulp van onder andere oom Jan Ko-
nings, het vak van landbouwer en wever. Moeder en zoon zullen 
samen onafscheidelijk op de boerderij wonen en werken. Na haar 
overlijden in 1856 zet Mathijs als enige het familiebedrijf in de Has-
selt voort. Hij zal daar in 1885 overlijden.  
 
We gaan Mathijs Konings volgen als kind, jonge boer en tijdens zijn 
huwelijk met Cornelia van Bridsem en zullen zien hoe het hun kin-
deren en kleinkinderen vergaat. De belangrijke ontwikkelingen in de 
maatschappij en de vele veranderingen die het leven van alledag 
beïnvloeden, komen aan de orde op het moment dat het leven van 
Mathijs en zijn vrouw en kinderen er concreet door wordt geraakt of 
bepaald. Hun zoon Godefridus zullen we maar zijdelings ontmoeten. 
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Hij is mijn overgrootvader en van zijn leven verschijnt een aparte 
beschrijving. 
 
We hebben de stamboom van Mathijs als bijlage opgenomen om 
een extra houvast te bieden bij het lezen van een geschiedenis vol 
mensen, die vaak dezelfde naam en voornaam hebben. Het is dan 
niet meer nodig alle details over geboorten, huwelijken en overlijdens 
in het verhaal zelf op te nemen. Dat verhoogt de leesbaarheid aan-
zienlijk.  
 
Bij het verzamelen van de gegevens is gebruikgemaakt van de in-
formatie van regionaal (historisch) archief te Tilburg en het onbe-
grensde world wide web. Er is omwille van de leesbaarheid niet altijd 
formele bronvermelding toegepast; het moet een verhaal blijven, 
geen genealogische uiteenzetting. 
 
Vergezel ons op onze ontdekkingsreis, die begint in de tijd dat Ne-
derland en België nog samen een gloednieuw koninkrijk vormen en 
de industriële revolutie in Nederland op het punt staat diepe voren te 
trekken in de schrale zandgrond van het heidedorp Tilburg. We zul-
len Mathijs Konings volgen langs de belangrijkste gebeurtenissen in 
zijn leven waarvan de nauwe band met zijn moeder, zijn huwelijk met 
Cornelia van Bridsem en de geboorte van zijn kinderen en kleinkin-
deren de hoogtepunten zijn. Het boek valt uiteen in twee delen.  
 
Het eerste deel bestrijkt de periode tussen 1822 en 1888: de geboor-
te van Mathijs en het overlijden van zijn weduwe.  
In het tweede deel worden de levens van zijn (klein)kinderen be-
schreven, want het leven gaat door. Elk kind krijgt zijn eigen verhaal. 
 
Hoe dieper we doordringen in de 20e eeuw, hoe talrijker de herinne-
ringen worden van nog levende afstammelingen. Deze gegevens zijn 
nodig omdat de openbare archieven uit oogpunt van privacy niet 
altijd volledig toegankelijk zijn voor familieonderzoek. Het eindpunt 
van deel twee wordt gemarkeerd door het jaar 1953. Dan overlijdt 
het laatste kind van Mathijs, zijn jongste zoon Jan, zodat er definitief 
een einde komt aan het gezin van Mathijs Konings en Cornelia van 
Bridsem.  
Maar voor het zover is ontrollen zich de levensverhalen van de kin-
deren Konings, soms tot in de huidige tijd. Dan raken heden en ver-
leden elkaar en komt de verbinding tot stand met de voorafgaande 
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generaties. Want iedereen staat op de schouders van zijn voorou-
ders. Ook Mathijs. Wie zijn ouders, grootouders en overgrootouders 
zijn hebben we onderzocht en vastgelegd in drie afzonderlijke boe-
ken in onze familiereeks zijn: 
 
Boek: 
I  “De Immigrant” over overgrootvader Mathijs Konings (1727-1764) 
II  “De Pionier” over grootvader Hendrikus Konings (1759-1820) 
III “De Fabriqueur” over vader Mathijs Konings (1781-1822) 
 
Om de herkomst van Mathijs, de laatste boer, in historisch perspec-
tief te kunnen plaatsen, is het aan te bevelen de drie genoemde ver-
halen eerst te lezen. Boek IV laat zich overigens afzonderlijk zonder 
problemen lezen. 
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DE VOORGESCHIEDENIS 

Tilburg een boerendorp 
Tilburg is al in de oudheid een nederzetting van boeren; een verza-
meling armoedige boerenstulpen op schrale grond. Toch is er niet 
alleen maar sprake van keuterboeren en schapenkuddes. Er heeft 
ook een echt kasteel in Tilburg gestaan. Dat kunnen we niet onver-
meld laten. Zeker niet als het in de Hasselt heeft gestaan, de ge-
boortegrond van Mathijs. In het kohier van de honderdste penning 
van 1569, is sprake van het "kasteel van Tilborgh" dat beschreven 
wordt in de volgende bewoordingen:  
 

“Binnen derselver parochie van 
Tilborgh ter plaatse geheeten aen de 
Hasselt is noch gestaan een Steen-
en huys, schuer, torfhuys, brouw-
huys, stallingen en de ander ziner 
toebehooren, met hoofven, bleijck-
velden en de boomgaerden all tsa-
men omgraven, bewalt en omwatert 
liggende, toebehoorende de joncker 
Karle van Malsen, heere van Til-
borgh, die tselve bewoonende.”  

  
In 1799 bezoekt Dominee Stephanus Hanewinkel Tilburg tijdens zijn 
rondreis door Nederland de provincie Noord-Brabant. Hij beschrijft 
Tilburg als een dorp, “het grootste van de Maijorij (Meierij) en ook 
een der "grootsten van onze gehele Republiek. Hetzelve is als een 
stad aangelegd”. Een opmerkelijk vriendelijke beschrijving door een 
zeer kritische dominee.  
Alleen de omgeving van Kerk (Heike) en Heuvel kent een aaneen-
gesloten bebouwing en heeft volgens Hanewinkel een stadse uitstra-
ling. De rest van Tilburg is zeer versnipperd en dorps. Het leven 
speelt zich voornamelijk af binnen herdgangen. De betekenis van het 
woord "herdgang" is niet helemaal duidelijk, maar een waarschijnlijke 
verklaring is: weg die van en naar de stal en de nederzetting loopt. 
Een telling van woningen en bewoners, verricht in 1840, geeft een 
duidelijk beeld van de versnippering.  
 
Herdgang aantal huizen aantal bewoners 
Kerk 428 1982 
Oerle 329 1804 
Broekhoven 27 159 
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Korvel 178 1003 
Laar 68 380 
Berkdijk 106 647 
De Reit 80 477 
Hoeven 86 389 
Hasselt 142 892 
Stokhasselt 98 567 
Westerheikant 194 1172 
Oosterheikant 182 1284 
Veldhoven 273 1552 
Loven 48 275 
 
Een tiental jaren later is er nog weinig veranderd. Dat blijkt uit het 
boekje “Tilburgsche Mijmeringen” dat Elise van Calcar, schrijfster en 
pedagoge, in 1851 uitgeeft. Daarin verwoordt ze haar herinneringen 
aan het inspectiebezoek dat zij in 1850 aan de gemeente Tilburg 
brengt in haar functie van inspectrice van het bewaarschoolonder-
wijs. Ze schrijft in haar boek:  
 
Tilburg gelijkt dan ook op niets minder dan op eene stad en maakt 
den vreemdeling wanhopig er ooit de weg in te leeren. De plaats 
toch heeft de uitgebreidheid van de grootste steeden, ja men verze-
kert, dat het meest bewoonde gedeelte dezer gemeente over eene 
uitgestrektheid van vier uren is verspreid, terwijl het andere deel nog 
wel grooter is en geheele akkers, heidevelden, plassen enz. bevat, 
zoodat het hoogst moeijelijk te bespeuren is, of men al in de stad, 
nog in de stad of niet meer in de stad is, daar wal noch poort er perk 
aan stelt. Tilburg schijnt eene verzameling van verstrooide buurt-
schappen van onsamenhangende groepjes huizen, die dwars en 
scheef door elkander zijn geworpen (…). 
 
Tilburg bestaat inderdaad uit een kleine kern van onregelmatig aan-
gelegde straten met verspringende panden in het gebied Heuvel, 
Heuvelstraat, Nieuwlandstraat, Oude Markt en Nieuwe Dijk (tegen-
woordig Bisschop Zwijsenstraat). Rond deze bebouwde kern liggen 
akkers en tuinen, doorsneden met paden en wegen die de verbin-
ding verzorgen met de herdgangen. 
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Al het werk moet ge-
daan worden met wa-
ter-, wind- of spier-
kracht. Daarbij spelen 
de molens een belang-
rijke rol. Rond 1850 
staan er molens op 
Korvel, Veldhoven, 
Broekhoven en in de 
Hasselt.  
Een aantal herdgangen 
kennen een “plaetse”.  

Tilburg anno 1840 

 
Een “plaetse” is een driehoekig plein met een drinkkruik voor het 
vee, dat in de directe nabijheid is gelegen van een waterloop. De 
Hasselt, evenals de Heuvel, Veldhoven en Korvel hebben ieder een 
plaetse. De herdgang Hasselt wordt bewoond door boeren, die naast 
hun reguliere landbouwwerkzaamheden, in de wintermaanden ook 
weven voor eigen gebruik. Het zijn gesloten bedrijfs- en gezinshuis-
houdingen; al het zwoegen is primair gericht op het zoveel mogelijk 
voorzien in de eigen behoeften.  
 
Het boerenleven 
De aardappel wordt in 1727 voor het eerst in Nederland ingevoerd, 
en is in 1822 het belangrijkste volksvoedsel. Het is een gemakkelijk 
te telen gewas, goed te bewaren en met veel vitamine C. Een nadeel 
is dat de aardappelplant de grond erg uitput, zodat de aardappel elk 
jaar in een ander stuk grond gepoot moet worden. De graangewas-
sen, zoals haver, rogge en boekweit, rouleren mee. 
 
Het is hard werken en iedereen van groot tot klein levert zijn aan-
deel. De akkers moeten worden geploegd en geëgd. Haver, rogge 
en boekweit moeten worden gezaaid en geoogst. Het fruit uit de 
boomgaard moet worden geplukt, ingemaakt of verwerkt tot jam. De 
koeien, geiten en schapen moeten gemolken worden. De overpro-
ductie wordt verkocht of geruild.  
De stal moet een paar keer per jaar worden uitgemest en de inhoud 
uitgereden op het land. Stookhout sprokkelen en plaggen steken 
voor de kachel en de potstal, schapen scheren en de wol wassen, 
spinnen en weven, elk uur wordt benut en toch is het werk nooit 
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klaar. Op de heide- en zandgrond van Midden-Brabant is akkerbouw 
en de teelt van aardappelen alleen mogelijk, als de schrale grond 
voortdurend wordt verrijkt met mest van koeien en schapen. De mest 
wordt "vervaardigd" in een zogenaamde potstal.  
 
Dat is een uitgegraven stal van ongeveer 1 meter diep, waarin de 
koeien in hun eigen natte mest staan. Dagelijks worden stro, heide-
plaggen en ander plantaardige materialen toegevoegd. Als gevolg 
van het vertrappelen door het vee ontstaat er een compacte smeu-
ige massa. In 1832 bestaat de oppervlakte van de gemeente Tilburg 
nog voor bijna de helft (48%) uit hei. Veel heidegrond is particulier 
eigendom, maar een aanzienlijk deel is gemeenschappelijk bezit. Al 
is er heide in overvloed, toch zijn er strenge voorschriften die het 
grazen van de schapen en het steken van heideplaggen regelen. 
Mathijs zal dat zelf aan den lijve ondervinden; hij wordt streng ge-
straft voor overtreding van de regels.  
In bijna elk Tilburgs gezin staat een weefgetouw en bijna elk kind 
leert al jong weven en spinnen. Het ontstaan van de wollenstoffenin-
dustrie in Tilburg vindt dan ook zijn oorsprong in de thuisweverij van 
boeren. Ook de vader van Mathijs heeft een weverijtje en hij wordt 
zelfs een aantal jaren fabrikant van wollenstoffen, als er in de Napo-
leontische tijd grote vraag is naar laken voor het maken van unifor-
men.  
 
Het boerenleven is geen luxeleven. Maar in vergelijking met de erg 
slechte kwaliteit van de arbeiderswoningen en het ongezonde la-
waaierige werk in de fabrieken, is de boerderij een oase. Het type 
boerderij dat in Tilburg het meest voorkomt is de langgevelboerderij. 
Dat is een boerderij waarbij zowel de ingang van het woongedeelte, 
als de toegangen tot het bedrijfsgedeelte, in een van beide lange 
zijgevels zijn aangebracht. Het gebouw bestaat uit een eikenhouten 
A-vormig skelet dat op een gemetselde ondergrond of een onder-
grond van ongemetselde keien staat. Het skelet van balken wordt 
bespannen met een vlechtwerk van wilgentenen en dichtgesmeerd 
met een mengsel van leem en stro, soms vermengd met koemest.  
Het dak is gedekt met riet of stro. De fundering en eventuele draag-
muren bestaan uit zonnestenen, gemetseld met specie van kalk-
zand. Deze zonnestenen zijn ongebakken lemen stenen, die in de 
zon zijn gedroogd.  
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Mensen en vee verblijven 
onder hetzelfde dak. Tus-
sen het woon- en be-
drijfsgedeelte is een 
scheidsmuur. In vroegere 
tijden woonden gezin en 
vee in dezelfde open 
ruimte.  
 
 
Langgevelboerderij van boer 
Fouchier uit 1608 

 
In het midden van de 19e eeuw begint langzaam de verstening van 
het boerenhuis. De oorzaken zijn: de overgang van vlechtwerk naar 
bakstenen vanwege toenemende schaarste aan hout, de aanwezig-
heid van kapitaal, statusoverwegingen en natuurlijk de uitvinding van 
het Portlandcement door Joseph Aspdin. Hij krijgt in 1824 patent op 
een procedé om met een mengsel van gebrande klei en kalk een 
goed hechtende substantie te maken die voortreffelijk smeerbaar is 
en snel droogt tot een steenhard materiaal.  
 
Boer Mathijs doet wat hij moet doen; hij ploegt seizoen na seizoen 
onverstoorbaar voort, tot hij de vele ontwikkelingen niet meer kan 
bijhouden en de handdoek in de ring gooit. Hij is op het eind van zijn 
leven, moe en ziek en overal heerst de cholera. Alleen zijn broer 
Mathias/Martinus leeft nog. Mathijs regelt tijdig zijn nalatenschap. Hij 
zal zijn vrouw Cornelia goed verzorgd achterlaten. Voor zijn kinderen 
zal ook nog iets te erven overblijven, want Mathijs heeft hard gewerkt 
en zuinig geleefd. 
 
De familie Konings 
De familie Konings is van oorsprong geen echte Tilburgse familie. 
De overgrootvader van Mathijs komt in 1754 vanuit zijn geboorte-
plaats Genk (B) naar Tilburg. Hij heet Mathijs Hendrikus Conincx 
(1727) en wordt de grondlegger van de Tilburgse tak. Hij stamt uit 
een familie van boeren en wevers, die met harde arbeid het hoofd 
boven water proberen te houden.  
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Met wat geld op zak 
uit de erfenis van zijn 
grootvader, vertrekt 
hij naar het Noorden. 
Het “Noorden” is 
welvarender dan het 
“Zuiden” en Tilburg is 
een dorp met een 
opkomende textielin-
dustrie. Daar zijn 
betere mogelijkheden 

om de dingen te doen waar hij goed in is: boeren en vooral weven. 
En de overgang is niet zo groot, want het katholieke heidedorp Til-
burg lijkt erg op het katholieke heidedorp Genk.  
In de 10 jaar die hem nog resten, zal overgrootvader Mathijs trou-
wen, vader worden van een zoon en de basis voor een succesvolle 
thuisweverij leggen. De Tilburgse stam start als een erg kwetsbaar 
twijgje: in 1759 wordt in het gezin van Mathijs en Adriana Beijstere 
hun enige kind geboren, een zoon die de naam Hendrik Mathijs 
krijgt. Als zijn vader op 5 mei 1764 op de zeer jonge leeftijd van 37 
jaar overlijdt, is Hendrik pas 5 jaar oud.  
Hendrik Mathijs trouwt In 1780 met Maria Elisabeth Putters, spinster. 
Ze krijgen twee kinderen, Mathijs en Johannes (Jan). Jan en zijn 
vrouw zullen twee dochters krijgen waarvan de oudste, Maria Hele-
na, ongehuwd zal blijven. Oudste zoon Mathijs zorgt er uiteindelijk 
voor dat het voortbestaan van de familie uit de gevarenzone komt. 
Uit zijn huwelijk met Petronella de Bekker worden zeven kinderen 
geboren maar er worden er slechts vier volwassen: Maria Cornelia, 
Martinus, Godefridus en hoofdrolspeler Mathijs. Hij zal als jongste 
van het gezin zijn vader, maar ook zijn grootvader, nooit leren ken-
nen, want ze overlijden beiden kort voor zijn geboorte.  
 
Fabriqueur 
Het is niet bekend hoe het grootvader Hendrik Mathijs beroepsmatig 
vergaat. In 1813 wordt in de huwelijksakte van zijn zoon Jan vermeld 
dat Hendrik een “fabriqueur” is; dat wil zeggen dat hij in opdracht van 
derden weeft. Fabriqueur is het Franse woord voor fabrikant (Neder-
land is door Napoleon ingelijfd en het Frans is de officiële voertaal). 
Een fabriqueur is iemand die alleen of met personeel niet alleen 
weefopdrachten uitvoert maar als ondernemer ook zelf wol inkoopt 
en zijn geweven stoffen verkoopt. In tegenstelling tot de thuiswevers 

Heidegebied Genk rond 1900; J. Coosemans 
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weeft hij het hele jaar door in plaats van alleen ’s winters, als de 
werkzaamheden op het land stilliggen.  
Als er door de toenemende vraag naar wollen stoffen op meer ge-
touwen tegelijk geweefd moet worden, is het huis letterlijk te klein. Er 
is dringend een aparte bedrijfsruimte nodig: een fabriqueurswoning, 
die bestaat uit een woongedeelte en een afzonderlijk bedrijfsgedeel-
te samen onder hetzelfde dak. De afmetingen van het pand kunnen 
erg variëren, afhankelijk van het aantal aanwezige weefgetouwen.  
 
Als de vraag naar laken sterk toeneemt, breidt grootvader Hendrik 
Mathijs zijn weefactiviteiten flink uit. In de Napoleontische bloeitijd 
heeft hij 4 man in loondienst. Zijn zoon, ook een Mathijs (1781-
1822), de vader van "onze" Mathijs, is ook als fabrikant actief. In 
1822 brandt de het woonweefhuis af, maar uit de gegevens van het 
kadaster uit 1832 valt af te leiden dat er nog steeds in een bepaalde  
 

ruimte wordt geweefd. 
We denken aan een 
aparte werkruimte, vast-
gebouwd aan een boe-
renwoning. Geen stenen 
gebouw, maar een boer-
derijachtige werkruimte 
die gedekt is met riet en 
lemen muren en vloer 
heeft (zie foto).  

 
Van huisvlijt naar huisindustrie 
Al eeuwenlang weven boeren voor eigen gebruik, maar eind 18e 
eeuw is het weven als hoofdberoep sterk in opkomst. Rond 1810 zijn 
er in Tilburg al 30 wolfabrieken, 300 zelfstandige wevers en 75 in 
commissie werkende wevers (fabriqueurs). Er zijn dan in totaal 4650 
mensen werkzaam in de wolindustrie, op een totale bevolking van 
rond de 10.000 personen. Bijna de helft! Het aantal zelfstandig wer-
kende wevers en fabrikanten krimpt en groeit op de deining van de 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Bij deze ontwik-
kelingen spelen de volgende nauw samenhangende factoren een 
belangrijke rol: 
- De behoefte van de boeren aan meer welvaart. Dus ze willen niet 

alleen 's winters weven, maar het hele jaar door. 
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- De toenemende vraag van de markt naar wollen stoffen waardoor 
er door handelaren/opdrachtgevers meer opdrachten worden ver-
strekt aan thuiswevers.  

- De technische vernieuwing. De spinmachine met de naam Jenny 
is hiervan een goed voorbeeld. Deze spinmachine kan door we-
vers thuis worden gebruikt en maakt hen minder afhankelijk van 
de levering van garen door de wolspinnerijen.  

 
De fabriqueur is een overgangsvorm, van thuis weven op meerdere 
getouwen voor een opdrachtgever, naar het produceren van textiel in 
speciale ruimten door personeel dat in loondienst is. We hebben 
gezien dat de groei en krimp van de weverij van Mathijs direct af-
hankelijk was van de ontwikkelingen op het strijdtoneel. Er is een 
aantal jaren zeer grote vraag naar laken stof voor de uniformen van 
de vele duizenden soldaten van Napoleon. Aan deze grote vraag 
komt abrupt een einde als keizer Napoleon wordt verslagen door de 
geallieerde troepen in de slag bij Waterloo. De invoering van de 
stoommachine maakt het in sneltreinvaart mogelijk om op industriële 
wijze te produceren. De geperfectioneerde weeftechniek vraagt om 
een heldere en betrouwbare organisatie van arbeid en productie. De 
ongeregelde arbeid van “de winterwevers” en de kleine kwetsbare 
fabrikanten, voldoen niet meer aan de eisen van continuïteit en be-
drijfszekerheid en zullen daarom geleidelijk aan verdwijnen.  
 
Het rampjaar 1822 
1822 is een rampjaar voor het gezin van vader Mathijs Konings en 
moeder Petronella de Bekker. Drie schokkende gebeurtenissen vin-
den kort na elkaar plaats. Hun 7 maanden oude zoon Hendrikus is 
een paar maanden eerder, op 25 november 1821 overleden. Het 
gezin is nog niet over het verlies heen als een half jaar later, op 22 
mei om twee uur ’s middags, het noodlot in alle hevigheid toeslaat. 
Het dubbele fabriekshuis van Mathijs en Petronella brandt af. 
In de tijdskroniek “Uit het dagboek van een Tilburger” van het jaar 
1822, bijgehouden door L. C. Lelie en J. B. de Beer, staat te lezen: 
 
“1822 den 22 mei is alhier aan de Hasselt, namiddag 2 uren in de 
Langstraat een huis bestaande in 2 woningen afgebrand waar eige-
naar van was Matijs Konings.”  
 
Het gezin met drie kleine kinderen, Cornelia 9 jaar, Matheus 5 en 
Godefridus 3 jaar, heeft even geen dak meer boven het hoofd. Enke-
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le maanden voor de brand woont het gezin op het adres Hasselt 
631. Dat is bijna zeker het oude adres van het fabriekshuis.  
Er zijn in de 19e eeuw zeer regelmatig branden. Dat komt omdat de 
huizen voor een groot deel uit brandbare materialen zijn opgetrok-
ken. Het gebruik van open vuur vergroot het brandgevaar en een 
grote bebouwingsdichtheid is vaak de oorzaak van grote schade. We 
zijn in het genoemde dagboek nagegaan hoeveel branden er in Til-
burg en omgeving plaatsvonden in de jaren tussen 1821–1824. Me-
dio 1821 brandt een nieuw huis aan de Enschotsebaan af. In augus-
tus van hetzelfde jaar gaat de huisvesting van de marechaussees op 
de Heuvel in vlammen op. Op dezelfde dag worden aan de Westkant 
nog twee huizen in as gelegd. In september valt een huis op de 
Rugdijk, bestaande uit twee woningen, ten prooi aan de vlammen.  
Eind januari 1823 wordt een boerenstede getroffen door brand. In de 
nacht van 15 op 16 juni 1823 brandt in de Zomerstraat een huis af.  
 
Vernietigende brand in Waalwijk 
De ramp in Waalwijk van 25 mei 1824 spant de kroon. In minder dan 
2,5 uur worden 51 huizen, 14 schuren, de toren en het raadhuis in 
de as gelegd. Alle archieven verbranden en 550 inwoners hebben 
geen huisvesting meer. Er wordt spontaan een geldinzameling ge-
houden onder de bevolking van de provincie Noord-Brabant. Er 
wordt gul gegeven: Den Bosch brengt in totaal fl. 1448.- bijeen, Bre-
da fl. 500.- en het armere Tilburg maar fl. 315,20. De in de buurt van 
Waalwijk gelegerde militairen geven een dag traktement voor de vele 
daklozen. 
 
Vader Mathijs overlijdt 
Op 11 oktober 1822 gebeurt het onvoorstelbare: vader Mathijs over-
lijdt om 9.00 uur ’s avonds in zijn woning aan de Hasselt 534. Hij 
wordt slechts 41 jaar en laat een hoogzwangere vrouw van 37 jaar 
achter, met drie erg jonge kinderen. Broer Jan Konings uit de Stok-
hasselt en overbuurman Cornelis van Helvoirt van nr 532 doen de 
volgende dag aangifte bij de gemeente.  
  
Petronella erft 
Naar aanleiding van dood van vader Mathijs wordt op 21 februari 
1823 een Memorie van Successie opgemaakt. Hieruit blijkt dat Ma-
thijs en Petronella in de Hasselt, akkers en weilanden bezitten en 
twee huizen.  
In de notariële acte wordt het bezit als volgt omschreven: 
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1e Een huis met den hof groot 10 nederlandsche voeten staande 

en gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt 
2e Een huis met den hof groot tien nederlandsche voeten staande 

en gelegen als voor 
3e Een parceel akkerland groot zeven en vijftig roeden, twee en 

negentig nederlandsche ellen, drie en een half lopense oude 
maat, gelegen als voor 

4e Een parceel akkerland groot acht en twintig roeden, zes en ne-
gentig ellen, een en een half lopense oude maat, gelegen als 
voor 

5e Een parceel dito groot zestien roeden, vijf en vijftig ellen, een lo-
pense oude maat, gelegen als voor 

6e Een parceel weide groot acht en twintig roeden, zes en negentig 
ellen, een en een half lopense oude maat, gelegen als voor 

7e  Een parceel akkerland groot zestien roeden, vijf en vijftig ellen 
en een lopense oude maat, gelegen als voor 

 
We hebben uitgezocht wat een voet, roede en el in het midden van 
de 19e eeuw voor maten waren. We blijven achter in verbazing: er 
blijkt namelijk een vreemde verzameling zeer uiteenlopende, zeer 
plaatselijke inhouds- en oppervlaktematen te zijn. Hier zijn enkele 
resultaten uit ons onderzoek: 
Een lopense ook wel loopzaad, lope of lup genoemd, is een inhouds- 
maar ook een oppervlaktemaat. Een lopense is een ¼ zak graan, 
voldoende om 30 tot 50 roeden land mee in te zaaien: dat is 420 tot 
700 vierkante meter (maar een Bredase lopense blijkt echter onge-
veer 1615 vierkante meter te zijn).  
De roede heeft tot 1810 een lengte van 3,5 meter. Na 1810 wordt die 
10 meter. Als oppervlaktemaat is de (vierkante) roede 14 vierkante 
meter. 
In de periode 1820-1870 is de el gelijk aan 1 meter = 10 palmen 
(dm) =100 duimen (cm) =1000 strepen (mm).  
En een bunder is een hectare. 
Als we ook nog ergens de opmerking lezen, dat enkele eeuwen ge-
leden ten westen van Tilburg de maten “mud” en “morgen” niet wor-
den gebruikt en ten oosten van Tilburg de maat “gemeten” niet voor-
komt duizelt het en beseffen we nadrukkelijk hoe groot de lokale 
verschillen waren. Het moet een waar monnikenwerk zijn geweest 
om al die verschillende maten te herleiden tot algemeen geldende 
basismaten. 
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De notaris 
Vanaf 1806 is aangifte van nalatenschappen door erfgenamen ver-
plicht.  
Tot 1878 moeten de erfgenamen een Memorie van Successie laten 
maken als de erfenis na aftrek van schulden een waarde van fl. 300.- 
of meer bedraagt. De erfgenamen in de directe lijn worden niet be-
last. Na 1878 moet een Memorie worden opgemaakt als de netto-
waarde van de erfenis meer dan fl. 1000.- bedraagt. Erfgenamen in 
de rechte lijn worden nu wel belast. 
 
Het kadaster 
Er wordt al tijdens de Franse bezetting een begin gemaakt met het 
meten en beschrijven van onroerende goederen, het gebruik ervan, 
de opstallen en het eigendomsrecht. Het doel is zuiver fiscaal van 
aard: het gaat om het maken van een nauwkeurige, objectieve en 
algemeen geldende meting en registratie, als basis voor de bereke-
ning van in te voeren grondbelasting. 
In 1825 vindt de invoering van een nieuw Burgerlijk Wetboek plaats. 
Daarin is al een nieuw hypothecair stelsel opgenomen, waarvoor een 
precieze en algemeen geldende meetmethode absoluut noodzakelijk 
is. Dat maakt een snelle invoering van een kadastraal systeem extra 
urgent. Het duurt echter nog tot 1832 voordat in het hele land de 
opzet van een Kadaster rond is. 
 
Er wordt wettelijk gekozen voor de volgende maten en verhoudin-
gen: 
- Een bunder = 10.000 vierkante meter = een hectare 
- Een vierkante roede = 100 vierkante meter = een are 
- Een vierkante el = 1 vierkante meter 
 
De wijk Stokhasselt 
Het leven van Mathijs en zijn gezin speelt zich bijna volledig af in de 
wijk Hasselt. Daarom willen we ons wat verder verdiepen in dit deel 
van Tilburg dat zo’n grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van 
de familie Konings. De naam Hasselt betekent: plaats waar veel 
hazelaars staan. Het Hasseltplein is in vroegere tijden al de kern van 
de Hasselt.  
Het gebied dat rond het plein ligt, wordt in die tijd “De Ronde Has-
selt” genoemd, dit ter onderscheiding van die Cleijn Hasselt.  
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Het kasteel  
In die Cleijn Hasselt ligt een kasteel, waar nu de Van Bylandtstraat 
is. Het wordt zeer waarschijnlijk gebouwd in opdracht van Pauwels 
van Haestrecht, die ook kasteelheer was van Venloon (Loon op 
Zand). Het wordt in 1859 afgebroken. Of het nu wel of niet een echt 
kasteel is geweest is niet zo belangrijk. Bij het lezen van de beschrij-
ving die van die stenen Camer wordt gegeven, komt het beeld naar 
voren van een aangenaam oord waar het goed toeven is. Binnen de 
omheining een koetshuis, stallen met plaats voor een 30-tal paarden, 
een duiventoren, een tuinmanswoning maar ook een oranjerie waar- 
in ’s winters de exclusieve uitheemse gewassen, zoals sinaasappel-
bomen, worden beschermd tegen de vorst. 
 
Tussen 1387 tot 1794 is het Hasseltse kasteel in handen van de 
families Van Malsen, Van Grobbendonk, Van Hessen-Kassel en Van 
Hogendorp. In het bos achter het kasteelcomplex bevindt zich in een 
fraai beplante berg, de wijdvermaarde ijskelder, voor de opslag van 
o.a. het geoogste fruit. Achter de stallen in het bos ligt een grote 
vijver, rijk gevuld met vis.  
Het bos wordt doorsneden door lange wandeldreven die alle uitko-
men bij de vijver, en die zo het middelpunt vormt van het bosgebied. 
De wandeldreven zijn omzoomd met kaarsrechte eiken en beuken 
en andere bomen. Deze bomen worden na de verkoop van het kas-
teel omgehakt. Het verhaal gaat dat het hout wordt gebruikt voor de 
bouw van een enorme waterput die wordt gegraven ter hoogte van 
de huidige Spoorlaan, waar nu de parkeergarage Knegtel ligt.  
 
Dolende zielen 
Als we het kasteel buiten beschouwing laten, is de Hasselt een ne-
derzetting van boeren en wevers, zoals de meeste andere Tilburgse 
herdgangen. We zien in onze verbeelding de kleine schamele huizen 
langs zanderige hoofdpaden en een wirwar van karrensporen en 
veepaadjes, die door de heidevelden van en naar de boerderijen in 
de herdgang lopen. Waterloopjes, drinkkuilen, maar ook blauwslo-
ten, maken het beeld compleet. 
Met de ogen van een moderne mens, zien we nostalgische beelden 
van een herder met een kudde schapen op de grote stille heide, en 
een karretje dat op de zandweg rijdt. Tot ver in de 19e eeuw hebben 
de boeren en huiswevers echter een heel andere belevingswereld. 
Ze zijn omringd door grote gebieden woeste heidegrond en donkere 
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bossen. Het vervoer vindt plaats over zandwegen en karrensporen 
die bij hevige regen en vorst vaak moeilijk begaanbaar zijn.  
 
Er doen verhalen de ronde over dolende zielen die geen rust kunnen 
vinden. Er zijn jammerende gedaanten gezien, met rammelende 
kettingen. Je gaat daarom na zonsondergang niet meer op pad, of 
het moet dringend noodzakelijk zijn. Er liggen in de wijk een opval-
lend groot aantal “heuvels”. Dat zijn grafheuvels uit lang vervlogen 
tijden (de huidige naam Zevenheuvelenweg verwijst nog naar deze 
grafheuvels). De mensen leven letterlijk tussen de doden. De verha-
len over dolende zielen komen dus niet zomaar uit de lucht vallen. 
  
Die Cleijn Hasselt 
Op de bekende kaart van Zijnen uit 1760 (zie pagina 17) zien we dat 
het gebied van die Cleijn Hasselt gelegen is ten zuidwesten van de 
Hasseltstraat. Dat is ongeveer het gebied dat omsloten wordt door 
de huidige Van Hogendorpstraat, Kapelstraat, Lakenstraat, Tex-
tielplein en Hasseltstraat.  
 
Die (Stock)Hasselt 
In dezelfde periode is "die Hasselt" een duidelijk afgebakend gebied. 
In het westen wordt de grens gevormd door heidegebied, gelegen ter 
hoogte van de huidige Henri Blomjousstraat, Brugstraat en Kruishe-
renstraat. In het zuiden loopt de grens globaal langs de lijn gevormd 
door de huidige Lage Witsiebaan, het gebied van het kasteel en de 
zuidelijke percelen aan de Hasseltstraat. De oostgrens loopt grofweg 
van halverwege de huidige Van Hogendorpstraat en de Goirkestraat, 
tot aan de Kapelstraat en verder via de Kapelstraat en Waalstraat. 
Het huidige Wilhelminakanaal tot aan de voormalige “Langhstraet” 
(nu Heieind) vormen de noordgrens.  
 
Historische grond 
Het gebied kent een historie die teruggaat tot de Middeleeuwen. 
In 1415 koopt ene Thomaes Start een hoeve met 20 ha grond: die 
Sterts Hoeve.  
In het gebied van De Sterts Hoeve loopt in de 16e eeuw een weg, die 
Daneelstraet genaamd. Dat is waarschijnlijk de latere Langhstraet. 
Deze weg loopt in die tijd van de noordwesthoek van het Hasselt-
plein, over de plek waar nu verpleeghuis De Hazelaar staat, naar de 
heide ten westen van het Creijenven, tot halverwege de huidige Le-
deboerstraat op het industrieterrein Kraaiven. Die Cortestraet loopt 
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tussen 1500-1600 van de zuidwestpunt van het Hasseltplein, naar 
de voormalige Dongenseweg; dit punt is nu het kruispunt van de 
Kartuizerstraat en de Trappistenstraat. Op de latere kaart van Arts 
(van ca 1880) heet dit gebied De Kortestraatse Akkers. 
 
Uitbreidingen van de Hasselt 
In de loop van de tijd vinden er in de Hasselt twee uitbreidingen 
plaats. 
De eerste uitbreiding is een ontginningsnederzetting met de naam 
die Stock-hasselt. Het gebied ligt ter weerszijden van de die Stock-
hasseltschestraet. Deze straat begint in wat nu de Weverstraat is en 
gaat verder over de Merwedestraat, waarvan het eerste stuk nog in 
die Hasselt ligt.  
Er is dus sprake van een overlapping van de grondgebieden van 
Hasselt en Stokhasselt. Dat verklaart waarom er in akten zo nu en 
dan zowel sprake is van Hasselt en Stokhasselt, om de ligging van 
dezelfde eigendommen aan te geven.  

 
Toelichting kaart van Zijnen 1760  
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Deze kaart is gemaakt in 1760 op basis van meetgegevens uit 1732. 
Het geeft de situatie weer van 100 jaar voordat de eerste gedetail-
leerde kadastrale tekeningen verschijnen. 
 
De Kortstraat loopt vanaf het Hasseltplein naar het noordwesten. De 
Creijenvenschestraet (Kraaivenschestraat) loopt naar het oosten 
vanaf het Hasseltplein.  
De Langstraat loopt daar tussenin, vanaf het Hasseltplein naar het 
noordoosten, tussen “Hasselt” en “Hei Einde”. 
 
De Hasseltstraet loopt vanaf het Hasseltplein naar “Klein Hasselt” in 
het Zuiden. Op de kaart zijn met kruisjes globaal de locaties aange-
geven waar de Hasseltse bezittingen familie Konings een eeuw later 
gesitueerd zullen zijn: De Kraaivensche Akkers, de punt gevormd 
door Langstraat en Kraaivenschestraat en De Kortstraatse Akkers, 
de punt gevormd door Langstraat en Kortstraat. 
 
De tweede uitbreiding is gelegen ten noorden van de Langstraat, het 
gebied dat rond 1880 met de naam De Creijenvensche Ackeren 
wordt aangeduid. Het akkerland ligt aan beide zijden van die Creij-
envenschestraet. Aan de westelijke kant tot aan die Sloprijt en aan 
de oostelijke kant tot ongeveer halverwege die Stockhas-
seltschestraet.  
Er is tot onze teleurstelling nog maar weinig over van de oude wegen 
en paden. De enige uitzondering is de huidige Hasseltstraat. Die 
volgt nog de oorspronkelijke route die van de Hasselt langs akkers, 
weilanden en mesthopen over de Veldhoven (Wilhelminapark) naar 
de (Heikese) kerk liep in het centrum van de stad.  
 
Bezittingen van de familie Konings 
We hebben uitgebreid aandacht besteed aan de eeuwenoude ei-
gennamen binnen het grondgebied van de Hasselt, omdat volgens 
de kadastrale overzichten uit 1832 de bezittingen van de familie Ko-
nings op de bovengenoemde historische plekken blijken te liggen op 
historische middeleeuwse grond, langs weerszijden van de Lang-
straat.  
 
Overzicht van de bezittingen 
(De excentrische weergave van de percelen op beide kadastrale 
kaarten is het gevolg van de feitelijke begrenzing van beide afzon-
derlijke kaarten.)  
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a Bezit van Petronella de Bekker, weduwe van M.H. Konings, in 

het gebied gelegen tussen de Kraaivenschestraat en de 
Langstraat. 

 
Perceel 136 hof “De Kraaivensche Akkers”  674 m²  
Perceel 137  huis+erf “De Kraaivensche Akkers” 57 m² 
Perceel 138  huis+erf “De Kraaivensche Akkers” 49 m² 
De Langstraat wordt later omgedoopt tot Heieind. Vanaf 7 juni 1856 
wordt Martinus/Mathijs Konings uit Moergestel eigenaar van de per-
celen 136 t/m 169. 
 
Op de onderstaande tekening zien we linksonder een grote driehoek: 
dat is het Hasseltplein. De straat die bij de bovenste punt begint, is 
de Langstraat. De percelen 136-137-138 in de Langstraat zijn omcir-
keld. Daarop bevinden zich twee huizen met hof en erf van de familie 
Konings. De buurtschap heet "De Krimp", Het huisnummer is: 536 
(oude nummering). 
De percelen van de familie Konings zijn omringd door land van Adri-
aan Johannes de Beer: bouwland, weiland, boomgaard en hof. (127-
142-134-135). Ten noorden, aanpalend (niet op het kaartje); de per-
celen 139-140-141, twee huizen en een hof van Nicolaas Jan de 
Kok. We gaan verder naar het noorden en blijven aan dezelfde kant 
van de Langstraat en komen langs een afzonderlijk stuk bouwland 
van de familie: 
 
Perceel 145 Bouwland “De Kraaivensche Akkers” 1990 m² 
 
Een eindje verder naar het noorden komen we weer bij bebouwing. 
Die is ook eigendom van de familie Konings: percelen 167-168-169 
(zie onderstaande tekening). Het heet hier nog steeds “De Krimp”.  
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Op genoemde percelen staat een huis met erf en hof. De oude 
nummering van het huis is: Hasselt 534 (?) vermeldt het kadaster. 
Wat het vraagteken betekent, is onbekend. De familie woont in 1822 
op dit adres. Het is namelijk hetzelfde huis, waarin de vader van 
Mathijs volgens zijn overlijdensakte, in de maand oktober van dat 
jaar overlijdt.  
Op dit adres kan dus niet het fabriekshuis hebben gestaan, want dat 
is al in mei 1822 afgebrand. Dit leidt tot de conclusie, dat de twee 
huizen op percelen 136-137-138, gebruikt zijn om te spinnen en 
weven, en dat die panden na de brand in mei 1822 zijn herbouwd. 
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Perceel 167 Weiland “De Kraaivensche Akkers”  3040 m² 
Perceel 168 Huis, schuur en erf “De Kraaivensche Akkers” 570 m² 
Perceel 169 Weiland “De Kraaivensche Akkers” 1310 m² 
 

 
 
b. Overzicht van de bezittingen van Petronella de Bekker,  

weduwe van Mathijs Hendrikus Konings, in het gebied gelegen 
tussen de Kortestraat en de gemeentelijke rijweg richting de Hoe-
venschestraat. 

 
Aan de overkant van de Langstraat liggen eveneens drie “losse” 
akkers: percelen 176-193-259. 
 
Perceel 176 Bouwland “De Kortestraatsche Akkers” 5890 m². 
Dit perceel wordt mei 1856 door de erfgenamen verkocht aan Wil-
helmina Kleijberg, weduwe van Peter van Hest woonachtig in de 
Hasselt. 
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Perceel 193 Bouwland “De Kortestraatsche Akkers” 2750 m². 
Op 7 juni 1856 wordt Martinus Konings uit Moergestel eigenaar van 
dit perceel. 
 
Perceel 259 Bouwland “De Kortestraatsche Akkers” 2820 m². 
In mei 1856 wordt dit perceel door de erfgenamen verkocht aan Cor-
nelis Heerkens, landbouwer, woonachtig in de Hasselt. 
 
Perceel 310 Weiland “De Kortestraatsche Akkers” 2290 m². 
In mei 1856 wordt dit perceel door de erfgenamen verkocht aan Wil-
helmus Vromans, landbouwer, woonachtig in de Hasselt. Perceel 
310 is het verst afgelegen weiland. Het ligt aan de Hoevenscheweg, 
op de grens met het gebied Reitse Hoeven.  
 
Bijna alle percelen grenzen aan een openbare weg, zodat de recht-
streekse toegang is gegarandeerd. Alleen perceel 259 ligt ingeslo-
ten. Dat Mathijs en Petronella indertijd dit moeilijk te bereiken per-
ceel toch hebben gekocht, is zonder twijfel te verklaren uit het feit dat 
Peter Baaijens de eigenaar is van het aangrenzende, aan de Lang-
straat gelegen perceel 178. Daardoor is de toegang van Mathijs tot 
zijn perceel gegarandeerd. 
 
c. Uitbreiding onroerend goed in de Hasselt. 
Uit de boedeldeling in 1856 blijkt dat er tussen 1832 en 1856 verdere 
uitbreiding van het onroerende bezit heeft plaatsgevonden: 3 door 
aankoop en 2 uit de erfenis van Petronella van de familie De Bekker. 
 
Perceel 144 Dit stuk bouwland is in 1832 in bezit van weduwe 
N.J. van Beurden. Het sluit in het westen aan bij perceel 145 dat in 
het bezit is van de familie. Oppervlakte 7250 m².  
 
Perceel 166 Dit weiland in “De Kraaivensche Akkers” is in 1832 
eigendom van Johannes N.I. Cleijsen, priester. Het grenst aan per-
ceel 145 dat al eigendom is van de familie. Oppervlakte 5440 m². 
 
Perceel 261  Bouwland in “De Korte Straatsche Akkers“ was 
eveneens eigendom van Johannes N.I. Cleijsen. Het grondstuk ligt 
dicht bij perceel 176, dat in bezit is van de familie. Oppervlakte: 2820 
m². 
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Perceel 639 Bouwland in “De Kasteelsche Bosschen”. Peter Go-
vert de Bekker, fabrikant, was de vorige eigenaar. Oppervlakte: 2630 
m². 
 
Perceel 644  Bouwland in “De Kasteelsche Bosschen”. Was ook 
in bezit van Peter Govert de Bekker. Beide percelen grenzen aan 
elkaar. Oppervlakte: 2080 m².  
 
De percelen 639 en 644 liggen aan de Hasseltstraat. Ze sluiten op 
elkaar aan, maar zijn alleen via een pad langs het erf van boer  
Tuerlings (perceel 638) te bereiken. 
 
d. Bezittingen buiten de Hasselt 
De bezittingen van de familie Konings blijken nog omvangrijker te 
zijn dan eerst gedacht. Uit het archief van het kadaster over de peri-
ode 1836-1841 komen perceelgegevens tevoorschijn, die aantonen 
dat er ook onroerend bezit is in de aangrenzende wijken Goirke en 
De Blaak. 
 
Goirke in “De Goorkesche Akkers” 
Perceel 412  Bouwland Oppervlakte 5570 m². 
 
De Blaak 
Perceel 200  Heide groot 1340 m² 
Perceel 207  Heide groot 5960 m²  
Perceel 301  Heide groot 2830 m² 
Perceel 335 Heide groot 5180 m² 
 
Rond 1840 is De Blaak een uitgestrekt heidegebied waar weinig 
mensen wonen. Het grootste deel van de heidevelden is eigendom 
van de gemeenschap. De boeren kunnen er hun schapen laten gra-
zen, plaggen steken voor de potstal, maar ook als onmisbare brand-
stof voor de kachels in de huis en werkruimten. Het bezit van 1,5 ha 
heide duidt erop, dat de familie verzekerd wil zijn van een zeer be-
langrijke grondstof en niet afhankelijk wil zijn van de overheid, die 
strikte regels stelt aan het gebruik van de gemeenschapsgronden. 
Dat zal Mathijs nog aan den lijve ondervinden. 
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DE KINDERJAREN VAN MATHIJS 
 
Zijn geboorte 
De ellende van de brand is nog niet verwerkt, er is nog groot verdriet 
om het recente overlijden van vader Mathijs en dat van zoon Hendri-
kus eind 1821, als er ondanks alles vreugde komt in het gezin. Op 
dinsdag de 19e november 1822 om 11.00 ’s morgens doet vroed-
vrouw Smits, wonende Heuvel 1396, aangifte op het gemeentehuis 
van de geboorte van een jongen. Hij is die dag om 1.00 ’s nachts 
geboren. Overbuurman Peter Baijens, een intieme vriend van de 
familie, is bij de aangifte aanwezig. 
 
Door het kind naar zijn vader te vernoemen, wordt het als het ware, 
de “reïncarnatie” van zijn vader (zijn oudste broer Mathias/ Matheus, 
wordt in officiële stukken zo nu en dan ook wel Mathijs genoemd, 
maar hij is als oudste zoon, volgens de geldende regels voor de 
naamgeving, naar zijn grootvader genoemd).  
Het wordt een koude ontvangst voor de nieuwe wereldburger. In de 
dagboeken uit die tijd staat te lezen dat het van 11 december 1822 
tot 2 januari 1823 vriest. Op 24 en 25 januari is er zelfs een nieuw 
vorstrecord. Er wordt een temperatuur gemeten van ruim 10 graden 
onder nul en dat is 3 graden kouder dan in het recordjaar 1740. De 
rest van de maand blijft het mistig en vinnig koud. Een temperatuur 
van -10 graden Celsius is anno 2011 een regelmatig voorkomende 
temperatuur. Het lijkt erop dat de temperatuur de laatste 160 jaar 
eerder gedaald is dan gestegen.  
 
Vroed- en heelmeesters 
Rond 1820 is het maar matig gesteld met de basisgezondheidszorg 
in de stad Tilburg: enkele universitair opgeleide “medische doctores” 
en voor de rest alleen lagergeschoolde, (gediplomeerde) heel- en 
vroedmeesters. Ook zijn er nog twee officieren van gezondheid, die 
de bevoegdheid hebben om buiten diensttijd ook niet-militairen te 
behandelen. Om vroedvrouw te kunnen worden moet je in de leer bij 
een oudere, ervaren vroedvrouw of leerling worden bij een heel-
meester. Je kunt als vrouw wel aan de klinische school studeren, 
maar je mag alleen de opleiding tot vroedvrouw volgen.  
Voor het volgen van andere studierichtingen wordt domweg geen 
toestemming gegeven. Het gevolg is, dat daardoor aan de vroed-
vrouwen in opleiding belangrijke medische kennis wordt onthouden, 
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wat natuurlijk de kwaliteit van hun werk nadelig beïnvloedt. De domi-
nantie van de heel- en vroedmeesters is sterk.  
Dat levert regelmatig conflicten op, niet alleen vanwege concurrentie 
en competentie, maar simpelweg omdat er geen duidelijke grens is 

te trekken tussen vroed- en heelkun-
de. In 1865 wordt bij wet geregeld, dat 
er voortaan alleen nog een algemeen 
artsendiploma zal worden uitgereikt. 
Tussen 1890 en 1895 verdwijnen de 
laatste heelmeesters uit de statistie-
ken. Het zal nog tot 1920 duren voor-
dat er een gedegen vroedvrouwoplei-
ding komt en het beroep officieel er-
kenning krijgt.  
In de hele 19e eeuw zullen ook niet 
gekwalificeerde personen pseudo-
medische hulp blijven bieden. Steen-
snijders, wonder- en kruidendokters, 
kwakzalvers, en niet in het minst pa-
rochiepriesters en hospitaalzusters 
met bijzondere gaven, blijven grote 
populariteit genieten. 
 
De jeugdjaren en de vrijgezellentijd  
Over de jongste levensjaren van Ma-
thijs weten we niets. Natuurlijk zijn de 
vrouwen in het vaderloze gezin extra 
belangrijk: oma Konings, moeder Pe-

tronella en zus Maria Cornelia. Zij hebben grote invloed op Mathijs. 
Spelenderwijs leert hij meewerken op de boerderij. Dat doet hij graag 
want hij weet al op jonge leeftijd dat hij later ook boer wil worden, net 
als zijn vader.  
Rond zijn 12e levensjaar doet Mathijs zijn Eerste Heilige Communie. 
Dit is het moment dat hij de wereld van de volwassenen binnen-
treedt; zijn kindertijd is voorbij. Hij mag zijn eerste sigaretje roken en 
voorzichtig nippen aan de sterkedrank. In 1910 beslist Paus Pius X 
dat de Eerste Heilige Communie voortaan rond het zevende levens-
jaar moet worden gehouden: hoe jonger de jeugdige wordt opgeno-
men in de kerkgemeenschap, hoe sterker de greep is die de kerk op 
hem heeft.  
 



 
 

26 
 

De Eerste Communie is voor Mathijs en al zijn leeftijdgenootjes, de 
toegangspoort naar het volle leven van de volwassenen en de we-
reld van de echte arbeid. Maar met het verlagen van de leeftijd, ver-
dwijnt de duidelijke markering van de Eerste Communie als de over-
gang naar de volwassenheid. Daar wordt iets op gevonden: de in-
stelling van de Plechtige Communie op 12-jarige leeftijd. Dit ritueel 
valt samen met het tijdstip waarop de lagere school wordt verlaten. 
In het begin van de 20e eeuw wordt de Plechtige Communie definitief 
het moment waarop je als rooms-katholiek kind de wereld van de 
volwassenen betreedt.  
 
De buurt waarin Mathijs woont 
Mathijs woont als 10-jarig jongetje met zijn moeder, broers en zus 
vanuit het Hasseltplein gezien, vrij afgelegen in het laatste huis aan 
de rechterkant van de Langstraat. Als je verder doorloopt in noorde-
lijke richting naar het Heieind, kom je geen huizen meer tegen. Er 
liggen twee akkers en een perceel hakhout van de weduwe Horvers, 
met daartussenin een akkertje van Van Groenendaal. In de bocht 
richting Heieind liggen ook nog twee percelen landbouwgrond, ei-
gendom van Jan Brouwers en Peter Heerkens.  
 
