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Voorwoord 

De ondertitel “Opkomst en ondergang van een familiebedrijf” zou 
eigenlijk de hoofdtitel moeten zijn. De opkomst en de ondergang 
van het loodgietersbedrijf van Janus Konings en zijn zonen is al-
lesbepalend voor de relaties tussen alle familieleden. Het is de 
dikke rode draad die door het leven van Janus, zijn vrouw Fien 
en hun kinderen loopt. 
 
Het is een verhaal vol drama, succes en teloorgang, dat zich pro-
bleemloos tot een roman laat ontwikkelen, als er niet letterlijk 
paal en perk wordt gesteld. 
Paal en perk wordt gevormd door de indeling van het familiever-
haal in tijdsblokken van telkens 10 jaar. Dat is geen willekeurige 
keuze, maar een weloverwogen besluit toen bij onderzoek bleek 
dat het ritme van het leven van de hoofdpersonen zich wonder-
wel laat vangen in decennia. De hoofdrolspeler van deze afleve-
ring in de reeks van familieverhalen is Adrianus (Janus) Godefri-
dus Konings. Hij wordt geboren op 3 november 1885 in de wijk 
Groeseind te Tilburg, als 6e kind uit het 13 kinderen tellende ge-
zin van Godefridus Konings en Wilhelmina Hersmis.  
 
Janus wordt wever, net zoals zijn vader en de meeste van zijn 
broers. Vader Goof is een belangrijk deel van zijn leven boer ge-
weest. Maar als begin 1885 zijn vader Mathijs overlijdt, is het snel 
gedaan met de boerderij in de Hasselt: er zijn geen opvolgers 
want de toekomst van de landbouwsector en de thuisweverij is 
zeer onzeker. Werken in de textiel geeft een gegarandeerd inko-
men en vaste werktijden. Dus je bent wel gek om als kleine boer 
van ’s morgensvroeg tot ‘s avonds laat te blijven ploeteren. In 
hetzelfde jaar dat Janus wordt geboren komt er aan het boeren-
bedrijf van zijn grootvader Mathijs Konings een einde.  
Zoals we in het boek “De lantaarnaansteker” kunnen lezen, be-
staat het gezin uit eigenwijze, onberekenbare, maar wel onder-
nemende zonen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Janus kort 
voor zijn huwelijk aan een erg gewaagd avontuur begint, hij ver-
andert van baan. Hij trekt de stoute schoenen aan en gaat zich 
bekwamen in het vak van leidekker, koperslager en loodgieter.  
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Deze overstap naar een totaal ander beroep is officieel geen pro-
bleem; er worden in het begin van de 20e eeuw nog geen formele 
opleidingseisen gesteld en geen proeve van vakbekwaamheid 
geëist. 
 
Droom 
We zijn ervan overtuigd dat Janus op het moment dat hij besluit 
om koperslager te worden, van een eigen bedrijf droomt. Dat 
doel houdt hem jarenlang gemotiveerd. Het is voor een man die 
tot nu toe als boer  
en wever heeft gewerkt op alle fronten, zowel praktisch als tech-
nisch, een ingrijpende overgang. Daar begin je niet aan als je niet 
zeker weet wat je wilt en waar je het voor doet. 
Hij moet zich niet alleen volledig omscholen; leren smeden, ko-
per bewerken, loodgieten en met mastiek en pek omgaan, hij 
moet zich ook bekwamen in klimmen en klauteren op vaak 
gladde daken en langs wankele ladders. De veiligheid laat vaak 
nogal te wensen over want er is geen arbeidsinspectie om te 
controleren. 
Als spinner heeft hij een routine ontwikkeld om eindeloos en ja-
renlang dezelfde handelingen te verrichten. Het vak waarvoor 
Janus nu kiest is heel divers, er worden allerlei verschillende 
vaardigheden van hem verlangd. Dat blijkt zodra we ons verdie-
pen in zijn nieuwe werksector. 
 
Koperslager- Loodgieter - Dakdekker 
Meteen bij het begin van ons onderzoek stuiten we op termino-
logische onduidelijkheden. Janus kan zich wel koperslager noe-
men, maar wat valt er precies onder die benaming? Ik heb als 
kind met eigen ogen gezien dat ze niet alleen waterleidingen, 
maar ook gasleidingen aanleggen, daken dekken met zink en 
mastiek en apparaten aansluiten. In de telefoongids van 1950 
wordt het bedrijf als volgt omschreven: 
 
Konings Fa. A. Kopersl., lood- en zinkw. Mastique en lei-
dekker, van Kinschotplein 6. 
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“Koperslager” is een verzamelnaam voor allerlei werkzaamhe-
den waar koper aan te pas komt. Het oorspronkelijke beroep be-
staat uit het hameren van gebruiksvoorwerpen uit koperen pla-
ten. Al eeuwenlang zijn er koperteuten, rondtrekkende handels- 
en ambachtslieden die koperen voorwerpen verkopen en repa-
reren.  
In vroege jaren van de 20e eeuw vervaardigen koperslagers 
vooral instrumenten en ketels voor industriële doeleinden. Ook 
worden goten, afvoerpijpen en stortbakken uit koper vervaardigd.  
Maar in het midden van de 20e eeuw blijkt de naam “koperslager” 
probleemloos ingeruild te kunnen worden voor de beroepsnaam 
“loodgieter”. Mensen vroegen mij als kind vaak “Bende gij der 
intje van de loodgieter?”.  
 
Koper en lood zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Denk 
aan het maken van soldeersel om naden in het koper te dichten, 
aan de loodflappen om de overgang tussen goot en dak af te 
dichten. Hetzelfde geldt voor het verwerken van het goedkopere 
zink. De onduidelijkheid is dus het gevolg van de onmogelijkheid 
om al de werkzaamheden die in de telefoongids van 1950 wor-
den vermeld onder één naam te brengen. We hebben gekozen 
voor de verzamelnaam “loodgieter”.  
In de vermelding in de telefoongids van 1950 valt op dat er nog 
geen sprake is van “gasfitter”. Dat blijkt het gevolg te zijn van de 
snelle ontwikkelingen in de loodgietersbranche; een jaar later, in 
1951, wordt het assortiment van de Firma Konings uitgebreid met 
“detailhandel in kook- en verwarmingsapparatuur”. De firma blijkt 
dan bevoegd tot de verkoop en aansluiting van geisers, boilers, 
verwarmingsketels en kooktoestellen.  
De benaming van het beroep kan dan wel onduidelijk zijn, de ei-
sen van vakbekwaamheid zijn dat zeker niet. En terecht, want 
ondeskundig aangelegde gas- en waterleidingen en niet water-
dichte dakbedekkingen kunnen grote gevolgen hebben. Het 
brede aanbod van het loodgietersbedrijf van Janus Konings is er 
niet meteen vanaf het begin, maar het ontwikkelt zich in de loop 
der jaren. De wensen en voorkeuren van de opdrachtgevers spe-
len daarbij een belangrijke rol. 
Het geschetste patroon van bedrijfsvorming past perfect in de 
schaligheid van voornamelijk kleine- en middelgrote projecten en 
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daarbij passende bedrijven. Maar dat gaat ingrijpend veranderen 
als na de Tweede Wereldoorlog de tijd van de grootschalige aan-
pak aanbreekt. Kleine en middelgrote zelfstandige (familie)be-
drijven met een totaalaanbod gaan het op den duur niet redden; 
er moet gespecialiseerd of gefuseerd worden. 
Wanneer je succesvol wilt inschrijven voor nieuwbouw- of onder-
houdsprojecten is het voor de opdrachtgever aantrekkelijk met 
een bedrijf te maken te hebben die een totaalpakket kan bieden. 
Dat vereenvoudigt het afstemmen van de werkzaamheden, om-
dat de uitvoering in een hand is en er niet gewerkt hoeft te wor-
den met meerdere zelfstandige uitvoerders. Maar je moet natuur-
lijk wel over voldoende deskundig personeel kunnen beschikken.  
Onder het veelvoud van werkzaamheden ligt een aantal concrete 
eisen van vakbekwaamheid:  
Vakbekwaamheid Lood 
Vakbekwaamheid Gas 
Vakbekwaamheid Water 

 
Het goede moment 
Tijdens het schrijven wordt ons geleidelijk aan duidelijk, dat on-
danks het klim- en klauterwerk en het werken met agressieve 
stoffen, de beroepswisseling van Janus Konings, met de kennis 
van nu, geen gewaagde beslissing is. Integendeel, op het mo-
ment dat Janus kiest om loodgieter te worden zijn de toekomst-
mogelijkheden nog nooit zo goed geweest. Maar dat kan hij rond 
1906 nog niet weten. We vinden het ongelooflijk spijtig dat ik hem 
tijdens zijn leven niet de oren van zijn hoofd heb gevraagd over 
de redenen van zijn overstap van het werken in de textiel met 
vaste werktijden en tamelijk laag, maar gegarandeerd loon, naar 
het onzekere bestaan van zelfstandig ondernemer.  

