
 
 

  

V 
DE LANTAARNOPSTEKER 

GODEFRIDUS KONINGS 
1854-1941 

  



 
 

De lantaarnopsteker 

Stap voor stap trekt hij zijn lichtenlint 
van schemering naar ochtendgloren 
de nacht heeft zijn macht verloren 
houdt stand, maar is niet dreigend meer  
 

De maan, schildwacht van de zon, verbleekt. 

Schimmige wezens van het blinde duister 

staken hun heimelijke gefluister 

als het gas helle vlakken uit het donker snijdt 

 

Ze lachen als je in de morgennevels 

witte vrouwen lopen ziet met wapperende haren   

Dit nieuwe licht laat je enkel nog bomen ontwaren 

en wolkenslierten deinend op de ochtendwind 

 

Fantasie sterft in het witte lampenlicht. 

Bijgeloof geeft zich over bij zoveel lichtlawines  

vlucht angstig achter stampende machines 

De scherp gesneden toekomst biedt zich aan 

 

Heimwee naar geruisloos vallen van de avond  

en de fonkelmantel van de stille sterrennacht  

vreugde als de nieuwe dag met ingehouden kracht 

het leven viert, dat hoor je alleen nog in verhalen  

van oude mensen die schemeren als de avond valt 
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Voorwoord 

Het 5e verhaal in de geschiedenisreeks over de familie Konings 
staat op het punt zich te ontvouwen. Het speelt zich af in de peri-
ode van 1853 tot 1946. De industrialisatie komt in de tweede helft 
van de 19e eeuw onstuitbaar op gang. 
We nemen afscheid van een agrarische samenleving en stormen 
in sneltreinvaart de nieuwe tijd binnen. Stoommachines brengen 
vaart, fabrieken herstructureren op dwingende wijze de maat-
schappij, de gezagsverhoudingen komen onder zware druk te 
staan. Dit ingrijpende en complexe proces verloopt niet zonder 
problemen. Als een lawine sleept het alles met zich mee dat op 
zijn weg komt. Het gevolg is doffe armoede en leed, de instorting 
van het financiële systeem en twee vernietigende wereldoorlo-
gen. 
Er zijn vele familieleden in leven die een groot deel van de dra-
matische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Er zijn nog meer 
familieleden die de verhalen uit eerste hand hebben gehoord van 
ouders en grootouders.  
In dit verhaal haalt het verleden ons in en dat roept onzekerheid 
op. Zorgvuldig gegevens opzoeken in geduldige archieven is 
ronddwalen in een exact en feilloos geheugen dat zorgvuldig 
voor je ontsloten wordt, is een volstrekt andere bezigheid dan het 
proberen greep te krijgen op onvolledige en subjectieve herinne-
ringen en ervaringen.  
 
Het gaat nu voor het eerst in onze verhalenreeks over familiele-
den die mij gekend hebben en die ik (bijna) gekend heb, mensen 
van vlees en bloed. Er is vaak fotomateriaal beschikbaar waar-
door we een tastbaar en concreet beeld hebben van de personen 
die de revue passeren. Tegelijkertijd zijn er herinneringen en 
mondelinge overleveringen die de ronde doen in families. Herin-
neringen uit onbetrouwbare geheugens die soms ook tegenstrij-
dig blijken te zijn. 
 
Lantaarnopsteker 
De keuze van de titel “Lantaarnopsteker” roept waarschijnlijk 
vragen op. Hoe zo een lantaarnopsteker in de familie? Daar heb-
ben we nooit van gehoord. Ik geef graag een toelichting op de 
achtergronden van deze keuze. 
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In 1853, een jaar voor de geboorte van Goof, wordt er door een 
particuliere ondernemer een fabriekje gebouwd, waar uit steen-
kool gas wordt gewonnen. Er wordt een bescheiden leidingnet 
aangelegd en er worden gaslantaarns geplaatst.  
In 1872 neemt, na veel wikken en wegen, de gemeente zelf de 
gasproductie ter hand en bouwt aan de Lange Nieuwstraat een 
gasfabriek. Tilburg wordt eigenaar van de straatverlichting. Rond 
1900 zijn er ongeveer 430 lantaarns in gebruik. 
Een 10-tal gasopstekers gaat voor een weekloon van 4 gulden 
dagelijks op pad om tegen zonsondergang licht te brengen in de 
duisternis en ’s morgens om dat licht weer te doven. Een week-
loon van 4 gulden lijkt een karig loon, maar het is een parttime 
baantje. Lantaarnopsteker is een typisch avondberoep. Overdag 
is er tijd voor een hoofdberoep of voor meerdere bijbaantjes. 
Vaak zijn lantaarnopstekers ook nachtwaker. Als je bijna dage-
lijks je ronde doet, leer je de wijk en zijn bewoners door en door 
kennen en zij ook jou.  
Daarom is de lantaarnopsteker de aangewezen persoon om het 
reilen en zeilen in zijn werkgebied, meestal de wijk waarin hij 
woont, in de gaten te houden als hij bij het vallen van de avond 
en tijdens de vroege morgen zijn ronde maakt. 
 
In 1911 komen er elektrische lichtmasten en verdwijnen geleide-
lijk aan de vertrouwde gaslantaarns en hun opstekers uit beeld. 
Op dat moment is Goof 57 jaar. Hij moet dan nog een paar jaar 
werken om voor een ouderdomsuitkering in aanmerking te kun-
nen komen.  
Hoe lang Goof “verlichtingsambtenaar” is geweest weten we niet 
precies. In de archieven wordt vaak achter zijn naam het beroep 
“wever” vermeld. Hij kan dan al als bijverdienste lantaarnopsteker 
zijn geweest. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. De keuze 
voor de titel heeft vooral een symbolische betekenis: 
 
“Lantaarnopsteker” staat voor ons voor een man gekenmerkt 
door: 

 Niet wars van vernieuwing  

 Niet te lui om de handen uit de mouwen te steken 

 Betrouwbaar en van onbesproken gedrag 

 Graag buiten en een goede relatie met de bewoners  

 Zoveel mogelijk eigen baas zijn 
Dat is Goof ten voeten uit. 
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Opzet  
Dit familieverhaal heeft in de loop van zijn wordingsproces een 
afwijkende opbouw en inhoud gekend. In eerste instantie was het 
de bedoeling een combinatie te maken van twee insteekpunten: 
het generatieverhaal van de familie Konings en het verhaal over 
de familie Hersmis-Pape, met hoofdaccent op de grootouders 
van Mien Hersmis, Goof zijn vrouw.  
Op dit voornemen zijn we teruggekomen toen bleek dat beide 
verhaallijnen moeilijk te integreren waren: ze vochten met elkaar 
om voorrang, de een wilde niet onderdoen voor de ander. Het 
leek bij nader inzien beter om ze hun eigen leven te laten leiden. 
Nu zullen ze als afzonderlijke teksten verschijnen. 
 
Familie Hersmis-Pape 
Wilhelmina Hersmis en haar familie krijgen ruim aandacht in een 
afzonderlijke uitgave met als titel: “Wapengekletter in Tilburg”. In 
dit verhaal wordt verteld hoe in 1830 Arnoldus Hersmis uit Arn-
hem en Gerardus Pape uit Oosterhout in Tilburg worden inge-
kwartierd, deelnemen aan de 10-daagse veldtocht, vriendschap 
sluiten voor het leven en via het huwelijk van hun zoon en doch-
ter beide families aan elkaar smeden. 
 
Bronnen 
We raadplegen natuurlijk allereerst de officiële archieven van de 
Burgerlijke Stand. Vanwege de wet op de persoonsgegevens 
worden gegevens met een aanzienlijke vertraging vrijgegeven. 

 Geboorteakten na 100 jaar 

 Huwelijksakten na 75 jaar 

 Overlijdensakten na 50 jaar 
 
Deze gegevens worden per blok van 10 jaar openbaar gemaakt. 
Wil je meer recente gegevens verzamelen dan zul je andere we-
gen moeten bewandelen. 
 
De alternatieve bronnen zijn: 

 Dagboeken en ander schriftelijk materiaal 

 Persoonlijke herinneringen van familie en tijdgenoten 

 Websites van verzamelaars van bidprentjes 

 Aanverwante stambomen waarin recente gegevens zijn op-
genomen 
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Nadeel van deze alternatieve bronnen is, dat de feiten die zij 
weergeven niet zijn te controleren. Er is daarom altijd het gevaar 
dat de gegevens niet juist zijn. Dat risico lopen we bewust om 
toch te weten te kunnen komen hoe het nabije familieleden is 
vergaan. 
De exacte feiten zoals geboorten, huwelijk, overlijden, samenstel-
ling van het gezin hebben we zoveel mogelijk zelf verzameld en 
gecontroleerd. Anders is dat met persoonlijke herinneringen, die 
zijn altijd subjectief en moeilijk te verifiëren.  
 
Gelukkig is van een aantal familieleden is rijkelijk informatie be-
schikbaar, maar over anderen ontbreekt ieder spoor. Dat leidt tot 
“informatie-ongelijkheid”. We hopen dat lezers van de familieboe-
ken door de persoonlijke herinneringen die we hebben opgeno-
men, worden aangezet om nog eens goed te zoeken of zij of 
andere familieleden niet in een verloren hoekje nog wat interes-
sant recent materiaal hebben liggen. 
Achter vele geboorte-, trouw- en overlijdensdata staat een getal 
tussen haakjes. Dit getal verwijst naar het aktenummer. De ver-
melding geeft aan dat de betreffende akten door ons zijn inge-
zien. 
 
We hebben de persoonlijke herinneringen in de loop van 10 jaar 
verzameld, te beginnen met gesprekken met Rika Coenen-
Konings en, haar zus Rietje en e-mail contact met Frans Manni 
en Rien Konings. Enkelen zijn overleden. Door hun bijdrage aan 
dit boek leven ze voort in onze herinneringen.  
 
We danken de volgende personen voor hun inbreng: 
Rika Coenen-Konings uit Tilburg  
Rietje Konings uit Tilburg + 
Marcel Konings uit Goirle 
Rien Konings uit Helmond 
Frans Manni uit Tilburg 
Riet van Santvoort-Konings uit Tilburg + 
Ben Verhoof uit Veldhoven 
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Even voorstellen 

Joost van den Vondel zei het al: “Het leven is een schouwtoneel, 
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”. Dat is in de levensgeschie-
denis van Goof Konings en Mien Hersmis en hun kinderen niet 
anders.  
De onderstaande foto is genomen ter gelegenheid van de 40-
jarige bruiloft van Goof en Mien op 20 september 1917. De foto is 
afkomstig van Ben Verhoof, achterkleinzoon van Goof en Mien, 
kleinzoon van hun oudste dochter Marie. De roepnamen op de 
foto zijn door hem toegevoegd en worden door ons overgeno-
men. 
 

 
Laten we de hoofdrolspelers van ons familieverhaal eerst even 
aan u voorstellen. In volgorde van opkomst zien we: 
 

 Goof Konings 63 jaar echtgenoot  

 Mien Hersmis 61 jaar echtgenote  

 Thijs Konings 39 jaar oudste zoon, getrouwd met  
  Naan Toten 

 Marie Konings 38 jaar oudste dochter, getrouwd met 
  Piet Manni 

 Tinus Konings 36 jaar getrouwd met Rika Smulders 
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 Bart Konings 33 jaar ongehuwd 

 Janus Konings 31 jaar getrouwd met Fien Vermeer 

 Louis Konings 29 jaar getrouwd met Jo Tuijtelaars 

 Jan Konings 27 jaar zal trouwen met Cor Stakenburg 

 Piet Konings 25 jaar getrouwd met Joanna Snoeren 

 Mien Konings 23 jaar ongehuwd 

 Noud Konings 21 jaar getrouwd met Miet Schuermans 

 Jana Konings 17 jaar ongehuwd 
 
De werkelijkheid achter de foto 
Daar staan ze dan in hun goede kleren. Ze kijken vastberaden in 
de lens. Het is een plechtig moment; er mag dus niet geglimlacht 
worden. Maar wat we zien is niet de werkelijkheid. De ramen op 
de achtergrond zijn niet echt, het zijn coulissen en Louis is niet 
echt aanwezig. Een bestaande foto van hem is zoals duidelijk is 
te zien in de foto gemonteerd. Het legeruniform suggereert dat hij 
niet op het feest kan zijn omdat hij het vaderland moet dienen. Is 
dat wel zo?  
 
Er is rond het begin van de 20ste eeuw sprake van een hoge kin-
dersterfte, van wel 20%. Deze harde feiten gelden gelukkig niet 
volledig voor het gezin van Goof en Mien: alleen hun twee zoon-
tjes Lambertus en Frans overlijden op erg jonge leeftijd:  

 Bart Konings, geboren eind januari 1882, overlijdt 18 maan-
den oud 

 Frans Konings, geboren eind januari 1899, overlijdt 9 maan-
den oud 

Goof en Mien zijn op deze feestelijke dag dan ook dankbaar dat 
zo veel van hun kinderen nog in leven zijn.  
We gaan proberen achter de foto te kijken en starten een speur-
tocht naar het levensverhaal van Goof en Mien vanaf het moment 
van hun trouwdag, via hun 40-jarige en gouden bruiloft tot aan 
hun dood.  
 

Goof Konings 

Goof wordt geboren op 31 juli 1854 in de wijk Hasselt op nr.106 
(oude nummering was 952). Hij is de tweede zoon van Mathijs 
Konings en Cornelia van Bridsem, die in de Hasselt een boerde-
rij, annex huisweverij bezitten. In de Hasselt leert Goof de basis-
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beginselen van het weven. In het familieverhaal IV “De Laatste 
Boer” wordt uitvoerig het gezin beschreven waarin Goof opgroeit. 
 
We putten ook veel informatie uit de artikelenreeks “Kijk op de 
wijk” uit 1981. Journalist Jaap Stam beschrijft op 27 juni 1981 
aan de hand van herinneringen van oud-wijkbewoners, de sfeer 
en eigenheid van de verschillende Tilburgse wijken in vroegere 
tijden, ruim gezegd de tijd van voor de 2de wereldoorlog. 
Ook krijgen we in 2010 teksten over Hasselt, Groeseind en Hoef-
straat toegezonden door Frans Mannie, beheerder van de Manni-
website en vrijwillig medewerker van het Regionaal Archief te 
Tilburg. 
 
Hasselt 
De Hasselt was een knusse gemeenschap waar de mensen bij 
elkaar achteromkwamen. Iedereen kende iedereen. Dat had als 
nadeel dat de Hasseltsen alles van elkaar wisten. ’s Zomers zat 
iedereen buiten op de stoep. Er was nog veel groen, veel weilan-
den en akkers waar het goed toeven was. De Hasselt was vroe-
ger niet veel meer dan de Hasseltstraat, de Van Hogendorp-
straat, de Hasseltse Kapel met plein en daarachter het hai-end, 
het Hei-eind waar nu het Maria-Ziekenhuis en de Hazelaar staan. 
   

Vlakbij het Hei-eind woonden twee generaties lang zijn grootou-
ders Mathijs en Petronella de Bekker, en ouders Mathijs en Cor-
nelia van Bridsem. Ze hadden daar tussen 1819-1888 een boer-
derij en huisweverij. Goof heeft er zijn hele jeugd doorgebracht 
en er ook tijdens zijn huwelijk nog een aantal jaren bij zijn ouders 
ingewoond. Hij trouwt in 1877 en verhuist rond 1889 naar de 
stad. Op 2 januari 1885 overlijdt vader Mathijs, die enkele jaren 
eerder bij gebrek aan een opvolger, is begonnen met het geleide-
lijk beëindigen van zijn bedrijf. 
 
Het is verrassend hoe de herinneringen die in 1981 in de krant 
worden afgedrukt als twee druppels lijken op de herinneringen 
die Goof moet hebben gehad van het leven in de Hasselt bijna 
een eeuw eerder. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Het is ook heel 
frappant hoe sterk de overeenkomst is tussen de beschrijvingen 
van het leven in de Hasselt en dat in de wijk Groeseind, waar 
Goof tientallen jaren van zijn leven heeft gewoond.  
Beide wijken zijn besloten dunbevolkte gemeenschappen te mid-
den van grote stukken wei- en akkerland. Toch verschillen de 
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wijken erg van elkaar. De Hasselt is een sterk agrarische ge-
meenschap, terwijl Groeseind een wijk is die voornamelijk uit 
textielarbeiders bestaat. Maar wel textielarbeiders die uit boeren-
gezinnen voortkomen of zelf nog boer zijn geweest en om eco-
nomische redenen naar de fabriek zijn gegaan; zoals Goof. 
 
Groeseind 
Bij het lezen van de artikelen en het verzamelen van familiege-
gevens wordt duidelijk hoe nauw de geschiedenis van de hoofd-
persoon, Goof Konings, met de wijk Groeseind is verweven. 
Vanaf 1895 tot maart 1936, met een onderbreking van enkele 
jaren, woont Goof met vrouw en gezin in de Groeseind. Dat is 
ongeveer 40 jaar! 
 
Men blijkt zich Goof Konings en andere leden van de familie vele 
jaren na hun dood nog goed te herinneren. Zijn kleindochter Mien 
staat ook in het geheugen van velen gegrift. Ze was 40 jaar on-
derwijzeres in Groeseind. Chris van der Aa had er een leerlooie-
rij. Chris is de broer van Kees van der Aa, die trouwt met Anna 
Maria Konings, de zus van Goof. Reden genoeg om kennis te 
nemen van de geschiedenis van Groeseind, zoals opgetekend in 
de eerdergenoemde artikelenserie “Kijk op de Wijk”. 
 
Voor de oorlog leefden de mensen in Groeseind vooral op straat. 
De trottoirs waren nog niet verhard, dus je kon er naar hartenlust 
mitje steken en keitje ketsen. De hele buurt deed mee. Mannen 
als San Appels, Daan Samuels, boer Smulders, Jan Jansen, 
Goof Konings en de Bruise Pijp (bij de burgerlijke stand geregi-
streerd als Johannes van Belkom), hebben er menig spelletje 
gedaan.  
Groeseind is pas na de oorlog volgebouwd. Achter de Hoefstraat 
(in de richting van de Ringbaan Oost) stond niet veel. Je had er 
de moppenstraat, een zijstraat van de Hoefstraat, nu de Profes-
sor Kernkampstraat. Op de hoek stonden vijf oude woningen die 
onderdak boden aan Sjef Mop (Mommers), zijn zoon Jan, Wieske 
van Diessen, Drik Schel en vrouwke Van Trier. Iets verderop 
waren de jongensschool, de grote vuilnisbelt en het voetbalveld 
van het patronaat. De rest was uitgestrekt groen, grazige weiden. 
Behalve textielarbeiders (vooral van fabrieken op ´t Goirke) en 
arbeiders van schoenfabriek Mannaerts, leerlooierij Van der Aa 
en de steenoven van Claassen, had het Groeseind nogal wat 
smokkelaars. 



9 

 

Chris Schuurmans: “Er was er een bij die reed gewoon het ka-
naal in als hij het niet meer kon halen omdat de douane hem te 
dicht op de hielen zat. Enkelen zaten doorlopend in de bak: een-
tje heeft zelfs drie maanden vastgezeten in Turnhout. In de oor-
log werden veel paarden gesmokkeld. (…) De zwarte handel 
bloeide als nooit tevoren”. 
Volgens juffrouw (Mien) Konings zijn de mensen in de Groeseind 
van een goed slag. En zij kan het weten want ze heeft er veertig 
jaar voor de klas gestaan. Veertig jaar met gemiddeld 46 leer-
lingen. Een rekensommetje leert dat ze een kleine tweeduizend 
Groeseindsen van haver tot gort kent. 
“Als je ze eenmaal voor je gewonnen hebt dan kun je ze met een 
natte vinger bewerken. Een vreemde die ze niet zo goed kennen 
is een buitenstaander en dat zal ie voelen ook. De mensen van 
Groeseind zijn erg saamhorig”. De kwaoienhoek is een naam die 
voor juffrouw Konings niet opgaat. 
”Dat slaat helemaal niet op de mensen maar op de grond. Die is 
zo slecht dat geen boer eraan dacht er iets op te verbouwen. Het 
was veel armoe troef bij de mensen. Tilburgers die het niet ken-
nen, denken dat de mensen die in de kwaoienhoek wonen niet 
deugen. Maar dat moet je meemaken, je moet met die mensen 
omgaan. Dan weet je wel beter. Bovendien woonden er ook an-
dere mensen in Groeseind. Er zijn vijf jongens priester geworden. 
Dat zegt toch iets hé? En een stel meisjes is in het klooster ge-
gaan”.  
 
Mien vertelt er niet bij dat het gezin Konings-Smulders tot die 
“andere” mensen behoort. Met twee paters en twee nonnen 
neemt het gezin een flink deel van de roepingen in de parochie 
voor zijn rekening.  
 
Goof is zoals veel Tilburgse mannen, de langste tijd van zijn ar-
beidzaam leven werkzaam als wever. In 1853 telt Tilburg 73 wol-
lenstoffenfabrieken. In de jaren die volgen neemt het aantal flink 
toe. In1874 zijn er al 142 fabrieken waarvan 55 met stoommachi-
ne(s). 
Rond 1880 ontstaat er een crisis in de thuisweverij. De meeste 
bedrijfjes gaan ter ziele. Oorzaak daarvan is de verdergaande 
mechanisatie en de vrijhandelspolitiek van de regering. Daar valt 
door thuiswevers niet tegenop te weven. Ook de kleine boeren-
bedrijven moeten om te overleven overstappen op schaalvergro-
ting, nieuwe machines en andere werkwijzen. Maar de grond 
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voor uitbreiding is er niet of is veel te duur. Veel boerenzonen 
trekken hun conclusies. Het werk op de textielfabriek kent vaste 
werktijden en een gegarandeerd inkomen. Van 1890 tot 1909 
daalt het aantal thuiswevers van 1500 tot 344. 
 
Deze neergang geldt ook voor Mathijs Konings, de vader van 
Goof.  
Niemand van zijn zonen wil het bedrijf in deze moeilijke tijd over-
nemen en hij is zelf te oud om zich om te scholen. Tussen 1880-
1885 beëindigt hij zijn bedrijf. Grond en werktuigen worden ver-
kocht, het klikken van de schietspoel verstomt. Er komt in Europa 
een massale uittocht van werkeloze boeren op gang. Ze emigre-
ren naar Canada en de Verenigde Staten op gang. Daar is grond 
en werk in overvoed.  
 
Het weversbestaan 

Wanneer er een textielfabriek wordt gebouwd, zorgt de fabrikant 
en later de gemeente voor huisvestingsmogelijkheden van het 
personeel in de directe omgeving van de fabriek. Dat heeft een 
speciale reden. Er worden lange werkdagen gemaakt. Daarom is 
het noodzakelijk dat de arbeiders ’s middags thuis een langere 
pauze kunnen nemen waarin ze kunnen uitrusten en een stevige 
maaltijd kunnen eten. Een warme maaltijd wel te verstaan.  
 
Het woord “middageten” dat wordt gebruikt om de dagelijkse 
warme maaltijd aan te duiden, raakt zo ingeburgerd dat het ge-
woon blijft bestaan ook als de meerderheid van de bevolking 
door gewijzigde werktijden ’s avonds gewoon blijft “middageten”.  
 
Vanaf 1918 wordt de achterstand in de volkshuisvesting razend-
snel ingehaald. In Broekhoven, Trouwlaan, Veestraat, Oer-
lesestraat, Molenstraat en Hoefstraat worden nieuwe woningen 
uit de grond gestampt. Tussen Hoefstraat-Groeseindstraat en 
Houtstraat wordt een driehoekige lap grond volgebouwd met 
nieuwe woningen.  
Het is alsof Goof zijn kansen ruikt. Hij verhuist naar Hoefstraat 
124, dicht bij de nieuw te bouwen wijk. Voor Goof komt de 
nieuwbouw eigenlijk te laat. De jongere generatie wevers heeft 
binnenkort een nieuw huis en werk op loopafstand. Om een in-
druk te geven van het grote aantal textielfabrieken in de directe 
omgeving van Groeseind, volgt hier een onvolledig overzicht. 
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Naam bedrijf locatie oprichting 
Thomas de Beer Wilhelminapark 1853  
NV H. Eras & Znn Van Hogendorpstraat 1854 
A. Pessers &zn Goirkestraat 1857 
Wordt George Droge Goirkestraat 1922 
A. & N. Mutsaerts Kuiperstraat 1867 
A. Franken en Zonen Goirkestraat 1868 
De Rooy van Dijk Hoek Goirke-Hasseltstraat 1870 
H.F.C. Enneking NV Goirkestraat 1870 
De Rooy van Dijk Hasseltstraat/Goirkestraat 1870 
H. Mommers-Hunfeld Smidspad 1871 
C. Mommers en Co Goirkestraat 1872 
Nicolaas Pessers & Zn Van Bylandtstraat 1876 
 

Rond 1920 maakte een 
fotograaf hangend uit het 
raampje van een klein 
eenmotorig vliegtuigje 
deze opname van de wijk 
in aanbouw. Het is goed 
te zien hoe leeg de om-
geving aan twee zijden is: 
enkel weilanden en ak-
kers. Links zien we een 
bebouwd gebied. Dat is 
het Goirke met vele wol-
lenstoffenfabrieken op 

loopafstand. Anno 2016, een kleine 100 jaar na het ontstaan is 
de wijk Groeseind weer aan een ingrijpende vernieuwing toe. 
Meer dan 600 huizen gaan tegen de grond om plaats te maken 
voor nieuwbouw. Deze keer niet voor wevers en looiers maar 
voor ouderen, gezinnen en starters. 
 

Op nevenstaande platte-
grond uit 2015 zien we 
Groeseind liggen, te midden 
van stedelijke bebouwing. 
Ringbaan Noord vormt nu 
de noordgrens.  
De punt komt uit bij de Goir-
kestraat. De fabrieken zijn in 
de loop van de tijd allemaal 
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gesloopt behalve de riante herenhuizen en de voormalige fabriek 
en villa van C. Mommers en Co, waarin sinds 1958 het textielmu-
seum is ondergebracht. 
 

Huwelijk en gezin 

Op 20 september 1877 trouwt Goof, 23 jaar en wever, met Wil-
helmina (Mien) Hersmis. Mien wordt in Enschot geboren op 5 juni 
1856 als oudste dochter van Lambertus Hersmis en Petronella 
Pape. Op de foto is zij afgebeeld in dienstbodekleding. De foto is 
vermoedelijk gemaakt als Mien ongeveer twintig jaar oud is. Kort 
voor haar huwelijk (de foto van Goof op de titelpagina is op het-
zelfde tijdstip gemaakt, bij dezelfde fotograaf in hetzelfde decor.) 

Getuigen bij het huwelijk zijn: 

 Adriaan Hoes 26 jaar, wever te Til-
burg, geen bloedverwant.  

 Andreas Pape 43 jaar, fabriekswerker 
te Tilburg oom van de bruid.  

 Martinus Konings 60 jaar, dagloner te 
Tilburg oom van de bruidegom.  

 Mathias Konings 24 jaar, wever te 
Tilburg, broer van de bruidegom. 

 
Kinderen 
Het echtpaar trekt in bij de ouders van 
Goof. Hun eerste kind, Matheus Carolus 
wordt enkele maanden later op 4 no-

vember 1877 geboren.  
We nemen aan dat Goof in een van de fabrieken in de Goirke-
straat werkzaam is en bijspringt in de thuisweverij van zijn vader. 
Hun dochter Maria Petronella komt ruim een jaar later ter wereld.  
Goof en Mien werken voortvarend aan de vorming van een groot 
gezin, dat uitgroeit tot een kroost van in totaal 13 kinderen. Het 
blijkt een sterk geslacht te zijn want slechts twee kinderen overlij-
den enkele maanden na hun geboorte, de rest groeit op en be-
reikt de volwassenheid. 
1. Matheus (Thijs) Konings 1877-1952 
2. Maria (Marie) Konings 1878-1971 
3. Marinus (Tinus of Rinus) Konings 1880-1959 
4. (Lambertus Konings 1882-1883)  
5. Lambertus (Bart) Konings 1883-1964 
6. Adrianus (Janus) Konings 1885-1972 
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7. Ludovicus (Louis) 1887-1946 
8. Joannes (Jan) Konings 1890-1962 
9. Petrus (Piet) 1892-1923 
10. Wilhelmina (Mien) 1894-1918  
11. Arnoldus (Noud) 1896-1963 
12. (Franciscus Konings 1899-1899) 
13. Adriana (Jana) Konings 1900-1973 
 

Het gat dat ontstaat door het overlijden van Bart wordt onmiddel-
lijk gedicht. Nog geen twee maanden na zijn overlijden wordt op 
8 november een zoontje geboren dat ook de naam Lambertus 
krijgt.  
Het laatste decennium van de 19e eeuw verloopt rustig maar zal 
op dramatische wijze worden afgesloten: hun jongste zoon Frans 
overlijdt op 19 oktober 1899. Het leeftijdsverschil tussen het oud-
ste en het jongste kind bedraagt 23 jaar. Terwijl de bijna jongste 
nog een baby is, is de oudste al vader, trouwt en verlaat het ou-
derlijke huis. 
 