Familie Horvers, van Helvoort en Baijens 
Pal tegenover het ouderlijk huis van Mathijs staat, op nr 531, het huis 
met werf van Piet Horvers. Het pand wordt omgeven door een 
boomgaard en een perceel bouwland. Piet is boer en heeft ook nog 
een boerderij op de herdgang Hoeven nr 440. Daar overlijdt hij in 
1821. Zijn weduwe, Elisabeth Leijten, zet samen met haar kinderen 
het bedrijf voort. Een jaar later zal zich hetzelfde afspelen bij de fami-
lie Konings: vader Mathijs overlijdt en moeder Petronella de Bekker 
wordt ook weduwe.  
Zoon Jan Baptist Horvers (1804) is geen boer, maar wever. Samen 
met zijn moeder produceert hij bijna 10 jaar lang wollen stoffen. In 
1832, twee jaar na het overlijden van zijn moeder, trouwt Jan Baptist 
met Nicolasina Brouwers, naaister van beroep. Hij presenteert zich 
dan officieel als fabrikant van wollen stoffen. Hij is dus een collega 
en concurrent van weverij Konings. 
Rechts van weduwe Horvers, op nr 532, woont Cornelis van Helvoort 
met zijn gezin in een huis met boomgaard, en de enige moestuin in 
de Hasselt, als we die van de familie Van Hogendorp van Hofwegen 
niet meerekenen. 
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Links van het huis van weduwe Horvers, op nr. 530, het dichtst bij 
het Hasseltplein, staan enkele huizen met een schuur en werf van de 
familie Baaijens, omringd door percelen bouwland.  
De familie Konings vormt samen met de families Baaijens, Horvers 
en Van Helvoort een kleine buurtschap. Zij zijn als eersten op elkaar 
aangewezen om hulp en steun te bieden als het nodig is. Mathijs zal 
de eerste jaren van zijn leven in deze kleine gemeenschap door-
brengen. Hij zal het stuk weg vanaf zijn ouderlijke huis richting Has-
seltplein ontelbare keren lopen, om naar de kerk te gaan, maar ook 
omdat er richting Hasseltplein ook een akker en enkele gebouwen 
van de familie liggen. 
 
Laten we in gedachten de weg van huis naar het Hasseltplein met 
Mathijs meelopen. Meteen naast zijn ouderlijk huis, dus aan de lin-
kerkant van de weg, loopt een zijweggetje. Het eerste stuk van het 
weggetje is openbare weg en geeft toegang tot het weiland van Jan 
Cleijsen en het akkerland van Peter Baaijens. Baaijens heeft naast 
de boerderij van Konings drie aaneengesloten stukken landbouw-
grond liggen. Deze percelen liggen alle direct aan de straatkant. 
 
Verder richting Hasseltplein is er even geen bebouwing; aan beide 
zijden van de Langstraat liggen alleen maar akkers en weilanden. 
Links van de weg blijvend, komt Mathijs voorbij een eigen akker van 
zijn moeder. Dan komt het huis met hof van Nicolaas de Kok en di-
rect daarop aansluitend twee kleine huisjes met hof en erf van de 
familie Konings. 
Deze huisjes zijn kleiner dan de ouderlijke woning van Mathijs, en 
worden zeer waarschijnlijk gebruikt voor spinnen en weven. Hij zal er 
met zijn zus en broers vele uren doorbrengen, want er zijn vier per-
sonen nodig om voldoende wol te spinnen, om een geoefende wever 
aan het werk te houden. 
 
Het andere direct aangrenzende huis met hof is van buurman Janus 
de Beer. Janus heeft een flinke boomgaard achter zijn huis, die met 
een smalle punt aansluit op de hof van de familie Konings. Het kan 
niet anders of Mathijs en zijn broers hebben weleens een appeltje 
gepikt van boer De Beer. Maar gestolen hoeft er eigenlijk niet te 
worden: er is fruit in overvloed met vier boomgaarden in de onmid-
dellijke omgeving. Dat fruit is een belangrijke en gezonde aanvulling 
op het schrale en eenzijdige dieet van pap en brood. Dat weet ieder-
een, ook al hebben de mensen nog nooit van vitamines gehoord. Het 
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is een mooi gezicht, de (bloeiende) hoogstamfruitbomen in de wei 
met schapen, varkens en kippen die hun kostje scharrelen tussen de 
stammen. Als Mathijs doorloopt komt hij, voordat het Hasseltplein 
begint, nog langs twee huizen met werf en hof. Het ene is van Theo-
dorus Smarius en het andere van Willem de Beer. 
 

Hasseltplein anno 1928 met caféboerderij Fouchier 
 
Smarius is en was een bekende naam in de Hasselt. Genoemde 
Theodorus is molenaar in Heukelom. Door zijn huwelijk met de doch-
ter van Norbart de Beer, wordt hij in 1785, in ruil voor een levenslan-
ge jaarrente van 60 gulden, eigenaar van het overgrote deel van het 
onroerend goed van zijn schoonvader in de Hasselt. Zijn dochter 
Maria Smarius trouwt vervolgens met Cornelis van Tulder, bakker in 
Oerle; een hechte en lucratieve relatie tussen graanboer, molenaar 
en bakker is daarmee een feit. Theodorus gaat snel tot de notabelen 
behoren en wordt kerkmeester van de kapel aan het Hasseltplein. 
Het kan dan ook geen toeval zijn dat in de 20e eeuw een van de 
grootste bakkerijen in Tilburg de naam Smarius draagt. 
 
Recht tegenover de twee huisjes van de familie Konings, aan de 
overkant van de Langstraat waar De Korte Straatse Akkers liggen, 
woont het gezin van de weduwe van Norbert Jan van Beurden. Rich-
ting Hasseltplein liggen een grote akker en een huis met erf en hof 
van Jan van Groenendaal. Jan van Groenendaal is wagenmaker van 
beroep en heeft ook nog een huis met grond in Den IJskelder. In de 
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bocht van de Langstraat naar het Hasseltplein ten slotte, staan huis 
en schuur met erf en hof van Gerard van Iersel.  
De gezinnen die het voorrecht genieten aan het Hasseltplein te wo-
nen zijn Heerkens met zijn caféboerderij, Kleijberg en Groenendaal, 
Doorakkers en Van Iersel. De bovenstaande foto van het Hasselt-
plein anno 1928 geeft nog een goede indruk, hoe het er 75 jaar eer-
der moet hebben uitgezien: schamele boerderijen, rommelige erven 
en modderige zandpaden en, niet te vergeten, een enorme brand-
kuil.  
Maar schijn bedriegt. Het driehoekige plein is erg oud. Het stamt uit 
de Frankische Tijd (400-800 na Christus). Oorspronkelijk staat aan 
elke zijde van de driehoek een boerderij. De grond binnen deze drie-
hoek is gemeenschappelijk bezit en wordt o.a. gebruikt voor het la-
ten grazen en drenken van het vee en het wassen van de wol. Door 
de sterke bevolkingsgroei worden er steeds meer boerderijtjes rond 
het plein gebouwd. Meestal door familieleden die een stukje grond 
erven. 
 
Caféboerderij Fouchier 
De caféboerderij stamt uit 1608 en is tot aan de sloop een van de 
oudste gebouwen van Tilburg. De kapel op de punt van het plein 
stamt uit 1536 en is nog ouder. In 1648 worden als gevolg van de 
Reformatie kerken en kapellen, ook de Hasseltse Kapel, aan de 
katholieke eredienst onttrokken. Het gebouw wordt gedurende bijna 
150 jaar gebruikt als weverswoning en herberg. In 1796 als de Fran-
sen in Nederland de baas worden, krijgt de kapel weer zijn oor-
spronkelijke functie als gebedshuis.  
 
Het is aannemelijk dat rond die tijd de familie Heerkens het plan 
opvat om de weggevallen herbergfunctie aan het plein over te ne-
men. Dat blijkt een voortreffelijk idee te zijn. De caféboerderij groeit 
in korte tijd uit tot een centrale ontmoetingsfunctie voor de bewoners 
van de herdgang. De mensen ontmoeten daar elkaar voor ontspan-
ning en contact, maar ook in tijden van vreugde en verdriet vervult 
het een onmisbare sociale functie. 
Het café van Kees Fouchier is een gezellig trefpunt. Een kleine ge-
lagkamer met zware eikenhouten balken, een grote stamtafel, hou-
ten tafeltjes zonder kleedjes, zand op de grond en in het midden een 
kolenkachel. Verder een oud buffetje, niet meer dan een houten 
plank.  
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Wanneer Johanna Heerkens, dochter van Cornelis Heerkens en 
Wouthera de Beer in mei 1899 trouwt met Cornelis Fouchier wordt 
de naam Fouchier aan het café gekoppeld. Dat zal zo blijven tot in 
1964 als het pand wordt gesloopt in verband met de bouw van het 
Maria-Ziekenhuis en de aanleg van de dr. Deelenlaan. Waarom kan 
de sloop niet worden tegengehouden? Bij de aanbouw van een 
feestzaal in 1934, worden de muurankers die het jaartal "1608" vor-
men uit de gevel verwijderd. Daardoor loopt de monumentale status 
van het pand onherstelbare schade op. De boerderij wordt van de 
voorlopige rijksmonumentenlijst gehaald en kan daardoor 30 jaar 
later de slopershamer niet meer ontlopen. Maar toch, als de plan-
nenmakers de dr. Deelenlaan 50 meter meer naar het westen had-
den gelegd, had het Hasseltplein zijn oorspronkelijke karakter kun-
nen behouden. 
 
Kees Heerkens 
Kees Heerkens en Mathijs Konings zijn twee bijzondere leeftijdgeno-
ten. Ze worden beiden in 1822 geboren in dezelfde herdgang. Ze 
trouwen beiden in 1853 en wel op dezelfde dag en hetzelfde mo-
ment: de ochtend van 7 april 1853 in het gemeentehuis van Tilburg. 
De familie Heerkens heeft een stuk grond op het Heieind. Om daar 
te komen moeten ze door de Langstraat langs de boerderij van de 
familie Konings. Er is vrij vaak contact met elkaar. 
Op 31 december 1855 verkopen de erfgenamen van de overbuur-
vrouw weduwe Horvers, een tiental percelen waaronder het ouderlijk 
huis met erf, werf, boomgaard en enkele percelen bouwland die 
naast de akkers van de familie Konings liggen, aan de gebroeders 
Peter en Cornelis Heerkens. Aan een jarenlange burenrelatie en 
samenwerking tussen de families Horvers en Konings komt definitief 
een eind. Mathijs en Kees zien elkaar nu zeer regelmatig en helpen 
elkaar als het nodig is, zoals van goede buren mag worden ver-
wacht. De familie Konings zal zelf in 1856 ook nog een stuk grond 
aan Kees Heerkens verkopen (perceel 259). 
 
Leeftijdgenoten en vrienden 
Mathijs is als kind voor zijn vertier bijna uitsluitend aangewezen op 
zijn eigen kleine buurt. Het is dus belangrijk dat er leeftijdgenootjes 
zijn waarmee je kunt spelen en ravotten. 
 
Op nr 529 woont het echtpaar Jan Baptist van Beurden en Petronella 
Donders. Ze zijn van de generatie van de ouders van Mathijs en 
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hebben kinderen van de leeftijd van Mathijs: Norbert (1822), Peter 
(1824) en Cornelis (1826). De andere kinderen zijn een stuk jonger. 
Jan Konings, de oom van Mathijs, kent de familie Van Beurden goed 
vanuit de tijd dat hij ook in "De Krimp" woonde. Hij is medeaangever 
bij de geboorte van Norbert. Jan Baptist van Beurden is een boeren-
zoon, die kort na zijn huwelijk overstapt naar het weversvak. Hij 
wordt spinder en schrobbelaar, maar is daarnaast ook dagloner en 
arbeider.  
 
Cornelis van Helvoirt en zijn vrouw Maria Catharina van Laarhoven 
zijn van een oudere generatie. Hun oudste kind wordt al in 1800 
geboren. Alleen het nakomertje Martinus van Helvoirt, is maar 3 jaar 
ouder dan Mathijs. Ook bij de familie Horvers zijn de kinderen of te 
oud of te jong om voor Mathijs interessant te kunnen zijn.  
 
De gebroeders Baijens  
Het meeste contact heeft Mathijs met de kinderen van Peter Baijens: 
Adriana (1820), Jan Baptist (1821) en Christiaan (1823). Allemaal 
kinderen van zijn eigen leeftijd en ook nog familie; hun grootvader 
Adriaan Baijens is getrouwd met Adriana de Bekker, zij is waar-
schijnlijk familie van de moeder van Mathijs. Opa Adriaan Baijens 
overlijdt eind 1828 op 82-jarige leeftijd en vader Peter Baijens kort 
daarna in 1830, pas 42 jaar oud. Nu hebben Adriana, Jan Baptist en 
Christiaan, net als Mathijs, geen vader en grootvader meer. De drie 
knapen zullen nauw betrokken blijven bij elkaars wel en wee, ook als 
ze volwassen mannen zijn geworden.  
 
Christiaan krijgt rond zijn 23ste verkering met Mara Elisabeth van 
Berkel. Maria woont West-Heikant 782 en dat is niet echt bij de deur. 
Waarom gaat hij zo ver van huis vrijen? We hebben de verklaring 
snel gevonden. Eind 1831 woont het gezin Van Berkel op het adres 
Hasselt 548. Dat is in de onmiddellijke omgeving van de ouderlijke 
woning van Christiaan. Als het gezin van Cornelis van Berkel naar 
de West-Heikant verhuist, is het zaad van de verliefdheid tussen 
Christiaan en Maria waarschijnlijk al ontkiemd. Ze raakt in verwach-
ting en bevalt op 26 oktober 1848 van een zoon die ze Peter noe-
men. Bij het aangeven van de geboorte, verklaart buurvrouw Petro-
nella Donders (de vrouw van Jan Baptist van Beurden) dat in haar 
tegenwoordigheid het kind ter wereld is gekomen. Er wordt echter 
niet meteen getrouwd. Dat zal pas op 3 februari 1853 plaatsvinden. 
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En dan gebeurt er iets erg verdrietigs: op 24 maart, nog geen twee 
maanden na het huwelijk, overlijdt zoon Peter op 4-jarige leeftijd.  
 
Mathijs ziet het allemaal vanaf de overkant van de straat gebeuren. 
Hij weet goed dat hij, Christiaan en Jan Baptist jaren geleden als 
pubers verliefd zijn geweest en hebben gefantaseerd over de meis-
jes. Er was en is nog steeds geen enkele deskundige seksuele voor-
lichting: je moet het zelf allemaal ontdekken, met alle risico’s van 
dien. De bangmakerij van pastoor en ouders maakt het alleen maar 
spannender en geheimzinniger. Echt een kind verwekken is natuur-
lijk van een geheel andere orde. 
 
Christiaan woont als niet-getrouwde man nog bij zijn moeder terwijl 
zijn vriendin en haar kind in de West-Heikant wonen. Hij wil erg 
graag voor ze zorgen en met ze als gezin samenwonen. Een moeilij-
ke situatie in die tijd, want als ongehuwde blijf je formeel als een 
onmondig kind onder ouderlijk gezag gesteld. Pas als je trouwt ben 
je echt zelfstandig.  
Mathijs leert niet zo veel van de ervaringen van zijn vriend Christi-
aan. Ook Mathijs experimenteert in de liefde. Als hij twee maanden 
na Christiaan trouwt, is zijn vrouw Cornelia van Bridsem hoogzwan-
ger. Ze bevalt daags na de bruiloft. Er is een schrale troost: zij kun-
nen in ieder geval samen een normaal gezinsleven leiden. 
 
Christiaan Baijens blijft in de Hasselt wonen. Tot 1859 op het adres 
Hasselt 896, waar na de geboorte van een levenloze zoon, zijn 
dochters Maria Petronella en Maria Cornelia worden geboren. Hij 
verhuist naar het Goirke, waar hij eind 1881 op 58-jarige leeftijd 
overlijdt. Mathijs maakt het allemaal mee, want hij zal Christiaan 
enkele jaren overleven.  
 
En hoe gaat het Jan Baptist Baijens? Jan Baptist blijkt geen hardlo-
per te zijn. Hij trouwt pas als hij 35 jaar is, met Huiberdina Huijbregts 
uit Hilvarenbeek. Zij krijgen 8 kinderen, waarvan er twee op erg jon-
ge leeftijd overlijden. Mathijs is in 1857 medeaangever bij de geboor-
te van hun eerste kind, dochter Maria Catharina. Jan Baptist woont 
met vrouw en kinderen en zijn moeder in de ouderlijke woning Has-
selt 947, later omgenummerd tot F101.  
Huiberdina overlijdt in 1863 en na de boedelscheiding woont Jan 
Baptist op Hasselt F170. Hij overlijdt in 1887; Mathijs is dan al een 
paar jaar dood. 



 
 

33 
 

 
Als uit de beschrijving van de jeugd van Mathijs het beeld ontstaat 
van een enigszins idyllische, knusse jeugd tussen akkers en boom-
gaarden, dan wordt het dringend tijd om de realiteit onder ogen zien. 
De 19e eeuw wordt gekenmerkt door grote armoede.  
 
Kinderarbeid 
Kinderarbeid is in die tijd normaal en bittere noodzaak. Dat wordt 
overtuigend geïllustreerd door de inhoud van een onderzoek waar-
van het rapport pas vele jaren later, rond 1870, verschijnt. Daarin 
lezen we het volgende: 
 
Het loon der kinderen is voor de dagelijksche behoeften der ouders 
noodig zoodat zelfs de behoorlijke voeding eerst begint wanneer de 
kinderen op de fabriek komen. 
 
Kort en bondig gezegd: alle kinderen moeten op jonge leeftijd naar 
de fabriek anders is er niet genoeg te eten. En zelfs die “behoorlijke 
voeding” is nogal eenzijdig en bestaat voornamelijk uit heel veel 
aardappelen, roggebrood en pap van boekweit of havermout. 
Mathijs mag zich gelukkig prijzen dat hij wordt geboren en opgroeit in 
een boerengezin. Het meewerken in de huisweverij of op het land is 
zwaar voor een kind, maar vele malen beter en gezonder dan het 
moeten werken in stoffige en lawaaierige fabrieken. Er zijn 6 bedrijfs-
takken waar veel kinderarbeid voorkomt: landbouw, turfwinning, 
steenbakkerijen, textielindustrie, bietsuikerfabrieken en sigarenma-
kerijen. Elke bedrijfstak kent zijn eigen, zeer schrijnende geschiede-
nis vol mensonterende werkomstandigheden. Actie van bewogen 
opvoeders en bezorgde artsen, maar ook de inzet van economen en 
fabrikanten zelf, leidt er uiteindelijk toe dat kinderarbeid wordt uitge-
bannen. Het is uiteindelijk de industrialisatie zelf, die ervoor zorgt dat 
kinderarbeid als een onacceptabel probleem gezien gaat worden. 
Wat deze schijnbaar tegengestelde groeperingen bindt, is het besef 
dat een kind dat gezond is, en zich kan ontwikkelen tot een vakbe-
kwame en gezonde werknemer, ook in het belang van de industrie 
is.  
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Onderwijs  
In de huwelijksakte van zijn zus Maria Cornelia, die in 1842 met Pe-
ter van der Staak trouwt, doen we een verrassende ontdekking. De 
trouwakte wordt getekend door twee personen: de bruidegom zelf… 
en moeder Petronella!  
 
Het lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk dat een moeder die zelf 
kan lezen en schrijven, er niet voor zorgt dat haar kinderen ook naar 
school gaan. Er moet maar een (kleine) bijdrage van enkele centen 
aan schoolgeld worden betaald. We realiseren ons terdege dat het 
welvaartsniveau in de jeugdjaren van Mathijs (tussen 1822-1835), 
ongetwijfeld nog een stuk lager ligt dan in 1870, maar we geloven 
niet dat het gezin Konings zo armlastig is, dat het schoolgeld voor 
Mathijs niet kan worden betaald. De belangrijkste oorzaak voor het 
niet volgen van onderwijs is niet van economische, maar vooral van 
culturele aard. Mathijs komt uit een traditioneel, conservatief boeren-
gezin dat niet erg open staat voor de veranderingen in de samenle-
ving. Alles wat Mathijs moet weten om een goede boer te worden 
leert hij toch in de praktijk? Waarom dan naar school gaan? En in 
een vaderloos gezin is de inbreng van elk kind, hoe klein ook, on-
misbaar. Daarom is het bij nader inzien niet zo verbazingwekkend, 
dat Mathijs en de andere kinderen uit het gezin, geen onderwijs in 
lezen, schrijven en rekenen krijgen. 
 
Als Mathijs ongeveer 8 jaar oud is, zijn er in Tilburg 4 schooltjes: de 
hoofdschool op het Heike en drie dépendances in de Heikant, op 
Korvel en in de Veldhoven; dat is vlak bij het ouderlijk huis van Ma-
thijs. Elk schooltje heeft ongeveer 120 leerlingen met slechts een 
onderwijzer.  
Op 12 juni 1836, Mathijs is 14 jaar, wordt in het klooster van de Zus-
ters van Liefde gestart met onderwijs op alle zon- en feestdagen. Het 
kost niets en het is buiten werktijd, maar Mathijs zal ook nu geen 
gebruikmaken van het aanbod; voor hem komt de onderwijsvernieu-
wing te laat.  
 
In de loop van de 19e eeuw breekt langzaam het inzicht door dat een 
kind geen kleine volwassene is, maar een onvolwassene, die opge-
voed moet worden tot volwassenheid en hulp nodig heeft bij het ont-
wikkelen van zijn mogelijkheden. Volgens deze nieuwe kijk op het 
kind en zijn opvoeding, behoren kinderen naar school te gaan en te 
spelen, en niet al op zeer jonge leeftijd in het arbeidsproces te wor-



 
 

35 
 

den ingeschakeld. De komst van de Zusters van Liefde in 1832 en 
de Fraters van Tilburg in 1844 is van groot belang voor Tilburg. On-
derwijs, ziekenverpleging, bejaardenzorg en de zorg voor armen en 
wezen, worden door hen voortvarend ter hand genomen. 
 

Het onderwijs is ech-
ter uitermate moralis-
tisch: niet kennis en 
vaardigheden zijn het 
hoogste doel, maar 
het drillen van kin-
deren tot deugdzame 
en volgzame burgers.  

De schoolwet van 1857 maakt de stichting van bijzondere (particulie-
re) scholen mogelijk. 
Deze bijzondere scholen krijgen echter geen subsidie, terwijl de 
openbare scholen juist veel goedkoper worden en soms zelfs gratis 
zijn. Dit beleid is natuurlijk niet vol te houden. Het is in strijd met de 
enkele jaren oude grondwet van 1848. Het schoolverzuim zal echter 
jarenlang praktijk blijven. Het varieert van een volledig verzuim op 
het afgelegen platteland, tot periodiek verzuim door seizoensarbeid 
van de kinderen. Daar komt nog bij dat een grote groep kinderen 
maar enkele jaren onderwijs geniet, omdat ze rond het 9de of 10de 

levensjaar van school worden gehaald om voltijds te gaan werken.  
Geleidelijk aan worden de verschillen tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs rechtgetrokken: de overheid betaalt voortaan de kosten 
voor het onderwijs, zowel voor het bijzondere als het openbare, en 
ziet toe dat er zoveel mogelijk kinderen naar school gaan. Er worden 
strengere eisen gesteld aan de schoolgebouwen, de deskundigheid 
van de onderwijzers en de grootte van de klassen. Ook de inhoud 
van het onderwijs verandert. Het accent komt nadrukkelijker te liggen 
op kennis en vaardigheden; het wordt minder moralistisch en meer 
praktijkgericht. Er komen meer verplichte vakken, zoals aardrijks-
kunde, zingen en verder ook natuurkennis, vormleer, vaderlandse 
geschiedenis en meetkundig tekenen. In 1878 worden bij wet de 
klassen verkleind van 70 naar 40 kinderen, en het vak handwerken 
wordt ingevoerd om meer meisjes naar school te krijgen.  

De eerste armenschool 
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De explosieve ontwikkeling van de economie zal ervoor zorgen dat 
de behoefte aan onderwijs sterk toeneemt; de fabrieken hebben een 
onlesbare dorst naar geschoold personeel. Desondanks zal kinder-
arbeid tot het begin van de 20e eeuw een vanzelfsprekend verschijn-
sel blijven. Grote aantallen kinderen blijven daardoor verstoken van 
iedere vorm van elementair onderwijs. Ze zullen de kern gaan vor-
men van het arbeidersproletariaat, dat de weerloze speelbal zal wor-
den van de om zich heen grijpende industrialisatie. 
 
Ontspanning en vertier 
Naast hard werken en lange werkdagen van 11 uur, blijft er na aftrek 
van de noodzakelijke rust, niet veel tijd over voor ontspanning. Maar 
er is jaarlijks een moment waarop alle teugels worden gevierd: de 
kermisdagen. Voor dit hoogtepunt wordt het hele jaar gespaard en 
de mensen gaan een paar dagen volledig uit hun dak.  
 

Kermis 
Oorspronkelijk is de 
kermis gewoon een 
vrije dag waaraan ieder 
(gezin) naar eigen in-
zichten invulling kan 
geven.  
Het is de enige niet aan 
de kerk gerelateerde 
festiviteit. 
 
 

En dat is ook te merken. In een Utrechts maandblad uit 1858 staat te 
lezen over de (Tilburgse) kermispraktijk: 
"Het vermaak der burgerij bestaat uit dansen, bier en genever drin-
ken van ’s morgens tot ’s avonds. De danswoede is besmettelijk en 
wordt als een ware St. Vitusdans gedanst, zoowel in de geringste 
herbergen als in de groote sociëteit, door de armen en de rijken.”  
 
Veel cafés en herbergen zijn niet van gewone woonhuizen te onder-
scheiden. Dat komt omdat een café of winkel heel vaak alleen maar 
een bijverdienste zijn naast het hoofdberoep. Boerderij met café is 
een gebruikelijke combinatie. Een kleine ruimte, heel vaak de voor-
kamer, dient als kroeg. En de rondtrekkende waarzegster en kwak-
zalver ontbreken natuurlijk ook niet. Ze trekken de aandacht van veel 

De herbergen "De Zwaan" en "De Drie Zwaantjes" 
op de Heuvel in 1832 



 
 

37 
 

goedgelovige en vaak aangeschoten bezoekers. Als het middeltje 
niet blijkt te werken of de voorspelling niet uitkomt, zijn de vogels 
gevlogen. Mathijs ziet het allemaal gebeuren, maar kan er als kind 
niet zoveel mee. Het zijn vooral de volwassenen, die uit de band 
springen en zich in de maling laten nemen. 
 
Ach, wat een ontaarding 
In het geboortejaar van Mathijs wordt op zondag op 24 augustus 
1822 van de preekstoel een brief voorgelezen van de vicaris-
generaal van het bisdom Den Bosch. In dat herderlijke schrijven 
wordt verordonneerd, dat het vrouwvolk voordat de nachtverlichting 
wordt ontstoken, de herbergen moeten verlaten hebben. Als de 
avond is gevallen, mogen er ook geen gemengde vergaderingen en 
danspartijen meer plaatsvinden in de herbergen. Blijft het vrouwvolk, 
omdat het niet wil gehoorzamen, dan mag het manvolk ook niet blij-
ven. Anders wel. Dus als de mannen willen blijven moeten ze zorgen 
dat de vrouwen het pand verlaten. Alles op straffe van weigering van 
de absolutie. Dat is voor een gelovige een heel zware straf.  
 
De volgende zondag worden op dezelfde preekstoel de gehoorza-
men zeer geprezen en de minder braven zeer misprezen. De dag-
boekschrijver geeft zeer verontwaardigd zijn mening:  

Het is ongelukkig, dat er zulke ongelukkige 
en ongehoorzame menschen zijn, want wat 
meer is, eenige hebben de waardige Gees-
telijke verwenschingen en schandalen toe-
gebracht. Ach wat ontaarding!  
Mathijs komt dus ter wereld in een maat-
schappij waarin orde en tucht zeer belang-
rijke deugden zijn, zowel in de kerk als in 
het openbare leven. De kerkelijke overheid 
dreigt met weigeren van de absolutie. De 
burgerlijke overheid heeft haar eigen midde-
len om door orde en tucht gehoorzaamheid 
af te dwingen: op 22 juli 1824 worden er in 
Tilburg twee personen gegeseld en een 
vrouwspersoon een half uur op het schavot 
te kijk gezet. 



 
 

38 
 

Kinderfeesten 
Speciaal voor de kinderen zijn er door het jaar naast Pasen en 
Kerstmis, nog enkele kerkelijk-folkloristische feestelijkheden:  
Onnozele Kinderen, Driekoningen en natuurlijk niet te vergeten Sin-
terklaas.  
De maand december begint met het feest van Sinterklaas. Sinter-
klaas is de bisschop van Myra (Turkije). Hij overlijdt op 6 december 
340. Ongeveer 200 jaar na zijn overlijden duiken er allerlei legendes 
op over zijn persoon: hij zou goede daden verrichten vooral voor de 
ongehuwde jongeren. Zo zou hij arme, maar wel nette huwbare 
meisjes financieel geholpen hebben door geld in hun huis te gooien. 
Het geld kon dan als bruidsschat worden gebruikt, zodat de meisjes 
toch nog fatsoenlijk konden trouwen. De kern van deze legende vin-
den we volgens de deskundigen nu nog terug in het strooien van 
pepernoten, snoepgoed en gouden muntjes van chocolade. Ook de 
vrijerspoppen van speculaas en de harten van fondant, zouden ver-
wijzen naar Sinterklaas, de hemelse huwelijksmakelaar. Zelfs de 
naam “goedheiligman” zou daarnaar verwijzen. “Goedheiligman” zou 
goed-hylik-man of goed-huwelijk-man betekenen.  
 
In katholieke landen is in de 19e eeuw en de eeuwen daarvoor, de 
sterfdag van Sinterklaas een openbaar feest dat uitbundig wordt 
gevierd, compleet met markten en kermissen. Al in het begin van de 
Middeleeuwen is het traditie om uit de arme kinderen van de stad 
een kinderbisschop te kiezen en een aantal assistenten (allemaal 
jongens). De kinderbisschop en zijn personeel krijgen tot Onnozele 
Kinderen (28 december) gratis voedsel, kleding en schoeisel. Later 
verdwijnt het verkiezen van enkele bevoorrechte kinderen en gaat 
men alle jeugdigen trakteren.  
 
In het protestantse Nederland wordt vanaf de Reformatie in de 16e 
eeuw, een openbare viering van Sinterklaas niet op prijs gesteld: het 
is paapse bijgelovigheid. Amsterdam, waarvan St Nicolaas de pa-
troonheilige is, laat zich de wet niet voorschrijven en blijft het Sinter-
klaasfeest uitbundig vieren.  
Op de meeste plaatsen wordt het feest dan ook noodgedwongen 
thuis in besloten kring gevierd. Er is in die tijd nog geen Zwarte Piet. 
Sinterklaas speelt goedheiligman en boeman tegelijk.  
 
Rond 1851 komt het Sinterklaasfeest eruit te zien zoals we het nu 
nog kennen. Uit die periode stammen de eerste officiële intochten. 
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Het verschijnen in 1851 van het boekje “Sint-Nicolaas en zijn knecht” 
van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman, vormt samen met 
het herstel van de godsdienstvrijheden voor de Katholieke Kerk in 
Nederland in 1853, een belangrijke aanleiding voor de herleving van 
de openbare viering van de verjaardag (van het overlijden) van Sint 
Nicolaas. Sinterklaas blijkt ineens uit Spanje te komen en hij heeft 
een knecht, Zwarte Piet. Ook de taken blijken te zijn verdeeld. Sin-
terklaas beperkt zich voortaan alleen tot het zijn van een goede wijze 
heilige en Zwarte Piet is de boeman geworden. 
 
Op 28 november 1865 wordt in een Utrechtse krant een ingezonden 
brief afgedrukt met de volgende inhoud: 
  
“Ieder heeft zeker weleens met een gevoel van medelijden, dat tal 
van arme kinderen aanschouwd, dat op St Nicolaasavond zich voor 
onze winkels verdringt, om die lekkernijen te aanschouwen die al-
leen voor rijke kinderen bestemd zijn.”  
 
Dit opent de ogen van vele Nederlanders. Vanaf dat moment wordt 
begonnen met het organiseren van sinterklaasvieringen op scholen 
en bedrijven, waardoor alle kinderen, rijk en arm, kunnen genieten 
van de gulle gaven van de Goedheiligman.  
Rond 1822 is voor Mathijs en zijn broers en zus, Sinterklaas een 
sober feest. De cadeautjes bestaan uit wat snoepgoed en fruit, maar 
vooral uit nuttige zaken zoals een paar nieuwe wollen sokken, klom-
pen en andere kledingstukken die aan vervanging toe zijn. Er is voor 
de meeste kinderen niet zoveel te verwachten van de goedheilig-
man; hij is dan nog streng en dreigend, en armoede is troef. Niet 
bepaald de juiste condities voor een gezellig feest. 
 
Onnozele Kinderen 
Onnozele Kinderen, in Tilburg ook wel “Koosje, Koosje” genoemd, 
wordt gevierd ter herinnering aan de moord door koning Herodus op 
alle pasgeboren kinderen uit Bethlehem. Er is hem verteld dat de 
Koning der Joden is geboren en die concurrent moet hoe dan ook uit 
de weg worden geruimd.  
Zoals St Maarten en Sinterklaas is ook Onnozele Kinderen een ge-
legenheid voor de kinderen om met bedelliedjes de mensen te ver-
leiden tot het geven van wat lekkers. De kans is groot dat Mathijs 
een versie van het onderstaande Koosje, Koosje heeft gezongen: 
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Koosje, Koosje is mijn naam, ik heb ’t in mijn broek gedaan 
Ik ben de helft ervan verloren en de rest zit vastgevroren 
Als ik sterf dan ben ik dood, dan lig ik in mijn kistje bloot 
Dan komen de engeltjes bij mij zingen, dan zal ik uit mijn 
kistje springen 
Als ik spring dan spring ik snel, van de hemel naar de hel 
Olie, olie van de druiven, laat de droefheid maar verschui-
ven/verstuiven 
Laat de droefheid maar vergaan, zet ’t flesje maar aan je lip-
pen 
En laat het stilletjes naar binnen wippen 
O, dat voel ik aan mijn hartje, juffrouw geef me toch een 
kwartje 
En als je niets krijgt zing je er nijdig achter aan: 
Ik heb gezongen en niets gehad, snij maar een stuk van ’t 
verkensgat 
Snij maar diep, snij maar diep, snij maar in mijne (oewe) 
vinger niet 

 
Kerstmis bestaat voornamelijk uit het bijwonen van de nachtmis: een 
pontificale Hoogmis met Drie Heren (priesters), die samen drie mis-
sen achter elkaar opdragen. De kinderen (maar ook de volwasse-
nen) hebben moeite om wakker te blijven, want het is een lange zit. 
Een kerstdiner is er niet. Er is misschien vlees met jus en wat luxer 
brood, dan op andere dagen. In bijna iedere kerk is een kerststal 
gebouwd. Het is leuk om op de zondagen na kerst een ronde langs 
deze kerststallen te maken. De luxe van een tweede kerstdag kent 
men dan nog niet.  
 
Pasen is in de 19e eeuw nog het hoogtepunt van het kerkelijke leven. 
Het is de afronding van de lange, veertig dagen durende vastenperi-
ode. De gelovigen “houden hun Pasen”. Dat wil zeggen, ze moeten 
biechten en gaan ter communie. Deze paasrituelen zijn verplicht, 
anders dreigt uitsluiting van de sacramenten. Naar het mogen op-
eten van de weinige zoetigheden die tijdens de vastentijd zijn opge-
spaard, wordt 40 dagen lang uitgekeken. Als het zover is, is de te-
genvaller steevast elk jaar groot: al het snoepgoed is aan elkaar 
geplakt tot een onsmakelijk mengsel van smaken.  
De paaseieren zijn een heel ander verhaal. Zij vallen uit de kerkklok-
ken die uit Rome zijn teruggekomen om de Verrijzenis van Christus 
te verkondigen. De klokken vliegen op Witte Donderdag naar Rome, 
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worden daar gezegend en volgestopt met eieren. Op Eerste Paas-
dag zijn ze weer terug in het land en beginnen weer opgewekt te 
luiden, en ja hoor, daar vallen de eieren. Er moet ook nog een paas-
haas zijn, die eieren bij de mensen aflevert. Maar rooms-katholieken 
doen in die tijd niet aan de paashaas. 
 

Eenzijdige voeding 
In Tilburg wordt door 
boeren voldoende 
voor de lokale markt 
geproduceerd, zodat 
voorkomen wordt dat 
er honger en zeer 
ernstige ondervoeding 
ontstaat.  
Neem bijvoorbeeld de 
periode van december 
1829 tot maart 1830. 
Het is dan extreem 

koud. Zo koud zelfs, dat in Tilburg de fabrieken voor drie weken wor-
den stilgelegd. Een deel van het voedsel is vanwege bevriezing vol-
ledig ongeschikt voor menselijke consumptie. Er ontstaat echter 
geen hongersnood. De voeding van de Nederlandse arbeider in de 
19e eeuw is, zoals we zagen, uiterst karig. De aardappel neemt de 
eerste plaats in. Hij wordt in grote hoeveelheden naar binnen ge-
werkt met wat azijn of mosterd.  
 
Er komt dagelijks een grote pan aardappelen op tafel waar iedereen 
met zijn vork uit eet. Alleen op de zon- en feestdagen wordt er wat 
olie of vet bij gedaan. Men eet ook roggebrood, maar in kleine por-
ties, want brood is duur en kan door misoogsten zelfs onbetaalbaar 
worden. 
Vlees is voor verreweg de meeste arbeiders een luxeartikel. Op de 
boerderij zijn kippen, schapen en geiten en eet men wat vaker een 
stukje vlees.  
Als we de bovenstaande foto bekijken die Henri Berssenbrugge rond 
1900 maakt van een Tilburgs gezin aan de broodmaaltijd, dan moe-
ten we onwillekeurig denken aan het beroemde schilderij “De aard-
appeleters” van Vincent van Gogh. 
Ook in de dagboeken van soldaten, die tijdens de Belgische afschei-
dingsoorlog in Tilburg ingekwartierd waren, wordt melding gemaakt 
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van de grijze armoede en de doffe eentonigheid van het dagelijkse 
leven van de meerderheid van de bevolking. Er wordt koffiegedron-
ken of iets wat erop lijkt. Dat is altijd nog beter dan het ongezonde en 
stinkende water drinken uit de gemeenschappelijke pompen. Er 
wordt (daarom) ook veel jenever gedronken. Zelfs werkgevers ver-
strekken hun arbeiders regelmatig sterkedrank als beloning en hart-
versterkertje. 
 
In 1849 is 44% van de Tilburgse bevolking werkzaam in de klein-
schalige landbouw. Deze grote groep boeren en landarbeiders is 
onmisbaar voor de productie van voedingsmiddelen voor de snel-
groeiende bevolking. De geboorte van veel kinderen, gecombineerd 
met de instroom van arbeidskrachten uit de omgeving, zijn de oor-
zaak van de sterke toename van het aantal inwoners. In 1850 laat de 
verstedelijking het volgende beeld zien. 
 
Tilburg en omgeving  Brabantse steden  
Tilburg 14.421 Den Bosch 21.868 
Berkel-Enschot  1.037 Breda 14.953 
Moergestel  1.204 Eindhoven  3.124 
Goirle  1.198 Oosterhout  8.196 
Hilvarenbeek  2.490 Steden landelijk 
Udenhout  2.041 Maastricht 25.203 
Loon op Zand  5.206 Haarlem 25.871 
Oisterwijk  2.030 Amsterdam 224.629 
Alphen en Riel  1.847 Rotterdam 89.907 
Helvoirt  1.485 Utrecht 48.924 
 
De bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande verstedelijking 
zullen nog tientallen jaren in hoog tempo doorgaan. De honger naar 
werkkrachten is nauwelijks te stillen. De vraag naar voedsel stijgt 
gestaag en de voedselprijzen stijgen mee. Het is economisch gezien 
dan ook een goede tijd voor de boeren. Petronella en haar gezin 
varen er wel bij. 
 
Mathijs is in 1850 een jonge boer van 28 jaar. Het gaat goed met het 
boerenbedrijf. Het is wel hard werken, want zijn zus Maria en twee 
broers Martinus en Godefridus zijn al getrouwd. Samen met zijn 
moeder houdt hij het bedrijf gaande. Mathijs is niet gericht op zoek 
naar een vrouw. Hij ziet wel hoe het loopt. Als hij eerlijk is, geeft hij 
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gewoon toe dat hij wel een oogje heeft op Cornelia van Bridsem. Ze 
woont ook in de Hasselt, op nr 476. 
 
Personenvervoer 
Er zijn bijna geen echte wegen; alleen karrensporen en hobbelige 
zandpaden. Er zijn ook geen kanalen en spoorwegen. Goede ver-
bindingen tussen Tilburg en de omringende plaatsen zijn er niet. Tot 
1862 rijdt er alleen een diligence tussen Breda en Den Bosch, die op 
maandag, woensdag, donderdag en zaterdag Tilburg aandoet. In de 
koets is slechts plaats voor 6 personen. Een 7de passagier kan voor 
half geld meerijden op de bok naast de koetsier. Op het dak van de 
koets wordt vracht vervoerd. De diligence rijdt een vaste route door 
de stad. Komende van Breda rijdt de koets via de Berkdijksestraat, 
Korvelseweg en Heuvelstraat naar de Heuvel. Na een rustpauze en 
het wisselen van passagiers en goederen, gaat het van daaruit via 
de huidige St. Josephstraat en Oisterwijksebaan naar Den Bosch. 
De tocht naar Den Bosch duurt drie en een half uur en kost twee 
gulden. Dat is een weekloon van een arbeider. Voor de meeste Til-
burgers een luxe en onbetaalbare vorm van vervoer. 
 
Vrachtvervoer 
In 1822, het geboortejaar van Mathijs, wordt begonnen met de aan-
leg van de weg naar Den Bosch; dat vergt ongeveer vijf jaar. Intus-
sen start in 1825 het grondwerk voor de Bredaseweg. Die wordt in 
1826 opengesteld. Een jaar later volgt de ingebruikname van de 
Bosscheweg, de wereld wordt in “sneltreinvaart” ontsloten.  
 
Het vervoer van goederen moet in 1822 volledig met paard en wa-
gen. Om verzakkingen te voorkomen kunnen er op de zandwegen 
alleen vrachten worden vervoerd tot 600 kg. Een beperkte hoeveel-
heid stukgoederen wordt door de diligence vervoerd. De groeiende 
behoefte aan steenkool voor de stoommachines in de textielfabrie-
ken, de toename van de productie van wollenstoffen en de snel stij-
gende vraag naar bouwmaterialen en voedingsmiddelen voor de 
snelgroeiende bevolking, zorgen samen voor een kolossale vraag 
naar transport. De uitbreiding van het wegennet met goed berijdbare 
stenen wegen, krijgt dan ook de hoogste prioriteit. Als Mathijs 30 jaar 
oud is, wordt de steenweg naar Boxtel in gebruik genomen. Hierdoor 
wordt aansluiting verkregen op de weg Den Bosch – Eindhoven, en 
via Eindhoven verder naar Maastricht en Luik. Enkele jaren later, in 
1854, wordt de steenweg naar Turnhout geopend.  
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Dat is een enorme verbetering, omdat de reistijd tussen Tilburg en 
Turnhout wordt verkort met ongeveer vijftien uur! Voordien moest 
men over Breda en Antwerpen reizen om in Turnhout te komen; een 
reis van twintig uur. 
 
Het schema van de wekelijkse bodediensten voor het vervoer van 
stortgoed of bulkgoed vanuit Tilburg, ziet er in die jaren als volgt uit: 
 
Turnhout 2 x per week Breda  2 x per week 
Den Bosch 8 x per week Groenendijk 2 x per week 
Antwerpen 2 x per week Brussel  1 x per 14 dagen 
Eindhoven  2 x per week Oosterhout 1 x per week 
 
In 1859 wordt op deze wijze vanuit Tilburg vervoerd: 
17.000.000 pond kolen 
 5.000.000 pond wollen en linnen garens 
 4.000.000 pond leer, huiden, schors, gezaagd hout, steen, kalk 

enz. 
 
 

 
 
Spoorwegen 
De technische ontwikkelingen gaan in een razend tempo door. Toe-
passing van de stoommachine voor het laten rijden van voertuigen 
laat niet lang op zich wachten. Waar de spoorwegen verschijnen, zal 
de diligence geleidelijk aan verdwijnen, want er valt niet te concurre-
ren met het snelle en comfortabele vervoer per trein. Er blijven nog 
wel ritten gereden worden van en naar de stations. Dezelfde rol die 
de taxi's vervullen anno 2011.  
Tegen het eind van zijn leven ziet Mathijs een nieuwe vorm van ver-
voer ontstaan. Een zekere Hippolyte Collignon neemt In 1885 het 
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grote Antwerpse diligencebedrijf van Van Gend en Loos over. Hij 
gooit het met vooruitziende blik over een heel andere boeg: hij stopt 
met het personenvervoer en gaat stukgoederen vervoeren van en 
naar de stations. Daarvoor sluit hij met lokale buurtspoorwegen con-
tracten af.  
De bouw van spoorwegen gaat sinds de vaststelling van de Spoor-
wegwet in 1860 in recordtempo. De staat legt 10 spoorwegen aan 
die de Randstad moeten verbinden met de belangrijke kernen in de 
andere delen van het land. In Noord-Brabant zijn dat 4 spoorlijnen. 
 
Staatslijn E van Breda naar Maastricht met aansluiting verder naar 

Luik  
Staatslijn G  van Venlo via Kaldenkirchen naar Viersen 
Staatslijn H  van Utrecht naar Boxtel 
Staatslijn I  van Breda naar Rotterdam  
 
In 1863 is het traject van Breda naar Tilburg gereed en in 1865 het 
aansluitende traject van Tilburg naar Boxtel. Rond 1870 heeft Tilburg 
een spoorwegverbinding met alle grote steden en havens in Neder-
land en de buurlanden. Grote kolentransporten vanuit de Belgische 
kolenbekkens komen op gang. Dat maakt een geweldige groei van 
de Tilburgse industrie mogelijk. De opening van de spoorlijn naar 
Den Bosch laat nog wat op zich wachten. Pas in 1881 wordt de ver-
binding in gebruik genomen. Jaren te laat voor Mathijs die in 1857 en 
1860 om dringende redenen in Den Bosch moet zijn. 
 
Vervoer per boot 
Tilburg wil al zo lang, zo graag een kanaal, vooral voor het vervoer 
van kolen en textiel, omdat de toen bestaande wegen zich slecht 
lenen voor het transport van grote hoeveelheden zware goederen. 
De eerste plannen stammen al uit 1794. Rond 1850 lijken de pogin-
gen vruchten te gaan afwerpen als een aantal Amsterdamse geld-
schieters wel wat zien in de aanleg van een kanaal. Er zijn echter 
ook plannen in ontwikkeling voor de aanleg van een spoorlijn van 
Vlissingen via Tilburg naar Roermond. En daar zien de financiers 
meer mogelijkheden voor zakelijk succes. In 1923 zal Tilburg door 
een beslissing van de staat toch nog zijn kanaal krijgen. Een water-
weg van 68 km lang en 23 m breed. De zo gewenste vaarverbinding 
tussen de Amer bij Geertruidenberg en de Zuid-Willemsvaart is dan 
eindelijk een feit. Maar de (vracht)-auto is dan al in opkomst. 
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Epidemieën 
Tussen 1832-1833, Mathijs is 10 jaar, woedt er een landelijke chole-
ra-epidemie. Tussen 1843-1845 heersen cholera, pokken en tyfus. In 
dezelfde periode breekt ook nog de aardappelziekte uit die in Ierland 
een zware hongersnood veroorzaakt met 1.000.000 doden. In 1846 
breekt er roodvonk uit, enkele jaren later (in 1848-1849) gevolgd 
door weer een landelijke cholera-epidemie die 22.000 doden eist. 
Mathijs is jong, redelijk goed gevoed en in de kracht van zijn leven.  
 
In Tilburg wonen de mensen in kleine groepen (herdgangen) in een 
landelijke omgeving. Bijna iedereen heeft een stuk grond voor het 
kweken van groenten en fruit en het houden van wat kleinvee.  
Deze gespreide bewoning en de mogelijkheid om de karige rantsoe-
nen te variëren met zelfgeteelde groenten, geeft de bevolking een 
grotere kans om besmettelijke ziekten te voorkomen en te overleven. 
Hoeveel anders is dat in de grote steden. Daar heersen zeer primi-
tieve woon- en leefomstandigheden. Vooral de hygiëne is erg slecht. 
De grote massa zeer dicht op elkaar wonende mensen, is overgele-
verd aan honger en besmettelijke ziekten. Criminaliteit en drankzucht 
maken de ellende compleet. Het leven van de eenvoudige arbeiders 
mag daarom nauwelijks menswaardig genoemd worden.  
 
Medische zorg 
Tot het midden van de 19e eeuw is het droevig gesteld met de zie-
ken(verpleging) in Nederland; ziekenhuizen zijn armenhuizen. De 
artsen zijn huisartsen, die tussen de hulp aan de welgestelden, in 
een verloren uurtje ook de patiënten in het ziekenhuis bezoeken.  

Het verplegend personeel 
is erg slecht gemotiveerd. 
Ze worden slecht betaald 
en zijn onderworpen aan 
een hard regime. Hun 
frustraties reageren ze af 
op de zieken. De situatie 
in Tilburg blijft in grote 
lijnen hetzelfde: enkele 
huisartsen voor de rijken 
en de armen zijn versto-
ken van medische hulp.  
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Daar komt gelukkig in 1827 verandering in als een aantal notabelen 
met verantwoordelijkheidsgevoel, het initiatief nemen tot de aankoop 
en inrichting van een provisorisch gasthuis “op de Veldhoven” in de 
buurt van het huidige Wilhelminapark (zie bovenstaande prent). Er 
wordt de afspraak gemaakt dat de huisartsen gezamenlijk de nood-
zakelijke medische hulp bieden. In het jaar 1838 wordt een ruimer 
gebouw betrokken en de Zusters van Liefde nemen de verzorging 
van de patiënten ter hand. Het eerste St Elisabeth Gasthuis is een 
feit. Het was een hospice, een plaats om niet alleen te sterven. 
Rond 1850 vinden er op geneeskundig gebied enkele zeer belangrij-
ke medisch-technische ontwikkelingen plaats: de narcose wordt ont-
dekt, de betekenis van micro-organismen wordt doorgrond, de mo-
gelijkheden van röntgenstraling komen ter beschikking en antisepti-
sche operatiemethoden worden ingevoerd. Er worden in Nederland 
vele protestantse en katholieke ziekenhuizen gesticht. Nonnen, 
broeders en diaconessen gaan de zieken verplegen vanuit naasten-
liefde en medemenselijkheid.  
 
De Hasseltse kapel 
Mathijs komt in zijn jeugd vaak bij de Hasseltse kapel. Dat kan ook 
niet anders, want de kapel staat op de centrale plek in de herdgang: 
het Hasseltplein. En Mathijs woont dicht bij het plein. Hij komt er elke 
zondag voorbij op weg naar de mis in de kerk van het Goirke. Het is 
niet druk bij de kapel, enkel een paar mensen die zich hebben voor-
genomen om de rest van hun leven van het bidden van de rozen-
krans tot hoofdtaak te maken. 
 
In 1796 wordt het land bezet door Napoleon die de godsdienstvrij-
heid weer invoert. Met plaatsing van een mariabeeld wordt de kapel 
weer als gebedshuis in ere hersteld. Rond het jaar 1840 komt de 
stroom pelgrims pas goed op gang. Het lijkt wel een reactie op de 
woelige jaren van oorlogsleed, wapengekletter en militaire drukte die 
de stad vanaf 1832 over zich heen heeft zien komen. Elk jaar op 2 
juli, het feest van Maria Visitatie, is het druk op het plein. Er komt 
zoveel volk, dat het de moeite loont om er een boerenmarkt te orga-
niseren en voor vermaak te zorgen.  
Vooral in 1845 en 1846, als de oogst van rogge en aardappelen 
mislukt, hebben vele getroffenen grote behoefte bij Maria hun nood 
te klagen en te bidden om steun. In grote groepen komen ze naar de 
kapel. Het gaat er elk jaar op 2 juli gemoedelijk aan toe. Allemaal 
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Tilburgers onder elkaar, want de Hasseltse kapel is alleen bekend in 
Tilburg en directe omgeving. 
 
Na 1890, Mathijs is dan al enkele jaren dood, is het de hele maand 
mei druk. De meimaand is Mariamaand geworden, en Maria Visitatie 
is naar 31 mei verschoven. Er ontstaat geleidelijk aan een kermis-
achtige sfeer met een mengsel van snoep, fruit, rozenkransen, devo-
tie-artikelen en glasgerinkel, want het café en terras van Fouchier 

zitten vol. 
 
 De Tilburgers gaan te 
voet naar de kapel 
want het moet natuur-
lijk wel een bedevaart 
blijven. Voor velen is 
dat toch al gauw een 
uurtje lopen, want de 
kapel ligt: helemaal 
aan de rand van de 
stad.  
 

 
Met een grote "lekstok" in de hand en het gemurmel van de rozen-
kransbidders nog in de oren, verzamelen de kinderen moed voor de 
voettocht terug naar huis.   
 