 
Weinig documenten 
Op een enkele uitzondering na zijn de leden van de familie Ko-
nings niet zo communicatief aangelegd. Tijdens het onderzoek 
van de geschiedenis van mijn grootouders, ooms en tantes en 
zelfs mijn eigen vader, heb ik me met verbazing afgevraagd, hoe 
het mogelijk was dat ik zo weinig heb meegekregen van de vaak 
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dramatische ontwikkelingen binnen de nabije familie. Er zijn wei-
nig documenten bewaard gebleven; de gebroeders Konings heb-
ben grondig opgeruimd.  
 
Er zijn geen opvolgers, voor wie zouden ze de bedrijfsgegevens 
moeten bewaren? Ondanks deze handicap denken we er toch in 
geslaagd te zijn om een waarheidsgetrouw beeld te schetsen 
van een familie die vasthoudend met hard werken een bedrijf op-
bouwt, maar door kinderloosheid en kortzichtigheid alles gaat 
verliezen. 
In 9 stappen van ieder 10 jaar beschrijven we “the rise and fall“ 
van het familiebedrijf van A.G. Konings. Zoon Janus jr. splitst zich 
af van het moederbedrijf en begint een eigen bedrijf. Ook dit ini-
tiatief bloedt dood wegens gebrek aan een opvolger.  
 
Indeling van hoofdstukken. 
1900-1910  Huwelijk, kinderen en een nieuw beroep 
1910-1920 Scholing, oorlog en opbouw van eigen bedrijf 
1920-1930 Voltooid gezin, welvaart, eigen bedrijfspand 
1930-1940 Voorspoed en groot verdriet 
1940-1950 Drie zonen overlijden, Firma Konings een feit  
1950-1960 Grote werkplaats, gouden Bruiloft, Fien overlijdt  
1960-1970 Janus sr. stopt en Janus jr. treedt uit  
1970-1986 Het definitieve einde 
 
Adrianus Konings, Fien Vermeer en hun 9 kinderen: 

 Godefridus (Goof) Konings (1909)   

 Adrianus (Janus) Konings (1910) 

 Johannes (Jan) Konings (1912-1913) 

 Franciscus (Frans) Konings (1914) 

 Wilhelmus (Wim) Konings (1916)  

 Cornelis (Kees) Konings (1920) 

 Wilhelmina (Mien) Konings (1921) 

 Norbertus (Bert) Konings (1924)  

 Maria (Riet) Konings (1925) 
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Basismateriaal: dossier 4711 van de kamer van koop- 
handel  
De inhoudsopgave van dossier 4711 ”Loodgietersbedrijf A.G. 
Konings” geeft feitelijk en nuchter de mutaties weer die in de loop 
van de tijd zijn gemeld bij het secretariaat van de Kamer van 
Koophandel. Volledigheidshalve hebben we de gegevens van 
dossier 11879 betreffende het Loodgietersbedrijf “De Akomoon” 
van A.A.J. Konings cursief toegevoegd. 
 
1 mei 1921 Start van eenmansbedrijf door A.G. Konings 
31 dec.1938 Officiële Inschrijving van loodgietersbedrijf bij 

KvK 
20 juni 1942 Inschrijving van handelsvennootschap onder 

Firma 
20juni 1942 Opgave van de vennoten 
31mrt 1944 Uitbreiding van het vennootschap 
26 mei 1950 Toetreding van nieuwe vennoot 
7febr.1951 Uitbreiding van bedrijfsactiviteiten 
12okt.1959 Uittreding van Janus jr. Hij start eigen bedrijf 
1nov.1959 Vestiging door A.A. J. Konings van “De 

Akomoon” 

3 mrt 1961 A.G. Konings zelf treedt uit vennootschap 
10 okt 1962 Zakelijk adres wordt Molenbochtstraat 32 
14 april 1964 Wim verhuist naar van Kinschotplein 6 
27 febr1968 Wim en Bert wonen per 1.2.1968 bij werkplaats 
1 jan.1969 Nieuw adres “De Akomoon”: Kapt. Rondairestr. 
27 febr.1973 Opheffing vennootschap door overlijden N. Ko-

nings 
27 febr.1973 Voortzetting als eenmansbedrijf door W. Ko-

nings 
1 juli 1974 Opheffing van “De Akomoon” wegens ouderdom 
26 mrt1980 Opheffing van eenmanszaak W. Konings 
 
Deze mutatielijst vormt de rode draad waarlangs het verhaal over 
de opkomst en ondergang van een familiebedrijf zich ontvouwt. 
Voor het eerst ondervinden we de effectieve werking van de pri-
vacywetgeving; we stuiten op gesloten archieven. Gelukkig zijn 
er de gegevens van de Kamer van Koophandel, aangevuld met 
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eigen herinneringen en die van een enkel familielid. Een mens is 
meer dan zijn werk alleen.  
 
Daarom sluiten we ons verhaal af met aanvullende gegevens 
over het leven van de kinderen van Janus en Fien. De volgende 
generaties zullen zich waarschijnlijk niets meer herinneren van 
hun ondernemende voorouders die met hard werken, ondanks 
zware tegenslagen een loodgietersbedrijf op poten zetten, maar 
door koppige onenigheid en gebrek aan opvolgers stukje bij 
beetje hun levenswerk ten gronde zien gaan.  
 

1900-1910: Huwelijk, kinderen en een nieuw  
beroep 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in het leven van Janus Konings 
zijn ongetwijfeld zijn huwelijk en zijn drang om eigen baas te 
worden.  
 
Huwelijk 
In trouwakte 187 van het jaar 1908 staat het volgende opgete-
kend: 
Adrianus Godefridus Konings van beroep spinner (met potlood 
toegevoegd “Koperslager”). Hij wordt geboren op 3 november 
1885 in de wijk Groeseind, trouwt 18 juli 1908 op de leeftijd van 
22 jaar te Tilburg, met Johanna Josephina Maria Vermeer, ook 
22 jaar, en eveneens geboren te Tilburg op 31 maart 1886. Zij is 
een dochter van Adriaan Vermeer en Maria Schuurmans. Haar 
beide ouders zijn overleden. 
 
Johanna Vermeer wordt Fien genoemd, haar tweede voornaam, 
omdat ze een oudere zus heeft die ook Johanna heet. Janus en 
Fien wonen de jaren voor hun huwelijk beiden bij hun ouders in 
de wijk Groeseind, Janus op Groeseind 68 en Fien op Groeseind 
146. 
 
Getuigen: 

 Matheus Carolus Konings, 31 jaar, wever, broer van de brui-
degom 



8 
 

 Lambertus Johannes Konings, 24 jaar, wever, broer van brui-
degom 

 Norbertus Vermeer 33 jaar, wever, broer van de bruid 

 Henricus Raymundus Vermeer 25 jaar, arbeider, broer de van 
bruid 

 
Kerkelijk huwelijk 
We vragen ons af in welke kerk het huwelijk wordt ingezegend.  
De Hoefstraatse kerk en de Groeseindse kerk zijn nog niet ge-
bouwd. Deze gebouwen worden respectievelijk in 1913 en 1929 
opgeleverd.  De Besterdse en de Lovense kerk bestaan ook nog 
niet. Het huwelijk wordt zeer waarschijnlijk ingezegend in de kerk 
van de parochie Goirke, waar vanouds de gelovigen uit het noor-
delijke deel van Tilburg administratief deel van uitmaken.  

 
Familie Vermeer 
We zetten het zoeklicht even op de aangetrouwde kant van de 
familie. We zullen het enkel met archiefgegevens moeten doen, 
want in heel mijn leven heb ik nooit, zover ik weet familieleden 
van mijn oma ontmoet. Ook heeft geen oom of tante mij over de 
familie Vermeer verteld. Vreemd, want het blijkt een heel uitge-
breide familie te zijn, waarvan een aantal in de omgeving van 
mijn grootouders en mijn ouderlijke huis hebben gewoond.  
 
Adriaan Vermeer, de vader van Fien Vermeer, is het jongste kind 
uit het gezin van Cornelis Vermeer (1796) en Maria  Anna 
Schoonings (1796), dat bestaat uit: Maria (1835), Francisca 
(1835), Johanna (1837), Johannes (1838), Leonardus (1840), 
Cornelis (1844) en Adriaan geboren 21 mei 1848 ( geboorteakte 
138). 
 
Woonadressen Familie Vermeer 
1870-1880  Groeseind 172 
1880-1890 Groeseind 41 
1890-1900 Groeseind 146 
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Adriaan wordt wever. Hij trouwt op 24 april 1873 op 38-jarige 
leeftijd de eveneens 38-jarige Maria Schuurmans, geboren 31 ja-
nuari 1848, dagloonster van beroep. Er worden 14 kinderen ge-
boren, waarvan er 5 voor hun 2e levensjaar overlijden (zie  
bijlage I).  