Familie dichtbij 
Naast het gezin van Goof en Mien woont er nog meer familie 
voor kortere of langere tijd in de wijk Groeseind.  
 

 Op nr. 75 woont het gezin van Piet Stams en Aloijsia Konings. 
Aloijsia is een nicht, de dochter van Goof Konings, de oom 
waar Goof naar is vernoemd. 

 Lambertus Hersmis, de vader van Mien, woont op nr. 76.  
Hij trouwt in mei 1890 met de veel jongere Clasina Smolders 
en verhuist naar haar woning op nr. 74. Daar overlijdt hij in 
1895. 

 Op nr. 70 woont tot mei 1899 Gerardus Hersmis, de broer van 
Mien met zijn vrouw Maria Desmares en kinderen. Zijn broer 
Arnold en zus Adriana wonen rond 1890 in bij hun broer Ge-
rard. Adriana Hersmis vertrekt op 5 december 1891 naar Ven-
lo . 

 

De jeugd vliegt uit 

De eerste jaren van de nieuwe eeuw verlaat een aantal kinderen 
tijdelijk of definitief het ouderlijk huis. En de rust zal nooit meer 
terugkeren. 

 Thijs is getrouwd met Naan Toten en woont in Groeseind 65. 
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 Marie trouwt in mei 1906 met Piet Mannie en gaat in de wijk 
Kerk op nr. 1394 wonen. 

 Tinus trouwt in februari 1905 Henrica Smulders en verhuist 
naar Goirke 187. 

 Bart moet in dienst en gaat mei 1903 naar Leiden. 

 Janus trouwt in juli 1908 met Fien Vermeer en verhuist naar 
Loven.  

 Louis moet in oktober 1908 in Nijmegen onder de wapenen.  
 
Bij de volkstelling van 1909/1910 woont het uitgedunde gezin 
Konings in Noord-Besterdstraat 54. Goof is op dat moment los 
werkman. Het beroep “lantaarnopsteker” is met potlood doorge-
streept. Vreemd dat een goed opgeleide wever zijn baan heeft 
ingeruild voor los-vast werk. 
We hebben het sterke vermoeden dat Goof een tijd lang naast 
zijn werk op de textielfabriek in zijn vrije uren ook lantaarnopste-
ker is geweest. Hij is schijnbaar opgehouden met zijn nevenacti-
viteit.  
Wil hij het rustig aan doen omdat zijn gezondheid te wensen over 
laat? Betekent het stempeltje met “IW” op de gezinskaart dat 
Goof een Invaliditeitsuitkering krijgt? Het is een aannemelijke 
veronderstelling maar we blijken het toch bij het verkeerde eind 
hebben. 
 
Rente I.W. 
Begin 1913 wordt door het parlement de Invaliditeitswet aangeno-
men.  
De benaming roept verwarring op omdat het bij nader inzien om een 
ouderdomsrente blijkt te gaan. Deze wet heeft de bedoeling om 
ouderen die niet meer in staat zijn te werken en geen inkomen kun-
nen verdienen een bijdrage in de kosten van levensonderhoud te 
geven. In artikel 369 van de Invaliditeitswet wordt duidelijk voor wie 
die precies bedoeld is. Recht op een uitkering hebben personen die 
op 3 december 1913 70 jaar of ouder zijn. Iedereen, hoe invalide en 
of armlastig dan ook, die jonger is komt niet voor de rente in aan-
merking. Er is ook nog een werk- en inkomenstoets. De ouderen 
moeten tussen hun 60ste en 70ste levensjaar of tussen 3 december 
1903 en 3 december 1913 minstens 165 weken hebben gewerkt en 
niet meer dan fl.1.200 per jaar hebben verdiend. Onder loon wordt 
ook beloning in natura gerekend zoals fooien, huisvesting, levens-
middelen, kleding en brandstof.  
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De werkweken hoeven geen volle werkweken te zijn. Als men een 
of twee dagen per week in loondienst heeft gewerkt, telt dat voor 
een volle werkweek. Het soort werk is niet van belang. Het hoeft 
geen vast dienstverband te zijn geweest. Men moet aannemelijk 
maken dat men gewerkt heeft, want vaak zijn bewijzen niet meer te 
leveren. Op werken voor het huis, zoals schoonmaken, is de rege-
ling niet van toepassing.  
 
De hoogte van de rente is fl. 104.- per jaar voor een alleenstaand 
en fl. 78.- per persoon per jaar voor een echtpaar (als beiden in de 
voorgeschreven periode voldoende gewerkt hebben en niet te veel 
hebben verdiend.) In 1913 worden er 108.961 aanvragen ingediend 
waarvan er 91.111 worden toegekend. In 1920 is het aantal toeken-
ningen opgelopen tot 180.000. Dat betekent fl. 11.000.000.- aan 
uitbetalingen. Eind oktober 1913 heeft 50% van de armenhuisver-
pleegden (450 personen) al een aanvraag ingediend. De uitvoering 
van de wet wordt degelijk ter hand genomen. Er komen 67 rente-
commissies en er worden per gemeente speciale tussenpersonen 
aangesteld om de ouderen te helpen bij het invullen van de aan-
vraag voor een rente. Het gaat om 2246 tussenpersonen voor heel 
het land.  
 
De Invaliditeitswet is een zodanig succes dat in het parlement kritiek 
wordt geleverd op de hoeveelheid aanvragen. Er wordt vermoed dat 
de tussenpersonen te enthousiast werken omdat ze voor elke inge-
diende aanvraag een vergoeding krijgen. De rentecommissies voe-
ren elk een eigen beleid omdat er geen centrale regiestructuur be-
staat. In Amsterdam doet zich een interessante ontwikkeling voor. 
Rentegerechtigden die in armenhuizen wonen moeten op aanwij-
zing van de directeur arbeid verrichten als bijdrage in de kosten van 
hun onderhoud.  
Als het marktgerichte arbeid is, is het werk dat volgens de rente-
commissie binnen de regeling valt. De bewoners slaan aan het re-
kenen. Ze denken dat ze met de rente-uitkering en een kleine bij-
drage van de bedeling weer vrij en onafhankelijk kunnen leven. Een 
aanzienlijke groep waagt het erop en gaat weer zelfstandig wonen. 
 
Dat de rust niet meer in het gezin zal terug keren blijkt uit de vol-
gende feiten. Er vindt een ingrijpende leegloop plaats. Als het 
1920 is zijn alleen nog Noud en Jana thuis. 

 Janus, 20 jaar, wever van beroep, trouwt op 8 juli 1908 met 
Fien Vermeer. 
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 Jan is 30 jaar en stukkenbrander. Hij trouwt 17 juni 1912. Zijn 
huwelijksakte is nergens te vinden. Tot die conclusie komt ook 
zijn kleinzoon Marcel Konings uit Goirle. Maar hij heeft het le-
ven van zijn grootvader uitgeplozen en interessante feiten op-
gespoord. Zie verderop in dit verhaal.  

 Marie trouwt 9 mei 1906 op 27-jarige leeftijd met Piet Mannie. 
Ben Verhoof vertelt over zijn oma Marie Konings en haar va-
der, zijn overgrootvader Goof. 

 Piet, 23 jaar oud en draadmaker van beroep, trouwt op 14 
april 1915 met Joanna Snoeren. Hij verongelukt in 1923. 

 Louis spant de kroon. Hij is doorlopend weg van huis. Hij 
werkt langere tijd in textielstad Verviers, in Hoensbroek als 
mijnwerker(?) en als sjouwer in de Antwerpse havens. Hij 
trouwt op 14 februari met Johanna Tuijtelaars, weduwe van 
Oudheusden. Over hem komen we nog te spreken. 

 Mien, ongehuwd, overlijdt op 15 augustus 1918 op 25-jarige 
leeftijd. 

 Bart, ongehuwd, verblijft tijdens de volksteling 1920-1921 
ambtshalve in Hoensbroek. 

 Noud en Jana maken nog geen aanstalten in het huwelijks-
bootje te stappen. Jana is naaister en Noud is kettinglijmer in 
een weverij. 

 
Woongeschiedenis 
Als we de lijst opmaken van de plekken waar Goof met zijn gezin 
heeft gewoond, overvalt ons een gevoel van verbazing over het 
aantal adressen dat het gezin op zijn woonoverzicht heeft staan. 
Maar het aantal echte verhuizingen valt mee omdat door perio-
dieke omnummering de adressen wel regelmatig veranderen, 
maar de woningen dezelfde blijven. 
 
1849-1859 Goof wordt geboren in 1854 in de ouderlijke wo-

ning op het adres Hasselt 952 
1860-1870 de nummering verandert in 106  
1870-1880 door het dichtbouwen van stukken land tussen 

bestaande woningen wordt de nummering ver-
hoogd van 106 naar 175. 

1880-1890 In 1885 overlijdt vader Mathijs. Goof verhuist naar 
het adres Hasselt 244 en enige tijd later naar 
Groeseind 65.  
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1890-1900 Woonadres is Groeseind 81. Zoon Adrianus woont 
even in en verhuist naar L 64. In 1899 wordt zoon 
Frans geboren en sterft in hetzelfde jaar. 

1900-1920 In dit decennium woont het gezin op het adres 
Groeseind 68. Daar wordt in 1900 hun jongste kind 
geboren, Adriana. 

1920/1921  Bij de jaarwisseling Volkstelling is het adres Noord-
Besterdstraat nr. 54.  

Maart 1922 Hoefstraat 124. 
Oktober 1923 St. Thomasstraat 12. 
Maart 1936 Goof verhuist na het overlijden van Mien naar 

dochter Marie, Frans Halsstraat 3. 
 
We nemen jaren geleden een kijkje in de Noord-Besterdstraat. Er 
is geen nr. 54 meer. Op die plek is een doorgang naar parkeer-
boxen gemaakt. Er is wel woonruimte boven de doorgang maar 
wat moet een vrij omvangrijk gezin op een kleine bovenwoning?  
Er is maar een conclusie mogelijk: het pand is afgebroken, om 
een doorgang te maken voor garageboxen.  
We hebben ook nog even op nr. 27 gekeken. Daar woonde zoon 
Janus enkele jaren met zijn gezin. Het huis op nr. 27 blijkt van 
recentere datum, ook daar heeft de tijd zijn werk gedaan.  
Op 6 maart 1922 verhuist Goof met zijn uitgedund gezin nog een 
keer. Nu van de Noord-Besterdstraat naar Hoefstraat 124. Het is 
hemelsbreed maar een kleine afstand, ruim geschat 500 meter. 
Maar het is een wereld van verschil. Het Groeseind en zijn be-
woners liggen Goof en Mien na aan het hart. Daar wonen familie-
leden en mensen die ze kennen, daar voelen ze zich thuis. 
 
Langdurige zorg voor kleinkinderen 
Alleen Noud en Jana zijn nog thuis. Ze zullen meer voor zichzelf 
moeten gaan zorgen want Goof en Mien nemen na hun 60ste een 
hele verantwoordelijkheid op hun schouders: ze gaan voor een 
aantal kleinkinderen zorgen. De reden daarvoor is een dubbele 
tragedie. 
 
Zoon Piet verdrinkt  
Op 2 februari 1923 komt hun zoon Piet door een noodlottig onge-
val om het leven. Zijn twee oudste kinderen Piet (13) en Mien 
(11) komen tijdelijk bij opa en oma wonen. Rika (4) blijft bij haar 
moeder die ondertussen alles in het werk stelt om snel een stief-
vader en kostwinner voor haar gezin te vinden. Dat moet, anders 
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is het niet mogelijk een zelfstandig leven te leiden en ben je de 
rest van je leven overgeleverd aan de liefdadigheid van familie en 
samenleving.  
Weduwe Joanna Snoeren slaagt in haar opzet. Ze hertrouwt 
binnen 10 maanden en stelt daarmee de toekomst van haar ge-
zin veilig. Eind 1923 kunnen de kinderen weer terug naar hun 
moeder en leren wennen aan een nieuwe vader. 
 
De vrouw van zoon Jan sterft 
Op 17 mei 1923 krijgen Goof en Mien er nog twee kleinkinderen 
bij: het zijn Goof (3 jaar) en Ad (2 jaar, kinderen van zoon Jan. 
Zijn vrouw Cor Stakenburg is kortgeleden op jonge leeftijd over-
leden en Jan kan niet voor alle vijf zijn kinderen zorgen. Hij zal 
uiteindelijk voor geen van zijn kinderen zorgen. Goof en Ad gaan 
naar opa en oma en de tweeling Piet en Jan die nog geen jaar 
oud zijn, gaan naar een weeshuis in Heel. Wat gebeurt er met 
het 5e kind?  
Het oudste kleinkind Nelly zal geen vaste verblijfplaats vinden bij 
de familie Konings. Ze woont een tijdje bij opa en oma en maakt 
een ronde langs ooms en tantes, om uiteindelijk richting Roosen-
daal te vertrekken waar ze in het klooster treedt en de zorg voor 
een oudere dame op zich neemt. Op latere leeftijd komt ze terug 
naar Tilburg. Op het leven van Nelly komen we nog uitvoerig 
terug. 
 
Goof en Mien zijn helemaal tevreden als ze 1,5 jaar later, op 23 
oktober 1923, kunnen verhuizen naar de nieuwbouwwoning nr. 
12 in de St. Thomasstraat. Misschien heeft het feit dat ze klein-
kinderen in huis hebben genomen wel bijgedragen aan de toewij-
zing van de woning.  
In hun laatste “Groeseindse” periode dragen Goof en Mien onge-
veer 13 jaar de verantwoordelijkheid voor twee opgroeiende jon-
gens. Een bewonderenswaardige prestatie.  
 
Familiegeheimen 
In het collectieve geheugen van de familie zijn enkele foutjes 
geslopen.  
 

 Diverse nakomelingen zijn gaan denken dat de kleinkinderen 
Goof en Ad zonen zijn van Piet. Uit onderzoek blijkt zonne-
klaar dat het kinderen van Jan zijn. Als we de menselijke psy-
che goed begrijpen, is het “misverstand” ontstaan omdat er 
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een positief en acceptabel verhaal nodig is om te verklaren 
waarom kleinkinderen bij hun grootouders opgroeien. Het zor-
gen voor kinderen waarvan de vader is overleden wekt be-
wondering. Dat wordt volstrekt anders als moet worden ver-
teld dat het zorgen voor de kleinkinderen nodig was omdat de 
vader na het overlijden van zijn vrouw maar bar weinig heeft 
bijgedragen aan de opvoeding van zijn kinderen. Met een leu-
gentje om bestwil wordt zo een pijnlijk verhaal een verhaal dat 
“klopt”. 

 Hetzelfde geldt voor kleinkind Nelly. Zij is niet, zoals wordt 
gedacht, geboren uit het huwelijk van Jan en Cor Stakenburg. 
Nelly is bijna 3,5 jaar oud als haar moeder en Jan Konings 
trouwen. Jan Konings is niet haar vader. Nelly wordt doodge-
zwegen, niet omdat ze eigenlijk geen familie is, maar omdat 
bijna niemand in de familie zich het lot van Nelly heeft aange-
trokken. Vaak wordt ze als ze oud genoeg is, in huis genomen 
om huishoudelijk werk te doen. Dat is natuurlijk niet zo fraai 
en daarom kun je het maar het beste vergeten.  

 En wat te denken van stoere verhalen over zoon Louis in zijn 
militaire uniform met blinkende medailles? Wat zit er achter 
deze façade? We zijn benieuwd.  

 Hoe het zoon Jan en zijn kinderen precies vergaat, komt ver-
derop in ons verhaal uitgebreid aan de orde aan de hand van 
de resultaten van het onderzoek dat Marcel Konings naar het 
leven van zijn grootvader heeft ingesteld.  

 Er gaan ook geruchten over het overlijden van dochter Mien. 
Ze wordt slechts 25 jaar. Niemand kan tot nu toe helderheid 
verschaffen. 

 
Gouden bruiloft 
Eindelijk is het 20 september 1927: de grote dag is aangebroken. 
Goof is eind juli in goede gezondheid 73 jaar geworden en Mien 
mag er met haar 71 jaren ook zijn. Van het feestprogramma heb-
ben we een goed beeld omdat de krant uitgebreid aandacht aan 
het gebeuren heeft geschonken. 
 
We laten de journalist aan het woord: 
 
In de Thomasstraat vieren heden de echtelieden G. de Koning-
Hersmis hun Gouden Huwelijksfeest. ’t Was zooals de bruidjes 
zongen, in de Thomasstraat lang zoo’n blijde dag niet geweest. 
Daarvan getuigden vele vlaggen en bovendien sprak daarvan de 
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prachtige versiering die aan den gevel van de woning der 
feestelingen staat opgesteld. Deze versierig is opgesmukt met 
een schat van groen en levende bloemen, terwijl daartussen vele 
rijen electrische lampjes zijn aangebracht, die vanavond aan het 
geheel een zonnig-warmen gloed zullen geven en in lichtende 
lijnen de sierlijke contouren zullen aangeven. 
Boven de grote bloemenmand prijkt het opschrift “Hulde aan Het 
Gouden Paar” en op den gevel vonden we twee verzen waarvan 
we het volgende citeren: 
Gij, die zo trouw steeds hebt geleefd 
Als huwelijkspaar zoo rein 
U vlechten wij een Gouden Kroon 
Op ’t vijftigjarig feestfestijn 
Aanvaard dan deze huldeblijk 
U door de buurt gebo’en 
Wij voegen dezen wensche er bij: 
Dat God U geeft den Diamantenkroon 
 
Op echt christelijke wijze werd de feestdag begonnen met het 
bijwonen van eene plechtige H. Mis van dankbaarheid, die in de 
parochiekerk van de Hoefstraat door den zeereerw. Heer van 
Iersel, pastoor, werd opgedragen.Vele buurtbewoners waren bij 
deze H. Mis aanwezig en naderden met het Gouden Paar tot de 
H. Tafel. 
Na de H. Mis had de stoet veel bekijks. De feestcommissie 
opende hem en dan volgeden een 60-tal bruidjes De auto waarin 
het gouden paar had plaats genomen en die welwillend was 
beschikbaar gesteld door Paymans-Delgijer, werd door zijden 
linten dragende bruidjes  voorafgegaan en geflankeerd en 
daarachter volgenden de familieleden. 
Bij de woning aangekomen namen de feestelingen tusschen de 
versiering plaats en begon de hulde door de buurt. De voorzitter 
der feesTcommissie, de heer P. Damen nam het eerst het woord 
en bracht namens allen de beste wenschen tot uiting. Dan hield 
het kleinste bruidje A. Smits een toespraakje en een speechje 
door een rozen-maakster, die namens de rozenmaaksters een 
fraai bouquet aanbood. 
Met een welgemeend Leef lang werd deze zeer geslaagde 
huldiging besloten nadat er nog de jongste zoon van het 
bruidspaar, de heer Arnoud de Koning een diepgevoeld tot allen 
had gericht. 
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Na de fotosessie is er een receptie van 12.00-14.00 uur. Er is 
een drukbezet avondprogramma. Om 19.00 uur zingen de 
bruidjes een feestlied. Om 20.30 uur treedt de gemengde 
zangvereniging “Laetitia” op, om 21.30 uur gevolgd door een 
serenade van de Postfanfare. 
Het is niet overdreven te constateren dat de buurtbewoners tijd 
noch moeite hebben gespaard om de houten erehaag, de 
versieringen en de vele papieren rozen te maken. Hier toont zich 
een hechte buurtverbondenheid en een oprechte betrokkenheid 
bij het echtpaar Konings. Goof en Mien zijn geliefd en de buurt is 
als een warm bad: een plek om graag te wonen. Een compliment 
aan de fotograaf, die met veel passen en meten  iedereen 
herkenbaar voor de lens heeft gekregen: bijna 70 personen! Er is 
ook nog een foto met de vele bruidjes en de feestcommissie 
compleet met hoge hoed. Die hebben we niet in ons 
familieverhaal opgenomen. 
 
Recherchewerk 
Het fotomateriaal is een aantal jaren geleden welwillend 
beschikbaar gesteld door Ben Verhoof. Hij heeft een 
bewonderenswaardige poging ondernomen te achterhalen wie er 
allemaal op de foto staan.  
Daarna heb ik er mijn tante Riet van Santvoort-Konings (jongste 
dochter van Janus) en de zussen Rika en Rietje Konings 
(kinderen van Tinus) bijgehaald, om een aandeel in de 
persoonsherkenning te leveren. Dat valt eigenlijk een beetje 
tegen. Er is bij hen weinig zekerheid. Dat ligt niet aan hun 
geheugens maar het is meer een teken dat  er niet zo’n hecht 
familieverband bestaat. 
Mijn tante Riet is met terugwerkende kracht verontwaardigd dat 
zij en haar jongste broer Bert niet op de foto staan. Zij wordt 
geboren op 14 augustus 1925 en was toen net  twee jaar. Te 
jong voor het feest. 
Er zijn waarschijnlijk wel meer afwezige kinderen die te jong zijn 
om het feest mee te maken en op 20 september bij buren of 
familie worden ondergebracht. 
Zo’n groepsfoto waarop bijna alle directe familieleden staan is 
een ware goudmijn en mag daarom in ons familieverhaal niet 
ontbreken. Om de lezers de mogelijkheid te bieden om (met 
vergrootglas) de broers, zussen, kinderen en kleinkinderen van 
Goof en Mien op foto te zien, hebben we een vergroot exemplaar 
dwars op de pagina gezet. 
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Ben Verhoof heeft indertijd voor zijn opsporingswerk op 
“overtrekpapier” de contouren van de afgebeelde personen 
getekend en genummerd. Dat maakt het mogelijk namen aan 
personen te koppelen. De foto is in drie doorgenummerde delen 
gesplitst. Dit voorwerk geven we een welverdiende plaats. 
Er zijn een aantal personen die niet herkend zijn en daarom van 
een vraagteken moeten worden voorzien. We nemen aan dat de 
meeste onbekenden tot de familie Hersmis behoren. Misschien 
komt er nog een moment dat onze “cold case” kan worden 
heropend omdat er nieuw bewijsmateriaal is gevonden. 
Het is jammer dat niet duidelijk wordt waar het feest heeft 
plaatsgevonden, want thuis kan zo’n groot feest niet worden 
gehouden. Voor feesten en bruiloften wordt uitgeweken naar de 
horeca in de buurt. Een beetje café heeft een feest- en 
vergaderzaal. Het parochiehuis wordt ook wel gebruikt voor 
kleinere feesten, maar de bruiloft van Goof en Mien is daarvoor 
te omvangrijk. 
 
Café Van den Brekel 
In mijn herinnering  gaat zoon Janus, mijn grootvader, elke 
zondag na de mis naar het café van Harrie van den Brekel, 
gelegen op de hoek van de Hoefstraat en Schotelpleintje, 
tegenover de huishoud- en speelgoedwinkel van Van Oosterhout. 
Voor deze traditie moet alles wijken. Het is het enige vertier na 
een week hard werken. Er wordt een goed glas gedronken. 
Vrouw en kinderen kunnen niet meer doen dan lijdzaam wachten 
tot echtgenoot en vader aangeschoten thuiskomt, een 
opgewarmde maaltijd krijgt voorgezet en daarna in slaap valt. Dat 
is in de 30er jaren het dagje uit voor de kostwinner. 

 
De gouden bruiloft van Goof en 
Mien in 1927 doet sterk denken 
aan de gouden bruiloft van hun 
zoon Janus, mijn grootvader in 
juli 1958. Een feest dat 3 volle 
dagen duurt. De 1e dag voor de 
familie, de 2e dag voor de 
zakenrelaties en de 3e dag voor 
de buurt. Ook dan is er een 
serenade, gegeven door Kapelle 
St Jan compleet met bok, hun 

mascotte. De kans is groot dat beide bruiloften gehouden zijn bij 
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Van den Brekel. Want zoals de ouden zongen, piepen de jongen. 
Los daarvan heeft het café zowel voor overgrootvader Goof als 
voor grootvader Janus een belangrijke rol gespeeld, het was een 
sociaal ontmoetingspunt. 

 

20-09-1927. Foto voor de woning van het gouden bruidspaar 

Goof en Mien in de St. Thomasstraat nr. 12 

0. Henrica Konings kleindochter dochter van Rinus 
1. Godefridus (Goof) kleinzoon zoon van Rinus 
2. Een meisje   ongeveer 6 jaar  
3. Wilhelmina(Mien) kleindochter dochter van Janus 
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4. Petronella (Nellie) kleindochter  dochter van Jan  
5. Adrianus Janse kleinzoon zoon van Jana  
6. Wilhelmina of Maria kleindochter dochter van Jana 
 
7. Rietje Konings kleindochter  dochter van zoon  
    Rinus 
8. Adrianus Konings kleinzoon zoon van Jan  
9. Kees Konings kleinzoon zoon van zoon  

Rinus 
10. Lineke Konings kleindochter dochter van zoon 

Rinus 
11. Onbekend 
12. Wim Konings kleinzoon zoon van Janus 
13. Bert Konings kleinzoon zoon van Janus  
14. Onbekend 
15. Rietje Konings kleindochter dochter van Thijs  
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16. Man   blond/grijs/snor alleen, 55-65 jaar  
17. Man   gearmd met 18 50-55 jaar  
18. Vrouw    zus van Mien  

Hersmis? 
19. Janus  zoon  man van Fien  

Vermeer 
20. Man  man van nr. 25?  35-40 jaar 
21. Fien Vermeer schoondochter vrouw van Janus 
22. Piet Manni  schoonzoon man van dochter  

Maria 
23. Onbekend 
24. Marie Konings dochter  vrouw van Piet Manni 
25. Vrouw   vrouw v.nr. 20? 35-40 jaar 
26. Man   man v. 27? Ongeveer 70 jaar 
27. Vrouw   vrouw v.nr. 26?  leeftijdsverschil 
28. Anna Maria Vermeer schoonzus vrouw van broer Piet  
29. Marinus Konings zoon  man van Rika  

Smulders 
30. Jan Konings zoon  man Martha  

Vermeeren 
31. (Hen)rica Smulders schoondochter vrouw van Tinus 
32. Goof Konings bruidegom 
33. Wilhelmina Hersmis bruid 
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34. Jan Konings broer van Goof man van nr. 36 
35. Louis Konings? zoon 
36. Maria v.d. Hoven schoonzus vrouw van nr. 34 
37. Miet Schuermans schoondochter vrouw van Noud 
38. Thijs Konings zoon  man van nr. 42 
39. Noud Konings zoon  man van nr. 37 
40. Gerardus Hersmis? zwager man v. Maria  
  Desmares 
41. Harrie Janse schoonzoon man van dochter Jana 
42. Naon Toten schoondochter vrouw van Thijs 
43. Jongetje 2/3 jaar kleinkind? Bijna even oud als 44 
44. idem als 43. kleinkind? Dezelfde kleding als  
  43 
45. alleenstaande man broer Piet?  Man van nr. 28?  
46. Jana Konings dochter vrouw van Harrie  
  Janse 
47. Anna Konings zus  een zus van Goof 
48. Onbekend 
49. Jan Konings kleinzoon oudste zoon van Thijs 
50. Kees Konings kleinzoon zoon van Thijs 
51. Frans Konings kleinzoon zoon van Janus 
52. Onbekend 
53. Mien Konings kleindochter oudste dochter van  
  Thijs  

 
54. Onbekend 
55. Dilia Konings kleindochter dochter van Rinus 
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56. Onbekend 
57. Onbekend 
58. Onbekend 
59. Onbekend 
60. Onbekend 
61. Henrica Konings kleindochter dochter van Piet  
62. Mien Konings kleindochter dochter van Piet  
63. Mien Konings kleindochter dochter van Rinus  
 
De laatste levensjaren van Goof 
Als je je gouden bruiloft hebt gevierd en samen met kinderen en 
kleinkinderen in dankbaarheid hebt teruggekeken op je leven, 
wat valt er dan eigenlijk nog te wensen? Goof en Mien zullen nog 
9 jaren samen zijn en voor hun kleinkinderen Goof en Ad zorgen, 
tot het overlijden van Mien op 12 februari 1936. Goof kan niet 
alleen voor zoon Bart en de beide kleinkinderen Ad en Goof zor-
gen. Ze vinden elders onderdak, het huis wordt leeggehaald en 
Goof verhuist op 2 maart naar zijn oudste dochter Marie in de 
Frans Halsstraat 3. Waar de kleinkinderen en vrijgezelle zoon 
Bart heen gaan, wordt in het verloop van het familieverhaal dui-
delijk. 
 