Industrie en middenstand 
De industriële productie van laken neemt een hoge vlucht.  
In 1827, Mathijs is 5 jaar, begint Pieter van Dooren, zoon van Marti-
nus van Dooren, een wolspinnerij in de buurtschap Broekhoven. Het 
is de eerste fabriek in Tilburg, die van stoomkracht gebruik gaat ma-
ken. Het is het gesprek van de dag en de gebeurtenis roept veel 
onrust op bij de textielarbeiders, want die vrezen hun baan te zullen 
verliezen. Er zijn opstandjes die hard worden neergeslagen. 
Als Mathijs opgroeit, is er nauwelijks sprake van een middenstand; 
de winkels zijn in het begin niet van woonhuizen te onderscheiden. 
Boeren, arbeiders en fabrikanten hebben een winkel als nevenbe-
drijf. In een kleine kamer is de handelswaar uitgestald. De fabrikan-
ten dwingen hun werknemers om in hun winkels inkopen te doen 
tegen door de werkgever vastgestelde prijzen. Andere ondernemers 
krijgen daardoor geen kans met succes een eigen winkel op te zet-

Henri Berssenbrugge 1905 
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ten. Het is al met al een karig aanbod. Dat ziet Mathijs tijdens zijn 
jeugd geleidelijk aan veranderen. De bevolkingstoename dwingt tot 
het aanhouden van grotere voorraden. De opslagplaatsen zijn vaak 
tegelijkertijd verkooppunten. Er wordt door boeren aan die winkels 
geleverd, maar er wordt ook direct aan particulieren verkocht, op de 
boerderij zelf en op de markt. Er komen meer en betere (verharde) 
wegen, kanalen worden gegraven en de stoomtrein doet zijn intrede. 
Deze verbetering en uitbreiding van de transportmogelijkheden sti-
muleren de handel en vergroten de vraag.  
 
De arbeidersbeweging zal nog een harde strijd moeten voeren om 
de wurggreep van de werkgevers op hun personeel op te heffen. In 
een rapport van een Staatscommissie Onderzoek (Kinderarbeid) uit 
1863, wordt Tilburg genoemd als stad waar nog verplichte winkelne-
ring bestaat. Het is een vorm van bevoogdend ondernemerschap: 
via verplichte winkelnering ziet de baas erop toe dat het loon van zijn 
arbeiders goed wordt besteed en niet wordt gebruikt om drank te 
kopen, maar tegelijkertijd verdient hij flink aan zijn "sociale" taak.  
 
Als de bevolking sterk groeit, zijn de kooplieden en ambachtslieden 
niet meer genoodzaakt alle dagen rond te trekken van gehucht tot 
gehucht, om hun diensten en producten aan de man te brengen. Er 
komen immers steeds meer potentiële klanten in hun directe omge-
ving wonen. De latere koopman en de ambachtsman reizen niet 
meer, maar vestigen zich daar waar veel mensen wonen: de stad. 
Deze ontwikkelingen maken het ontstaan van de "middenstand" 
mogelijk: nieuwe voorzieningen voor handel en distributie, die een 
middenpositie innemen tussen de fabrikant en de klant. 
 
De winkel van Sinkel 
In 1821 opent de Duitse marskramer Sinkel in Amsterdam een win-
kel voor manufacturen. Hij is zeer succesvol en opent filialen in an-
dere steden: Leeuwarden, Rotterdam, Leiden en Utrecht. Hij breidt 
zijn assortiment uit en voert een nieuwe presentatie en verkoopstijl 
in. De koopwaar wordt uitgestald in kasten met ramen, zodat de 
klanten vanaf de straat de handelswaar goed kunnen zien. Hij geeft 
alle producten een vaste prijs. Er kan en hoeft niet meer te worden 
afgedongen. Hiermee is Sinkel het eerste (groot-)warenhuis van 
Nederland. 
Bijna 200 jaar later kennen nog een aanzienlijk aantal mensen min-
stens de beginzin van het succesvolle reclameliedje dat Sinkel liet 



 
 

50 
 

schrijven om zijn winkel aan te prijzen: "Bij de winkel van Sinkel is 
alles te koop, hoeden en petten en dameskorsetten". Andere Duitse 
ondernemers volgen het voorbeeld van Sinkel. We noemen Bren-
ninkmeijer, Cloppenburg, Kreymborg en Dreesmann. In 1899 wordt 
in Tilburg een filiaal van Vroom en Dreesmann geopend. Dat is nota 
bene 80 jaar na de start van de winkel van Sinkel in Amsterdam!  
Er ontbrandt een lange strijd tussen de "alles-onder-een-dak" bedrij-
ven en de kleine familiespeciaalzaakjes, venters en marktkooplie-
den. Kleine middenstanders zullen hun krachten gaan bundelen en 
verkoopketens vormen om sterker te staan tegen de expansiedrift 
van de grote warenhuizen. Na de tweede wereldoorlog delft de am-
bulante handel met bakfiets en hondenkar definitief het onderspit 
Rond 1960 start de grote faillissementsgolf van de kleinere familie-
bedrijven. Anno 2016 is dit proces nog steeds gaande.  
 
De Nederlandse koloniën 
Mathijs heeft er weinig weet van wat er in de grote, verre wereld 
gebeurt. Hij ziet wel dat er meer en meer betaalbare producten op de 
markt komen zoals thee, koffie en oosterse kruiden. Hij weet als 
jochie van 8 jaar natuurlijk niets van het beleid dat Nederland in de 
koloniën voert. Van 1825-1830 wordt een van de bloedigste oorlogen 
uit de Nederlandse geschiedenis gevoerd. De aanleiding tot de oor-
log is de opstand van prins Dipi Negoro tegen de Nederlandse over-
heersers. De bevolking schaart zich achter hem. In de 5 jaar duren-
de oorlog bezwijken naar schatting 200.000 Javanen aan oorlogs-
geweld, honger en ziekte. Om de geleden financiële schade te com-
penseren voert Nederland het zogenaamde “cultuurstelsel” in. Dat is 
een systeem van gedwongen verbouwing van producten voor de 
Europese markt.  
De Nederlanders bepalen zelf de (lage) prijs die voor die producten 
aan de inlanders betaald wordt en ze verkopen vervolgens die pro-
ducten met flinke winst in Europa. Het gevolg is dat peper, foelie, 
nootmuskaat, kaneel, rijst, koffie en thee en andere tropische pro-
ducten in ruimere mate op de markt komen voor het bredere publiek 
en dat er een levendige tussenhandel ontstaat. De Nederlandse 
Handels Maatschappij verzorgt het transport en de verkoop van de 
producten. In zijn indrukwekkend boek “Max Havelaar” dat in 1860 
zal verschijnen, beschrijft Multatuli de wreedheden en het onrecht 
dat de inheemse bevolking wordt aangedaan. 
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Een spannende jeugd  
De meest opwindende tijd 
is voor Mathijs de periode 
van 1830-1839 als er grote 
aantallen soldaten in Til-
burg zijn ingekwartierd. 
Mathijs is 7 jaar oud als 
het hele land, maar vooral 
ook Tilburg, in rep en roer 
raken. De Zuidelijke Ne-
derlanden zijn in opstand 
en willen recht op zelfbe-

stuur. Een zeer verstoorde Willem I stuurt het leger naar de grens 
om resoluut en vastberaden de rechten van zijn prille koninkrijk te 
verdedigen. Ook vele vrijwilligers vanuit het hele land worden ingezet 
en onder andere naar Tilburg gestuurd om de landsgrenzen te ver-
dedigen. Tilburg, dat midden in het Koninkrijk ligt, is nu ineens een 
grensstad geworden. Lange rijen soldaten marcheren de stad bin-
nen.  
Onder hen zijn moedige studenten die met trots het nog zo prille 
koninkrijk willen verdedigen. Tilburg heeft geen kazernes, dus wordt 
de groep mannen bij vele Tilburgse gezinnen gekantonneerd. Voor 
de schrale kost en de nogal sobere huisvesting is een kleine vergoe-
ding beschikbaar. Dat geld is zeer welkom voor de veelal arme be-
volking. Het is erg verleidelijk, maar onverantwoord romantisch, om 
je voor te stellen dat de soldaten Gerardus Pape uit Oosterhout en 
Arnoldus Hersmis uit Arnhem, bij Petronella en haar gezin ingekwar-
tierd worden.  
Beide heren zullen de grootouders worden van Wilhelmina Hersmis, 
de toekomstige vrouw van Godefridus, de broer van Mathijs junior. 
 
Er komt een korte, maar hevige veldtocht, waarbij snel duidelijk 
wordt dat het Nederlandse leger de opstand wel kan neerslaan, 
maar dat het vooral Frankrijk en Engeland zijn, die een afscheiding 
willen om de economische macht van Nederland in te tomen.  
Al deze militaire gebeurtenissen maken op de kleine jongen een 
overweldigende indruk: al dat oorlogstuig, de mooie uniformen, de 
soldaten die door de stad marcheren en manoeuvres houden. (Bo-
venstaande prent toont het Heuvelplein te Tilburg rond 1830 vol met 
militairen.) De tienduizenden militairen blijven bijna 10 jaar aan de 
economie onttrokken. De landbouw lijdt sterk onder de hoge grond-
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belastingen. Dat zal in de periode 1843-1848 leiden tot een diepte-
punt door slechte oogsten, lage prijzen en massale aardappelziekte. 
Het zal daarna geleidelijk beter gaan; de vette jaren breken aan ook 
voor de boeren. 
 
Vreemde dialecten 
De ingekwartierde soldaten spreken allerlei vreemde dialecten en 
hebben een andere mentaliteit. Ze zijn afkomstig uit provincies van 
boven de rivieren, want de legerleiding vindt het te riskant om Bra-
bantse mannen het land te laten verdedigen. Het is tijdens de mobili-
satie maar al te duidelijk geworden dat de Brabanders sympathise-
ren met de opstandige katholieke Belgen. Hoe kan het ook anders, 
als je provincie eeuwenlang als Generaliteitsland een tweederangs 
aanhangsel van Holland is geweest. De Limburgers kiezen openlijk 
de kant van de opstandelingen en willen zich zelfs afscheiden van 
Nederland.  
Zoals in elke garnizoensstad, heeft de aanwezigheid van grote groe-
pen militairen een enorme impact op de dagelijkse gang van zaken: 
er is veel militair vertoon, er wordt veel gedronken en de soldaten 
zitten natuurlijk achter de meisjes aan. Het aantal onwettig geboren 
kinderen stijgt sterk.  
De geestelijkheid spreekt van zedelijk verval en houdt preken waarin 
ze met hel en verdoemenis dreigt. De jonge Mathijs, teenager zon-
der vader, maakt het allemaal mee. Als hij 16 jaar is vertrekken de 
soldaten. Tilburg wordt weer de enigszins saaie fabrieksstad waar de 
kerk en de fabrikant de dienst uitmaken. Na het vertrek van de solda-
ten, bestaat de enige feestelijkheid in het grauwe leven van alledag 
weer uit het eerbiedig juichen voor de vorst, de (kerkelijke) hoog-
waardigheidsbekleders en de fabrieksdirecteuren. 
Gehoorzamen en je plaats kennen, daar gaat het om. Dat geldt voor 
iedere arbeider in Nederland, maar voor de Brabantse boer en ar-
beider in het bijzonder. 
 
Het jaar 1853 
Het is het jaar, dat het vrijgezellenleven van Mathijs eindigt: hij trouwt 
en begint aan een nieuwe fase in zijn leven. Het is een belangrijk 
jaar, niet alleen voor Mathijs, maar voor alle rooms-katholieken. In 
1853 wordt Mgr. Zwijsen Aartsbisschop van Utrecht; vanaf dat mo-
ment is de vrijheid van godsdienst voor de katholieken in Nederland 
formeel een feit. Er wordt nog wel flink geprotesteerd door de protes-
tantse geledingen, maar dat mag echter niet meer baten. Er komen 
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weer bisdommen en bisschoppen, er worden parochies gesticht en 
kerken gebouwd, en de katholieken starten met het organiseren van 
eigen politieke structuren en stichten eigen scholen. Dit is het begin 
van de verzuiling die nog lang zijn stempel zal gaan drukken op de 
Nederlandse samenleving.  
 
Het is teleurstellend dat in Tilburg deze vrijheid van godsdienst geen 
verbetering brengt in de belabberde positie van de arme werkman. 
De clerus speelde in het verleden vaak stiekem onder een hoedje 
met de fabrikanten. Dat kan nu in volle openheid. De uitdrukking “als 
gij ze arm houdt, dan hou ik ze dom” geeft haarscherp aan, hoe de 
Tilburgse bevolking het pact tussen de katholieke kerk en de katho-
lieke werkgevers ziet. In andere, niet rooms-katholieke delen van het 
land is overigens de situatie voor de arbeiders niet veel beter.  
De straatweg Tilburg - Best wordt aangelegd en sluit Tilburg via 
Moergestel aan op de belangrijke verkeersweg van Den Bosch naar 
Luik.  
Door de aanleg van betere wegen en nieuwe spoorverbindingen 
wordt de aanvoer van kolen vergemakkelijkt. Dat doet een pientere 
ondernemer besluiten om op de hoek van de Korte Schijfstraat en 
Schoolstraat te starten met de productie van lichtgas voor de straat-
verlichting; de duisternis wordt verdreven, de hoop op betere tijden 
groeit.  
 
Schrijnend 
Maar we moeten ons niet laten verblinden door deze hoopvolle teke-
nen van vooruitgang. De woon- en leefsituatie van de arbeiders zijn 
nog steeds bar en boos. Hoe schrijnend de huisvestingssituatie van 
de arbeiders in Nederland is, blijkt uit de resultaten van een landelijk 
onderzoek. In 1853 vraagt Koning Willem III het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs om inlichtingen over de huisvesting van de "arbei-
dende standen" en verzoekt tevens om adviezen over minimumeisen 
die aan arbeiderswoningen gesteld moeten worden. 
De bevindingen zijn schokkend. Vaak wordt bij een gezin van 8 per-
sonen slechts een enkele bedstee aangetroffen. Er was een speciale 
omstandigheid die de woonsituatie (vooral in de grote steden) nog 
verergert: het grote aantal zeer vochtige kelderwoningen, met een 
erg lage zoldering en geen daglicht. In het rapport wordt op niet mis 
te verstane wijze geconcludeerd dat "woningen der werklieden niet 
zelden ten achter stonden bij de huisvesting welke de dieren genie-
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ten". De minimumeisen die volgens de commissie aan huisvesting 
voor arbeiders gesteld zullen moeten worden, zijn: 
 
- Een of twee kamers per gezin 
- Voldoende bedsteden, zodat er in elke bedestee slechts twee 

volwassen personen en een kind hoeven te slapen  
- Voldoende regen- of kwelwater 
 
Maar ook hier zien we gelukkig hoopgevende ontwikkelingen: de ten 
hemel schreiende misstanden leiden ertoe dat er tussen 1850-1870 
woningbouwverenigingen worden opgericht in bijna alle grote ste-
den. Zij bouwen betere woningen voor de werkende klasse. Het zijn 
echter voorlopig nog alleen de hogere arbeiders, die tot die wonin-
gen worden toegelaten. Het ongeschoolde proletariaat moet nog 
"even" in krotten blijven wonen.  
 
HUWELIJK VAN MATHIJS 
Hoe Mathijs en Cornelia van Britsem elkaar hebben leren kennen, 
weten we niet. We weten dat Cornelia tot haar huwelijk in Tilburg 
werkzaam is als dienstmeid. Een concreet woon- of dienstadres is 
niet bekend. Haar zus Engelina werkt als weefster in het Goirke. Het 
is bijna voor de hand liggend aan te nemen, dat beide zussen samen 
vanuit Hilvarenbeek naar Tilburg zijn getrokken. Ze hebben beiden 
een baan met kost en inwoning, want een jonge vrouw krijgt onder 
geen enkele voorwaarde toestemming om alleen in de grote stad te 
gaan wonen.  
Omdat Cornelia en Engelina geen enkele oudere broer of zus in 
Tilburg heeft wonen, zijn ze buiten werktijd op elkaar aangewezen. 
Mathijs is de laatste uit het gezin Konings die trouwt. Zus Maria Cor-
nelia is 10 jaar eerder, in 1842, getrouwd met Peter van der Staak. 
Ze hebben 4 kinderen. Broer Martinus trouwt in 1843 met Helena de 
Lepper. Ook zij hebben 4 kinderen. En broer Godefridus is in 1848 
getrouwd en woont met zijn vrouw en dochter in Hilvarenbeek. 
 
Familie Van Bridsem 
De familie Van Bridsem (ook wel van Britsem, van Bretsum of Brit-
sen genoemd) komt oorspronkelijk uit Moergestel en waaiert uit naar 
Diessen, Hilvarenbeek, en Oost-, West- en Middelbeers. De ouders 
van Cornelia zijn Govert van Britsem en Catharina Kouwenberg. Ze 
trouwen in 1805 te Moergestel, de geboorteplaats van Govert. Dan 
begint er een zeer langdurige gezinsopbouw. Wanneer het gezin 
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voltooid is bestaat er tussen het oudste en jongste kind een leeftijds-
verschil van meer dan 20 jaar.  
Cornelis (1806), Anna (1807), Maria (1809), Antonius (1809), Maria 
(1810), Allegonda (1815), Jan Cornelis (1816), Cornelia (1821) en 
Engelina (1827). 
 
De familie van Bridsem is generaties lang een hechte en honkvaste 
boerenfamilie. Govert zal Moergestel niet verlaten. Hij overlijdt daar 
in 1837. Anna volgt hem in 1839; ze overlijdt in Hilvarenbeek. 
Ook hun kinderen zullen de verlokkingen van de opkomende indu-
striestad Tilburg weerstaan. Cornelis trouwt in 1835 met Paulina van 
Dongen uit Gilze-Rijen en zal daar ook overlijden. Anna en haar man 
Arnold van Dal brengen hun gezamenlijke leven door in Hilvaren-
beek. Antoon en zijn vrouw Anna Cornelia Vlijmans brengen hun 
hele leven door in Oost-, West- en Middelbeers. Allegonda treedt in 
1844 met Lambertus Rekkers uit Waspik in het huwelijk en ook zij 
zullen het dorp niet meer verlaten.  
Het wordt eentonig: ook met Jan Cornelis hetzelfde verhaal. Hij 
wordt in Hilvarenbeek geboren, trouwt met dorpsgenote Adriana 
Janssen en zal in 1883 in zijn geboortedorp overlijden. Daarom is 
het opvallend dat de jongste kinderen uit het gezin, Cornelia en En-
gelina, van deze traditie afwijken en naar Tilburg gaan. Cornelia is 
tot haar trouwdag dienstmeid te Tilburg. Engelina is rond 1880 weef-
ster van beroep. Haar leven kent enkele dramatische wendingen. 
 
Engelina van Bridsem 
Engelina woont tussen 1870-1880 samen met haar zoon Govert van 
Bridsem in de Goirkestraat nr 317, dicht in de buurt van Mathijs en 
Cornelia.  
Wanneer haar zoon Govert in 1880 op 19-jarige leeftijd overlijdt, is 
het oom Mathijs die de taak op zich neemt om het verdrietige feit te 
gaan melden op het gemeentehuis. In de overlijdensakte staat te 
lezen dat Mathijs, 59 jaar en landbouwer, meedeelt dat op 30 no-
vember om 20.00 uur Govert van Bridsem, 19 jaar en van beroep 
voerman en dagloner, in de woning in de Goirkestraat overlijdt, waar 
hij samen met zijn moeder woont. 
U hebt als zorgvuldige lezer meteen opgemerkt dat moeder en zoon 
dezelfde achternaam hebben. Dat kan alleen maar betekenen, dat 
Govert het kind is van een ongehuwde moeder. In zijn geboorteakte 
nr 457 van het jaar 1861 wordt dat bevestigd. 
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Er staat in te lezen dat ene Peter de Jong, 30 jaar en schoenmaker, 
verklaart dat in zijn tegenwoordigheid op 30 oktober om 9.00 uur ’s 
morgens, Engelina, wonende in de wijk Oosthijkant, is bevallen van 
een zoon. Wat de relatie van Engelina met deze Peter de Jong is, 
wordt niet duidelijk. Maar hij moet wel een vertrouwde persoon zijn 
geweest, want je laat geen vreemde man officieel de geboorte van je 
kind aangeven. 
 
Er rijzen nog meer vragen. Wat doet Engelina in de wijk Oosthijkant? 
Op welk adres woont ze in 1860 en in welke omstandigheden? Wie 
is die Peter de Jong? We gaan op zoek en vinden de antwoorden op 
onze vragen. 
 
In 1860 woont op Oosthijkant nr 56 de 72-jarige ongehuwde akker-
bouwer Jacobus van Iersel samen met zijn neefje Frances Tuurlings 
(1848) en nichtje Cornelia Tuurlings (1855). Verder wonen in het 
pand de dienstknecht Johannes Verhoeven (1838) uit Lage Mierde 
en de dienstmeiden Cornelia Markhoven (1830) uit Hilvarenbeek en 
Engelien van Britsen. Er is echter een probleem: deze Engelien van 
Britsen is volgens de woonkaart in 1841 in Berkel-Enschot geboren. 
Ze kan dus niet dezelfde persoon zijn als Engelien van Britsem waar 
we naar op zoek zijn. Die is in 1827 geboren te Moergestel. Dat ze 
familie van elkaar zijn lijkt wel zeker. 
Als we echter ontdekken dat op nr 58 een buurman woont die Peter 
de Jong (1830) heet kan het niet anders: de beide dames van Brit-
sen moeten een en dezelfde persoon zijn. Peter de Jong woont met 
vrouw Hendrika Bogaars en hun twee heel jonge kinderen, Maria 
van twee jaar en Johannes van een jaar, naast het huis waar En-
gelien woont en werkt. Hendrika heeft Engelien geholpen bij de be-
valling en haar man Peter heeft daarna het kind aangegeven bij de 
Burgerlijke Stand.  
Het huishouden van Jacobus van Iersel is geen standaard huishou-
den. Een oude ongehuwde man van 72 jaar met twee jonge kinderen 
van 12 en 6 jaar en drie vrijgezellen: een dienstknecht van 22 jaar en 
twee dienstmeiden van 30 en 33 jaar. Er is weinig fantasie voor no-
dig om je een voorstelling te maken van de aantrekkingskracht die 
een jonge kerel van 22 jaar heeft op twee volrijpe ongehuwde vrou-
wen. Dat moest wel misgaan. 
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Ongehuwd moederschap 
Het is op het eerste gezicht onbegrijpelijk dat Engelina haar zus en 
zwager voor en tijdens de bevalling niet om hulp heeft gevraagd. Als 
we ons echter verdiepen in de zeden in de 2e helft van de 19e eeuw 
wordt veel duidelijk. 
Prostituees en ongehuwde moeders worden in die tijd aan elkaar 
gelijkgesteld. Beiden zijn gevallen vrouwen die bezoedeld zijn door 
buitenechtelijke seksuele contacten. Ongehuwd zwanger zijn is een 
schande die zoveel mogelijk geheim moet worden gehouden. Im-
mers, in de collectieve verbeelding is een ongehuwde moeder het 
toonbeeld van zedeloosheid en haar kind het onomstotelijke bewijs 
daarvan. Familie, omgeving en ook de pastoor werken daarom sa-
men om de buitenechtelijke gevolgen buiten de aandacht te houden. 
Het vaderschap is niet via een test vast te stellen. De betrokken man 
gaat daarom meestal vrij uit en hoeft de gevolgen van zijn daad niet 
te dragen.  
Rond 1870 begint de mentaliteit onder invloed van de eerste feminis-
tische golf langzaam te veranderen. Er wordt steeds meer onder-
scheid gemaakt tussen prostituees en vrouwen die ongewild zwan-
ger worden. Deze laatsten worden steeds meer gezien als slachtof-
fer van dominantie van de man en zijn seksuele driften. In de grote 
steden worden de eerste tehuizen voor ongehuwde moeders geo-
pend waar hulp en ondersteuning wordt geboden.  
 
Voor Engelina komt toch nog het huwelijksgeluk. Op 7 mei 1884 
trouwt ze op 56-jarige leeftijd met Johannes de Kort, 57 jaar oud, 
weduwnaar van Johanna Maria van Gils. Mathijs is haar speciale 
getuige. Mathijs overlijdt 7 maanden na haar huwelijk. Engelina en 
haar man gaan in de wijk Korvel wonen. Daar overlijdt Engelina, 69 
jaar oud, op 11 januari 1897. Johannes overlijdt op 23 mei 1905 in 
Gilze-Rijen.  
 
De huwelijkssluiting van Mathijs en Cornelia 
Ze trouwen op 7 april 1853 in het splinternieuwe stadhuis van Til-
burg. Er is haast bij want Cornelia is hoogzwanger en kan elk mo-
ment bevallen. De plechtigheid valt Cornelia lichamelijk dan ook 
zwaar. Het is niet waarschijnlijk dat ze uitnodigingen voor hun bruiloft 
hebben verstuurd.  
Dat zou wel mogelijk zijn geweest want per 1.1.1852 worden postze-
gels ingevoerd en Tilburg heeft een postkantoor. Voor die tijd werden 
de verzendkosten voor het poststuk door de ontvanger betaald. Door 
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de afzender te laten betalen komt het innen van de verzendkosten te 
vervallen, wat een belangrijke vereenvoudiging van de bestelwerk-
zaamheden inhoudt. De postzegel fungeert als bewijs van betaling.  
De portokosten zijn afhankelijk van afstand en gewicht. Verzending 
van een brief van de laagste gewichtsklasse (15 gr) over een afstand 
tot 30 Nederlandse mijlen kost 5 cent, boven de 30 mijl wordt 10 cent 
in rekening gebracht. Een mijl is ongeveer 1 kilometer. 
 
In de huwelijksakte staan als getuigen genoemd: 

 Broer Martinus Konings, 36 jaar, boer te Tilburg.  

 Zwager Peter van de Staak, 38 jaar boer te Tilburg  

 Zwager Wilhelmus Brouwers, 38 jaar, is boer te Hilvaren-
beek.  

 Cornelis van Iersel, geëmployeerde, geen verwant.  
 
Vier boeren als getuigen: er is geen beter bewijs voor de boerenaf-
komst van bruid en bruidegom. Van de aanwezige familieleden kan 
alleen Peter van de Staak schrijven. Peter is ook boer en zelfs 8 
jaren ouder dan Mathijs. Toch kan hij lezen en schrijven. Dat leert hij 
waarschijnlijk op oudere leeftijd omdat hij dat belangrijk vindt en met 
zijn tijd wil meegaan.  
Het kersverse echtpaar vestigt zich in de wijk Hasselt, in pand num-
mer 952.  
 
Dat is de ouderlijke boerderij waar Mathijs als vrijgezel vele jaren 
samen met zijn moeder heeft gewoond en gewerkt. Petronella is dan 
al 30 jaar weduwe is en nog steeds actief is als boerin. 
Haar andere kinderen zijn al jaren geleden getrouwd en hebben het 
huis kort na elkaar verlaten. Dochter Maria Cornelia trouwt in 1842 
met Peter van de Staak. Ze wonen met hun gezin vlakbij op nr 878. 
Haar oudste zoon Martinus trouwt een jaar later met Magdalena de 
Lepper en gaat aan het andere eind van Tilburg in de Berkdijk wo-
nen. Zoon Godefridus verlaat in 1848 het huis om met Henrikka 
Aben te trouwen. Hij gaat naar de wijk Oerle maar verhuist na een 
paar jaar naar Moergestel. 
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Eerste stadhuis van Tilburg. Ontworpen en gebouwd door H. van Tulder aan de Markt 
in Tilburg in 1849. Rechts de diligence van Van Gend en Loos.  

 
Daarom is er volop plaats voor de hoogzwangere Cornelia, die op 8 
april 1853, daags na het huwelijk, haar zoon Matthias ter wereld 
brengt.  
In de doopakte staat dat Matthias niet op nummer 952 maar op nr 
949 wordt geboren. Daar woont de familie Smarius. Het kan natuur-
lijk een verschrijving van de ambtenaar zijn, maar waarschijnlijk is 
Cornelia door de komst van haar kind overvallen en is voor alle ze-
kerheid naar de buren gegaan om met bekwame hulp van buurvrouw 
Smarius te bevallen. 
 
Een leven lang Hasselt 
Tussen 1853 en 1888 wonen Mathijs en Cornelia zonder onderbre-
king in de Hasselt op nr 952 onder een dak met Moeder Petronella 
de Bekker tot haar overlijden op 22 maart 1856. Op dit adres worden 
hun eerste vier kinderen geboren: Mathias (1853), Godefridus 
(1854), Petrus (1857) en Maria Catharina (1858). 
Vanaf de deling van het familiebezit na het overlijden van moeder 
Petronella woont Mathijs nu als eigenaar met zijn gezin in de ouder-
lijke boerderij, die als gevolg van omnummering het nr 106 heeft 
gekregen. Daar worden nog vier kinderen geboren. Twee jongens en 
twee meisjes: Hendrikus (1860), Antonia Maria (1862), Anna Maria 
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(1862) en Johannes (1865). Antonia Maria overlijdt na enkele dagen. 
De andere 7 kinderen zullen gezond opgroeien. 
 
In de periode 1860-1870 woont een zekere Johanna Janssens 
(1842) bij het gezin. Ze wordt als "logerende " vermeld en is geen 
familie. We denken dat ze een waardevolle hulp is geweest in het 
gezin van Mathijs en Cornelia en hun 7 jonge kinderen. 
 
Vanaf 1870 woont het gezin op nr 175. Het leven gaat zijn gangetje. 
Eind augustus 1878 vertrekt de bijna 20-jarige Maria Catharina naar 
Oosterhout. Niet voor lang, want op 22 februari 1879 is ze al weer 
terug in het ouderlijk huis. Ze is dienstbode van beroep en het zal 
waarschijnlijk haar eerste dienstbetrekking buiten de stad zijn ge-
weest. Tussen 1870-1880 woont een zekere Adriaan Smits (1839) 
bij het gezin in. Hij heeft een dienstverband als knecht of wever. Dat 
is af te leiden uit het feit dat er in het bevolkingsregister geen "loge-
rende" achter zijn naam staat vermeld.  
Rond 1880 is het gedaan met de rust: "het gezin loopt leeg". In een 
paar jaar tijd trouwen 5 kinderen. Alleen Johannes en Hendrikus 
blijven bij hun ouders wonen. Pas na het overlijden van Mathijs en 
Cornelia vertrekken beide vrijgezellen; Johannes trouwt in 1889 en 
verhuist naar de Berkdijk, Hendrikus vertrekt in 1891 naar de stad 
Antwerpen.  
 
Een grondwet 
We gaan weer terug naar de werkelijkheid: het is april 1853 en Ma-
thijs en Cornelia zijn zojuist getrouwd. 1853 is ook het jaar van het 
herstel van de hiërarchie van de katholieke kerk in Nederland. Dit 
herstel is het directe gevolg van de nieuwe grondwet die in 1848 is 
ingevoerd. In artikel 1 van deze grondwet is namelijk vastgelegd, dat 
iedere Nederlandse staatsburger voor de wet gelijk is en dat hij niet 
mag worden gediscrimineerd op grond van geloof of levensovertui-
ging.  
 
Sinds de Franse Revolutie strijden republikeinse en liberale krachten 
in Europa om hervorming van het kiesrecht. De macht moet naar het 
volk. In februari 1848 wordt na een volksopstand in Frankrijk de  
Tweede Republiek een feit. Koning Willem II heeft een aantal jaren 
eerder de bui al zien hangen en vreest terecht dat ook het Neder-
landse volk democratische eisen zal gaan stellen.  
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Hij gaat tijdig over tot verstandig crisismanagement en geeft de libe-
rale Thorbecke de opdracht om een grondwet te ontwerpen.  
Het is de bedoeling, dat de rol van het parlement wordt vergroot, 
(beperkt) kiesrecht wordt ingevoerd en dat de regering een eigen 
verantwoordelijkheid krijgt, los van de koning. In 1848 is de eerste 
Nederlandse grondwet een feit.  
De grote massa van de Nederlanders heeft echter geen deel aan 
deze belangrijke ontwikkelingen. Alleen mannen boven de 23 jaar, 
die kunnen lezen en schrijven en tussen de twintig en honderdzestig 
gulden aan directe belastingen moeten betalen, hebben stemrecht. 
In 1890 heeft door deze beperkende maatregelen nog maar 14% 
van de mannen boven de 23 jaar stemrecht.  
 
In tegenstelling tot de aarzelende politieke vernieuwing breekt na 
eeuwenlange onderdrukking na 1853 een ware emancipatiegolf los 
binnen het katholieke volksdeel. De armenschool voor meisjes, die in 
1836 van start is gegaan met 160 leerlingen, wordt in 1856 uitge-
breid met een kleuterschool en een burgerschool (Franse school). 
Een jaar eerder, in oktober 1855 gaat het jongensonderwijs van start 
met een school voor 40 leerlingen, geleid door de fraters. In 1883 
wordt een nieuwe St. Janschool geopend voor 800 leerlingen "uit alle 
standen".  
Pastoor Zwijsen zet als een veldheer zijn hulptroepen, de nonnen en 
fraters, in om de Tilburgse kinderen rooms-katholiek op te voeden en 
het analfabetisme krachtdadig te bestrijden.  
 
1856 
Nu haar jongste zoon is getrouwd vindt Petronella de tijd gekomen 
om haar werkzame leven als boerin officieel te beëindigen. Ze neemt 
de noodzakelijke maatregelen. Rond de jaarwisseling van 1854 laat 
ze notaris Daamen een officieel document opmaken: 
Akte van openbare verkoop van meubilaire en andere roerende goe-
deren ten verzoeke van Petronella de Bakker, weduwe van Mathijs 
Koonings landbouwster te Tilburg (Bron: 1853/1854 30.12.1853/ 
04.01.1854 inv.nr. 309/1).  
Een half jaar later, op 24 juli, maakt de notaris ten verzoeke van 
Petronella de Bekker, weduwe van Mathijs Koonings, landbouwster 
te Tilburg een akte op voor een openbare verpachting van te velde 
staande rogge, boekweit en haver (Bron: 1854 juli 24/inv.nr. 309/94). 
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Petronella overlijdt 
Op 22 maart 1856 om 16.00 uur overlijdt moeder Petronella op 70-
jarige leeftijd in haar woning in de Hasselt. Schoonzoon Peter van 
der Staak doet aangifte, vergezeld door oud-buurman Kees Somers. 
Er is dubbele rouw in De Krimp. Een jaar eerder is overbuurvrouw 
weduwe Horvers overleden. 
 
Er breekt nu een periode aan van veel overleg tussen de erfgena-
men. Het is niet zo gemakkelijk om het iedereen naar de zin te ma-
ken. Maria Cornelia en Mathijs wonen en werken in de Hasselt en 
willen graag een deel van de grond en het onroerend goed overne-
men. Bij Martinus en Godefridus liggen de zaken anders. Zij kunnen 
niet zoveel met grond en opstallen in de Hasselt; ze wonen te ver 
weg. Godefridus is geen boer meer, hij is koopman geworden. Marti-
nus woont in Moergestel. Het is dus van belang een deel van het 
bezit in de familie te houden en een deel te van de hand te doen om 
Goof zijn kindsdeel te geven, waarvan hij in 1850 overigens al ver-
vroegd een deel heeft gekregen.  
 
Grote verkoop en deling 
Er wordt op 22 april begonnen met het opmaken van een akte tot 
openbare verkoop van hout op stam (Inv.nr. 324/133). 
Op 14 en 25 mei wordt officieel de verkoop geregeld van 3 percelen 
grond: 
- Verkoop perceel 259 aan C. Heerkens 
- Verkoop perceel 176 aan Wilhelmina Kleijberg wed. van Peter 

van Hest 
- Verkoop perceel 310 aan Wilhelmus Vromans (Inv.nr. 324/155 + 

168) 
 
Deze verkopen worden enkele dagen later op 28 mei opgenomen in 
een allesomvattende voorlopige akte waarin wordt aangegeven hoe 
de deling er uit zal komen te zien. Met de toevoeging "opgehouden" 
wordt bedoeld dat er eerst nog andere zaken geregeld moeten wor-
den voordat de afspraak kan worden geformaliseerd (vrijmaken van 
geld door verkoop grond voor het aflossen van hypotheek en het 
betalen van uitstaande schulden, de verkoop van boedel en onroe-
rende goederen). 
 
Akte van provisionele en definitieve verkoop en ophouding ten ver-
zoeke van Martinus en Mathijs Konings, Johanna Cornelia Konings, 
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gehuwd met Peter van der Staak, alleen bouwlieden te Tilburg en 
Godefridus Konings bouwman te Moergestel van  
Een huis erf en tuin sectie H nrs 136, 137 en 138 opgehouden 
Bouwland gelegen ter plaatse genaamd De Krimp sectie H nrs 144 
en 145 opgehouden 
Een bouwmanswoning met stalling, schuur, schop, karhuis, hof, 
boomgaard en weiland sectie H nrs 166, 167, 168 en 169 opgehou-
den 
Bouwland gelegen ter plaatse genaamd de Heistraat sectie H nr 176 
aan Wilhelmina Kleiberg wed. van Peter van Hest landbouwster te 
Tilburg voor fl. 658.-. 
Bouwland gelegen ter plaatse genaamd Kortestraatse akkers sectie 
H nrs 259 en 261 opgehouden 
Bouwland gelegen ter plaatse genaamd Kortestraatse akkers sectie 
H nr 259 aan Cornelis Heerkens landbouwer te Tilburg voor fl 325.-. 
Bouwland sectie H nr 193 opgehouden 
Weiland gelegen ter plaatse genaamd de Hoevenschestraat sectie H 
nr 310 aan Wilhelmus Vromans landbouwer te Tilburg voor fl 355.-  
Bouwland gelegen ter plaatse genaamd De Kasteelsche Bosschen 
sectie H "nrs 639 en 644 opgehouden alles gelegen te Tilburg 
(Bron 7 juni 1856 inv nr 324/175) 
 

In dezelfde akte worden nog twee verkopen geregeld: 
- Verkoop van percelen 136-137-138-145-167-168-169-193 aan 

Martinus Konings te Moergestel. 
- Peter Govert de Bekker verkoopt perceel 639-644 aan Johanna 

Cornelia Koonings te Moergestel.   
 
Mathijs is 34 jaar oud en 3 jaar getrouwd als zijn moeder overlijdt.  
In de notariële akte, verleden op 7 juni 1856, wordt het familiebezit 
verdeeld tussen Mathijs en zijn broers en zus.  
Eerst worden er enkele percelen verkocht aan boeren uit de buurt:  
- Perceel 176 aan Wilhelmina Kleijberg, weduwe van Peter van 

Hest,  
- Perceel 259 aan Cornelis Heerkens en  
- Perceel 310 aan Wilhelmus Vromans. 
 
Het erfdeel van Martinus 
Het bestaat uit de percelen 136-137-138 en 193, bestaande uit huis, 
erf, tuin en bouwland aan "De Krimp". 
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Het erfdeel van Johanna Cornelia  
Het bestaat uit de percelen 639 en 644 bestaande uit wei- en bouw-
land. 
  
Het erfdeel van Mathijs 
Het bestaat uit een bouwmanswoning, stalling, schuur, schop, kar-
huis, hof, boomgaard en wei- en bouwland, gelegen ter plaatse ge-
naamd "Kortestraatse akkers, sectie H nr. 261 in de wijk Hasselt”.  
Sectie H nr. 261 is niet hetzelfde perceel als dat uit 1832. Het is dan 
een langgerekt stuk bouwland zonder verdere woonvoorzieningen en 
opstallen, en in het bezit van Johannes Cleijsen. Tussen 1832 en 
1856 zijn er percelen samengevoegd en wordt er nieuwbouw ge-
pleegd. Dat blijkt uit het feit dat Mathijs op 12 juli, een maand na het 
ontvangen van zijn kindsdeel uit de erfenis, een hypothecaire lening 
afsluit ter grootte van fl. 1800,00. Het lijkt erop dat hij exact weet wat 
hij wil (Bron: 1856 12 juli. Inv.nr 324/31 Akte van schuldbekentenis 
van Mattijs Konings). 
Mathijs is nu, na jarenlang zijn moeder geholpen te hebben, eindelijk 
eigen baas en eigenaar van een eigen boerenbedrijf. Dat is een hele 
uitdaging en verantwoordelijkheid, maar hij kent het klappen van de 
zweep en dat is nodig als je een boerderij hebt en daarbij samen met 
je vrouw moet zorgen voor een jong gezin met twee kleine kinderen 
en een derde op komst.  

 
Kredietverlening 
Er zijn nog geen banken als Mathijs geld wil 
lenen. Wie binnen de familiekring geen finan-
ciële mogelijkheden heeft, kan een beroep 
doen op welgestelde particulieren. Bij gebrek 
aan banken kunnen de rijken hun spaargeld 
nergens in bewaring geven. Ze bewaren het 
daarom meestal thuis in de brandkast.  
 

De uitdrukking “stop je geld maar in een ouwe 
sok“ herinnert aan deze renteloze spaar-
praktijk in de eerste helft van de 19e eeuw. Je 
geld, gemaakt uit edelmetaal, veilig opbergen 

 is in die tijd niet zo dom als we nu denken:  
het is veilig en behoudt zijn waarde. Er zijn wel mensen, de zoge-
naamde kassiers, die je geld in bewaring willen nemen, maar daar 
moet je voor betalen. Dus het is beter je geld zelf op een veilige 

Brandkast uit de 19e 
eeuw 
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plaats te bewaren of, beter nog, tegen onderpand en een vergoeding 
uit te lenen aan familie, vrienden en kennissen. Het is lucratiever om 
je geld uit te lenen en een aantrekkelijke rente te krijgen. Mathijs 
heeft op het eind van zijn leven 4 geldleningen lopen voor een be-
drag van fl. 1250.-. 
 
Het geldwezen 
Als je moet lenen, liggen de zaken anders. Om de boel draaiende te 
houden doen de boeren voor korte financieringen vaak een beroep 
op handelaren, met bijvoorbeeld de oogst als onderpand. Of bij win-
keliers, bij wie dan als tegenprestatie alle inkopen moeten worden 
gedaan tot de lening is afgelost. De geldschieter Cornelis Jansen bij 
wie Mathijs geld leent, is koopman en handelaar én gemeenteraads-
lid. Dat maakt hem betrouwbaar. 
 
Gelukkig is er al vanaf het begin van de eeuw een wettig betaalmid-
del, de gulden, in 1816 ingevoerd door koning Willem I. In de voor-
malige Zuidelijke Nederlanden mag ook de (Franse) frank als wettig 
betaalmiddel worden gebruikt. De koers is: 1 frank = 47,25 cent.  
Dat verandert echter als de Zuidelijke Nederlanden zich afscheiden. 
Bij de start van het Koninkrijk der Nederlanden is er veel geld in ver-
schillende muntsoorten onder de burgers. Nu we een echt zelfstan-
dige natie zijn is het dringend noodzakelijk een eigen muntstelsel te 
ontwerpen.  
 
Ook de aantrekkende internationale handel vraagt om een algemeen 
wettig betaalmiddel. De particuliere geldschieters verdwijnen of be-
ginnen een eigen bank. Die zullen gaan functioneren onder toezicht 
voor een nationale centrale bank die het alleenrecht krijgt om bank-
biljetten uit te geven. Het is een complex proces dat stapsgewijs 
verloopt. 
 
In de geldwetten van 1842 en 1849 wordt geregeld dat geld dat voor 
een groot deel nog uit de vorige eeuw stamt, uit de omloop wordt 
genomen.  
In de muntwet van 1847 worden de rijksdaalder, de gulden en halve 
gulden als standaardmunten ingevoerd. Het zilveren kwartje, het 
dubbeltje en de tweeënenhalve, de hele en de halve cent worden 
pasmunt. In 1860 komt de regering met een circulaire waarin na-
drukkelijk verboden wordt om arbeiders nog met vreemde munt te 
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betalen. In 1863 wordt de Nederlandse Bank opgericht met een bij-
bank in Rotterdam.  
 
Het papieren geld komt nu meer in zwang. In 1875 wordt het gouden 
tientje de standaardmunt. De rijksdaalder, de gulden en de halve 
gulden worden betaalmiddel (tekengeld) en de kleine munten wor-
den pasgeld. Een standaardmunt is een munt waarvan het metaal de 
wettelijke waarde heeft die op de munt staat: een gouden tientje is 
zijn gewicht in goud waard.  
Tekengeld is muntgeld dat voor alle betalingen geldig is, maar waar-
van het metaal waar de munt van gemaakt is minder waard is dan de 
muntwaarde. Pasgeld is kleingeld en bedoeld voor kleine betalingen. 
 
De Werkplaats van de NS 
Tussen 1840-1850 groeien als gevolg van de snelle uitbreiding van 
het machinepark, de reparatiewerkplaatsen uit tot grote fabrieksma-
tige smederijen en gieterijen. De vervaardiging en het onderhoud 
van de vele stoommachines vraagt om deskundig onderhoudsperso-
neel. 

Werkplaats NS in 1868 

 
De komst van de omvangrijke werkplaats van de staatspoorwegen is 
een zeer belangrijke gebeurtenis voor stad en omgeving. De werk-
plaats biedt werk aan 450 man personeel, voornamelijk niet-
katholieke mensen afkomstig van buiten Tilburg.  
Rond 1900 zal het personeelsbestand gegroeid zijn tot 1000 mede-
werkers. De werkplaats zorgt voor de opleiding van gespecialiseerde 
metaalbewerkers. Dat is een zeer belangrijke voorwaarde voor de 
verdere ontwikkeling van de metaalnijverheid in Tilburg. Het werk-
volk van “het atelier” vormt de kern van de socialistische vakbewe-
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ging en de latere PvdA. Het is een zegen voor Tilburg dat er een 
grote groep “andersdenkenden” in de stad komt wonen. Daardoor 
wordt de allesoverheersende en vanzelfsprekende dominantie van 
het katholieke geloof en de daarmee verbonden waarden en normen 
onder druk gezet en uitgedaagd.  
Na 1850 zet de mechanisering echt door in alle bedrijfstakken, in de 
landbouw, het transport en ook in de communicatie. Tilburg krijgt in 
1859 het eerste telegraafkantoor. In 1871 is het al te klein en wordt 
er een nieuw telegraaf- en telefoonkantoor geopend in de Willem II-
straat.  
 
En dat is precies op tijd want de internationale handel trekt aan. Te-
legraferen en telefoneren is een razendsnelle vorm van communica-
tie: het is het internet van de 19e eeuw. Er kunnen nu in toenemende 
mate directe contacten worden gelegd met klanten en bedrijven over 
de hele wereld. In 1871 is Tilburg de Nederlandse gemeente met de 
meeste fabrieksarbeiders en de grootste concentratie stoomwerktui-
gen! Dat geeft een goede indruk van de geweldige bedrijvigheid die 
er heerst in het voormalige heidedorp. Profiteert Mathijs van deze 
mechanisatie? Nauwelijks. 
Dure investeringen hebben voor Mathijs geen zin want hij is maar 
een kleine boer, hij heeft geen opvolger en de toekomst is erg onze-
ker. Maar dat wil niet zeggen dat Mathijs slecht boert. Hij heeft rond 
1860 een knecht in dienst. Dat Mathijs een knecht kan betalen houdt 
verband met de spectaculaire groei van het aantal bewoners van 
Tilburg. Daardoor zijn er vele monden te voeden en is er grote vraag 
naar voedsel. De prijzen zijn goed. Mathijs verkoopt zijn producten 
aan particulieren, die geleidelijk aan wat meer te besteden krijgen. 
Ook levert hij steeds vaker aan winkeliers, in ruil voor wat luxere, 
niet-alledaagse artikelen. 
 
Op 5 oktober 1863 krijgt Tilburg aansluiting op het spoorwegnet. Dat 
is dringend nodig, want de fabrieken hebben grote hoeveelheden 
kolen nodig om hun stoommachines draaiende te houden. Omdat de 
aanvoer van steenkool gegarandeerd is, kunnen er nu meer stoom-
machines worden gekocht en kunnen de fabrieken hun productieca-
paciteit uitbreiden. Zonder een spoorwegennet is er geen industriële 
ontwikkeling mogelijk.  
Wat zou er van Tilburg geworden zijn als het gemeentebestuur er 
niet in was geslaagd om de spoorlijn Breda - Den Bosch over Tilburg 
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te laten lopen. Het kostte de stad wel een flink bedrag, maar dat was 
een zeer rendabele investering.  
Ook Mathijs loopt op die oktoberdag in 1863 samen met vele Tilbur-
gers uit om de eerste trein te zien aankomen op het station. Het ge-
bouw ligt buiten de bebouwde kom. Via een zandpad en vele mest-
hopen, kom je vanaf het station in het stadscentrum. Het zal nog 
jaren duren voordat aan deze zeer dorpse situatie een eind komt. 
 ’s Avonds is er een groot feest. De Oude Markt is met vele gaslan-
taarns verlicht. Het gas komt van het gasfabriekje dat in 1853 is op-
gericht op de hoek van de Korte Schijfstraat en de Schoolstraat.  
 

Het station is voorlopig 
het eindpunt van de 
spoorlijn, maar op 1 
mei 1865 is de spoor-
lijn al doorgetrokken 
naar Boxtel. De aan-
sluiting op de belang-
rijke verbinding Utrecht 
- Maastricht is een feit. 
De wereld ligt open en 
dat  zorgt voor ingrij-
pende veranderingen.  

 
De textielindustrie kan nu veel sneller aan grondstoffen komen en 
bestellingen afleveren aan klanten in het binnenland en het verre 
buitenland. De bloei van de industriële bedrijvigheid gaat gepaard 
met een explosieve groei van het aantal bewoners. Uitbreiding van 
het woningbestand wordt dus noodzakelijk en rond 1865 wordt be-
gonnen met het maken van de bouwplannen voor 3 nieuwe stadswij-
ken.  
De eerste de wijk, " De Koningswei", komt in 1870 gereed; het plan 
"De Heuvelse Akkers" is rond 1900 klaar en rond 1920 is de wijk 
"Nijveroord" voltooid. 
 
Mathijs gaat in de fout 
We hebben Mathijs leren kennen als een boer in hart en nieren. Hij 
is de enige zoon uit het gezin Konings die boer wordt. Hij gaat, zoals 
we gezien hebben, na het overlijden van zijn moeder met voortva-
rendheid aan de slag.  

Station Tilburg 1905 
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Toch blijkt tot onze verrassing Mathijs een scharrelaar te zijn. Hij 
wordt aangehouden en moet voor de rechter verschijnen. Wat is er 
eigenlijk aan de hand? Mathijs gaat op een klungelige manier in de 
fout en wordt daarbij betrapt door de marechaussee. Twee keer 
zelfs. De eerste keer op 4 november 1857, daarna nog een keer op 
12 juli 1860.  
 
Enkele plaggen heide 
Beide keren gaat het om iets volslagen onbenulligs, nl het stelen van 
enkele plaggen heide. Het is waarschijnlijk gebeurd vanuit een hou-
ding van: wat maken nou die paar plaggen hei uit, er is toch genoeg. 
En daar heeft hij feitelijk gelijk in; 40% van de oppervlakte van het 
grondgebied van Tilburg bestaat in die tijd uit heidevelden.  
De redenen waarom hij tot diefstal is overgegaan vertelt hij niet. Ma-
thijs heeft zelf waarschijnlijk geen heidegrond (meer) in bezit. De 
heidevelden zijn het ei-
gendom van grootgrond-
bezitters en de gemeente. 
De honderden boeren 
hebben echter doorlopend 
hei nodig voor hun pot-
stallen. Het clandestien 
plaggen steken is daarom 
een veel voorkomende 
overtreding. Daar moet 
paal en perk aan gesteld 
worden door streng te 
straffen.  

Rechtbank Den Bosch 1840. F. Hupsch 

 
Rond 1850 kan de Nederlandse staat het best bestempeld worden 
als een “nachtwachtstaat”. Dat wil zeggen dat het waken over de 
veiligheid en de eigendommen van burgers en overheid een van 
haar belangrijkste taken is. Dat vraagt om een strikte handhaving 
van regels en wetten. De mensen moeten dus voelen dat er orde en 
regelmaat is.  
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Voor de rechter  
Op de zitting van 10 december 1857 van de Arrondissementsrecht- 
bank van Den Bosch met rolnummer 10849 verschijnt Mathijs, 35 
jaar oud en boer van beroep. Hem wordt ten laste gelegd: “diefstal 
van heide door middel van kar en paard te Tilburg uit de eigendom-
men dier gemeente den 4de november 1857".  
De officier van justitie acht voldoende bewijs aanwezig en verzoekt 
de rechtbank beklaagde schuldig te verklaren aan het ten laste ge-
legde en te veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van ”Eene maand c. exps”. Dat is een stevige eis. De griffier tekent 
het volgende op:  
 
Nadat ieder regter zijn gevoelen geuit heeft volgens de wet, overwe-
gende: dat door de beëdigde "verklaringen van twee getuigen (ma-
rechaussees) en mitsdien door wettig bewijsmiddel overtuigend is 
gebleken, dat beklaagde zonder bekomen vergunning, op gemeente-
eigendommen te Tilburg onledig met heide af te hakken en te ver-
zamelen op 4 september jl. door die getuigen is betrapt en bekeurd.  
Overwegende dat de verzwarende omstandigheid, dat die diefstal 
met behulp van een trek- of lastdier zoude zijn bedreven niet is be-
wezen, daar, hoewel de beklaagde zich waarschijnlijk de mare-
chaussees ontwaard hebbende met kar en paard verwijderde, geene 
heide op die kar door hem was geladen. 
Overwegende dat vorenstaand door den beklaagde bedreven feit 
moet worden gekwalificeerd enkele diefstal van heide, gepaard met 
verzachtende omstandigheden, daar de aard van het misdrijf en de 
geringheid van het toegebragt nadeel slechts eenige centen bedra-
gende, als zodanig door den regter zijn in aanmerking genomen”.   
 