 
Het gezin verhuist van Oostheijkant naar Groeseind om dezelfde 
reden als vele andere verhuizers naar deze wijk: om in de wol-
lenstoffenindustrie te gaan werken en dicht bij de fabrieken van 
’t Goirke te wonen zodat ze tussen de middag naar huis kunnen 
om warm te eten. 
 
Onduidelijkheid over tijdstip beroepswijziging 
Het dossier nr 4711 van de Kamer van Koophandel begint met 
de mededeling: A.G. Konings meldt op 19 december 1938 bij 
de Kamer van Koophandel te Tilburg, dat hij in mei 1921 een 
zaak is begonnen. 

 
Uit de trouwakte van Adrianus Konings op 8 juli 1908, blijkt dat 
hij spinner van beroep is.  
Bij de geboorte van zoon Goof, mei 1909, is Janus “koperslager”.  
Bij de geboorte van zoon Janus jr. augustus 1910 is hij “loodgie-
ter”. 
In de overlijdensakte van zijn zoon Jan van 11 september 1913 
wordt vastgelegd dat Janus “arbeider” is 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand tekent op de gezinskaart 
over de periode 1900-1910 met potlood aan, dat het beroep van 
Janus Konings is veranderd van spinner in “koperslager”. Deze 
aantekening is uiterlijk eind 1910 aangebracht. 
 
Lood-koper-zink- tin 
Wat later “loodgieterswerk” wordt genoemd is in het begin een 
combinatie van uiteenlopende werkzaamheden, die met elkaar 
gemeen hebben dat ze gericht zijn op het gebruik van dezelfde 
materialen en tot doel hebben de waterhuishouding binnen en 
buiten het huis te regelen. 
Alle drie de metalen zijn in het begin van de 19e eeuw al eeuwen-
lang bekend. De ertsen worden vaak dicht bijelkaar in hetzelfde 
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winningsgebied aangetroffen en gedolven. De combinatie van tin 
en koper is het oudste. Door het mengen van tin en koper ont-
staat brons. Beide metalen oxideren heel langzaam en zijn duur-
zaam in gebruik.  

 
Zink kent een laag smeltpunt en is daardoor makkelijk te bewer-
ken. Het oxideert wel sneller, maar is een stuk goedkoper dan 
lood en koper. Daardoor wint het gebruik van zink terrein. Dit me-
taal bewijst vooral zijn nut als middel om andere metalen die snel 
oxideren van een beschermende laag te voorzien (galvanisatie). 

 
Leerperiode 
Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk dat Janus kort na zijn 
huwelijk zich geen spinner meer laat noemen. Wat hij de eerste 
jaren daarna precies voor beroep uitoefent wordt niet helemaal 
duidelijk. Het meest aannemelijke is dat hij zich geleidelijk om-
schoolt. Hij gaat in de leer bij mensen die het vak van loodgie-
ter/koperslager beheersen. 

 
De gezinsvorming verloopt voorspoedig, er zijn steeds meer 
monden te voeden. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat Janus 
als startende koperslager in de beginjaren van zijn huwelijk nog 
parttime in de textiel werkzaam blijft. Voor haar huwelijk is Fien 
stopster. Het lijdt geen twijfel dat ook zij in de beginjaren van haar 
huwelijk haar werk als thuisstopster voortzet, elk dubbeltje is wel-
kom. 

 
Vakopleiding 
We weten niet waar Janus zijn vakkennis heeft opgedaan. Er zijn 
rond 1908 geen beroepsopleidingen voor loodgieter en kopersla-
ger. Het vak moet in de praktijk geleerd worden. Janus gaat 
waarschijnlijk in de leer bij een of meerdere ervaren vaklieden. 
Dat kunnen monteurs van de TWM zijn geweest die in Tilburg 
werkzaam zijn aan het waterleidingnet (zie onderstaande foto 
van werkzaamheden in de Goirkestraat). Er zijn dakdekkers die 
loden, koperen en zinken daken aanbrengen en repareren. Bo-
vendien moeten er gebruiksvoorwerpen worden gemaakt voor 
huishoudelijk gebruik en industrie.  
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In 1905 begint Ketelaars een eigen loodgieters- en koperslagers-
bedrijf annex winkel. Heeft Janus hem gekend of is hij misschien 
bij hem in de leer geweest? Zwager Piet Mannie zal hem zeker 
hebben geholpen, hij is smid bij de Staats Spoorwegen en woont 
in de Noord-Besterdstraat 46, maar enkele deuren verwijderd 
van Janus. 
Aanleg waterleiding Goirkestraat 1903 

 
Maar waarom wordt Janus eigenlijk koperslager-loodgieter?  
Veel besluiten in het leven worden spontaan en intuïtief geno-
men. Vaak wordt achteraf pas duidelijk waarom stappen worden 
gezet die bepalend zijn voor je toekomst en geluk. Persoonlijke 
motieven zoals ontevredenheid met het bestaan als textielarbei-
der, drang om eigen baas te willen zijn of de juiste mensen die je 
inspireren, spelen zeker een belangrijke rol bij de besluiten die 
Janus neemt.  
 
Maar vooral ook het zien van kansen, het inschatten van moge-
lijkheden en geloof in eigen kunnen. En onderschat de rol van 
zijn jonge vrouw Fien Vermeer niet. Zij is altijd op de hoogte ge-
weest van de plannen van Janus. Haar steun is onmisbaar voor 
het slagen van de sprong in een onzekere toekomst.  
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We geven een overzicht van de ontwikkelingen die bijgedragen 
hebben aan het besluit van Janus om van baan te veranderen. 
 
Bevolkingsexplosie 
Tilburg is een van de snelst groeiende gemeenten van het land.  
1859 15.866 inwoners 
1899 40.685 inwoners 
1910 60.000 inwoners 
1920 het bewonersaantal is gestegen tot 63.066 personen 
1930 het aantal bewoners is uitgegroeid tot 78.561 personen.  
Een groei van ruim 20% in 10 jaar tijd! 
 
Behoefte aan nieuwe woningen stijgt  
In hoog tempo stijgt de behoefte aan huisvesting. In 1908 worden 
er in Tilburg 255 nieuwe woningen gebouwd en het ziet ernaar 
uit dat ook de komende jaren het woningbestand met hetzelfde 
aantal wordt uitgebreid. Het is een mager begin, er moeten in 
een veel sneller tempo veel meer woningen komen om de bevol-
kingsgroei te kunnen bijhouden.  
 
Waterleiding en riolering 
Er is ook een begin gemaakt met de aanleg van waterleiding. In 
1908 krijgen 7 straten waterleiding. Dat gaat veel te traag. Dat 
ligt aan de stroperige procedures en gebrek aan samenwerking 
tussen de gemeente, woningeigenaren, huurders, gezondheids-
commissie en niet te vergeten de waterleidingmaatschappij. 
In 1898 begint de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (TWM).  
In 1902 is het eerste 1000-tal woningen aangesloten.  
In 1903 komt de watertoren aan de Bredaseweg gereed. 
Het zal tot 1923 duren voordat (bijna) alle woningen zijn aange-
sloten op het waterleidingnet. 
 
Woningwet: woningbouwbeleid wordt overheidstaak 
Medio 19e eeuw ontstaat bij deskundigen het inzicht, dat de kwa-
liteit van gezonde levensomstandigheden rechtstreeks wordt be-
paald door de kwaliteit van de huisvesting. Zij weten de overhe-
den te overtuigen dat de gezondheid van de bevolking niet kan 
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worden overgelaten aan initiatieven van goedwillende particulie-
ren. Het zal overigens nog 50 jaar duren voor dat inzicht op lan-
delijk niveau in concreet beleid wordt omgezet. 
In 1901 wordt door het parlement een landelijke woningwet aan-
genomen, waarin wordt vastgelegd dat volkshuisvesting voort-
aan een overheidstaak is. 
 
In directe samenhang daarmee ziet ook een Gezondheidswet 
het licht: gezondheidsbeleid wordt een overheidstaak. Het is de 
bedoeling dat in elke gemeente gezondheidscommissies en wo-
ningbouwverenigingen komen die nauw samenwerken bij de re-
alisering van betere en gezondere woonomstandigheden. De ge-
meenten zijn voortaan verplicht om bestemmingsplannen te ma-
ken en via de grondprijs algemene voorzieningen te realiseren, 
zoals de aanleg van bestrating en riolering. De gezondheidscom-
missies hebben daarin een adviserende taak. 
 
Ook na de invoering van de nieuwe wetgeving toont het gemeen-
tebestuur van Tilburg zich van een zeer conservatieve kant en 
laat de boel op zijn beloop. Haar standpunt is en blijft dat werk-
gevers verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van hun werk-
nemers, omdat via deze arbeiders de winsten worden binnenge-
haald. Er wordt overigens geen enkele druk op deze werkgevers 
uitgeoefend en dat leidt tussen 1860 en 1900 tot een bescha-
mend schraal resultaat. In 1860 bouwt Johannes Diepen, de 
grootste werkgever van Tilburg, voor zijn 250 werknemers 6 hui-
zen aan de Berkdijk (deze huisjes zijn bewaard gebleven en nu 
te bewonderen in het Openlucht Museum Arnhem). 40 Jaar later 
bouwt Thomas de Beer voor zijn arbeiders een aantal woningen 
in de Kuiperstraat. 
 