Ben Verhoof komt regelmatig bij zijn oma Marie op bezoek en 
treft daar overgrootvader Goof aan. Dit zijn zijn herinneringen:  
 
Als 3/4-jarig jochie moest ik met mijn ouders op bezoek bij oma 
Marie Manni-Konings, op nr. 3 Frans Halsstraat in Tilburg! Ik 
herinner me nog veel zaken uit deze tijd, maar twee dingen 
springen eruit: 
Tijdens zo'n bezoek zat Goof Konings (de opa van mijn moeder 
resp. de vader van mijn oma) altijd in zo'n grote zetel naast de 
cuisinière in de woonkamer! Hij had zo'n klein sikje en daar ze-
verde hij in (hij was per slot 86/87jaren oud!). Dit alles was uiter-
aard geen probleem tótdat ik door mijn moeder, bij het weggaan, 
de opdracht kreeg haar opa een kusje te geven en dat kon niet 
anders dan in dat vol gezeverde sikje! Ik griezel nóg bij de herin-
nering! 
In de voorkamer van datzelfde huis, hing een familiefoto, die ik 
overigens nog steeds in mijn bezit heb, en waarschijnlijk geno-
men bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van Goof met Wil-
helmina Hersmis!  
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31 oktober 1941 
Het is de laatste vrijdag van de maand. Het is een onbewolkte 
kille dag. De temperatuur komt niet hoger dan 5o Celsius. Het is 
oorlog. Een Duitse onderzeeboot torpedeert een Amerikaanse 
torpedobootjager op een moment dat de VS nog niet in oorlog is 
met Duitsland. Dat belooft niet veel goeds. 
 
’s Avonds om 22.00 uur overlijdt Goof in het huis van zijn jongste 
dochter Marie. Hij wordt 87 jaar. Hij was een eenvoudige hard-
werkende man, die zich heeft ingezet voor zijn kinderen en lief-
devol jarenlang samen met zijn vrouw Mien twee kleinkinderen 
en thuis heeft gegeven.  
Een tengere man, die de handen vol had aan enkele zonen die 
zich moeilijk lieten sturen. Een sociale man, die vele jaren na zijn 
dood nog herinnerd wordt door zijn toenmalige buurtgenoten uit 
de wijk Groeseind. Goof, geboren en opgegroeid in de boeren-
gemeenschap van de Hasselt, drijft mee op de golven van de 
grote ontwikkelingen naar een industriële samenleving. Hij wordt 
wever en leert in stoffige en luidruchtige textielfabrieken de tucht 
en het strakke regiem van de machinale productie. Hij heeft geen 
tijd meer om terug te verlangen naar het werk op het land op het 
ritme van de seizoenen. 
Het licht van de vooruitgang is definitief ontstoken en Goof heeft 
als tijdelijke lantaarnopsteker daar een bescheiden bijdrage aan 
geleverd. 
 
Het leven gaat door 
In de komende hoofdstukken beschrijven we de levens van de 11 
volwassen geworden kinderen van Goof en Mien. Twee jonge-
tjes, Bertus en Frans zijn op zeer jonge leeftijd overleden. 
Hoofdstuk 5 zal beknopt zijn; het leven van Adrianus, mijn groot-
vader, krijgt namelijk uitgebreid aandacht in een afzonderlijk fami-
lieverhaal (Boek VI in onze familiereeks), evenals de hoofdstuk-
ken 4 en 9 want Bart blijft vrijgezel en Mien overlijdt ongehuwd op 
jonge leeftijd. 
  
Privacywetgeving 
We betreden in de komende hoofdstukken het terrein van “de 
zwijgende archieven”. We worden erg afhankelijk van toevallige 
bronnen. Omdat het merkbare consequenties heeft voor de in-
houd van de volgende tekst, brengen we de privacy-termijnen 
nogmaals onder de aandacht: 
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 Geboorteakten worden na 100 jaar openbaar gemaakt 

 Huwelijksakten worden na 75 jaar openbaar gemaakt 

 Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar gemaakt 
 
De boom en zijn vruchten 
Het is boeiend te zien hoe uit een bescheiden zaadje een grote, 
vitale boom groeit waaraan de vreemdste vruchten groeien. 
 

 Door haar huwelijk met Piet Mannie, boort Marie Konings een 
nieuwe genetische bron aan. Geen uitbreiding van het poten-
tieel aan wevers en fabrieksarbeiders, maar een familie die 
nieuwe wegen bewandelt: metaal en techniek, maar ook psy-
chologie en economie. 

 Marinus, broer van Marie, zal met zijn vrouw een volstrekt 
andere tak toevoegen aan de geschiedenis van de familie Ko-
nings: priesterschap en onderwijs. 

 Adrianus, Jana en de zonen van Jan vormen een andere be-
langrijke loot aan de familieboom. Die hangt vol ondernemer-
schap: verschillende schildersbedrijven en loodgietersbedrij-
ven. 

 Enkele vruchten komen niet tot helemaal tot rijpheid: Wilhel-
mina sterft jong, Louis valt uit de boom en Piet verdrinkt op 
jonge leeftijd. Bart blijft vrijgezel. 

 Noud en Jana tenslotte zorgen voor evenwicht in het elftal. Zij 
vormen gezonde en degelijke vruchten die niet zo opvallen 
tussen al het andere, wat exotische fruit. Maar ze zijn wel be-
langrijk voor de totaalopbrengst. 

 
Ga mee en volg met ons de sporen die ons dichter bij onze her-
komst brengen. Kijk in de verweerde spiegel van de tijd en zie de 
soms wazige contouren van jezelf. En voor de niet-familieleden: 
lees het boeiende verhaal van vallen en opstaan, van karakter en 
zwakte van uitmuntendheid en falen. Niets is boeiender dan het 
leven zelf.  
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I. Matheus (Thijs) Konings  

Thijs wordt geboren 4 november 1877 (akte 912) om 12.00 uur ‘s 
middags in de (groot)ouderlijke woning in de wijk Hasselt. Aangif-
te wordt gedaan door:  

 Vader Goof Konings 23 jaar, wever 

 Martinus Cornelis Donders 48 jaar, wever  

 Johannes van Baast, 70 jaar, wever 
 
Thijs zelf komt krap 6 weken na het huwelijk van zijn ouders ter 
wereld. Op haar huwelijksdag is zijn moeder dus hoogzwanger. 
Thijs gaat een aantal jaren naar school en leert daar lezen en 
schrijven. Waarschijnlijk gaat hij vanaf zijn 10e of 11e jaar met zijn 
vader mee naar de fabriek om het vak te leren. Hij wordt wollen-
stoffenwever. Een wollenstoffenwever is iemand die het vak van 
weven bijzonder goed beheerst. Thijs overlijdt 18 april 1952 (akte 
382) op 74-jarige leeftijd in zijn woning in de wijk Broekhoven I.  
Aangifte wordt gedaan door de begrafenisondernemer. 
 
Huwelijk 
Thijs leert Adriana (Naan) Petronella Toten kennen. Zij woont 
aan het andere eind van de stad in de wijk Heuvel. Naan wordt 
geboren 23 juli 1879 en overlijdt 21 december 1957 in het St. 
Elisabethziekenhuis te Tilburg op 78-jarige leeftijd. Tot haar hu-
welijk is zij tabakstripster. 
Op 26 april 1899 trouwen ze. Thijs is dan 22 jaar en Naan bijna 
20 jaar oud. De commandant van het 6e Regiment Infanterie te 
Breda geeft toestemming voor het huwelijk. Dat wil zeggen dat 
Thijs op het moment van zijn huwelijk onder de wapenen is.  
Getuigen bij het huwelijk zijn: 

 Gerardus Hersmis, 37 jaar, wever, oom van de bruidegom 

 Mathias Konings, 46 jaar, wever te Tilburg, oom van brui-
degom 

 Johannes Baptist Toten, 24 jaar, smid te Tilburg, broer van 
bruid 

 Wilhelmus Adriaansen, 54 jaar, smid te Gilze-Rijen, oom 
van bruid 

 
In de huwelijksakte lezen we dat er enige urgentie voor de huwe-
lijkssluiting is: 
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“De bruidegom en de bruid verklaarden bij deze voor het hunne 
te erkennen een kind van het mannelijke geslacht geboren uit 
comparante bruid te Tilburg den zeven en twintigsten januari 
achttien honderd acht en negentig, genaamd Johannes Mathijs 
Maria”. 
 
Naan blijkt op haar huwelijksdag ongehuwd moeder te zijn. Zij is 
15 maanden eerder, op 27 januari 1898 bevallen van een zoon 
die de voornaam van opa Toten krijgt: Johannes. Je zou denken 
dat Thijs die zelf bijna een voorechtelijk kind is wel extra zal op-
letten dat zijn meisje niet in verwachting raakt.  
Hoe moeten we de veel voorkomende voorechtelijke zwanger-
schappen en geboorten beoordelen? Het ziet er bij nader inzien 
erger uit dan het lijkt. De buitenechtelijke zwangerschappen zijn 
geen gevolg van zedenverwildering of nonchalant leven. Ze zijn 
ingegeven door het streven te voorkomen dat er getrouwd wordt 
met een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Dat moet zoveel 
mogelijk uitgesloten worden want geen kinderen betekent geen 
inkomsten uit (kinder)arbeid en geen verzorgde oude dag voor de 
ouders. 
 
Zwangerschapshuwelijken 
Natuurlijk is seks voor het huwelijk verboden maar het is ook 
belangrijk dat je vrouw kinderen kan krijgen, vooral omdat schei-
den niet is toegestaan. Daarom wordt zwanger worden van de 
man waar je mee gaat trouwen geen echte schande gevonden. 
Dat wordt echter volstrekt anders als de biologische vader van je 
kind niet met je wil trouwen. 
Er is wijdverbreid sprake van wat we de “Staphorst-procedure” 
willen noemen: Koop geen kat in de zak, trouw pas met een 
vrouw als ze in staat blijkt kinderen te krijgen. 
 
Tot in de 20e eeuw is het, vooral op het platteland, de gewoonte 
om jongens en meisjes de gelegenheid te bieden elkaar ’s nachts 
ongestoord te ontmoeten in het huis van het meisje. In Staphorst 
blijft deze traditie het langst bestaan. Elk huis in Staphorst heeft 
een “vrijersvenster” waar de jongen door naar binnen kruipt om te 
“converseren” met het meisje van zijn keuze.  
De bedoeling van die vrijheden is dat het meisje zwanger zal 
raken. Volgens onderzoeker en filmmaker D.J. van der Ven kan 
in die tijd 90% van alle huwelijken op het platteland, zwanger-
schapshuwelijken worden genoemd. De voortplanting staat cen-
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traal. Als een meisje na een aantal pogingen onvruchtbaar blijkt, 
is de verkering over. Dat kinderen kunnen krijgen voor het meisje 
een bijna absolute voorwaarde is om te kunnen trouwen, mag 
blijken uit de volgende gewoonte die dat op een erg gevoelloze 
manier duidelijk maakt.  
 
Als de jongen na het verbreken van de verkering met een ander 
(zwanger) meisje in ondertrouw gaat, wordt het onvruchtbaar 
gebleken meisje nog eens lomp herinnerd aan haar niet ingeloste 
verplichting tegen de gemeenschap.  
Ze krijgt “een kolden vrijer” (een koude vrijer) aangeboden: een 
dode wilgentak met pet en kiel, die bij haar thuis wordt afgele-
verd. Ze hoort nota bene voor dit “cadeau” te bedanken met het 
aanbieden van een versnapering! En dan te bedenken dat er 
geen moment wordt stilgestaan bij de mogelijkheid dat het niet 
zwanger worden het gevolg kan zijn van de onvruchtbaarheid 
van de man. Thomas Roosenboom beschrijft een dergelijk ritueel 
in zijn roman “Publieke Werken”. 
En er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat de man de oorzaak is van de “onvruchtbaarheid” 
van de vrouw. Deze mogelijkheid moet toch bekend zijn? Het 
komt toch regelmatig voor dat een afgewezen vrouw in een 
nieuwe relatie wel kinderen blijkt te kunnen krijgen? 
 
Familie Toten 
De ouders van Adriana (Noan) zijn Jan Baptist Toten (1848-
1917) en Johanna Adriaansen, geboren in 1847 te Gilze-Rijen. 
Jan Baptist is bakker en Johanna is tot haar huwelijk dienstbode. 
Zij trouwen in januari 1874. Alle kinderen worden geboren op nr. 
N 65, in ’t Ven (het huidige Piusplein). 
 

 Jan Baptist Toten (1874).  
Jan wordt smid. Hij gaat begin februari 1881 bij oma Adriaan-
sen in Gilze-Rijen wonen waar ook haar zoon, oom Willem, 
woont. Hij heeft een smederij en leert zijn neef het vak. Eind 
oktober 1889, een week na zijn 16e verjaardag, komt Jan te-
rug naar Tilburg en begint een smederij. Hij trouwt oktober 
1897 met Cornelia van Erve. Oom Willem uit Gilze-Rijen is na-
tuurlijk een van de getuigen. 

 Adriana Maria Toten (1875 -1876, 7 maanden oud). 

 Maria Adriana Toten (1877-) Zij trouwt Engelbertus Rijkers. 

 Adriana Petronella Toten 1879-1957. Zij trouwt Thijs Konings. 
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 Martinus Josephus Arnoldus Toten (1882-1954) Hij trouwt 
Maria Elisabeth Mols. 

 
Moeder Johanna overlijdt op 10 mei 1886, 39 jaar oud. Jan Bap-
tist hertrouwt twee maanden later met de 15 jaar oudere Johanna 
Pijnenburg, weduwe van Jan de Beer. Dat lijkt nogal snel, maar 
er is haast geboden. De 5 kinderen van Jan Baptist zijn tussen 
de 6 en 11 jaar oud en hij moet naast zijn gezin ook een bakkerij 
draaiende houden.  
Het is voor de jonge kinderen een hele opgave om na de dood 
van hun jonge moeder de draad weer op te pakken en te wennen 
aan hun onervaren stiefmoeder, want Johanna is wel getrouwd 
maar heeft zelf geen kinderen.  
Zij is al 43 jaar als ze op 11 mei 1876 trouwt met de 42-jarige 
vrijgezel Jan de Beer, geboren te Oisterwijk en koetsier van be-
roep. Johanna Pijnenburg en Jan Baptist wonen in dezelfde wijk 
en kennen elkaar waarschijnlijk al langer. 
 
Gezin van Thijs Konings en Naan Toten 
Thijs gaat op zijn huwelijksdag bij zijn vrouw en zoontje wonen in 
de wijk Kerk. Daar wordt in september 1900 hun dochter Wilhel-
mina geboren. Als Noan zwanger is van hun derde kind wordt het 
tijd om naar een eigen woning te verhuizen. Op 5 april 1902 ves-
tigen ze zich in de wijk Groeseind op nr. 90.  
Twee maanden later wordt een zoontje geboren. Er zullen in 
totaal 10 kinderen worden geboren. Dit is maar de helft van het 
verhaal, de mooie helft. Het andere deel is vol verdriet. Dat blijkt 
als we de feiten op een rij zetten: de helft van de 10 kinderen 
overlijdt op jonge leeftijd (zie bijlage I). 
  
Woongeschiedenis en gezinsvorming 
Bij een eerste verkenning van de archieven vielen twee zaken 
meteen op: het hoge sterftecijfer binnen het gezin en de vele 
keren dat er wordt verhuisd. Alsof Thijs en zijn vrouw voortdurend 
op de vlucht zijn voor de dreigende dood. Thijs gaat na de bruiloft 
voor enkele maanden bij zijn vrouw en hun voorkind Johannes 
wonen bij haar ouders in de wijk Kerk nr. 1394.  
Als Noan zwanger wordt, verhuist het gezinnetje naar Groeseind 
65, zeer waarschijnlijk weer een inwoonadres. Daar wordt in sep-
tember 1900 hun dochtertje Wilhelmina geboren. Op dit adres 
woonden tussen 1880-1890 de ouders van Thijs. We geven in 
bijlage I een volledig overzicht van de relatie tussen de gezins-
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vorming (geboorten en overlijdens en de woonadressen van het 
gezin.  
De belangrijkste perioden voor het gezin zijn: 
 

Groeseind 90: van 5 april 1902 tot 24 november 1904 

 Enkele maanden na de verhuizing wordt zoontje Cornelis 
geboren. Hij overlijdt op 8 juni, 2 dagen oud. 

 Geboorte van dochter Catharina mei 1903. 

 Wilhelmina G. overlijdt december 1903 slechts 3 jaar en 3 
maanden oud. 

 
Groeseind 215: van 24 november 1904 tot 19 maart 1907 

 Wilhelmina M.P. wordt begin 1906 geboren. Zij overlijdt nog 
geen 3 maanden oud. 

 Geboorte van Wilhelmina M.P. (2) in maart 1907. 
 

Houtstraat 124: van 1 januari 1910 tot 30 maart 1919 

 Geboorte van dochter Johanna mei 1910. 

 Overlijden van Wilhelmina M.P. (2) eind april 1911, ruim 4 jaar 
oud. 

 Geboorte van zoon Godefridus juni 1913. 

 Geboorte van dochter Adriana 8 augustus 1916. 

 Overlijden van zoon Jan begin 4 augustus 1918, bijna 20 jaar 
oud. 

 
Thijs overlijdt op 18 april 1952 in zijn woning in de wijk Broekho-
ven I. Een deel van de Piusstraat valt binnen de grenzen van de 
wijk Broekhoven. Het is dus aannemelijk dat hij en zijn vrouw 
daar tot hun dood hebben gewoond. Noan wordt in het St. Elisa-
bethziekenhuis opgenomen waar zij op 21 december 1957 over-
lijdt.  
 
Er is niet veel fantasie nodig om een beeld te vormen van een 
ouderpaar dat de helft van zijn kinderen op (zeer) jonge ziet over-
lijden. De vreugde over de geboorte van nieuw leven wordt 
steeds sterker gemengd met de angst om het kind weer te verlie-
zen. 
  
Vooral het overlijden van hun oudste kind Jan, op 20-jarige leef-
tijd, moet een grote klap zijn geweest. Als een kind zich met suc-
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ces door alle bedreigingen van kinderziektes heeft heen gesla-
gen houd je geen rekening meer met een vroege dood. 
 
De 5 overlevers 
We schetsen in het kort het leven van de 5 kinderen van de 10 
die de volwassenheid bereiken. De beknoptheid is het gevolg van 
de “zwijgende archieven”.  
 
Catharina Konings 
Catharina wordt geboren 21 mei 1903 en overlijdt 12 oktober 
1984. Zij is spoelster van beroep. Catharina trouwt 27 augustus 
1924 op 21-jarge leeftijd met Jan van Helvert, 24 jaar en fa-
brieksarbeider.  
Getuigen bij het huwelijk:  

 Frans van Helvert 21 jaar fabrieksarbeider, broer van de 
bruidegom 

 Adrianus Konings 38 jaar leidekker, oom van de bruid  
Het gezin woont Diepenstraat 17, daarna enkele maanden in de 
Hoogvenschestraat en vanaf begin 1925 in de Gerard Mercator-
straat 26. Daar komt na bijna 10 jaar huwelijk, op 2 april 1934 
een dochter ter wereld: Dimpna, 
 
Johanna Konings  
Johanna wordt geboren 24 mei 1910 en overlijdt op 8 januari 
1994 te Tilburg. Zij trouwt 27 oktober 1931 met Peter Ansems, 
arbeider van beroep, geboren te Tilburg in 1910 in de wijk Kerk. 
Hij brengt het grootste deel van zijn jeugd door in de Anna Pau-
lownastraat 35, gelegen in De Koningswei.  
 
Het gezin woont in de Emmastraat nr. 75 en vanaf eind 1931 in 
de Willem Beukelsstraat 8.  
 
Ze krijgen drie kinderen:  

 Cornelia wordt geboren op 11 maart 1932  

 Adriana geboren op 18 oktober 1933  

 Catharina wordt geboren 24 januari 1937 
 
Godefridus Konings  
Godefridus, geboren 19 juni 1913. Hij trouwt op 31 augustus 
1938 met Carolina Elisabeth Jansen (1916.) Carolina is de jong-
ste dochter van Franciscus Jansen (1879 Tilburg) schilder en 
Elisabeth Jansen (1878 Tilburg). Ze wordt geboren in de St. Jo-
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seph-dwarsstraat 16 en woont vanaf maart 1928 in De Ruijter-
straat 29. 
Na hun bruiloft wonen Goof en Carolina op Gerard Mercator-
straat 19, dichtbij zijn oudere zus Catharina die op nr. 26 woont. 
 
Ze krijgen twee zonen die beiden na enkele maanden overlijden:  

 Matheus wordt geboren 09.10.1938 en overlijdt 26.10.1938 

 Hubertus geboren juli 1949. Hij overlijdt 21.12.1949 
 
Tussen 1938 en 1949 ligt een periode van 10 jaar. 10 jaar van 
vergeefs proberen om hun kinderwens alsnog in vervulling te 
laten gaan? Of waren die lange jaren nodig om moed te verza-
melen om weer een poging te durven wagen om een gezin te 
stichten?  
 
Adriana Konings  
Adriana geboren 8 augustus 1916. Van haar zijn geen verdere 
gegevens te vinden in de archieven van Tilburg. In 1940 is Adri-
ana 24 jaar oud, nog in leven en niet getrouwd. 
 
Maria Konings 
Zij wordt geboren 21 oktober 1918 en overlijdt 30 april 1968 te 
Tilburg. 
Ook van Maria zijn geen officiële gegevens beschikbaar. Dankzij 
het bidprentjesarchief van het RAT (Regionaal Archief te Tilburg) 
komen we te weten dat Maria op 30 april 1968 te Tilburg overlijdt 
en dat zij de echtgenote was van Johannes Franciscus Cornelis 
van Beurden. 
 

II. Maria (Marie) Konings  

Marie Konings wordt geboren op 22 december 1878 als oudste 
dochter van Goof en Mien. Ze overlijdt op 12 november 1971, 
bijna 93 jaar oud. De foto, vergezeld van onderstaande tekst, is 
beschikbaar gesteld door haar kleinzoon Ben Verhoof uit Veldho-
ven. Ze kijkt ernstig en zelfverzekerd. Er valt niet zoveel te la-
chen, want ze heeft een mobiliteitsprobleem en dat is vervelend 
voor een vrouw die niet kan stilzitten maar vooruit wil. Je moet 
vastberaden zijn, anders kom je nergens meer. 
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Haar ernstige handicap weerhoudt haar 
nauwelijks om te doen wat ze belangrijk 
vindt. Dat mag zeker een Konings-trek ge-
noemd worden. 
 
Foto: Marie Konings oktober 1947 

 
Haar been, ik meen het rechter, werd in 1948 
vanaf de knie geamputeerd! Sindsdien reed 
ze in zo'n invalidenwagen met twee van die 
verticaal bewegende armen om vooruit te 
komen. Naarmate ze ouder werd, werd die 
inspanning natuurlijk een probleem: ik heb ze 

ontelbare malen op de fiets (duwend) gehaald en gebracht van 
de Frans Halsstraat naar de Groenstraat en vice versa!  
 
Begin jaren 50 heeft mijn vader voor haar een rollator-avant-la-
lettre in elkaar geschroefd: er zaten geen wielen onder, maar ze 
kon zich hiermee wonderbaarlijk goed voortbewegen in huis en 
op korte afstanden; krukken heb ik haar daarom nooit zien ge-
bruiken! Haar zus Mien Konings was peettante van mijn moeder. 
 
Huwelijk 
Marie trouwt op 9 mei 1906 (akte 87) met Petrus Cornelius (Piet) 
Mannie, smid van beroep. Piet wordt geboren 25 september 
1875.  
 
Een viertal getuigen omringt het aanstaande echtpaar: 

 Twee broers van de bruidegom: 
Joseph Mannie 35 jaar uit Tilburg, ijzerdraaier van beroep 
Willem Mannie 33 jaar uit Tilburg, zadelmaker van beroep 

 Twee broers van de bruid: 
Bertus Konings 22 jaar uit Tilburg, wever van beroep 
Thijs Konings 28 jaar uit Tilburg, wever van beroep 

 
Familie Mannie 
De familie Manni is enorm uitgebreid. Nuttige aanvullende infor-
matie is te vinden op de website van Frans Manni,  
http://membershome.nl/f.manni. 
 
De ouders van Piet zijn Jan Mannie (1846) en Maria Helena 
Hendriks (1847). Ze trouwen in 1870 en wonen de eerste jaren 

http://membershome.nl/f.manni
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van hun huwelijk in de wijk Kerk op de nrs. 1137 en 810. Jan is 
eerst magazijnbediende en wever van beroep, maar schoolt en-
kele jaren later om tot smid. Hij werkt bijna zijn hele productieve 
leven bij het Staatsspoor als smid en bankwerker.  
Jan Mannie en zijn vrouw gaan in de wijk Kerk wonen op nr. 810, 
waar 6 kinderen worden geboren. Wijk Heuvel nr. 48 is hun vol-
gende adres. Daar wordt de gezinsvorming afgerond met de 
geboorte van nog 4 kinderen. Het is een gezond gezin, geen van 
de 10 kinderen, 6 jongens en 4 meisjes overlijdt aan een kinder-
ziekte. 
 
Met de familie Mannie maakt een heel andere groep beroepen 
zijn entree in de familie Konings. Zoon Piet volgt het voorbeeld 
van zijn vader en wordt ook smid.  
Er zullen nog meer afstammelingen de keuze voor een technisch 
beroep maken. Dat zijn verstandige beslissingen want door de 
snelle mechanisering van de samenleving, vooral van de textiel 
en het vervoerswezen, is er een stijgende behoefte aan smeden, 
ijzerbewerkers, ingenieurs en werktuigkundigen.  
Op 10 oktober 1899 vindt een nieuwe verhuizing plaats, nu naar 
wijk Heuvel nr. 878. Daar overlijdt op 28 december 1901 zijn 
vrouw Maria Helena op 53-jarige leeftijd. De oudste kinderen zijn 
al getrouwd, de jongste zijn nog thuis. Antonetta is 18 jaar, Anna 
Maria 14 jaar en het nakomertje Frans is pas 10 jaar oud.  
Samen met zijn dochters kan hij het gezin wel draaiende houden, 
maar Jan is nog jong en wil niet zijn hele verdere leven weduw-
naar blijven. Begin 1909, als ook zijn jongste kinderen behalve 
zoon Frans het huis uit zijn, hertrouwt Jan met Cornelia van Oir-
schot (weduwe Damen) uit Hilvarenbeek. 
 
Rond 1920 treffen we Jan met zijn zoon Frans aan in de Dionysi-
usstraat nr. 17. Hij is oud en weduwnaar. Zijn tweede vrouw, 
Cornelia van Oirschot is na 7 jaar huwelijk in februari 1916 over-
leden. Zoon Frans overlijdt in 1931 op 40-jarige leeftijd. Jan volgt 
hem enkele jaren later op 5 november 1933 (akte 621). Hij wordt 
70 jaar oud. 
(Zie bijlage II voor een overzicht van de samenstelling van het 
gezin Mannie-Hendriks) 
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Het gezin van Piet Mannie en Marie Konings 
In het voorjaar van 1906 verhuist het jonge stel naar hun eerste 
woning in de wijk Veldhoven nr. 1394. In de Veldhoven worden 
hun eerste kinderen geboren: Maria Helena, Godefridus en Leo-
nardus. Bij de Volkstelling van 1909/1910 blijkt het gezin woon-
achtig te zijn op het adres Noord-Besterdstraat nr. 46. Daar wor-
den Wilhelmina, Joannes en Antonius geboren. 
Op 26 september 1919, daags na zijn 44ste verjaardag trekt Piet 
met vrouw en 6 kinderen naar een andere woning: Vleugelstraat 
23. Op 13 januari 1924 wordt nakomertje Pierre geboren. 
 