De rechter merkt ook nog op dat Mathijs verzuimd heeft te bepleiten 
om zijn gering vergrijp te laten behandelen voor een lagere rechter, 
namelijk de kantonrechter in Tilburg. Gezien het relatief kleine ver-
grijp had Mathijs helemaal niet in het verre Den Bosch gedagvaard 
hoeven te worden.  
De rechter acht overigens overtuigend bewezen dat de beklaagde 
Mathijs Konings schuldig is aan het ten laste gelegde en “veroordeelt 
den schuldig-verklaarde in geldboete van Een gulden en in de kos-
ten van dit regtsgeding evenals de boete ten behoeve van den staat, 
begroot op vijf gulden drie en tachtig cent”.  
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Mathijs betaalt dus een gulden boete en bijna zes gulden aan ge-
rechtelijke kosten. Uit het gebeuren komt hij tevoorschijn als een wat 
simpele man. Hij heeft met boerenslimheid kunnen voorkomen dat 
bewezen kan worden dat hij met paard en kar heide wilde stelen. 
Maar hij laat zich uiteindelijk wel door de politie en de officier van 
justitie als een schaap naar de slachtbank leiden. De kantonrechter 
in Tilburg had, zoals de rechter opmerkt, de zaak op eenvoudige 
wijze kunnen afhandelen. Misschien dat de politie Mathijs al een 
tijdje in het oog hield omdat ze wisten dat hij regelmatig heide en turf 
stal. Toen ze hem betrapten hebben ze Mathijs waarschijnlijk een 
lesje willen leren.  
De strengheid van de politie en de rechtelijke macht wekt daarom 
niet zoveel verbazing, maar wel de uitspraak van de rechter die het 
heeft over de sjofele, armoedige toestand van de voor hem staande 
man. Is dit dezelfde Mathijs, die 25 jaar later bij zijn dood een niet 
onbemiddelde man is, die zijn vrouw en kinderen goed verzorgd 
achterlaat? 
 
Dom en hardleers 
In juni 1860 is het weer raak. Mathijs wordt gedagvaard voor het 
stelen met paard en kar van heide en turf ten nadele van de ge-
meente Tilburg. In het verslag van de zitting van 23 juli 1860 rolnr. 
12247 lezen we dat hij wordt beschuldigd, met paard en kar op arg-
listige wijze turf en heide te hebben gestolen van de gemeente Til-
burg. Hij is daarbij geholpen door een vroegere knecht, Johannes de 
Louw, wonende te Berkel. De officier van justitie eist een flinke straf: 
15 dagen opsluiting voor Mathijs en 8 dagen voor Johannes de 
Louw. Uit het proces-verbaal blijkt dat beiden zijn betrapt bij het op-
laden op een kar met paard van turf ter waarde van een gulden(!) 
zonder daar vergunning voor te hebben.  
 
Mathijs probeert de schuld van zich af te schuiven, door aan te voe-
ren dat hij enkel De Louw heeft willen helpen. De Louw op zijn beurt 
reageert met de bewering, dat hij in opdracht van zijn voormalige 
werkgever de turf heeft opgeladen, zonder te weten dat het strafbaar 
was. Er worden door de rechter twee verzachtende omstandigheden 
aangevoerd: de geringe schade die is aangebracht (nog geen twee 
francs) en de armoedige toestand van de beklaagde. Toch wordt 
Mathijs veroordeeld tot “eene gevangenisstraf voor de tijd van drie 
dagen in eenzame opsluiting te ondergaan en tot een geldboete van 
5 gulden en 88,5 cent”.  
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Op 27 juli wordt vonnis gewezen en Mathijs verdwijnt achter de tra-
lies. De Louw wordt vrijgesproken omdat niet bewezen is dat hij met 
arglist heeft gehandeld bij het opladen van de heide op de wagen.  
In 1860 is een reisje naar Den Bosch een hele onderneming. Er zijn 
maar een paar vervoersmogelijkheden: te voet of met paard (en 
wagen). Er rijdt wel een postkoets tussen Tilburg en Den Bosch, 
maar die is veel te duur. Misschien heeft Mathijs “het geluk” dat hij in 
verzekerde bewaring zit en met het politiekoetsje naar Den Bosch 
vervoerd wordt. 
 
Armoedige toestand 
Wat betreft de "armoedige toestand van beklaagde" is enige toelich-
ting op zijn plaats. Er is in de 19e eeuw sprake van een enorme so-
ciale afstand tussen de standen: op persoonlijke basis is er nauwe-
lijks contact tussen de burgerij en de ongeletterde boeren en arbei-
ders. Ze leven volledig naast elkaar.  
De verschillen in welvaart zijn ook zeer groot. De opmerking van de 
rechter moet dan ook meer gezien worden als een kwalificatie op 
basis van zijn eigen burgerlijke normen, dan dat Mathijs naar de 
normen van zijn eigen stand als armoedig bestempeld zou moeten 
worden: Mathijs is een ongeletterde boer, die het zakelijk en financi-
eel helemaal niet zo slecht doet. 
 
Het gevangeniswezen 
In 1860 is er sprake van een cellulair stelsel. Dat wil zeggen dat de 
gevangenen in cellen verblijven, in plaats van gezamenlijk in grote 
werk- en slaapzalen zoals dat tot 1850 het geval is. Daar heeft Ma-
thijs geluk mee. Hij zit drie dagen in eenzame opsluiting en hoeft 
nauwelijks deel te nemen aan het leven in de gevangenis.  
 
De dagen van de gevangenen worden gevuld met textiele arbeid 
(zoals spinnen, weven, verven) of het verrichten van huisdienst, be-
staande uit schoonmaken en keukendienst. Voor de meer geschool-
de gedetineerden is er timmerwerk, schrijfwerk en kunnen diverse 
reparatiewerkzaamheden verricht worden. Kleding en schoeisel voor 
de gevangenen en het dienstdoende personeel, worden ook in de 
werkplaatsen van de gevangenis vervaardigd. Het “werken voor de 
kost” heeft twee doelstellingen: resocialisatie van de gevangenen en 
het betaalbaar houden van het gevangeniswezen. Ook veel besmet-
telijke ziekten gaan niet aan de inrichtingen voorbij. In de periode 
1841-1849 schommelt de sterfte in de gevangenis van Den Bosch 
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tussen de 150 en 170 personen per jaar. In de jaren 1846 en 1847 
bedraagt het aantal sterfgevallen 275 en 304. Oorzaak is de mislukte 
aardappeloogst, de zeer warme zomer en het hoge aantal gedeti-
neerden.  
 
De directeur van de gevangenis heeft de bevoegdheid om bij over-
tredingen een disciplinaire straf op te leggen. In de meeste gevallen 
moet de gedetineerde een tijdje op water en brood in een stafcel 
doorbrengen. Stap voor stap wordt het regiem in de gevangenissen 
menselijker. In 1854 worden de lijfstraffen afgeschaft, in 1870 ver-
dwijnt de doodstraf en in 1886 is kromsluiting (hand- en voetboeien 
aan elkaar) niet meer toegestaan.  
 
Vragen  
Er blijven enkele onbeantwoorde vragen boven het gebeuren han-
gen. Hoe is het mogelijk dat een kruimeldief tot tweemaal toe moet 
verschijnen voor een meerhoofdige rechtbank? Een Arrondisse-
mentsrechtbank behandelt volgens het nieuwe Wetboek van Straf-
recht toch alleen zaken waarvoor ten minste 5 jaar gevangenisstraf 
kan worden geëist? 
  
Sinds 1811 is de officiële rechtspraak op Franse leest geschoeid. 
Dat wil zeggen: een onafhankelijke, voor iedere burger gelijke recht-
spraak. Dat is een hele verbetering, want tot maart 1811 spreken de 
schepenen (wethouders) onder leiding van de schout (burgemeester 
en rechter) zelf op lokaal niveau recht.  
Omdat schout en schepenen tegelijkertijd ook de bestuurders van de 
stad zijn, en vaak ook zakelijke belangen hebben, treden ze niet 
altijd even zuiver en objectief op. Door de invoering van de Code 
Penale (Wetboek van Strafrecht) wordt aan deze verstrengeling van 
bestuurlijke en rechterlijke belangen een eind gemaakt. Er is onaf-
hankelijke rechtspraak, ook op lokaal niveau: het kantongerecht.  
Hoe komt Mathijs erbij om heide te gaan stelen? Heeft hij dan zelf 
geen heidegrond (meer)? We hebben toch gezien dat zijn moeder in 
1841 over meer dan anderhalve hectare heidegrond beschikt, gele-
gen in de Blaak. Is die heidegrond verkocht? Het grondgebied van 
Tilburg bestaat rond 1860 nog voor een zeer groot deel uit heidege-
bied. Is er geen enkele buurman of familielid te vinden die wat plag-
gen hei wil geven? De reden van de overtredingen blijft onopgehel-
derd.  
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We vragen ons ook af wat de sociale gevolgen zijn geweest van de 
veroordelingen en de gevangenisstraf. De kinderen zijn klein, maar 
groot genoeg om te beseffen wat er aan de hand is (we nemen aan 
dat Mathijs ook in voorarrest heeft gezeten). In 1860 zijn de oudste 
zonen Mathias en Godefridus 7 en 6 jaar; oud genoeg om zich de 
kwestie later goed te kunnen herinneren. Natuurlijk is Mathijs geen 
crimineel, maar de schaamte van zijn vrouw Cornelia is er niet min-
der om. Gelukkig dat moeder Petronella het allemaal niet meer hoeft 
mee te maken. 
 
HET GEZIN VAN MATHIJS EN CORNELIA 
 
De omstandigheden waaronder Mathijs en Cornelia een gezin stich-
ten zijn in vele opzichten erg slecht. Het mag een wonder heten dat 
ze zeven gezonde kinderen hebben: 5 jongens en 2 meisjes, die 
zullen opgroeien tot volwassen mensen. Dat is echt een gunstige 
uitzondering op het algemene beeld, want in het midden van de 19e 

eeuw is de kindersterfte hoog. Slechte en eenzijdige voeding, mise-
rabele huisvesting en het ontbreken van riolering en waterleiding en 
geregeld terugkerende epidemieën, eisen een zware tol. We kennen 
al het rapport van 1853 waarin koning Willem III aan het landelijke 
Instituut van Ingenieurs vraagt, om een overzicht te maken van 
woonsituatie van de arbeiders in Nederland. De onderzoekscommis-
sie is werkelijk geschokt: zulke mensonterende toestanden hadden 
ze niet verwacht. Mathijs heeft in zijn jeugd de epidemieën goed 
doorstaan, maar moet nu vrezen voor het leven en de gezondheid 
van zijn kinderen.  
Met grote regelmaat zijn er uitbraken die de medische wereld mach-
teloos doen staan. Tegen het einde van de 19e eeuw, als de cholera 
onder de knie is, ligt een andere besmettelijke ziekte, de difterie, al 
op de loer om ongenadig toe te slaan. Mathijs en Cornelia maken 
met hun gezin regelmatig cholera-epidemieën mee. Tussen 1853 en 
1855 zijn er lokale uitbraken van de cholera. In 1859 en 1866 slaat 
de besmettelijke ziekte weer zijn slag en maakt vele slachtoffers. De 
landelijke uitbraak van 1866 eist 19.000 doden. In 1871 en 1872 is 
het weer raak: een zware uitbraak van de gevreesde cholera eist 
20.000 doden.  
 
Als de doktoren de cholera een beetje onder de knie hebben, dient 
zich een nieuwe besmettelijke ziekte aan: difterie. Tot 1873 sterven 
6000 mensen in Nederland aan deze ongeneeslijke kwaal. Tussen 
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1882 en 1888 zijn er weer landelijke uitbraken van difterie, nu met 
5500 doden. Mathijs en Cornelia moeten meemaken dat diverse 
kleinkinderen slachtoffer worden van gevreesde besmettelijke ziek-
ten.  
Het is zelfs niet helemaal uitgesloten, dat ook zijzelf door een epi-
demie getroffen zijn, die tijdens de periode van hun overlijden in 
Tilburg heerst. Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen. Het is 
april 1853, Mathijs en Cornelia zijn pas getrouwd en de opbouw van 
het gezin kan ogenblikkelijk beginnen. En dat bedoelen we letterlijk.  
 
Kinderen: 
 

 Mathias  
Mathias wordt geboren op vrijdag 8 april 1853 om 11.00 uur ’s mor-
gens in de wijk Hasselt, daags na het huwelijk van zijn ouders; hij is 
op het nippertje net geen buitenechtelijk kind. Hij komt ter wereld in 
de wijk Hasselt. Met potlood is goed leesbaar toegevoegd: g 
106/949. 113/4.  
 
Op huisnummer 949 woont echter het gezin van Jan Smarius en 
Hendrika van Helvoirt. Jan Smarius kennen we als medeaangever bij 
de geboorte van Mathias en van een aantal van de kinderen die nog 
geboren gaan worden. Huisnummer 949 is wat verrassend. Niet 
alleen omdat daar de familie Smarius woont, maar waarom op nr 
949 bevallen als er enkele deuren verder in de ouderlijke boerderij 
van Mathijs voldoende geschikte ruimte is voor een moeder met 
pasgeboren kind? Vanaf 1849 wonen er namelijk op de ouderlijke 
boerderij slechts 3 personen, nl oma Petronella en Mathijs en Cor-
nelia. We houden het op een ambtelijke verschrijving.  
 
Jan Smarius is wever. Hij is in 1814 geboren en woont sinds zijn 
huwelijk op verschillende adressen in de Hasselt, maar altijd in de 
directe nabijheid van de familie Konings. In 1845 op Hasselt 960, in 
1848 op Hasselt 955 en vanaf 1850 op Hasselt 949.  
Hebben Mathijs en Jan als wevers nauw met elkaar samengewerkt?  
Is het misschien mogelijk dat Peter Smarius, de vader van Jan, in de 
weverij annex fabriqueurswoning van Mathijs senior heeft gewerkt?  
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 Godefridus  
Goof wordt geboren op 31 juli 1854 in de wijk Hasselt. Met potlood is 
toegevoegd: 106/952 113g.  
 

 Petrus  
Hij ziet op 12 januari 1857 om 17.00 uur ’s middags het levenslicht. 
Johannes Smarius, 42 jaar, wever, is medeaangever. Met potlood is 
in de kantlijn het adres ingevuld: g 106/952 113/6.  
 

 Maria Catharina  
Zij komt op dinsdag 14 september 1858 om 9.00 uur ’s morgens ter 
wereld. In de kantlijn staat met potlood de datum “13 JANij 1857” 
geschreven; dat is de aangiftedatum van de geboorte van broer Pe-
trus. Met potlood is het adres: g 109-H2. In de kantlijn geschreven.  
 

 Hendrikus  
Hendrik ziet het levenslicht op donderdag 15 maart 1860 om 17.00 
uur. Het adres is nu Hasselt 104. Medeaangever: Christiaan Baijens. 
Hendrikus woont in de periode 1890-1900 In wijk Hasselt F nummer 
218. Hij is landbouwer en woont daar alleen. Hij vertrekt 1 juni 1891 
naar Antwerpen en is, zover we weten, niet meer naar Tilburg terug-
gekeerd.  
 

 Anna Maria  
Anna volgt op dinsdag 11 maart 1862 om 19.00 uur. Er wordt wijk 
Hasselt ingevuld zonder nader adres.  
 

 Antonia Maria  
Een jaar later wordt Antonia geboren op vrijdag 28 augustus 1863 
om 8.00 uur ‘s morgens. “Wijk Hasselt“ wordt als adres genoemd. Zij 
overlijdt een paar dagen later, op 3 september.  
 

 Johannes 
Jan is de hekkensluiter en volgt op woensdag 29 november 1865 om 
15.00 uur. Het adres is wijk Hasselt F 81. Er is sprake van verschil-
lende huisnummers. Dat is het gevolg van een gestage groei van het 
woningbestand waardoor het nodig is wijken op te splitsen en de 
nummering van de huizen aan te passen.  
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Baijens 
In de periode van 1858 tot 1866 komt de naam Baijens 5 keer voor 
als medeaangever bij de geboorte van kinderen van Mathijs en Cor-
nelia: 4 keer de naam Christiaan Baijens en 1 keer de naam van zijn 
broer Jan Baptist Baijens. Als in een gezin, bij de geboorte van 5 
kinderen, telkens iemand van dezelfde familie als medeaangever 
optreedt, moet er wel een bijzondere band bestaan. Ook vader Ma-
thijs is medeaangever bij een geboorte in het gezin van Peter 
Baijens, nl op 24 juni 1821 bij de geboorte van Jan Baptist Baijens. 
Dat is meteen de laatste keer want ongeveer 4 maanden later over-
lijdt vader Mathijs. Wat is de reden van deze bijzondere band?  
 
We weten al dat de moeder van Peter Baijens en de moeder van 
Mathijs, zusters zijn. Maar de vrouw van Peter heet Maria Catharina 
Vermeer en dat doet wat bellen rinkelen: er zijn nauwe banden tus-
sen de familie Konings en personen met de achternaam “Vermeer”.  
Twee zonen van Mathijs en Cornelia van Bridsem, Petrus en Go-
defridus, krijgen een nauwe relatie met een vrouwelijke Vermeer. 
Petrus trouwt met Anna Maria Vermeer. Godefridus ziet zijn zoon 
Adrianus (mijn grootvader) in het huwelijk treden met Johanna Jose-
phina Vermeer. Een kleinzoon van Godefridus, mijn broer Frans 
Konings, trouwt met Jeanne Vermeer. 
 
Veranderende tijdgeest 
In 1846 wordt door de Maatschappij van Nijverheid geklaagd over de 
heersende geest van Jan Salie:  
 
De heilloze stelling, dat er tot het opzetten eener industriële onder-
neming weinig meer behoefd wordt dan een klein kapitaal, een ge-
ringe arbeidzaamheid en een ouden meesterknecht, deeze heilloze 
instelling is het die onze Nijverheid heeft in de grond geboord. 
 
Mathijs heeft veel moeite met deze nieuwe mentaliteit. Hij kan niet 
wennen aan de opgewonden nervositeit van het groeiende kapita-
lisme. Nooit tevreden en altijd maar meer willen, is niet zijn levens-
houding. De steeds grotere fabrieken, toenemende specialisatie, 
sociale onrust en economische onzekerheid maken hem rusteloos 
en somber. 
Mathijs woont zijn hele leven in de Langstraat. In die periode van 
ruim 60 jaar, is hij getuige van de geboorte en het overlijden van veel 
mensen uit de Hasselt. Hij is getuige van het vererven en verbouwen 
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van eigendom en het voortdurend kopen en verkopen van grond 
door collega-boeren. Maar de infrastructuur van de Hasseltse ge-
meenschap blijft bestaan, een besloten gemeenschap die voor zich-
zelf zorgt. Er wordt hooguit een paar keer per jaar gewinkeld in de 
stad. Voor de dagelijkse levensbehoeften is alles in de wijk zelf aan-
wezig. 
 
Hij kan het zich nog goed herinneren dat rond 1850, toen hij begon 
als zelfstandige boer, stabiliteit het belangrijkste was. Boer, fabrikant 
en geldschieter waren primair uit op zekerheid. De welgestelden 
belegden hun privékapitaal liever in risicoloze staatsobligaties dan in 
de risicovollere nijverheidsondernemingen. Om in de geest van de 
Maatschappij van Nijverheid te spreken: Mathijs dreigt zijn eigen 
oude meesterknecht te worden die niet voldoende kapitaalkrachtig is 
en daarom zakelijk geen toekomst heeft. 
Mathijs gaat niet echt mee in deze grote koopdrift. In 1856 koopt de 
familie wel wat grond; wat bouwland van weduwe Van Beurden, 
twee percelen weiland van priester Johannes Cleijsen, die aansluiten 
bij de boerderij van de familie, en een stuk akkerland aan de Kort-
straat, naast akkerland van Den Heilige Geest Armen van Tilburg. 
Petronella erft van haar vader, Peter Govert de Bekker, nog twee 
percelen.  
 
Er vindt een aantal belangrijke transacties plaats in de Langstraat en 
directe omgeving, die voor Mathijs en Cornelia behoorlijk ingrijpend 
zijn.  
Op 13 april 1858 krijgen Maria de Beer en haar man Theodorus Fr. 
Smarius een twaalftal percelen van vader Willem Johannes de Beer 
in ruil voor een levenslange jaarlijkse “lijfrente” van fl. 60,00. Het huis 
met hof, erf en weiland naast de twee woningen van de familie Ko-
nings, aan het begin van de Langstraat, worden hun eigendom. 
Vlakbij bouwt Smarius een gloednieuwe boerderij. In 1882 verkoopt 
de R.K. Liefdadigheidsorganisatie "Den Heilige Geest Armen van 
Tilburg” in 3 rondes, in totaal 21 percelen in de Hasselt. De aanlei-
ding van de verkoop is waarschijnlijk de gestegen grondprijs door de 
opkomende bouwbehoefte. 
 
Rond 1870 staat de boerderij van Mathijs "tussen" 119 fabrieken 
waarvan er 46 stoomaandrijving hebben. Weer 10 jaar later zijn het 
er 145 waarvan 57 met stoomaandrijving. Vooral in de periode 1873-
1878 groeit de industriële wollenstoffenproductie spectaculair. Er 
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worden regelmatig internationale prijzen behaald. Op 29 december 
1877 gaat een weefschool, met overigens slechts een enkel weefge-
touw, van start. Het is een bescheiden begin dat echter zal uitgroei-
en tot de Tilburgse Textielschool. Het gaat voortreffelijk met de wol-
lenstoffenindustrie! 
  
Dat zal definitief veranderen, als rond de eeuwwisseling in de Has-
seltstraat diverse grote wollenstoffenfabrieken verschijnen. Huizen 
worden afgebroken, wegen verbreed en er komen “vreemden” in de 
wijk wonen. Mathijs en Cornelia maken het niet mee, ze zijn dan al 
overleden. 
 
De welvaart is de laatste twintig jaren gestaag toegenomen. Mathijs 
profiteert ondanks zijn bedenkingen, volop van de economische op-
bloei. De boeren krijgen jaar na jaar hogere prijzen voor hun pro-
ducten en dat maakt hen een beetje lui. Ondanks de mogelijkheden 
van een aantrekkende markt besteden ze onvoldoende aandacht 
aan de verbetering van het (landbouw-)onderwijs, de bedrijfsvoering 
en nieuwe productiemethoden. De vernieuwing in de landbouw gaat 
daardoor erg traag en aarzelend.  
 
Verschillende vooruitziende geesten stellen voor om landbouworga-
nisaties te stichten, gericht op een meer wetenschappelijk onder-
bouwde landbouw-praktijk. In 1863 wordt het wettelijk mogelijk om 
een rijkslandbouwschool in het leven te roepen. Het zal tot 1876 
duren voordat die opleiding werkelijk van start gaat.  
De behoudende meerderheid van de boerenstand voelt niets voor 
coöperaties en zuivelfabrieken. Ze willen eigen baas blijven en zoe-
ken de oplossing vooral in schaalvergroting en technische verbete-
ring van de productiemethoden op de boerderij. Ze worden daardoor 
steeds meer elkaars concurrenten en zijn individueel niet voldoende 
in staat de kwaliteit van de producten te bewaken. Daardoor kunnen 
ze geen sterke positie veroveren en behouden in een globaliserende 
markt.  
 
Tijdens de internationale landbouwtentoonstelling van 1884 in Am-
sterdam zien ze tot hun schrik hoe groot de achterstand van de Ne-
derlandse landbouw ten opzichte van andere landen. 
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MATHIJS MOET OPGEVEN 
 
Rond 1875 doen zich de eerste verschijnselen voor die de inleiding 
vormen tot een landbouwcrisis die tot 1896 ons land zal teisteren. In 
dezelfde periode glijdt ook de textielindustrie weg in een recessie. 
Dat treft ook de huiswevers die in opdracht en voor de textielfabrie-
ken werken. Het is voor Mathijs een vrij uitzichtloze situatie nu zijn 
beide inkomstenbronnen weven en landbouw worden bedreigd. In 
korte tijd heeft hij de economische werkelijkheid ingrijpend zien ver-
anderen. Tegen het goedkope graan en de kunstmest uit Amerika 
valt niet te concurreren. In Amerika wordt ook veel efficiënter en op 
grotere schaal gewerkt, terwijl in Nederland nog een groot aantal 
boeren aarzelt of ze wel of niet de bedrijfsvoering radicaal moeten 
omgooien. Alleen akkerbouw loont niet meer, nu de prijzen steeds 
verder kelderen. Veel boeren proberen het vege lijf te redden en 
stappen over op de productie van aardappelen en suikerbieten voor 
de meel-, stroop- en suikerfabrieken die overal op het platteland 
verrijzen. Ze worden daardoor als zelfstandige boer wel erg afhanke-
lijk van de fabrieksdirecties.  
 
Mathijs kan ook overwegen over te schakelen op veeteelt. Dat vraagt 
om een volledig andere bedrijfsvoering. Hij zal nieuwe gewassen 
moeten gaan verbouwen, vooral voedergewassen, zoals rode klaver, 
spurrie en voederbieten (mangelpeeën). Dan zijn we er nog niet. Hij 
zal de boerderij moeten verbouwen want die is als bedrijfsruimte, 
compleet met potstal, niet meer geschikt voor de nieuwe taken. Dat 
kan alleen als hij vreemd geld leent voor langlopende kredieten.  
 
Mathijs is nooit een zakelijke, op expansie gerichte boer en wever 
geweest. Hij kan en wil zich niet in de schulden steken om mee te 
kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. Hij heeft nog twee doorslag-
gevende argumenten om te stoppen: hij is te oud voor ingrijpende 
veranderingen en hij heeft geen opvolger. Zijn kinderen staan op 
eigen benen, het wordt tijd om aan zijn vrouw en zichzelf te denken. 
Hij heeft spaarzaam geleefd en hoeft de hand niet op te houden bij 
zijn kinderen. 
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Toelichting. Deze aankondiging in de Tilburgsche Courant van 13 februari 1873 
spreekt voor zich. Mathijs krimpt drastisch in door koeien en gereedschap te verko-
pen. Ook verkoopt hij een voorraad hooi, stro en hout. Het is een openbare verkoop 
aan huis achter in de Langstraat bij het Hei-eind. 

 
Uit de statistieken verdwenen 
In 1879 wordt er door de Tilburgse overheid een inventarisatie ge-
maakt van de families die een boerderij hebben. De naam Konings 
komt op deze lijst niet voor. Dat betekent zonder twijfel, dat Mathijs 
dan al opgehouden is met boeren en zijn land heeft verpacht. Er 
worden dat jaar in totaal 262 landbouwers en 18 landbouwsters ge-
teld. Vijf boeren hebben naast hun boerderij nog een herberg, twee 
boeren drijven naast landbouw ook een steenbakkerij en twee boe-
ren hebben nog tijd om tussendoor steenkolen te verhandelen.  
 
Er zijn vijf grote boereigenaren met een grondbezit van 15 tot 20 
hectare. Vierentwintig boeren bewerken 10 tot 15 hectare, waaron-
der tien pachters. Honderdtweeënveertig boeren bewerken 5 tot 10 
hectare, waaronder tweeënveertig pachters De kleinere percelen van 
1 tot 5 hectare worden, op een na, allemaal gepacht. 
Vele boeren gaan met hun tijd mee. Ze hebben voldoende durf en 
zakelijk inzicht om een bedrijf te leiden in tijden van grote en snelle 
ontwikkelingen.  
En, veel boeren hebben zonen die over dezelfde capaciteiten be-
schikken en het bedrijf willen voortzetten. Dat blijkt uit het gegeven 
dat in Tilburg ondanks de crisis, het aantal boeren en de omvang 
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van de landbouwgronden, tot ver in de 20e eeuw, op ongeveer het-
zelfde niveau blijven. 
 
Terwijl Mathijs besluit zijn bedrijf op te doeken, gaat het met de tech-
nische en economische ontwikkelingen de afgelopen decennia bui-
tengewoon goed.  
Er vindt een revolutie plaats, vooral in het internationale transport.  
Stoomschepen en stoomtreinen maken het mogelijk om grote hoe-
veelheden mensen en goederen over grote afstanden te vervoeren 
in relatief korte tijd. Via de nieuw aangelegde wegen, kanalen en 
spoorwegen kunnen deze mensen en goederen overal naar toe wor-
den vervoerd, naar de kleinste plaatsen, dus ook naar Tilburg. Een 
snelgroeiende wereldbevolking, een grootschalige machinale pro-
ductie, een wereldwijd communicatienetwerk en snelvervoer, dat zijn 
de ingrediënten die het vliegwiel vormen voor de wereldomvattende 
economische, culturele en politieke ontwikkelingen, die de kinderen 
en kleinkinderen van Mathijs en Cornelia nog te wachten staan. 
 
Tilburg krijgt stadse manieren 
Het gemeentebestuur heeft rond 1870 vooral en bijna uitsluitend oog 
voor de belangen van de fabrikanten en gegoede burgerij. Voor de 
arbeiders zorgen de kerk en een aantal sociaal voelende welgestel-
den. In 1869 besluit het gemeentebestuur om de Comediestraat (de 
huidige Willem II-straat) aan te leggen. Die moet de verbinding gaan 
vormen tussen het centrum en de parallelweg (Spoorlaan). De aan-
leg van de Comediestraat is het begin van de bebouwing van de 
Heuvelsche Akkers, het gebied tussen Spoorlaan en Heuvelstraat. 
Het wordt dringend tijd dat de bezoekers van Tilburg een ander 
beeld van de stad wordt getoond: façadebouw van statige herenhui-
zen, die de fabrieken en armoedige arbeiderswoningen uit het zicht 
houden. Tilburg wil als textielstad van haar uitstraling als boerendorp 
af. De bouw van dure huizen in het centrum confronteert echter de 
arbeiders dagelijks met de groeiende ongelijkheid. 
 
Ze weten dat architect Van Tulder al vele jaren leurt met een plan, 
om het voormalige park van het paleis van Willem-II vol te bouwen 
met villa's. 
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De fabrikanten blijven echter liever 
verspreid in de stad wonen in hun 
statige villa's naast de fabrieken. Van 
Tulder heeft voorgesteld dan maar 
volkswoningen te bouwen op de door 
hem gekochte grond van het park. Het 
gemeentebestuur blijft zich echter 
hardnekkig verzetten tegen de plan-
nen. In 1892 gaat zij eindelijk over-
stag. Het plan, genaamd "De Ko-
ningswei", wordt maar gedeeltelijk 
gerealiseerd en al in 1965 worden de 
woningen vanwege de slechte kwali-
teit alweer afgebroken. Na plan "De 
Koningswei" ontwerpt Van Tulder in 
1870 een tweede stadsplan, "Nijver-
oord". 

 
In samenwerking met burgemeester Jansen en de welgestelde Bos-
sche koopman A. van de Steen, financiert hij het plan. De nieuwe 
wijk ligt pal ten noorden van werkplaatscomplex van de Nederlandse 
Spoorwegen. De hoofdverkeersader, de Lange Nieuwstraat is ruim 1 
kilometer lang, begint aan de straatweg op de Locht (Gasthuisring) 
en eindigt aan de Koestraat; totale lengte 1062m. De weg is over de 
gehele lengte met klinkers bestraat, ter breedte van 33 meter. Eerst 
worden er belangrijke gebouwen en villa's gebouwd, onder andere 
het St Josephgesticht. 
  
Tussen 1870 en 1873 wordt aan de oostzijde een gasfabriek ge-
bouwd. Daar zullen de bewoners van de arbeiderswoningen die in 
de directe omgeving staan nog last van ondervinden in de vorm van 
stank, geluid en vieze lucht. In 1872 wordt de gemeente eigenaar 
van de wijk.  
 
Rond 1875 komt het muziekleven in Tilburg tot volle bloei. De "Soci-
eteit Philharmonie" zorgt voor vertier en vermaak van de Tilburgse 
ondernemers en kooplieden, gegoede burgers met meestal ook nog 
openbare functies in gemeentebestuur of schutterij; de Sociëteit 
bestaat dan al 35 jaar.  
In 1843 hebben de ware muziekliefhebbers zich afgesplitst en zij 
worden lid van de pas opgerichte "Nieuwe Koninklijke Harmonie". 

Straat in De Koningswei 
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Maar de Sociëteit laat zich niet uit het veld slaan en gaat nu voluit 
voor vertier. In 1844 wordt een handboogclub opgericht en in 1875 
krijgt de Sociëteit een kegelbaan. Er is dus voor elk wat wils. 
Door de komst van instrumentenfabriek N.V. Kessels krijgt de mu-
ziekbeoefening een impuls in de breedte. Harmonie Orpheus en het 
Mannenkoor St. Cecilia voorzien in een duidelijke behoefte. Er ko-
men zelfs wijk-muziekscholen die door de gemeente worden gesub-
sidieerd. Muziek is onmisbaar als ontspanning en tegenwicht, vooral 
in tijden van sociale misstanden en maatschappelijke veranderingen. 
 
Roerige tijden 
Mathijs regelt zijn zaken in een wereld vol rellen en opstootjes van 
ontevreden en werkloze arbeiders en jongeren. De laatste 10 jaar 
gaat het geleidelijk elk jaar iets slechter met de textielindustrie. 39 
van de 145 fabrieken moeten sluiten. De fabrieken die openblijven, 
draaien minder uren en verlagen de lonen van de arbeiders en 
thuiswevers. Terwijl de productiviteit afneemt, groeit het bevolkings-
aantal zeer snel: na 1880 met 20% elke 10 jaar!  
De sociale onrust neemt dan ook snel toe, want er is heel wat reden 
voor ontevredenheid en machteloosheid. In 1884 wordt fabrikant De 
Rooy diverse malen mishandeld en in 1885 worden bij Mommers op 
het Goirke ruiten ingegooid door arbeiders en thuiswevers. 
Op 27 september 1885 escaleert de sociale onrust. Fabrieksjongens 
gaan, nadat ze zich moed hebben ingedronken, de straat op onder 
het zingen van obscene liedjes. Bij de burgemeester worden de rui-
ten ingegooid en de politie wordt gesard. Bij charges van de politie 
worden arrestaties verricht.  
Op 31 januari 1886, een jaar na het overlijden van Mathijs, bereiken 
de relletjes en opstootjes een hoogtepunt tijdens de begrafenis van 
de joodse zakenman Samuel Catz. Brooddronken jongelui bekoge-
len de rouwstoet met scheldwoorden en projectielen. Op de begraaf-
plaats klimmen ze op de omheining, die instort onder hun gewicht. 
Dat heeft nog meer geroep en antisemitisch geschreeuw tot gevolg.  
 
Deze affaire krijgt aandacht in de internationale pers. Als de kruit-
damp is opgetrokken blijft er een onthutste bevolking achter. Naar 
aanleiding van de onregelmatigheden neemt de gemeenteraad het 
besluit om voortaan alle joodse begrafenissen door een tweetal poli-
tieagenten te laten begeleiden. 
Analyse achteraf rechtvaardigt de conclusie dat er niet zozeer spra-
ke is geweest van antisemitisme, maar meer van verontwaardiging 
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en agressie van een groeiende groep werklozen en arme arbeiders. 
Een klein groepje raddraaiers heeft de begrafenis van Catz aange-
grepen om hun emoties af te reageren. Dat het de begrafenis is van 
een rijke middenstander die een vreemde godsdienst aanhangt, zijn 
slechts bijkomende omstandigheden. 
 
Het lege nest 
Eind 1879 nemen Mathijs en Cornelia de beslissing om met het boe-
renbedrijf te stoppen. Het gaat niet langer. De meeste kinderen heb-
ben het huis verlaten. Niemand heeft belangstelling om het bedrijf 
over te nemen. 
 
Godefridus, wever van beroep, is al in 1877 getrouwd met Wilhelmi-
na Hersmis uit Berkel-Enschot. Hij is, na enkele jaren ingewoond te 
hebben, naar Hasselt nr 244 verhuisd.  
Mathias is in augustus 1879 getrouwd met Johanna Maria Danklof. 
Hij trekt op nummer 949 in de Hasselt. Dat is het huis naast de ou-
derlijke boerderij.  
Petrus trouwt in april 1881 en verhuist met vrouw Anna Maria Ver-
meer naar Stokhasselt nr 38.  
Op dezelfde dag trouwt dochter Maria Catharina met Petrus Wilhel-
mus van den Dries. Maria Catharina en haar man Piet blijven ook in 
de Hasselt en gaan wonen op nr 17.  
Dan duurt het 6 jaar voordat er weer getrouwd wordt, maar dat zal 
Mathijs niet meer meemaken. Hij wordt in de loop van 1884 ziek en 
overlijdt begin januari 1885. Dochter Anna Maria trouwt in 1887 met 
Kees van der Aa.  
 
Maar moeder Cornelia blijft niet alleen achter. Haar ongehuwde zo-
nen Hendrik en Jan wonen nog thuis. Jan heeft serieuze plannen 
met Maria van den Hoven, dochter van boer Peter van den Hoven uit 
Moergestel. Het zal niet lang meer duren voor er getrouwd wordt. 
Alleen Hendrik is nog vrijgezel. Hij is erg rusteloos en avontuurlijk; 
geen man voor een ordelijk gezinsleven. 
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MATHIJS REGELT ZIJN NALATENSCHAP  
 
Mathijs Konings laat op 24 oktober 1884, een paar maanden voor 
zijn dood, een testament opmaken. Kort daarvoor, op 3 september 
leent hij een bedrag van 400 gulden van zijn schoonzus Engelina 
van Britsem.  
Hij wil zijn schulden op korte termijn voldoen om ze buiten de nala-
tenschap houden. Daarom leent hij geld van zijn schoonzus om de 
externe schuldeisers te voldoen en om de kosten te kunnen betalen 
voor de medische zorg en de notaris.  
In juli 1885 maken Mathijs z’n weduwe en haar zeven kinderen een 
afspraak met notaris Van de Mortel te Tilburg. Cornelia treedt op als 
voogdes van haar 20-jarige, maar wettelijk minderjarige zoon, Jo-
hannes. Maria Catharina wordt vertegenwoordigd door haar man 
(Petrus) Willem van den Dries, want gehuwde vrouwen zijn juridisch 
niet handelingsbekwaam en hebben geen tekenbevoegdheid. De 
erfenis komt voor alle kinderen op een goed moment. De meesten 
hebben een gezin met zeer jonge kinderen en kunnen het geld goed 
gebruiken. 
 
Mathias en zijn vrouw hebben in 1885 drie kinderen tussen de 1,5 en 
5,5 jaar en verwachten binnen enkele weken de vierde telg. Ook 
Godefridus heeft een gezin met 4 jonge kinderen tussen de 2,5 en 8 
jaar en zijn vrouw is hoogzwanger van mijn grootvader Adrianus. 
Petrus heeft twee kleine kinderen van 3,5 en 2 jaar en een baby van 
2 maanden oud. Hendrik van 25 en broer Johannes van 20 jaar zijn 
nog vrijgezel. 
 
In de Memorie van Successie inventarisnummer 105, memorie 14, 
staat te lezen hoe Mathijs zijn nalatenschap heeft geregeld; op de-
zelfde manier als eertijds zijn vader. De tekst van het testament luidt 
als volgt, we citeren:  
Memorie van aangifte der nalatenschap van Mathijs Konings overle-
den te  
Tilburg den 2 januari 1885. De ondergetekenden: 
1. Cornelia van Britsem weduwe Mathijs Konings, buiten beroep, te 

Tilburg, als voogdesse over haren minderjarigen zoon Johannes 
2. Mathias Konings, wever te Tilburg 
3. Godefridus Konings, wever al daar 
4. Petrus Konings, wever al daar 
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5. Willem van de Dries, wever al daar, getrouwd met Maria Cathari-
na Konings 

6. Hendrikus Konings, landbouwer al daar 
7. Anna Maria Konings, landbouwster al daar 
tot uitvoering dezer domicilie kiezende ten kantore van notaris Van 
de Mortel te Tilburg verklaren: 
Dat haren man en vader van de ondergetekende sub 2, 3, 4, 6, 7 en 
van de huisvrouw van de aangever sub 5 en de minderjarige sub 1 
Mathijs Konings te zijner woonplaats Tilburg is overleden den 2 ja-
nuari 1885 na bij testament verleden door notaris Van de Mortel te 
Tilburg den 24 oktober 1884 aan zijne huisvrouw Cornelia van Brit-
sem, landbouwster, wonende te Tilburg en geboren te Hilvarenbeek 
den 3 september 1821 te hebben gelegateerd tot vruchtgebruik zijne 
gehele nalatenschap haar leven lang. Gedurende en voorbehouden 
onderstaand legaat tot zijne eenige en algehele erfgenamen nala-
tende zijn 7 door hem bij haar in echt verwekte voornoemde kin-
deren ieder voor 1/7 gedeelte. Dat de overlevende geene goederen 
als bezwaarde erfgenaam of en vruchtgebruik bezat en door zijn 
overlijden geen periodieke uitkeering bij opvolging is overgegaan of 
vervallen. 
En dat zijne nalatenschap bestaat uit: 
De ½ van Inboedel en veldvruchten 1488,35 
Eene vordering wegens geleend geld als aan 
Adriaan Bertens te Tilburg 350,00 
Corn. Van Dijk al daar 250,00 
Adriaan Somers daar 250,00 
Mathijs van der Staak al daar  400,00 
Rente dier schuldvordering tot de sterfdag    20,00 
 
"Onroerende goederen onder Tilburg tezamen 11 ha, 
 93 are, 80 centiaren kadastraal sectie T-nummers 23, 46, 1729, 
1727, 2133, 2144.  
Sectie H/nummers 1795 en 1786 geschat op  3950,00 
waarvan de helft is van den erflaters 3354,00 
 
"Passief” 
De helft van eene vordering onderhandsch van  
Engelina van Britsem te Tilburg wegens geleend  
geld d.d. 3 september 1884.Groot voor de helft   200,00 
Rente ad 3,5 % sedert 1 september 1884 3,00 
 3151,00 
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Te verminderen met de begrafeniskosten van  
erflater welke met inbegrip der kerkelijke diensten  
hebben bedragen  27,50 
Tilburg, julij 1885. 
 
Als we terugdenken aan de tijd rond 1860, toen Mathijs bij de rechter 
opviel door zijn armoedige toestand, moeten we 25 jaar later consta-
teren, dat anno 1885 de materiële situatie een heel stuk is verbeterd. 
Mathijs heeft zo goed geboerd dat hij aan vier verschillende perso-
nen geld leent. Hij lijkt een beetje op koopman en gemeenteraadslid 
Cornelis Jansen, bij wie zijn vader, zijn moeder en ook Mathijs zelf, 
in het verleden geld hebben geleend. 
Mathijs verstrekt natuurlijk alleen maar leningen aan personen die hij 
volledig vertrouwt. Daarom moeten de mensen die in zijn testament 
worden genoemd wel goede bekenden van hem zijn geweest. Nader 
onderzoek bevestigt ons vermoeden. 
 
Mathijs van der Staak, is een neef en naamgenoot van Mathijs. Het 
is de oudste zoon van zijn zus Maria, die met Peter van der Staak is 
getrouwd. De grootte van het geleende bedrag doet vermoeden dat 
het geld bedoeld was voor het kopen van een huis.  
 
Adriaan Bertens is getrouwd met Anna Catharina Somers. Zij is de 
dochter van Cornelis Somers en Petronella Mutsaers, de directe 
buren van Mathijs. De familie Somers is een echte Hasseltse familie 
en kent de familie Konings al tientallen jaren. Adriaan Bertens is boer 
en grutter. Schoonzus Adriana Somers, woont bij hem in. Zij is weef-
ster van beroep en heeft een eigen weverijtje. We hebben de indruk 
dat Adriana geld leent voor het moderniseren van haar bedrijfje. 
Zwager Adriaan treedt op voor zijn schoonzus want vrouwen kunnen 
niet op eigen naam leningen afsluiten. Ze zijn juridisch onmondig. 
 
Adriaan Somers, zwager van Adriaan Bertens, is eveneens wever 
van beroep. Ook hij leent een bedrag bij Mathijs. Alles wijst erop dat 
hij net als zijn zus, geld nodig heeft voor zijn weverij.  
 
Cornelis van Dijk is de echtgenoot van Christina van Poppel, stief-
dochter van Jan Konings, de oom van Mathijs. Cornelis trouwt in 
1853 op 45-jarige leeftijd met de 29-jarige Christina.  
 
  



 
 

89 
 

MATHIJS EN CORNELIA STERVEN 
 
Alleen als je slechte huisvesting hebt en er is niemand om je te ver-
zorgen, dan moet je noodgedwongen opgenomen worden in het 
ziekenhuis. Tot 1850 wordt de tocht naar het ziekenhuis beschouwd 
als een enkele reis: je komt er niet levend uit. Het ziekenhuis is een 
voorportaal van de dood. Als je redelijke huisvesting hebt, kun je net 
zo goed thuisblijven, want het ziekenhuis biedt alleen maar eerste-
lijns verzorging: de huisarts is namelijk ook ziekenhuisarts.  
 
Begin van sociale ouderenzorg  
Ondanks de ernstige sociale problematiek, de toenemende werk-
loosheid en de armoede en ongeletterdheid van het overgrote deel 
van de Tilburgers, zijn er echter ook belangrijke verbeteringen voor 
de bevolking te melden op het terrein van de gezondheidszorg. 
In 1887 vestigt dr. Deelen zich in Tilburg. Dat is een belangrijk mo-
ment want met zijn komst start de klinisch-chirurgische praktijk in het 
RK Gasthuis aan de Locht. In hetzelfde jaar opent het St. Joseph 
Gasthuis in de Lange Nieuwstraat zijn deuren voor de opvang van 
verzorgingsbehoeftige ouderen. De verzorging kost fl. 400.- per jaar, 
exclusief medische zorg.  
 
Dat is natuurlijk voor een doorsneeburger niet te betalen. Maar ge-
lukkig komen In 1888 de Zusters Franciscanessen van de H. Familie 
naar Tilburg met een betere oplossing. Ze vestigen zich in de Bis-
schop Zwijsenstraat en starten met de verzorging van bejaarde da-
mes. Hier dragen de breedste schouders de zwaarste lasten. De 
betalende “kostdames” maken het verblijf van arme, minder vermo-
gende dames financieel mogelijk. In 1896 wordt er een tweede huis 
geopend in de dr. Nolensstraat (nabij het Wilhelminapark). Uiteinde-
lijk zal uit deze initiatieven de R.K. Wijkverpleging “Het Wit-Gele 
Kruis” ontstaan. In 1974 fuseert het met het Groene Kruis en zo ont-
staat de Tilburgse Kruisvereniging. 
 
Rond 1885 is de medische zorg een stuk verbeterd. Er zijn nu zie-
kenhuizen waar ze je echt kunnen helpen. Er kan bijvoorbeeld onder 
narcose geopereerd worden en er zijn betere hygiënische omstan-
digheden. Als je niet echt arm bent, kost een ziekenhuisopname 
geld. Daarom blijven de mensen het liefst thuis. Ze laten de huisarts 
alleen komen (tegen betaling) voor de hoognodige hulp. Kinderen en 
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buren nemen de verzorging op zich. Er is nog geen wijkverpleging 
en thuiszorg.  
 
Mathijs overlijdt thuis op 2 januari 1885 om 20.30 uur ‘s avonds, 
bijna 63 jaar oud. Zijn oudste zoon Mathias doet op 3 januari aangif-
te. Er is niet zoveel meer te doen op de boerderij; Cornelia houdt de 
boel wat op orde en zoon Jan helpt daarbij. Hendrik is koopman en 
vaak van huis.  
 
Openbare verkoop boerderij 

 
Cornelia voelt haar vitaliteit langzaam afnemen. Ze wordt ziek en 
besluit In de loop van 1888 in overleg met haar kinderen om de 
boerderij te verkopen. 
Op donderdagavond 13 december 1888 's avonds om 19.00 uur zal 
er een openbare provisionele verkoop plaatsvinden in het huis van 
A. van Dijk. Geveild worden een boerderij met schuur, tuin annex 
boomgaard. Verder nog bouwland en heide. Dochter Cornelia en 
haar kinderen hebben ook wat hooiland dat is gelegen nabij de Kievit 
in de aanbieding.  
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Cornelia kan niet bij de veiling aanwezig zijn. De kinderen Konings 
zijn er niet helemaal met hun gedachten bij nu hun moeder zo ern-
stig ziek is. 
Het ergste wordt gevreesd. De bijeenkomst is ten huize van een 
zekere "A. van Dijk". Er worden geen verdere adresgegevens ver-
meld. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het een 
Hasselts onderonsje is met de bedoeling om de grond "binnen de 
Hasselt" te houden.  
 
Cornelia overlijdt 
Enkele uren na de openbare verkoop overlijdt Cornelia, op vrijdag-
ochtend 14 december 1888 om 7.30 uur, ze wordt 67 jaar oud. Zoon 
Hendrik doet aangifte. De 63-jarige Jan van Laarhoven, naaste 
buurman van nr 80, vergezelt Hendrik op zijn droevige tocht naar het 
stadhuis. Enkele jaren eerder heeft Jan ook aangifte gedaan van het 
overlijden van Mathijs; toen vergezelde hij oudste zoon Mathias. 
Een week na het overlijden van Cornelia verschijnt er een bericht in 
De Tilburgsche Courant dat op 27 december de finale verkoop zal 
plaatsvinden om 19.00 uur 's avonds in café Hoefnagels in de Has-
selt. Het is allemaal zo snel gegaan met het overlijden van moeder 
Cornelia dat zij als weduwe Konings nog als opdrachtgeefster wordt 
vermeld.  
Op die dag, dicht op de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar worden 
de kinderen van Mathijs en Cornelia wezen, het ouderlijk huis als 
vast ontmoetingspunt bestaat niet meer. 
 
Met de definitieve verkoop van de ouderlijke boerderij met schuur, 
een tuin met boomgaard, akkers en hei valt definitief het doek over 
vier generaties zelfstandige, hardwerkende landbouwers en wevers 
die vanaf het jaar 1754 ruim 130 jaar onafgebroken en met volhar-
ding de schrale grond van Tilburg bewerkten. 
 
Johannes trouwt een jaar na het overlijden van zijn moeder met Ma-
ria van den Hoven en verhuist naar Berkdijk 186. Hendrikus vertrekt 
in 1891 naar Antwerpen om niet meer naar Tilburg terug te keren.  
 
Sterven en begraven 
Mathijs en Cornelia overlijden beiden in de winter. In de 19e eeuw 
heeft men een berustende houding tegenover de dood. De dood 
wordt niet ontkend en er is geen verzet tegen het onvermijdelijke dat 
gaat komen. Als iemand zijn dood voelt naderen gaat hij liggen, laat 
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familie, vrienden, buren en een priester komen en neemt officieel 
afscheid. Iemands laatste dagen gaan de hele buurtgemeenschap 
aan. 

We zien in gedachten de zwart omfloerste 
boerenkar rond 2 januari 1885 en 14 de-
cember 1888 door de Langstraat trekken, 
langs het Hasseltplein en verder door naar 
de kerk van het Goirke (pas in 1898 krijgt 
de Hasselt zijn eigen parochiekerk). De 
voorbereiding van de begrafenis is een 
taak van de buren want het bijgeloof zegt 
dat men eigen familie niet ten grave mag 
dragen. Directe bloedverwanten moeten 
zich daarom op de achtergrond houden. 
Het sterfhuis wordt voorzien van een bos-
je stro op zwarte plankjes of er wordt een 
busseltje hout bij de voordeur geplaatst.  

Kerk van het Goirke 1840  

 
Het lijk wordt door buurtbewoners afgelegd. De naaste buren gaan 
rond om het nieuws van het overlijden te vertellen. De datum en het 
tijdstip van de begrafenis worden doorgegeven. En er vindt een geld-
inzameling plaats voor het lezen van missen voor het zielenheil van 
de overledene. Familieleden en vrienden scharen zich rond de kist 
en houden de nacht voor de begrafenis gezamenlijk een wake. Er 
wordt gebeden en gezongen en er worden herinneringen aan de 
overledene opgehaald; vaak onder het genot van een borrel. Op de 
dag van de begrafenis werpt iedereen een laatste blik op de dode en 
wordt de kist gesloten. Achter een omfloerste kar trekt de stoet van 
familie en vrienden naar de kerk.  
Na de uitvaartmis wordt de overledene begraven in een eenvoudig 
graf op de begraafplaats pal naast de kerk. Verkleumd gaat men 
naar het huis van de overledene waar warme koffie, brood en een 
borrel wachten. Dan begint het officiële rouwen.  
 
In de tweede helft van de 19e eeuw is de rouwcultuur op haar hoog-
tepunt met gedetailleerde afspraken over kleding, gedrag en sociale 
contacten. De vrouwen dragen zwarte kleding: een jaar en zes we-
ken voor man, vrouw, ouders en kinderen van de overledene, een 
half jaar voor broers en zussen, drie maanden voor ooms en tantes 
en zes weken voor neven en nichten.  
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De tijden veranderen en een jaar en 6 weken lang in het zwart lopen 
wordt steeds moeilijker vol te houden. Na de eerste wereldoorlog 
wordt er steeds minder rouw gedragen. Er wordt overgegaan op een 
symbolische rouwdracht. Mannen dragen alleen nog een rouwband 
om de linkerarm of er wordt een ruitvormig lapje zwarte stof op de 
linkermouw van de jas genaaid. Dit teken van rouw wordt wel gedu-
rende de hele rouwperiode gedragen.  
Als de rouwtijd voorbij is, moet het over zijn met het verdriet. De 
omgeving ziet daarop toe en reageert afkeurend als iemand te lang 
in zijn verdriet blijft hangen.  
 