Gezondheidscommissie contra lakse gemeente 
Als gevolg van dit vertragingsbeleid worden de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant gedwongen tussen 1866 en 1914 het 
Tilburgse gemeentebestuur enkele keren een aanwijzing geven. 
Een “aanwijzing” is een van de zwaarste middelen die een over-
heid heeft om lagere overheden te dwingen hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. 
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Op 23 juni 1905 schrijft de Tilburgse Gezondheidscommissie een 
brief aan B&W waarin zij aangeeft dat in de Veldhovensche Hoek 
met enige regelmaat sprake is van tyfus. De oorzaak van de ziek-
teverschijnselen is de slechte kwaliteit van het drinkwater, dat 
verontreinigd wordt door afvalwaterlopen en mesthopen in de (te 
dichte) nabijheid.  
Het advies is: aanleggen van een waterleiding. De bewoners 
wordt gevraagd om zich te laten aansluiten op het waternet. De 
kosten zijn 5 gulden en 20 cent per jaar, bij voldoende deelname. 
Het aantal aanmeldingen valt tegen, waardoor de kosten voor de 
bewoners die wel ingetekend hebben te hoog worden en een 
flink aantal bewoners afhaakt. 
 
Nu gaat de gezondheidscommissie op zijn strepen staan. De wa-
terputten van degenen die geen waterleiding willen, worden ge-
controleerd. Is het water van te slechte kwaliteit, dan dreigt on-
bewoonbaarverklaring. Dat wordt dus toch meedoen of verhui-
zen. Een tijdrovende procedure, vooral omdat de gemeente te 
afwachtend is en geen voortvarend beleid voert. 
 
Bouwverordening 
In 1904 legt B&W plichtmatig een aantal voorwaarden vast in een 
voorlopige bouwverordening. Daarin staan een aantal minimum-
eisen opgenomen, die ons doen beseffen hoe erbarmelijk de 
huisvestingssituatie eigenlijk is. Er mag alleen nog gebouwd wor-
den langs bestaande bestrating, want wildgroei bemoeilijkt het 
maken van bestemmingsplannen. 
* het hoofdvertrek van de woning moet minstens 12 m2 zijn  
* er moet minstens een slaapplaats per 3 bewoners zijn  
* elke woning moet over een privaat beschikken en dat privaat 

mag niet rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit woonkamer of 
keuken  

* water uit de put moet onschadelijk voor de gezondheid zijn  
* vuil water (rioolwater) moet apart worden opgeslagen 

 
Rond 1910 ziet de gemeenteraad van Tilburg eindelijk het licht 
en gooit het beleid om: de noodzaak tot een daadwerkelijke 
structurele aanpak een aantal samenhangende problemen wordt 
officieel beleid. Het gaat om de verbetering van de erbarmelijke 
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huisvestingssituatie, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterrei-
nen, de aanleg van betere verkeersvoorzieningen.  
 

1910-1920: Opleiding, oorlog en opbouw van  
eigen bedrijf 
 
Pasgetrouwd, twee gezonde zonen en goede werkvooruitzich-
ten, zo beginnen Janus en zijn vrouw aan het nieuwe decennium.  
Ze wonen kort aan de Bosscheweg 27; begin 1909 is het gezin 
al naar Loven nr. 312 verhuisd. Daar wordt hun eerste kind, een 
zoon geboren. Een jaar later een tweede zoon, Janus jr. In het 
nieuwe decennium worden nog 3 kinderen geboren. 
 
Gezin van Janus en Fien  
Goof, hun eerste kind wordt geboren op 5 mei 1909  
Janus jr. wordt geboren op 21 augustus 1910  
Jan wordt geboren 9 oktober 1912 en overlijdt 18 september 
1913 
Frans wordt geboren 14 juni 1914 
Wim wordt geboren 13 augustus 1916 
 
Verhuizen 
Op 13 november 1911 verhuist het gezin naar de Noord-Besterd-
straat nr. 66.  Ze wonen daar ruim 2 maanden en schuiven op 31 
januari 1912 door naar nr.27. Daar zullen ze tot 18 juni 1924 blij-
ven wonen. 
We denken dat de verhuizingen te maken hebben met de ge-
stage groei van het gezin en de behoefte aan voldoende ruimte 
voor de opslag van materialen en apparatuur. Het is blijkbaar 
goed wonen in de Noord-Besterdstraat, want enkele jaren later 
komen zijn ouders en hun nog thuiswonende zoon en dochter 
ook in de Noord-Besterdstraat wonen. Onze intuïtie zegt dat de 
nabijheid van zwager Piet Mannie, smid van beroep, voor Janus 
belangrijk is op zijn weg naar een eigen bedrijf. 
 
Er komt vaart in het gemeentelijke woningbeleid 
Bij de gemeente Tilburg groeit het besef dat er snel beleid moet 
worden gemaakt om de bevolkingsexplosie te kunnen opvangen. 
In 1911 neemt het gemeentebestuur het besluit om zich direct te 
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gaan bemoeien met het bouwen van woningen om de buitenspo-
rige woningnood op te lossen. Er wordt extra deskundigheid van 
buitenaf aangetrokken in de persoon van de heer Rückert, mili-
tair ingenieur uit Leiden. Hij begint voortvarend met het opstellen 
van nota’s en voorstellen om de onstuimige demografische ont-
wikkeling van Tilburg het hoofd te bieden. Er moet een gedegen 
planning van woningbouw, industriële faciliteiten en verkeers-
voorzieningen worden opgesteld en vanuit een centrale regie 
worden uitgevoerd. Het gaat de gevestigde -orde in de stad wat 
al te snel en zij probeert Rückert in zijn enthousiasme af te rem-
men, maar die laat zich niet van de wijs brengen en blijft druk 
uitoefenen om de geesten rijp te maken voor de noodzaak van 
nieuw beleid. Om zijn woorden kracht bij te zetten organiseert 
Rückert in 1913 een tentoonstelling over de volkshuisvesting in 
Tilburg. Hij toont de vele onacceptabele misstanden en laat ook 
zien hoe het anders kan, zoals in Leiden, Hengelo en Enschede, 
waar gemeente en werkgevers wel hun verantwoordelijkheid 
hebben genomen. De getoonde dia’s laten de raadsleden voor 
het eerst zien hoe abominabel het is gesteld met de kwaliteit van 
de huisvesting van de arme inwoners.  
De raadsleden mijden de arme buurten en hebben geen weet 
van de rauwe werkelijkheid. Hun ogen worden geopend. Er wordt 
besloten in 1914 een woningtelling te houden. De cijfers tonen 
aan dat er meer arbeiderswoningen gebouwd moeten worden  

dan feitelijk is gepland. Vol-
gens de visie van Rueckert 
moeten de woningen in de 
nabijheid van fabrieken 
worden gebouwd, zodat de 
arbeiders tussen de mid-
dag naar huis kunnen om 
warm te eten. De buurten 
moeten een eigen buurt-
structuur krijgen rond een 
centrale gemeenschappe-
lijke ruimte (park of plein). 
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Eerste Wereldoorlog 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zorgt voor een vertra-
ging van de uitvoering van beleid; vluchtelingen helpen heeft nu 
de hoogste prioriteit. Als het gemeentebestuur van Antwerpen 
vanwege de dreiging van Duitse bombardementen zijn inwoners 
adviseert om de stad te ontvluchten, stromen in het najaar van 
1914 1 miljoen Belgische vluchtelingen Nederland binnen.  
 
1914: Vluchtelingen komen per boerenkar in Tilburg aan 
Roosendaal en Bergen op Zoom veranderen in korte tijd in “Bel-
gische steden”. Eind 1914 is overigens de helft van de vluchte-
lingen terug naar huis. 
In oktober 1914 schommelt het aantal vluchtelingen in Tilburg 
tussen 9.000 en 12.000 personen. Ze worden ondergebracht in 
fabrieken, scholen, kloosters en bij particulieren. Een verslagge-
ver van de Nieuwe Tilburgsche Courant meldt dat in zijn stad niet 
alleen alle huizen en gebouwen vol lagen met Belgen, maar dat 
zij ook alle straten vulden, van gevel tot gevel, en er geen open 
plekje meer te vinden was op de Groote Markt. Er wordt een fi-
nanciële vergoeding gegeven aan particulieren die vluchtelingen 
opnemen, maar deze regeling wordt snel weer ingetrokken als 
blijkt dat die een ongewenste uitwerking heeft; de drang om zo 
snel mogelijk terug te keren naar hun plaats van herkomst wordt 
erdoor afgezwakt. 
In januari 1915 wordt deze harde maatregel weer ingetrokken, 
maar dan zijn er al zo’n 7000 personen vertrokken. 
Naast de opvang van vluchtelingen moet er ook gezorgd worden 

voor het interneren van Ne-
derlandse militairen die zijn 
opgeroepen om de grens 
met Belgie te bewaken.  
 