Frans Halsstraat 3 
Vanaf 8 maart 1922 zijn Piet en zijn vrouw Marie ingeschreven 
als woonachtig in de Frans Halsstraat nr. 3. Marie is dan 34 en 
Piet 47 jaar oud. Op dat adres woont in 1936 haar jongste zus 
Jana. Op 2 maart 1936 komt haar vader Goof, nadat zijn vrouw 
Mien op 12 februari 1936 is overleden, ook naar de Frans Hals-
straat nr. 3. Piet Mannie is dan al enkele jaren overleden (1934).  
We moeten ons realiseren dat de genoemde familieleden komen 
inhuizen bij Piet en Marie die zelf 7 kinderen hebben; 10 perso-
nen en een klein huisje. Marie zal haar man 37 jaar overleven. Ze 
overlijdt 12 november 1971 te Tilburg op de leeftijd van 92 jaar. 
 
Kinderen 
 Maria Helena Mannie (1907)  
 Godefridus (Goof) (1908)  
 Leonardus (1910)  
 Wilhelmina (1911)  
 Joannes (Jo) (1913)  
 Antonius/Antoon (1918)  
 Petrus (Pierre) (1924) 
 
Nu volgen enkele pagina’s waarin we een opsomming van na-
komelingen zoveel mogelijk hebben beperkt. In de systematiek 
van onze werkwijze vermelden we de kinderen en kleinkinderen 
van onze voorouders en hun broers en zussen. Om deze genea-
logische gegevens zo volledig mogelijk op te nemen en toch een 
goed leesbaar en vlot lopend verhaal te bieden, gebruiken we het 
middel “bijlage”; lees het kernverhaal en ga naar de bijlagen als u 
geïnteresseerd bent in meer details.  
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 Maria Helena Mannie 
Maria Helena wordt geboren 3 mei 1907 in de wijk Veldhoven 
(akte 591).  
Ze trouwt 21 mei 1929 met Augustinus van Dijk. Hij wordt te Til-
burg geboren op 6 april 1903. Gust werkt eerst in de schoenin-
dustrie als zwikker, maar schoolt om tot metselaar/opperman. Hij 
overlijdt op 15 november 1979 in verzorgingstehuis “De Kievits-
horst”. Maria overlijdt in 1991. 
 
 Godefridus Mannie 
Goof wordt geboren op 18 juli 1908 in de wijk Veldhoven (997).  
Hij trouwt 10 mei 1941 te Tilburg met Cornelia Petronella Smeul-
ders. Cornelia wordt geboren op 3 januari 1916 en overlijdt in 
Tilburg op 20 augustus 1955. Goof hertrouwt 27 juni 1956 Elisa-
beth Brands (1914) en overlijdt 6 december 1983 te Tilburg. Ze 
krijgen 9 kinderen (zie bijlage III). 
Over hun oudste kind Peter lezen we een kort bericht: 
Petrus Maria Godefridus Cornelis Mannie, geboren 16 maart 
1942, overlijdt op 20-jarige leeftijd. Op 14 augustus 1962 sneu-
velt hij op Misool nabij Weij op Nederlands Nieuw-Guinea. Piet is 
marinier 2e klasse bij de Koninklijke Marine. 
We gaan op zoek naar meer duidelijkheid en treffen op de websi-
te van de Oorlogsgravenstichting antwoord op onze vragen.  
 
De heer Zijderveld reg.nr. 311059 heeft op 24 oktober 2014 het 
volgende berichtgeplaatst. 
Het is 14 augustus 1962. Nederlandse militairen op Nieuw-
Guinea en de eilanden voor de kust weten niet dat er door be-
middeling van de Verenigde Naties een akkoord in de maak is. 
Zij proberen met man en macht het enorme gebied te verdedigen 

tegen Indonesische militairen die de guerrilla-
tactiek toepassen 
Op het eiland Misool is een Nederlandse een-
heid gelegerd met onder andere beroepssol-
daat Wim Elgers en dienstplichtig marinier 
Peter Mannie. Er komt een melding over In-
donesische infiltranten. Een peloton Mariniers 
maakt zich klaar in kampong Weij voor een 
verkenning. 
De vijand is inderdaad geland, want ze treffen 

een verlaten bivak aan. Ze zetten de verkenning voort, Peter 
Mannie voorop. Ze weten niet dat de Indonesische commando’s 
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in een hinderlaag liggen. Bij het eerste schot wordt Peter Mannie 
geraakt. Een vuurgevecht volgt. Wim Elgers krijgt rugdekking van 
het peloton en weet Mannie te bereiken. Hij neemt zijn gewonde 
maat op en draagt hem naar de kampong. Daar blijkt dat Peter 
dood is. Gesneuveld, een dag voor het sluiten van het akkoord. 
Peter Mannie werd in Sorong met militaire eer begraven. Mannen 
van zijn peloton konden daar helaas niet bij aanwezig zijn. Op 6 
maart 2002 heeft Peter Mannie zijn laatste rustplaats gekregen 
op het Ereveld Loenen. Bij deze begrafenis was wel iemand van 
het oude peloton aanwezig: Wim Elgers. 
 
Een jong leven wordt geofferd voor de belachelijke koloniale as-
piraties van de Nederlandse regering. Een wrange constatering 
voor zijn ouders en broers en zussen. De bijna 84-jarige oma 
Marie maakt het verdriet ook mee en moet dat als weduwe vooral 
alleen zien te verwerken. 
 
 Leonardus Mannie 
Leo wordt geboren 17 januari 1910 en overlijdt rond 1965 te Til-
burg. Hij trouwt 27 juli 1939 met Christina Spapens (Goirle 1910-
Tilburg 1977) In 1955 hertrouwt hij na een scheiding van Christi-
na met Leni Benzing. Met zijn eerste vrouw Christina krijgt Leo 3 
kinderen die allen in Tilburg worden geboren (zie bijlage IV). 
 
 Wilhelmina Mannie 
Wilhelmina wordt geboren 8 december 1911 en overlijdt 4 de-
cember 2000. Zij trouwt op 5 november 1935 met Wilhelmus 
Adrianus Cornelis Verhoof. Wim wordt geboren 29 mei 1910 en 
overlijdt 4 mei 1975 te Tilburg 
Uit de archieven bouwen we het volgende beeld op. Het gezin 
Verhoof-Manni woont korte tijd in de Kotterstraat nr. 15. Daar 
wordt eind 1936 hun zoon Bernardus (Ben) geboren. Op 12 ok-
tober 1937 stroomt het jonge gezin door naar de Hoogvense-
straat waar in juli 1938 een dochter wordt geboren: Maria Petro-
nella. De beweging zit er goed in want een klein jaar later wordt 
Tilburg verruild voor een woning in de Dijksestraat te Helmond. 
We vermoeden dat Wim verhuist om dichter bij zijn werk te kun-
nen zijn. Bij deze algemene opmerking hoeft het echter niet te 
blijven, want zoon Ben heeft ons zijn jeugdherinneringen toege-
stuurd.  
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Herinneringen aan zijn vader 
Ben deed bij het lezen van de eerste editie van Boek IV “Mathijs 
Konings de laatste boer” de verrassende ontdekking dat de naam 
Wortel nauw verbonden is met de geschiedenis van de familie 
Konings en de familie Mannie. Anna Maria, dochter van Jan Ko-
nings, de jongste broer van stamvader Goof Konings, trouwt met 
Lambertus Wortel, Hij is de broer van Gerrit Wortel, de mede-
eigenaar van aannemingsbedrijf “Wortel en Buising’, het bedrijf 
waar de vader van Ben jarenlang met hart en ziel heeft gewerkt. 
 
Hij was de jongste in een gezin van zes kinderen (3 jongens en 3 
meisjes; drie meisjes stierven als baby/peuter). Zijn moeder over-
leed toen hij 14½ jaar oud was in 1924. Na de lagere school ging 
hij naar de Ambachtsschool (zijn oudere broers/zussen hadden 
die keus van “doorstuderen” niet gekregen!). Hij werd timmer-
man; hoefde wegens broederdienst niet de militaire dienst in en 
begon, naar ik aanneem, zo op z’n zestiende te werken als tim-
merman; of dat meteen bij Wortel en Buijsing was is mij niet be-
kend maar wél aan te nemen. Wel is bekend dat hij door avond-
studies zich bekwaamde als fijn-timmerman en tevens cursussen 
bouwkunde, planning, administratie e.d. volgde. 
 
Op een gegeven moment is hij bij Wortel en Buijsing terechtge-
komen en het is zeker, dat hij daar al snel uitvoerder werd en o.a. 
belast werd met het uitvoeren van de bouw van de Leonardus 
van Veghelkerk in Helmond. In het begin, vanaf ± 30 mei 1939, 
toen de werkzaamheden begonnen, ging hij in Helmond “in de 
kost” en kwam in de weekends naar Tilburg om z’n vrouw Mien te 
zien (zij waren getrouwd op 5 november 1935)! Ikzelf word in 
december 1936 geboren en mijn zus Mia volgde in juni 1938. 
Kennelijk werd dat heen en weer reizen (een aantal keren met de 
fiets!) teveel en eiste de bouw in Helmond zoveel aandacht dat 
Gerrit (Wortel) en Toon (Buijsing) hem kennelijk verzocht hebben 
om, in ieder geval tijdelijk, met zijn jonge gezin naar Helmond te 
verhuizen. Ze verhuisden op 22 juli 1939 naar de Dijkschestraat 
150, in een boerderij op het bouwterrein. 
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Ben Verhoof met hond Walda bij die boerderij 

op het bouwterrein in Helmond (1939). 
 
Ondanks de mobilisatie (eind augus-
tus 1939) werd besloten tóch met de 
bouw van de kerk, de pastorie en 
school door te gaan! Op 22 oktober 
1939 legde bouwpastoor Brandsma 
de eerste steen. Er volgden wat ver-

tragingen, o.a. door de zéér strenge winter, niettemin verwachtte 
men de plechtige inzegening eind juli 1940 te kunnen laten 
plaatsvinden (deze plechtige inwijding heeft, naar ik meen te 
weten, pas ná de oorlog plaatsgevonden!) Hoewel de oorlog (in 
Nederland) inmiddels in mei 1940 was uitgebroken, bleven Gerrit 
en Toon (zoals mijn vader ze noemde) de site regelmatig bezoe-
ken. Van Buijsing kan ik me absoluut niets meer herinneren, van 
Wortel daarentegen een paar, in mijn toenmalige ogen, saillante 
zaken: 

 Zijn taalgebruik was anders dan het onze; hij was beslist geen 
Tilburger!   

 Als hij thee/koffie kreeg van m’n moeder dronk hij dat uit het 
kopje met z’n pink fier omhoog! Vreemd dat zo’n kleinigheid je 
hele leven bij blijft! 

Ik heb beide heren natuurlijk regelmatig gezien, maar kan me van 
hen fysiek geen voorstelling maken: het gezicht van Wortel zag ik 
(bewust) voor het eerst op die foto van de dubbelbruiloft van 
Cornelia en Anna Konings in jouw boek. De kerk, pastorie én 
school zijn in november 1940 kennelijk afgebouwd, want mijn 
vader en z'n gezin verhuizen op 5 november 1940 (op hun 5de 
trouwdag) naar de Groenstraat 56, Tilburg (Broekhoven II); daar 
heb ik tot aan m'n trouwen in juni 1963 gewoond. 
 

(1939/1940) 
-Ik in de trapauto met mijn zus 
Mia op de “motorkap”!   
-De jongeman is mijn oom 
Pierre Mannie (broer van mijn 
moeder). Hij was op bezoek 
vanuit Tilburg.)  
-Onze hond Walda. Op de 
achtergrond de in aanbouw 

zijnde Leonarduskerk. Ik heb mijn vader twee keer in z'n leven 
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zien huilen: de eerste keer was bij het overlijden van de heer 
Buijsing; hij was erg aan deze man gehecht! De tweede keer is 
een paar jaar later vlak voor z'n 25-jarig jubileum bij Wortel. 
 
De reden voor deze emotie van zijn vader is voor Ben niet hele-
maal duidelijk. Hij denkt dat het te maken had met de opheffing of 
het faillissement van het aannemersbedrijf. Na de dood van Buij-
sing was het er binnen het bedrijf niet beter op geworden. Gerrit 
Wortel en Ben’s vader lagen elkaar niet zo.  
 
Vlak daarna is mijn vader, wéér als uitvoerder, begonnen bij het 
grotere aannemingsbedrijf Joseph Jongen (geleid door zoons 
Frans en Cees) aan de Korvelseweg in Tilburg (schuin tegenover 
het schildersbedrijf van Henricus Janse en Jana Konings). 
 
Het echtpaar Verhoof krijgt 4 kinderen. Vader Wim heeft de mo-
gelijkheid gekregen om een vervolgopleiding te doen. In zijn vrije 
tijd studeerde hij naast zijn werk om zich verder te bekwamen. 
Wim wist uit eigen ervaring dat een goede opleiding onmisbaar is 
om verder te komen in het leven. Zijn 3 zonen kregen dan ook de 
mogelijkheid om verder te studeren. Dit leverde een werktuig-
bouwkundige, een weg- en waterbouwkundige, een klinisch-
psycholoog en een econoom op. 
(Zie bijlage V voor meer informatie over het gezin Manni-
Konings.) 
 
 Johannes Mannie 
Jo wordt geboren 8 december 1913 te Tilburg en overlijdt op 
oudejaarsdag, 31 december 1995. Hij wordt huisschilder en 
chauffeur bij V&D. Jan trouwt in 1941 te Tilburg met Jeanne van 
Berkel. Ze krijgen 2 kinderen: 
* Wilhelmina J.A.M. Mannie 
* Maria Mannie, geboren 03.11.1950, trouwt in 1964 met Jo-

hannes van Gerven 
 
 Antonius Mannie 
Toon wordt geboren 20 oktober 1918 te Tilburg en overlijdt daar 
27 september 1999. Hij trouwt in 1949 te Tilburg met Gerardina 
Smeulders. 
Ze krijgen 5 kinderen die allen in Tilburg worden geboren (zie 
bijlage VI). 
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 Petrus Mannie 
Pierre wordt geboren op 13 januari 1924, trouwt in 1952 Helena 
Giesbergen en overlijdt op 18 december 2003 in Roosendaal. 
Hij was treinconducteur. Ze krijgen 2 kinderen: 

 Petrus, geboren te Tilburg op 21 februari 1953 

 Marinus, geboren 20 december 1957 te Tilburg, trouwt in 
1986 te Roosendaal Antoinette Vos 

 

III. Marinus (Rinus) Konings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het levensverhaal van Rinus en Rika en hun kinderen is, naast 
de gebruikelijke archiefgegevens, in belangrijke mate gebaseerd 
op interviews die ik in 2004 had met hun dochters Rika Coenen-
Konings en Rietje Konings. Verder is er ook schriftelijk informatie 
uitgewisseld met Rika en met Rien Konings, de zoon van haar 
broer Goof. 
 
Beide zussen werken enthousiast aan het familieproject mee. Na 
de gesprekken is telkens gevraagd of er bezwaren waren tegen 
de publicatie van hun ontboezemingen en herinneringen. Er 
wordt integraal toestemming gegeven voor het gebruik van de 
verstrekte informatie. Het is immers de waarheid zoals zij die zich 
herinneren. Dat ontslaat de schrijver niet van de verantwoorde-
lijkheid om, indien nodig, privacyregels in acht te nemen. 
 
Rien wil niet echt diep duiken in de familiegeschiedenis. Hij heeft 
zelf al onderzoek gedaan en is niet vrolijk geworden van zijn be-
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vindingen. Zijn weerstand blijkt vooral voort te komen uit gevoe-
ligheid over de onderwaardering die zijn vader als handwerker 
heeft ondervonden in een gezin van hoofdwerkers: bijna allemaal 
geestelijken en onderwijzeressen. We komen daar nog nader op 
terug. 
 
Rika spreekt haar grote liefde en bewondering uit voor haar ou-
ders. Ze heeft gehoord dat haar vader een wijs man moet zijn 
geweest, die heel hard gewerkt heeft om zijn groeiend gezin te 
voeden en te laten studeren. Haar moeder is erin geslaagd de 
touwtjes aan elkaar te knopen. 
Ofschoon haar ouders beiden vrome katholieken waren, hebben 
zij zeker niet gepland dat er zo veel kinderen uit het gezin het 
klooster in zouden gaan, vertelt dochter Rika. Het was een zeer 
progressief denkend ouderpaar: meisjes uit een eenvoudig ar-
beidersmilieu gingen vroeger niet studeren. Regel was dat de 
kinderen gingen meeverdienen zodra ze van de lagere school 
kwamen.  
 
In haar brief van 14 juli 2004 schrijft Rika het volgende:  
Als je me vraagt wat waren jouw ouders voor mensen, dan zou ik 
daar 't best twee Brabantse uitdrukkingen voor kunnen gebrui-
ken: m'n vader: 'nen pronten meens”, m'n moeder: “n Brabants 
moeke”. 
Van verhalen weet ik dat mijn vader op de lagere school uitblonk 
door zijn intelligentie. Met als gevolg dat grootvader aan z'n kop 
gezeurd werd om die jongen, Marinus, door te laten leren. Dat 
betekende in die tijd voor niet rijke mensen; naar het seminarie 
gaan. Maar de fraters van Tilburg wilden hem ook niet laten 
schieten en beloofden mijn opa gouden bergen als zij de jongen 
"kregen". Ze zouden dan een professor van hem maken.  
Maar mijn vader snoerde ze allemaal de mond door te zeggen: 
“Ik wil geen pastoor worden en ook geen frater. Ik leer een vak 
en ga gewoon werken. En als ik ooit trouw en kinderen krijg zal ik 
ze laten leren als ze dat kunnen”. Hij heeft woord gehouden. Hij 
heeft zich krom gewerkt en de "professor" kwam een generatie 
later: zijn zoon Kees. De godsdienstige opvoeding in het gezin 
kwam van vader. Hij wist veel van godsdienstige zaken. 
 
Marinus Konings, geboren op 21 april 1880 (akte 378), wordt 
leerlooier en is een belangrijk deel van zijn arbeidzaam leven in 
dienst bij de Firma Pessers aan de van Bylandtstraat te Tilburg. 
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Rinus trouwt, 24 jaar oud, met Henrica Smulders. Zij wordt gebo-
ren 18 januari 1881 te Tilburg. Henrica is dienstbode en wordt 
later fabriekarbeidster, dat betaalt beter. 
 
Huwelijk 
Op 22 februari 1905 trouwt Rinus met Henrica (Rika) Smulders 
(akte 43).  
Getuigen bij het huwelijk zijn: 

 Adrianus Cornelis Smulders 26 jaar, ketelmaker, broer 
bruid 

 Adrianus Cornelis van Loon 26 jaar, zonder beroep, neef 
bruid 

 Cornelis van Loon 72 jaar, zonder beroep, oom van de 
bruid 

 Stanislaus Ackermans 36 jaar, herbergier te Tilburg 
Het is opvallend dat de familie Konings geen enkele getuige le-
vert.  
 
Marinus overlijdt om 7.00 uur in de morgen van 25 augustus 
1959, 79 jaar oud te Tilburg (akte 725).  
Rika wordt geboren 18 januari 1881 te Tilburg en overlijdt 8 
maart 1967 in het Maria-Ziekenhuis. Zij wordt 86 jaar. 
 
Het gezin Konings-Smulders 
 
Rika komt van Groeseind nr. 53, Rinus van Groeseind 68. Ze 
woonden in dezelfde straat en kennen elkaar van nabij. Op hun 
trouwdag betrekken Rinus en Rika hun eerste gezamenlijke wo-
ning in de wijk Goirke nr. 187. 
Op dit adres worden hun eerste drie kinderen geboren:  
 Wilhelmina (Mien) 23.11.1905 
 Dilia Maria Cornelia 31.10.1907 
 Godefridus Marinus Wilhelmus (Goof) 16.09.1909 

 
Het gezin woont ook nog in de Veldstraat nr. 42, rond de jaarwis-
seling van 1920/1921 in de Groeseindstraat op nr.12. Op 18 au-
gustus 1922 wordt er verhuisd naar Hoefstraat 27a. 
Rinus en zijn gezin wonen dicht in de buurt van zijn broers Bert 
en Louis, die in die periode ook in de Veldstraat wonen. 
 
Veel verdriet 
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Eind 1910 wordt het uiterste van hun incasseringsvermogen ge-
vraagd als hun zoontje Goof overlijdt op Oudejaarsdag 1910. Hij 
wordt 15 maanden oud. In 1917 treft het noodlot het gezin weer 
hard. Dochtertje Mechelina geboren 19 maart 1916, overlijdt na 
17 maanden op 22 september 1917 om 1.00 uur ’s nachts (akte 
694). Haar zusje Rika is dan 9 dagen oud. Vader Rinus is bij de 
aangifte van het overlijden van dochtertje Mechelina zelf niet 
aanwezig. Twee mannen doen het namens hem. Misschien is het 
een teken van de grote impact die dit overlijden van twee baby’s 
binnen korte tijd heeft gehad? 
 
 Wilhelmina  
Wilhelmina (Mien) Goverdina Petronella wordt geboren 23 no-
vember 1905 en overlijdt op 8 maart 1982. Ze is haar hele leven 
een ongehuwde onderwijzeres.  
Mien mag na de lagere school voor onderwijzeres gaan studeren. 
Daarvoor gaat ze 30 april 1920 intern op het internaat van non-
nen in Moerdijk. Als ze afgestudeerd is krijgt ze een tijdelijk baan-
tje ter vervanging van een onderwijzeres die twee jaar als postu-
lant “achter de muren” moet. Deze aankomende non wordt door-
betaald en Wilhelmien krijgt niets.  
De nonnen bij wie Wilhelmina haar opleiding volgt, stellen vader 
Rinus voor om zijn dochter te laten intreden, dan zullen zij het 
laatste kwartaal van de kosten voor kost en inwoning niet in re-
kening brengen. Vader Marinus weigert door aan te voeren dat 
hij het geld niet kan missen omdat hij nog meer kinderen heeft 
die moeten kunnen studeren. 
  
Wilhelmien is zeer verbolgen over het besluit van haar vader. 
Zozeer, dat ze eens moet hebben gezegd dat haar ouderlijk huis 
een hel voor haar is en haar vader de duivel in die hel. Mien blijft 
ondanks alles toch thuis wonen. Ze geeft les op de meisjesschool 
van parochies Hoefstraat en later Groeseind. Daar is ze een 
strenge autoriteit. Dat kan ik bevestigen, omdat mijn zus Fien bij 
juffrouw Konings in de klas heeft gezeten. Ze vond haar erg 
streng, strenger dan de nonnen.   
 
Mien haalt naast haar onderwijsakte ook een akte handwerken. 
Het gezin heeft het niet breed en het onderwijzerssalaris van 
Wilhelmien is noodzakelijk om het gezin draaiende te houden en 
de andere kinderen te laten studeren. Dit feit, gekoppeld aan het 
gegeven dat Wilhelmien de oudste is, is er de oorzaak van dat ze 
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zich als derde ouder is gaan gedragen. Als haar ouders besluiten 
om buiten de parochie Groeseind te gaan wonen, weigert Mien 
om mee te verhuizen. Ze is nooit getrouwd, omdat ze volgens 
zus Rika lesbisch was. De oorspronkelijke roeping is klaarblijke-
lijk niet zo sterk dat Wilhelmien op latere leeftijd alsnog besluit in 
te treden. Naar aanleiding van haar overlijden wordt een bid-
prentje opgesteld met een waarschijnlijk door een van haar eer-
waarde broers geschreven tekst. 
 
Ter gedachtenis aan Wilhelmina Goverdina Petronella Konings 
Ze werd geboren te Tilburg op 23 november 1905 en overleed 
daar op 8 maart 1982. Op 12 maart daaraanvolgend hebben we 
haar te rusten gelegd op het kerkhof aan de Gershwinstraat. Ze 
had een onverzadigbare werklust. Meer dan 40 jaar lang, het 
Bijbels ideaal, was ze onderwijzeres en ze was dat met hart en 
ziel, zelfs zo dat het op de duur haar persoonlijkheid tekende. 
Maar ook met haar handen was zij kundig en vlijtig als de sterke 
vrouw uit de Schrift. Ze ijverde voor de missie en daarvoor was 
niets haar te veel. Toen zich de ziekte begon te openbaren waar-
aan ze sterven zou, heeft ze er eerst veel moeite mee gehad, 
maar heel wonderlijk is ze als een wijze vrouw in alle rust gestor-
ven, hopend op Gods goedheid die altijd een grote rol in haar 
bestaan heeft gespeeld. Moge zij nu ingaan in het eeuwige licht 
en moge ze daar voor ons een voorspraak zijn bij de heer. 
  
 Dilia 
Zij wordt geboren 31 oktober 1907. Ze volgt eerst de verpleeg-
stersopleiding. Dilia voelt een sterke behoefte om in te treden en 
een kloosterleven te gaan leiden. Vader Marinus wil wel toe-
stemming geven, maar bedingt dat zijn dochter bij ernstige ziekte 
thuis, zal mogen komen helpen en verplegen. Hij heeft haar op-
leiding bekostigd en vindt, terecht, dat hij gebruik mag maken van 
de deskundigheid van zijn dochter als dat nodig zal blijken te zijn. 
Uiteindelijk stemt de leiding van het klooster toe. Op 15 oktober 
1927 treedt Dilia in. Ze is dan bijna 20 jaar. Zij verpleegt in 1959 
een aantal maanden haar zieke vader thuis in zijn woning. Hij 
overlijdt uiteindelijk op 25 augustus aan een herseninfarct. Dilia 
moet na het overlijden van haar vader ogenblikkelijk terug naar 
het klooster en heeft daardoor de begrafenis van haar vader niet 
kunnen meemaken. Zo dwing je absolute gehoorzaamheid af die 
onmenselijk hard is. Dilia overlijdt 27 juni 1988, op 80-jarige leef-
tijd. 
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Ongedwongen samen-
zijn van het “vrome” deel 
van het gezin. v.l.n.r. 
Kees, Mien, Dilia en Arie 
(Mien had altijd non 
willen worden). De foto is 

van voor 1988. 
 
 
 
 
 

 
 Cornelis  
Bijna een jaar na het overlijden van zijn broertje Goof wordt 25 
november 1911 een ander jongetje geboren. Hij wordt geen Goof 
genoemd, maar krijgt de voornaam Cornelis (Kees). Kees wordt 
“Lazarist”. Dat is een vrij onbekende orde. 
Waarom hij bij een voor Tilburg vreemde orde intreedt, heeft 
volgens Rika een eenvoudige reden: de beproefde wervingstac-
tiek.  
Kees wordt misdienaar in de kapel van het klooster van de 
"vliegkappen" (de zusters van Vincentius à Paolo) aan het Pa-
duaplein. Het is een Franse onderwijsorde die lesgeeft op de 
nabijgelegen meisjesschool van parochie de Hoefstraat. Ze zien 
in de onschuldige knaap wel een geschikte kandidaat voor de 
mannelijke tak van de orde.  
Kees gaat op 8 september 1923 als 12-jarige jongen naar het 
kleinseminarie te Zundert en later naar het grootseminarie in 
Panningen. Daar wordt hij op 29 juni 1937 tot priester gewijd. 
Deze opleidingen zijn volledig in het Frans (broer Arie doet de 
opleiding in het Nederlands).  
Kees blijkt niet alleen een studiehoofd maar ook een begenadigd 
spreker en een beetje ijdel. In het Frans is een leraar "un profes-
seur". Kees laat zich daarom graag professor noemen, ook als 
dat het misverstand oproept dat hij aan een universiteit doceert. 
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Progressief 
De modernisering van de katholieke kerk, aangezwengeld door 
Paus Johannes XXIII die het Vaticaans Concilie bijeenroept, 
spreekt Kees zeer aan. Hij is in die tijd docent aan het grootse-
minarie te Panningen en zo'n geestdriftig voorstander van de 
vernieuwing dat hij in botsing komt met de officiële theologische 
lijn van de orde. 
 
Op een zeker moment staat voor hem een koffer klaar met de 
mededeling dat hij is aangesteld als godsdienstdocent op de 
katholieke pedagogische academies (Kweekscholen) te Eindho-
ven.  
Op deze kweekscholen geeft hij vol enthousiasme les. Er vindt 
een incident plaats waardoor hij zich gedwongen voelt zijn ont-
slag aan te bieden. Wat is het geval? Een leerling volgt nooit de 
godsdienstlessen. Kees moet die knaap dus naar eer en geweten 
een 0, hooguit een 1 geven, waardoor de jongen de toelating tot 
het examen wel kan vergeten. De schoolleiding besluit echter de 
jongen toch aan het examen te laten deelnemen. Kees voelt zich 
zwaar beledigd en vertrekt. Dit is niet de enige principiële botsing 
van Kees. Hij heeft deel uitgemaakt van de werkgroep die de 
tekst van de nieuwe catechismus moest samenstellen. Hier blijkt 
hij ook geen man van consensus: hij stapt uit de werkgroep om-
dat die in zijn ogen te behoudend zou zijn. 
 