 
 
Het doek valt definitief 
De allerlaatste acte van de ondergang van het boerenbedrijf van de 
familie Konings vindt plaats op maandag 8 juli 1889. Namens de 
kinderen van Hein van Beurden en Mathijs Konings vindt om 4 uur 's 
middags de veiling plaats van rogge en haver dat nog op de al ver-
kochte akkers staat te rijpen. Zo wordt de liquidatie van het boeren-
bedrijf van de familie Konings tot de laatste korrel geregeld.  
 
De krant van 29 juni 1889, waarin de laatste veiling staat aangekon-
digd bevat artikelen, berichten en mededelingen die een goede kijk 
geven op het leven van alledag in Tilburg en daarbuiten. Op de 
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frontpagina springt een groot artikel in het oog waarin de noodzaak 
tot het ontwikkelen van een systeem van persoonlijke dienstplicht 
wordt belicht. Iedere gezonde man zou gedurende een nader vast te 
stellen tijd onder de wapenen geroepen moeten kunnen worden. Nu 
wordt er geloot en zijn het de arme en ongeschoolde mannen die 
voor de gegoeden en geschoolden tegen betaling een vervangende 
dienstplicht vervullen. We verdedigen allemaal ons land.  
 
HET LEVEN GAAT DOOR 
 
We werpen in gedachten nog een laatste blik op de boerderij in de 
Hasselt nr 81 en vervolgen onze weg.  
 
Mathijs en Cornelia zijn overleden en hun kinderen gaan door met de 
race, die leven heet. Ze hebben het estafettestokje van hen overge-
nomen en zullen met de genetische erfenis, en de opvoeding en de 
materiële middelen die ze van hun ouders hebben meegekregen, 
hun eigen wedstrijd lopen. Het zullen zeer verschillende races wor-
den, waarin het stokje niet altijd even correct wordt overgegeven en 
er ook vaak niet wordt gewonnen. Het valt niet mee om in een tijd 
van snelle veranderingen overeind te blijven en altijd het goede ant-
woord te vinden op de uitdagingen. We zetten de belangrijkste ont-
wikkelingen op een rijtje en komen onder de indruk van de overwel-
digende dynamiek in het laatste deel van de 19e eeuw en de grote 
sociale problemen die daarmee gepaard gaan 
  
Het levensverhaal van zoon Hendrikus zal ontbreken. Hij verdwijnt in 
1891 met de noorderzon, zal daarna nog even naar Tilburg terugko-
men om dan definitief naar Antwerpen te emigreren. Ook Godefri-
dus, mijn overgrootvader, komt maar zijdelings in deze familiege-
schiedenis voor, omdat aan hem en zijn gezin in een afzonderlijk 
verhaal aandacht wordt besteed.  
 
Ontstaan van het proletariaat 
De (klein)kinderen van Mathijs en Cornelia maken een spectaculaire 
groei van de Tilburgse bevolking mee. In 1870 blijkt het bewoners-
aantal in 10 jaar gestegen met 33% tot 22.466 personen. In 1880 is 
er weer een groei van 32% en in 1890 zal Tilburg 34.492 inwoners 
tellen, een stijging met maar liefst 19%. In 1900 zal er weer een toe-
name zijn van 20%. Het totaal is dan 41.518 inwoners. Een groei van 
ongeveer 400% in krap 100 jaar tijd! 
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De honger van de explosief groeiende industrie naar arbeidskrach-
ten is niet te stillen. Door de industriële revolutie ontstaat er (vooral 
in de grote steden) een steeds grotere klasse van arbeiders met heel 
veel plichten en bitter weinig rechten. Het arbeidersproletariaat is 
geboren. Ook in Tilburg, zij het in mindere mate dan in de grote ste-
den.  
In 1841 verschijnt er een krachteloze wet die het in fabrieken werken 
van kinderen onder de 12 jaar verbiedt, maar geen controle en sanc-
ties vaststelt. In 1863 wordt er weer een staatscommissie in het le-
ven geroepen die de arbeidsomstandigheden in Nederland in beeld 
moet brengen. Jaren later komt de commissie met haar eindverslag. 
Er blijken nog 3428 kinderen onder de 12 jaar in de fabrieken te wer-
ken: 2.316 jongens en 1.112 meisjes. Het schoolverzuim in de leef-
tijdsgroep 6 t/m 11 jaar is 50.854 jongens en 62.102 meisjes. 
  
Er komen wel protesten. Een van de eerste protesten komt zelfs uit 
Noord-Brabant van een groep katholieke geestelijken. Ze maken 
bezwaar tegen kinderarbeid omdat de kinderen veelal moeten wer-
ken in protestantse bedrijven; hun zielenheil staat op het spel. Kin-
deren mogen volgens de geestelijkheid pas gaan werken als ze hun 
plechtige communie hebben gedaan en enigszins zijn opgewassen 
tegen de invloed van andersdenkenden. Het protest heeft wel effect: 
veel kinderen worden thuisgehouden en daar aan het werk gezet 
met spinnen en weven. 

 
De Kinderwet van Van 
Houten verbiedt arbeid 
door kinderen jonger 
dan 12 jaar, behalve in 
de landbouw. Vrouwen 
en kinderen onder de 
leeftijd van 16 jaar 
werken tussen 5.00 uur 
en 19.00 uur.  
 
 

  

Kinderarbeid in textielfabriek 
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Ook de zonen van Mathijs zullen, zoals vele jonge mannen, in rela-
tief korte tijd het industriële tijdperk worden ingezogen. 
 
Machines gaan voortaan de dienst uit maken. Ondanks alle techni-
sche vooruitgang is de positie van de arbeider nog steeds weinig 
rooskleurig. Dat wordt duidelijk als rond 1887 de resultaten bekend 
worden van een parlementaire arbeidsenquête.  
Daaruit komt naar voren dat er in Nederland gemiddeld 12,5 uur per 
dag wordt gewerkt. De beloning voor volwassen mannen is fl. 5,- tot 
fl. 11,- per week. Vrouwen verdienen de helft van dat bedrag en kin-
deren nog minder, de helft min fl. 1,-. Omgerekend komt het dagin-
komen gemiddeld neer op fl. 1,00 tot fl. 1,30 voor een volwassen 
man en voor vrouwen en kinderen de helft. Er is fl.8,- per week nodig 
om een gezin van 3 volwassenen en 5 kinderen te voeden. De 
meeste gezinnen zijn groter, dus moet er nog steeds door vrouwen 
en kinderen worden meegewerkt om het gezin financieel draaiende 
te houden.  
 
De enquêtecommissie roept in affiches de burgers op om hun stem 
te laten horen en te komen inspreken, maar niemand uit Tilburg 
geeft aan deze oproep gehoor. Wel worden er anonieme brieven aan 
de commissie geschreven waarin de wantoestanden in de wollen-
stoffenindustrie worden aangeklaagd.  
De angst om zich te uiten is niet uit de lucht gegrepen. De bazen en 
regenten doen er alles aan om het ongenoegen binnen de explosief 
groeiende groep ongeschoolde arbeiders de kop in te drukken. Er 
wordt geen middel geschuwd om de ontevreden onderklasse strak in 
het gareel te houden. Intimidatie, ontslag en opsluiting zijn aan de 
orde van de dag. Het Palingoproer in Amsterdam is daar een spre-
kend voorbeeld van. 
 
Het Palingoproer 
Op 25 en 26 juli 1886 breekt in Amsterdam oproer uit wanneer de 
politie het palingtrekken wil verbieden. Palingtrekken is een oud 
volksvermaak. Er wordt over een gracht een touw gespannen waar-
aan een paling is vastgebonden. De spelers moeten in bootjes onder 
het touw door varen en proberen de glibberige paling te pakken. De 
overheid heeft het behendigheidsspel verboden omdat het een 
"wreed volksvermaak" zou zijn. De boel loopt flink uit de hand. De 
Jordaanbewoners koelen hun woede op de politie en gooien met 
alles wat ze kunnen vinden naar de ordebewakers. De overheid en 
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politie schieten in een kramp. Ze vermoeden een socialistisch com-
plot en besluiten tot het meest extreme middel: er wordt met scherp 
op de betogers geschoten met als resultaat 25 doden. Tijdens de 
rechtszaak die volgt wordt vastgesteld dat er geen sprake was van 
een complot. 
 
Socialisme 
In het jaar 1867 verschijnt het boek Das Kapital van Karl Marx. Daar-
in draagt hij een maatschappijvorm aan, waarin de arbeider niet 
meer wordt onderdrukt en uitgebuit, maar zelf de productiemiddelen 
in handen heeft. Rond 1890 krijgt de Nederlandse economie een 
krachtige impuls door een nieuwe economische politiek en internati-
onale handelsverdragen. De mechanisatie neemt daardoor sterk toe, 
aangejaagd door de aantrekkende export. De arbeidsomstandighe-
den zijn ten hemel schreiend, de kinderarbeid neemt hand over hand 
toe en uitbuiting is aan de orde van de dag. Dit is een vruchtbare 
voedingsbodem voor de ideeën van Marx, die internationaal snel 
voet aan de grond krijgen. Ook in Nederland.  
 
De Paus ziet het gevaar en laat in 1891 de encycliek Rerum Nova-
rum verschijnen, waarin hij pleit voor een corporatistische aanpak. 
Het is een poging om de katholieke arbeiders te mobiliseren tegen 
het opkomende socialisme.  
Eerder is in Tilburg met voortvarendheid een plaatselijke afdeling 
van de socialistische Bond van Spoorwegpersoneel opgericht. Het 
rooms-katholieke volksdeel antwoordt met de oprichting van de ar-
beidersvereniging Recht en Plicht. Kort daarna ontstaan er bonden 
voor afzonderlijke beroepen, zoals schilders, timmerlieden, metse-
laars enz. Deze afzonderlijke bonden worden in 1896 verenigd in de 
R.K. Tilburgsche Gildenbond. In het jaar 1898 opent de Gildenbond 
in de Tuinstraat een kantoor. 
 
Gas en riolering 
In 1873 wordt de gemeentelijke gasfabriek in gebruik genomen. Het 
zal overigens nog een hele tijd duren voordat elk huis in Tilburg aan-
gesloten is op het gasleidingnet. In hetzelfde jaar 1873 wordt een 
riolering in gebruik gesteld in de wijk Heuvel, met de bedoeling om 
snel en reukloos het afvalwater van de fabrieken af te voeren naar 
het open water. Dat zal een groeiend probleem worden omdat door 
de flinke toename van het aantal fabrieken, de hoeveelheid afvalwa-
ter zo groot wordt, dat een natuurlijke zuivering van het oppervlakte-
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water niet meer mogelijk is: de afwatering richting Oisterwijk wordt 
een open riool met veel stank en overlast. Het zal nog geruime tijd 
duren voordat de woningen in de rest van de stad aan het riolerings-
net zijn aangesloten.  

Ondanks alle spectaculaire ontwikkelin-
gen moeten we niet vergeten dat de 
alledaagse leef- en woonsituatie van de 
eenvoudige Tilburgers verre van comfor-
tabel is. Slechte huizen, geen riolering, 
geen waterleiding, geen gas en alleen 
het licht van de olielamp. Mesthopen in 
de straat die het drinkwater vervuilen en 
ziekten veroorzaken. Nevenstaande 
foto, genomen in de Oerlesestraat in 
1900, geeft een onthutsend beeld van 

de zeer armoedige omstandigheden waarin veel Tilburgse gezinnen 
eind 19e eeuw moeten wonen. Een schril contrast hiermee vormen 
de stadswoningen voor notabelen, die beeldbepalend zijn voor het 
grootste deel van het stadshart. 
Maar dat er verbetering op komst is, kan iedereen met eigen ogen 
zien. 
 
Nieuwe tijden kondigen zich aan: 
1887 Oprichting van Albert Heijn 
1889 Rijks Telegraafkantoor geopend in Tilburg 
1890 Oprichting Tilburgsche Hypotheek Bank 
1891 Start van Philips gloeilampenfabriek 
1893 De eerste phonograaf van Edison is in Tilburg te horen 
1895 Eerste autobezitter in Tilburg 
1895 Waterleiding 
 
Op 25 juli 1895 worden de plannen voor de aanleg van een waterlei-
ding goedgekeurd door de gemeenteraad. In 1896 wordt begonnen 
met het graven van de hoofdleiding van het waterwingebied aan de 
Gilzerbaan naar de watertoren, gevold door een leiding naar het 
centrum. De mensen in de buurten en wijken moeten nog lang wach-
ten tot zij ook aangesloten worden. 
 
1896 Oprichting Willem II en opening wielerbaan in Koningshoe-

ven.  
1897 Opening muziekfabriek “Kessels “ 
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1899 Eerste filmvertoning op Tilburgse kermis 
1897 Stedelijke samenwerking van arts, ziekenfonds en apothe-

ker. 
1899 Opening filiaal van V&D 
 
Ook het zielenheil van de gelovigen krijgt de volle aandacht. Bijna 
elk jaar wordt een nieuwe kerk opgeleverd of ingezegend. In 1894 de 
Trappistenkerk aan de Koningshoeven en de Gereformeerde kerk 
aan de Lange Nieuwstraat. In 1897 de kerk Noordhoek, in 1898 de 
Hasseltse kerk en in 1899 de St. Annakerk.  
 
Ook landelijk zijn de tekenen van de nieuwe tijd duidelijk:  
1897 Particuliere telefoondiensten worden genationaliseerd 
1898 Dienstplichtwet en afschaffing van remplaçantenstelsel 
 
Vrouwenarbeid 
We zullen in de komende hoofdstukken zien dat er steeds meer 
vrouwen in het arbeidsproces worden ingeschakeld. Op de eerste 
plaats omdat door de groei van het aantal fabrieken er een tekort 
aan mannelijke arbeidskrachten ontstaat. Maar ook omdat het extra 
inkomen van de vrouw voor het gezin vaak onmisbaar is om uit de 
greep van de armoede te blijven. In de tweede helft van de 19e eeuw 
wordt betaalde fabrieksarbeid door vrouwen en meisjes volstrekt 
onacceptabel geacht.  
 
Fatsoenlijke vrouwen hebben In fabrieken of werkplaatsen niets te 
zoeken. Het wordt als een aantasting van de openbare zeden be-
schouwd dat vrouwen samen met mannen in hetzelfde lokaal werken 
en onder toezicht van mannelijke opzichters staan. Het is een tijd 
waarin vrouwen die zonder begeleiding over straat gaan, gelijk wor-
den gesteld aan vrouwen van lichte zeden. Een vrouw hoort thuis in 
het gezin, waar zij zich als moeder en echtgenoot liefdevol en gedul-
dig wijdt aan de opvoeding van de kinderen en het verzorgen van 
haar man. Een uitzondering vormt het werken als dienstmeid of 
huishoudelijke hulp, maar zodra een meisje trouwt houdt ze op met 
werken en gaat ook zij zich volledig wijden aan haar gezin.  
 
Na 1870 wordt het fabrieksmatig werken door vrouwen en meisjes 
als een noodzakelijk kwaad gezien en oogluikend toegestaan. De 
burgerlijke klasse blijft echter onverkort vasthouden aan de norm van 
niet-werken voor meisjes en gehuwde vrouwen. Dat beeld zal tot ver 
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in de 20e eeuw blijven bestaan. Tot het eind van de 60er jaren is het 
voor vrouwen in overheidsfuncties regel dat zij op hun huwelijksdag 
hun ontslag krijgen.  
Anno 2011 werken, in vergelijking met de andere Europese landen, 
Nederlandse vrouwen het meest in deeltijd. Alles wijst erop dat het 
economische proces van het eind van de 19e eeuw zich gaat herha-
len, zij het op een veel hoger welvaartsniveau. De economie eist 
steeds nadrukkelijker dat vrouwen voltijds gaan werken om het wel-
vaartsniveau op peil te kunnen houden.  
 
In 5 afzonderlijke verhalen schetsen we het leven van de kinderen 
van Mathijs en Cornelia. De levensverhalen van Hendrik en Goof 
ontbreken omdat Hendrik naar Antwerpen emigreert en verdere in-
formatie niet beschikbaar is; Goof krijgt als voorvader in de rechte lijn 
een eigen uitgave; boek V “De lantaarnopsteker” is geheel aan hem 
en zijn (klein)kinderen gewijd. 
. 
Elke verhaal krijgt een eigen motto mee dat op kernachtige wijze de 
levens typeert. 
 
I.  Het leven is meedogenloos 

Het leven van Mathias Konings en Johanna Danklof en hun ge-
zin.  

 
II. Een gezin van uitersten 

Het leven van Godefridus Konings en Wilhelmina Hersmis en 
hun gezin. Het is slechts een beperkte schets.  

 
III. Op goede schoenen kom je ver 

Het leven van Petrus Konings en Anna Maria Vermeer en hun 
gezin.  

 
IV. Honkvast en ondernemend 

Het leven van Maria Catharina Konings en Piet van den Dries 
en hun gezin.  

 
V. Voor hem het avontuur 

Een korte mededeling over Hendrikus Konings. Over hem is 
zeer weinig bekend. Hij emigreert naar Antwerpen.  
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VI. Looien, leer en politiek 
Het leven van Anna Maria Konings en Cornelis van der Aa en 
hun gezin.  

 
VII.  Heldendom en emigratie 

Het leven van Jan Konings en Maria Cornelia van den Hove en 
hun gezin.  
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I.  HET LEVEN IS MEEDOGENLOOS 
 
Mathias, de oudste zoon heeft de oudste rechten om de boerderij 
van zijn ouders over te nemen. Maar als hij op 26-jarige leeftijd op 20 
augustus 1879 trouwt met Johanna Maria Danklof, blijkt hij 
(om)geschoold te zijn tot wever. Dat is een verstandig besluit, want 
de tijden veranderen en de toekomst van de boeren is zeer ongewis, 
zoals we bij zijn vader Mathijs hebben gezien.  
Johanna Danklof wordt in de wijk Hasselt geboren op 17 augustus 
1855. Ze woont op huisnummer 882 (F 38), dat is dicht bij de boer-
derij waar Mathias opgroeit. Haar vader Hendrikus is landbouw-
knecht en dagloner, geen boer-eigenaar. Het is mogelijk dat Hendri-
kus Danklof heeft gewerkt voor Mathijs Konings, de grootvader van 
Mathias.  
 
Na hun huwelijk gaat hij samen met zijn vrouw Johanna Maria op het 
adres Hasselt 949 wonen en wordt de buurman van zijn ouders. Nr 
949 is een bekend adres.  We herinneren het ons als het geboorte-
huis van Mathias. Hij wordt daar de dag na het huwelijk van zijn ou-
ders geboren Het gezin zal regelmatig voor een korte periode op 
verschillende adressen wonen. Alsof ze proberen het noodlot te ont-
lopen. Het zal niet baten. 
 
Het gezin Danklof - Aben 
De ouders van Johanna Maria Danklof zijn Hendrikus Danklof en 
Johanna Aben. Vader Hendrikus wordt in 1807 te Helvoirt geboren 

en overlijdt april 1882 te Til-
burg. Moeder Johanna wordt 
eind 1814 te Hilvarenbeek 
geboren en overlijdt februari 
1873 te Tilburg, achtenvijftig 
jaar oud. Ze is tot haar huwe-
lijk dienstmeid van beroep.  
Er worden in totaal tien kin-
deren geboren waarvan Jo-
hanna Maria de jongste is.  
 
 

  

H. Berssenbrugge 1903 
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Het oudste kind, haar zus Adriana, is zeventien jaar ouder. Het gezin 
Danklof-Aben krijgt harde klappen te verwerken: zes van de tien 
kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd. Dochter Petronella Danklof 
overlijdt in augustus 1844, pas zes maanden oud. De tweeling Cor-
nelis en Johannes Danklof, geboren in maart 1849, overlijdt na vier 
dagen. De tweede dochter met de naam Petronella, overlijdt in janu-
ari 1852; ze wordt twintig maanden oud. Dochter Maria Danklof over-
lijdt in juni 1861 op de jonge leeftijd van vijftien jaar. Johanna Maria 
is de jongste en heeft daardoor geen weet van al het verdriet dat 
haar ouders is overkomen. 
De dood van haar zus Maria heeft ze als meisje van bijna zes jaar, 
bewust meegemaakt. Er worden uiteindelijk drie kinderen volwassen, 
broer Arnoldus, zus Adriana Johanna en Johanna Maria zelf. 
 
Arnoldus Danklof  
Hij trouwt op 25 oktober 1866 met Maria Hendrika van de Ven. Jo-
hanna Maria is dan tien jaar. Arnoldus woont met vrouw en vijf kin-
deren op verschillende adressen in de Berkdijksestraat. Hij overlijdt 
in het voorjaar van 1882. Na zijn overlijden drijft zijn weduwe een 
winkeltje op nr. 14. In 1912 overlijdt ze op zeventigjarige leeftijd en 
heeft haar man dertig jaar overleefd.  
 
Adriana Danklof 
Zus Adriana Johanna Danklof trouwt op 2 juni 1870 met Cornelis 
Gabriëls. Bij dit huwelijk is haar zus Johanna vijftien jaar. Adriana en 
haar man betrekken een woning in de Hasselt op nr 66. Hun eerste 
kind, Hendrika, wordt in 1871 geboren en overlijdt een jaar na haar 
geboorte. Bij de jaartelling van 1879-1880 wonen Kees en Adriana in 
de Goirkestraat op nr. 189 met vijf dochters. Die groeien op, worden 
volwassen en stichten een gezin. 
 
Familie Aben 
De bakermat van de familie Aben ligt in Hilvarenbeek. In de loop van 
de tijd vestigen ze zich in de omgeving van Hilvarenbeek, vooral in 
Moergestel. Het zijn boeren. Maar de industriële ontwikkeling in Til-
burg heeft een aanzuigende werking. Een aantal familieleden wordt 
dan ook fabriekswever.  
De naam Aben is al geruime tijd bekend binnen de familie Konings. 
Goof Konings, oom van Mathias, trouwt op 4 september 1848 te 
Hilvarenbeek met Maria Catharina (Henrikka) Aben. Henrikka Aben 
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en Johanna Aben blijken nauwe familiebanden te hebben: Johanna 
is een dochter van Johannes, de broer van Henrikka.  
Van 1849 tot 1870 woont het gezin Danklof-Aben in de Hasselt, op 
nummer 882, dat zal worden omgenummerd tot 38a. Tussen 1870 
en 1880 woont Mathias en zijn gezin nog steeds in de Hasselt, maar 
nu op huisnummer 79 en dat is enkele deuren verwijderd van zijn 
ouders. 
 
Het gezin van Mathias Konings  
Mathias en Johanna Maria beginnen, zoals elk jong paar, vol ver-
trouwen en verwachting aan hun huwelijk. Ze krijgen 7 kinderen, 
waarvan er 4 jong zullen overlijden. Het lijkt alsof de droevige ge-
beurtenissen, die in het gezin Danklof hebben plaatsgevonden, zich 
ook gaan voltrekken in het gezin van Johanna Maria en Mathias. Met 
het jaar 1887 als droevig dieptepunt.  
 
Kinderen: 

 Johanna Konings 
Op 19 januari 1880, vijf maanden na de trouwdag van haar ouders, 
komt Johanna Maria Catharina ter wereld. Zij is het eerste kleinkind 
van Mathijs en Cornelia die op dat moment 58 en 59 jaar oud zijn.  
 

 Henricus Mathijs  
Hij volgt begin 1881 maar overlijdt 21 september 1881 in de ouderlij-
ke woning aan de Kloosterstraat op het Goirke. Henricus wordt 7 
maanden oud. 
 

 Antonia  
In 1882 komt Antonia Maria ter wereld in de wijk Hoeven. 
 

 Petronella 
Petronella Johanna Maria ziet in 1884 het levenslicht in de wijk Hoe-
ven. Zij overlijdt 29 maart 1901, 16 jaar oud. 
 

 Cornelia 
Het gezin verhuist naar Hoeven 83. Daar wordt op 20 augustus 1885 
de 4de dochter geboren die de voornaam van haar grootmoeder Cor-
nelia (Bernarda) krijgt. Zij overlijdt na 20 maanden. 
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 Anna  
Op 4 februari 1887 wordt Anna Henrica geboren, Als ze overlijdt is 
ze nog geen 3 maanden oud. 
  

 Doodgeboren kind  
De ellende is nog niet voorbij: op 13 november 1887 wordt een kind 
levenloos geboren. 
 
Rampjaar 
In 1887 wordt het gezin zeer zwaar getroffen. Binnen een half jaar 
overlijden er 3 kinderen: 
29 april overlijdt dochter Anna, 11 weken oud; 
2 mei overlijdt Cornelia, 20 maanden oud; 
13 november komt een levenloos kind ter wereld. 
 
Alleen de dochters Johanna en Antonia zullen uiteindelijk volwassen 
worden. Mathias en zijn gezin verhuizen begin 1892 naar de Heikant 
nr. 47. Daar zal dochter Petronella in 1901 overlijden op 16-jarige 
leeftijd. 
 
Johanna vertrekt in 1893 naar Helvoirt. Ze is dan 13 jaar. Het wordt 
haar eerste betrekking als dienstbode. In mei 1896 komt ze terug 
naar huis. In de drie jaar dat ze van huis is, leert ze veel. En als ze 
heimwee krijgt is thuis nooit ver weg. Haar jongere zussen Antonia 
en Petronella zijn uit ander hout gesneden: ze gaan naar de textiel-
fabriek. Misschien naar dezelfde fabriek als hun vader?  
 
Kindersterfte 
Rond 1850 overlijdt 15-21% van de pasgeborenen in het eerste le-
vensjaar. Van de peuters overlijdt 5-10%. De overlevingskansen van 
pasgeborenen zijn sterk afhankelijk van het wel of niet krijgen van 
borstvoeding. Borstvoeding is steriel en voorkomt dat baby’s pap te 
eten krijgen die verontreinigd is door besmet water. Er speelt ook 
een economische factor mee. De industrie gaat in toenemende mate 
een beroep op vrouwen om in de fabriek te komen werken. Dat 
dwingt de werkende moeders om zo snel mogelijk het geven van 
borstvoeding te beëindigen.  
Dat heeft niet alleen een vergroting van het besmettingsgevaar voor 
baby’s en kleuters tot gevolg, maar het vergroot ook de kans dat de 
vrouwen snel weer zwanger worden. 
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Difterie 
Mathijs en Cornelia zijn deelgenoot van het grote verdriet in het ge-
zin van hun oudste zoon Mathias. Mathijs overlijdt op 2 januari 1885; 
hem blijft een deel van de ellende bespaard. Oma sterft op 14 de-
cember 1888. Ze heeft alle vier haar kleindochters zien overlijden. 
Tussen 1882 en 1888 heerst difterie in heel Nederland waarbij 5500 
doden te betreuren zijn. Deze epidemie kan een verklaring zijn voor 
de grote kindersterfte in het gezin van Mathias en Johanna. En mis-
schien is deze besmettelijke ziekte ook Mathijs en Cornelia fataal 
geworden. Difterie, vroeger ook wel kroep genoemd, wordt via hoes-
ten overgebracht van mens op mens. De belangrijkste symptomen 
zijn moeilijk slikken en vaak een zeer moeilijke ademhaling door 
zwellingen in de keel. Als er geen adequate behandeling plaatsvindt, 
is de ziekte vaak dodelijk.  
 
De beide overgebleven dochters zoeken hun eigen weg in het leven. 
Johanna Maria vertrekt naar Goirkeplein 336. Het is geen werkadres, 
want de familie die daar woont, is het eenvoudige weversgezin Hut-
ten-Claessen. Op de gezinskaart is genoteerd dat de familie op 11 
april 1901 verhuist. Johanna is dan 21 jaar en kan nooit de huur van 
een volledige woning betalen. Het is meer voor de hand liggend dat 
Johanna op het Goirkeplein een kamer heeft gehuurd. In 1901 heeft 
Johanna al omgang met haar toekomstige man Hermanus Verdonk, 
met wie ze begin 1903 trouwt.  
 
Eind 1904 verhuist zus Antonia naar Groeseind 246a. Ze is dan 22 

jaar. Een half jaar later 
trouwt ze met Aloijsius Dio-
nijsius van Ierland. Ook in dit 
geval is er geen duidelijke 
relatie tussen de verhuizing 
en haar huwelijk te leggen 
omdat haar man Aloijsius 
niet bij haar komt inwonen. 
Rond 1920 verhuizen Mathi-
as Konings en zijn vrouw 
Johanna Maria naar Witte-
bollenstraat 35 in de wijk 

Natte Kasteeldreef midden 20e eeuw      (Reitse) Hoeven. 
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Het gezin van Johanna Konings  
Johanna trouwt met Hermanus Verdonk op 11 februari 1903. Zij had 
waarschijnlijk graag haar zus Antonia Maria als getuige willen laten 
optreden maar het is vrouwen niet toegestaan om als rechtspersoon 
op te treden. Dus heeft Johanna mannen als getuige gevraagd: haar 
oom Goof, een broer van haar vader en Cornelis Gabriëls, oom van 
moederskant. Beide mannen zijn wever. De getuigen van Hermanus 
zijn beiden metselaar. Zij zijn onmisbare vaklieden, die nodig zijn 
voor de bouw van de vele nieuwe huizen en fabrieken. Johanna en 
haar man Hermanus gaan in de Kasteeldreef wonen. 40 jaar later 
wonen ze daar nog. De Kasteeldreef zal een heel belangrijke rol 
spelen in hun leven en dat van hun kinderen. Een groot deel van het 
gezin vliegt uit maar komt na jaren toch weer terug. Bij de start van 
hun huwelijk wonen ze op nr 59, maar ze verhuizen enige tijd later 
naar 39A. De oudste dochter, Hendrina, woont in het jaar 1947 ook 
op nummer 39A. Bij haar overlijden in 1977 woont ze met haar man 
Johannes de Jong en dochter op Kasteeldreef 59, de voormalige 
ouderlijke woning. Vader Hermanus, weduwnaar en zijn zoon Corne-
lis wonen in die periode ook vlakbij, Kasteeldreef 21.  
 
Erg veel temperament 
Hermanus is een kerel met een wat opvliegend karakter. Dat blijkt uit 
het verslag van de zitting van de Arrondissementsrechtbank Breda 
van 14 november 1901 (Rolnummer 827. Inv.nr. 288-650 Rijksar-
chief Den Bosch). 
Hermanus Verdonk, 25 jaar oud, moet zich op 3 oktober 1901 sa-
men met zijn vriendin Johanna Maria Catharina Konings, verant-
woorden voor schending van de openbare eerbaarheid. Veldwachter 
en agent Elshout constateert namelijk op 4 augustus 1901, dat Her-
manus en Johanna met ontblote geslachtsdelen op elkaar liggen en 
vleselijke gemeenschap hebben. Dat gebeurt naast het openbare 
voetpad langs de Lovensebaan te Tilburg. Ze worden ieder veroor-
deeld tot een boete van 5 gulden, subsidiair 3 dagen gevangen-
schap.  
 
Hermanus moet ruim een maand later weer voor de Arrondisse-
mentsrechtbank te Breda verschijnen. Hij heeft met een stuk hout 
een ruit kapotgeslagen van de woning van Johannes Bierens. De eis 
is 14 dagen hechtenis. De rechter veroordeelt hem tot een geldboete 
van 15 gulden. Dat is ruim een weekloon. Hermanus geeft geen 
duidelijke reden voor zijn daad. Het is zeer waarschijnlijk dat hij zich 
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heeft willen wreken op deze Bierens, die hij ervan verdenkt de onbe-
zoldigd veldwachter en agent Petrus Elshout te hebben getipt toen 
hij met zijn aanstaande vrouw Johanna, aan het vrijen was in de vrije 
natuur. 
Hermanus overlijdt november 1953 te Tilburg. Johanna volgt hem 
een paar jaar later. Zij overlijdt januari 1956 in Huize St. Felix te 
Udenhout. Dit is een tehuis dat huisvesting en verzorging biedt aan 
alleenstaande ouderen die niet door familie opgevangen willen of 
kunnen worden. Er worden 10 kinderen geboren: 6 meisjes en 4 
jongens. 3 meisjes overlijden kort na hun geboorte. (Meer informatie 
over de familie Verdonk, is te vinden op www.xs4all.nl/verdonk/bk)  
 
Het gezin van Antonia Konings  
Op 7 juni 1905 trouwt Antonia Maria met Aloijsius Dionijsius van 
Ierland. Zes maanden eerder is ze vanuit haar ouderlijke woning 
verhuisd naar Groeseind 246a. In dat huis woont ene Norbertus 
Vermeer alleen sinds het overlijden van zijn vrouw begin 1900. Ze 
krijgen 3 kinderen.  
Het ouderlijk huis van Aloijsius staat ook in de wijk Groeseind, op nr 
43. Daar woont hij rond de eeuwwisseling met zijn ouders en 4 
broers. Aloijsius is de oudste. Hij heeft een broer, Adrianus, die we 
verder in het verhaal nog zullen tegenkomen. Het huwelijk van Anto-
nia en Aloijsius zal op de klippen lopen. In plaats van de viering van 
hun zilveren bruiloft wordt in 1930 officieel de scheiding uitgesproken 
door de rechter.  
 
Kinderen 
Franciscus Aloijsius Josephus van Ierland (1905) wordt 3 maanden 
na het huwelijk van zijn ouders geboren. Johanna Petronella van 
Ierland volgt in 1906 Op haar geboortedag gaat vader Aloijsius van 
Groeseind 43, zijn ouderlijk huis, op huisnr 249 wonen; dat is enkele 
deuren verwijderd van de woning waar zijn vrouw en hun twee kin-
deren wonen. Het derde kind, Nicolaas Franciscus Josephus van 
Ierland, wordt in 1907 geboren. 
 
Scheiding 
Al vanaf het begin van het huwelijk zijn er tekenen dat de relatie niet 
soepel loopt. Als dochter Johanna op 12 november 1928 trouwt, is 
moeder Antonia niet aanwezig. Ze geeft via een notariële akte, offi-
cieel toestemming voor het huwelijk. Dat geeft aan dat Antonia en 
Aloijsius niet meer samenwonen en dat hun relatie erg slecht is. 

http://www.xs4all.nl/-
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Op 7 juni 1930 zullen Antonia en Aloijsius hun zilveren bruiloft vie-
ren, maar Aloijsius vraagt enkele maanden eerder echtscheiding 
aan. Antonia verschijnt niet op de zitting. Daarom wordt bij verstek 
op 18 maart 1930 vonnis gewezen door de Arrondissementsrecht-
bank te Breda. Op 11 april daaropvolgend, wordt het vonnis bekend 
gemaakt aan Antonia Maria. Zij tekent geen verzet aan, waarna op 
23 mei 1930 het vonnis wordt bekrachtigd en ingeschreven in de 
Burgerlijke Stand van Tilburg.  
Drie dagen na de officiële inschrijving van de scheiding van zijn ou-
ders in het Bevolkingsregister van Tilburg, trouwt zoon Nicolaas. De 
scheiding heeft louterend gewerkt want Antonia is nu wel bij de hu-
welijkssluiting aanwezig. 
 
Aloijsius overlijdt op 1 maart 1954 te Tilburg op 76-jarige leeftijd. Hij 
wordt in de overlijdensakte aangeduid als weduwnaar en gewezen 
echtgenoot van Antonia Maria. Op basis hiervan kunnen we conclu-
deren dat Aloijsius na zijn scheiding in 1930, niet meer is hertrouwd 
en dat Antonia Maria al is overleden. Maar van haar vinden we geen 
overlijdensakte in de Tilburgse archieven. 
 
Huwelijk en scheiden 
Vanaf de oudheid kennen de meeste volkeren echtscheiding, 
meestal als er sprake is van overspel of diepgaande onenigheden 
tussen de echtelieden (en de families die zij vertegenwoordigen). Er 
zijn vele eeuwen christendom nodig om het huwelijk onverbreekbaar 
te maken. Tijdens het Concilie van Trente wordt vastgelegd, dat het 
huwelijk moet worden beschouwd als expressie van de goddelijke 
wet, waar de willekeur van de echtgenoten aan ondergeschikt dient 
te zijn.  
Begin 1970 vormt duurzame ontwrichting de enige grond voor echt-
scheiding. Het aanvragen van een scheiding wordt op zichzelf al als 
een blijk van duurzame ontwrichting gezien. In de periode voor 1970 
hebben bijna alle Europese landen een vorm van EOT (= echtschei-
ding door onderlinge toestemming).  
 
Voor die tijd is echtscheiding alleen mogelijk op basis van het 
schuldbeginsel.  
Via een strafrechtelijke procedure moet dan worden aangetoond dat 
er sprake is van verwijtbaar en vermijdbaar gedrag van de echtgeno-
ten. Een dergelijke procedure kost niet alleen veel geld maar er 
wordt meestal ook veel schade toegebracht aan de persoonlijke eer 
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en faam van de betrokkenen, omdat publiekelijk in de rechtszaal 
schuld en onschuld moet worden aangetoond.  
 
In het geval van Antonia en Aloijsius, blijkt Aloijsius de eisende partij 
te zijn zodat mag worden aangenomen dat het gedrag van Antonia 
de hoofdoorzaak is van het stuklopen van de relatie. En dat betekent 
meestal dat er sprake is van overspel. 
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II. EEN GEZIN VAN UITERSTEN 
 
Godefridus trouwt op 20 september 1877 met Wilhelmina Hersmis 
uit Berkel-Enschot. Een groot deel van hun leven wonen ze in de 
wijken Besterd en Groeseind. Godefridus (Goof) overlijdt in 1941 en 
Wilhelmina in 1936. 
Ze krijgen in totaal 13 kinderen: 10 jongens en 3 meisjes. 4 jongens 
overlijden op jeugdige leeftijd en van de meisjes zullen er 2 ook erg 
jong overlijden. Het is een gezin van uitersten: vroomheid van de 
een en een bedenkelijke levenswandel van de ander. Rampspoed 
en succes gaan hand in hand. We noemen enkele in het oog sprin-
gende gebeurtenissen. 
 
Zoon Marinus is een erg gelovige man. Twee zoons worden priester 
en een dochter gaat in het klooster. Twee andere dochters treden 
niet in maar blijven ongehuwd en zetten zich via onderwijs en ge-
zondheidszorg in voor de medemens.  

Zoon Ludovi-
cus is uit an-
der hout ge- 
sneden. Hij is 
rusteloos en 
woont in 
Heerlen, Alk-
maar en 
Friesland. Zijn 
huwelijk loopt 
opeen schei-
ding uit.  
Zoon Janus 
trouwt Fien 
Vermeer. Drie 

zonen overlijden in een bestek van enkele jaren op jeugdige leeftijd.  
Dochter Maria Petronella trouwt met Piet Manni. Hun dochter Wil-
helmina trouwt met Willem Verhoof. Het echtpaar Verhoof krijgt 6 
kinderen; 4 jongens en 2 meisjes. De jongens schoppen het allen ver 
op de maatschappelijke ladder: werktuigbouwkundige, econoom, 
klinisch psycholoog en weg- en waterbouwkundig ingenieur.  
Dochter Wilhelmina overlijdt op 24-jarige leeftijd. 
Zoon Franciscus wordt slechts 10 maanden oud. 
Zoon Lambertus, overlijdt 1 jaar en 8 maanden oud aan kinkhoest.  
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Zoon Petrus verdrinkt, 31 jaar oud, in de Piushaven. Hij laat een 
vrouw met drie jonge kinderen achter. 
 
De levensgeschiedenis van mijn overgrootouders, Godefridus Ko-
nings en Wilhelmina Hersmis en hun (klein)kinderen, krijgt speciale 
aandacht in Boek V van onze reeks met de titel ”De Lantaarnopste-
ker”. 
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III. OP GOEDE SCHOENEN KOM JE VER  
 
Petrus is wever en trouwt op 27 april 1881 te Tilburg met Anna Ma-
ria Vermeer, geboren in Tilburg op 28 april 1861. Bij het huwelijk zijn 
haar beide broers Hendrikus en Engelbertus getuigen, samen met 
de twee broers van Petrus, Matheus (Mathias) en Godefridus.  

 
Ze gaan in de Stok-
hasselt wonen op nr 
55.  
Het grootste deel van 
hun leven wonen ze in 
de wijk Groeseind, in 
een van de vele nieu-
we arbeiderswonin-
gen. Daar overlijdt 
Petrus in maart 1924 
op de leeftijd van 67 
jaar. Anna Maria over-
lijdt 10 jaar later op 8 
mei 1934.  
 
 
Groeseind rond 1840 

 
"Groes" betekent land dat met groen gewas of gras is begroeid. Al in 
de 17de eeuw is sprake van de Heijsijde aen’t Groeseijnde en van het 
Groeseijnd omtrent den Nieuwe Molen. De huidige Groeseindstraat 
vormt in 1883 samen met de Hoefstraat en Molenstraat, de grens 
van een driehoekig gebied dat uit akkerland bestaat. Enkele jaren 
eerder heeft de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 8 okto-
ber 1881 al het besluit genomen het akkercomplex de officiële naam 
De Veldhovense Hoek te geven.  
 
Het gezin van Petrus Konings  
Anna Maria komt uit een groot gezin van vijftien kinderen. Dat is haar 
schijnbaar goed bevallen, want ze gaat samen met Petrus ook bou-
wen aan een gezin van dezelfde omvang. Ze krijgen zelfs zestien 
kinderen, waarvan er vier op zeer jonge leeftijd overlijden.  
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Bij de volkstelling van 1889-1890 woont Petrus Konings met vrouw 
en zeven kinderen in de wijk Stokhasselt op nummer 55. Het gaat 
goed met het gezin; vanaf 1882 is er elk jaar een kind geboren. Er is 
een groot contrast tussen het verdriet en de tegenslagen die zijn 
broer Mathias en zijn vrouw Maria Johanna krijgen te verduren, en 
de uitbundige, weelderige overdaad van het kindertal van Petrus en 
zijn vrouw. Opa Mathijs en oma Cornelia maken samen mee dat de 
eerste drie kleinkinderen van zoon Piet worden geboren. 
 
Op Stokhasselt 55 komen ter wereld: Maria Catharina (1882); Petrus 
Aloijsius (1883); Anna Maria (1884); Elisabeth Theodora (1885-
1887); Matheus Joannes (1886); Elisabeth Theodora (1888) en Hen-
ricus Cornelius (1889-1892).  
 
Na de geboorte van Henricus heeft een verhuizing plaatsgevonden 
naar een ruimere woning op het adres Stokhasselt 38. Daar worden 
een jongen en een meisje geboren, die beiden binnen het jaar over-
lijden: dochter Joanna (1890-1891) en zoon Cornelius (1891-1892). 
Er zien nog zeven kinderen het levenslicht: vijf kinderen op het adres 
Stokhasselt 304 en twee op Groeseind 278. Henricus (1893), Joan-
nes (1894), Josephus (1895), Joanna (1897) en Henricus (1898). 
Ruim een jaar na de geboorte van Henricus, verhuizen Petrus en 
Anna Maria naar de wijk Groeseind 278. Daar wordt de gezinsop-
bouw afgerond met de geboorte van Bernardus (1900) en Joanna 
(1901). Het leeftijdsverschil tussen het oudste en het jongste kind 
bedraagt negentien jaar. 
Vanaf 1910 wonen Petrus en zijn vrouw Anna Maria in de Oude 
Hoeksestraat nr. 12. In deze periode tot 1920 verlaten enkele kin-
deren het ouderlijk huis.  
 
Petrus is wever van beroep. 
Slechts een van zijn vele kinderen wordt wever. De anderen worden 
slager, draadmaker, betonstorter, schoensnijder, koopman, schoens-
tikster, hakkenbrosser en schoenplakster.  
 
Het Halvezolenlijntje 
De schoenenbranche heeft duidelijk de overhand in de beroepskeu-
ze van zijn kinderen. Tilburg heeft de naam het belangrijkste centrum 
van de wollenstoffenindustrie in ons land te zijn geweest. Dat is ech-
ter een eenzijdig beeld. Ook de leer- en schoenindustrie speelt een 
zeer prominente rol in de geschiedenis van Tilburg. Het vak van 
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looier en schoenmaker wordt niet alleen door diverse kinderen van 
Petrus Konings beoefend, ook leden van de aangetrouwde families 
Van den Dries en Van der Aa zitten in de lederbranche.  
 
Eeuwenlang is Noord-Brabant het centrum van de Nederlandse 
schoenindustrie. Het leder- en schoenmuseum in Waalwijk en het 
Dongha-museum in Dongen, getuigen daar nog van. De Langstraat 
is veruit het meest bekend. De dorpen in deze streek liggen aan het 
water en aan de rand van het (eiken)bos en beschikken daardoor 
over de onmisbare ingrediënten voor het looien van leer.  
 

Een spoorlijntje van Hoge 
Zwaluwe naar Den Bosch, 
vervoert vanaf 1890 leer en 
schoenonderdelen door de 
Langstraat. Het spoor wordt 
in de volksmond al gauw 
“het halvezolenlijntje” ge-
noemd.  

 
Leerindustrie 
Veel Tilburgers kennen of hebben wel gehoord van “Van Arendonk”. 
Cornelis van Arendonk begint rond 1850 op Korvel een leer- en 
schoenbedrijfje. Aan het begin van de 20ste eeuw is het uitgegroeid 
tot een van de grootste leerbewerkingsbedrijven van Nederland.  
In het midden van de 19e eeuw telt de leernijverheid in Tilburg in 
totaal 165 bedrijfjes, voor het merendeel eenmansbedrijfjes. Veel 
schoenmakers doen het looien erbij. In de wijken Goirke, Heikant en 
Hasselt bevindt zich een zestigtal “blooters “met een concentratie 
rond het huidige Wilhelminapark. In die bedrijfjes worden vellen ge-
bloot en bazaantjes gemaakt (bazaantjes zijn gelooide schapenvel-
len).  
 
Het is hard en vuil werk. Het looien van huiden geschiedt in open 
kuipen met behulp van eikenschors en duurt 18 maanden. Een pa-
troon met een man personeel, kan enkele honderden huiden in be-
werking hebben. De stank is ondraaglijk. Verder is het looien behoor-
lijk ongezond, miltvuur ligt altijd op de loer. Miltvuur, ook wel antrax 
genoemd, is een acute en levensbedreigende ziekte die veroorzaakt 
wordt door een bacterie. Antrax is al tweeduizend jaar bekend als 
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een ziekte van grazende dieren, zoals schapen, geiten, paarden en 
koeien.  
 
In 1881 wordt in Besoijen een fabriek gebouwd voor tientallen werk-
nemers, waar het hele bovenwerk van de schoen machinaal wordt 
vervaardigd. Dit is het begin van de omschakeling van huisarbeid 
naar de fabrieksmatige productie van manufacturen. De techniek 
wordt steeds belangrijker en daarmee ook de scholing en opleiding 
van vakbekwaam en gespecialiseerd personeel. 
 

 Maria Catharina Konings  
Maria Catharina wordt geboren in Tilburg op de 23ste januari 1882. 
Ze trouwt in november 1908 met boer Joannes Baptist Mutsaers. 
Huwelijksgetuigen zijn twee broers van Maria: Petrus Konings 25 
jaar, van beroep schoensnijder, en Matheus Konings, 21 jaar en 
koopman van beroep. Het bruidspaar woont eerst korte tijd op Lijns-
heike 17, maar hun gehele verdere huwelijk wonen ze in de Hoef-
straat op nummer 168/169, 177 en 157. Rond 1915 begint Maria 
Catharina een winkeltje in zuivelproducten in het pand Hoefstraat 
169. Neef Petrus Aloijsius Konings (1922), woonachtig in Canada, 
weet zich begin februari 2011 in een gesproken brief nog goed te 
herinneren, dat tante Maria Catharina naast haar huis een stal had 
met koeien. Nee, nee, geen boerderij, enkel een stal. De melk ver-
kocht ze in haar winkeltje aan huis. In 1956 wordt ze ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel van Tilburg en Omgeving. De onder-
neming wordt met ingang van 7 november 1960 opgeheven, als 
gevolg van de melksanering. Dat wil zeggen dat zij 45 jaar lang, tot 
haar 78ste, een zuivelwinkeltje heeft opengehouden. 
 
Maria Catharina overlijdt op 20 augustus 1966 op 84-jarige leeftijd. 
Haar man Jan overlijdt 3 dagen later. Hij wordt 91 jaar en had waar-
schijnlijk geen zin meer om alleen verder te leven. Anna 2016 noe-
men we dat een voltooid leven.  
Er is weinig fantasie voor nodig om een voorstelling te maken van de 
bizarre situatie waarin je beide ouders binnen enkele dagen tijd ver-
liest en hen samen moet begraven. 
 
Familie Mutsaers 
Jan (Joannes Baptist) wordt op 22 augustus 1875 geboren op num-
mer K 5 in de wijk Veldhoven, in het gezin van Jan Mutsaers en Ma-
ria Catharina Moors, en hij wordt vertroeteld door maar liefst drie 
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zusjes; twee halfzusjes Maria en Johanna, en zijn volle zusje Joan-
na. Jan Baptist heeft er geen weet van wat zich enkele jaren voor 
zijn komst, in het huis heeft afgespeeld.  
Vijf jaar eerder betrekt zijn vader Johannes samen met zijn vrouw 
Henrica van Roessel, het huis in de wijk Veldhoven. Zij krijgen drie 
kinderen: Johanna Cornelia, Maria Catharina en Adrianus Cornelis. 
Het huwelijk duurt slechts 3 jaar. Bij de geboorte van Adrianus tre-
den complicaties op. 
Henrica sterft 21 december 1872, 14 dagen na de geboorte van haar 
zoon. Vier dagen na zijn moeder overlijdt ook Adrianus. Jan kan als 
kostwinner niet voor zijn beide dochtertjes van 3 en 2 jaar zorgen. 
 
Gelukkig vindt hij snel een nieuwe partner in de persoon van Maria 
Moors uit Diessen, met wie hij in 1873 trouwt. Jan Mutsaers en zijn 
tweede vrouw krijgen 10 kinderen. Hun eerste kind is Adriana (Jana) 
Maria. In maart 1917 is Johannes Baptist grondwerker evenals zijn 
vader. Het is vrijwel zeker dat vader en zoon naast hun akkerbouw-
bedrijf samen een baan hebben aangenomen als grondwerker. Het 
zware spitten zijn ze gewend. Tussen 1900 en 1914 neemt het aan-
tal nieuwbouwwoningen in Tilburg toe van 7.841 tot 10.846.  
Dat is een stijging met ruim 38%. De periode tussen 1910 en 1920 is 
van stadsvernieuwing en aanleg van nieuwe arbeiderswijken. Er 
moeten fundamenten worden gegraven en rioleringen worden aan-
gelegd. Heel veel handwerk voor heel veel grondwerkers.  
 
Kinderen 
Gezien de wet op de privacy is het in 2010 niet mogelijk om gege-
vens op te zoeken in de archieven, over geboorten die na 1 januari 
1907 hebben plaatsgevonden. Over huwelijken zijn nu de gegevens 
beschikbaar tot het jaar 1932. Gegevens over overlijdens na 1 janua-
ri 1957 zijn niet in te zien. In de toekomst komen telkens per jaar de 
gegevens vrij. Familieonderzoek is daarom nooit voltooid. We moe-
ten ons behelpen met de niet altijd betrouwbare informatie op bid-
prentjes, internet en uit mondelinge overlevering.  
 
Er worden in het gezin van Jan Baptist Mutsaers en Maria Catharina 
Konings totaal 5 kinderen geboren: Adrianus Joannes (1909-1988),; 
Anna Maria (1911); Catharina Henrica (1912-1917); Pierre Joannes 
(1914-1942) en Maria Arnolda (1916-1993). Met Pierre Joannes 
gebeurt iets opmerkelijks.  
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Hij trouwt met Cornelia Bakkers. Uit de gegevens op de bidprentjes 
valt af te leiden dat beiden op dezelfde dag in Tilburg overlijden, 16 
juli 1942. Zijn ze misschien het slachtoffer geworden van een be-
schieting of bombardement? Ze komen echter niet voor op de over-
zichtslijst van Tilburgse Oorlogsslachtoffers. 
 

 Petrus Aloijsius Konings  
Petrus komt ter wereld op 20 juni 1883 in Til-
burg en overlijdt daar in 1935 op de leeftijd van 
52 jaar. In mei 1918 trouwt hij te Tilburg met 
Clasina Allegonda van Tilborg. Hij is schoen-
snijder van beroep. Petrus Aloijsius verhuist 
naar Groeseindstraat 1. Dat is het ouderlijke 
huis van zijn vrouw Clasina. Zij woont daar 
samen met haar vader, die weduwnaar is. 
Ruim een half jaar later verhuizen ze alle drie 
naar een huis enkele deuren verder, Groe-
seindstraat 10.  
15 jaar eerder, vanaf het moment dat haar 

moeder overlijdt, neemt Clasina de zorg voor het huishouden op 
zich, bestaande uit vader, drie broers en een zus. Een hele opgave 
voor een meisje van amper 15 jaar.  
 
Op haar trouwdag heeft ze al 15 jaar lang onafgebroken voor haar 
vader gezorgd. Daar zullen nog 6 jaren bij komen, tot haar vader 
eind 1924 op 73-jarige leeftijd overlijdt. Gelukkig maakt hij nog mee 
dat in februari zijn kleinkind Petrus Aloijsius wordt geboren.  
 