Foto met bijschrift uit de Katho-
lieke Illustratie van 8 juni 1918. 
“Distributiemisère in Tilburg. De 
omvangrijke toeloop van volk voor 
een vischwinkel in de Tuinstraat te 
Tilburg waar een bezending visch 
is aangekomen om aan het volk 
gedistribueerd te worden.” 
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Ook in Tilburg komt een Belgisch Consulaat, op de hoek Stati-
onstraat-Poststraat. Landelijk wordt gewerkt aan de opzet van 
permanente barakkenkampen, die al snel “Belgische dorpen” 
worden genoemd omdat de kampen voor een groot deel zelfver-
zorgend zijn; ze zijn voorzien van een eigen school, postkantoor, 
ziekenhuis, een kerk en soms zelfs een theater of bioscoop. Er 
is landelijk voedselschaarste zodat veel levensmiddelen op de 
bon zijn. Een zending vis is een buitenkansje. 
De landelijke overheid richt een aantal centrale kampen in. In 
Harderwijk, Zeist, Oldebroek en Gaasterland komen kampen 
voor Belgische militairen die strikt volgens de Conventie van Gé-
nève worden bewaakt en gehuisvest, zo ver mogelijk verwijderd 
van het strijdtoneel. 
 
Rangen en standen ondanks chaos 
Begin 1916 moeten op bevel van bovenaf de opvangruimten wor-
den ontruimd en op 29 maart 1916 wordt in Tilburg feestelijk af-
scheid genomen van de vluchtelingen zonder voldoende midde-
len van bestaan. De arme vluchtelingen die zich netjes kunnen 
gedragen, de meerderheid, gaan naar kampen in Ede en Uden.  
Voor de zwaksociale personen is een speciaal barakkenkamp in 
Nunspeet ingericht waar een strenger regiem heerst (strafkamp). 
Belgen met genoeg middelen van bestaan blijven in Tilburg ach-
ter. Er wordt bedongen dat de arme Belgen van hoge stand niet 
naar een barakkenkamp hoeven te verhuizen; soort hoort bij 
soort, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. 
 
Gemeente gaat zelf woningen bouwen 
In 1913 is Tilburg de enige grote stad in Nederland zonder een 
enkele bouwvereniging zoals bedoeld in de woningwet (een wo-
ningbouwvereniging bouwt zelf woningen voor de aangesloten 
leden en de gemeente faciliteert de bouwverenigingen daarbij). 
Tegen het einde van de oorlog, november 1917, neemt de ge-
meenteraad van Tilburg, in strijd met eerdere standpunten, het 
besluit zelf de bouw van arbeiderswoningen ter hand te gaan ne-
men in plaats van dat volledig over te laten aan het particulier 
initiatief. De reden voor deze beleidswijzigingen heeft een partij-
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politiek karakter. De gemeente vreest namelijk dat er socialisti-
sche woningbouwverenigingen gaan ontstaan die woningbouw 
gaan hanteren als propagandamiddel voor het socialistische ge-
dachtengoed. Dat moet natuurlijk tegen elke prijs voorkomen 
worden. 
 
Het nieuwe bouwen komt op gang 
De oorlog is voorbij en de achterstand in de volkshuisvesting 
moet voortvarend worden aangepakt, want aan de bevolkingsex-
plosie komt voorlopig nog geen eind. In 1918 wordt meteen ge-
start met bouwprojecten op Broekhoven, bij de Trouwlaan, Vee-
straat, Oerlesestraat, Molenstraat, Hoefstraat, ten noorden van 
het Wilhelminapark, Heikantsebaan en bij de Gasthuisstraat.  
De gemeente bouwt in totaliteit 1700 woningen. Er worden vol-
gens het buurtconcept de volgende projecten gerealiseerd: 1917 
Molenbochten; 1919 Veldhoven; 1921 Korvelsche Kerkdijk, 
Hoogten en Beukensteeg; 1926 Havervelden; 1927 Korvel, 
Groeseind en Armhoefse Akkers; 1931 Schijf; 1933 Soey; 
De bouw van vele nieuwe kerken is daarvan het gevolg: 1921 
Gerardus Majella, Trouwlaan en H. Willibrordus, Loven; 1922 
Parochiekerk, Ringbaan West; 1924 H. Familie, Broekhoven II 
en Nieuwe parochiekerk, Korvel; 1929 O.L.Vrouw van Lourdes, 
Koningshoeven en Groeseindse kerk; 1931Theresiakerk. 
Het duurt lang voordat de gemeenteraad in beweging komt, maar 
met de komst van Rueckert wordt voortvarend en met militaire 
planmatigheid ingezet op het terugdringen van de woningnood. 
Het is een gouden tijd voor metselaars, timmerlieden, schilders 
en ook voor loodgieters en dakbedekkers. Een gouden tijd, ook 
voor het bedrijf van Janus Konings. 

 
1920-1930: Voltooid gezin, welvaart en eigen  
bedrijfspand 
 
Janus kan het werk bijna niet aan, maar hij moet wachten tot zijn 
zoons oud genoeg zijn. Zijn oudste zoon Goof is aan zijn laatste 
jaar van de lagere school bezig en leert tijdens de schoolvakantie 
al de kneepjes van het vak.  
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Leerplicht 
Op 1 januari 1901 treedt de eerste leerplichtwet in werking. Deze 
wet verplicht kinderen vanaf hun 6e levensjaar tot het volgen van 
onderwijs tot ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Oudste 
zoon Goof wordt in 1921 leerplichtvrij, Janus jr. een jaar later. 
Zodra ze van school komen, zullen ze meteen worden ingescha-
keld in het bedrijf om het vak te leren. Hij is vol optimisme, het 
gaan goede jaren worden. De eerste wereldoorlog is hij zonder 
kleerscheuren doorgekomen en dat zal hem ondanks sombere 
economische vooruitzichten in het nieuwe decennium ook gaan 
lukken.  

 
Start van eigen bedrijf 
Vanaf de geboorte van zijn zoon Goof, ruim 20 jaar geleden, 
heeft Janus naar deze dag toegeleefd. Goof is een grote en 
sterke kerel voor zijn leeftijd en een ware durfal. Janus heeft aan 
hem een belangrijke hulp. Het toetreden van zijn oudste zoon 
Goof tot zijn bedrijf, wordt voor hem het einde van zijn eenmans-
bedrijf en de officiële start van zijn loodgietersbedrijf. Als Janus 
bij de eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel de vraag 
wordt gesteld wanneer hij met zijn bedrijf is gestart, antwoordt 
hij: in 1921, het jaar dat zoon Goof in de zaak komt. 
 
Deze wat wazige foto op de volgende pagina is gemaakt in 1931 
op het moment dat de nieuwbouw van de Jacob van Oudenho-
venstraat,  compleet met boompjes, is voltooid. Janus en zijn ge-
zin wonen daar vanaf juni 1924 tot januari 1929.  

Door de komst van de 
arbeiderswoningen 
raakt Janus zijn werk-
ruimte kwijt en moet 
verhuizen. 
 
Blijft de vraag of Janus 
tot 1921 (parttime) in 
loondienst heeft ge-
werkt of dat hij al een 

eenmansbedrijfje had. We denken dat Janus al voor zichzelf 
werkt omdat andere loodgieters in Tilburg, net als Janus, liever 
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eigen kinderen in dienst nemen in plaats van een knecht die ze 
elke week loon moeten betalen. 
 
Er is veel werk dichtbij huis. In de Molenstraat, Hoefstraat, Wil-
helminapark en Heikantse baan gaan nieuwbouwprojecten van 
start. Janus moet nu zorgen dat hij daar het loodgieterswerk van 
binnensleept. Als je dicht bij het werk woont bespaart dat heel 
wat reistijd, dan kun je voor een lager bedrag inschrijven. Hij 
voert wel loonkosten op voor zijn zonen, maar zij krijgen geen 
loon, hooguit zakgeld. Het geld gaat naar de bank; Janus heeft 
grootse plannen en die kosten veel geld. 
 
Er komt voor elk bouwproject een woningbouwvereniging die de 
panden gaat beheren, kandidaat-huurders selecteren, huurcon-
tracten afsluiten, huren ophalen en het onderhoud van de huizen 
verzorgen. Het is voor Janus belangrijk om relaties op te bouwen 
met dit groeiend aantal woningbouwverenigingen, want als je 
een onderhoudscontract binnenhaalt heb je voor langere tijd wer-
ken de inbreng van zijn vrouw Fien moet niet onderschat worden, 
maar daarover komen we nog te spreken. 
 
Kamers van Koophandel en fabrieken  
Per 1 april 1922 komen er twee wetten samen in uitvoering, te 
weten de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel van 1921 
en de Handelsregisterwet van 1918. 
 