Na zijn pensioen gaat Kees terug naar Panningen waar een an-
dere wind is gaan waaien. Er is een nieuwe abt aangesteld die 
hem van harte verwelkomt. Kees wordt geestelijk advi-
seur/pastoraal medewerker in het verzorgingsthuis "De Wietel". 
In 1974 wordt hij pastoor in een parochie die door een lang pas-
torloos tijdperk een beetje een eigen koers is gaan varen. Zelfs 
de consecratietekst blijkt te zijn aangepast. Kees had volgens 
Rika nooit affiniteit met het gewone kerkvolk. Maar hoe is dat te 
rijmen met de succesvolle gespreksgroepen die hij heeft georga-
niseerd? Dat waren geen bijeenkomsten voor het gewone volk, 
maar gespreksgroepen voor de vrouwen van topmanagers van 
Philips! 
 
Behoorlijk principieel 
Zus Rietje vult het verhaal van Rika aan met haar eigen herinne-
ringen aan broer Kees. Ze gaat 25 jaar lang om de 14 dagen in 
haar autootje van Tilburg naar Echteld om huishoudelijk werk te 
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doen voor haar broer die daar pastoor is. Kees heeft klaarblijke-
lijk als gevolg van het conflict met zijn superieuren gezworen dat 
hij niet afhankelijk van het convent in Panningen zal zijn. Hij geeft 
gespreksgroepen, schrijft artikelen enz. Met het geld dat hij hier-
mee verdient, betaalt hij zijn onderhoud inclusief zijn wijnvoor-
raad want Kees houdt van een goed glas wijn.  
Hij toont zich ook nu weer uiterst principieel: hij betaalt zelfs de 
marmeren steen op zijn graf uit eigen zak.  
 
Rietje denkt met plezier terug aan de vele jaren dat zij met broer 
Kees op vakantie gaat. Naar Duitsland, Rome (2x), Lourdes enz. 
Kees bezoekt vooral kerken en Rietje vindt dat ook interessant. 
Het gebeurt stiekem zegt ze want de Lazaristen vinden het maar 
niks. Kees is goed bevriend met bisschop Gijsen en gaat regel-
matig bij hem op bezoek. Gijsen zorgt er volgens Rietje voor dat 
Kees pastoor te Echteld kan worden.  
Kees is, zoals Rietje fijntjes opmerkt, ondanks zijn progressieve 
trekken klaarblijkelijk toch voldoende behoudend om het met 
Gijsen goed te kunnen vinden.  Kees overlijdt 25 mei 1995 in zijn 
slaap.  
 
Kees had Rietje de inboedel van zijn pastorie beloofd als dank 
voor haar jarenlange zorg. Er is niets schriftelijk vastgelegd zodat 
het allemaal anders loopt. De hele inboedel ging naar de dochter 
van een rijke boer uit de omgeving die goed bevriend was met 
Arie ("Ze was zijn vriendin, mag ik dat zo zeggen?"). Toen Arie 
ziek werd mocht dat niemand van de familie weten.  
 
 Maria 
Rietje wordt geboren 23 juli 1914, blijft ongehuwd en is een groot 
deel van haar leven kraamverzorgster.  Zij is ook op een inter-
naat geweest om non te worden. Rietje werkt tot haar 59,5e jaar 
bij de thuiszorg. Daarna heeft ze zo'n 25 jaar huishoudelijk werk 
verricht voor haar broer Kees. Ze is enige tijd daadwerkelijk non, 
maar treedt uit. Volgens Rika lijdt ze aan hypochondrie. Ze man-
keert altijd iets en is geobsedeerd door haar ziekten en (ver-
meende) pijnen.  
 
Tijdens mijn contacten heb ik daar weinig van gemerkt. Inder-
daad, Rietje was geen lachebek en leefde haar eigen solitaire 
leven. Haar bereidheid om informatie te verstrekken en de vrien-
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delijke sfeer waarin de gesprekken plaatsvonden zijn een teken 
dat hypochondrie een nogal zware diagnose is.  
 
De Lazaristen hebben nog regelmatig contact met Rietje. Ze 
bezoeken haar thuis. Ze hebben haar bij gelegenheid gezegd dat 
ze haar begrafenis willen verzorgen. De kans is namelijk groot 
dat er geen familieleden meer zal zijn om haar naar haar laatste 
rustplaats te begeleiden. Waarom doen de Lazaristen dat? Om-
dat ze zoveel voor haar broer Kees en dus voor de Lazaristen 
heeft gedaan, legt Rietje uit. 
 
Ze woont geruime tijd in de Vredeman de Vriesstraat te Tilburg, 
waar zij op 25-8-2008 overlijdt. Rietje wordt dood aangetroffen in 
haar huis. Ze wordt ongeveer 98 jaar oud. Naar verluidt schenkt 
zij haar goederen aan de Paters Lazaristen die woord houden en 
met een stevige delegatie bij haar uitvaart aanwezig zijn.  
 
 Henrica 
Rika wordt geboren op 13 september 1917 te Tilburg in de Veld-
straat nr. 42. Als zij 9 dagen oud is, overlijdt haar zusje Mecheli-
na. Ik vraag Rika of de dood van haar zusje zo direct na haar 
eigen geboorte invloed op haar leven heeft gehad. Haar ogen 
worden vochtig. 
 
Rika was te klein om zich haar dode zusje te kunnen herinneren, 
maar het grote verdriet dat het gezin treft heeft Rika met de moe-
dermelk ingedronken, lijkt het wel.  
 
Als Rika nog een klein meisje is, vraagt een vriend van haar va-
der wat zij wil worden. Ze zegt: “onderwijzeres of kindermeisje”. 
Uit dit antwoord blijkt volgens Rika zonneklaar dat haar belang-
stelling uit gaat naar kinderen.  
Zij gaat op 9 september 1930 naar een internaat in Neerbosch, 
een plaatsje bij Nijmegen, om opgeleid te worden tot onderwijze-
res. Na haar afstuderen wordt ze aangesteld als vervangster en 
krijgt 25 gulden per maand. Dat is een verbetering vergeleken 
met haar zus Wilhelmina die als vervangster niets kreeg. 
Rika zegt dat ze altijd op de meisjesschool van de Hoefstraat les 
heeft gegeven. Dat brengt mij tot het inzicht dat de “juffrouw Ko-
nings” die mijn zus zich herinnert niet Mien Konings, maar Rika 
Konings moet zijn geweest. Zij was de juf die nog strenger was 
dan de nonnen. Ze deed dus niet onder voor haar zus Mien. Rika 
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woont in 2004 in de Pieter Pauwstraat 8 te Tilburg. Ze trouwt met 
de heer E. Koenen en krijgen kinderen. 
 
 Mechelina 
Mechelina wordt geboren 2 september 1919. Ze trouwt met Adri-
anus Dekkers, die een aannemersbedrijf heeft. Zij krijgen 6 kin-
deren. Mechelina overlijdt op 1 september 1999. Haar man over-
lijdt 30 jaar eerder op 2 januari 1969 in zijn woning aan de 
Postelse Hoeflaan te Tilburg. Zus Rietje heeft alle contact met de 
kinderen van haar zus verloren. Het enige dat ze zich vaag her-
innert is zoon Johan die in Eindhoven woont. 
 
 Godefridus  
Goof wordt op sinterklaasdag 1921 geboren. Hij overlijdt 4 maart 
2002. 
In tegenstelling tot de andere kinderen in het gezin wordt Goof 
een “gewone arbeider”, machinebankwerker en smid. Hij trouwt 
met An Hessels. Zij wordt geboren 19 juni 1925 en overlijdt 14 
maart 2002. 
Ze gaan wonen in de Gasstraat nr. 12. Goof en An krijgen 4 kin-
deren: 
 
 Marinus (Rien) geboren 30 maart 1953 
 Cornelia (Cor) geboren 17 augustus 1954 
 Cornelis (Kees) geboren 10 april 1956 
 Johannes (Johan) geboren 19 juni 1958 
 
Rien wordt onderwijzer en gaat daarna werken als archiefmede-
werker bij het Regionaal Archief Helmond.  
Cor is bankmedewerkster en voorlichtster bij de NS. Ze trouwt 
met Chris van Tiggelen en krijgen samen 4 kinderen. Cor her-
trouwt met de heer Pellenbrink.  
Kees wordt vertegenwoordiger, trouwt en krijgt 2 kinderen. Hij 
gaat in Oisterwijk wonen 
 
Johan trouwt en woont in Brampton Canada. Hij krijgt 2 kinderen. 
In de loop van 2001 komt hij  alleen terug naar Nederland. Hij is 
ongeneeslijk ziek en overlijdt 24 oktober 2001 in een hospice te 
Goirle. Op 27 oktober wordt hij na een uitvaartdienst voor crema-
tie naar Breda vervoerd. 
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Bij het overlijden van Goof 
Hij was smid en huisvader en dat was zijn lust en zijn leven. En 
als smid verdiende Goof de kost voor zijn gezin, met zijn knuisten 
zoals hij altijd zei en verder zijn tomeloze inzet.  
Heel Europa reed Goof af in zijn bestelwagen, werkte er vooral 
aan machines en wist zich zonder daarvoor opgeleid te zijn, 
overal te redden en dat mag heel knap genoemd worden. Zijn 
grote hobby was biljarten. Jarenlang was Goof wedstrijdsecreta-
ris van "Kunst naar Kracht" en hij arbitreerde op nationaal niveau.  
 
Toen Goof werd gepensioneerd viel er veel voor hem weg maar 
hij bleef actief en voerde voor heel de buurt karweitjes uit. Hij 
werd ouder en daar had hij het als harde werker erg moeilijk 
mee.  
Toen hij in zijn directe omgeving geconfronteerd werd met de 
dood brak er iets in hem. Hij heeft zich jaren verzet tot een her-
seninfarct hem noodlottig werd. Goof overleed op 4 maart 2002. 
We blijven aan hem denken. 
 
Zijn vrouw krijgt in een paar maanden tijd de dood van haar jong-
ste zoon en haar man te verwerken. Tien dagen na het overlijden 
van haar man overlijdt ze van verdriet. Het verlies was niet te 
dragen. 
Uit de korte contacten met Rien is mij zijn grote bewondering 
voor zijn vader bijgebleven, die zich als “gewone arbeider” niet op 
zijn plaats moet hebben gevoeld tussen zijn hoger opgeleide 
broers en zussen. Het waren totaal andere werelden. Ze zagen 
Goof wat over het hoofd. 
 
 Arie 
Hij wordt geboren op 5 februari 1925 en overlijdt 19 augustus 
1996 te Panningen. Arie volgt hetzelfde opleidingstraject als zijn 
broer Kees: kleinseminarie in Zundert en grootseminarie in Pan-
ningen. Er is een verschil: zijn opleiding is in het Nederlands en 
niet in het Frans zoals die van zijn broer Kees “de professeur”. 
Volgens zus Rika was Arie uit een ander hout gesneden. Hij was 
volgens Kees "een loper voor de heer" (Kees noemde zichzelf 
"een profeet"). Arie is zeer dienend geweest en heeft zeer die-
nend moeten zijn tijdens zijn missiewerk in Brazilië. Diverse ma-
len is hij na het succesvol opzetten van een vooropleiding voor 
inheemse priesters, overgeplaatst naar een plek waar hij weer 
helemaal opnieuw moest beginnen.  
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Priesterfeest Arie Konings 
Een van de hoogtepunten uit 
het leven van Marinus en zijn 
vrouw is de priesterwijding 
van hun zoon Arie en het 
opdragen van zijn eerste H. 
Mis in de parochiekerk vanhet 
Groeseind. Het is juli 1951. 
 
In 1937 hebben ze ook als 
trotse ouders de priesterwij-
ding van hun zoon Kees ge-
vierd. 
Kees blijft in Nederland en zij 
zien hem regelmatig. Arie 
gaat ver, heel ver van huis. 
Kort na de feestelijke gebeur-
tenis vertrekt Arie als missio-
naris naar het verre Brazilië. 
We weten niet of en wanneer 
hij zijn ouders terugziet. 

 
Wegens ziekte komt hij in 1990 terug naar Nederland. Hij heeft, 
zoals zoveel missionarissen in ruste, moeite met wennen aan de 
gewijzigde kerkelijke praktijk in Nederland. Van 1990-1995 is hij 
pastoor in kerkdorp "Koningslust". In 1995 volgt eervol ontslag 
om gezondheidsredenen. Hij overlijdt 19 augustus 1996 aan de 
gevolgen van een slechte lever en malaria.  
 
Ter blijde herinnering aan Adrie Konings cm. 
Hij werd geboren te Tilburg 5 februari 1925, trad op 4 september 
1943 te Panningen in bij de Lazaristen en werd aldaar op 15 juli 
1951 priester gewijd. Hij overleed op 19 augustus 1996 in het St. 
Maartens Gasthuis te Venlo en werd op 23 augustus d.a.v. be-
graven op de begraafplaats "Heiderust" te Panningen. 
Na zijn priesterwijding vertrok Adrie als missionaris naar Brazilië, 
waar hij gewerkt heeft in Limoeiro, in de prelazia van Cameta, 
Ribamar, Sao Luis do Maranhao en Quixeramobim, in de pries-
teropleiding en in het pastoraat. In Cameta aan de Tocantinsrivier 
heeft hij, vanuit een situatie van armoede, de eerste aanzet ge-
geven tot het vestigen van een seminarie. In Sao Luis do Maran-
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hao, heeft hij de historische kerk helemaal laten renoveren. In 
1990 keerde hij terug naar Nederland en werd pastoor in Ko-
ningslust. In 1995 ging hij met emeritaat en vestigde zich in het 
missiehuis te Panningen. 
Adrie was een gelovige priester, die zijn werk met grote toewij-
ding heeft verricht. Hij was trouw aan zijn overheid, die altijd op 
hem kon rekenen. Hij was erg gelukkig dat hij zijn leven als mis-
sionaris in Brazilië heeft mogen doorbrengen. Hij heeft een kort 
ziekbed gehad. Maar hij zag het sterven tegemoet als een over-
gang naar God, naar Wie hij verlangde. Moge hij nu verblijven bij 
de Heer van alle leven.  
 
Het is moeilijk voor te stellen, zelfs als je opgegroeid bent in de 
tijd van het rijke Roomse leven, hoe Rinus en zijn vrouw Rika hun 
kinderen “bij hebben kunnen houden”. Zij die naar het klooster 
gaan, worden door hun verblijf op het internaat effectief ontkop-
peld van hun familie. De meisjes die naar de kweekschool gaan 
en verpleegster of non worden, komen terecht in een wereld die 
ver af staat van die van hun “pronten vader en Brabants moeke”. 
En welke positie heeft het gezin van Rinus ingenomen binnen de 
weinig godsdienstige familie Konings? Volgens Rika had haar 
vader Marinus alleen met zijn broer Adrianus (oom Janus) als 
enigen uit het grote gezin Konings een contact met elkaar (Rika: 
we kwamen op elkaars verjaardagen). 
Mijn moeder (Cornelia Konings-Moonen) wist zich dat ook te 
herinneren. Ze dacht dat haar schoonvader zijn broer financieel 
ondersteunde. Riet van Santvoort-Konings (dochter van Adrianus 
Konings) wist zich te herinneren dat de kinderen van oom Rinus 
regelmatig een boterham meeaten.  
Misschien dat als tegenprestatie “heerneef” Kees het huwelijk 
van mijn ouders heeft ingezegend en mij heeft gedoopt. Mijn 
tweede voornaam “Cornelis” heb ik aan hem te danken. 
 

IV. Lambertus (Bart) Konings  

Het jaar 1883 is een rampjaar voor Goof en Mien. Op 24 sep-
tember overlijdt om 03.00 in de nacht in hun huis aan de Hasselt 
nr. 244 hun zoontje Lambertus Joannes (V) op de leeftijd van 20 
maanden. Mien is hoogzwanger en bevalt 1,5 maand later, op 8 
november om 01.30 ’s nachts van een zoon die met grote hals-
starrigheid ook weer Lambertus Joannes wordt genoemd.  
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Collega Peter Horsten, 42 jaar en wever vergezelt Goof bij zowel 
de aangifte van het overlijden als bij de geboorte van Bart 1 en 
Bart 2. 
Even kennismaken 
We konden een triomfantelijke “Yes” niet onderdrukken toen we 
in een onderzoek van de rechtbankverslagen bij het BHIC in Den 
Bosch, ontdekten dat Bart in 1908 een gevangenisstraf van drie 
maanden moest uitzitten.  
Ons triomfantelijk gevoel sloeg niet op de veroordeling, maar op 
de zorgvuldige registratie door het gevangeniswezen. Daardoor 
weten we hoe Bart eruit heeft gezien. 
Van 7 september tot 6 december 1908 zit de 24-jarige Bart zijn 
straf uit. Hij gedraagt zich “goed”. Door de notulist wordt vastge-
legd dat Bart een “arbeider” is die lager onderwijs heeft genoten. 
 
Signalement 
Lengte: 1.78 meter.  
Haar en wenkbrauwen: donkerbruin 

Ogen: donkerblauw.  
Voorhoofd, neus en mond: normaal 
Kin: rond. Gezicht: ovaal 
Kleur: gezond 
Geen bijzondere kenmerken 
 
Er verschijnt voor ons een stevige, ge-
zonde kerel van bijna 1 meter 80 lang, 
met donkerbruin haar en blauwe ogen. 
Hij heeft de lagere school gevolgd en kan 
lezen en schrijven. Er wordt in die tijd 
nog geen psychologisch onderzoek ge-
daan zodat we zelf moeten proberen uit 
zijn gedrag af te leiden wat voor karakter 
Bart heeft. 
Ondanks nauwgezet onderzoek in de 
archieven hebben we maar weinig gege-
vens over Bart kunnen vinden. We zetten 

ze op een rij en proberen voorzichtig enkele waarschijnlijke con-
clusies te trekken 

 Op 18 augustus 1914 wordt Bart ingeschreven in zijn ouderlij-
ke woning. Noord-Besterdstraat 54. Hij is dan bijna 31 jaar 
oud. Hij komt van Antwerpen waar hij als sjouwerman werk-
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zaam was. In dezelfde periode is ook zijn broer Louis als 
sjouwerman werkzaam in Antwerpen. 

 Bij de jaarwisseling van 1920/1921 woont Johanna Tuijtelaars, 
echtgenote van zijn broer Louis, al enkele jaren alleen met 
haar kinderen in de Veldstraat op nr.21. Bart woont op nr.19; 
ze zijn buren. Bart vertoeft rond de jaarwisseling in Hoens-
broek.  

 In het Register AWP en Dienstboden van 1923, registratienr. 
85/835 lezen we dat Bart, arbeider van beroep, nog steeds 
woonachtig is in de Veldstraat nr. 19. Hij vertrekt 14 mei 1923 
naar Heerlen. Op 29 januari 1926 verhuist hij “ambtshalve art 
21” om daarna naar Antwerpen te vertrekken. Daar komt hij in 
oktober 1927 weer van terug.  
 

Vader Goof verhuist op 2 maart 1936, enkele weken na het 
overlijden van zijn vrouw, naar zijn jongste dochter Marie in de 

Frans Halsstraat nr. 3. De 
huur van de woning aan de 
St. Thomasstraat 12 wordt 
opgezegd. Bart woont op dat 
moment bij zijn vader in. Hij 
vertrekt dezelfde dag naar 
Eindhoven, Begijnenstraat 
52. Deze gegevens vinden 
we in het Register voor Al-

leenstaanden en Dienstboden en van het jaar 1936, registra-
tienr. 82/511. Het Begijnhof in Eindhoven (zie foto) is een ach-
terstraat vlakbij het Stratumseind met kleine arbeidershuisjes 
waar ook prostitutie gehuisvest is. De laatste huisjes werden 
in 1968 gesloopt. 
 
Ook de beide zonen van Jan Konings die bij hun grootouders 
inwonen zijn genoodzaakt de woning te verlaten waar ze van-
af 17 mei 1923, dat is bijna 13 jaar, een thuis hadden. Goof 
bijna 17 jaar oud, gaat naar zijn vader in Lommel.  
 
Bart woont in 1938 in de Dr. Nolensstraat 44 Tilburg. Op 16 
april 1938 wordt hij ingeschreven op het adres Jacob van 
Aecken (Aken)straat 15. Welke gemeente is niet duidelijk. Til-
burg en Eindhoven hebben geen Jacob van Akenstraat, Ge-
leen wel. Hij is dan bijna 55 jaar oud. 
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Een snelle schets 
Bart trekt rond zijn dertigste levensjaar voor het eerst naar Ant-
werpen om daar in de haven als sjouwerman te gaan werken. Hij 
was voor die tijd als draadmaker in textielfabrieken werkzaam, 
maar kan als sjouwerman waarschijnlijk meer verdienen. Hij gaat 
niet alleen. Zijn 4 jaar jongere broer Louis gaat met hem mee. 
Misschien heeft Louis hem wel overgehaald. Ze zijn beiden vrij-
gezel en zoeken avontuur 
 
In de loop van 1915 zijn ze weer terug in Tilburg. Het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog zal een belangrijke rol hebben ge-
speeld bij het besluit om naar Nederland terug te keren. Bart pakt 
waarschijnlijk zijn beroep van draadmaker weer op. Louis is veel 
nerveuzer en impulsief.  
 
Hij ontmoet Johanna Tuijtelaars, weduwe met twee kinderen en 
gaat meteen ”met haar aan de slag”. Zij bevalt in 1916 van een 
zoon. Er moet dus getrouwd worden en dat gebeurt begin 1917. 
Louis wordt weer onrustig en wil weer weg. Hij verhuist met zijn 
gezin naar Heerlen. In 1921 komen ze terug naar Tilburg maar 
zijn onrust is nog niet bedaard: Louis verdwijnt kort daarna spoor-
loos.  
 
Later blijkt uit onderzoek van Ben Verhoof dat hij op de grote 
vaart heeft aangemonsterd. Tussen april 1921 en mei 1923 zijn 
Bart en Johanna buren. Ze wonen in de Veldstraat; Bart op nr. 
19, Johanna en haar gezin op nr. 21. Het is natuurlijk geen toeval 
dat ze buren worden. We nemen aan dat Bart bemiddeld heeft bij 
het zoeken van huisvesting als Louis en zijn gezin terugkomen uit 
Heerlen. 
De “zorgeloosheid” waarmee Louis zijn gezin aan hun lot overlaat 
kan ingegeven zijn door de gedachte dat vrijgezel Bart wel een 
oogje in het zeil zal houden. 
In mei 1923 woont Bart nog steeds in de Veldstraat. Schoonzus 
Johanna is eind 1921 naar Antwerpen getrokken. We willen gelo-
ven dat Bart tot die tijd een grote steun en toeverlaat is geweest 
voor Johanna en haar kinderen.  
 
Nu hij niet meer nodig is, begint zijn bloed te kriebelen. Bart is 
bijna 40 jaar en besluit naar de mijnen te gaan, het verdient goed 
en er is een sterke band tussen de kompels. Zo’n band kan hij in 
zijn eenzame bestaan als vrijgezel goed gebruiken. 
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Dat hij nog steeds vrijgezel is blijkt uit de adreswijziging uit 1923, 
die vastgelegd wordt in het “WPA en Dienstboderegister”.  
 
Temperament 
Bart is waarschijnlijk maar kort in Heerlen geweest want In het-
zelfde jaar wordt hij in zijn kraag gegrepen vanwege opruiing en 
voorgeleid (Registratienr. 23/679/540). Eind januari 1926 vertrekt 
hij “ambtshalve artikel 21” naar een onbekende bestemming 
waarschijnlijk voor de vereffening van een gerechtelijke veroorde-
ling. Artikel 21 van het Wetboek van Strafrecht regelt de wijze 
van strafoplegging die door de rechter dient plaats te vinden. 
Voegen we daar de eerdere veroordeling uit 1908 nog bij wegens 
mishandeling van een agent van politie, dan hebben we een dui-
delijke indicatie: Bart heeft een kort lontje, is licht ontvlambaar. 
 
Het laatste levensteken van hem is een verhuizing op 2 maart 
1936 naar Eindhoven. Op dezelfde datum verhuist zijn vader 
naar de woning van zijn dochter Marie. 
 
Rietje Konings, dochter van Rinus Konings, broer van Bart vertelt 
in ons gesprek uit 2014 dat haar oom getrouwd was en kinderen 
had. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat niet. Wat we zeker 
weten is dat Bart in 1936, als hij 53 jaar oud is ingeschreven 
wordt in het register van alleenstaande personen. 
 

V Adrianus (Janus) Konings  

Het levensverhaal van Janus Konings krijgt afzonderlijk aandacht 
in boek VI in de reeks, getiteld “De Loodgieter”. Janus trouwt in 
1908 met Fien Vermeer. In tegenstelling tot zijn broers Louis, Jan 
en Bart zal zijn leven een doorsnee-burgerlijk en deugdzaam 
karakter hebben, tot de nok gevuld met hard werken. Het gezin 
zal ook harde klappen moeten incasseren. Oudste zoon Goof 
sneuvelt op “De Grebbeberg” tijdens de eerste dagen van de 
Duitse invasie. Zijn zonen Frans en Kees, twintigers nog, overlij-
den aan difterie. Over deze dramatische aanval van difterie die 
het gezin van Janus Konings heeft getroffen in 1943, weet Rika 
zich te herinneren  
“dat ome Janus niet ziek is geworden. Hij was de drager van de 
ziektekiemen waaraan zijn zonen Kees en Frans kort na elkaar 
zijn overleden en waar zijn vrouw en dochter Riet zwaar ziek van 
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zijn geweest maar na enige tijd gelukkig volledig genezen het 
ziekenhuis konden verlaten”. 
Oudste dochter Mien verlaat op jonge leeftijd het ouderlijk huis. 
Ook daar heeft nicht Rika herinneringen over opgeslagen. We 
vertellen dat nu al, omdat het prachtig past binnen de familiege-
heimen die we hebben beschreven. Feiten en gebeurtenissen 
worden gerecycled tot een positiever geheel. De problemen die 
Mien thuis ondervindt, zijn het gevolg van het feit dat moeder 
Fien haar dochter min of meer heeft verstoten. Waarom precies 
weet Rika niet. Mien heeft een tijdje bij het gezin Konings-
Smulders ingewoond. En nu komt het:  
 
“Ze is toen gaan helpen bij een oude, rijke dame. Deze was zo 
tevreden over de hulp en zorg die Mien gaf, dat ze haar in haar 
testament heeft vernoemd. De zoon van de dame, een priester, 
heeft alles in het werk gesteld om dat ongedaan te maken, dat is 
hem gelukt.”  
 
Deze herinnering lijkt als twee druppels water op de levensge-
schiedenis van Nelly Konings, dochter van Jan Konings. (Zie 
hoofdstuk VII). 
De persoonsverwisseling die Rika hier maakt is des te opmerke-
lijker als we ons realiseren dat er een hechte relatie en een goe-
de communicatie bestond tussen de gezinnen van Rinus Konings 
en Janus Konings. Rika zat er met haar neus bovenop en toch 
maakt haar geheugen zulke rare sprongen. Mien de onhandelba-
re, komt tevoorschijn als een vrouw die zich inzet en opoffert voor 
anderen en uiteindelijk onheus behandeld wordt. Dit zijn de echte 
feiten: Mien leeft het grootste deel van haar leven in Eindhoven 
samen met een getrouwde man waarvan de vrouw levenslang in 
een psychiatrische instelling is opgenomen. Mien zorgt goed voor 
hem. We hebben ze in Eindhoven bezocht en zagen dat twee 
alleenstaande mensen samen iets van het leven probeerden te 
maken. 
 

VI. Ludovicus (Louis) Konings  

Ludovicus Joannes (Louis) Konings, wordt geboren op 28 augus-
tus 1887 als 7e kind in het gezin van Goof en Mien. Zijn vader 
gaat hem, vergezeld door de twee secondanten Jan Klijsen en 
Piet Horsten, beiden wever, aangeven op het gemeentehuis. 
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In Noord-Limburg is het sinds 1650 traditie om aan het zevende 
kind in het gezin de naam Lodewijk of Ludovicus te geven. Is het 
toeval dat in de Tilburgse situatie het 7e kind van ook Ludovicus 
wordt genoemd? 
 