Op 13 mei 1935 overlijdt Petrus Aloijsius, bijna 52 jaar oud. Clasina 
in dan pas 50 jaar en voelt zich te jong om alleen te blijven. Toen 
haar vader weduwnaar werd, was hij ongeveer net zo oud als Clasi-
na. Ze heeft aan den lijve ondervonden wat het betekent om jaren-
lang voor een alleenstaande ouder te (moeten) zorgen. Ook heeft ze 
gezien wat voor spanningen het oplevert als je verweduwd achter-
blijft en afhankelijk wordt van de zorg van je kinderen. Clasina hakt 
daarom enkele jaren na het overlijden van haar man de knoop door 
en trouwt op 21 juni 1938 met Adrianus van Ierland. Adrianus is een 
broer van Aloijsius van Ierland, die in 1905 is getrouwd met Antonia 
Maria Konings, de dochter van oom Mathias Konings.  
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 Anna Maria Konings  
Binnen een jaar na de geboorte van Petrus Aloijsius kondigt Anna 
Maria haar komst aan. Ze wordt geboren op 24 mei 1884 en trouwt 
met Ignatius Janssen.  
Volgens de tekst op haar bidprentje overlijdt zij op 21 augustus 1968 
en wordt begraven op het kerkhof aan de Lovensestraat in Tilburg. 
We kunnen niet meer gegevens vinden over Anna Maria en haar 
man.  
 

Emigratie 
De nevenstaande tekst van de wer-
vingsadvertentie in de NTC (Nieuwe 
Tilburgse Courant) luidt: NAAR 
ALBERTA-CANADA Strathmore 10 
october 1908. 
De ondergetekende, hebbende ge-
zien de gronden en boerenstanden te 
Oklahoma en Montana, Vereenigde 
Staten van Amerika, getuigt dat zijns 
inziens de gronden en boerenstan-
den in Zuidelijk Alberta beter zijn en 
het daar beter is zich als boer te ves-
tigen dan in bovengenoemde Staten, 
zijnde hier de beste gronden door mij 
nog gezien in geheel Amerika (get.) 
E de Jong van Waspik. Sluit u aan op 

de reis van begin maart. Inlichtingen gratis bij den Vertegenwoordi-
ger EMILE WUSTEFELD Zutphen. (Alberta en de andere genoemde 
staten liggen allemaal in de VS. Wat betekent dan het kopje boven 
de advertentie: “Naar Alberta – Canada“?)  
  
Nederland wordt vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in snel-
treinvaart het tijdperk van de industrialisatie ingezogen. Het land 
verandert van een sterk agrarische samenleving in een land vol fa-
brieken. Niet iedereen wil mee in de vaart der volkeren en zoekt zijn 
heil in landen die zich specialiseren op de landbouw. Anderen gelo-
ven in de nieuwe tijd en willen er voluit voor gaan. Maar wat ze ook 
kiezen, ze zijn gedwongen naar het andere eind van de wereld te 
verhuizen om hun dromen waar te maken. Meestal wordt het Cana-
da of de VS.  
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 Mattheus Joannes (Thijs) Konings 
Over Thijs is in eerste instantie weinig bekend, alleen zijn geboorte-
datum en plaats en datum van overlijden. Er blijken twee redenen te 
zijn voor deze onbekendheid: het ontbreken van afstammelingen 
omdat zijn huwelijk kinderloos blijft en zijn emigratie naar Canada en 
de VS. 

 
In de Tilburgse Courant 
van 18 maart 1912 staan 
in het bericht "Naar Ca-
nada" de namen ge-
noemd van Tilburgers die 
op woensdag 20 maart 
via Antwerpen naar Ca-
nada zullen vertrekken. 
Op plaats 12 staat: "Ma-
thijs Konings Hoefstraat". 
Het schip waarmee ze 
varen heet "Lake Michi-
gan" van de Canadian 
Pacific Line. 
 
Op zijn woonkaart uit die 
periode lezen we dat hij 
op maart 1912 naar Cal-

gari (Can.) vertrekt, in november 1913 weer terugkomt om 18 maart 
1914 weer naar Calgari te vertrekken. Het lijkt er sterk op dat hij 
eerst voor een kort oriënterend bezoek naar het verre Canada is 
geweest, werk heeft geregeld en naar Nederland is teruggekeerd om 
zijn zaken te regelen voor een definitieve emigratie naar Winnipeg in 
Canada, dat voor de avontuurlijke Thijs geen onbekend land blijkt te 
zijn. Hij heeft in 1905 al een periode als contractarbeider (hired man) 
gewerkt op een boerderij in de provincie Saskatchewan. Wanneer hij 
naar Nederland is teruggekomen is niet bekend. 
   
Uit de informatie op de woonkaart blijkt verder dat Thijs in 1914, kort 
voor zijn vertrek naar Canada met Florentia Johanna de Waal trouwt, 
maar we vinden geen spoor van een huwelijksakte. Wel komen we 
iets meer over Florentia te weten. Zij is geboren te Tilburg op 28 
december 1884. In het dienstbodenregister van 1911 staat vermeld, 
dat Florentia vanaf 10 maart 1911 in dienst is bij bakker De Kort op 
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het Smidspad 32. Ze vertrekt (van daaruit?) op 25 maart 1914 naar 
Canada. Dat is een week na het vertrek van Mattheus Konings! Dat 
lijk erg onwaarschijnlijk.  
 
Voldoende reden om in 2010 contact op te nemen met Lillian 
O’Connell uit Canada, om te vragen of zij misschien iets meer weet 
over naaste familieleden die in 1914 naar Calgari zijn geëmigreerd. 
Lillian is de dochter van Petrus Aloijsius (Piet) Konings, een neef van 

Thijs. Piet 
emigreert in 
1959 ook naar 
Canada. Er 
komt snel een 
bericht, aan-
gevuld met 
enkele docu-
menten die 
een recon-
structie moge-
lijk maken.  

Op 29.08.1924 scheept Mathijs Konings zich met vrouw Florentia te 
Rotterdam in op de Nieuw- Amsterdam voor een reis naar de VS. 
Hiermee komt een einde aan een verblijf van een half jaar in Neder-
land. Hun aanwezigheid in Tilburg blijkt samen te vallen met het 
overlijden van vader Petrus op 1 maart 1924. Ze zijn dus tijdelijk uit 
de VS teruggekomen voor de begrafenis, om familie te bezoeken en 
aanwezig te zijn bij de afwikkeling van familiezaken.  
 
De eindbestemming is Raymond Ave 212, San Francisco, California.  
Op 23 september 1924 meert hun schip af in de haven van New 
York. Op het registratieformulier staat te lezen dat Thijs slager van 
beroep is en Florentia huisvrouw. Op de vraag wie hun naaste fami-
lielid is, geven ze het antwoord: "Mother wid. Konings Oude Hoek-
straat Tilburg" (moeder weduwe Konings Oude Hoek(se) straat Til-
burg). 
 
Vijf jaar later, op 12 september 1929, geeft “the US Dist. Court at 
NY” een certificaat af onder nr. 14023, waarin staat dat Konings, 
Mathew Johanes, 42 jaar oud, hierbij wordt genaturaliseerd. 
Matheus woont op het tijdstip van zijn naturalisatieprocedure in de 
41e straat te NY (“residing at 5403 W.41 st.”).  
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Mattheus en Florentia komen terug naar Nederland en worden per 6 
juni 1930 ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Tilburg. Hoe 
Mattheus in de "States" de kost verdiend heeft is onbekend. Hij heeft 
in ieder geval goed geboerd want neef Piet Konings uit Canada her-
innert zich in de eerdergenoemde gesproken brief nog goed dat oom 
Thijs niet meer hoefde te werken en zijn tijdverdrijf was "only smo-
king big cigars."  
 
Tijs en Florentia wonen aan het Julianapark op nr. 52 en in de 
Lochtstraat 23.  
De laatste jaren van hun leven wonen ze in het verzorgingshuis 
"Vredeburcht" aan de Ringbaan West. Florentia overlijdt op 1 okto-
ber 1960 en Matheus volgt haar op 20 april 1964.  
 
Welvarend maar kinderloos 
Oom Thijs was volgens neef Piet uit Calgari zo rijk, dat meer dan 60 
neven en nichten van hem erfden. En dat blijkt nauwelijks overdre-
ven. Henny Konings, kleinzoon van Mattheus' broer Petrus Aloijsius, 
is in bezit van officiële papieren waarin de afwikkeling van de uiterste 
wilsbeschikking van Thijs in detail staat beschreven. Hoe sterk Thijs 
naar kinderen heeft verlangd blijkt uit zijn testament waarin hij niet 
zijn broers en zussen, maar uitsluitend hun kinderen tot erfgenaam 
maakt: zijn neven en nichten zijn symbolisch zijn kinderen. 
 
Het testament en de erfgenamen van Mattheus Joannes Ko-
nings 
Op 19 september 1963 verschijnt op het kantoor van notaris Broeckx 
te Tilburg de heer Mattheus Joannes Konings, zonder beroep, wo-
nende te Tilburg aan de Van Goorstraat 13. Mattheus is bijna 77 jaar 
oud, weduwnaar en kinderloos. Hij laat zijn uiterste wilsbeschikking 
opmaken. 
 
Alle eerder gemaakte wilsbeschikkingen worden herroepen. 
Hij zal een eersteklas uitvaart krijgen die om 9.30 uur gehouden zal 
worden in de parochiekerk waartoe hij ten tijde van zijn overlijden 
behoort.   
Hij zal begraven worden op het R.K. Kerkhof aan de Heikantsebaan 
en worden bijgezet in het graf van zijn overleden echtgenote. Zijn 
naam zal op de grafzerk worden bijgebeiteld. 
Aan de Trappistenabdij van de Koningshoeven wordt een bedrag 
van 1000 gulden gelegateerd met de daaraan gekoppelde verplich-
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ting om voor dat bedrag zoveel mogelijk H. Missen voor het zielen-
heil van hem en zijn vrouw te laten lezen, door zijn neef pater Wim 
van den Dries. 
Zijn broer Josephus Norbertus Konings wordt tot executeur-
testamentair benoemd en krijgt voor het verrichten van alle aan deze 
taak verbonden werkzaamheden een bedrag van 300 gulden. 
Erfgenamen zijn gezamenlijk en voor gelijke delen de kinderen van 
zijn broers en zusters. Als een of meer van die kinderen gelijktijdig 
overlijden of reeds overleden zijn of hun nalatenschap verliezen of 
weigeren, dan worden de vrijvallende gelden onder de andere erfge-
namen gelijkelijk verdeeld; elke erfgenaam krijgt een 1/52ste deel. 
Matheus overlijdt op 20 april 1964 te Tilburg als gevolg van een ver-
keersongeluk dat voor de ingang van De Vredeburcht plaatsvindt.  
 
Uitvoering van testament 
Op 27 oktober 1964 verschijnen bij notaris Broeckx te Tilburg: 
I. Josephus Norbertus Konings, wonende Kapelstraat 91, volgens 

zijn verklaring handelende als executeur-testamentair van Mat-
theus Konings. 

II. Mejuffrouw Maria Johanna Wilhelmina Brokken, secretaresse, 
wonende te Tilburg en volgens haar verklaring handelende als 
schriftelijk gevolmachtigde van alle 52 erfgenamen. Na aftrek van 
kosten blijft er een positief saldo van fl. 25.829,60. Elke erfge-
naam krijgt fl. 497,30.  

 
In bijlage II is een overzicht opgenomen van de erfgenamen, hun 
beroep, geboortedatum, woonadres en eventuele partners.  
 

 Elisabeth Theodora Konings  
Elisabeth wordt geboren te Tilburg op 6 april 1888 en overlijdt daar 
op 11 januari 1963. Ze gaat zoals veel van haar broers en zussen, in 
de leerindustrie werken en wordt schoenplakster. In 1914 trouwt ze 
te Tilburg met Johannes Franciscus Leonardus van den Dries, gebo-
ren op 4 oktober 1887. Johannes is een volle neef van Elisabeth. Hij 
is namelijk de zoon van oom Willem van den Dries, die met Petronel-
la van der Aa trouwt.  
 
Johannes is schoenmaker en schoenzwikker van beroep. Elisabeth 
is schoenplakster, en beide getuigen, broer Johannes en oom Goof 
van der Aa, zijn ook schoenmaker. Wat zullen de schoenen ge-
glommen hebben in het gemeentehuis van Tilburg! Het ouderlijk huis 
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van Johannes staat in de Hoefstraat, op nr 80. Op hun trouwdag 
vertrekken Elisabeth en Johannes voor een korte periode naar Ka-
pelstraat 53, het adres waar eerder broer Christianus van den Dries 
heeft gewoond. Al na een half jaar wonen ze op Hoefstraat 157, 
waar eerder de familie Mutsaers woont. In de daaropvolgende jaren 
worden 3 kinderen geboren: in 1915 Wilhelmus Petrus Antonius 
Petrus, in 1918 Joannes Maria en in 1919 Antonetta Josephina Ma-
ria.  
 
Pater Raijmundus  
Zoon Wilhelmus wordt Trappist. 
Hij treedt augustus 1931 op 16-jarige leeftijd in bij de Trappisten van 

de abdij van O.L.V. 
van Koningshoeven. 
Hij wordt op 1 oktober 
1933 geprofest en in 
juni 1941 tot priester 
gewijd. Op oktober 
1966 overlijdt hij als 
gevolg van een nood-
lottige aanrijding. Hij 
botst op het terrein van 
de abdij met zijn 
brommer tegen een 
vrachtwagen.  

 
6. Henricus Arnoldus Konings en Anna Francisca van Loon 

 
Henricus wordt geboren 
te Tilburg op 17 maart 
1893 in de Stokhasselt 
op nr 304. Henricus wordt 
wever. Hij overlijdt in zijn 
geboorteplaats in mei 
1980. Henricus gaat in 
juni 1917, hij is dan 24 
jaar oud, van de ouderlij-
ke woning Oude Hoekse-
straat 12 naar het huis 

van zijn zus Maria Catharina en haar man Johannes Mutsaers, 
Hoefstraat 177.  
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Hij woont daar 3 jaar, gaat korte tijd terug naar zijn ouders en trouwt 
in juli 1920 met Anna Francisca van Loon. Ze gaan wonen op Hoef-
straat 157, dicht in de buurt van zijn zus en zwager. Anna Francisca 
is naaister van beroep. Ook zij is zeer verbonden met de Hoefstraat: 
haar ouderlijk huis staat op nummer 10.  
 
Kinderen 

 Petrus Aloijsius 
De oudste is Petrus Aloijsius Konings. Hij trouwt met Emma Snoeys. 
Ze krijgen 3 kinderen, die allen in Tilburg worden geboren.  
 
* Johanna (Lillian) Amalia Henrietta Jacoba Konings wordt geboren 

in 1950. Ze trouwt met Daniel Leonard O’Connell. 
* Jacobus Henricus Konings komt ter wereld in 1953. Hij trouwt met 

Jo-Anna Mackay. 
* Marion Gerdina Francisca Konings ziet het levenslicht in 1958. Ze 

trouwt met Ross Paul Branston.  
 
Wat direct opvalt zijn de “buitenlandse” voor- en achternamen van de 
partners van de kinderen van Piet en Emma. Het gezin emigreert in 
1959 naar Canada. Piet is namelijk uitgekeken op het weversvak en 
wil betere toekomstmogelijkheden voor zichzelf en zijn gezin.  
 

 
Foto ontvangen van Lillian via Facebook 
Van links naar rechts: Jacobus 6 jaar, Johanna, de oudste, 9 jaar, moeder Emma 
Snoeys met Marion van 1 jaar op schoot, vader Piet op de boot naar Canada. 
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Al ben je goed voorbereid, emigreren is een avontuur, zeker voor 
een gezin met 3 kleine kinderen. Je verbrandt al je schepen achter je 
en vertrekt naar een immens groot land waar je in het begin een 
pioniersleven leidt en hoopt met werken en een flinke portie geluk 
een goed bestaan op te bouwen. Canada is qua oppervlakte, na de 
Russische Federatie, het grootste land ter wereld. Het heeft 10 pro-
vincies, waaronder Ontario, de dichtstbevolkte streek van het land 
met ruim 12 miljoen inwoners. De hoofdstad Toronto is een van de 
grootste steden van Canada.  
 
De andere kinderen van Henricus en Anna Francisca zijn minder 
avontuurlijk aangelegd. Ze blijven in Nederland en trouwen een Ne-
derlandse partner. 

 Franciscus Konings (1923-) trouwt met Theresia van den Braak. 

 Johannes Henricus Konings (1927-1997) trouwt met Riet 
Scheepers.  

 Gerdina Petronella Konings (1931-2000) trouwt met Frans 
Vrinds. 

 
Het Nederlandse emigratiebeleid 
In de 19e eeuw is er sprake van een omvangrijke emigratie vanuit 
Nederland. Tussen 1835-1880 emigreren 75.000 en 100.000 Neder-
landers naar de VS. De regering hoeft daar echter geen beleid voor 
te maken, de mensen gaan uit zichzelf, ontmoedigd en gefrustreerd 
als ze zijn door godsdienstige intolerantie, belabberde economische 
omstandigheden, hoge belastingdruk, misoogsten en oorlogen. Het 
betreft hier vaak orthodoxe protestanten. In 1846 vertrekt dominee 
Albertus van Raalte met 50 volgelingen naar Michigan VS, waar ze 
een landbouwkolonie stichten met de naam "Holland". 
 
Nederland is na de ellende van de Tweede Wereldoorlog arm en 
dreigt een (te) vol land te worden. De Nederlandse bevolking groeit 
het snelst van Europa.  
In 1945, direct na de bevrijding, wordt daarom door de regering een 
beleid geformuleerd waarin staat, dat ongeveer 100.000 inwoners 
per jaar het land zouden moeten verlaten. In 1948 dacht volgens een 
NIPO-onderzoek 32% van de bevolking serieus aan emigratie. “Een 
betere toekomst voor de kinderen" is daarbij een vaak genoemd 
motief.  
In de troonrede van 1950 laat premier Willem Drees de Koningin 
zeggen:  
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“De snelle bevolkingsgroei en de beperkte oppervlakte beschikbare 
grond vereisen een krachtdadige bevordering van de emigratie.”  
 
Er wordt voorrang gegeven aan de “overschotberoepen”. Dat klinkt 
onsympathiek, maar wil enkel zeggen dat het beroepen betreft die 
voor de wederopbouw van Nederland minder belangrijk zijn. Het zal 
zelfs tot 1993 duren voordat de Nederlandse regering een eind aan 
dit emigratiebeleid maakt. Dat is wat vreemd, als we bedenken dat 
we dan al tientallen jaren eerder begonnen zijn met het werven van 
gastarbeiders. 
 
Strenge selectie 
Het ontvangende land Canada ziet Nederlanders erg graag komen, 
maar blijft echter ondanks de grote behoefte aan arbeidskrachten 
strikt vasthouden aan strenge toelatingscriteria. Zelfs met een lichte 
handicap kom je Canada niet binnen. De emigratiekandidaat moet 
niet alleen gezond zijn, maar ook de geschikte persoonlijkheid heb-
ben om een ingrijpende verandering van levensomstandigheden aan 
te kunnen. Petrus en zijn gezin voldoen aan alle gestelde eisen en 
worden toegelaten.  
 

 Joannes Cornelius Konings  
Op 26 april 1894 komt Joannes Cornelius ter wereld en overlijdt in 
1973 te Tilburg, 79 jaar oud. Hij wordt arbeider. Hij trouwt met Maria 
Petronella Boom afkomstig uit Waalwijk. Een familielid herinnert hen 
als erg gelovige, simpele en "doodgoede" mensen. Ze waren wat op 
zichzelf en kwamen nooit op de verjaardagen van broers en zussen. 
Het echtpaar krijgt 8 kinderen, die allemaal in Tilburg worden gebo-
ren. 
 
* Piet  
Piet wordt geboren op 14 januari 1924 en overlijdt op 24 mei 1990. 
Hij is wever bij Van Dooren en Dams Textielfabrieken. Daarna treedt 
hij in dienst bij de ijsfabriek "De Hoop" in de voormalige Prinses So-
phiastraat. 
Hij trouwt met Riet Staps. Riet wordt in Tilburg geboren op 30 januari 
1923 en overlijdt daar op 3 oktober 1997. Zij wordt cheffin bij Ter-
meer Schoenen en opent later een eigen schoenenzaak op het Ru-
bensplein te Tilburg. 
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* Toos  
Zij wordt geboren op 24 juli 1926. Zij trouwt met Frans Sebregts, 
geboren op 27 september 1925. 
 
* Jan  
Jan komt ter wereld op 13 december 1928. Hij trouwt op 24 novem-
ber 1954 met Nel Vrinds. Nel wordt geboren op 8 mei 1933. 
 
* Adrie  
Adrie wordt geboren op 15 maart 1930 en werkt ook bij Van Dooren 
en Dams. 
 
* Bernard  
Hij ziet het levenslicht op 10 november 1931 en overlijdt op 17 maart 
2004 in zijn geboortestad. Bernard trouwt op 2 oktober 1956 met 
Riet van Ganzewinkel. Riet wordt geboren op 19 augustus 1933 in 
de Van Berkumstraat 17 te Tilburg en overlijdt in Tilburg op 28 april 
2010. Ook Bernard wordt wever bij Van Dooren en Dams en ook hij 
gaat werken bij ijsfabriek "De Hoop". 
 
* Johannes  
Johannes wordt geboren op 13 januari 1933. Hij trouwt op 21 okto-
ber 1958 met Magdalena Maria Johanna Schlangen, geboren 28 mei 
1937 te Tilburg. Johannes wil na de basisschool naar de ambachts-
school om timmerman te worden.  
Dat gaat om onbekende redenen niet door. Hij gaat bij Van Dooren 
en Dams aan de slag en na het faillissement van de textielfabriek 
gaat hij ook bij "De Hoop" werken. Johannes wil meer. Hij volgt de 
Avond-Mulo, haalt zijn Textieldiploma en wordt arbeidsanalist. Sa-
men met zijn vrouw start hij het Kantooropleidingsinstituut "Stetycor". 
 
* Betsie  
Zij komt ter wereld op 30 april 1935. Ze trouwt met Harry van Kem-
pen die geboren wordt op 17 februari 1936 en op 8 april 2005 te 
Tilburg overlijdt. 
 
* Louis 
De jongste, Louis, wordt geboren op 16 juli 1936. Hij wordt bouw-
vakker en trouwt met Mia Hertogs. Mia wordt geboren op 21 decem-
ber 1937. 
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 Josephus Norbertus Konings  
Op 6 juni 1895 aanschouwt Josephus het levenslicht. In februari 
1986 overlijdt hij in zijn geboortestad, 90 jaar oud. Josephus wordt 
fabrieksarbeider en trouwt met Petronella Emmen afkomstig uit 
Waalwijk. Zij is dienstbode in Waalwijk geweest en woont op haar 
huwelijksdag pas kort in Tilburg. 
Josephus zal, zoals we weten de executeur testamentair worden 
voor het afhandelen van de nalatenschap van zijn welgestelde broer 
Thijs. 
 

 Johanna Cornelia Konings  
Johanna wordt geboren op 15 juli 1897. Ze treedt op 27-jarige leeftijd 
in het huwelijk met de 32-jarige Antonius Adrianus Leijtens geboren 
te Baardwijk (Waalwijk). Het is opvallend dat Johanna en ook haar 
broers Joannes en Josephus trouwen met iemand uit Waalwijk.  
De verklaring is dat ze in Waalwijk de leerindustrie hun brood ver-
dienen en daar contact krijgen met hun latere levenspartners. 
 

 Henricus Cornelius Konings  
Van Henricus Cornelius hebben we alleen zijn geboorteakte nr 849 
en de geboortedatum: 24 juli 1898. Op de geboorteakte van Henri-
cus staat met potlood bijgeschreven ”12.10.46 O.v.J. Breda.” Het is 
zo goed als zeker een verwijzing naar de Officier van Justitie te Bre-
da naar een rechtszitting of uitspraak op 12 oktober 1946. Op die 
datum is Henricus 48 jaar. Hij zou met een zekere Cor NN getrouwd 
zijn.  
 

 Bernardus Maria Konings  
Bernardus wordt geboren op 22 april 1900 in de wijk Groeseind en 
overlijdt op 27 januari 1964. Hij trouwt Philotte Cornelia de Rijk. Phi-
lotte wordt in Yerseke geboren op 15 februari 1899 en overlijdt daar 
op 5 september 1972.  
 

 Joanna Elisabeth Konings  
Joanna komt in Tilburg ter wereld op 21 juni 1901 en wordt fa-
briekwerkster. Ze overlijdt daar op 26 maart 1986. Joanna trouwt met 
Henricus (Harrie) Antonius Cornelius Brocken op 19 oktober 1926. 
Harrie wordt geboren in de Hasselt op 3 december 1903. Hij verdient 
de kost als winkelbediende en overlijdt op 17 oktober 1993. 
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IV. HONKVAST EN ONDERNEMEND 
 
Maria Catharina Konings wordt geboren op 14 september 1858 te 
Tilburg. Ze leert Petrus Wilhelmus (Piet) van den Dries kennen die 
geboren wordt op 1 oktober 1855. Ze trouwen op 27 april 1881.  
Bij het huwelijk treden Maria Catharina’s broers Matheus en Godefri-
dus op als getuigen. Piet zet zijn broer Norbertus en zijn oom Johan-
nes Tuerlings in. 
 
Er is in de verschillende stukken regelmatig onduidelijkheid rond de 
voornaam van Piet. Hij wordt zowel Petrus Wilhelmus als Wilhelmus 
genoemd. En als er ook nog verschillende geboortedata worden 
vermeld wordt het hoog tijd om zijn geboorteakte grondig te bestude-
ren. In akte nummer 313 van het jaar 1855 lezen we dat op maan-
dag 1 oktober 1855 om 15.00 uur in de wijk Westheijkant nummer 
56/1143 een kind is geboren dat de voornamen Petrus Wilhelmus 
krijgt. Waarom dan al die verwarring? Petrus Wilhelmus heeft zeer 
waarschijnlijk de roepnaam Willem gekregen en is met deze tweede 
voornaam in de archieven terecht gekomen. Wij noemen hem met 
zijn eerste voornaam: Piet. 
  
Het gezin Van den Dries 
Piet wordt zoals gezegd, geboren op 1 oktober 1855 in de wijk West-
Heikant 1143. Zijn ouders zijn Johannes Franciscus van den Dries, 
wever van beroep, en Cornelia Tuerlings. Vader Johannes wordt in 
juni 1824 geboren in wijk Kerk nr 1228 en overlijdt 22 februari 1877 
te Tilburg, 52 jaar oud, in zijn huis nr 206 in de wijk Goirke. Cornelia 
Tuerlings wordt geboren op 28 oktober 1823. Ze overleeft haar man 
18 jaar en overlijdt daags voor Kerstmis 1895, op 72-jarige leeftijd.  
 
Broers en zussen van Petrus 
Adrianus Alphonsus (1851); Maria Cornelia (1853); Norbertus Wil-
helmus (1854); Catharina Johanna (1857-1860); Maria Theresia 
(1860-1860); Anna Catharina (1862-1896); Maria Theresia (1865-
1932); Anna Adriana (1864) en Maria Theresia (1865). 
De dochters Catharina Johanna en Maria Theresia overlijden beiden 
in 1860, een maand na elkaar. Als Anna Catharina in 1896 overlijdt, 
is ze pas 34 jaar. In haar korte leven trouwt ze driemaal. Eerst met 
Adrianus van Oosterhout (1884) daarna met Johannes Mathijssen 
(1888) en ten slotte met Adrianus van de Wouw (1893). Haar eerste 
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man, Adrianus van Oosterhout, is een zoon van Simon van Ooster-
hout en Ida Van den Dries. Ida is haar tante.  
  
Het ouderlijk huis van Piet van den Dries 
Tot zijn huwelijk in 1881 woont Piet op ’t Goirke nr 206 bij zijn moe-
der, broers en zussen en nog diverse andere personen. Het lijkt een 
zoete inval, maar schijn bedriegt. Het is heel normaal dat kostgan-
gers worden gehouden of familieleden komen inwonen. Het is pure 
noodzaak. De meeste mensen zijn arm tot erg arm en kunnen een 
bijverdienste heel goed gebruiken. Er is veel klandizie want veel 
mensen hebben te weinig geld om “een heel” huis te huren. De gang 
van zaken in het ouderlijk huis van Piet van den Dries geeft een 
goed beeld van de heersende praktijk. Daarom ga we wat dieper in 
op het reilen en zeilen in huize Van den Dries.  
 
Begin 1880 is moeder Cornelia Tuerlings 57 jaar en 3 jaar weduwe. 
Ze leidt een uitgebreid en dynamisch huishouden. Het gezin bestaat 
uit vier nog ongehuwde kinderen: Maria Cornelia (1853) Adrianus 
(1860) en Anna (1864) en Piet zelf. Op 20 september 1880 trekt de 
58-jarige Pieternella Clevers weduwe van D. van de Laar uit Loon op 
Zand in bij het gezin Van den Dries. Het doel is enige tijd te blijven 
want Pieternella laat zich op 25 oktober officieel inschrijven in het 
Bevolkingsregister van Tilburg. Een paar maanden later voegt zich 
haar dochter Catharina (1851) vanuit Antwerpen bij haar moeder. 
Ook zij laat zich met het oog op een langduriger verblijf inschrijven in 
het Bevolkingsregister.  
 
Zoon Piet trouwt op 27 april 1881 met Maria Catharina Konings en 
verhuist op zijn huwelijksdag naar Hasselt 17. Zoon Adrianus trouwt 
april 1882 met Petronella van Bladel (1861) en gaat bij zijn moeder 
inwonen Er is wat haast bij want 6 maanden later, op 15 oktober, 
wordt een zoon geboren die echter medio april 1886, op 3-jarige 
leeftijd zal overlijden. Dan gaat het hard met de gezinsvorming. In de 
periode 1883-1889 worden er nog 5 kinderen geboren. Het huis kan 
deze uitbreiding aan omdat in de loop van de tijd Petrus, Anna, neef 
Michael en moeder en dochter Van de Laar vertrekken.  
 
Neef Michael Antonissen, wever van beroep, verhuist in 1883 naar 
Goirke 166 om te gaan werken bij fabrikant Norbertus Wagemans. 
Eind september 1885 strijkt een zekere Chrétien de Rooy, een man 
van 50 uit Roermond, neer in het huis van het gezin Van den Dries.  
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Catharina van de Laar wil geen oude vrijster worden. Maar ja, als je 
al tegen de 30 loopt moet je realistisch zijn en niet meer hopen op de 
ridder op het witte paard. Eind 1883 trouwt ze op 31-jarige leeftijd 
met de 40-jarige Cornelis van Dongen, een weduwnaar met vier 
kleine kinderen. Zijn vrouw en pasgeboren kind zijn een half jaar 
geleden in het kraambed overleden. Het kind heeft nog enkele uren 
geleefd en via een nooddoop de naam Adam gekregen.  
Ook nu verbaast het ons weer, in wat voor rap tempo erin geslaagd 
wordt om ‘vraag” en “aanbod” op elkaar afgestemd te krijgen: binnen 
een half jaar is een weduwnaar weer getrouwd. Bij het zoeken van 
een geschikte partner wordt de hele familie ingeschakeld. Er wordt 
door familie en aanverwanten gezocht naar iemand uit families die 
men kent, want je moet oppassen wie je binnenhaalt. 
Catharina begint aan de zware klus: het verzorgen van vier kleine 
kinderen die hun moeder erg missen. Samen krijgt ze met Cornelis 
nog drie kinderen waarvan er twee kort na hun geboorte overlijden. 
 
Het gezin van Maria Catharina Konings  
Piet is, net als zijn moeder, ondernemend en flexibel van aard. Hij is 
niet te lui om zich om te scholen als hij daardoor zijn kansen op de 
arbeidsmarkt kan vergroten. Op zijn trouwdag is hij magazijnknecht, 
een paar jaar later in 1885 is hij fabrieksarbeider en drie jaar later is 
hij weer magazijnknecht. En tussen 1888 – 1899 beoefent hij de 
beroepen brouwersknecht, arbeider en wever. 
 
Piet en zijn vrouw gaan na de bruiloft op het adres Hasselt 17 wo-
nen. In 1890 wordt verhuisd naar het adres Nieuwe Hasseltscheweg 
F 277. Er zijn dan al 4 van in totaal 8 kinderen geboren.  
Op 23 mei 1883, trouwt neef Willem van den Dries met Petronella 
van der Aa. Ze trekken in de woning Hasselt 9 en worden bijna bu-
ren van Piet. Er ontstaan door het huwelijk nauwe relaties tussen de 
drie families Konings, Van den Dries en Van der Aa. We komen daar 
nog op terug. 
 
Kinderen 
Anna Francisca (1881-1887); Maria Cornelia (1883-1887); Maria 
Francisca (1885); Cornelia Anna Maria (1888); Francisca Anna 
(1890); Matheus Joannes (1893); Catharina Maria Joanna (1895) en 
Petrus Wilhelmus Franciscus (1899).  
Anna Francisca en Maria Cornelia overlijden twee weken na elkaar. 
Het roept bij Piet nare herinneringen op aan het overlijden van zijn 
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zusjes Catharina en Maria Theresia in 1860. Oma Van den Dries 
maakt het gelukkig niet meer mee. Er is weinig fantasie voor nodig 
om je voor te stellen wat voor impact de dubbele tragedie heeft op 
het jonge gezin. 
 

 Maria Francisca van den Dries  
Zij trouwt in 1907 met Theodorus Joannes Marinus de Veer (1884).  
 

 Cornelia van den Dries 
Zij trouwt in 1909 te Tilburg met slager Adrianus C. Jansen.  
 

 Francisca Anna van den Dries  
Francisca trouwt in 1912 te Tilburg Aloijsius Adrianus Marcelis. 
Uit haar huwelijksakte blijkt dat haar zwager Theodorus de Veer is 
omgeschoold van arbeider tot wever en zwager Adrianus Jansen is 
geen slager meer maar voerman.  
Francisca overlijdt in februari 1939 te Tilburg. Ze wordt slechts 48 
jaar. Aloijsius overleeft haar bijna 33 jaar. Hij hertrouwt mei 1945.  
 
Ongelooflijk verdrietig 
Het eerste kind van Francisca en Aloijsius Marcelis wordt eind sep-
tember 1912 geboren en overlijdt de volgende dag. Er vindt een 
nooddoop plaats en het kind wordt naar opa Van den Dries ge-
noemd; Petrus Wilhelmus.  
Binnen 10 maanden wordt op 10 juli 1913 weer een jongetje geboren 
dat ook weer de voornamen van zijn opa krijgt. Ook deze keer loopt 
het dramatisch af: hij overlijdt de volgende dag. 29 juli 1914 wordt 
een derde zoon geboren; ook hij overlijdt de volgende dag. In juni 
1916 wordt een vierde zoon geboren, die eveneens de naam Wil-
helmus krijgt. Hij blijft tot grote vreugde van zijn ouders in leven. 
Enkele maanden later, op 14 november 1916, overlijdt oma Konings 
in het vertrouwen dat het met dit kleinkind goed zal gaan. 
 
Maar daarna gebeurt er iets wat misschien nog verdrietiger is dan 
het overlijden van een kind waarmee je nog geen relatie hebt kunnen 
opbouwen.  
Wilhelmus overlijdt op 12-jarige leeftijd op 2 april 1929. Er worden in 
het gezin nog 4 kinderen geboren die allen in leven blijven. (De ge-
gevens zijn ontleend aan de stamboom van de familie Marcelis 
www.tiscali.nl/marcelis.) 
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 Mattheus Joannes van den Dries  
Mattheus wordt geboren op 12 februari 1893. Hij trouwt met Francis-
ca Maria Barbara Olislagers. Op 11 februari 1940, daags voor zijn 
verjaardag, overlijdt dochter Johanna Francisca Maria, een maand 
oud. Mattheus doet zelf aangifte. Hij zal enkele maanden later op 5 
augustus zelf overlijden. 
 

 Catharina Maria Joanna van den Dries  
Catharina komt ter wereld op 12 april 1895. Ze trouwt op 30 augus-
tus 1921 met Cornelius Petrus de Rooy. Cornelius wordt op 29 au-
gustus 1895 te Tilburg geboren en overlijdt daar op 19 juli 1957. 
 

 Petrus Wilhelmus Franciscus van den Dries 
Petrus wordt geboren op 1 juni 1899 in de wijk Hasselt. Hij overlijdt 
op oktober 1917. Het lijkt wel of er een doem ligt op de voornamen 
Petrus Wilhelmus, want ook deze Petrus Wilhelmus overlijdt, 18 jaar 
oud. 
 
Families Van der Aa, Van den Dries en Konings  
Dit is een beknopte schets hoe drie families door wederzijdse huwe-
lijken verstrengeld raken met elkaar. 
De allereerste keer dat de namen Van den Dries en Van der Aa offi-
cieel aan elkaar worden gekoppeld is op 23 mei 1883, als Wilhelmus 
van den Dries en Petronella van der Aa met elkaar in het huwelijk 
treden. Dan is de familie Konings al heel dicht in de buurt, want een 
broer van Petronella, Cornelis van der Aa, trouwt enkele jaren later 
in oktober 1887 te Tilburg met Anna Maria Konings, dochter van 
Mathijs Konings en Cornelia van Bridsem. Willem van den Dries 
wordt daardoor de zwager van Anna Maria. 
Op 6 mei 1914 worden de banden tussen de families Van den Dries 
en Konings nauwer aangehaald. Johannes Franciscus Leonardus 
van den Dries trouwt op die dag in Tilburg met Elisabeth Theodora 
Konings. Deze Johannes is een zoon van Willem van den Dries en 
Petronella van der Aa. 
Elisabeth is een dochter van Anna Maria Vermeer en Petrus Ko-
nings, hij is een broer van Anna Maria. Johannes en Elisabeth Theo-
dora zijn neef en nicht. We gaan nog verder de doolhof in. 
Wilhelmus van den Dries heeft een oudere broer, Hendrikus van den 
Dries. 
Hendrikus wordt geboren op 18 oktober 1850. Hij trouwt op 27 april 
1881 met Cornelia Schuurmans. Cornelia is de dochter van Norber-
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tus Schuurmans en Johanna Roestenberg. De oudste zus van Cor-
nelia, Maria Schuurmans, trouwt met Adriaan Vermeer. Maria en 
Adriaan worden de ouders van Fien Vermeer. Deze Fien Vermeer 
trouwt met Adrianus Godefridus Konings, zoon van Godefridus Ko-
nings, broer van de bovengenoemde Anna Maria Konings en Petrus 
Konings. We zijn er nog niet! Petrus van den Dries, ook een broer 
van Wilhelmus van den Dries, trouwt op 1 oktober 1884 met Anna 
Catharina Schuurmans en dat is…ja hoor, een zus van Cornelia en 
Maria Schuurmans. En als kroon op het werk trouwt Fien Konings, 
mijn zus, geboren op 14 juni 1940 met Cornelis van der Aa. Fien is 
de kleindochter van Adrianus Godefridus Konings en Fien Vermeer. 
Cornelis van der Aa is de kleinzoon van Cornelis van der Aa en An-
na Maria Konings. 
 
  



 
 

136 
 

V. VOOR HEM HET AVONTUUR 
 
Van Hendrikus weten we maar weinig met zekerheid, alleen dat hij 
is geboren op 15 maart 1860. Hij wordt ook nog vermeld als getuige 
bij het huwelijk van zijn broer Piet op 27 april 1881. Begin 1890 
woont Hendrikus alleen op het adres Hasselt 218. Zijn jongste broer 
Jan is als laatste in december 1889 met vrouw en kind naar Berkdijk 
186 verhuisd. Van alle kinderen van Mathijs weten we waar ze wo-
nen, maar van Hendrikus ontbreekt ieder spoor. De reden hiervan is, 
dat Hendrikus op 1 juni 1891 naar Antwerpen verhuist en op 20 de-
cember 1898 terugkomt naar Tilburg. Het is maar voor even want op 
27 januari vertrekt hij weer naar Antwerpen. Tijdens zijn korte verblijf 
in Tilburg logeert hij bij de buren op nr 217c. Dat zijn Adriaan Bertens 
en zijn vrouw (Maria) Catharina Somers en haar zus Adriana. Adri-
aan Bertens kennen we uit het testament van Mathijs Konings. Hij is 
een van de personen die geld bij Mathijs heeft geleend.  
 
De komst van Hendrikus naar Tilburg heeft waarschijnlijk te maken 
met de verkoop van het huis (het oorspronkelijke ouderlijk huis) dat 
hij rond 1892 aan het jonge echtpaar Rijnen heeft verhuurd. Uit de 
beschikbare feiten valt af te leiden dat Hendrik terugkomt omdat hij 
weet dat zijn woning binnen niet al te lange termijn zal vrijkomen. 
Inderdaad, op 30 juli 1899 overlijdt mevrouw Rijnen en weduwnaar 
Rijnen vertrekt in augustus 1899 met 3 jonge kinderen naar de wijk 
Hoeven.  
Wat Hendrikus ruim 8 jaar in Antwerpen heeft gedaan is niet bekend.  
Wel valt op dat hij bij zijn vertrek in 1891 nog landbouwer is en bij 
zijn terugkomst in 1898 het beroep van venter uitoefent. Als Hendrik 
emigreert, is hij 39 jaar oud. In een niet nader te controleren bericht 
wordt gemeld dat hij in 1941 is overleden. Er is geen enkele aanwij-
zing dat Hendrikus nakomelingen heeft.  
 
  



 
 

137 
 

VI. LOOIEN, LEER EN POLITIEK 
 
Anna Maria Konings wordt geboren in Tilburg op 11 maart 1862. Ze 
trouwt op 26 oktober 1887 met de ruim 12 jaar oudere Cornelis 
(Kees) van der Aa uit Hulsel, die daar wordt geboren op 6 december 
1848. Kees is schaftenmaker en schoenmaker van beroep. Ze wo-
nen van kort na hun huwelijk tot hun dood op verschillende adressen 
in de wijk Groeseind. 
 
Op 18 mei 1905 overlijdt Kees in Tilburg na een langdurige ziekte op 
56-jarige leeftijd in zijn woning aan het huidige Julianapark te Tilburg 
in de wijk Goirke. Zijn broer Godefridus doet aangifte. Cornelis laat 
een gezin met 6 jonge kinderen achter. 
Jans wordt jong weduwe: ze is pas 42 jaar als Kees overlijdt. Ze 
moet nu alleen een gezin met 5 kinderen te eten geven, kleden en 
opvoeden. Dat is geen sinecure. Zij krijgt steun van haar zwager 
Godefridus van der Aa. Gelukkig maar dat Jans niet helemaal arm-
lastig is. Kees en Jans hebben in de loop der jaren samen gespaard 
om geheel in de traditie van de familie Van der Aa te zijner tijd een 
leerlooierij te kunnen beginnen. 
 
Familie Van der Aa 
De ouders van Kees zijn Christiaan van der Aa en Josephina van 
Gisbergen. Kees komt uit een gezin van 5 kinderen: 2 jongens en 3 
meisjes, te weten Johanna (1845), (Johannes) Cornelis (1848), Go-
defridus (Goof) (1854), Philomena (1855) en Petronella (1857). Be-
langrijk voor ons familieverhaal zijn: 

 Petronella, zij trouwt met Willem van den Dries. Ze wordt de 
schoonzus van Anna Maria Konings als deze met haar broer 
Kees trouwt. 

 Broer Godefridus die een belangrijke rol speelt bij het vormgeven 
van de leerlooiersaspiraties van de familie. 

 
Oom Godefridus (Frie) van der Aa heeft samen met zijn vrouw Bets 
een kleine, maar succesvolle leerlooierij aan de Hoefstraat in Tilburg. 
Hij leert zijn zoon Christ alle geheimen van het looiersvak. Christ, 
bijgenaamd “de Dikke”, krijgt een relatie met Cornelia, het enige kind 
van de Oisterwijkse looier Van de Ven. Met de (financiële) hulp van 
zijn schoonvader begint Christ een leerfabriek aan de Almystraat in 
Oisterwijk.  
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Oisterwijk is een zeer geschikte plaats voor een looi- en leerverwer-
kingsfabriek. De drie onmisbare ingrediënten voor het looien van leer 
zijn ruimschoots aanwezig: er is ijzervrij water en eikenschors in 
overvloed, ook zijn er koeien en veel schapen die de huiden leveren. 
De zaken in de leerfabriek gaan zo goed dat de vader van Christ, 
Godefridus van der Aa (Frie-oom), zijn schoonzus en weduwe Anna 
Maria Konings aanmoedigt haar vier zonen te adviseren naar Ois-
terwijk te gaan om in het bedrijf van Christ te gaan werken. Anna 
Maria ziet door het voorstel van Frie een mogelijkheid om de oude 
wens van haar en haar man Kees alsnog werkelijkheid te laten wor-
den: een familiebedrijf in de leerbewerking. En zo geschiedt: alle vier 
de zonen gaan in Oisterwijk werken en vertrekken kort na hun huwe-
lijk definitief naar Oisterwijk.  
 
Een paar jaar later verkoopt 
Christ zijn zaak aan een Am-
sterdamse handelsmaat-
schappij. Hij blijft wel directeur.  
De eigenaren, de heren Adler 
en Oppenheimer, pakken de 
zaken groot aan.  
Tussen 1920 en 1925 laten ze 
een voor die tijd ongekend 
modern complex bouwen bij 
het station van Oisterwijk.  

Lederfabriek in aanbouw rond 1925 

 
Bij de opening van de fabriek wordt met trots vermeld: “Onder be-
kwame leiding van commerciële en technische directie geeft dit be-
drijf aan ruim 500 arbeiders en beambten brood”. 
In de crisisjaren die volgen, groeit de fabriek stormachtig. Het bedrijf 
krijgt daarvoor als beloning het predicaat koninklijk. In 1939 telt de 
fabriek 1200 werknemers. Chris van der Aa overlijdt 15 oktober 
1941. Bij zijn begrafenis zijn veel Duitsers aanwezig.  
Over de oprichter van de lederfabriek, Chris van der Aa, wordt wel 
lovend gesproken, maar over de vorige joodse eigenaren, Adler en 
Oppenheimer, wordt geen woord gezegd. Adler zit op dat moment in 
de VS. Oppenheimer is dan waarschijnlijk al dood. Hij wordt in een 
poging om via IJmuiden per boot te ontsnappen, opgepakt en naar 
een concentratiekamp overgebracht. In de oorlog bezetten de Duit-
sers de fabriek.  
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Nogal wat joodse en niet-joodse managers en werknemers worden 
afgevoerd en gefusilleerd. Ook na de oorlog kent de KVL veel ups en 
downs. Tot begin 80er jaren gaat het zeer goed, maar dan stort de 
schoenindustrie in vanwege moordende concurrentie uit het buiten-
land (Italië). Het gaat zo slecht, dat in 1990 een ingrijpende reorgani-
satie wordt doorgevoerd. 200 van de 285 werknemers worden ont-
slagen. Er volgt een korte periode van opleving, maar eind 90er jaren 
wordt het weer moeilijk. Bedrijfssluiting volgt. 
 
Een stille kroeg 
Naast de zorg voor haar jonge gezin, drijft Jans om wat extra inkom-
sten te hebben een “stille kroeg”. Dat is een tapgelegenheid zonder 
vergunning. Deze kroegen, ook wel sluikkroegen of clandestiene 
kroegen genoemd, zijn eind 19e begin 20e eeuw geen uitzondering.  
 
In 1881 is een drankwet van kracht geworden om de handel in ster-
kedrank te reguleren en de openbare dronkenschap te beteugelen. 
Het aantal kroegen per gemeente wordt beperkt via een vergunning-
stelsel. De drankwet is hard nodig, want drankmisbruik is aan de 
orde van de dag. Dat is het gevolg van de productie van grote hoe-
veelheden goedkope, uit aardappelen gestookte jenever die rond 
1860 op gang komt. Deze sterkedrank vindt gretig aftrek, want het 
(pomp)water is vaak niet te drinken.  
De arme arbeider kan voor, tijdens en na het zware werk op het land 
en in de fabriek, wel een hartversterkertje gebruiken. De alcohol doet 
hem zijn misère even vergeten. In 1904 wordt er weer een drankwet 
uitgevaardigd.  
 
De regels worden aangescherpt. Voor het uitsluitend tappen van bier 
en wijn is nu ook een vergunning nodig (Verlof A), er komen inrich-
tingseisen voor dranklokalen en voor het toezicht op de naleving van 
de drankwet komen speciale toezichthouders. Het wekt niet zoveel 
verbazing dat er ondanks de verscherpte wet- en regelgeving toch 
nog stille kroegen zijn. 
Ze vallen namelijk niet op: het zijn gewone woonhuizen, waar in een 
klein kamertje drank wordt getapt. Mocht er onverwacht een toe-
zichthouder binnenkomen, dan wordt hij verbaasd aangekeken. Wat 
komt hij doen? Het is een besloten bijeenkomst; “Mogen we zelfs 
niet eens meer onze verjaardag samen vieren?”. 
 



 
 

140 
 

Anna Maria overlijdt op 3 november 1939 te Tilburg, 77 jaar oud. 
Haar oudste zoon Christianus doet daarvan aangifte. 
 
Gezin van Jans Konings en Kees van der Aa 
 

 Christianus Joannes, geboren 16 mei 1889  (akte 485), overlijdt 
op 9 september 1890 

 Cornelia Anna Maria, geboren 15 november 1890 (akte 1069)  

 Christianus, geboren 19 april 1893 (akte 397)  

 Joannes Matheus, geboren 9 mei 1895 (akte 442) 

 Josephus Wilhelmus, geboren 26 september 1897 (akte 1045) 

 Anna Maria, geboren 27 juni 1900 (akte 757), overlijdt 28 augus-
tus 1901 

 Wilhelmus Godefridus, geboren 20 maart 1902 (akte 364) 
 

 Cornelia Anna Maria van der Aa  
Cornelia trouwt juli 1920 met de 29-jarige Henricus Joannes Mom-
mers wordt In 1893 in Tilburg wordt geboren en is weefmeester van 
beroep. Ze wonen in de Hoefstraat op nr. 60, dichtbij het geboorte-
huis van Cornelia. Zij overlijdt op 20 november 1981. Henricus over-
lijdt in juli 1994 te Tilburg.  
 

 Christianus van der Aa 
Christianus (Christ) kiest hetzelfde beroep als zijn vader en wordt 
schaftenmaker. Later schoolt hij om en wordt kantoorbediende en 
klimt uiteindelijk op tot administrateur. In mei 1919 trouwt hij met 
Catharina van Wanrooij uit Loon op Zand. Zij is dienstbode van be-
roep. 
 
Twee broers van Christianus zijn getuigen: Johannes Matheus van 
der Aa, 23 jaar en Josephus Wilhelmus van der Aa, 21 jaar oud. 
Christ en Catharina verliezen tijdens de oorlog een dochter. Op 26 
oktober 1944 wordt hun jonge dochter Catharina Arnolda Maria op 
16-jarige leeftijd dodelijk getroffen bij een granaatinslag. Christ over-
lijdt 21 oktober 1950 te Udenhout bij een verkeersongeval. Joseph 
Ritzen, wachtmeester van de Rijkspolitie, verklaart dat hij het overlij-
den uit eigen waarneming heeft vastgesteld.  
 

 Joannes Matheus van der Aa   
Joannes (Jan) trouwt in oktober 1924, op 29-jarige leeftijd, met Jo-
hanna Petronella Francisca van den Aker uit Tilburg. Johanna is 26 



 
 

141 
 

jaar oud en fabriekarbeidster. Getuigen zijn Adrianus Schellekens, 
stiefvader van de bruid en Josephus Wilhelmus van der Aa, broer 
van de bruidegom. Voor zijn huwelijk is Joannes wolverver van be-
roep. Hij schoolt om tot leerbewerker en gaat werken bij schoenfa-
briek Mannaerts. 
 
Op 4 november 1924, kort na hun bruiloft, vertrekt hij met zijn vrouw 
naar Oisterwijk. Ze gaan wonen op adres Schijf C162. Hij treedt in 
dienst bij de leerfabriek in Oisterwijk, klimt op tot meesterknecht en 
zal uiteindelijk chef van het algemene magazijn worden. 
Uit de familieoverlevering is bekend dat Joannes en zijn broer Jose-
phus in de oorlog hun huis en bezittingen aan de Beukendreef in 
Oisterwijk door brand verliezen. Zijn beide broers buren van elkaar? 
 

 Josephus Wilhelmus van der Aa  
Josephus (Sjef) is de derde zoon. Hij wordt geboren in de wijk Groe-
seind te Tilburg op 26 september 1897. Ook hij wordt eerst wolver-
ver, zoals zijn broer Joannes en klimt op tot chef van de ververij. Op 
18 augustus 1925 trouwt hij, 27 jaar oud, met de 21-jarige Hendrika 
Helena Petronella van Ierland, geboren te Tilburg.  
Ook Sjefvertrekt kort na hun huwelijk, op 1 september 1925, met zijn 
vrouw naar Oisterwijk om in de leerindustrie te gaan werken. Ze 
gaan wonen in de Kloosterstraat A57. Josephus overlijdt 10 juni 
1964. 
 