Naast het uitbrengen van adviezen aan de handel en nijverheid 
krijgen de regionale Kamers van Koophandel voortaan ook de 
taak om het Handelsregister bij te houden. Als Janus in 1921 zijn 
bedrijf start, is er dus nog geen registratieplicht. Dan ontstaat 
voor het eerst een volledig overzicht van de bestaande bedrijven, 
wanneer ze zijn opgericht, wie de eigenaar is, waar het bedrijf is 
gevestigd en hoe de aansprakelijkheid en tekenbevoegdheid is 
geregeld. 
 
Vestigingswet 
In 1954 komt de Vestigingswet tot stand. Daarin wordt geregeld 
waaraan personen moeten voldoen om een bedrijf te mogen ves-
tigen. Opleiding en vakbekwaamheid zijn daarbij centrale criteria. 
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Janus sr. krijgt dispensatie voor de opleidingseisen. Het zou on-
redelijk zijn een vaak al wat oudere loodgieter die al jarenlang 
een eigen bedrijf heeft en zijn vakkundigheid heeft bewezen, als-
nog naar de schoolbanken te sturen. Zijn zonen Goof en Janus 
jr. halen de vereiste diploma’s, noodzakelijk voor het opvolgen 
van hun vader of voor het beginnen van een eigen bedrijf. 
 
De wettelijke regelingen leiden ertoe dat Janus moet zorgen voor 
een juridisch verantwoorde bedrijfsvorm, waarin de rechten en 
plichten van alle meewerkende gezinsleden worden vastgelegd. 
Het wordt een soort groeimodel waarin telkens een nieuwe ba-
lans wordt gevonden tussen de toenemende mondigheid van de 
zonen en de noodzakelijke eindverantwoordelijkheid van de 
grondlegger.  
 
Tekenen van welvaart 
In de archiefstukken van de Kamer van Koophandel zijn geen 
bedrijfsgegevens opgenomen. Er is weinig van het bedrijfsar-
chief overgebleven als gevolg van de opheffing van de firma, ge-
combineerd met het feit dat Wim en Bert, die het bedrijf van hun 
vader Janus sr. voortzetten, kinderloos blijven; een dubbele sterf-
huisconstructie. Ook mijn vader ruimt zijn archief grondig op als 
hij wegens ouderdom zijn bedrijf in 1974 beëindigt. We weten 

daarom niet welke opdrachten Janus 
in de periode 1908-1920 heeft uitge-
voerd, eerst alleen en later vanaf 
1921 met zijn zonen Goof en Janus 
jr. 
Er resteert ons enkel een aantal beel-
den, aanwijzingen en persoonlijke 
waarnemingen, waaruit een enigs-
zins betrouwbaar beeld kan worden 
opgebouwd. 
 
Niet voor iedereen is het crisis. On-
danks de slechte economische om-
standigheden is er volop werk voor 
Janus en zijn 4 zonen, want vanaf 
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1930 laten ze allemaal “koperslager” als beroep noteren in offici-
ele akten. 
In vroegere tijden laten families schilderijen maken waarop ze in 
vol ornaat en met de attributen van hun welstand staan afge-
beeld. De fotografie neemt in de loop van de 20e eeuw deze func-
tie over. Er zijn enkele foto’s bewaard gebleven van het gezin 
Konings uit de periode 1920-1930 die dezelfde functie hebben: 
laten zien dat het je materieel goed gaat. Nederland is in het be-
gin van de 20e eeuw een samenleving met strikte rangen en stan-
den; wie als een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje. 
Als je meer dan een dubbeltje bent geworden wil je dat ook laten 
zien. 
 
Maar geven foto’s wel de werkelijkheid weer?  We denken van 
wel. Als je je “in een hogere stand laat fotograferen” neem je een 
groot risico. Je roept gegarandeerd spot, hoon en kritiek over je 
af. 
 

Op nevenstaande foto zien we Ja-
nus jr. Hij is waarschijnlijk 13/14 
jaar. We dachten even dat de op-
name gemaakt zou kunnen zijn ter 
gelegenheid van het 12,5 jarig hu-
welijksfeest van zijn ouders, maar 
toen was Janus jr. enkele jaren jon-
ger. 
We zien een jongen uit een welva-
rend gezin: kleding naar de laatste 
mode, grote luxe stropdas en hand-
schoenen. Hij is gezeten op een 
elegant bankje dat je alleen ziet bij 
de gegoede burgerij. Het is moeilijk 
te geloven dat we hier te maken 
hebben met een jongen uit een 

eenvoudig loodgietersgezin.  
Op nevenstaande foto, die waarschijnlijk rond 1929 is genomen, 
staan de drie jongere zonen: Vlnr Frans, Wim en Kees. Ze zijn 
naar schatting 14, 13 en 10 jaar oud. Ze zitten goed in het pak; 
Wim heeft zelfs een ketting met horloge.  
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We weten niet waarom. Hij is niet de oudste van de groep jon-
gere broers, dat is Frans. Het gebruikte meubilair is van eenvou-
digere snit dan op de foto van Janus jr. 
Maar ook deze keer wekken ze de indruk zeker geen arbeiders-
kinderen te zijn. Deze beelden komen overeen met de indrukken 
die ik als kind opdeed over mijn grootouders. Naar buiten toe 
moet de stand worden opgehouden, naar binnen toe heerst er 
vooral zuinigheid.  

 
Niet de toekomst van de kinderen, maar geld verdienen staat 
voorop. Er wordt wel goed gegeten in het gezin van Janus en 
Fien. Ik zie als kind de grote stukken vlees op tafel komen. Fien 
weckt en maakt haar eigen zult. Alles van het varken wordt ver-
werkt; nieren, hersens, lever en milt, poten en staarten. Uit alles 
blijkt dat beide families twee generaties geleden nog boer waren. 
Zo ver mijn herinneringen gaan is deze overdadigheid alleen een 
kenmerk van Janus en Fien, hun kinderen laten het niet zo breed 
hangen. Misschien dat Janus jr. enigszins een uitzondering 
vormt. Hij kan weleens met een erg dikke portemonnee rondlo-
pen, meer om te pronken dan om de inhoud te besteden aan 
vrouw en kinderen. Hij woont zijn hele leven in hetzelfde huur-
huis, lekker goedkoop; voorwaar geen blijk van een gulle, ruim-
hartige manier van leven. 
 
De enigszins bourgondische levensstijl vormt het tegenwicht 
voor het zware en ongezonde werk dat dag in, dag uit, moet wor-
den verricht. Er bestaat nog geen schijf van vijf. De mensen eten 
veel vet want ze “werken het er wel weer uit”.  En eten is vooral 
ook een teken van welvaart, vooral in een samenleving waar veel 
armoede heerst. Je laat zien dat het je aan niets ontbreekt. Dat 
zal ook in 1958 het geval zijn als Janus en Fien hun Gouden 
Bruiloft vieren die 3 volle dagen zal duren. 
 
Het volgroeide gezin van Janus Konings en Fien Vermeer  
Op 18 juni 1924 vindt een verhuizing plaats naar de Jacob van 
Oudenhovenstraat nr. 30. Daar wordt hun laatste kind geboren. 
De verschillende woonadressen liggen dichtbij elkaar: Groe-
seind-Hoefstraat-Besterd-Loven. 
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Kinderen: 

 Godefridus Wilhelmus Matheus wordt geboren op 5 mei  
1909 om 01.00 uur ‘s nachts in de wijk Loven (akte 634). Goof 
trouwt met Johanna (Jes) van Hees en ze krijgen een zoon, Adri-
anus. 
Goof sneuvelt in de nacht van 13 mei 1940 op De Grebbberg. 
Hij wordt 31 jaar (akte 667). 
 

 Adrianus Antonius Josephus wordt geboren 21 augustus  
1910 om 18.00 uur in de wijk Loven (akte 1160). Janus jr. trouwt 
12 juli 1938 met Cor Moonen, geboren te Vlijmen op 22 oktober 
1906. Ze krijgen 7 kinderen, waarvan 1 op zeer jonge leeftijd 
overlijdt. Janus jr. overlijdt 2 februari 1987 te Tilburg in het St. 
Elisabethziekenhuis. 

  

 Johannes Adrianus wordt geboren 9 oktober 1912 in de wijk  
Besterd. Jan overlijdt 18 september 1913 om 13.00 uur. Hij wordt 
11 maanden oud (akte 577). 

 

 Franciscus Joannes wordt geboren op 14 juni 1915 in de  
wijk Besterd. Hij blijft ongehuwd en overlijdt op 18 september 
1943 in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg. Frans wordt 27 
jaar oud (akte 41). 
 

 Wilhelmus Marinus wordt geboren op 13 augustus 1916 in  
de wijk Besterd. Wim trouwt met Cornelia (Cor) van Hout. Wim 
overlijdt 28 augustus 1986 te Tilburg, kinderloos.  
 

 Cornelus Johannes wordt geboren op 18 januari 1920 in de  
wijk Besterd. Hij blijft ongehuwd en overlijdt op 26 februari 1943 
in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg, 23 jaar oud (akte 159). 