Ben Verhoof: 
“Ik was, zelfs als klein manneke, gefascineerd door het feit dat er 
kennelijk iemand bij-"gefotoshopped" was; viel onmiddellijk op! 
Ging bij m'n oma natuurlijk vragen wie, hoe, wat en waarom! Het 
bleek oom Louis te zijn en die zat op het tijdstip van die foto in 
Indië! De aarzelende toon van oma viel me meteen op! Grappig 
genoeg heb ik me toen voorgenomen om in de toekomst alles 
over Louis, en vooral Indië, uit te zoeken! Hier ben ik overigens 
pas ná m'n pensionering in 1994 aan begonnen! Kwam er al snel 
achter dat vriend Louis nooit van z'n leven in Indië is geweest, 
maar zéér waarschijnlijk door ouweheer Goof het huis uitgelazerd 
is vanwege die (buitenechtelijke) affaire met Johanna Tuijtelaars. 
Begreep pas, na pakweg 65 jaren, de aarzelingen van m'n oma; 
voor mijn moeder was het een totale verrassing en ze geloofde 
het dan ook niet, tótdat ik haar de officiële documenten liet zien.  
 
Louis is het mysterieuze lid van de familie. Dat komt door het 
gebrek aan informatie over zijn handel en wandel. Zijn ”ingeplak-
te aanwezigheid” op de staatsiefoto van de 40-jarige bruiloft van 
zijn ouders draagt niet bij aan de duidelijkheid. Louis vervult op 
het moment van de bruiloft de eervolle opdracht om het vader-
land te dienen in de verre Oost. Dan is het toch begrijpelijk dat hij 
niet even kan over komen om op het feest aanwezig te zijn? Het 
is mooi dat hij er toch door het wonder van de fotografie toch bij 
kan zijn. Het gezin is op deze wijze toch compleet, inclusief met 
Louis in uniform. Maar waarom dan zo geheimzinnig doen over 
zijn afwezigheid? 
 
Vreemd en raadselachtig 
Maar niemand in de familie weet wanneer Louis naar Indonesië 
is vertrokken, waar hij was gelegerd en wanneer hij weer is te-
ruggekomen. Dat is toch vreemd? Dat voedt natuurlijk het wan-
trouwen. En dat wantrouwen blijkt gegrond. Dat er zo weinig van 
Louis te vinden is in de openbare archieven heeft zijn redenen en 
die zijn weinig krijgshartig. 
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In 2004 laat Ben Verhoof mij weten dat hij de “zaak Louis” tot de 
bodem heeft uitgezocht. In niet mis te verstande bewoordingen 
formuleert hij het zo: 
Omdat ook een schuinsmarcheerder in de familie met dezelfde 
zorgvuldigheid moet worden behandeld als de anderen, zetten 
we de antecedenten van Louis Konings nauwgezet op een rij. We 
weten niet alles over zijn reilen en zeilen en kunnen daarom niet 
volledig zijn. 
Louis is een man van het ruige, zware werk. Een groot deel van 
zijn werkzame leven is hij sjouwerman. Ook zijn persoonlijkheid 
is vierkant en ruw. Dat blijkt uit de feiten en gebeurtenissen die 
we nu gaan beschrijven. 
 
Johanna Tuijtelaars 
Bij de volkstelling van 1909-1910 woont op het adres Jan Aarte-
straat 29 het jonge echtpaar Theodorus van Oudheusden, ma-
chinist van beroep, met zijn vrouw Joanna Tuijtelaars uit Hilva-
renbeek. Ze trouwen ruim een jaar eerder op 22 augustus 1908. 
Johanna is dan 19 jaar oud en Theodorus 25 jaar. Het begin is 
veelbelovend.  
 
Er worden twee kinderen geboren: Maria Catharina 22 septem-
ber 1911 en Francisca Joanna op 9 september 1914. Als 21 
maart 1915 Theodorus op 31-jarige leeftijd overlijdt, staat Johan-
na er alleen voor en draagt de volledige verantwoordelijkheid 
voor twee kinderen, een van 3 jaar en een baby van nog geen 
jaar oud. 
 
Johanna ontmoet Louis Konings 
Misschien kenden Theodorus van Oudheusden en Louis Konings 
elkaar. Ze hebben beiden een tijdje in Antwerpen gewerkt. Mis-
schien zijn weduwe Johanna Tuijtelaars en Louis Konings elkaar 
toevallig tegen het lijf gelopen. 
 
Johanna is na het overlijden van haar man zeker gaan rondkijken 
of zij een nieuwe partner en vader voor haar kinderen kan vin-
den. Hoe het ook zij, ze krijgen elkaar in het vizier en hebben 
beiden eind 1915 een intiem contact, want 16 augustus 1916 
wordt in Goirle een zoontje geboren als natuurlijk kind van Jo-
hanna. Louis lijkt zijn verantwoordelijkheid te nemen.  
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Als Tilburger denken we bij “Goirle” meteen aan de opvang van 
ongehuwde moeders. Maar in 1916 is de opvang “Huize De 
Bocht” er nog niet. Toch kunnen we ons niet aan de indruk ont-
trekken dat Johanna als ongehuwde moeder ergens in Goirle 
hulp heeft gezocht bij de bevalling van haar derde kind.  
 
Johanna en Louis trouwen 
Op 14 februari 1917 trouwt Louis met Johanna Tuijtelaars. Hij 
wordt stiefvader van de twee kinderen van Johanna en erkent het 
kind Adrianus Tuijtelaars als zijn zoon. Adrianus krijgt de achter-
naam Konings. 
Mocht er sprake zijn van spanningen binnen de familie Konings, 
dan blijkt dat niet uit de feiten: zijn oudste broer Thijs is getuige 
en zijn ouders Goof en Mien zijn ook aanwezig en tekenen voor 
akkoord. Dat Goof zijn zoon het huis heeft uitgezet vanwege een 
buitenechtelijke relatie, klopt niet met de feiten. Tot nu toe is 
Louis niet zo veel te verwijten. Met de wijsheid van nu weten we 
dat op basis van latere gebeurtenissen mag worden aangeno-
men dat Louis zich uiteindelijk totaal onverantwoordelijk naar 
vrouw en kinderen zal gaan gedragen. 
 
Naar Heerlen 
Een paar maanden na de bruiloft vertrekt op 26 april 1917 het 
hele gezin naar de Geerstraat 68 in Heerlen. Johanna blijkt weer 
in verwachting te zijn; op 21 december 1917 wordt een dochtertje 
geboren dat de namen Rosalina Cornelia krijgt. Het meisje over-
lijdt na 15 maanden in Tilburg, op 18 april 1919. Vader Louis is 
de grote afwezige bij het aangeven van het overlijden. De aangif-
te wordt gedaan door Franciscus Marinus, 48 jaar en leerlooier 
en Franciscus de Rooij, 21 jaar en timmerman. 
 

Omgeving Geerstraat Heerlen 1958  

 
In de overlijdensakte (336) van 
Rosalina staat dat de ouders 
"beiden wonende te Heerlen" 
zijn. Dat wil dus zeggen dat 
Rosalina op de dag van overlij-
den in Tilburg staat ingeschre-
ven, terwijl de andere leden van 
het gezin in Heerlen wonen. Dat 
is niet aannemelijk.  
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We komen er na wat zoekwerk achter dat Johanna, zwanger van 
Rosalina, met haar kinderen naar Tilburg is teruggekeerd. Ze 
heeft zich op 8 mei  1917 laten uitschrijven bij de gemeente 
Heerlen en woont vanaf 21 mei met haar gezin in Tilburg in de 
Veldstraat op nr. 21. Als Rosalina op 21 december 1917 wordt 
geboren, woont haar moeder in Tilburg en haar vader in Heerlen. 
Anderen doen aangifte van haar geboorte. 
Ook bij het overlijden van zijn dochter op 18 april 1919 is hij er 
zeer waarschijnlijk niet bij. 
 
Louis blijft tot mei 1919 alleen achter in Heerlen. Op 20 mei, een 
maand na het overlijden van zijn dochter, laat hij zich in Tilburg 
inschrijven en gaat tot onze verbazing niet terug naar zijn gezin in 
de Veldstraat, maar vestigt zich in de Oerlesestraat 9. Het is dui-
delijk dat het huwelijk volledig is ontwricht. 
We geven het woord aan Ben Verhoof voor een verslag van zijn 
speurtocht naar Louis. 
 
“Op 20.05.1919 schrijft Louis zich uit in Heerlen en meldt daar, 
dat hij weer naar Tilburg gaat. Johanna en (3) kinderen hadden 
er kennelijk al eerder genoeg van en zijn op 08.05.1917 al naar 
Tilburg teruggekeerd. Het is in ieder geval zeker dat Johanna met 
haar drie kinderen (2 van Oudheusden-meisjes en 1 Konings-
meisje) tijdens de volkstelling 1920/1921 aan de Veldstraat 21 te 
Tilburg woonden.  
Louis is toen naar Midden/Noord-Amerika gegaan als zeeman, 
blijkens een schipmanifest dat is terug te vinden onder de naam 
Louis Konings op website www.ellisisland.org.  
Hij is op 33-jarige leeftijd aangekomen op Ellis Island (Vrijheids-
beeld) in New-York op 18.11.1920 als ship’s-Crew van het schip 
KEHUKU, dat binnenliep vanuit Tuxpan, Veracruz in Mexico. Bij 
de douane in de U.S.A. heeft hij (veiligheidshalve?) het vakje 
MARRIED (getrouwd) maar leeggelaten. Louis komt weer terug 
in Tilburg op 27.07.1921 (officieel staat bij zijn inschrijving; 
ambtshalve van N-Amerika!) Op 12.08.1921 schrijft hij zich weer 
uit en vertrekt naar Antwerpen. Hier ben ik voorlopig het spoor 
bijster.”  
.  
We hebben enkele aanvullende gegevens gevonden. 
Op 20 oktober 1921 is Louis weer even thuis, waarschijnlijk om 
zijn vrouw over te halen mee naar Antwerpen te gaan. Op 22 
december 1921 vertrekt Johanna daadwerkelijk met de kinderen 

http://www.ellisisland.org/
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ambtshalve naar België (Antwerpen?). Of ze bij haar man gaat 
wonen, staat niet vast maar is wel aannemelijk. Dan zijn ook wij 
het spoor bijster. Louis moet op zeker moment toch naar Tilburg 
zijn teruggekeerd, want 7 augustus 1925 wordt hij uit de Burger-
lijke Stand van Tilburg uitgeschreven. Plaats van vestiging wordt 
Alkmaar. Dat staat te lezen op de gezinskaart van zijn ouders 
over de periode 1920-1930. Zijn adres in Alkmaar is “woonwa-
genpark wagen nr. 20”. Er worden geen gezinsleden vermeld. 
 
“Waarschijnlijk kreeg zij genoeg van Louis want op 19.01.1928 is 
zij bij vonnis van de rechtbank in Leeuwarden van hem geschei-
den. Dit vonnis is ingeschreven in Tilburg op 04.05.1928 onder 
nummer 170. Waarschijnlijk is dit het Indonesiëverhaal van de 
familie.” 
 
Waar Johanna en haar drie kinderen zijn gebleven is onduidelijk. 
Mogelijk is ze in Antwerpen gebleven, want we vinden geen en-
kel teken van leven van haar en haar kinderen in de archieven 
van Tilburg en omgeving. We zijn benieuwd wat er van hen ge-
worden is.  
 
Ook willen we weten op welke plek en op welke datum Louis zijn 
onstuimige leven heeft beëindigd. Het verhaal is nog niet af. Er is 
nog werk aan de winkel. 
 

VII. Jan Hendrik Konings  

De levensbeschrijving van Jan Konings is bijna volledig geba-
seerd op gegevens die zijn kleinzoon Marcel Konings uit Goirle 
beschikbaar heeft gesteld. 
Jan wordt geboren te Tilburg op 6 januari 1890 en overlijdt 3 
januari 1962 te Gent (België). Zijn beroep is stukkenbrander. 
 
Huwelijk 
Op 21 april 1918 trouwt hij te Woensel met Cornelia Petronella 
Joanna Stakenburg, geboren 29 april 1892 te Tilburg Zij overlijdt 
20 april 1923 te Eindhoven (Stratum). De getuigen bij het huwe-
lijk zijn: 

 Adrianus Stakenburg, 29 jaar en losarbeider, broer van de 
bruid 

 Mathijs Konings, 40 jaar en wever, broer van de bruidegom 
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In de huwelijksakte staat de volgende aantekening: 
“De bruid en ook de bruidegom met toestemming van de bruid 
erkennen als kind Petronella Johanna, geboren uit de bruid te 
Woensel op den zes-en-twintigste december negentien honderd 
veertien.” 
Het jonge echtpaar en hun dochtertje Nellie van bijna 3,5 jaar 
oud trekken in bij de moeder van de bruid, weduwe Stakenburg 
aan de Julianastraat 2 te Woensel. Het verblijf bij 
(schoon)moeder, is maar van korte duur. Op 7 maart 1919 ver-
huizen ze met dochter Nelly naar de Pironstraat 54 te Tilburg. 
Daar wordt op 10 augustus hun zoon Goof geboren.  
Op 6 november 1919 verhuist het gezin naar Gasthuisstraat 2 in 
Woensel om enkele weken later weer te gaan inwonen bij wedu-
we Stakenburg. Op 1 januari zijn ze woonachtig in de Tongelre-
sestraat 28 te Woensel. Op dit adres worden hun kinderen Ad en 
de tweeling Jan en Piet geboren. 
 
Het gezin Stakenburg 
In 1910 woont het gezin Stakenburg nog in Tilburg, Heikestraat 
70.  
Het bestaat uit de volgende personen: 
 

 Weduwe Juliana Helena Hendrika Ducker (1860 Breda). 

 Adrianus (Ad) Joannes Christianus Konings (1889) 

 Cornelia Petronella (Nelly) Joanna Konings (1892) 

 Joannes Christianus Stakenburg (1893) trouwt met Elisabeth 
Maria de Beer, en krijgt 2 kinderen: Helena (1915) en Henri-
cus (1917) 

 Ignatius Stakenburg (1897)  

 Carolina Stakenburg (1898) 
 

Nelly Konings 
Op 16 januari 1914 verhuist Cor Stakenburg met haar broer Igna-
tius en haar moeder naar de Hogeweg 103 te Gestel. (Eindho-
ven). Cor is op dat moment 21 jaar en dienstbode. Zij wordt 
zwanger. Haar kind wordt geboren op 26 december 1914 te 
Woensel. Ze krijgt de namen Petronella Johanna (Nelly) Staken-
burg. De vader van Nelly is niet bekend en zal ook nooit bekend 
worden. 
 
Op 21 april 1918 trouwt Cor in Woensel met Jan Konings. Beiden 
erkennen Nelly als hun kind. Het erkennen van een kind, bijna 
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3,5 jaar na haar geboorte, roept verbazing op. Waarom jaren 
wachten met erkennen en trouwen als je samen al zo lang een 
kind hebt? Ook het feit dat de bruid toestemming moet geven aan 
haar aanstaande man om haar kind te mogen erkennen, duidt 
erop dat Jan niet wordt gepresenteerd als de biologische vader 
van Nellie. Misschien dat deze onduidelijkheid de oorzaak is van 
de halfslachtige behandeling van Nellie door verschillende leden 
van de familie Konings. 
Cor Stakenburg overlijdt op 20 april 1923 te Eindhoven. Nelly is 
dan 8 jaar oud. Zij vertrekt op 17 mei 1923 naar Tilburg.  
Waar Nelly tussen mei 1923 en de datum van haar intrede in het 
klooster in september 1937 heeft gewoond, is niet helemaal dui-
delijk. Er zijn sterke aanwijzingen dat ooms en tantes haar op 
toerbeurt in huis hebben genomen (dat wordt uit verschillende 
bronnen bevestigd). Een van die bronnen is Rietje, dochter van 
Tinus Konings. In een interview in 2004, vertelt ze over haar her-
inneringen aan oom Jan: 
 
“Oom Jan was getrouwd met tante Martha een heel lief mens. 
Jan was een lomperik. Nellie is een voorkind van oom Jan en niet 
van oom Piet zoals Rika denkt! Nellie is van de ene oom en tante 
naar de andere gegaan. Ze heeft bij opa en oma gewoond. 
Daarna heeft ze bij tante Jana en oom Harrie Janse (huisschil-
der) aan de Broekhovenseweg* gewoond. Ze werd daar slecht 
behandeld. Nellie heeft nog bij oom Martinus en ook nog bij oom 
Janus en tante Fien gewoond. Uiteindelijk hebben broeders zich 
over haar ontfermd. Ze is in hun klooster terechtgekomen. Ze 
verzorgde daar een oude dame. Dat ging zo harmonieus dat die 
dame besloot een huis te laten bouwen. Daar trok ze met Nellie 
in, die haar verzorgde. Dat had tot gevolg dat Nellie uit het kloos-
ter trad. Rietje is indertijd verschillende keren bij Nellie op bezoek 
geweest. (*moet Korvelseweg zijn) 
 
Nellie heeft enkele maanden bij oom Janus gelogeerd in de peri-
ode van 26 januari 1961 tot 24 augustus 1961. Tante Fien, zijn 
vrouw, is dan al overleden.  
We vertellen het boeiende verhaal van Marcel en laten hem via 
citaten aan het woord. 
Op 18 september 1937 treedt Nelly in bij de orde van de Zusters 
Franciscanessen in het St. Catharinaklooster te Bergen op Zoom. 
Zij wordt gekleed (zij krijgt haar habijt) op 4 mei 1938 en de pro-
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fessie vindt plaats op 5 mei 1939. Vanaf dat moment gaat zij door 
het leven als Zr. Aloijsia. 
 
Ze werkt lange tijd op de “Franciscus-afdeling”. Daar woont Mevr. 
Schoutens-Stuy, met haar dochter Marietje die door ziekte aan 
bed is gekluisterd. Met moeder en dochter ontwikkelt zich een 
zeer hechte band. Dat zint de kloosterleiding niet. Die vindt dat 
Nelly te veel tijd bij moeder en dochter doorbrengt. Nelly krijgt 
een andere taak toebedeeld. Dat kan zij niet accepteren. Het leidt 
uiteindelijk tot haar besluit om uit te treden.  
Op 29 september 1960 verlaat Nelly officieel het klooster. Nelly 
wordt opgevangen in het gezin van haar oudste broer Goof, in de 
Fabriekstraat 10 te Goirle. Het 10e kind is op komst, dus wat ex-
tra hulp kan goed worden gebruikt. 
 
Zonder haar, tante Nelly, tekort te doen mag gerust gezegd wor-
den, dat zij na 23 kloosterjaren best enigszins wereldvreemd 
was. Af en toe leidden bepaalde situaties tot onbegrip bij Nelly. 
Mijn vader, die zich met de dagelijkse gang van zaken in het 
huishouden nooit echt bemoeide, kapte in die discussies steevast 
de knoop door, door te zeggen:  
“Nelly, jij bent er 23 jaar uit geweest, laat maar aan Bertha en mij 
over, hoe wij met onze kinderen omgaan“. Uiteraard stak Nelly de 
handen uit de mouwen en hielp in het gezin, waar ze maar kon. 
Maar na bijna 4 maanden was het voor alle partijen het beste dat 
Nelly op eigen benen ging staan. Zij vertrekt op 26 januari 1961 
naar Tilburg en gaat inwonen bij haar oom Janus Konings (75 
jaar en vanaf eind 1958 weduwnaar) aan het Van Kinschotplein 6 
in Tilburg. Aangenomen mag worden dat Nelly bij Janus is gaan 
wonen om zijn huishouden te doen. 
 
Dan neemt het leven voor haar een onverwachte wending. 
In het St. Catharinaklooster in Bergen op Zoom wonen nog 
steeds Mevr. Schoutens en haar dochter Marietje. Beiden beslui-
ten om het St. Catharina-klooster te verlaten en naar de Halster-
enseweg 4 in Halsteren te verhuizen. 
 
Dit plan is enkel uitvoerbaar als er hulp voor dag en nacht be-
schikbaar is om Mevr. Schoutens en dochter Marietje te verzor-
gen. Deze hulp wordt gevonden in de persoon van Nelly. Zij ver-
trekt 24 augustus 1961 naar Halsteren.  
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Kort na het overlijden van Mevr. Schoutens-Stuy, op 4 september 
1962, verhuizen Marietje en Nelly naar een bungalow in Huijber-
gen aan de Bergsestraat 23. Nelly blijft Marietje verzorgen totdat 
die op 31 oktober 1972 overlijdt. Nelly denkt in bungalow te kun-
nen blijven wonen, omdat dat haar altijd beloofd is. Niets is ech-
ter minder waar. De bungalow wordt door de familie verkocht om 
de hypotheekschuld af te kunnen lossen aan……. Pater Jan 
Schoutens, broer van Marietje (gegevens zijn uit het door mij 
geraadpleegde hypotheekregister in Breda).  
Toen ik Pater Jan, Jezuïet, werkzaam in het onderwijs voor zijn 
congregatie in Peru, Zuid-Amerika, met dit gegeven confronteer-
de zei hij: “Ik heb dit geld van mijn congregatie geleend om de 
bungalow voor Marietje te kunnen kopen en je moet natuurlijk wel 
snappen dat ik dat geld aan de congregatie terug moet betalen“.  
 
Het is op dat moment klip en klaar dat Nelly naar een andere 
woning uit moet kijken. Gelukkig voor Nelly is de gemeente Huij-
bergen haar goed gezind. Zij krijgt een nieuwe woning aan de 
Montgomerystraat 19 te Huijbergen, richt deze woning in met de 
meubels uit de bungalow en blijft hier tot aan haar dood tot volle 
tevredenheid wonen. 
 
Wel een woning, maar geen werk, geen inkomen. Maar al vrij 
snel kan ze aan de slag als huishoudelijke hulp bij de Broeders 
van Huijbergen. Na het overlijden van Marietje krijgt Nelly ook tijd 
voor zichzelf. Zij komt van tijd tot tijd per trein op bezoek bij Goof 
en Bertha, altijd vergezeld van haar hondje Petertje, dat precies 
in een boodschappentas paste. 
 
Ook was zij zelf gastvrij om alle familieleden te ontvangen en het 
ontbrak dan aan niets. Verder heeft zij nu de gelegenheid om op 
bezoek te gaan buren en kennissen. Kortom zij heeft nu een tijd 
waar zij met veel plezier op terug kan kijken. 
 
Op het gedachtenisprentje lezen wij: “Haar werk deed ze met 
veel inzet en grote zorg, onnavolgbaar. Maar ze verlangde van 
anderen hetzelfde en daarom ontstonden er weleens conflicten, 
want niets menselijks was haar vreemd. In die tijd en ook na haar 
werkzame periode is Broeder Marcus van de Broeders van Huij-
bergen de steun en toeverlaat voor haar. Op 31 juli 1992 overlijdt 
Nelly geheel onverwachts te Huijbergen. Na de Eucharistieviering 
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ten afscheid in Huijbergen vond op 5 augustus de crematie plaats 
te Bergen op Zoom. 
 
Terugkijkend op haar leven mag gerust gezegd worden dat het 
geen gemakkelijk leven is geweest. Een start zonder vader, 
moeder die op zeer jonge leeftijd overlijdt, opgroeien bij verschil-
lende oom(s) en/of tante(s) en haar tijd in het klooster. Daarna 12 
jaren de dag-en-nachtverzorging van Marietje Schoutens, waar-
door zij in feite geen kant op kon. Daarom ook, dat de laatste 20 
jaar van haar leven als de meest prettige jaren voor haar geka-
rakteriseerd kunnen worden. 
 
Kinderen 
Ondanks het korte huwelijk krijgen Jan Konings en Cor Staken-
burg samen nog vier kinderen: 
 
 Godefridus Wilhelmus (Goof) Konings  

Hij wordt te Tilburg geboren op 10 augustus 1919. Hij trouwt 
Huberta Johanna Maria Jacoba van Gorp, geboren op 11 ok-
tober 1919 te Goirle. Goof overlijdt op 17 maart 1981 te Til-
burg. Uit het huwelijk worden 11 kinderen geboren: Beb 
(1943); Marcel (1944); Ad (1945-1953); Anneke (1948-2007); 
Jan (1949-2004); Wiek (1951); Martha (1953); Frits (1954); 
Ine (1956); Rietje (1958); en Jos (1961-1997). 
Marcel: Na het overlijden van zijn oma in 1936 ging Goof naar 
tante Jana, getrouwd met Harry Janse. Hij bleef bij tante Ja-
na en oom Harry wonen totdat hij in oktober 1942 met mijn 
moeder, Bertha van Gorp, trouwde en toen aan het Lindeplein 
22 in Tilburg ging wonen. In de loop van 1943 verhuisden zij 
naar Goirle, Fabrieksstraat 6. 
 
Vanaf het moment dat Goof bij tante Jana en oom Harry ging 
wonen is hij daar in dienst geweest als schilderknecht. Hij is 
tot aan de dood van oom Harry daar blijven werken. Mijn va-
der Goof is na het overlijden van oom Harry nagenoeg met-
een een eigen zaak begonnen, dus in 1947. Dat kan ik opma-
ken uit de aantekeningen die ik in een schrift gevonden heb. 
Daar staan namelijk 2 balansen vermeld: een balans 1 januari 
1948 en een balans van 1 januari 1949.      
Het schildersbedrijf dat mijn vader toen startte heeft voortbe-
staan tot zijn overlijden op 17 maart 1981. Toen werd het 
schildersbedrijf GW Konings opgeheven (Bijlage VII). 
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Zijn zonen Jos en Wiek startten een nieuw schildersbedrijf 
onder de naam “Schildersbedrijf Jos en Wiek Konings”. Na het 
overlijden van Jos in 1997 werd het schildersbedrijf opgehe-
ven en zette Wiek het bedrijf voort onder de naam “Schilders-
bedrijf Wiek Konings”. Alle genoemde bedrijven waren in Goir-
le gevestigd. 
Vanaf november 1949 was het schildersbedrijf plus winkel in 
verf en behang gevestigd in de Fabriekstraat 10. 
 
De winkel in verf en behang werd na het overlijden van mijn 
vader Goof (1981) voortgezet door mijn moeder Bertha. De 
winkel is op 31-12- 2002 gesloten.  

(Voor aanvullende gegevens zie Bijlage X) 
 

 Adrianus Arnoldus (Ad) Konings 
Ad wordt geboren te Goirle op 5 februari 1921 en overlijdt 20 
september 2000 te Tilburg. Hij trouwt met Wilhelmina Maria 
Theresia van Osch. Er worden 3 kinderen geboren: Jan, Ma-
rie-Louise en Marion. 
De handel en wandel van Ad vanaf het overlijden van Harrie 
Janse, is niet meer te reconstrueren. We weten wel dat hij in 
1954 in Goirle start met een schildersbedrijf annex winkel in 
verf en behang.  
Op 11 april 1969 wordt het bedrijf wegens faillissement opge-
heven. (Zie voor meer informatie over zijn gezin en werk bijla-
ge IX) 

 
Dan volgt er een tweeling: 
 Piet Konings 

Hij wordt geboren op 21 juni 1922 in Eindhoven. 
Piet trouwt Mariet van Loon, geboren te Valkenswaard op 3 
april 1925. Ze krijgen een zoon, Hans (1957-2011). Piet over-
lijdt op 29 juli 1994 te Bergeyk. Mariet overlijdt op 11 oktober 
2011 te Valkenswaard. 

 
 Jan Konings  

Hij wordt geboren te Eindhoven op 21 juni 1922. Hij trouwt 
Margriet Küms, geboren te Budel, 26 juli 1930. Zij krijgen 8 
kinderen: Jan, Jacqueline, Jos, Marie-Louise (overleden 
2013), Annie, Mieke (overleden 2003), Gerry en Jeroen. 
Margriet overlijdt op 2 augustus 1999 te Veldhoven, Jan op 8 
maart 2010, eveneens te Veldhoven. 
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De ontmanteling van een gezin 
Dankzij het gedetailleerde feitenmateriaal, verzameld door Mar-
cel Konings, kan er een nauwkeurige reconstructie worden ge-
maakt van het wel en wee van Jan Konings en zijn kinderen. 
De dood van de 31-jarige Cor Stakenburg op 20 april 1923 te 
Eindhoven-Stratum is het begin van de ontmanteling van het 
gezin. 
Er moeten hals over kop maatregelen worden genomen om de 
zorg en opvang van de kinderen veilig te stellen. De tweeling is 
10 maanden oud, Nellie is 8,5 jaar, Goof bijna 4 jaar en Ad ruim 
2. 
Nelly, Goof en Ad vertrekken naar Tilburg. We weten hoe het 
leven van Nelly verloopt, maar hoe vergaat het de andere kin-
deren?  
 
Goof en Ad 
De oudsten, Goof en Ad worden door opa en oma Konings in 
huis genomen. Eerst op het adres Hoefstraat 124 en ruim een 
jaar later in hun nieuwbouwwoning aan de St. Thomasstraat 12. 
Daar blijven ze tot 2 maart 1936. Door het overlijden van oma 
Mien op 2 februari 1936, is het voor opa alleen niet mogelijk nog 
verder voor hen te zorgen. Bijna 13 jaar waren opa en oma Ko-
nings hun toeverlaat! 
 