 Wilhelmus Godefridus van der Aa  
Wilhelmus Godefridus komt als laatste kind van het gezin (dat in 
leven blijft) ter wereld in Tilburg op 20 maart 1902 om 23.00 uur in de 
ouderlijke woning aan het Julianapark in de wijk Groeseind. Hij gaat 
het leerbewerkersvak in en wordt schoensnijder. Willem is een ver-
dienstelijk voetballer. Hij is aanvoeder, midvoor en voorzitter tegelijk 
van voetbalclub GUDOK (Goed Uit De Ogen Kijken). Door zijn huwe-
lijk en het vertrek naar Oisterwijk, komt er een eind aan deze hobby. 
Willem trouwt, 26 jaar oud, op 13 augustus 1928 in de Hoefstraatse 
kerk te Tilburg met Adriana Jacoba Johanna Bertha Bertens. Adriana 
komt ook uit een gezin van leerbewerkers, haar vader en broer Jo-
hannes zijn schoenmaker.  

 
Tien dagen na het huwelijksfeest vertrekt Willem met zijn vrouw 
Adriana naar Oisterwijk en vestigt zich op het adres Udenhoutseweg 
108. Ze gaan voor korte tijd terug naar Tilburg en wonen dan in de 
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Lovenschestraat 5. Op 21 februari 1934 verhuist het gezin naar een 
nieuwgebouwde woning aan de Tilburgseweg te Oisterwijk.  Willem 
ontwikkelt zich geleidelijk tot deskundige op het gebied van de kwali-
teit van de verschillende leersoorten. Hij krijgt een leidinggevende 
functie bij Leerfabriek “Oisterwijk“ en gaat de politiek in. Hij wordt 
wethouder van sociale zaken en locoburgemeester en is in die func-
tie een zeer geziene persoonlijkheid. De KVL mag met recht een 
familiebedrijf genoemd worden: eigenaar en leidinggevend personeel 
zijn allen familie van elkaar. We volgen de tekst van een schets over 
het leven van Willem van der Aa, gemaakt door de familie in oktober 
1996.  
 
Politieke carrière  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heersen er in Oisterwijk scherpe 
politieke tegenstellingen. Willem mengt zich regelmatig in deze strijd, 
en dat is niet zonder gevaar. Zijn vrouw Jana maakt zich zorgen dat 
Willem zal worden opgepakt, maar Willem laat zich niet zomaar het 
zwijgen opleggen.  
 
Op 2 september 1946 wordt hij lid van de eerste naoorlogse ge-
meenteraad van Oisterwijk en zal tot aan zijn dood politiek actief 
blijven. Hij treedt in de voetsporen van zijn neef Christ van der Aa, 
oprichter en directeur van de KVL, die van 1919 tot 1927 als raadslid 
en later als wethouder, een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan 
de politieke besluitvorming in Oisterwijk. Het is een tijdrovende taak, 
die Willem vervult naast zijn 40-urig dienstverband bij de lederfa-
briek. Daarnaast is hij ook nog (bestuurs)lid van ongeveer vijftien 
organisaties op kerkelijk, politiek en sociaal-cultureel terrein.  
Werkweken van 70 uur zijn in die periode regel. Daardoor heeft hij 
weinig tijd om thuis bij zijn vrouw en kinderen te zijn.  
 
Willem wordt in 1949 benoemd tot wethouder en zal deze functie tot 
aan zijn dood in 1973 blijven vervullen. Hij krijgt vanzelfsprekend de 
portefeuille Sociale Zaken. Toegevoegd worden Personeelszaken en 
Volkshuisvesting, en later Emigratie, Werkloosheid, Maatschappelij-
ke Zorg en Arbeid.  
In 1953 komt hij in conflict met zijn partij, de KVP, en Willem besluit 
met een eigen lijst uit te komen, “Lijst Willem van der Aa”. Aanleiding 
voor het conflict is het feit dat op de groslijst van de KVP pas op de 
8e plaats een arbeider is geplaatst. De Lijst Willem van der Aa komt 
als grootste uit de verkiezingsstrijd.  
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Bij de verkiezingen van de jaren 1958-1962-1966-1970 blijven de 
“gewone” Oisterwijkers Willem steunen. Hij blijft raadslid en wethou-
der, wordt ook nog locoburgemeester en is ruim acht maanden lang 
waarnemend burgemeester in het burgermeesterloze tijdperk na het 
vertrek van mr. Baron van Hovell. 

Bij de viering van 
zijn 40-jarig dienst-
verband bij de KVL 
krijgt Willem de ere-
medaille in goud, die 
is verbonden aan de 
Orde van Oranje-
Nassau. In 1968 
wordt hij bevorderd 
tot Ridder in dezelf-
de Orde. In maart 
1967 bereikt hij de 
pensioengerechtigde 

leeftijd. Ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als lid van de 
raad, ontvangt hij in 1971 de gemeentelijke legpenning in zilver, op 
het gemeentehuis van Oisterwijk (zie foto). Een pauselijke onder-
scheiding zal hij echter, ondanks zijn jarenlange inzet voor sociale 
rechtvaardigheid, tot zijn teleurstelling niet krijgen (is dit misschien 
de straf voor het verlaten van de KVP?). 
 
Vrijdagmorgen 3 augustus 1973 overlijdt Willem. Burgemeester Funk 
zegt in zijn toespraak tijdens de buitengewone raadsvergadering die 
avond: 
“Zijn voorkomen en gestalte wekten ieders bewondering. Wethouder 
van der Aa hield geen spreekuur, maar was altijd te spreken. Zijn 
grote sociale bewogenheid speelde hem vaak parten en zijn werk 
schreeuwt om een grote mate van dankbaarheid voor alles wat hij is 
geweest en wat hij heeft gedaan.” Jana overlijdt op 18 januari 1978 
op de leeftijd van 74 jaar. 
 
Kinderen 
Willem en Adriana krijgen in de periode 1928-1948 in totaal tien kin-
deren: vier meisjes en zes jongens. Een meisje wordt doodgeboren 
in 1934 en twee meisjes overlijden op zeer jonge leeftijd: Anneke, 6 
maanden oud in 1930 en Nelleke 1,5 jaar oud in 1943.  
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De andere kinderen worden allen in Oisterwijk geboren: Ad op 12 juli 
1930, An op 21 november 1931, Kees op 26 augustus 1938, Christ 
op 4 februari 1940, Piet op 14 mei 1941, Jan op 4 augustus 1945 en 
Sjef op 24 november 1947.  
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VII. HELDENDOM EN EMIGRATIE 
 
Johannes (Jan) Konings woont tot aan zijn huwelijk in de Hasselt 
op de ouderlijke boerderij. Evenals zijn vader, ook het jongste kind, 
blijft hij bij zijn moeder Petronella wonen als vader Mathijs overlijdt. 
Als zij op 14 december 1888 overlijdt, blijft Johannes nog enige tijd 
met broer Hendrikus op de boerderij wonen. Johannes heeft dan al 
enige tijd een relatie met de enkele jaren jongere Maria Cornelia van 
den Hoven, een boerendochter, die in Berkel-Enschot woont en op 
19 april 1868 in Moergestel is geboren. De ouders van Maria Cor-
nelia zijn Peter van den Hoven en Johanna Mathijssen.  
 
Maria Cornelia wordt, zoals gezegd, te Moergestel geboren. Vader 
Peter van den Hoven geeft zijn dochter aan op het gemeentehuis in 
aanwezigheid van twee getuigen: Lambertus Mathijssen, landbouwer 
en een zekere Peter van de Wouw Jz., gemeentesecretaris. Deze 
gemeentesecretaris is een zeer schilderachtig figuur en lid van de 
burgemeestersdynastie Van de Wouw. Zijn grootvader wordt in 1821 
burgemeester van Moergestel. Hij wordt in 1848 opgevolgd door zijn 
zoon Jacobus. Die helpt op zijn beurt in 1851 zijn zoon Peter aan het 
baantje van gemeentesecretaris, maar Peter maakt er een rommeltje 
van. Na 10 jaar evalueert de gemeenteraad zijn werk. De raad be-
oordeelt zijn prestaties als ernstig onvoldoende en hij krijgt een 
schorsing van een week aan zijn broek, maar dat helpt weinig. Hij 
blijft disfunctioneren en teveel drinken. Het duurt uiteindelijk toch nog 
tot 1874 voordat hij definitief het veld moet ruimen. Hij wordt opge-
volgd door Joseph van Hulten, een neef. 
   
Familie Van den Hoven 
De grootouders van Maria Cornelia zijn Cornelis van den Hoven 
(1797), boer en geboren in Loon op Zand en Maria Bra(b)bers 
(1807), geboren in Tilburg.  
In 1849 wonen ze in Tilburg, Oost-Heikant 1362. Op dit adres wor-
den in de periode 1849 tot 1859 de volgende kinderen geboren: Pe-
ter van de Hoven (de vader van Maria Cornelia) op 4 februari 1831, 
Petronella (1835), Cornelis (1838), Johanna (1839), Laurens (1842), 
en Helena (1850).  
In 1854 wordt het gezin van haar grootouders zwaar getroffen. Op 8 
september overlijdt dochter Helena en op 21 september zoon Corne-
lis. Alles wijst erop dat Helena en Cornelis slachtoffer zijn geworden 
van de cholera-epidemie die in 1853 en 1854 heerst.  
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Peter van den Hoven helpt zijn ouders 
In 1849 is vader Peter 18 jaar en woont in Udenhout. Hij is daar in 
dienst bij boer Verhoeven in wijk A nr 54. In september 1854 gaat hij 
terug naar zijn ouders in Tilburg. Alles wijst erop dat hij zich als oud-
ste zoon verplicht voelt, om zijn ouders door de moeilijke periode van 
rouw en verdriet heen te helpen. 
  
De moeder van Maria Cornelia is Johanna Mathijssen, geboren te 
Moergestel in 1836. Ze is het grootste deel van haar leven land-
bouwster te Moergestel. Peter en Johanna trouwen op 14 februari 
1867 in Moergestel. Bruid Johanna gaat niet als maagd het huwelijk 
in. Ze blijkt op 22-jarige leeftijd in Moergestel een dochter ter wereld 
te hebben gebracht, die de naam Cornelia krijgt. In de geboorteakte 
lezen we dat Cornelia op 22 juni 1858 om 13.00 uur wordt geboren 
onder medische begeleiding van een piepjonge 23-jarige dokter Jo-
hannes Antonius Bolsius uit Oisterwijk. Als huwelijksgetuigen treden 
op Hendrik van Huijkelom, 36 jaar en landbouwer, en Jan van Hul-
ten, 44 jaar en hoefsmid beiden woonachtig te Moergestel. Door het 
huwelijk van haar moeder, wordt Cornelia gewettigd. Genoemde Jan 
van Hulten heeft een hechte relatie met de familie Van den Hoven 
want hij treedt bij de meeste geboortes in het gezin van Peter en 
Johanna als medeaangever op. 
 
Onbekende vaders 
Of Peter van den Hoven de natuurlijke vader van Cornelia is, lijkt niet 
waarschijnlijk. Het is namelijk moeilijk aan te nemen dat de biolo-
gische ouders niet trouwen, maar ervoor kiezen om ieder als vrijge-
zel 9 jaar te wachten met het erkennen van hun gemeenschappelijk 
kind.  
Er is nog meer genetische onduidelijkheid: Johanna Mathijssen zelf 
is ook kind van een ongehuwde moeder. Of Johanna haar vader 
heeft gekend is niet duidelijk, hij wordt in haar trouwakte in ieder 
geval niet genoemd.  
Dochter Cornelia wordt op achttienjarige leeftijd op haar beurt even-
eens ongehuwd moeder. Haar kind overlijdt, zeventien maanden 
oud.  
Moeder, dochter en kleinkind worden dus allen ongehuwd moeder. 
Uit onderzoek blijkt dat een dochter van een ongehuwde moeder, 
een bovengemiddelde kans maakt om zelf ook een ongehuwde 
moeder te worden. 
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Alle kinderen van Peter en Johanna worden in Moergestel geboren. 
Maria Cornelia komt op 19 april 1868 ter wereld en is genetisch ge-
zien dus zeer waarschijnlijk hun eerste kind. Moeder Johanna blijft, 
ondanks het groeiende gezin, actief als zelfstandig landbouwster. 
Het gezin verhuist uiteindelijk naar Berkel-Enschot.  
 
Broers en zussen van Maria Cornelia van den Hoven 
Op 24 september 1876 krijgt oudste zus Cornelia op 18-jarige leeftijd 
een dochter die Helena wordt genoemd. Dokter Bolsius is ook nu 
weer de medische begeleider bij de bevalling. Cornelia wettigt het 
kind, dat nog geen twee jaar later op 25 februari 1878 zal overlijden.  
Als nichtje Helena ongeveer een jaar oud is, wordt haar oom Lau-
rens geboren. Maria Cornelia, die dan 8-10 jaar oud is, ziet van zeer 
nabij hoe zowel haar moeder als haar (half)zus bezig zijn met het 
zogen en verzorgen van hun baby. Maria Cornelia wordt ongetwijfeld 
bij de verzorging van beide baby's ingeschakeld. Is deze ervaring 
misschien de aanleiding voor haar latere beroep als baker?  
 
De broers en zussen van Maria Cornelia zijn: Johanna Helena 
(1869-1955) en Cornelis (1871-1871), Adriana (1872) en Cornelis 
(1874), Laurens (1877-1898) en tot slot Cornelis Paulus (1882-
1954), geboren op ‘t Stokske wijk B te Moergestel.  
 
Broer Laurens is pas 21 jaar als hij op 15 oktober 1898 om 4.30 uur 
in de vroege morgen overlijdt in zijn woonplaats Udenhout. Vader 
Peter is al overleden en moeder Johanna moet op 70-jarige leeftijd 
het verdriet alleen dragen. Broer Cornelis, 23 jaar en landbouwer, 
doet aangifte. 
 
Zus Adriana van den Hoven, landbouwster, trouwt op 5 mei 1898 te 
Oisterwijk met Marinus Swinkels, voerman te Tilburg. Marinus en 
Adriana gaan in Udenhout in wijk B op nr 5 wonen, maar binnen 
enkele maanden verhuizen ze naar huis nr 53 in de wijk A. In mei 
1899 komt broer Cornelis van den Hoven (1874) vanuit Berkel bij 
hen wonen. Hij blijft maar kort in Udenhout en vertrekt op 10 sep-
tember 1900 naar Essen in Duitsland. Adriana en Marinus bieden 
ook nog onderdak aan enkele andere familieleden: Adriaan Swinkels 
(1833) uit Esch, de vader van Marinus, en Hendrik van der Pennen 
(1839) uit Waalwijk, een oom van Adriana.  
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Zorg voor ouderen  
Adriana en Marinus 
zijn niet de enigen die 
huisvesting en zorg 
bieden aan oude al-
leenstaande familiele-
den, want er is grote 
behoefte aan hulp en 
verzorging voor oude-
ren, er zijn nog geen 
bejaardentehuizen.  

Huize St. Felix rond 1862 

 
De ouderen die geld hebben, huren hulp of gaan in een pension 
wonen. Wie geen geld heeft en geen kinderen, is volledig overgele-
verd aan de willekeur en liefdadigheid van anderen. Meestal verhuis 
je naar een gesticht voor oude mannen of vrouwen, waar je als ge-
huwden gescheiden woont.  
 
Daarom wordt in 1862 door de Zusters van Liefde uit Tilburg in 
Udenhout in de Kreitenmolenstraat Huize St. Felix gesticht, voor 
bejaarde alleenstaande vrouwen. Het tehuis is speciaal bedoeld voor 
de opvang van bejaarde vrouwen die niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen, geen kinderen hebben om voor hen te zorgen of de noodza-
kelijke zorg en opvang van hun kinderen niet willen of kunnen krij-
gen.  
 
Huwelijk van Jan Konings en Maria Cornelia van den Hoven 
Nu we de familie Van den Hoven wat beter hebben leren kennen, 
gaan we terug naar 1888. Na het overlijden van moeder Cornelia 
van Bridsem, vindt er in de familie Konings een beraad plaats. Bij de 
notaris worden afspraken gemaakt over de verkoop van o.a. de ou-
derlijke boerderij, de grond en het roerend goed. Johannes en Hen-
drikus zijn beiden nog vrijgezel. Er wordt afgesproken dat Johannes 
en zijn broer tijdelijk in de ouderlijke boerderij kunnen blijven wonen 
tot ze andere huisvesting hebben gevonden. Johannes heeft onder-
tussen en een relatie gekregen met Maria Cornelia van den Hoven 
uit de wijk Veldhoven. Begin 1889 moet duidelijk zijn geworden, dat 
zij in verwachting is. Toch wordt er tot het laatste moment gewacht 
met trouwen. Op 9 november 1889 vindt in Berkel-Enschot het hu-
welijk plaats van Johannes met de hoogzwangere Maria Cornelia. 
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De beide ouders van Maria Cornelia zijn aanwezig. Vader en moeder 
Konings zijn overleden. Johannes is op zijn trouwdag wever van 
beroep; daarvoor was hij schoenmaker. 
 
Hendrik Konings, broer van Johannes is getuige, samen met oom 
Jan de Kort, boer en woonachtig te Tilburg. Hij is de man van tante 
Engelina van Bridsem, die met zijn ouders altijd een hechte band 
heeft gehad. Voor Maria Cornelia treden zwager Johannes van 
Nieuwburg, schoenmaker uit Haaren als getuige op, samen met neef 
Bernardus van de Poel, postbode te Tilburg. Hendrik Konings en Jan 
de Kort kunnen niet schrijven, in tegenstelling tot Johannes, en de 
ouders en getuigen van de bruid. 
  
Maria Cornelia bevalt op 10 november 1889, daags na haar huwelijk, 
van een zoon en voorkomt op het nippertje, dat zij in de familie Van 
den Hoven de vierde generatie op een rij is die ongehuwd moeder 
wordt. Het kind wordt zoals de traditie wil, vernoemd naar zijn beide 
grootvaders en krijgt de voornamen Matheus (Konings) Cornelis 

(Van den Hoven). Op het eerste oog lijkt 
het alsof er rond de bevalling sprake is 
geweest van opwinding en paniek. Dat is 
echter niet aannemelijk, want Maria Cor-
nelia is op het tijdstip van de bevalling 
zeer waarschijnlijk "baker". Een baker is 
een vrouw die helpt bij bevallingen. Het 
vak leert ze al doende van een ervaren 
baker.   
 
Baker 
Aan het einde van de 19e eeuw wordt 
gestart met de professionalisering van 
de kraamzorg en ontstaat het officiële 
beroep van vroedvrouw. De baker wordt 
de ongeschoolde hulp van de vroed-
vrouw. 

 
1908: de eerste vroedvrouw in Tilburg aangesteld 
Begin 20e eeuw zet de professionalisering van de kraamzorg verder 
door. Er worden door de kruisverenigingen voor het eerst cursussen 
georganiseerd. Eerst bijscholingscursussen voor bakers, enkele 
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jaren later gevolgd door een opleiding tot kraamverpleegster. Deze 
ontwikkelingen luiden het geleidelijke verdwijnen van de baker in. 
  
De naam baker is afgeleid van het werkwoord inbakeren: het in-
zwachtelen van de baby. Het kind wordt de eerste zes maanden van 
zijn leven, zo strak in doeken gewikkeld dat het zich nauwelijks kan 
bewegen en daardoor tot rust wordt gedwongen. Dat zou goed zijn 
voor het kind en ook zijn ledematen en organen op hun plaats hou-
den ter voorkoming van vergroeiingen. Het lijkt een barbaarse aan-
pak. Wie schetst onze verbazing als we lezen dat in de 90er jaren 
van de vorige eeuw het bakeren weer in zwang raakt, omdat deze 
aanpak in het verleden heeft bewezen huilbaby's en drukke kinderen 
werkelijk tot rust te kunnen brengen. En er zijn aan het eind van de 
20e eeuw heel veel, heel drukke kinderen. 
 
De appel valt niet ver van de boom. Dochter Anna Maria zal ook in 
de kraamzorg gaan werken. Ze wordt opgeleid tot kraamverzorgster 
en zal tot haar huwelijk in 1924 met Lambertus Wortel, het ooievaar-
speldje met trots dragen. 
 
Johannes is ondertussen naarstig op zoek naar een woning. Mis-
schien krijgt hij een tip via Johanna Maria Danklof, de vrouw van zijn 
oudste broer Mathias, die in de Berkdijk woont, dat er daar een wo-
ning vrijkomt.  
Op 23 december 1889 is het zover. Johannes verlaat de boerderij in 
de Hasselt en trekt met vrouw en kind van 1,5 maand oud, in de 
woning. Het lijkt er sterk op dat Johannes onder druk heeft gestaan 
om te verhuizen, want het verblijf in de wijk Berkdijk is maar van 
korte duur. Bij de Volkstelling 1889/1890 wonen ze in De Reit, op nr 
270.  
 
Veel verhuizingen 
Op peilmoment 1889/1890 woont het gezin in De Reit op nr 270. 
In 1891 zijn ze verhuisd naar wijk Veldhoven. Daar wonen ze tussen 
1891 en 1908 op de nrs 1371, 1395 en 1490d. Uiteindelijk betrekken 
ze het pand aan het Schaepmanplein nr 14, waar Johannes met zijn 
vrouw en jongste dochter Adriana wonen tot 1925, het jaar dat ze 
naar Udenhout verhuizen.  
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Kinderen 
De jaren 1890-1898 in de wijk Goirke/Groeseind zijn een mengeling 
van geluk en verdriet. 

 Matheus Cornelis geboren 10 november 1889, overlijdt op 30 
april 1893. 

 Cornelia Anna Maria wordt geboren op 17 mei 1891.  

 Cornelius (Kees) Lambertus wordt geboren op 20 september 
1893. 

 Anna Maria ziet het levenslicht op 13 juni 1896.  

 Petronella Johanna Konings geboren op 24 april 1898, overlijdt in 
december. 

 Johanna Maria geboren op 14 april 1900, ze overlijdt op 10 de-
cember 1901. 

 Adriana (Sjaan) Petronella Johanna wordt geboren op 7 novem-
ber 1904.  

 
December 1901 
Cornelia en Johannes krijgen nog een bittere pil te slikken: de doch-
ters Petronella en Johanna sterven allebei in december 1901 binnen 
een week. Petronella wordt 3 jaar en 8 maanden, Johanna slechts 1 
jaar en 8 maanden. Als een overwinning op dood en verdriet wordt in 
1904 weer een meisje geboren. Ze krijgt de naam Adriana Petronel-
la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Anna Maria, vader Johannes, Adriana Petronella, Cornelius, moeder Maria 
Cornelia en Cornelia Anna.  
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Op 3 maart 1908 verhuist het gezin naar Veldhoven 1490d. Johan-
nes is dan 42 jaar en stoker van beroep. In dezelfde periode woont 
in de buurt van Johannes, op nummer 1394, Maria Petronella Ko-
nings, dochter van zijn broer Godefridus, met haar man Petrus Man-
ni en hun kinderen. Ze zijn vanaf hun huwelijk in 1906, woonachtig in 
de wijk Veldhoven.  
 
Op 1 april 1925 schrijft Johannes zich met vrouw en dochter Adriana 
in bij het Bevolkingsregister van Udenhout. Ze gaan wonen op D 
143. Waarom Johannes met vrouw en dochter naar Udenhout ver-
huist is onduidelijk. Adriana heeft geen beroep en het is de vraag of 
Johannes nog aan het werk is.  
 
Misschien verhuizen ze omdat Maria Cornelia wat dichter bij haar 
zussen wil wonen. In wijk A op nr 49 woont haar een jaar jongere 
zus Johanna Helena van den Hoven (1869) en haar man Petrus van 
Breda. Zus Adriana van den Hoven (1872) en man Marinus Swin-
kels, wonen in dezelfde wijk op nr 153. 
 

 Cornelia Anna Konings  
Op 2 juli 1922 bevalt Cornelia Anna Maria op 31-jarige leeftijd in 
Heerlen van een dochter die ze de naam Riet geeft. Op 24 novem-
ber 1924 treedt Cornelia in het huwelijk met Vincentius Adrianus 
(San) Jansen. Op dat tijdstip is zij dus moeder van een dochter van 
bijna 2,5 jaar oud.  
Er dringt zich meteen de vraag op: wat is de relatie van San Jansen 
met Rietje Konings, de buitenechtelijke dochter van Cornelia Anna? 
Is hij misschien haar vader? Als Vincent de vader is, waarom wacht 
hij 2 jaar alvorens met Cornelia Anna te trouwen? De vooronderstel-
ling dat Rietje niet het kind is van San en Cornelia Anna Konings, 
wint aan kracht als we de geboorteplaats van Rietje zien: Heerlen. 
Waarom bevalt een vrouw, die, zoals we vermoeden, de stad Tilburg 
nog nooit heeft verlaten, zo ver van huis?  
 
In 1912 wordt in Heerlen een Katholieke kweekschool voor vroed-
vrouwen opgericht. De directe aanleiding is de relatief hoge kinder-
sterfte in de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg. De 
school is niet alleen een opleidingsinstituut, maar er is ook een 
vrouwenkliniek, een zuigelingenkliniek en een doorgangshuis voor 
ongehuwde moeders aan verbonden. Wat googelen levert uitgebrei-
de informatie van en over personen die op zoek zijn naar hun her-
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komst, en uitkomen bij de website van de Vroedvrouwenschool van 
Heerlen. Daar zijn hun moeders bevallen en hebben hun kind voor 
adoptie aangeboden.  
Cornelia Anna heeft haar kind niet afgestaan voor adoptie, maar is 
waarschijnlijk met hulp van familie en bekenden op zoek gegaan 
naar een vader voor haar kind. Het is heel goed mogelijk dat moeder 
en kind na de geboorte nog een tijdje in (het doorgangshuis van) 
Heerlen zijn gebleven om verzekerd te zijn van de beste 
kraam(na)zorg die op dat moment beschikbaar is.  
 
Meteen een groot gezin 
Een ongehuwde vrouw met een kind heeft maar weinig kans op een 
gelukkig en verzorgd leven. Het beste is dat ze probeert te trouwen. 
De grootste kans maakt ze bij een weduwnaar met kinderen, dan 
kunnen ze voor elkaars kinderen zorgen. En zo geschiedt het: ze 
ontmoet een weduwnaar, Vincentius (San) Jansen, met 4 jonge kin-
deren.  
Vincentius wordt geboren op 13 april 1884 in Tilburg, Veldhoven 
195, als zoon van Gerardus Martinus Jansen en Johanna Maria 
Stalpers. Het gezin waarin hij opgroeit bestaat uit: 

Wilhelmus Joannes (1873); Petrus Gabriel (1876); Augustinus Joan-
nes (1879) Cornelia Petronella (1881);  San (1884); Johanna Maria 
(1886-1888); in 1888 een doodgeboren dochter; Maria Louisa 
(1890), overleden rond 1974; Joannes Martinus (1893); Wilhelmus 
Cornelis Elisabeth (1898), hij overlijdt in 1900. 

Vincentius kiest hetzelfde beroep als zijn vader en wordt timmerman. 
Het gezin Konings en het gezin Jansen wonen beide in de wijk Veld-
hoven. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Cornelia Anna en San el-
kaar al voor hun huwelijk kenden. 
Vincentius heeft een zeer bewogen leven achter de rug als hij Cor-
nelia Anna leert kennen. Hij trouwt in 1911 met de Tilburgse Johan-
na van Rooij. Uit het huwelijk worden zes kinderen geboren. Twee 
kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd: Catharina (1914) en Wil-
helmus (1917). Catharina overlijdt na ruim 6 maanden. Wilhelmus 
wordt slechts 14 dagen oud. Vier jongens blijven in leven: Siraar, 
Kees, Sjarel en Harrie. Tot overmaat van ramp overlijdt zijn vrouw 
Johanna op 8 september 1920. San blijft alleen achter met 4 kleine 
kinderen. 
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Het gezin van Cor en San 
San is ruim 4 jaar weduwnaar, als hij hertrouwt met Cornelia Anna.  
Hij wil na al de verdrietige en dramatische tegenslagen in zijn eerste 
huwelijk, zijn 4 jongens en zichzelf weer een kans op een gezinsle-
ven geven. Cornelia Anna neemt de zware taak op zich om voor 5 
kinderen te zorgen. Zij krijgt met haar man Vincent nog 4 kinderen, 
allemaal dochters, die in Tilburg worden geboren. 
* Riet Jansen overlijdt in Udenhout op 23 mei 1987. 
* Cornelia (Cor) Jansen geboren op 17 januari 1926, overlijdt 10-

12-1991.  
* Adriana (Sjaan) Jansen, geboren 1 maart 1927, overlijdt op 17 

januari 2005.  
* Huberdina (Dina) Jansen geboren op 27 april 1928. Zij overlijdt 

24 januari 2011.  
* Wilhelmina (Mien) Jansen geboren 11 maart 1935 en overlijdt 

nog in dezelfde maand.  
 
Cornelia Anna Konings overlijdt op 6 juli 1946 aan een hartstilstand. 
San overleeft zijn vrouw ruim 16 jaar en overlijdt 10 september 1962. 
 
Over hoe het de jongens uit het eerste huwelijk van San vergaat is 
het volgende bekend: 
Kees Jansen emigreert rond 1953 naar  Australië. Hij woont in Adel-
aide. 
Siraar trouwt in 1939 met Woutera de Leeuw. Ze krijgen 6 kinderen, 
waarvan de jongste in 1950 na 3 maanden overlijdt.  
Sjarel en Harrie trouwen maar blijven beiden kinderloos. Harrie over-
lijdt in 1995, Sjarel in 2002.  
 

 Cornelius Konings  
Cornelius is vermoedelijk op jonge leeftijd 
vertrokken uit Tilburg. Er is weinig informatie 
over hem te vinden. Uit overlevering weten 
we dat hij getrouwd is met Adriana Hoogen-
dijk en in Rotterdam is overleden. Kees en 
zijn vrouw zijn te zien op de onderstaande 
foto van het dubbelhuwelijk van zijn zussen.  
Gelukkig leeft er nog een familielid dat duide-
lijke herinneringen heeft aan Kees en zijn 
vrouw. Miek van Nunen-Wortel vertelt dat 
oom Kees Konings (zie foto) een avontuurlijk 
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leven heeft geleid. Hij heeft gevaren en zich tot groot verdriet van de 
familie aangemeld bij het KNIL. Hij is overleden als gevolg van te 
grote inspanningen bij het sjouwen van zandzakken in Rotterdam 
tijdens de watersnoodramp in 1953. Hij had een hartkwaal. Wanneer 
hij precies is overleden is niet bekend maar begin mei 1953 leefde hij 
nog, want hij was aanwezig bij het vertrek van zijn broer Jan naar 
Nieuw-Zeeland. 
 
"Hij was een zeer geliefde oom. Jaren heeft hij met zijn vrouw Sjaan 
aan de Putselaan gewoond."  
Miek herinnert zich nog dat het een bovenwoning was, een soort loft 
met een prachtig uitzicht op de Maasbruggen. 
  

 Anna Maria Konings  
Anna Maria wordt kraamverpleegster. Ze trouwt, 28 jaar oud, op 24 
november 1924 met de 24-jarige timmerman Lambertus (Bertus) 
Hermanus Wortel. Lambertus wordt in 19 oktober 1900 te Hilversum 
geboren. 
 
Dubbele bruiloft 
In de 20er jaren van de vorige eeuw heeft ieder arbeidersgezin de 
handen vol om de eindjes aan elkaar te knopen. Elkaar zoveel mo-
gelijk helpen is noodzakelijk om te kunnen overleven. Ook bij trouw-
partijen wordt geprobeerd de kosten zoveel mogelijk in de hand te 
houden. Het combineren van bruiloften komt vrij regelmatig voor. De 
dubbele bruiloft van Cornelia en haar zus Anna Maria baart dan ook 
echt geen opzien. Aan het begin van de 20e eeuw zijn economische 
factoren of familiebelangen absoluut geen overwegingen meer bij het 
zoeken van een levensgezel. De partners kiezen elkaar op grond 
van wederzijdse liefde (en gezond verstand). De tijd tussen het aan-
tekenen en het huwelijk zijn de bruidsdagen. De bruidsdagen heb-
ben geen vastgestelde tijdsduur, maar beslaan meestal een paar 
weken. Die tijd wordt benut om het huwelijk voor te bereiden. Het 
aantekenen van het voorgenomen huwelijk begint op het stadhuis 
met de officiële registratie. Het voornemen wordt gedurende 10 da-
gen schriftelijk aangekondigd in een kastje aan de muur van het 
stadhuis in de gemeente(n) van herkomst van de aanstaande echte-
lieden. 
Bedoeling is om de bevolking gelegenheid te geven om bezwaren 
tegen het huwelijk aan te dragen. Dit gebruik is nog maar kortgele-
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den afgeschaft. Begin 20e eeuw trouwen veel mensen nog in zwarte 
kleding, maar wit is in opkomst. 
Tegenwoordig komt het maar zelden voor dat broers of zussen op 
dezelfde dag trouwen. Iedereen wil zijn of haar eigen, unieke bruiloft. 
Maar zo uniek als er getrouwd wordt, zo veelvuldig en alledaags 
wordt er overigens gescheiden.  
 
De familie Wortel 
De ouders van Lambertus, zijn het echtpaar Wortel-Looyer uit Hil-
versum. Vader Gerrit Wortel is geboren te Hilversum en is verzeke-
ringsagent. Moeder Geertruida Looyer wordt in Amsterdam geboren. 
Het gezin bestaat uit: Hendrikus (Hilversum 1888), Willem (Hilver-
sum 1892), Gerrit Joseph (Hilversum 1894), Geertruijda Maria (Hil-
versum 1897), Lambertus Hermanus (Hilversum 1900), Jacobus 
(Sjaak) (Hilversum 1902) en Hendrikus Antonius (Hilversum 1905). 
Er is in de 20er jaren van de vorige eeuw in Tilburg vanwege de 
bouw van nieuwe stadswijken, werk in overvloed. Lambertus en Ger-
rit Joseph zijn allebei timmerman/meubelmaker. Ze komen als jonge 
ondernemende vrijgezellen naar het zuiden om hun geluk te beproe-
ven, en vestigen zich uiteindelijk in Tilburg. 
 
We weten dat Lambertus bij de familie Konings aan het 
Schaepmanplein in de kost gaat. Er zijn wat vage aanwijzingen dat 
zijn broer Gerrit in de directe omgeving onderdak vindt. 
Beide jongemannen trouwen met een Tilburgs meisje en ontplooien 
zich als als ondernemende vaklieden. Gerrit wordt aannemer en 
Bertus heeft een aantal jaren een eigen bedrijf. 
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Gasten op de dubbelbruiloft van Cornelia en Anna Konings. 
Eerste rij van links naar rechts: Maria Cornelia v.d. Hoven, Cornelia Anna Maria Ko-
nings, bruid. Vincentius Adrianus Jansen, bruidegom. Anna Maria Konings, bruid. 
Lambertus H. Wortel, bruidegom. Geertruyda Looyer, moeder Lambertus Wortel. 
Tweede rij van rechts naar links: Gerrit Wortel, vader van Lambertus. Klazina Wortel? 
Gerrit Joseph Wortel, broer van Lambertus. Wilhelmina de Rooy vrouw van Gerrit 
Joseph Wortel. 
Geertruyda Maria Johanna Wortel, zus van Lambertus. Cornelius Lambertus Konings, 
broer van de twee bruiden. Adriana Hoogendijk, vrouw van Cornelius Konings. Adri-
ana van den Hoven, zus van moeder Maria Cornelia van den Hoven. Marinus Swin-
kels, man van Adriana v.d. Hoven. Familie van Vincent Jansen? Louisa van Gils, 
vrouw van Cornelis Paulus v.d. Hoven. Johannes Konings, man van Maria Cornelia 
v.d. Hoven.  Derde rij van links naar rechts: (met hoed) Cornelis Paulus v.d. Hoven. 
(Achter hem) familie Jansen? Man: familie Jansen? Vrouw: familie Jansen? Jacobus 
Medardus Wortel. Francisca Nagel, vrouw van Jacobus Wortel. Adriana Petronella 
Johanna Konings, zus van de bruiden. Hendrikus Antonius Wortel, broer van Lamber-
tus. 

 
Gerrit Joseph Wortel  
Hij trouwt in 1918 op 23-jarige leeftijd met 21-jarige Tilburgse 
dienstmeisje Wilhelmina de Rooij. Hij is niet alleen een goede vak-
man, maar ook het zakendoen blijkt hem in het bloed te zitten. Gerrit  
start samen met ene Toon Buising het aannemersbedrijf “Wortel en 
Buising”. De firma wordt gevestigd op het adres van Gerrit Wortel 
aan de Hesperenstraat 56 Tilburg. Op 20 februari 1944 overlijdt An-
tonius Buising. De handelsnaam wordt "G. J. Wortel en Zoon v/h 
Wortel en Bujjsing", gevestigd Oranjeplein 45-47 Goirle. Dat beide 
ondernemingen diverse kerken mogen bouwen in Noord-Brabant, 
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(o.a. de Leonardus van Veghelkerk in Helmond) is niet enkel te dan-
ken aan vakmanschap, maar zeker ook aan de onberispelijke repu-
tatie van Gerrit Wortel: hij is een voorbeeldige katholiek. Dat wordt 
bevestigd door neef Jan Wortel, die vanuit Christchurch (Nieuw-
Zeeland) laat weten dat zijn oom rijk was en veel van zijn rijkdom 
aan charitatieve doelen heeft weggegeven. 
 
Op internet vinden we enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Gerrit 
Wortel en zijn compagnon Buising zeer sociale werkgevers zijn. Het 
ene bericht komt uit een interview met een oud-inwoner van Deurne. 
Hij beschrijft hoe zijn vader rond 1934 uit zijn huis wordt gezet, om-
dat hij de huurschuld niet kan betalen. De gemeente en de werkge-
ver spelen daarbij onder een hoedje, waardoor een huisuitzetting 
onvermijdelijk is. De zoon vertelt: 
“De dag daarop vertrok hij (zijn vader) op de fiets naar Eindhoven op 
zoek naar ander werk. Hij werd meteen aangenomen bij bouwbedrijf 
Wortel en Buising. Hij vertelde daar het verhaal over de huisuitzet-
ting en waarom hij bij Van Thiel in Helmond ontslag genomen had en 
dat hij geen inhouding op zijn loon zou accepteren. Zonder probleem 
kon hij bij dit bedrijf beginnen, tot het project waar ze mee bezig wa-
ren af was (…). Jaren later kreeg hij een brief van datzelfde bedrijf, 
met de vraag of hij mee wilde werken aan het bouwen van de Leo-
nardus-kerk in Helmond.”  
 
Aannemer Wortel uit Tilburg levert in 1949 gratis materialen voor de 
bouw van een kapel bij de kerk St Gerardus Majella in Bergeijk. Vol-
gens het Meertens-instituut is het ontwerp voor de kapel afkomstig 
uit de nalatenschap van een architect die werd gefusilleerd op Be-

vrijdingsdag. Die architect kan niemand 
anders zijn dan de gefusilleerde zoon Cor 
Wortel. Vader Gerrit Wortel, die vanaf begin 
1944 samen met zijn zoon Gerardus het 
bedrijf leidt, wil zeer waarschijnlijk op deze 
manier de gedachtenis van zijn gesneuvel-
de zoon Cor eren Deze Cor Wortel zal zeer 
bekend worden in Tilburg en omgeving. Hij 
wordt een Tilburgse oorlogsheld. Er is zelfs 
een straat naar hem genoemd, de “Cor 
Wortelstraat“.  
 
Cor Wortel 
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Neef Jan Wortel herinnert zich de bewuste avond nog heel scherp. 
Hij ligt in Schaepmanstraat 14 in bed, als hij op de deur hoort klop-
pen. Hij hoort zijn vader tegen derden praten. Het blijken Duitse sol-
daten te zijn, die naar een heer Wortel zoeken. Zij denken bij het 
ouderlijk huis van Cor te zijn, maar zijn aan het verkeerde adres. Cor 
blijkt doodgeschoten te zijn dicht bij een nonnenklooster. Hij heeft 
daar enige tijd gelegen voordat de nonnen zijn lichaam uiteindelijk 
naar binnen halen en in een metalen kist leggen. Daarin wordt hij 
ook begraven. Gerrit was erg bezorgd om het welzijn van zijn twee 
zonen. Zover het verslag van Jan Wortel. De dood van Cor is dan 
ook een zware klap voor Gerrit, ofschoon hij wel moet hebben gewe-
ten bij welke uiterst gevaarlijke activiteiten zijn zoon was betrokken. 
Wat is er precies gebeurd? In de oorlogsjaren is café “De Oude Vos“ 
in Oisterwijk het hoofdkwartier van de sabotagegroep Midden-
Brabant. Cor Wortel is een van de leden van deze verzetsgroep. De 
groep beraamt diverse verzetsacties en sabotagedaden en voert ze 
ook uit:  
 
 Het in brand steken van een opslagplaats van de Duitsers in 

Udenhout; 
 Het laten ontsporen van een trein met NSB-sympathisanten en 

munitie; 
 Het doorsnijden van de grote telefoonkabel langs de Bossche-

weg; 
 Het opblazen van een brug in Spoordonk. 
Verder zorgt de groep ook voor de opvang van geallieerde parachu-
tisten. Ze worden verborgen in ondergrondse schuilplaatsen op de 
Kampinaheide. Cor is een durfal en een man van gewapende actie. 
In 1944, het laatste jaar van de bezetting, loopt hij in de Oisterwijkse 
bossen in een valstrik. In het daaropvolgend vuurgevecht wordt hij 
gedood.  
In een andere versie is Cor alleen in de bossen (in de buurt van een 
nonnenklooster?). Als Cor op een Duitse patrouille stuit, probeert hij 
zich te verdedigen en trekt zijn revolver, maar het vuurwapen ketst. 
Hij wordt zonder vorm van proces gefusilleerd. B & W van Tilburg 
besluit op 3 augustus 1950 een straat in de wijk Korvel naar hem te 
vernoemen. 
 
Cultuurverschil 
Ben Verhoof is een afstammeling van Petronella Konings, de oudste 
dochter van Godefridus Konings en Wilhelmina Hersmis. De vader 
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van Ben is in de 50er jaren van de vorige eeuw werkzaam als uit-
voeder bij "Buising en Wortel". Dat is de reden dat de heren Wortel 
en Buising verschillende keren bij zijn ouders thuis zijn geweest. Ben 
heeft nog heldere herinneringen aan Gerrit Wortel.  
 
"Zijn taalgebruik was beslist anders dan de onze; hij was beslist 
geen "Tilburger”! Als hij thee of koffie kreeg van mijn moeder dronk 
hij dat uit het kopje met zijn pink fier omhoog! Vreemd dat zo'n klei-
nigheid je je hele leven bijblijft."  
 
De kleine Ben doet een scherpe observatie: Wortel komt niet van 
hier, hij is niet een van ons. Gerrit en Bertus passen zich in de loop 
van de tijd via gezin en werk voldoende aan de Brabantse cultuur 
aan. Maar de familie uit Hilversum blijft wat onwennig kijken naar de 
eenvoudige, gedweëe en onderdanige Tilburgers. Als Gerrit een 
succesvolle aannemer wordt gaat ook standsverschil een rol spelen.  
 
Lambertus Wortel 
Als Bertus rond 1920 met zijn broer in Tilburg arriveert, gaat hij in de 
kost bij Jan Konings aan het Schaepmanplein. In het niet zo grote 
huis wonen Jan Konings en zijn vrouw met hun 4 kinderen: de oud-
ste nog ongehuwde dochter Cornelia Anna van 31 jaar met haar 
pasgeboren dochter Rietje, zoon Kees 29 jaar, dochter Anna Maria 
26 jaar en nakomertje Adriana 17 jaar. Met Lambertus erbij 8 perso-
nen. Bertus wordt verliefd op Anna Maria. Het Schaepmanplein is 
vlakbij de plek waar Bertus tussen 1928-1929 als uitvoerder in dienst 
is van "NV Buising en Wortel" en leiding zal geven aan de bouw van 
een nieuwe kerk, die vernoemd wordt naar een nieuwe heilige: The-
resia van Lisieux Zij wordt heiligverklaard in 1925.  

 
Zijn dochters Annie (1933) en 
Mieke (1939) zijn in 2009 nog 
steeds trots op het werk van 
hun vader. In het verslag van de 
Open Monumentendag van 13 
september, lezen we dat beide 
zussen, 76 en 70 jaar oud, weer 
aanwezig zijn bij de activiteiten 
in de wijk Theresia.  

Theresia-kerk Tilburg 1938 
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“We lopen voor de derde keer mee. Voor ons is het extra speciaal. 
Onze vader Bertus Wortel, hij was uitvoerder van de bouw van de 
Theresiakerk. Wij zijn ook in de kerk gedoopt en hebben er onze 
communie gedaan. Er stond een gasfabriek midden in de woonwijk. 
Als onze moeder op maandag de was buiten hing, en de wind stond 
een beetje verkeerd, dan zat de was binnen de kortste keren onder 
de roetdeeltjes. 
 
Durf genoeg 
Misschien in het kielzog van het succes van broer Gerrit, probeert 
ook Bertus als zelfstandige de kost te verdienen. Op 9 november 
1931 richt hij samen met zijn zwager Jan Lanslots een bouwbedrijf 
op met de naam “Firma Wortel en Lanslots”. Het bedrijf wordt geves-
tigd op het woonadres van Lambertus, Schaepmanplein 14. Beide 
vennoten hebben gelijke rechten. Bertus en Jan zijn vol vertrouwen. 
Er is werk in overvloed want er worden in Tilburg compleet nieuwe 
wijken gebouwd. Verder verstaan ze hun vak en hebben beiden er-
varing opgedaan in zelfstandige functies. Jan was eerder vennoot 
van “Gebrs. Lanslots” in Alphen (N.Br). Bertus was enkele jaren eer-
der als uitvoerder werkzaam bij de bouw van de Theresiakerk.  
 
Bertus schrijft de firma in december 1931 officieel in bij de Kamer 
van Koophandel in Tilburg, maar nog geen half jaar later op 1 april 
1932 komt Bertus melden dat de vennootschap per 29 maart 1932 is 
opgeheven. Wat is er gebeurd? Waarom gaat de vennootschap al na 
een paar maanden ter ziele? We weten het niet. Er zijn signalen die 
erop wijzen dat Jan Lanslots de financiële kanten van het zakendoen 
niet zo in zijn vingers had. 
 
Bertus zet het bedrijf onder eigen naam verder, maar ook alleen redt 
hij het niet. Op 2 maart 1934 wordt het bedrijf failliet verklaard. De 
rechtbank geeft Bertus 1,5 jaar de tijd om zijn schulden af te betalen.  
Op 7 december 1936 meldt hij zich weer bij de Kamer van Koophan-
del en ondertekent officieel voor de opheffing van zijn bouwbedrijf. 
Hij treedt (weer?) in dienst van “Wortel en Buising”, waar zijn broer 
Gerrit medevennoot is. 
 
Het gezin van Anna Maria Konings en Lambertus Wortel 
 
Begin april 1925 verhuist schoonvader Jan Konings met vrouw en 
jongste dochter Adriana naar Udenhout. Bertus en Anna Maria (An-
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neke) hebben nu het huis voor zich alleen en kunnen beginnen met 
de opbouw van een gezin. 
Ze krijgen 8 kinderen die allemaal op Schaepmanplein 14 worden 
geboren. 
 

 Gerardus (Gerrit) Lambertus geboren op 10 februari 1927.  

 Maria (Zus) Francisca, geboren op 5 augustus 1929 

 Johannes (Jan) Lambertus Hermanus Theresia, wordt geboren 2 
november 1930. Hij is deel van een jongenstweeling. Zijn broertje 
overlijdt bij de geboorte op 3 november 1930.  
De voornaam “Theresia” valt op. Het kan niet anders, dan dat Jan 
(en ook zijn broer Ad) deze naam heeft gekregen omdat zijn va-
der rond hun geboorte uitvoerder was bij de bouw van de There-
sia-kerk.  

 Adrianus Josephus Cornelis Theresia (Ad) geboren 6 maart 1932.  

 Anna (Annie) Francisca, geboren op 2 mei 1933. 

 Geertruida Truus) Cornelis geboren op 14 augustus 1936.  

 Wilhelmina (Mieke) Adriaantje, geboren op 23 juli 1939. 
 
 Gerardus (Gerrit) Wortel 
Gerrit gaat na de Tweede Wereldoorlog in militaire dienst. Van 1945-
1948 is hij bij de luchtmacht. Hij dient in die periode 2 jaar bij de RAF 
en is een jaar op vliegbasis Gilze-Rijen gelegerd. Op 22 juli 1954 
trouwt Gerrit te Tilburg met Maria van de Wouw, geboren op 27 mei 
1931. Zij krijgen 3 kinderen die allen in Tilburg worden geboren: Ber-
tus (1955) Trees (1957) en Ger (1960). 
 
 Maria (Zus) Wortel 
Zus trouwt met Laurentius (Lauran) Pijnenburg uit Tilburg. Daar wor-
den twee Kinderen geboren: Raijmundus (Raymond) Pijnenburg 
(1957) en Laurentius (Laurens) Pijnenburg (1962). 
 
 Jan Wortel 
Jan is er een van een tweeling. Zijn tweelingbroertje overlijdt bij de 
geboorte. Jan wordt timmerman, net zoals zijn vader. Het einde van 
de oorlog maakt ook een eind aan de wens van Jan, om net als zijn 
broer, via militaire dienst een stuk van de wereld te kunnen zien. Dat 
blijft hem dwars zitten. Na de Tweede Wereldoorlog wordt een groot 
aantal jonge mensen door de regering van Nederland gestimuleerd 
om te emigreren, want er is voor hen in eigen land vanwege werk-
loosheid en woningnood weinig toekomst. Wie wil krijgt hulp en voor-
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lichting om goed voorbereid zijn geluk te gaan beproeven in een van 
de landen waar grote behoefte is aan jonge productieve mannen en 
vrouwen die het land kunnen opbouwen (o.a. Nieuw-Zeeland, USA, 
Australië en Canada).  
 
Als Jan als 22-jarige vrijgezel in Tilburg door de stad loopt, ziet hij 
een wervingsposter uit het verre Nieuw-Zeeland. Ze zoeken vaklui. 
Hij is een ervaren timmerman en daar is in Nieuw-Zeeland grote 
behoefte aan. Jan ruikt zijn kans en besluit ter plekke om zich aan te 
melden. Een vakman als Jan hadden ze eigenlijk graag in Nederland 
gehouden om mee te werken aan de wederopbouw, maar de jonge 
vrijgezel kiest voor het avontuur.  
 
In mei 1953 vertrekt hij naar Nieuw-Zeeland. Niet om te emigreren, 
maar om er tijdelijk als contractarbeider te gaan werken. Hij tekent 
voor twee jaar. Maar weet Jan eigenlijk wel waar hij naar toe gaat? 
Dat interesseert hem niet zo. Er is volop goed betaald werk. En na 
afloop van het contract ziet hij wel. Hij weet dan nog niet dat hij niet 
zal terugkeren naar Nederland. 
 

Met het schip de “Sibajak 
“vaart Jan naar Wellington, 
Nieuw-Zeeland, waar hij op 6 
juni 1953 aankomt. Van daar 
reist hij met trein en veerboot 
door naar Dunedin in het 
Zuiden.  
Hij gaat enthousiast aan de 
slag en helpt bij het bouwen 
van de kolossale Roxburgh 
Dam (zie foto). Van het plan 
om naar Nederland terug te 

gaan, komt niets terecht. In 1957 leert Jan in Christchurch, tijdens 
een bal voor Nederlandse emigranten, Wilhelmina (Mien) Maria van 
der Krogt kennen. Zij is eind 1955 met haar ouders met het schip 
“De Waterman“ naar Nieuw-Zeeland gekomen. Wilhelmina is gebo-
ren op 11 november 1935 in Warmond bij Leiden. Op 8 augustus 
1959 trouwen Jan en Wilhelmina in Christchurch. 
Er worden drie kinderen geboren: Johanna Maria Wortel, geboren op 
27 mei 1962, Anna Maria Wortel, geboren op 30 oktober 1964 en 
John Maria Wortel, geboren 16 juli 1966.  
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Jan voelt in het verre Nieuw-Zeeland regelmatig heimwee naar zijn 
geboorteland. Maar emigreren is met wortel en al overgeplant wor-
den in andere grond. En hoe ouder je wordt hoe moeilijker het is om 
een boom weer te verplanten. Je bent niet meer de jonge vrijgezel 
die jaren geleden de wereld intrekt. Je hebt een vrouw, kinderen en 
kleinkinderen en de goede sociale voorzieningen van Nederland 
gelden niet meer voor jou. 
 
Nieuw-Zeeland 
Abel Tasman is de eerste Europeaan die in 1642 aan land gaat. Hij 
is in opdracht van de VOC op weg naar Batavia. Tasman gaat voor 
anker aan de westkust van het Zuidereiland en wordt zeer onvrien-
delijk ontvangen door de Maori’s; enkele bemanningsleden worden 
vermoord (en opgegeten). Hij noemt het eiland Stateneiland, omdat 
hij denkt dat het verbonden is met het Stateneiland van Zuid-
Amerika. Hendrik Brouwer bewijst een jaar later, in 1643, dat Abel 
Tasman het mis heeft en noemt het land, Nova Zeelandia, in 1769 
door captain Cook verengelst tot New-Zealand. Er volgt een in-
stroom van een groot aantal kolonisten. Zij kopen op grote schaal 
grond van de Maori’s. In 1865 wordt Wellington uitgeroepen de offi-
ciële hoofdstad.  