 

 Wilhelmina Adriana Maria wordt geboren op 15 februari  
1921 in de wijk Besterd. Mien blijft ongehuwd en overlijdt te Eind-
hoven op 5 juni 2001. 
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 Norbertus Adrianus Godefridus. wordt geboren op 21 mei  
1924 in de wijk Besterd. Hij trouwt met Wilhelmina (Mientje) 
Bertens, geboren te Udenhout. Bert overlijdt op 49-jarige leeftijd, 
kinderloos. Mientje’s leven eindigt in 2003. 
 

 Maria Adriana Mathea komt ter wereld op 14 augustus 1925  
in de  wijk Hoefstraat. Zij overlijdt op nieuwjaarsdag 2013. Riet 
trouwt met Jan van Santvoort en krijgt met hem twee zoons, Jan 
en Freddy. 

 
Gelukkig hebben we nog enkele schaarse herinneringen kunnen 
vastleggen uit de mond van dochter Riet. Ze bevestigen het 
beeld dat Janus en zijn 5 jonge zonen niet schromen ook moei-
lijke klussen aan te nemen waarvoor durf en lenigheid nodig is. 
Er wordt goed verdiend, want zolang de zonen vrijgezel zijn en 
nog thuis wonen, is het uitbetalen van loon niet aan de orde. Ze 
hebben kost en inwoning, zakgeld is voldoende. Dat verandert 
als er getrouwd gaat worden, Goof in 1936 en Janus jr. in 1938. 
Met het groeien van het bedrijf, moeten ook de formele verant-
woordelijkheden worden geregeld want kinderen worden volwas-
sen, gaan hun eigen leven leiden en eisen hun plaats op in het 
bedrijf. 
 
Fien Vermeer 
Het spreekwoord luidt “achter elke succesvolle man staat een 
krachtige vrouw”. Dat is ook in het gezin van Janus het geval. 
Fien, nauwelijks 1.50 meter groot, blijkt de drijvende kracht te 
zijn, ook in het bedrijf. Binnen haar gezin speelt zij een dwin-
gende rol, ook nog nadat haar kinderen getrouwd zijn. Omdat 
mijn vader de enige is met kinderen, richt de aandacht van oma 
zich op ons, mijn broers en zussen en mij. 
 
Godmother 
Elke zondagmorgen moeten wij, de kleinkinderen, voor oma Ko-
nings verschijnen, om verslag uit te brengen hoe het op school 
gaat en of we goede punten hebben gehaald. En durf niet een 
keer over te slaan zonder een goede reden, want dat komt je de 
volgende zondag op een uitbrander te staan. Meerdere keren 
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verzuimen kan leiden tot geen of een klein cadeautje met je ver-
jaardag of sinterklaas krijgen. Dat is bijna altijd dezelfde “verras-
sing”: een grote goudrenet met een gulden of daalder erin gesto-
ken.  
 
Persoonlijk herinner ik me dat ik tijdens de oorlog een busreis 
met mijn oma naar Baarle-Nassau maak, het doel is smokkelen.  
In een winkel worden verschillende stuks ondergoed gekocht die 
ik over elkaar moet aantrekken. Er is op de terugweg serieuze 
controle.  
 
Als je gesnapt wordt ben je je spullen kwijt en krijgt je een forse 
boete. Mijn oma en ik worden niet betrapt, een controleur aait me 
over mijn bol en zegt vol bewondering dat ik goed doorvoed ben 
een gezonde kleur heb: ik pik het af van de hitte door de dikke 
laag ondergoed. 
 
Mijn oma en ik hebben iets met ondergoed. Als ik heb besloten 
om naar het internaat van de fraters te gaan, moet er een uitzet 
worden samengesteld. Mijn oma geeft de uitzet waarschijnlijk ca-
deau, want zonder mijn moeder erin te kennen schaft ze een 
aantal stuks hemden en onderbroeken aan. Het ondergoed is 
nogal op de groei gekocht, maar niemand, zelfs mijn potige moe-
der niet, durft er een opmerking over te maken. Zij mag alleen de 
wasnummertjes in hemden en onderbroeken naaien: nr.99.  
 
Ik ben ook enkele keren met oma te voet naar Udenhout gelopen 
om eieren te halen bij de boer. Als 10- of 11-jarige moet ik alle 
zeilen bijzetten om haar bij te houden. Praten doen we niet tegen 
elkaar. Achteraf begrijp ik niet dat we helemaal naar Udenhout 
moeten om eieren te kopen terwijl we verschillende boerderijen 
passeren die ook eieren in de aanbieding hebben. Ik vermoed 
dat er oude relaties van de familie Vermeer aan ten grondslag 
liggen. Je bent er (zakelijk) voor elkaar, ook als je daar enkele 
kilometers meer voor moet lopen. 
 
Janus heeft op uurbasis een professionele boekhouder in dienst 
die de boeken bijhoudt. Daarbij hoort ook een overzicht van uit-
staande vorderingen. 
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In de 30er jaren, de crisisjaren, komt het regelmatig voor dat 
klanten hun rekening niet op tijd betalen. Er wordt een aanma-
ning geschreven en als dat niet helpt gaat oma eropaf. Uit over-
levering weet ik dat ze meestal met het verschuldigde geld naar 
huis komt. Hoe ze dat flikt weet niemand.  
Mijn grootvader telt zijn knopen en heeft er geen zichtbare moeite 
mee zijn vrouw haar gang te laten gaan. 
 
Riskant en ongezond werk 
We noemen:  
- het werken met lood en zink is niet gezond,  
- de walm van agressief zoutzuur waarmee de te solderen op-

pervlakken moeten worden gereinigd evenmin,  
- in de mastiek, waarmee daken gedekt worden, zitten kanker-

verwekkende stoffen,  
- het contact met afvalstoffen in afvoeren van baden en toilet-

ten, 
- de ongemakkelijke houdingen waarin op moeilijk te bereiken 

plekken moet worden gewerkt,  
- gladde en steile daken en vaak onveilige ladders.  
 
Arbeidsinspectie bestaat nog niet, materialen die een verplicht 
veiligheidskeurmerk hebben bestaan evenmin. Mocht je een on-
geval krijgen of ziek worden; pech gehad. Er is geen ziektewet of 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 
 
In 2003 heb ik jongste dochter Riet, geïnterviewd. Zij vertelt dat 
haar vader een keer door een glazen dak valt en wekenlang niet 
kan werken. Bij een andere gelegenheid verbrandt hij zijn ge-
zicht. Dat loopt gelukkig goed af, hij houdt er geen littekens aan 
over, maar zijn eens zo parmantige snor wil niet meer groeien. 
Als zijn zonen een bijna-ongeval krijgen, volgt er geen invoelend 
verwerkingsgesprek. Er is een korte en resolute remedie; meteen 
weer de ladder op, want als je te lang aarzelt durf je nooit meer. 
Dan heb je een groot probleem, want je bent dan nog nauwelijks 
geschikt voor het werk. Maar deze aanpak heeft ook psychische 
gevolgen. 
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In de 60er jaren als mijn broer Frans nog bij mijn vader werkt, 
krijgt hij net als zijn grootvader vlammen in zijn gezicht. In plaats 
van zo snel mogelijk met zijn zoon naar de Eerste Hulp te gaan, 
blijft mijn vader passief en apathisch toekijken, terwijl omstanders 
met mijn broer op zoek gaan naar hulp. Mijn vader heeft nooit 
een woord gezegd over het voorval. Voor mijn broer is het een 
beslissende gebeurtenis: kort na het incident gaat hij weg bij zijn 
vader, die zijn beoogd opvolger verliest en alleen verder moet.  
 
De Besterdse Kerk wordt enkele jaren na de bouw met 3 tran-
septen (dwarsbeuken) en twee extra torens uitgebreid. 
 

Op nevenstaande foto, 
gemaakt 12 mei 1901, 
zien we de kerk vanaf het 
Besterdplein.  Alsof de 
kerk in een lege ruimte 
staat, terwijl het centrum 
van de stad vlakbij ligt. 
Het plein is eigenlijk niet 
meer dan een weiland 
met een door bomen om-
zoomde zandweg richting 

kerk. 
 
 
 
 

 
Riet vertelt dat haar vader destijds de Besterdse Kerk met leien 
heeft gedekt en daarvoor veel lof van de opdrachtgever kreeg. In 
1915 wordt de verbouwing voltooid. Het is dus in 1915 dat mijn 
grootvader de gevaarlijke klimpartijen heeft verricht. Hij is dan 30 
jaar. 
In 1910 wordt het plein bestraat en start er een wekelijkse markt. 
Eerst een groentemarkt, later vooral een stoffenmarkt, ook wel 
“lappenmarkt” genoemd. Enkele jaren daarna wordt een deel van 
het plein geofferd voor de bouw van woningen. In 1912 gaat Ja-
nus met zijn gezin in een van de nieuwe woningen in de nabijge-
legen Noord-Besterdstraat wonen.  
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Vijf jaar later ziet de kerk er heel an-
ders uit (zie nevenstaande foto).  
 