Op 10 juli 1936, 4 maanden na het overlijden van oma Mien en 
de verhuizing van opa Goof naar zijn dochter Marie, gaat zoon 
Ad bij zijn vader wonen. Hij verblijft daar tot 27 november 1939. 
Op die datum verhuist hij naar de Korvelseweg te Tilburg en gaat 
wonen bij tante Jana en oom Harry Janse, die een schildersbe-
drijf hebben. Of hij daar ook als schilder werkzaam is, is niet be-
kend. 
 
De tweeling 
Het opvangen van alle 4 de kinderen is voor opa en oma Konings 
niet uitvoerbaar. Schijnbaar is ook niemand in de familie bereid of 
in staat de erg jonge tweeling in huis te nemen. Jan en Piet ver-
trekken daarom op 18 mei 1923 naar een weeshuis in Heel (Lim-
burg), waar ze worden opgenomen in het St. Annagesticht, Dorp-
straat 104. Op 30 april 1926 verhuizen de jongens van Heel naar 
het St. Josephgesticht, Overloonscheweg 2 te Venray. Ze zijn 
dan bijna 4 jaar. De tweeling blijft in Venray tot 27 januari 1938 
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en verhuizen aansluitend naar hun vader in Lommel (B). Ze zijn 
dan bijna 15 jaar oud. 
 
Zoon Jan is nooit in Lommel ingeschreven. Maar volgens eigen 
verklaring gaat hij onmiddellijk (waarschijnlijk als inwonende 
knecht) bij boer Jan Verhoeven werken aan de Bergeijkse Barriè-
re te Bergeijk. Hier zal hij 9 jaar als boerenknecht werkzaam blij-
ven. Daarna gaat hij voor de rest van zijn arbeidzaam leven als 
opperman aan de slag bij de bouwfirma Moeskops in Bergeijk. 
Jan verblijft de laatste jaren van zijn leven in een verzorgingste-
huis in Veldhoven. Hij overlijdt daar in 2010. 
 
Piet zal nagenoeg zijn hele leven als magazijnbediende werk-
zaam zijn bij Philips te Eindhoven. Beide mannen wonen bijna 
hun gehele leven in Bergeijk, waar hij medio 1994 overlijdt. 
 
Vader Jan 
Vader Jan blijft na het overlijden van zijn vrouw alleen achter in 
zijn woning aan de Tongelresche straat 28. Zijn kinderen wonen 
in Tilburg, in Heel en Venray. Hij blijft op verschillende adressen 
in Woensel wonen en vertrekt op 27 mei 1927 van daaruit naar 
onbekende bestemming(en) om zich 3 jaar later, op 2 april 1930, 
in Lommel te laten inschrijven. Hij is fabrieksarbeider van beroep 
en gaat, wonen aan de Luikersteenweg 99, in het huis van Maria 
Elisabeth van Och, pensionhoudster. 
 
Tweede huwelijk 
De wegen van Jan Konings zijn ondoorgrondelijk. Hij woont en 
werkt in Lommel als nachtwaker, maar staat nog officieel in Eind-
hoven ingeschreven. 
Op 5 juni 1940 trouwt hij in Gent met Margaretha Maria Hendrika 
De Meyer, geboren op 14 juni 1892 te Meerdonck (B), dochter 
van Karel Lodewijk De Meyer en Franciska Speelman. Margare-
tha is meervoudig weduwe van Petrus Camille David en van Guil-
laume Boebaert.  
 
De liefde is zo sterk dat Margaretha het mooie Gent verlaat om 
bij Jan in het dorpse Lommel te gaan wonen in het pension van 
Maria van Och. Ze wonen daar bijna de hele oorlog. Op 11 fe-
bruari 1944 vertrekken ze samen naar de Heilig Kerststraat 194 
te Gent. Margaretha overlijdt daar op 16 september 1947. Jan is 
nu ook meervoudig weduwnaar.  
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Derde huwelijk 
Jan kan schijnbaar niet lang alleen wonen en leven, want vrij snel 
na het overlijden van Margaretha trouwt hij op 14 augustus 1948 
met Martha Josephina Vermeeren in Pamel (gemeente Roos-
daal). Martha wordt 24 mei 1897 geboren in Aalst (B) als dochter 
van Jean Vermeeren en Maria Bomon. Maria woont in Pamel bij 
de familie Stevens aan de Tombergstraat 13. Haar beroep is 
“meid”, maar het is niet duidelijk of ze bij genoemde familie in 
dienst is. René Stevens, de zoon des huizes, is zo vriendelijk om 
als getuige op te treden bij het huwelijk. 
 
Uit het uittreksel van de volkstellingen tussen 1938-1948 blijkt 
Martha op verschillende adressen heeft gewerkt (in Gent, Overij-
se, Tervuren en nu weer in Gent weer bij de familie Stevens). Het 
wordt uit de beschikbare gegevens wel duidelijk dat Martha een 
aantal jaren op dezelfde adressen heeft gewoond als pastoor 
Verdoodt. Dat maakt aannemelijk dat ze in die periode pastoors-
meid is geweest. Jan overlijdt op 17 november 1975 te Zottegem 
(B). Hij wordt ruim 85 jaar. 
 

VIII. Petrus (Piet) Konings  

De reconstructie van het leven van Piet Konings en zijn gezin is 
een van de moeilijkere klussen geweest. En dat was het niet voor 
mij alleen. Op de gezinskaarten is te zien hoe de ambtenaren 
geworsteld hebben met het registreren van alle mutaties. Een 
aantal zaken is nog niet opgehelderd, maar dat is geen belem-
mering om het leven te schetsen van Piet en zijn gezin. Door zijn 
vroege dood zal een belangrijk deel van ons verhaal “post mor-
tem” zijn.  
We hebben sterk de indruk dat de relatie tussen zijn weduwe 
Joanna Snoeren en de familie Konings meteen wordt verbroken. 
Er is geen enkele aanwijzing dat na het overlijden van Piet de 
familie Konings nog een rol heeft gespeeld in het leven van Jo-
anna en haar kinderen. 
 
Petrus Gerardus Cornelius Konings wordt geboren 6 maart 1892 
(241) om 2.00 uur ’s nachts in de ouderlijke woning in de wijk 
Groeseind. 
Vader Goof gaat de blijde gebeurtenis aangeven op het stadhuis, 
vergezeld door twee getuigen: 
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 Gerard Hersmis, 30 jaar, wever te Tilburg, oom  

 Martinus Rijnen, 40 jaar, wever te Tilburg 
 
Piet komt in een mannenhuishouden terecht: 7 broers en slechts 
1 zus. Janus, Jan en Louis zijn een beetje van zijn leeftijd, maar 
de andere broers hebben wel wat anders aan hun hoofd dan met 
kleine Piet te spelen.  
 
Huwelijk 
Piet trouwt 14 april 1915 met Joanna Catharina Cornelia Snoe-
ren. Hij is draadmaker en Joanna is zonder beroep, maar was 
voordien jarenlang dienstbode. Hoe ze elkaar hebben ontmoet is 
niet bekend. We hebben daar op basis van de verzamelde gege-
vens wel een idee over. 
Broers van Joanna trekken regelmatig naar Antwerpen om als 
wagonlosser of sjouwer de kost te verdienen. Ook Piet en zijn 
broers Bart en Louis zijn regelmatig in Antwerpen te vinden, waar 
ze in de haven werken. 
 
De verlokkingen van de grote stad zijn talrijk. Je bent vrijgezel, 
werkt hard en gaat uit. Als je op je werk of in de stad andere Til-
burgers tegenkomt, trek je met ze op. Vaak komen ze elkaar al 
tegen op hun reis naar Antwerpen, wisselen tips en adressen uit. 
De mannen weten soms ook een zus over te halen om met hen 
mee te gaan. Er is werk in overvloed voor dienstbodes en werk-
sters. En de zussen kunnen tegelijkertijd voor hun broers het 
eten klaarmaken en de was doen. 
 
Zo moeten Piet en Joanna elkaar zijn tegengekomen. Ze hebben 
een relatie gekregen en Joanna raakt zwanger. En dan moet je 
trouwen want anders maak je het meisje te schande. Een onge-
huwde moeder heeft nauwelijks kans op de huwelijksmarkt en zal 
als alleenstaande vrouw altijd een afhankelijk blijven van familie 
die je willen opnemen in hun gezin of werkgevers die je als werk-
ster of dienstbode onderdak willen geven. 
 
Tussen de geboorte van hun zoontje Pieter op 24 september 
1913 en hun huwelijksdag op 14 april 1915, ligt 1,5 jaar. Hebben 
Joanna en haar broers Piet moeten overreden om zijn verant-
woordelijkheid te nemen? Piet en Joanna trouwen te Tilburg op 
14 april 1915 (akte 55). Getuigen zijn: 
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 Thijs Konings 41 jaar en wever te Tilburg, oudste broer van 
Piet 

 Antonius Snoeren 30 jaar en arbeider te Tilburg, broer van 
bruid 
 

Antonius en zijn moeder verklaren niet te “naamtekenen als heb-
bende geen schrijven geleerd”. Het bruidspaar verklaarde “bij 
deze te erkennen een kind genaamd Petrus Joannes Franciscus 
Snoeren, geboren te Antwerpen, den vierentwintigsten Septem-
ber negentienhonderddertien”. 
 
Familie Snoeren 
Joanna wordt geboren op 16 oktober 1891 in de ouderlijke wo-
ning, Oerle 244 (akte 1004). Haar ouders zijn Jan Snoeren 
(1861) wagonlosser en Hendrika Engel (1861) koopvrouw. 
Jan en Hendrika krijgen 8 kinderen: Antonius (1885) sjouwerman, 
gaat in 1912 naar Antwerpen. Cornelis (1890) arbeider. Joanna 
(1891). Maria Antonia (1892) jutenspoelster, gaat april 1912 naar 
Antwerpen. Wilhelmina (1895). Joannes (1898). Henricus (1899) 
en Adrianus (1900) losarbeider.  
 
Op 26 maart 1915, dat is 3 weken voor haar huwelijk met Piet 
Konings, gaat Joanna inwonen bij haar ouders, samen met de 
kleine Pieter van 1,5 jaar oud. 
 
Het gezin 
Vanaf 30 juni betrekken ze een nieuwe woning aan de Kar-
restraat 11. 
Joanna is op haar huwelijksdag zwanger, want ruim 5 maanden 
na hun trouwen wordt op 27 september hun dochter Wilhelmina 
Petronella Johanna geboren. 
Op 6 december 1916 wordt hun derde kind geboren, Jacobus 
Joannes. Het leven gaat voorspoedig tot op 19 augustus 1917 
Jacobus overlijdt. Hij wordt ruim 8 maanden oud. Op dit verdrieti-
ge moment is Joanna weer geruime tijd zwanger. Ze geeft kort 
voor de jaarwisseling, op 29 december 1917, het leven aan een 
tweede dochter, Maria, voluit Maria Petronella Wilhelmina Go-
verdina. 
 
Op 19 mei 1919 vertrekt Piet naar Antwerpen. Joanna volgt hem 
met de kinderen op 22 september. Het moet een hele onderne-
ming zijn geweest voor een zwangere vrouw om met 3 kleine 
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kinderen een dergelijke reis te maken: Pieter van 6 en twee meis-
jes van 4 en 1,5 jaar.  
Het doet ons denken aan Johanna Tuijtelaars, de vrouw van 
Piets broer Louis, die eind 1921 ook zonder man met haar 3 klei-
ne kinderen naar Antwerpen verhuist. Daar wordt op 28 novem-
ber 1919 dochter Henrica geboren. 
 
Piet verdrinkt in Piushaven  
Het is zaterdag 3 februari 1923 en uitzonderlijk zacht voor de tijd 
van het jaar. De kinderen gaan naar bed zonder hun vader welte-
rusten te hebben gewenst. Dat is elke zaterdag hetzelfde liedje. 
Piet is op stap en zal laat thuiskomen. Pieter bijna 10 jaar, Wil-
helmina 8 jaar en Maria ruim 5 jaar, zullen hun vader niet meer 
levend terugzien.  
 
De lokale krant doet melding van zijn verdrinkingsdood. 
“Zaterdagavond omstreeks 8 uur werd uit de richting van het 
kanaal ter hoogte van den Beeksche Dijk hulpgeroep gehoord. 
Men ging in de richting van waaruit het hulpgeroep gehoord 
werd, men zag toen een pet op het water drijven.  

De politie werd gewaarschuwd 
die aanstonds begon te dreg-
gen. Om elf uur werd het lijk 
opgehaald van den 31-jarige 
T.P.K. wonende in de noodwo-
ningen. De ongelukkige die 
gehuwd was en vader van vier 
kinderen is waarschijnlijk door 
de duisternis misleid te water 
geraakt.” 
 
Nogal wat foutjes 
De initialen zijn niet juist. Ze 
moeten zijn: P.G.K. (Petrus 
Gerardus Konings).  
Piet is 31 jaar meldt de krant, 
maar Piet is 30 jaar. Hij zou in 
de noodwoningen wonen, die 
zijn gelegen in de Wichman-
straat, een zijstraat van de 
Hoefstraat. Het zijn houten ba-

rakken, gebouwd voor de opvang van Belgische oorlogsvluchte-
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lingen. Volgens de gemeentelijke registratie van de woonadres-
sen in de periode na 1920, woont Piet Konings en zijn gezin in 
1923 in de Karrestraat en niet in de Wichmanstraat. Je zou bijna 
denken dat er sprake is van een persoonsverwisseling. Maar er 
is geen twijfel, het gaat wel degelijk over “onze” Piet Konings. 
Zaterdagavond laat belt de politie aan bij Joanna Snoeren. Haar 
leven verandert ingrijpend. 
 
Noodwoningen 
De noodwoningen worden gebouwd na het beëindigen van de 
Eerste Wereldoorlog voor vluchtelingen die voorlopig in Neder-
land wilden blijven omdat ze niet naar België terug kunnen. Het is 
letterlijk een sobere opvang: geen kachel en ook geen stromend 
water. Veel Tilburgse gezinnen wonen in nauwelijks betere om-
standigheden. In 1923 worden de woningen afgebroken. Joanna 
Snoeren, nu weduwe Konings verhuist 28 maart 1923, bijna 2 
maanden na het overlijden van haar man Piet, van de Karrestraat 
naar Vogelstraat 34. Deze verhuizing is de eerste van een in-
drukwekkende reeks verhuizingen die tussen april 1926 en 21 
juni 1935 plaatsvinden. In 9 jaar wordt er 8 keer van huis gewis-
seld. 
Om de bestaanszekerheid van haar en haar gezin veilig te stellen 
is er alles aan gelegen een kostwinner en vader voor de kinderen 
te vinden. Dat lukt en nog hetzelfde jaar trouwt Joanna op 19 
december 1923 met de 28-jarige Jan Koolen, weduwnaar van 

Anna Maria de Man. Jan is 
opperman van beroep. Getui-
gen zijn: 

 Frans Koolen, 24 jaar en 
arbeider, broer van de brui-
degom 

 Jan Snoeren, 25 jaar en 
arbeider, broer van de bruid 

 
Via de website van de familie Snoeren 
hebben we een foto bemachtigd van het 
huwelijksfeest van Joanna en Jan…25 
jaar later, op 19.12.1948. 

 
Joanna en Jan Koolen krijgen een 
kind: Johanna Koolen (1920). 
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Belangrijke gebeurtenissen rond de kinderen Konings-
Snoeren 

 Op 11 maart 1935 is Pieter 21 jaar en wordt uitgeschreven. 
Aankomstadres is Zuilen, Amsterdamsestraatweg 603. Met 
grote waarschijnlijkheid gaat Pieter in de leer bij Werkspoor, 
waar locomotieven en treinstellen worden gemaakt. Zuilen is 
tot 1954 een zelfstandige gemeente, maar wordt in dat jaar 
geannexeerd door de gemeente Utrecht. 
Op 18 februari 1939 trouwt Pieter te Tilburg met M.C. Smul-
ders. In de huwelijksakte wordt opgetekend dat hij “machinale 
letterzetter” is.  

 Wilhelmina Konings verlaat het huis op 5 maart 1930 en op 10 
mei 1933. Waarschijnlijk is ze dienstbode die voor langere tijd 
een betrekking heeft aangenomen. 

 Van Henrica weten we weinig. Er is wel een belangrijke ge-
beurtenis die vermeld moet worden. In 1937 bevalt zij van een 
dochter die ze Joanna Henrica noemt. Henrica is op het tijd-
stip van de bevalling 18 jaar. 
Zij erkent haar dochter op 26 juli 1937 (akte 1317). Daaruit 
blijkt dat zij ongehuwd is. De kantonrechter beschikt op 26 
augustus 1937 over de voogdij want Henrica is minderjarig. 
Omdat zij met haar kind bij haar ouders gaat inwonen, zullen 
zij naar alle waarschijnlijkheid de voogdij hebben gekregen 
over hun kleindochter. 
 

IX Wilhelmina (Mien) Konings  

Mien wordt geboren 1 augustus 1894 (akte 745) om 15.30 uur in 
haar ouderlijke woning Groeseind 68. Vader Goof doet aangifte 
van haar geboorte, samen met twee getuigen: 

 Johannes Hubertus van de Put, 55 jaar en wever te Tilburg 

 Petrus Johannes Beekman, 37 jaar en arbeider te Tilburg 
 
Mien wordt de peettante van Rietje, de dochter van haar broer 
Rinus. Rietje vertelt dat haar tante Mien een heel knappe vrouw 
was. Het is de vraag of je je nog erg veel herinnert van een tante 
die overlijdt als je 4 jaar oud bent. Op onderstaande foto, die in 
1914 wordt gemaakt, staat Mien, in het wit, naast haar zus oud-
ste Jana. Mien is dan 20 jaar. Het is niet moeilijk ons Mien voor 
te stellen in haar kraakhelder witte dienstbodekleding met daar-
boven haar kopje met kortgeknipt donker haar en donkere ogen.  
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Dienstbode 
Het zou gek zijn geweest als niet 
minstens een dochter dienstbode 
zou zijn geworden. Moeder Mien 
Hersmis is zelf ook dienstbode 
geweest. We herinneren ons nog 
goed haar “staatsiefoto” als dienst-
bode in vol ornaat. Ze is trots op 
haar beroep. 
Oudste zus Marie (rechts op de 
foto) kiest ervoor om in de fabriek 
te gaan werken. Als het gezin gro-
ter wordt blijft ze waarschijnlijk 
thuis om haar moeder te helpen, 
ook een soort dienstbode. 
 
Op het moment dat de foto wordt 
gemaakt is Mien dienstbode. Op 

welk adres weten we niet. In het dienstbodenregister komen we 
de volgende informatie tegen. 
Per 27 april 1915 is ze dienstbode op het adres Bredaseweg 11. 
Vanaf 3 januari 1916 heeft ze een betrekking op het adres Heu-
vel 27. 
Bredaseweg en Heuvel waren en zijn nog de locaties waar de 
gegoede burgerij graag woont. De Bredaseweg is erg lang maar 
het lage huisnummer wil zeggen dat het werkadres van Mien 
dicht bij het stadscentrum ligt. Heuvel is hartje stad. 
 
Haar vroege dood 
Op 16 augustus 1918 (akte 510) overlijdt Mien op 24-jarige leef-
tijd in haar ouderlijk huis. Vader Goof moet op 64-jarige leeftijd 
het overlijden van zijn dochter gaan melden op het gemeente-
huis. Dat moet een zeer zware tocht voor hem zijn geweest. Goof 
wordt daarbij gesteund door de 31-jarige Marinus Esman, agent 
van politie. 
Dat is opvallend, omdat assisteren bij de aangifte van een over-
leden persoon niet tot het reguliere activiteitenpakket van een 
agent behoort. We waren in eerste instantie niet geneigd om daar 
veel aandacht aan te besteden, maar een opmerking van de al 
eerder geciteerde Rietje Konings bracht daar verandering in. 
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Abortus 
Als we met Rietje het lijstje van haar ooms en tantes van vaders-
kant doorlopen, vertelt ze met grote stelligheid dat haar broer 
Kees (de professor, zoals Rietje hem noemt) haar heeft verteld 
dat oma Konings (Hersmis) abortus zou hebben opgewekt bij 
haar dochter Wilhelmien, toen bleek dat ze ongewenst zwanger 
was. Wilhelmien moet aan de gevolgen daarvan overleden zijn. 
Toen ik haar ongelovig aankeek zei ze vol overtuiging dat dit niet 
zomaar als een sterk verhaal kan worden afgedaan, want haar 
broer Kees, priester en “professor”, verzint zoiets niet. 
 
Abortus wordt in 1911 in Nederland bij wet verboden. Alleen de 
behandelaars waren strafbaar, niet de vrouwen die een abortus 
ondergingen. De abortusbehandelingen die er ondanks de wet 
toch waren, speelden zich in het diepste geheim af.  
In tijden van falende anticonceptie was de weg naar een “enge-
lenmaakster” voor arbeidersvrouwen en -meisjes de enige weg 
om hun zwangerschap te kunnen onderbreken. Het was voor 
deze vrouwen een welkome uitweg ondanks de grote gezond-
heidsrisico’s. Vrouwen uit de hogere burgerij konden bij een be-
vriende arts terecht, die een risicoloze curettage als vrienden-
dienst beschouwde. 
 
Ontknoping 
We hebben geaarzeld of we deze onbewezen feiten in ons fami-
lieverhaal zouden opnemen. Omdat alle betrokkenen zijn overle-
den en er geen enkel familielid aansprakelijk kan worden gesteld, 
is er geen echte reden dan misplaatste schaamte om dit “familie-
gerucht” niet te plaatsen. Er is een nog belangrijkere reden: het 
gerucht klopt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
niet. We hebben nagetrokken wie agent Marinus Esman is en 
kwamen tot een verrassende ontdekking. 
Esman komt op 23 juni 1915 met zijn vrouw uit Den Haag naar 
Tilburg om agent van politie te worden. Enkele dagen later be-
trekt hij een woning in de Noord-Besterdstraat nr. 70. Vanwege 
gezinsuitbreiding verhuist hij 10 november 1915 naar Noord-
Besterdstraat 56; hij wordt de buurman van Goof en zijn gezin. 
Esman kent Mien al enkele jaren voor haar overlijden.  
Een politieagent is getraind bij emotionele situaties het hoofd koel 
te houden en voor rust te zorgen. Zo iemand heeft Goof in die 
augustusmaand in 1918 dringend nodig. 
 



84 

 

Een jonge vrouw sterft en een agent van politie is direct bij de 
aangifte van haar overlijden betrokken. Deze twee feiten worden 
gemengd en er ontstaat een spannend verhaal dat nog aan ge-
loofwaardigheid wint door de rondzingende geruchten over clan-
destiene abortussen die in het diepste geheim worden uitge-
voerd. 
 

X. Arnoldus (Noud) Konings  

Noud is de jongste zoon uit het gezin. Hij wordt geboren 23 juni 
1896 in zijn ouderlijke woning in de wijk Groeseind. Noud is ket-
tinglijmer en fabrieksarbeider van beroep en overlijdt te Tilburg 
op 17 oktober 1963. 
Ik herinner me hem als een kleine, rustige man. Zijn vrouw Maria 
Theresia (Miet) Schuermans staat me bij als een wat luidruchtige 
opgewekte vrouw. Miet wordt geboren in de Korte Tuinstraat te 
Tilburg op 16 mei 1899 en overlijdt 4 juli 1976. 
 
Familie Schuermans 
De ouders van Miet zijn Alfons Schuermans (1866) en Maria 
Theresia Horsten (1871). Beiden worden in Tilburg geboren. 
Vader is sjouwerman. Het gezin bestaat uit 7 kinderen: 4 zonen 
en 5 dochters. 
Als we de achtergronden van het gezin verkennen, groeit lang-
zaam de vraag of de opgewektheid van Miet wel echt een opge-
wekte uitgelatenheid is. Misschien is het meer een houding 
waarachter ze van jongsaf aan haar zorgen heeft leren verber-
gen. 
 
De gezinskaart van de periode 1900-1910 laat het volgroeide 
gezin zien. Vader Alfons is slager van beroep. Van sjouwerman 
naar slager, dat mag een maatschappelijke promotie genoemd 
worden. Maar er wordt ook een gapend gat geslagen: tussen mei 
1902 en augustus 1906 overlijden 4 kinderen in de leeftijd van 
enkele maanden tot 5 jaar. Het leed is nog lang niet geleden. 
In 1933 worden twee volwassen kinderen opgenomen in de psy-
chiatrische inrichting te Vught. Voor vader Alfons was zo’n op-
name ook goed geweest, maar in het begin van de 20e eeuw 
staat de psychiatrische hulpverlening nog in de kinderschoenen. 
Alfons moet het doen met de voorziening die dan beschikbaar 
voor mensen met sociale en psychische problemen: de rijkswerk-
inrichting. 
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Rijkswerkinrichting 
We ontdekken dat vader Schuermans een frequente bezoeker is 
van de Rijks Werk Inrichting te Hoorn. Er zijn meerdere van deze 
inrichtingen in het land. Ze zijn speciaal in het leven geroepen 
voor twee soorten doelgroepen: 

 Kruimeldieven, kleine overtreders en personen die met een 
kortstondige verwijdering uit hun milieu (meestal 6 maanden) 
geholpen worden wat meer lijn in hun leven te brengen. Ze le-
ren een beroep om na ontslag uit de inrichting met eerzame 
arbeid hun brood te kunnen verdienen. 

 Personen die een zodanige karakterstructuur hebben dat ze in 
een normale gevangenis niet goed te handhaven zijn. Het 
gaat om agressieve, opvliegende en onberekenbare individu-
en. Zij worden voor langere tijd opgesloten. Men weet eigenlijk 
geen raad met ze. 

 
Vader Schuermans is zo vaak afwezig, dat bij een volkstelling 
vergeten wordt hem in het overzicht als hoofd van het gezin te 
vermelden. Zijn naam wordt alsnog onder aan de lijst toege-
voegd. 
Zonder volledig te willen zijn hebben we een inventarisatie ge-
maakt van de diverse, vaak langdurige perioden dat Fons afreist 
naar Noord-Holland. 
 
16 juli 1910  Fons terug uit Hoorn 
15 juli 1911  Fons vertrekt naar Hoorn 
10 februari 1914 Fons komt terug na 2,5 jaar detentie 
2 februari 1915   Fons vertrekt naar Hoorn 
16 september 1916 Fons is terug na detentie van 1,5 jaar  
15 september 1917 Fons vertrekt naar Hoorn 
13 juli 1920   Fons is terug na detentie van bijna 3 
   jaar 
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Huwelijk 
Noud en Miet trouwen 31 januari 1928 te Tilburg (akte 47). Ge-
tuigen zijn: 

 Toon Schuermans, 29 jaar en fabrieksarbeider te Tilburg, 
broer van bruid 

 Thijs Konings, 50 jaar en wever te Tilburg, broer van brui-
degom 

 
Ze wonen op verschillende adressen in de Tuinstraat. Op 16 juni 
1939 verhuizen ze naar de Clercxstraat. Daar zullen ze hun ver-
dere leven slijten. Ze krijgen 2 kinderen met een tussentijd van 
bijna 9 jaar. 
 
Kinderen 
 Wilhelmina (Wil) Konings wordt geboren op 21 november 

1928. Zij trouwt Ben Bolder uit Genderingen. Ze krijgen 2 
kinderen: Jolanda (1963) en Mark (1964) en wonen aan de 
Academielaan te Tilburg. 

 
 Alphonsus (Fons) wordt geboren 30 juni 1937. Hij overlijdt 26 

maart 1996 in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg. Fons 
trouwt te Oisterwijk op 7 januari 1964 met Helena (Henny) 
van Houtum (1936). 

 

XI. Adriana (Jana) Konings  

Jana wordt geboren als jongste kind op 17 juni 1900 in de ouder-
lijke woning in de wijk Groeseind en overlijdt 17 augustus 1973. 
Zij is naaister en heeft naar alle waarschijnlijkheid werk aan huis. 
Naast haar naaiwerk zal ze ook een actieve rol spelen in het 
huishouden waar naast haar ouders, ook haar broer Noud en de 
neven Ad en Goof Konings deel van uitmaken.  
Zij trouwt in 1925 met Harrie Janse, huisschilder met een eigen 
bedrijf. 
 