Nieuw-Zeeland is het meest afgelegen land ter wereld. Het dichtst-
bijzijnde land, Australië, ligt op 2000 km afstand. Nieuw-Zeeland telt 
momenteel 3,3 miljoen inwoners. De twee grootste eilanden zijn 
North Island (Noordereiland) en South Island (Zuidereiland). Christ-
church bestaat bijna voor een derde uit parken, plantsoenen en re-
creatieterrein en wordt daarom ook wel de garden city (tuinstad) van 
het land genoemd. Het uitbundig groen levert zelfs de benaming 
"meest Engelse stad buiten het Verenigd Koninkrijk" op. 

 Adrianus (Ad) Wortel 
Ook Ad wordt timmerman. Hij trouwt op 25 mei 1966 te Tilburg met 
Maria (Ria) Jonkers geboren te Moergestel.  
 
 Anna (Annie) Wortel 
Annie trouwt op 28 juli 1954 te Goirle met Jacobus (Sjaak) Schelle-
kens uit Goirle. Hij is eerst in de textiel werkzaam, maar wordt later 
rijinstructeur in het leger. Sjaak overlijdt in 2006 in Tilburg. Er worden 
3 kinderen geboren, allen in Goirle. Hanneke (Hannah) op 20 mei 
1955, Bert op 20 oktober 1956 en Lieke op 5 november 1968. 
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 Geertruida (Truus) Wortel 
Truus volgt de opleiding tot kinderverzorgster op "Bouvigne" te Bre-
da. Maar de zware medicijnen die zij moet innemen tegen epilepsie 
hebben zware bijwerkingen. Hierdoor is ze niet in staat volwaardig 
aan het arbeidsproces deel te nemen. Ze werkt meer dan 15 jaar op 
de sociale werkplaats "De Riethoorn" te Tilburg. Truus overlijdt, 45 
jaar oud, op 20 december 1981 tijdens een wintersportvakantie in 
Interlaken, Zwitserland. Haar onverwachte overlijden in het verre 
buitenland is een grote schok voor de familie en zorgt voor allerlei 
extra complicaties.  
 
 Wilhelmina (Mieke) Wortel 
Mieke trouwt op 8 juli 1971 te Tilburg met de Tilburger Henk van 
Nunen.  
Ze krijgen 2 kinderen: Anna (Anneke) van Nunen geboren op 1 mei 
1973 te Goirle en Joannes (Hans) van Nunen geboren op 1 juli 1975 
te Tilburg. 
 
Moeder Anna Maria overlijdt in 1972 te Tilburg. Lambertus overlijdt 
begin 1981 in “De Kievitshorst” te Tilburg. Enkele jaren eerder moest 
hij een beenamputatie ondergaan en hij heeft toen besloten naar het 
verzorgingshuis te verhuizen. Hij maakt (gelukkig) niet meer mee dat 
zijn dochter Geertruida op 20 december 1981 in Zwitserland op dra-
matische wijze om het leven komt.  
 
Herinneringen van een kleindochter 
Hannah Schellekens heeft zeer levendige herinneringen aan haar 
grootouders. Als kind bezoekt ze hen minstens een keer per week. 
Als ze een jaar of 5-6 oud is, woont ze ruim een jaar bij haar groot-
ouders omdat haar vader als beroepsmilitair in Duitsland is gelegerd 
en haar moeder het alleen met drie kleine kinderen even niet kan 
trekken. In het huis aan het Schaepmanplein wonen, naast haar 
grootouders, ook nog oom Ad, tante Truus en tante Miek. Ze mag 
altijd lang opblijven tot opa terugkomt van zijn werk, want rond 1958 
werkt hij ver weg in Bergen op Zoom.  
Ze zit vaak met opa achter in het schuurtje, waar hij bezig is met het 
maken van allerlei nuttige voorwerpen zoals speelgoed en kinder-
meubeltjes. Opa Bertus heeft als geboren Hilversummer, altijd moei-
te gehad met de Brabantse aard. Niet de gezelligheid en de gemoe-
delijkheid riepen bij hem irritatie op, maar wel de dominantie van de 
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katholieke geestelijkheid en de gedweeheid waarmee de mensen 
zich door "mijnheer pastoor" lieten commanderen. Hannah herinnert 
zich dat het een zoete inval was bij opa en oma. Haar grootmoeder 
houdt van gezelligheid, er is vaak bezoek en iedereen kan aan tafel 
aanschuiven. 
 
Verhuizen 
Na tientallen jaren op het Schaepmanplein te hebben gewoond ver-
huizen Bertus Wortel en zijn vrouw samen met hun dochters Truus 
en Miek naar een flat in de Nassaustraat. Hun oudste zoon Gerrit 
trekt met zijn gezin in het ouderlijke huis. Dochter Miek gaat enkele 
maanden later in de Minister Van Sonstraat wonen. 
 
Moeder Anna wordt geleidelijk aan meer vergeetachtig en verzor-
gingsbehoeftig, waardoor opname in het verzorgingstehuis "De Kie-
vitshorst" noodzakelijk wordt. Haar man Bertus en dochter Truus 
blijven in de Nassaustraat wonen. Met Anna gaat het steeds slechter 
tot ze op 16 juli 1972 overlijdt. Enkele maanden na haar overlijden 
kan Bertus in verzorgingstehuis "De Kievitshorst" een kamer met 
balkon krijgen. Na goed overleg wordt besloten dat Truus in de Nas-
saustraat kan blijven wonen; ze is voor het eerst zelfstandig.  
Ook Bertus gaat sukkelen en begin 1975 moet een been worden 
geamputeerd. Ondanks deze handicap heeft hij toch nog vaak geno-
ten van wandelingen in "Het Wandelbos". Op 24 januari 1981 over-
lijdt hij op 80-jarige leeftijd. Zijn wens om 80 jaar te worden is in ver-
vulling gegaan. 
Gelukkig maakt hij de dramatische dood van zijn dochter Truus in 
december van datzelfde jaar niet meer mee. 
 
 Adriana Petronella Johanna Konings 
Adriana, het jongste kind van Johannes en Cornelia, vertrekt begin 
april 1925 met haar ouders naar Udenhout. Het is niet helemaal dui-
delijk waarom zij verhuizen. Er zijn geen beroepsmatige redenen 
bekend (wanneer zij in 1931 trouwt, geeft ze op geen beroep te heb-
ben). Of haar vader Johannes dan nog werkt is ook onbekend. 
Ze volgt van nabij hoe haar zwager Bertus Wortel stappen zet om 
een eigen bedrijf op te zetten. Zijn broer Gerrit Wortel is zijn grote 
voorbeeld. Bertus kent al enige tijd collega-timmerman Jan Lanslots. 
Jan Lanslots wordt geboren op 17 juli 1905 in de gemeente Alphen 
en Riel, maar woont bij zijn ouders in Tilburg. Hij is een wat rustelo-
ze, ondernemende man, vol ideeën over een toekomst als zelfstan-
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dig ondernemer. We nemen aan dat Sjaan de administratie verzorgt 
voor het timmerbedrijf dat haar man Jan Lanslots korte tijd samen 
met Bertus Wortel heeft. 
 
Huwelijk 
Jan Lanslots is als timmerman werkzaam op de Tilburgse Hout Cen-
trale (THC). Daar zit Sjaan Konings op kantoor; ze heeft de mulo 
gedaan. Zij krijgen een relatie en trouwen op 16 juni 1931 in Uden-
hout. Het is niet echt een feestdag, want moeder Cornelia is ander-
half jaar eerder, in januari 1930 overleden. Vader Jan Konings is 65 
jaar, zonder beroep en weduwnaar. Ook de beide ouders van de 
bruidegom Jan Lanslots, Jacobus Lanslots en Jacoba Biemans, 
wonen de huwelijksplechtigheid bij. Op de trouwdag wordt Jan inge-
schreven in de Burgerlijke Stand van Udenhout en gaat met Adriana 
wonen in de Burgemeester Van Heeswijkstraat op D 184. Vader 
Johannes trekt bij hen in. Er bestaan bij Jan vergevorderde plannen 
om samen met Bertus Wortel een eigen bouwbedrijf te starten. Op 9 
november 1931, ruim 5 maanden na hun trouwdag, is het al zover: 
de firma “Wortel en Lanslots” is officieel een feit. Maar de vennoot-
schap wordt op 29 maart 1932 weer ontbonden. Jan stapt eruit en 
Bertus Wortel gaat alleen door met het bedrijf.  
Het is niet meer te achterhalen wat de reden is van het abrupte ein-
de van het korte avontuur van beide zwagers. Met vakmanschap 
heeft het niets te maken. 
 
Korte tijd later, op 10 juli, wordt hun eerste kind geboren. Jan ver-
dient weer als timmerman de kost, maar heeft zijn wens om zelf-
standig ondernemer te worden nog niet opgegeven. Eind februari 
1934, Adriana is al enkele maanden zwanger, verhuist het gezin 
samen met grootvader Johannes naar de Enschotsestraat 8 in Til-
burg.  
De redenen voor deze verhuizing naar Tilburg zijn niet duidelijk. 
Daar wordt in juli hun tweede zoon geboren. Ongeveer een jaar la-
ter, op 1 februari 1935, wonen ze officieel weer in Udenhout. Jan 

blijkt nu zijn geluk in de horeca te willen zoeken: hij 
heeft een café-restaurant overgenomen gelegen in 
de Kreitenmolenstraat nr C 169 (toen Stationstraat).  
 
Jan verdwijnt spoorloos  
Het gaat goed met het café-restaurant. Jan heeft zijn 
zinnen gezet op een muziekautomaat en neemt in 
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1944 de trein naar Amsterdam. Vage informatie doet vermoeden dat 
Jan in de buurt van Utrecht wordt opgepakt en naar Amersfoort 
overgebracht. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat hij het grote risico 
neemt om naar Amsterdam te reizen. Hij weet dat razzia’s aan de 
orde van de dag zijn, want de Duitsers loeren op elke man om als 
dwangarbeider in te zetten in de Duitse oorlogsindustrie. Waarom 
neemt een man, vader van een jong gezin, zulk groot risico voor een 
muziekautomaat? Is Jan dan zo naïef of onnadenkend? De gedachte 
komt op, dat de koop van een muziekautomaat, een dekmantel kan 
zijn geweest voor koeriersactiviteiten voor het verzet. Voor deze 
vooronderstelling is geen enkel bewijs geleverd. Na een lange perio-
de van grote onzekerheid over wat er is gebeurd, komt op 8 septem-
ber 1945 het bericht dat Jan op 21 december 1944 is omgekomen in 
het concentratiekamp Hamburg-Neuengamme. In 1946 wordt een 
overlijdensakte opgemaakt (nr. 26), waarin de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van Udenhout schrijft:  
 
Op 6 mei 1946 is door mij ambtenaar van den burgerlijke stand der 
gemeente Udenhout ingeschreven een in gevolge artikel vijftig van 
het Burgerlijk Wetboek ontvangen uittreksel uit het register van over-
lijden der gemeente Hamburg in Duitschland waaruit blijkt, dat op 
een en twintig december negentien honderd vier en veertig ten vijf 
ure veertig te Hamburg-Neuengamme Duitschland is overleden 
Lanslots Johannes echtgenoot van Konings Adriana, oud negen en 
dertig jaren, timmerman geboren te Alphen en wonende alhier.”    
Hij laat een weduwe achter met 5 kleine kinderen.  
 
Het gezin van Jan Lanslots 
Als vader Jan spoorloos verdwijnt, staat Sjaan voor de haast onmo-
gelijke taak om haar 5 jonge kinderen op te voeden en een café-
restaurant draaiende te houden.  

 Jacobus Johannes Gerardus (Sjaak) geboren 10 juli 1932 te Til-
burg, is 12 jaar.  

 Joannes Cornelius Gerardus Maria (Jan), geboren 27 juli 1934, is 
10 jaar.  

 Ger geboren op 3 maart 1938 is 6 jaar.  

 Ben geboren 4 september 1939 is 5 jaar. 

 Hennie Lanslots geboren 12 mei 1944 is nog een baby. 
 
Het café-restaurant geeft natuurlijk bestaanszekerheid. Haar vader 
helpt haar zo goed als hij kan, maar voor een alleenstaande vrouw 
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blijft het een te zware taak. Hoe het met Jana en haar kinderen is 
vergaan weten we niet veel, omdat de toegang tot de archiefgege-
vens is geblokkeerd. Jana hertrouwt in 1944 met Johannes Jose-
phus Robben. Er zijn maar enkele summiere gegevens beschikbaar. 
Adriana overlijdt op 5 juni 1964. Haar oudste zoon Sjaak overlijdt op 
5 januari 1999 na een huwelijk met Jeanne Kokx. Hennie trouwt met 
Corrie van Gils. Hij overlijdt op 7 mei 1981 te Gilze-Rijen. Van de 
andere kinderen zijn helemaal geen gegevens bekend. 

Deze opname is waarschijnlijk in het jaar 1939 gemaakt. De 2 oudste kinderen 
Lanslots staan samen met hun moeder Adriana en drie dochters van San Jansen voor 
het café-restaurant in Udenhout. Vlnr Cor Jansen, Dina Jansen, Sjaan Konings, Riet 
Jansen en de 2 kinderen. 

 
De laatste levensfase van Johannes en Maria Cornelia  
Op 19 januari 1930 overlijdt Cornelia van den Hoven in haar huis in 
Udenhout. Ze wordt bijna 62 jaar. Johannes is dan 64 jaar. Het is 
een geluk dat hij kan terugvallen op zijn dochter Sjaan die bij hem 
inwoont. Zij heeft serieuze omgang met Jan Lanslots. Op 16 juni 
1931 is de bruiloft.  
Johannes blijft in Udenhout wonen en maakt de paniek en onzeker-
heid mee als schoonzoon Jan niet terugkeert van een treinreis naar 
Amsterdam. Hij moet het allemaal alleen verwerken. Hij woont onder 
een dak met zijn dochter Jana en ziet de ontreddering in het jonge 
vaderloze gezin. Met het verstrijken van de tijd vervliegt de hoop op 
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een behouden terugkomst. Het is de kwellende onzekerheid die het 
onmogelijk maakt te accepteren en te berusten zodat het verwer-
kingsproces kan beginnen. 
Jan beseft op 6 mei 1946, tijdens de officiële bekendmaking van het 
overlijden van zijn schoonzoon Jan Lanslots dat hij zichzelf aan het 
overleven is. Hij heeft zijn ouders en al zijn broers en zusters over-
leefd. Als op 6 juli 1946, zijn dochter Cornelia, op 55-jarige leeftijd 
sterft, slaan bij Jan het verdriet en eenzaamheid hard toe: een ouder 
dient zijn kinderen niet te overleven.  
 
Terug naar Tilburg 
Als dochter Sjaan besluit te hertrouwen, is er niets meer dat Jan aan 
Udenhout bindt. Hij verhuist terug naar Tilburg, zijn geboortestad, en 
gaat volgens de gegevens in het archief, wonen op het adres 
Schaepmanplein 14 (later Horversplein genoemd). Daar woont zijn 
dochter Anna Maria met haar man Bertus Wortel en kinderen.  
Jan Wortel, uit Christchurch Nieuw-Zeeland laat echter weten, dat 
zijn grootvader de laatste jaren van zijn leven niet aan het 
Schaepmanplein heeft gewoond. Jan kan het weten want hij heeft tot 
1953 op dat adres gewoond, het jaar dat hij naar Nieuw-Zeeland 
vertrekt.  
Jan Konings overlijdt op 9 oktober 1951 in Tilburg, op de leeftijd van 
85 jaar.  
Een begrafenisondernemer doet aangifte. Met de dood van hun 
jongste kind eindigt de levensgeschiedenis van het gezin van Mathijs 
Konings en Cornelia van Bridsem. 
 
TOT SLOT 
 
Met de dood van Jan Konings komt er definitief een einde aan de 
periode van Mathijs Konings en Cornelia van Bridsem en hun kin-
deren. We hebben gezien dat tussen 1822, het geboortejaar van 
Mathijs en het overlijden in 1951 van zijn jongste kind, de wereld 
onherkenbaar verandert.  
 

 De industriële revolutie en het ontstaan van de arbeidersklasse. 

 Het verdwijnen van de kleinschalige agrarische samenleving.  

 Het verdwijnen van het analfabetisme door de komst van onder-
wijs voor iedereen.  

 De verbetering van de medische zorg en de succesvolle bestrij-
ding van besmettelijke ziekten.  



 
 

171 
 

 Het ontstaan van betere hygiënische woon- en leefomstandighe-
den door de komst van sociale woningbouw 

 De aanleg van waterleiding, gasvoorziening en riolering.  

 De spectaculaire uitbreiding van de vervoersmogelijkheden.  

 Het aarzelende begin van democratie.  
 
De geschiedenis van het gezin Konings-van Bridsem ligt ingeklemd 
tussen twee oorlogen. De prille jeugd van vader Mathijs (1822) wordt 
sterk beïnvloed door de groeiende spanningen met de Zuidelijke 
Nederlanden en het uitbreken van de Belgische afscheidingsoorlog. 
Zijn zoon Johannes, de hekkensluiter, overlijdt enkele jaren na de 
Tweede Wereldoorlog.  
De 20e eeuw zal belangrijke vooruitgang kennen maar natuurlijk ook 
de verschrikkingen van twee wereldoorlogen en een mondiale re-
cessie. Deze gebeurtenissen zullen het leven bepalen van de gene-
ratie die rond 1900 wordt geboren en opgroeit in de nieuwe eeuw.  
 
We hadden nog wat langer kunnen wachten met het laten verschij-
nen van een familiegeschiedenis. Dan hadden we over meer gege-
vens kunnen beschikken, meer familieleden kunnen opsporen en 
hun verhaal kunnen horen. We gaan er echter van uit dat we met 
publicatie van ons verhaal op diverse genealogiewebsites beter in 
staat zullen zijn om de onbekende familieleden en andere waarde-
volle informanten te bereiken. 
 
Wat we al hadden verwacht is volledig uitgekomen: familieonderzoek 
is een reis terug in de tijd en opent ongekende werelden. Aan het 
begin van onze ontdekkingstocht dachten we dat de 19e eeuw enkel 
een suffe periode was vol ongeletterdheid, armoede en preutsheid. 
Niets blijkt minder waar te zijn.  
We kunnen niet wachten met het voortzetten van onze reis terug in 
de tijd. Naar de voorouders van Mathijs: zijn overgrootvader die in 
1754 vanuit Genk in Tilburg aankomt en de Tilburgse tak sticht.  
 
 
Ad Konings 
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Bijlage I: Belangrijkste geraadpleegde digitale bronnen 
 
www.regionaalarchieftilburg.nl 
Website Regionaal Historisch Archief Tilburg 
 
www.historie. Tilburg.   
De website van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. 
 
www.cubra.nl 
Webmagazine van de stichting Cultureel Brabant 
 
Home.planet.nl/vamels098/ 
Genealogiewebsite van de familie Van Amelsfort  
 
Wapedia.mobi/nl/19e_eeuw 
 
Nl.wikipedia.org 
 
www.katholieknederland.nl 
Website van RKK 
 
www.inghist.nl/onderzoek/perioden/19e_eeuw 
Website Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
 
www.dbnl.org  
Digitale bibliotheek voor Nederlandse Letteren.  
Brugmans. I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw. 
Trommelen. J.R.O. Trommelen Tilburgse Toponiemen in de 16e 
eeuw 
 
Watwaswaar.nl 
Centrale website voor kadastrale gegevens en historische kaarten. 
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Bijlage II: De erfgenamen van Mattheus Joannes Konings 
 
1. Adrianus Joannes Mutsaers, fabrieksarbeider, Abdij van Lil-

boschstraat 9, geboren 1 juni 1909. 
2. Anna Maria Catharina Mutsaers, zonder beroep, Bosscheweg 

198a, geboren 25 juli 1911, getrouwd met Vermelis. 
3. Maria Arnolda Mutsaers, fabriekarbeidster, Hoefstraat 169, 

geboren 28 maart 1916, ongehuwd. 
4. Catharina Elisabeth J. Mutsaers, winkelbediende, Hoefstraat 

181, geboren 13 maart 1918, is getrouwd met Van Gog. 
5. Martina Maria Mutsaers, zonder beroep, Duurlostraat 60 Am-

sterdam, geboren 15 juli 1922, is getrouwd met Van Zijl. 
6. Johannes Antonius Mutsaers, fabrieksarbeider, Kanariestraat 

13 te Mill, geboren 23 december 1923. 
7. Engelbertus Nicolaas Henricus Mutsaers, fabrieksarbeider, 

Van Alphenstraat 6, geboren 2 juni 1925. 
8. Petrus Aloysius Konings, fabrieksarbeider, St Janstraat 96, 

geboren 18 februari 1924. 
9. Petrus Aloysius Konings, arbeider, Burrowstreet 12 te Ontario 

Canada, geboren 9 juli 1922. 
10. Franciscus Gerardus Konings, arbeider, Esdoornstraat 18 te 

Beverwijk, geboren 15 oktober 1923. 
11. Johannes Henricus Konings, fabrieksarbeider, De Ruijter-

straat 76, geboren 19 augustus 1927. 
12. Gerdina Petronella Joanna Konings, zonder beroep, Abdij 

van Egmondstraat 33, geboren 24 april 1931, getrouwd met de 
heer Vrinds.  

13. Wilhelmus Petrus A. van den Dries, priester, Trappistenabdij 
Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, geboren 8 juni 1915. 

14. Petrus Joannes Maria van den Dries, fabrieksarbeider, Pro-
fessor Huizingastraat 7, geboren 2 juli 1918. 

15. Antonetta Josephina Maria van den Dries, zonder beroep, 
Troubadourplein 1, geboren 13 december 1919, getrouwd met 
de heer Tijling (?). 

16. Joannes Henricus Antonius van den Dries, arbeider, Robert 
Fruinstraat 15, geboren 6 maart 1921. 

17. Cornelia Elisabeth Maria van den Dries, dienstbode, Fox 
Road West Reding Connecticut USA, geboren 24 oktober 1922, 
ongehuwd. 

18. Bernardus Petrus Antonius van den Dries, arbeider, Trans-
vaalplein 19, geboren 4 augustus 1924. 
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19. Christianus Josephus Antonius van den Dries, beroepsmili-
tair, Bonifaciusstraat 3 Utrecht, geboren 14 maart 1926. 

20. Anna Cornelia van den Dries, zonder beroep, Valentijnstraat 
1, geboren 21 september 1927 getrouwd met de heer de Brou-
wer. 

21. Maria Josepha van den Dries, schoenstikster, Valentijnstraat 
3, geboren 5 maart 1929, ongehuwd. 

22. Johanna Elisabeth van den Dries, zonder beroep, Hoog-
vensestraat 2a, geboren 18 december 1931, getrouwd met de 
heer Doevendans. 

23. Catharina Maria Adriana Brocken, winkelbediende, Sta-
ringstraat 13, geboren 27 juni 1928, getrouwd met de heer 
Glaudemans. 

24. Petrus Joannes Henricus Brocken, winkelier, Oerlesestraat 
186, geboren 16 oktober 1931. 

25. Petrus Aloysius Johannes Konings, arbeider, Rubensplein 
28, geboren 14 januari 1924. 

26. Jacoba Antonetta Konings, zonder beroep, Groenstraat 224, 
geboren 24 juli 1926, getrouwd met Sebrechts. 

27.  Johannes Antonius Petrus Konings, arbeider, Van Goor-
straat 23, geboren 13 december 1928. 

28. Adrianus Joannes Josephus Konings, arbeider, Banning-
straat 27, geboren 16 maart 1930. 

29. Bernardus Cornelis Konings, arbeider, Oude Langestraat 35, 
geboren 10 november 1931. 

30. Johannes Petrus Adrianus Konings, kantoorbediende, Wan-
delboslaan 35, geboren 13 januari 1933. 

31. Elisabeth Petronella Johanna Konings, zonder beroep, Kel-
dermansstraat 94, geboren 30 april 1935. 

32. Aloysius Petrus Johannes Konings, timmerman, Kaapseweg 
43 Eindhoven, geboren16 juli 1936. 

33. Anna Maria Petronella Antonia Konings, zonder beroep, 
Noorwitsstraat 37, geboren 13 juni 1924 gehuwd met Hoeckx. 

34. Gerarda Maria Helena Konings, zonder beroep, Noor-
witsstraat 36, geboren 20 september 1924 gehuwd met Staps. 

35. Maria Petronella Konings, zonder beroep, Antiloopstraat 28 
Breda, geboren 4juni 1928, getrouwd met van den Hoven. 

36. Adriana Maria Petronella Konings, werkster, Kapelstraat 91, 
geboren 4 maart 1930, ongehuwd. 

37. Petrus Martinus Cornelis Konings, leraar, Rua P. Eustaquio 
2289, 1133 Belo Horizonte N. G. Brasil, geboren 19 juli 1932. 
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38. Johanna Maria Cornelia Konings, zonder beroep, Groenstraat 
226, geboren 23 december 1933, is getrouwd met van Hoessel.  

39. Elisabeth Johanna Konings, stopster, Lavendelweg 47, gebo-
ren 20 april 1935, is getrouwd met Muijen.  

40. Christina Anna Leijtens, zonder beroep, Teisterbandlaan 8 
Waalwijk, geboren 23 februari 1926, getrouwd met Thomassen.  

41. Anna Christina Leijtens, zonder beroep, Prins Hendrikpark 7 
Kaatsheuvel, geboren 25 april 1928, is getrouwd met Damen.  

42. Petrus Johannes Antonius Leijtens, arbeider, Vessemstraat 
59 Waalwijk, geboren 2 mei 1929. 

43. Johanna Petronella Josephina Leijtens, zonder beroep, 
Merwedestraat 13 Waalwijk, geboren 12 augustus 1930, is ge-
trouwd met De Vaan. 

44. Maria Anna Cornelia Leijtens, zonder beroep, Van Lovellaan 
59  Waalwijk, geboren 28 oktober 1931 getrouwd met Hamers.  

45. Cornelia Petronella Leijtens, zonder beroep, Hoogeind 44 
Waalwijk, geboren 17 februari 1933, is getrouwd met Van Son. 

46. Elisabeth Maria Leijtens, zonder beroep, Hugo de Vriesstraat 
8 Waalwijk, geboren 26 mei 1934, is getrouwd met de heer Van 
Son. 

47. Johannes Petrus Leijtens, timmerman, Van Renesse Van 
Baarnstraat 19 Waalwijk, geboren 22 april 1936. 

48. Louisa Johanna Maria Leijtens, zonder beroep, Van Renesse 
Van Baarnstraat 19 Waalwijk, geboren 6 juli 1937. 

49. Adrianus Antonius Leijtens, kantoorbediende, Van Renesse 
Van Baarnstraat 19 Waalwijk, geboren 26 april 1940, onge-
huwd. 

50. Pierre Antoine Konings, arbeider, Bossuitstraat 122 Moen 
Belgie, geboren 5 oktober 1929. 

51. Yvette Leonie Konings, zonder beroep, St. Denijsstraat 58 
Moen Belgie, getrouwd met de heer Rijckborch.  

52. Rene Maria Konings, zonder beroep, Keiberg 47 Moen Belgie, 
geboren 20 augustus 1936, is getrouwd met de heer de Cock.
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Bij de notariële akte van scheiding en deling is een ongedateerd 
lijstje aangetroffen met de volgende adressen. 
 
Kinderen Familie Leijtens-Konings. 
Fam.  J. Thomassen-Leijtens De Mede 43  Waalwijk 
Fam.  W. Damen-Leijtens Fr. Hendrikpark 7 Kaatsheuvel 
Fam.  Verwijmeren-Leijtens v.d. Merwedelaan 13 Waalwijk 
Mevrouw Hamers-Leijtens Prof. Nolenslaan 8 Waalwijk 
Fam. P. Leijtens- v.d. Hoven Joh. Vermeerlaan 1 Waalwijk 
Mevr. Van Son-Leijtens Ambrosiusweg 53 Waalwijk 
Fam.  van Son-Leijtens Burg.v.d.Heydenl.13 Kaatsheuvel 
Fam.  Brouwers-Leijtens Mr.Spr.v.Eycklaan 14 Waalwijk 
Fam.  Leijtens van Grinsven De Indus 10 Drunen 
 
Kinderen Fam.  Konings - van Loon. 
Fam. P. Konings-Snoeys 12 Burrowstr. Cambridge/  
  Ontario  
Fam. F. Konings Hopliedenkade 119 Tilburg 
Fam. F Vrinds- Konings Abdij v. Egmondstraat 33  Tilburg 
Fam. J. Konings Piet Heinstraat 28  Drunen 
 
Kinderen Fam. Konings- Emmen. 
Fam. P. van Hoessel-Konings Groenstraat 226 Tilburg 
Fam. J. Muyen-Konings Anna Pauwlonahof 115 Tilburg 
Mevr. Van den Hoven-Konings Antiloopstraat 28 Breda 
Fam. v.d. Broek-Konings Offenbachstraat 23 Tilburg 
Mevr. A. Hoeckx-Konings Hart v. Brabantlaan 1022  Tilburg 
Fam. H. Staps-Konings Noorwitstraat 36 Tilburg 
 
Kinderen Fam.  Konings-Catour. 
Fam. P. Konings-Terlin Bossuitstraat 134 Zwevegem- 
  Moen (B) 
Fam. Rijckbosch-Konings Ter Moude 34  idem 
Fam. Quidousse-Konings Meensesteenweg 330 Bissegem(B) 
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Bijlage III: STAMBOOMGEGEVENS MATHIJS KONINGS 
 
Mathijs Konings x Cornelia van Bridsem 
* 19.11.1822 Tilburg  * 03.09.1821 Hilvarenbeek 
+ 02.01.1885 Tilburg  + 14.12.1888 Tilburg 
x 07.04.1853 Tilburg     
       

I. Mathias Konings x Johanna Maria Danklof 
* 08.04.1853 Tilburg  * 17.08.1855 Tilburg 
+ 01.09.1919 Tilburg  + 21.02.1915 Tilburg 
x 20.08.1879 Tilburg     
       
a. Johanna Konings x Hermanus B. Verdonk 
* 19.01.1880 Tilburg  * 23.02.1876 Waalwijk 
+ 05.01.1957 Udenhout  + 04.11.1953 Tilburg 
x 11.02.1903 Tilburg     
       
1. Hendrina Verdonk x Johannes M. de Jong 
* 25.05.1903 Tilburg  * 15.08.1899 Tilburg 
+ 08.01.1977 Tilburg  + 11.01.1982 Tilburg 
x 09.07.1924 Tilburg     
       
2. Johannes P. Verdonk x Elisabeth Schoutens 
* 31.03.1905 Tilburg  * 28.11.1908 Tilburg 
+ 10.06.1951 Tilburg  + 20.08.1978 Tilburg 
x 15.05.1929 Tilburg     
       
3. Theodorus Verdonk x Henrica J.M. van den Berg 
* 26.03.1906 Tilburg  * 15.02.1906 Tilburg 
+ 15.04.1967 Tilburg  + 06.01.1990 Tilburg 
x 08.09.1930 Tilburg     
       
4. Petronella Verdonk x Gerardus Hooijmaijers 
* 20.07.1907 Tilburg  * 18.05.1898 Dongen 
+ 10.02.1994 Tilburg     
x 08.05.1935 Tilburg     
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5. Johanna M. Verdonk   
* 17.04.1909 Tilburg  *   
+ 17.05.1909 Tilburg  +   
       
6. Anna Maria C. Verdonk x Johannes A.M. Leyten 
* 21.01.1911 Tilburg  * 08.12.1909 Tilburg 
+    + 04.08.1964 Tilburg 
x       
       
7. Antonia Verdonk   
* 25.09.1912      
+ 07.08.1913      
       
8. Cornelis H. Verdonk x Petronella M. van Gestel 
* 27.09.1914 Tilburg  * 22.02.1918 Tilburg 
+ 25.03.1991 Tilburg  + 18.08.2008 Tilburg 
x       
       
9. Maria Ant. Verdonk     
* 24.10.1915 Tilburg     
+ 17.04.1916 Tilburg     
       
10. Adrianus Verdonk x Lucia C. van Peer 
* 18.08.1919 Tilburg  * 17.03.1919 Oudenbosch 
+ 31.03.1969 Tilburg  + 04.10.1945 Tilburg 
x       
       
b. Henricus Konings     
* 06.02.1881 Tilburg     
+ 21.09.1881 Tilburg     
       
c. Antonia M. Konings x Aloijsius D. van Ierland 
* 28.05.1882 Tilburg  * 1.10.1877 Tilburg 
+ Voor 1954 Tilburg  + 01.03.1954 Tilburg 
x 07.06.1905 Tilburg     
S 23.05.1930 Tilburg     
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1. Franciscus van Ierland x Catharina A.A. Jansen 
* 26.09.1905 Tilburg  * 20.04.1908 Tilburg 
+ 20.08.1967 Tilburg  + 02.03.1973 Tilburg 
x 27.05.1930 Tilburg     
       
2. Johanna van Ierland x Franciscus J. van Berkel 
* 27.10.1906 Tilburg  * 02.12.1906 Tilburg 
+ 15.06.1993 Tilburg  + 29.01.1984 Tilburg 
x 12.11.1928 Tilburg     
       
3. Nicolaas F. van Ierland x Nettie Graft 
* 30.10.1907 Tilburg     
+ 16.03.1993 Tilburg     
       
d. Petronella Konings     
* 30.03.1884 Tilburg     
+ 29.03.1901 Tilburg     
       
e. Cornelia Konings     
* 20.08.1885 Tilburg     
+ 02.05.1887 Tilburg     
       
f. Anna H. Konings     
* 04.02.1887 Tilburg     
+ 29.04.1887 Tilburg     
       
g. Doodgeboren kind     
+ 13.11.1887 Tilburg     
       

II. Godefridus Konings x Wilhelmina Hersmis 
* 31.07.1854 Tilburg  * 05.06.1856 Enschot 
+ 31.10.1941 Tilburg  + 12.02.1936 Tilburg 
x 20.09.1877 Tilburg     
       
a. Matheus C. Konings x Adriana P. Toten 
* 04.11.1877 Tilburg  * 23.07.1879 Tilburg 
+ 18.04.1952 Tilburg  + 21.12.1957 Tilburg 
x 26.04.1899 Tilburg     
       
b. Maria P. Konings x Petrus C. Mannie 
* 22.12.1878 Tilburg  * 25.09.1875 Tilburg 
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+ 12.11.1971 Tilburg  + 21.02.1934 Tilburg 
x 09.05.1906 Tilburg     
       
c. Marinus Konings x Henrica Smulders 
* 21.04.1880 Tilburg  * 18.01.1881 Tilburg 
+ 25.08.1959 Tilburg  + 08.03.1967 Tilburg 
x 22.02.1905 Tilburg     
       
d. Lambertus Konings     
* 26.01.1882 Tilburg     
+ 24.09.1883 Tilburg     
       
e. Lambertus Konings x Johanna van Biene? 
* 08.11.1883 Tilburg     
+ Na 29.01.1926     
       
f. Adrianus Konings x Johanna J.M. Vermeer 
* 03.11.1885 Tilburg  * 31.03.1886 Tilburg 
+ 05.04.1971 Eindhoven  + 01.08.1958 Tilburg 
x 08.07.1908 Tilburg     
       
g. Ludovicus Konings x Johanna Tuijtelaars 
* 28.08.1887 Tilburg  * 17.04.1889 Hilvarenbeek 
+ 1946 Heerlen?  +  Heerlen? 
x 14.02.1917      
S 19.01.1928      
       
h. Joannes Konings x Cornelia P.J. Stakenburg 
* 06.01.1890 Tilburg  * 29.04.1892 Tilburg 
+    + 20.04.1923 Eindhoven 
x 21.04.1918 Woensel    (Stratum) 
       
i. Petrus G. Konings x Joanna C.C. Snoeren 
* 06.03.1892 Tilburg  * 16.10.1891 Tilburg 
+ 03.02.1923 Tilburg  + 05.12.1981 Tilburg 
x 14.04.1915 Tilburg     
       
j. Wilhelmina Konings     
* 01.08.1894 Tilburg     
+ 14.08.1918 Tilburg     
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k. Arnoldus Konings x Maria Th. Schuermans 
* 23.06.1896 Tilburg  * 16.05.1899 Tilburg 
+ 17.03.1963 Tilburg ?  + 04.07.1976 Tilburg 
x 31.01.1928 Tilburg     
       
l. Franciscus Konings     
* 22.01.1899 Tilburg     
+ 19.10.1899 Tilburg     
       
m. Adriana J. Konings x Henricus P.M. Janse 
* 17.06.1900 Tilburg  * 07.03.1897 Tilburg 
+ 17.08.1973 Tilburg  + 10.09.1947 Tilburg 
x 27.10.1925 Tilburg     
       

III. Petrus Konings x Anna Maria Vermeer 
* 12.01.1857 Tilburg  * 28.04.1861 Tilburg 
+ 01.03.1924 Tilburg  + 08.05.1934 Tilburg 
x 27.04.1881 Tilburg     
       
a. Maria C. Konings x Johannes B. Mutsaers 
* 23.01.1882 Tilburg  * 22.08.1875 Tilburg 
+ 20.08.1966 Tilburg  + 15.09.1955 Tilburg 
x 25.11.1908 Tilburg     
       
1. Adrianus J. Mutsaers x Johanna Timmermans 
* 01.06.1909 Tilburg     
+ 25.10.1988 Tilburg     
x       
       
2. Anna M.C. Mutsaers x Wilhelmus J.C.M. Vermelis 
* 25.07.1911 Tilburg  * 03.07.1911 Tilburg 
+ 31.05.2003 Tilburg  + 16.10.1984 Tilburg 
x 08.11.1938 Tilburg     
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3. Catharina Mutsaers     
* 25.07.1912 Tilburg     
+ 19.03.1917 Tilburg     
       
4. Pierre J.A.M. Mutsaers x Cornelia Maria Bakkers 
* 14.06.1914 Tilburg  * ± 1918 Tilburg 
+ 16.07.1942 Tilburg  + 16.07.1942 Tilburg 
       
5. Maria A. Mutsaers     
* 28.03.1916 Tilburg     
+ 18.11.1993 Tilburg     
       
6. Catharina E.J. Mutsaers x Adrianus C.W. van Gog 
* 12.03.1918 Tilburg  * 27.04.1919 Tilburg 
+ 19.12.2010 Tilburg  + 12.03.1979 Tilburg 
x       
       
7. Martina M. Mutsaers x De heer Van Zijl 
* 15.07.1922 Tilburg     
       
8. Johannes A. Mutsaers     
* 23.12.1923 Tilburg     
       
9. Engelbertus N.H. Mutsaers x Riet Hendriks 
* 02.06.1925 Tilburg     
+ 21.02.2013 Tilburg     
       
b. Petrus A. Konings x Clasina A. van Tilborg 
* 20.06.1883 Tilburg  * 23.07.1888 Tilburg 
+ 13.05.1935 Tilburg     
x 01.05.1918 Tilburg     
       
1. Petrus A. Konings     
* 18.02.1924 Tilburg     
       
c. Anna Maria Konings x Ignatius H. Janssen 
* 24.05.1884 Tilburg  * 11.09.1885 Tilburg 
+ 21.08.1968 Tilburg  +   
x Na 23.10.1953     
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d. Elisabeth Konings     
* 10.07.1885 Tilburg     
+ 12.04.1887 Tilburg     
       
e. Matheus J. Konings x Florentia J. de Waal 
* 18.12.1886 Tilburg  * 28.12.1884 Tilburg 
+ 20.04.1964 Tilburg  + 01.10.1960 Tilburg 
       
f. Elisabeth Konings x Johannes van den Dries 
* 06.04.1888 Tilburg  * 04.10.1887 Tilburg 
+ 11.01.1963 Tilburg  + 13.01.1980 Tilburg 
x 06.05.1914 Tilburg     
       
g. Henricus C.J. Konings   
* 04.06.1889 Tilburg     
+ 01.04.1892 Tilburg     
       
h. Joanna P. Konings     
* 26.07.1890 Tilburg     
+ 03.05.1891 Tilburg     
       
i. Cornelius P. Konings     
* 09.09.1891 Tilburg     
+ 08.03.1892 Tilburg     
       
j. Henricus Konings x Anna F. van Loon 
* 17.03.1893 Tilburg  * 28.02.1896 Tilburg 
+ 01.05.1980 Tilburg  + 03.01.1972 Tilburg 
x 28.07.1920 Tilburg     
       
1. Petrus A. Konings x Emma Snoeys 
* 09.07.1922 Tilburg  * 09.12.1919 Merksplas 
+    + 15.02.2011 Cambridge 
x       
       
2. Franciscus Konings x Theresia van den Braak 
* 15.10.1923 Tilburg     
+ 02.03.1999 Beverwijk     
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3. Johannes Konings x Riet Scheepers 
* 19.08.1927 Tilburg     
+ 27.03.1997 Drunen     
       
4. Gerdina Konings x Frans Vrinds 
* 24.04.1931 Tilburg     
+ 15.12.2000 Tilburg     
       
k. Joannes Konings x Maria P. Boom 
* 26.04.1894 Tilburg  * ± 1894 Waalwijk 
+ 20.12.1974 Tilburg     
x 23.01.1923 Tilburg     
       
l. Josephus Konings x Petronella Emmen 
* 06.06.1895 Tilburg  * 06.10.1895 Dongen 
+ 16.02.1986 Tilburg  + 04.01.1968 Tilburg 
x 22.05.1923 Tilburg     
       
1. Anna M.P. Konings     
* 13.06.1924 Tilburg     
+ 1995      
       
2. Gerarda M.H. Konings     
* 20.09.1925 Tilburg     
+ 1995      
       
3. Maria Petronella Konings x Pauke van den Hoven 
* 04.06.1928 Tilburg     
+ 25.10.2007 Breda     
       
4. Adriana M.P. Konings     
* 04.03.1930 Tilburg     
       
5. Petrus M.C. Konings     
* 19.07.1932 Tilburg     
+ 1966      
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6. Johanna M.C. Konings     
* 23.12.1933 Tilburg     
       
7. Elisabeth J. Konings     
* 20.04.1935 Tilburg     
       
8. Constantinus P.M. Konings     
* 15.09.1937 Tilburg     
+ 17.03.1963      
       
m. Joanna C. Konings x Antonius A. Leijtens 
* 15.07.1897 Tilburg  * 21.02.1893 Baardwijk 
+ 04.02.1973 Den Bosch  + Voor 04.02.1973 
x 19.05.1925 Tilburg     
       
n. Henricus C. Konings x Coralie Odelaide Cattoir 
* 24.07.1898 Tilburg  * 27.03.1903 Mouscron 
+       
x 27.07.1928 Mouscron     
       
o. Bernardus M. Konings x Philotte C. de Rijk 
* 22.04.1900 Tilburg  * 15.02.1899 Ierseke 
+ 27.01.1964 Tilburg  + 05.09.1972 Tilburg 
       
p. Joanna E. Konings x Henricus A.C. Brocken 
* 21.06.1901 Tilburg  * 03.12.1903 Tilburg 
+ 26.03.1986 Tilburg  + 17.10.1993 Tilburg 
x 19.10.1926 Tilburg     
       

IV. Maria C. Konings x Petrus W. van den Dries 
* 14.09.1858 Tilburg  * 01.10.1855 Tilburg 
+ 13.11.1916 Tilburg  + 13.10.1940 Tilburg 
x 27.04.1881 Tilburg     
       
a. Anna F. van den Dries     
* 07.12.1881 Tilburg     
+ 14.02.1887 Tilburg     
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b. Maria C. van den Dries     
* 28.07.1883 Tilburg     
+ 01.03.1887 Tilburg     
       
c. Maria F. van den Dries x Theodorus J.M. de Veer 
* 10.02.1885 Tilburg  * 17.08.1883 Tilburg 
+ 26.10.1970 Tilburg  + 07.04.1962 Tilburg 
x 24.04.1907 Tilburg     
       
d. Cornelia van den Dries x Adrianus C. Jansen 
* 23.1.1888 Tilburg  * 13.02.1886 Tilburg 
+ 4.4.1946 Tilburg  + Na 04.04.1946 
x 5.5.1909 Tilburg     
       
e. Francisca van den Dries x Aloijsius A. Marcelis 
* 02.09.1890 Tilburg  * ± 1892  
+ 10.02.1939 Tilburg     
x 22.05.1912 Tilburg     
       
f. Matheus J. van den Dries x Francisca M.B. Olislagers 
* 12.02.1893 Tilburg  * 17.06.1898 Baarle-Hertog 

+ 05.08.1940 Tilburg  + 09.02.1975 Tilburg 
x 30.10.1919 Baarle-Hertog     
       
1. Johanna  van den Dries     
* ± jan.1940 Tilburg     
+ 11.02.1940 Tilburg     
       
g. Catharina van den Dries x Cornelius P. de Rooij 
* 12.04.1895 Tilburg  * 29.08.1895 Tilburg 
+ 05.11.1951 Tilburg  + 19.07.1957 Tilburg 
x 30.08.1921 Tilburg     
       
h. Petrus W. van den Dries   
* 01.06.1899 Tilburg     
+ 09.10.1917 Tilburg     
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V. Hendrikus Konings     

* 15.03.1860 Tilburg     
+ Na 1891     
       

VI. Antonia M. Konings   
* 28.08.1863 Tilburg     
+ 03.09.1863 Tilburg     
       

VII. Anna M. Konings x Cornelis van der Aa 
* 11.03.1862   * 06.12.1848 Hulsel 
+ 03.11.1939   + 18.05.1905 Tilburg 
x 26.10.1887      
       
a. Christianus J. van der Aa     
* 16.05.1889 Tilburg     
+ 19.09.1890 Tilburg     
       
b. Cornelia A.M. van der Aa x Henricus J. Mommers 
* 15.11.1890 Tilburg  * 06.02.1893 Tilburg 
+ 20.11.1981 Tilburg  + 12.07.1994 Tilburg 
x 13.07.1920 Tilburg     
       
c. Christianus van der Aa x Catharina van Wanrooij 
* 19.04.1893 Tilburg  * 01.03.1886 Loon op Zand 

+ 21.10.1950 Oisterwijk  + 22.12.1963 Oisterwijk 
x 14.05.1919 Tilburg     
       
1. Catharina A.M. van der Aa    
* ± 1928 Oisterwijk     
+ 26.10.1944 Oisterwijk     
       
d. Joannes M. van der Aa x Johanna P.Fr. van den Aker 
* 09.05.1895 Tilburg  * 04.08.1898 Tilburg 
+ 02.03.1978 Tilburg  + 07.01.1987 Tilburg 
x 21.10.1924 Tilburg     
       
1. Adrianus H.J. van der Aa     
* 14.06.1934 Oisterwijk     
+ 19.06.1934 Oisterwijk     
   
e. Josephus van der Aa x Hendrika H. van Ierland 
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* 26.09.1897 Tilburg  * 10.06.1904 Tilburg 
+ 10.06.1964 Oisterwijk  + 18.05.1990 Tilburg 
x 18.08.1925 Tilburg     
       
f. Anna van der Aa   
* 27.06.1900 Tilburg     
+ 28.08.1901 Tilburg     
       
g. Wilhelmus van der Aa x Adriana J. Bertens 
* 20.03.1902 Tilburg  * 23.07.1905 Tilburg 
+ 03.08.1973 Oisterwijk  + 18.01.1978 Tilburg 
x 13.08.1928 Tilburg     
       
1. Anneke van der Aa     
* ± juni 1929 Oisterwijk     
+ 15.12.1930 Oisterwijk     
       
2. Ad van der Aa     
* 12.07.1930 Oisterwijk     
       
3. An van der Aa     
* 21.11.1931 Oisterwijk     
       
4. Doodgeboren kind     
+ 25.01.1934 Oisterwijk     
       
5. Kees van der Aa     
* 26.08.1938 Oisterwijk     
       
6. Christ van der Aa     
* 04.02.1940 Oisterwijk     
       
7. Piet van der Aa     
* 14.05.1941 Oisterwijk     
       
8. Nelleke van der Aa     
* Dec.1942 Oisterwijk     
+ 12.10.1943 Oisterwijk 

 
    

9. Jan van der Aa     
* 04.08.1945 Oisterwijk     



 
 

189 
 

       
10. Sjef van der Aa     
* 24.11.1947 Oisterwijk     
       
VIII. Antonia Konings     
* 28.08.1863 Tilburg     
+ 03.09.1863 Tilburg     
       
IX. Jan Konings x Maria C. van den Hoven 
* 29.11.1865 Tilburg  * 19.04.1868 Moergestel 
+ 09.10.1951 Udenhout  + 19.01.1930 Tilburg 
x 09.08.1889 Tilburg     
       
a. Matheus Konings     
* 10.11.1889 Tilburg     
+ 30.04.1893 Tilburg     
       
b. Cornelia Konings x Vincentius A.J. Jansen 
* 17.05.1891 Tilburg  * 13.04.1884 Tilburg 
+ 06.07.1946 Tilburg  + 10.09.1962 Tilburg 
x 24.11.1924 Tilburg     
       
1. Maria Jansen x Adrianus Vriens 
* 02.07.1922 Heerlen  * 06.05.1922 Udenhout 
+ 23.05.1987 Tilburg  + 29.06.2003 Udenhout 
x 20.02.1946 Tilburg     
       
2. Cornelia Jansen x Cornelis Brants 
* 17.01.1926 Tilburg  * 07.07.1926 Tilburg 
+ 10.12.1991 Tilburg  + 13.04.2001 Tilburg 
x ± 1953 Tilburg     
       
3. Adriana Jansen x Lambertus Verhoof 
* 01.03.1927 Tilburg  * 02.12.1925 Tilburg 
+ 17.01.2005 Tilburg  + 25.02.2012 Goirle 
x 11.08.1953 Tilburg     
       
4. Huberdina Jansen x Adrianus van Klijnenbreugel 
* 27.04.1928 Tilburg  * 22.06.1917 Hilvarenbeek 
+ 24.01.2011 Tilburg  + 22.12.1995 Goirle 
x 07.11.1949 Goirle     
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5. Wilhelmina Jansen   
* 11.03.1935 Tilburg     
+ 24.03.1935 Tilburg     
       
c. Cornelius Konings  x Adriana Hoogendijk 
* 20.09.1893 Tilburg     
+       
x       
       
d. Anna Konings  x Lambertus H. Wortel 
* 13.06.1896 Tilburg  * 19.10.1900 Hilversum 
+ 16.07.1972 Tilburg  + 24.01.1981 Tilburg 
x 24.11.1924 Tilburg     
       
1. Gerardus Wortel x Maria van de Wouw 
* 10.02.1927 Tilburg  * 27.05.1931 Tilburg 
+ 18.09.2011 Tilburg  + 15.04.2014 Tilburg 
x 22.07.1954 Tilburg     
       
2. Maria Wortel x Laurentius Pijnenburg 
* 06.08.1929 Tilburg  * 26.08.1927 Tilburg 
    + 14.02.2014 Tilburg 
x 08.12.1955 Tilburg     
       
3. Johannes L. Wortel x Wilhelmina van der Krogt 
* 02.11.1930 Tilburg  * 11.11.1935 Warmond 
       
x 08.08.1959 Christchurch     
       
4. Doodgeboren kind   
+ 03.11.1930 Tilburg     
   
5. Adrianus Wortel x Maria Jonkers 
* 06.03.1932 Tilburg  * 07.08.1931 Moergestel 
       
x 25.05.1966 Moergestel     
       
6. Anna F. Wortel x Jacobus Schellekens 
* 02.05.1933 Tilburg  * 05.09.1923 Goirle 
+ 10.11.2013 Tilburg  + 08.01.2006 Tilburg 
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x 28.07.1954 Tilburg     
7. Geertruida Wortel   
* 14.08.1936 Tilburg     
+ 20.12.1981 Interlaken     
       
8. Wilhelmina Wortel x Henk van Nunen 
* 23.07.1939 Tilburg  * 28.01.1946 Tilburg 
x 08.07.1971 Tilburg     
       
e. Petronella Konings   
* 24.04.1898 Tilburg     
+ 16.12.1901 Tilburg     
       
f. Joanna M. Konings   
* 14.04.1900 Tilburg     
+ 10.12.1901 Tilburg     
       
g. Adriana P. Konings x Johannes B. Lanslots 
* 07.11.1904 Tilburg  * 17.07.1905 Alphen-Riel 
+ 05.06.1964 Tilburg  + 21.12.1944 Neuengamme 
x 16.06.1931 Udenhout     
       
1. Jacobus Lanslots x Johanna Kokx 
* 10.07.1932 Udenhout  * 31.03.1936  
+ 19.01.1999 Tilburg     
       
2. Joannes Lanslots x Maria van Dun 
* 29.07.1934 Tilburg  * 12.05.1934  
       
       
3. Gerardus Lanslots x Maria van de Put 
* 03.03.1938 Udenhout  * 31.10.1940  
       
4. Bernardus Lanslots x Anna Wulms 
* 24.09.1939 Udenhout  * 24.02.1939  
       
5. Henricus Lanslots x Cornelia van Gils 
* 12.05.1944 Udenhout  * 28.01.19..  
+ 07.05.1981 Gilze     
       
 