Familie Janse-van Vugt 
Het gezin waarin Harrie opgroeit, is verre van een doorsneege-
zin.  
De ouders van Harrie zijn Martinus Janse (geboren 1870) en 
Maria Catharina van Vugt.(geboren 1857) Zij trouwen 19 juni 
1895 te Tilburg. Martinus is in 1895 koopman van beroep, maar 
hij wordt grondwerker.  
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Maria Catharina sluit in 1895 haar 3e huwelijk. Haar 1e man is al 
een aantal jaren overleden. Met hem heeft ze 3 kinderen. Haar 2e 
man, Johannes Verkuijlen, overlijdt begin 1894 op 34-jarige leef-
tijd. Met hem heeft ze 3 kinderen, waarvan de oudste, dochtertje 
Johanna medio 1891 overlijdt. Martinus heeft op zijn huwelijks-
dag meteen al een gezin van 5 kinderen. Daar zullen nog twee 
eigen kinderen bij komen. 
 
 Petronella Michielsen geboren in 1881 te Antwerpen, 15 jaar 
 Hubertus Michielsen geboren in 1882 te Antwerpen, 14 jaar 
 Henricus Michielsen geboren in 1886 te Antwerpen, 9 jaar 
 Maria Verkuijlen geboren 4 september 1891 
 Petrus Verkuijlen (1893) 
 Henricus Petrus Martinus Janse geboren 7 maart 1897 
 Cornelia Johanna Maria Janse geboren 7 november 1898 
 In 1899 komt er een stiefkleinzoon bij: Johannes. Stiefdochter 

Petronella bevalt op jonge leeftijd van een zoon 
 
Het gezin gaat wonen in de wijk de Reit op nr. 148. In november 
1896 vindt er een verhuizing plaats naar Goirke nr. 312 en enkele 
jaren later (augustus 1899) wordt verhuisd naar St. Jorispad 13. 
 
Huisschilders 
In de periode 1910-1920 gaan bijna alle kinderen het huis uit. Het 
beroep van huisschilder blijkt erg aan te slaan: drie zonen stap-
pen in het schildersvak.  

 Henricus Michielsen is huisschilder 

 Petrus Verkuijlen schoolt om tot huisschilder.  

 Harrie Janse wordt ook huisschilder 
 
Op 2 maart 1914 wordt verhuisd naar Korvelseweg 83.  
Rond de jaarwisseling 1920/1921 woont Martinus Janse in de 
Capucijnenstraat 229 samen met dochter Joanna en zoon Harrie. 
Op 6 mei verhuizen ze naar enkele deuren verder en gaan op nr. 
235 wonen. 
Joanna trouwt in oktober 1922 en Harrie in oktober 1925. Vader 
Martinus woont nog enkele jaren alleen, maar besluit in augustus 
1927 te verhuizen naar het Piusgesticht aan de Haagdijk 180  
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Breda. Hij is dan 57 jaar oud en lichamelijk versleten door jaren-
lang zwaar grondwerk. 
 
Huwelijk van Harrie Janse en Adriana Konings 
Op 27 oktober 1925 trouwt Henricus (Harrie) Janse, huisschilder, 
met Adriana Konings (akte 426). Getuigen zijn:  

 Arnoldus Konings, 29 jaar en fabrieksarbeider, broer brui-
degom 

 Gerardus Prince, 28 jaar en slager te Tilburg, zwager van 
de bruid 

 
Aan de hand van de uitgebreide gegevens van de Kamer van 
Koophandel, verzameld door Marcel Konings, kunnen we een 
reconstructie maken van feitelijke gang van zaken of beter ge-
zegd de gang van de zakelijke feiten.  
 
Textielhandel  
Jana Konings start op dezelfde dag dat haar man zijn schilders-
bedrijf begint, op 31 maart 1939 officieel een kleinhandel in tex-
tiel. In het dossier van de Kamer van Koophandel wordt vastge-
legd dat Jana al sinds 1930 handelt in katoenen stukgoederen en 
confectie (ondergoed, wollen blouses enz.). De al bestaande 
textielkleinhandel Janse-Konings wordt eveneens gevestigd op 
het adres Korvelseweg 37. Op 22 november 1951 wordt officieel 
bij de Kamer van Koophandel vastgelegd dat Jana haar handel 
heeft uitgebreid. Ze verkoopt nu een breed assortiment: dames-
mode en kleinvak-artikelen, stukgoederen en huishoudgoed, 
onderkleding, babygoed en korsetartikelen, kousen, sokken en 
herenmodeartikelen. Medio augustus 1970 sluit Jana vanwege 
ziekte haar winkel (zie bijlage VIII). 
 
Schildersbedrijf 
We nemen aan dat Harrie Janse het schildersvak bij zijn half-
broer(s) tot in de puntjes heeft geleerd. Als hij op 31 maart 1939 
een schildersbedrijf begint heeft hij al ongeveer 15 jaar bedrijfs-
matige en vakkundige ervaring. Zijn woonadres Korvelseweg 37 
te Tilburg wordt ook het adres van “Schildersbedrijf H. Janse”. 
Als Harrie op 10 september 1947 overlijdt, wordt het bedrijf voor-
lopig door zijn vrouw Jana voortgezet die als nieuwe eigenaresse 
waarschijnlijk hulp en ondersteuning krijgt van haar neven Ad en 
Goof Konings. 
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Ondertussen wordt nagegaan of er gegadigden zijn om het be-
drijf over te nemen. Op 2 februari 1948, nog geen 5 maanden na 
het overlijden van Harrie Janse, heeft het schildersbedrijf een 
andere eigenaar dat op hetzelfde adres wordt voortgezet onder 
de naam “J.C.A. van Asten v/h Firma H. Janse”. Op 14 februari 
1956 wordt het bedrijf wegens faillissement opgeheven. (Zie bij-
lage IX) 
Goof en Ad zijn op het eerste oog ideale overnamekandidaten, 
maar ze worden geen eigenaar. Zij kiezen voor het starten van 
een eigen bedrijf. Goof begint kort na de dood van Harrie Janse 
een eigen schildersbedrijf. Hij woont sinds zijn huwelijk in oktober 
1942 met zijn vrouw aan het Lindenplein te Tilburg. November 
1949 opent hij een winkel in verf en behang aan de Fabriekstraat 
10 in Goirle.  
We zouden bijna vergeten dat Harrie en Jana niet alleen ge-
trouwd zijn om ieder een eigen bedrijf te leiden, ze willen ook 
graag kinderen. Op de gezinskaart van 1921-1939 van de familie 
Janse-Konings staan de volgende gegevens 
 
Kinderen 
 Wilhelmina Catharina Godefrida Janse, geboren 13 juli 1928 
 Catharina Wilhelmina Cornelia Janse, geboren 14 juli 1930 
 Maria Petronella Goverdina Janse, geboren 23 augustus 1931 
 Martinus Henricus Johannes Janse, geboren 5 mei 1935 
 Adriana Petronella Henrica Janse, geboren 20 april 1938 
 
Alle kinderen worden geboren op het adres Korvelseweg 37. 
Beide ouders hebben een eigen bedrijf. Druk, druk, druk.  
 

Is dat misschien de reden dat 
de drie oudste dochters naar 
de Hoofdstraat nr.17 in Reu-
sel gaan, waar het Pensio-
naat St. Franciscus Sales is 
gevestigd? 
Op 8 januari 1937, Wilhelmi-
na is dan 6,5 jaar oud, ver- 

 
trekt ze naar Reusel. Zij komt op 23 augustus 1938 terug naar 
huis, na ruim 17 maanden. 
Catharina vertrekt op 12 september 1938, zij is ruim 8 jaar oud. 
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Maria vertrekt, samen met haar oudste zus op 8 januari 1937 
naar Reusel. Zij is dan 5,5 jaar oud. Catharina en Maria komen 
samen terug naar huis op 13 januari 1939. Hun verblijf in Reusel 
valt samen met het verblijf van opa Goof en neef Goof in hun 
ouderlijk huis in de Frans Halsstraat 3. Is er sprake van plaatsge-
brek thuis? 
 
Dramatisch einde van het schildersbedrijf 
We hebben van verschillende familieleden te horen gekregen dat 
Goof en ook Ad, de kinderen van Jan Konings, bij Harrie Janse 
zijn gaan wonen om opgeleid te worden in het schildersvak, want 
Harrie had alleen maar dochters. Hij blijkt vier dochters en 
……een zoon, Martinus te hebben. 
  
Op de gezinskaart staat achter zijn naam “DSK 94839". Wat 
heeft dat te betekenen en wat is er van Harrie en zijn zoon ge-
worden? We stuiten op een hermetisch gesloten privacy- deur. 
Het bidprentjesarchief laat weten dat Martinus op 16 december 
1997 te Tilburg is overleden. We duiken dieper in het wel en wee 
van het schildersbedrijf Janse en beseffen snel welke tragedie 
zich heeft afgespeeld. Harrie heeft vanaf de geboorte van Marti-
nus de toekomst van zijn bedrijf op hem geprojecteerd. In 1947 is 
Harrie 49 jaar en zijn zoon bijna 12, de wederopbouw van Neder-
land brengt volop werk met zich mee.  
 
Dit is een goed moment om de toekomst van het familiebedrijf 
daadwerkelijk te gaan vormgeven door Martinus een gedegen 
beroepsopleiding te geven.  
Maar Harrie is ziek, zo ernstig ziek dat hij de droom van een fa-
miliebedrijf helemaal kan vergeten. Er zit niets anders op dan te 
stoppen met werken. Harrie overlijdt 10 september 1947. Jana 
neemt de bedrijfsleiding over. Het is een goedlopend bedrijf dat 
zo snel mogelijk moet worden verkocht, voordat de klad erin 
komt.  
 
Het verkoopproces loopt voorspoedig. Op 2 februari 1948 wordt 
het schildersbedrijf overgenomen door Jozef van Asten. Harrie 
overlijdt 2,5 maand later. We zijn nieuwsgierig hoe het leven van 
Martinus is verlopen tot hij, 62 jaar oud, overlijdt. 
 
Ben Verhoof: “Ik heb nog met hem gespeeld naast de stoffen-
handel aan de Korvelscheweg, als ik met mijn moeder bij haar 
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lievelingstante op bezoek was”. Over de andere kinderen zijn ook 
geen verdere gegevens beschikbaar 
 
Voor gedetailleerde gegevens over het schildersbedrijf H. Janse 
zie bijlage XI.  
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BIJLAGE I  

  

Gezin Konings-Toten 

Geboorten en overlijdens en woonadressen 

 

Kinderen  

I.a. Johannes Mathijs Maria Konings  

Hij is precies 3 maanden oud als zijn ouders trouwen.  

Hij wordt geboren 27 januari 1898. 

Hij overlijdt 4 augustus 1918, 20 jaar oud. 

I.b. Wilhelmina Gerardina Konings  

Zij wordt geboren 16 september 1900.  

Zij overlijdt op 10 december 1903, nog geen 3 jaar oud. 

I.c. Cornelis Johannes Konings 

Hij wordt geboren 6 juni 1902.  

Hij overlijdt op 8 juni 1902. 

I.d. Catharina Cornelia Adriana Konings 

Zij wordt 21 mei 1903 geboren.  

Zij overlijdt 12 oktober 1984.  

Trouwt met Johannes van Helvert. 

I.e. Wilhelmina Maria Petronella Konings 

Zij wordt geboren 8 januari 1906.  

Zij overlijdt 30 maart 1906.  

I.f. Wilhelmina Maria Petronella Konings 

Zij wordt geboren 15 maart 1907. 

Zij overlijdt 25 april 1911. 

I.g. Johanna Maria Elisabeth Konings 

Zij wordt geboren 24 mei 1910.  

Zij overlijdt 8 januari 1994 te Tilburg.  

Trouwt met Petrus Ansems. 

I.h. Godefridus Wilhelmus Matheus Konings 

Hij wordt geboren 19 juni 1913 . 

Trouwt Carolina Jansen.  

I.i. Adriana Catharina Wilhelmina Konings 

Zij wordt geboren 8 november 1916.  
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I.j. Maria Johanna Adriana Konings  

Zij wordt geboren 21 oktober 1921 

Maria overlijdt 30 april 1968. 

Trouwt met Johannes van Beurden. 

 

Relatie Woonadressen, geboorten en overlijdens 

Van 27.08.1898 Kerk 1394 tot 10.01.1900 

27.08.1899 Geboorte Jan 

26.04.1899 Huwelijk 

 

Van 10.01.1900  Groeseind 65 tot 05.04.1902 

16.09.1900 Geboorte Wilhelmina  

 

Van 05.04.1902 Groeseind 90 tot 24.11.1904 

06.06.1902 Geboorte Cornelis 

08.06.1902 Overlijden Cornelis 

21.05.1903 Geboorte Catharina 

10.12.1903 Overlijden Wilhelmina G. 

 

Van 24.11.1904 Groeseind 215 tot 19.03.1907 

08.01.1906 Geboorte Wilhelmina M.P. 

30.03.1906 Overlijden Wilhelmina M.P. 

15.03.1907 Geboorte Wilhelmina P (2) 

 

Van 19.03.1907 Kerk 1398 tot 03.04.1908 

 

Van 03.04.1908 Groeseind 90 tot 01.01.1910 

 

Van 01.01.1910 Houtstraat 124 tot 30.03.1919 

24.05.1910 Geboorte Johanna 

25.04.1911 Overlijden Wilhelmina P. (2) 

19.06.1913 Geboorte Godefridus 

08.08.1916 Geboorte Adriana 

04.08.1918 Overlijden Jan 

 

Van 30.03.1919 Houtstraat 122 tot 29.08.1921 
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Van 29.08.1921 Oerlesestraat 27A tot 16.07.1922 

21.10.1921 Geboorte Maria 

Van 16.07.1922 Van Speijkstraat 13 tot 26.03.1938 

Van 26.03.1938 St. Sebastiaanstraat 32 tot 07.04.1939 

Van 07.04.1939 Piusstraat 50 tot 19.12.1957 

18.04. 1952 Overlijden Thijs 

19.12.1957 Overlijden Noan 
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BIJLAGE II 

 

Gezin van Jan Manni en Maria Helena Hendriks 

De kinderen worden allemaal in Tilburg geboren: 

II.a. Josephus Wilhelmus Mannie 

Hij wordt geboren 17 maart 1871 

II.b. Wilhelmus Norbertus Manni 

Hij wordt geboren 20 juni 1872 

Hij overlijdt 2 september 1944  

Trouwt Maria Smeijers 

II.c. Maria Elisabeth Mannie 

Zij wordt geboren 26 april 1874 

II.d. Petrus Cornelius 

Hij wordt geboren 25 september 1875 

II.e. Johannes Mannie 

Hij wordt geboren 29 januari 1877 

II.f. Josephina Maria Mannie 

Zij wordt geboren 27 juni 1879 

II.g. Hen(d)ricus Mannie 

Hij wordt geboren 13 november 1881 

II.h. Antonetta Mannie 

Zij wordt geboren 13 april 1883 

Trouwt hr. Van de Rijt 

II.i. Anna Maria Mannie 

Zij wordt geboren 25 september 1887 

II.j. Franciscus Mannie 

Hij wordt geboren 2 januari 1891 
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BIJLAGE III 
 

Het gezin Goof Mannie-Smeulders 

Cornelia Smeulders overlijdt op de zeer jonge leeftijd van 39 jaar 
met achterlating van zes zeer jonge kinderen. Goof hertrouwt 
snel daarna met Lies Brans. 
 
III.a. Petrus Maria G.C. Mannie 

Piet wordt geboren 16 maart 1942.  
Hij overlijdt 20 augustus 1962 op eiland Misool, Nieuw-
Guinea. 

III.b. Maria Cornelia E. Mannie 
Zij wordt geboren in 1942.  
Zij overlijdt in 1945, 21 maanden oud. 

III.c. Maria Antonius Mannie 

Zij wordt geboren in 1945.  
Zij overlijdt in 1996.  
Trouwt in 1967 te Tilburg met N.N. Rutten. 

III.d. Doodgeboren kind, 1946 

III.e. Gertruda Francisca Maria Mannie 

Zij wordt geboren in 1948.  

Trouwt in 1976 met Eduard de Jong. 

III.f. Wilhelmus Maria Mannie 

Hij wordt geboren in 1949. 

Trouwt in 1981 te Bergen op Zoom met Helena Brouwers. 

III.g. Yvonne Maria Mannie 

Zij wordt geboren in 1951. 

Zij overlijdt in 1992.  

Trouwt 22 augustus 1972 te Tilburg met Gijs Brokken. 

III.h. Antonius Gerardus M. Mannie 

Hij wordt geboren in 1953. 

Trouwt in 1988 te Tilburg met Mandy Palmen. 

III.i. Elisabeth Theresia M. Mannie 

Zij wordt geboren in 1954. 

Zij overlijdt in 1983.  

Trouwt met Prosper Senders.  

Hertrouwt in 1978 F. Koch.
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BIJLAGE IV 

 

Gezin Leonardus Manni-Spapens 

IV.a. Maria Petronella Mannie  

Zij wordt geboren 17 september 1938.  

Trouwt in 1961 met Marinus Verhoof. 

IV.b. Johanna Petronella Manni  
Zij wordt geboren 18 december 1939. 

IV.c. Wilhelmina Manni  
Zij wordt geboren en overleden in 1941. 

IV.d. Cornelia Mannie  
Zij wordt geboren omstreeks 1942. 
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BIJLAGE V 

 

Gezin van Wilhelmina Mannie en Willem Verhoof 

V.a. Bernardus Verhoof 

Hij wordt geboren 1 december 1936 

Hij trouwt in 1963 met Antoinetta Verhoof.  

V.b. Maria Petronella Verhoof 

Zij wordt geboren 17 juli 1938. 

Trouwt in 1962 te Tilburg met Ad Remmers. 

V.c. Wilhelmus Verhoof 

Hij wordt geboren 12 februari 1943. 

Trouwt in 1969 te Tilburg Marij van Dijk.  

V.d. Petrus Verhoof 

Hij wordt geboren 10 februari 1946. 

Hij trouwt Agnes Voerman.  

V.e. Wilhelmina Verhoof 

Zij wordt geboren 26 januari 1951. 

Zij trouwt in 1974 te Tilburg met Jos Molthoff. 

V.f. Robert Verhoof 

Hij wordt geboren 27 februari 1954. 

Hij overlijdt 19 november 1996 te Tilburg.  
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Bijlage VI 

 

Gezin Antonius Manni-Smeulders 

De vrouw van Antoon Mannie, Dina Smeulders, is een zus 

van Cornelia Smeulders, de vrouw van zijn broer Goof. 

 

VI.a. Maria  

Zij wordt geboren 3 februari 1950. 

Trouwt in 1971 Evo Wagemakers. 

VI.b. Josephina  

Zij wordt geboren 3 februari 1950. 

Trouwt in 1969 Peter Oerlemans. 

VI.c. Petrus  

Hij wordt geboren 27 mei 1955. 

Trouwt in 1987 Silvia Tomey. 

VI.d. Antonius  

Hij wordt geboren 18 juni 1956. 

Trouwt in 1977 Helene Gleijm. 

VI.e. Wilhelmina  

Zij wordt geboren 7 oktober 1958. 

Trouwt in 1978 Bert Schoppema. 
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BIJLAGE VII 
 
KLEINHANDEL IN TEXTIEL A. JANSE-KONINGS 

Onder dossiernummer 4751, Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Tilburg wordt op 30 juli 1940 onder opgaaf-
nummer 088 of 688 vermeld dat onder de naam A. Janse-
Konings op Korvelseweg 37 te Tilburg sinds 1930 handel 
gedreven wordt in katoenen stukgoederen en confectie (on-
dergoed, wollen blouses enz.). 
Uittreksel uit de opgaaf van A. Janse-Konings 

Korvelseweg 37, Tilburg  

Dossiernummer 4751 

Doel: kleinhandel in textiel. Opgericht: 31-3-1939 

Eigenaresse: Adriana Johanna Maria Konings, weduwe van 

H.P.M. Janse. Korvelseweg 37 Tilburg, geboren te Tilburg 

17-6-1900, Nederlander. 

Datum: zonder 

 

Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. 

Opgaafnummer 1623 
Zaak bestaat uit: damesmode en kleinvak-artikelen, stuk-
goederen en huishoudgoed, onderkleding, babygoed, kor-
setartikelen, kousen en sokken, herenmodeartikelen. 
Ondertekening: 22 november 1951 
 
Opheffing van het uitgeoefende bedrijf. 

Opgaafnummer 2671 

De onderneming is met ingang van half augustus 1970 i.v.m. 

ziekte eigenaresse opgeheven. 

Ondertekening: 2 november 1970 
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BIJLAGE VIII 
 
SCHILDERSBEDRIJF H. JANSE 
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, Tilburg.  
Dossiernummer 4751 
Inschrijving 
Opgaafnummer 321 
Henricus Petrus Martinus Janse, geboren op 7 maart 1897 
te Tilburg, woonachtig Korvelseweg 37 te Tilburg, meldt op 
31 maart 1939 de vestiging van een schildersbedrijf.  
De naam van het schildersbedrijf luidt: “Schildersbedrijf H. 
Janse“.  
Het is gevestigd op het woonadres van de eigenaar. 
Op 10 september 1947 overlijdt H.P.M. Janse. 
 
Wijziging van het uitgeoefende bedrijf 
Opgaafnummer 519 
Wed. A. Janse – Konings wordt de nieuwe eigenaar. 
Ondertekening: 19 april 1948 
Opgaafnummer 518 
Het schildersbedrijf wordt overgedaan aan Jozephus van 
Asten.  
 
Overname Schildersbedrijf H. Janse 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, Tilburg. 
Dossiernummer 7080 
Inschrijving 
Opgaafnummer 767 
Handelsnaam: Firma H. Janse 
Soort bedrijf: schildersbedrijf, Korvelseweg 37, Tilburg 
Tijdstip vestiging overname: 2 februari 1948 
Familienaam: van Asten Voornamen: Jozephus, Cornelis, 
Antonius 
Geb. datum:24 juli 1923 te Tilburg (Nederlander) 
Adres: Laarstraat 14 te Tilburg 
Ondertekening: 12 juli 1948 
 
Wijziging van de handelsnaam 
Opgaafnummer 151 
Handelsnaam gewijzigd in: 
J.C.A. van Asten v/h Firma H. Janse  
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Privéadres gewijzigd in: Lieve Vrouweplein 8, Tilburg 
Ondertekening: 7 februari 1950 
 
Opheffing schildersbedrijf Van Asten 
Opgaafnummer 403 
J.C.A. van Asten v/h Firma H. Janse te Tilburg 
m.i.v. 1 februari 1956 opgeheven. 
Ondertekening: 6 februari 1956 
Faillissement J.C.A. van Asten  
Madeliefstraat 14, Tilburg 1-2- 1956 
Curator: Mr. J. Bruinsma, Fabriekstraat 5, Tilburg 
Rechter-commissaris: 
Mr. H.W.W. Andreae, Zandberglaan 17, Breda 
Faillietverklaring: 9 augustus 1955 
Verificatievergadering:  
Maandag 19 september 19.55 om 02.45 uur ’s middags 
Beëindiging: 14 februari 1956 door het verbindend worden  
der enige uitdelingslijst 
Zie dossiernummer 7080, Kamer van Koophandel Tilburg 
Ondertekening: 19 april 1948 
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BIJLAGE IX 
 
SCHILDERSBEDRIJF A. KONINGS 

Op 10 juli 1959 meldt Adrianus Arnoldus Konings, geboren 5 
februari 1921 te Eindhoven, bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken van Tilburg en omgeving dat hij in mei 1954 
een schildersbedrijf is begonnen. 
De naam van het bedrijf luidt: “Schildersbedrijf A. Konings” 
en is gevestigd in de Wethouder van Besouwstraat nr. 11 
Goirle, het woonadres van de eigenaar. Adrianus Konings is 
de enige eigenaar en er is geen sprake van huwelijkse 
voorwaarden. Het bedrijf wordt op 10 september 1960 inge-
schreven in het Register van de Kamer van Koophandel. 
(Bron: Register KvK Tilburg e.o. jaarletter AN nr. 1596 dos-
siernr. 12208 Akteletter A.) 
 
Uitspraak en vernietiging faillissement 
Op 13 mei 1966 wordt het faillissement tegen A.A. Konings 
officieel uitgesproken. Curator is Mr. C.J.M. Mannaerts, Fa-
briekstraat 5 Goirle (moet Tilburg zijn).  
(Bron: Register KvK Tilburg e.o. Jaarletter AT nr. 1371 dos-
siernr. 12208 Akteletter B nr. 1047 dossiernr. 12208) 
 
Het faillissement wordt door gedaan verzet echter vernietigd 
op 27 mei 1966. Op 9 juni 1966 wordt dit gemeld en inge-
schreven bij de KvK. 
(Bron: KvK Tilburg e.o. jaarletter AT nr. 1371 dossiernr. 
12208 Akteletter B) 
Op 11 april 1969 wordt A.A. Konings in staat van faillisse-
ment verklaard. Curator is Mr. F.A. van der Reijt, Spoorlaan 
386.  
De verklaring van faillissement wordt op 22 april 1969 ge-
meld bij de KvK en op dezelfde dag ingeschreven in het 
Register.  
(Bron: Register KvK Tilburg e.o. Jaarletter AW nr. 1047. 
Dossiernr. 12208) 
 
Weer faillissement 
Het op 11 april 1969 uitgesproken faillissement wordt met 
ingang van 25 april 1969 opgeheven wegens gebrek aan 
baten. Pas op 12 maart 1971 wordt van de opheffing van het 
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faillissement opgave gedaan bij de KvK en op 17 maart 
1971 ingeschreven in het handelsregister.  
(Bron: KvK Tilburg e.o. jaarletter AX nr. 860 dossiernr. 
12208 Akteletter D) 
Het schildersbedrijf wordt per 1 januari 1969 definitief opge-
heven. 
Op 4 mei 1971 wordt opgave gedaan bij de KvK van de op-
heffing van het bedrijf. Op 5 mei 1971 wordt de opheffing 
opgenomen in het Register. 
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BIJLAGE X 
 
SCHILDERSBEDRIJF   G.W. KONINGS 

Kamer van Koophandel en Fabrieken Tilburg 
Dossiernummer: 9473 
Opgaafnummer: 1746 
Handelsnaam:  G.W. Konings 
Soort bedrijf:  borstelwerk, verfwaren,  

schilders-en-behangersbedrijf  
Vestigingsadres: Fabriekstraat 10, Goirle 
Tijdstip vestiging onderneming: 1 Januari 1948 
 
Familienaam eigenaar:  Konings 
Voornamen:  Godefridus Wilhelmus 
Adres Goirle, Fabriekstraat 10 
Geboorteplaats:  Tilburg 
Geboortedatum: 10 augustus 1919 
Nationaliteit:  Nederlander 
 
Naam van de aangever: G.W. Konings 
Adres: Fabriekstraat 10, Goirle 
Hoedanigheid:          eigenaar 
Ondertekend door G.W. Konings 26 september 1955 
Opgaafnummer: 2877 
 
Uittreding van G.W. Konings, eigenaar, i.v.m. overlijden  
d.d. 17-3-81 
 
Wijziging van het uitgeoefende bedrijf. 
Het schilders -en behangersbedrijf wordt niet meer uitgeoe-
fend.  
Doel omvat thans alleen de detailhandel in verfwaren, be-
hang en aanverwante artikelen m.i.v. 17-3-81  
Naam van de aangever: H.J.M.J. Konings van Gorp 
Adres van de aangever: Fabriekstraat 10, Goirle 
Hoedanigheid:  weduwe eigenaar/nieuwe eigenaresse 
Ondertekend door B. Konings - van Gorp op 28 – 4 – 1981 
Dossiernummer: 18009473    Blad: 00001 
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Midden-Brabant 
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Opheffing van bedrijf 
Op 12-02-2003 is geregistreerd dat de onderneming is  
opgeheven met ingang van 31-12-2002 
Laatstelijk stond ingeschreven: 
Handelsnaam:   G.W. Konings 
Rechtsvorm:   Eenmanszaak 
Adres:   Fabriekstraat 10, 5051 HP GOIRLE 
Tel:   013-5341360 
Datum vestiging: 01-01-1948 
Bedrijfsomschrijving: De detailhandel in verfwaren, be-

hang en aanverwante artikelen 
Werkzame personen : 1 
De onderneming wordt gedreven voor rekening van: 
 
Naam: Konings-van Gorp, Huberta Johanna Maria Jacoba 
Geb. datum en plaats: 11-10-1919, Goirle 
Adres: Fabriekstraat 10, 5051 HP GOIRLE 
 
Voor uittreksel: 
Tilburg 29-11-2004 
Ondertekend door C.P.M.J. Kloks 
 

 