Mij breekt het angstzweet uit bij het 
zien van de hoge zeer steile spitsen.  
Tegelijkertijd welt er bewondering 
voor mijn grootvader in mij op. Je 
moet wel durf hebben. Maar ik heb 
het vermoeden dat ik me iets teveel 
door mijn gevoelens laat meeslepen. 
Het dekken met leien gebeurt waar-
schijnlijk van binnenuit. Mijn grootva-
der hoeft volgens mij niet aan ge-
vaarlijke touwen te hangen. Riet 
weet zich nog te herinneren dat haar 

broer Goof de Groeseindse Kerk met leien dekt. Zij kan hem van-
uit het dakraam op de bovenste verdieping zien en zwaaien dan 
naar elkaar. De bouw van de Groeseindse Kerk wordt in 1930 
voltooid. Goof is 20/21 jaar, als hij op de toren van de Groe-
seindse Kerk aan het werk is. De kerk is laag en heeft geen im-
posante torens. Je bent ten onrechte geneigd te denken dat het 
een gemakkelijke klus is. 
 
In de Tilburgsche Courant van 17-03-1930 lezen we het vol-
gende: 
 
Het ongeluk aan de kerk van de H.H. Antonius en Barbara. 
“Onder groote deelneming en belangstelling had heden de 
begrafenis plaats van het stoffelijke overschot van den lei-
dekker, die zoo ongelukkig om het leven kwam aan de in 
aanbouw zijnde kerk. In de St.  Antoniuskerk, Hoefstraat, 
droeg om half 9 de Zeer Eerw. heer Pastoor Smits een H. Mis 
van Requiem op. Er was zeer veel deelneming met de familie 
die zoo wreed getroffen is. De lijkbaar wordt gevolgd door 
o.a. het personeel van den kerkbouw. Op het graf werd door 
de zuster van de overledene, daartoe met haar ouders uit 
Duitsland overgekomen, een krans gelegd”  
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Het verraderlijke geheugen 
Hoe is het mogelijk dat Riet zich haar broer zo duidelijk herinnert 
terwijl hij leien dekt op de Groeseindse kerk en niets vertelt over 
het dramatisch verongelukken van de genoemde leidekker?  Je 
zou denken dat de herinnering aan het werk van haar broer en 
de verongelukte collega-leidekker in haar herinnering gekoppeld 
is? De gebeurtenis maakte immers grote indruk bij de bevolking. 
Hoe groot moet de indruk dan niet zijn geweest bij de familie Ko-
nings en bij hun zoon Goof in het bijzonder?  De Duitse leidekker 
was toch een collega? Je loopt dezelfde risico’s? Met een beetje 
pech had Goof zelf naar beneden kunnen storten. Het is waar-
schijnlijk dat Goof het werk van de omgekomen leidekker heeft 
afgemaakt. Dat moet toch tot extra bezorgdheid hebben geleid 
binnen de familie?  
We vertellen deze gebeurtenis aan het begin van ons verhaal, 
omdat er in de loop van onze beschrijving van het leven van Ja-
nus Konings en zijn kinderen, geregeld situaties optreden waarin 
we ons afvragen waarom belangrijke en dramatische feiten niet 
herinnerd en verteld worden. Wordt de verongelukte leidekker 
vergeten om niet herinnerd te worden aan de gevaren waaraan 
leidekkers zijn blootgesteld? 
 
Economische bloei 
De verhuizing in 1929 van het gezin en het bedrijf van Janus Ko-
nings naar een comfortabele nieuwe woning, maakt onderdeel 
uit van de snelle ontwikkelingen die Tilburg doormaakt.  
Janus drijft mee op golf van verbeteringen op allerlei terreinen: 
1920 Aanleg van het Wandelbos en opening van GGD 
1921 Badhuis op het Piusplein, Baanwielrennen in de TWEM-

piste 
1923 Opening van het Gemeentelijke Sportpark 
1924 Nieuw Gemeentelijk Slachthuis aan de Enschotsestraat 
1925 Aanleg van Armhoefse Akkers, wijk voor beter gesitueer-

den 
Oprichting Tilburgse Mixed Hockeyclub 

1926 R.K. Meisjes HBS van start 
Opening van bioscoop en provisorische schouwburg 
Busdiensten van start met 3 stadslijnen 
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1927 Start van Kath. Economische Hogeschool met 28 stu-
denten 

 HEMA opent filiaal in Tilburg 
1929  Op 18 november opent het eerste ziekenhuis a/d Bos-

scheweg, Stichting van AaBe-fabriek. Sterke stijging 
werkloosheid  

 
De grote Depressie of de Crisisjaren: 1929-1937  
Op donderdag 24 oktober 1929 klapt de aandelenbeurs van Wall 
Street in New York volledig in elkaar, vijf dagen later gevolgd 
door de effectenbeurs. De grootste wereldwijde depressie uit de 
geschiedenis is een feit.  
 
De oorzaak van deze rampzalige gebeurtenis is drieledig: 
 
Na Wereldoorlog I neemt de behoefte aan consumptiegoederen 
in de wereld drastisch af, maar de boeren in de VS brengen hun 
productie niet terug naar het consumptieniveau in vredestijd. De 
marktprijzen gaan door de grote overschotten dalen, waardoor 
de boeren genoodzaakt zijn de productie op te voeren om hun 
inkomen veilig te stellen om hun leningen bij de banken te kun-
nen blijven aflossen. Hun schulden worden alleen maar groter en 
steeds meer boerenleenbanken gaan over de kop. 

 
Door de verregaande mechanisatie neemt de industriële produc-
tie tijdens de 20er jaren enorm toe, maar de lonen stijgen niet 
mee, waardoor de consumentenmarkt krimpt. De prijzen dalen 
door het overaanbod en de consumenten stellen hun bestedin-
gen uit in afwachting van een verdere daling van de prijzen. Op 
de aandelenbeurs speculeren erg veel mensen met geleend 
geld. De speculanten kunnen hun leningen bij de grote banken 
niet terugbetalen. Nu vallen ook de grote banken om. 
Het wordt een wereldwijde crisis omdat de Amerikanen de mas-
sale leningen die ze aan een groot aantal landen hebben ver-
strekt, versneld gaan opeisen. 
 
Hierdoor schieten de rentes omhoog waardoor investeringen en 
bestedingen imploderen in de landen die net een gruwelijke oor-
log achter de rug hebben. 
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Grote werkloosheid 
Tussen 1930-1935 stijgt het aantal werklozen in Tilburg van 1935 
naar 3583 personen.  Vooral de textielindustrie wordt zwaar ge-
troffen. Het aantal werknemers in deze bedrijfstak loopt in 2 jaar 
terug van 5400 naar 4300 werknemers. 
 
In 1935 staken de Tilburgse textielarbeiders massaal. Nationaal 
zijn in 1930 rond de 100.000 mannen werkloos. In 1936 is het 
aantal gegroeid tot 480.000! Van elke 4 Nederlandse arbeiders 
is er een langer dan een jaar werkloos. De overheid doet niet aan 
het scheppen van nieuw werk. Mensen krijgen steun, moeten en-
kele keren per week gaan stempelen en worden verplicht in het 
kader van de werkverschaffing spit- en graafwerk te doen. In 
1936 wordt het Leijpark door werklozen aangelegd. Het is de 
overheid en het bedrijfsleven er veel aangelegen om de boel 
gaande te houden. Reeds op stapel staande projecten worden 
zoveel mogelijk zonder stagnatie uitgevoerd. Op 18 november 
1929 gaat met 31 patiënten het eerste ziekenhuis van start aan 
de Bosscheweg. Een jaar later vindt een belangrijke gebeurtenis 
plaats; de eerste biologische rioolwaterzuivering van Nederland 
aan de Hoevensche kanaaldijk wordt in werking gesteld.  
 
Van Kinschotplein 6 
Ter afsluiting van een geslaagd decennium verhuist Janus op 5 
januari 1929 met zijn gezin naar een gloednieuw huis met win-
kelvoorziening in de nieuwbouwwijk aan Van Kinschotplein nr. 6. 
Deze keer geen huurwoning, maar een eigen huis. 
 
Het is een ruim hoekpand bestaande uit binnenplaats met over-
dekte stalling voor de bakfietsen en ruimte voor voorraden zoals 
zinkplaten, afvoerbuizen, lood strips, leien en dakpannen. In een 
aanbouw is de werkplaats ondergebracht met apparatuur voor 
snijden, lassen en het maken van dakgoten. Middenachter een 
groot smidsvuur. Het woonhuis zelf is voor die tijd ruim bemeten. 
Het moet onderdak bieden aan Fien en Janus, 6 zonen en 2 
dochters.  Ik herinner me een grote woonkeuken met serre en 
kelder en een luxe badkamer aan een ruime overloop. 
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(Als we anno 2016 via Streetview van Google naar Van Kinschot-
plein 6 gaan, treffen we een geheel verbouwd pand aan. De win-
kel is verdwenen en niets herinnert nog aan het bloeiende bedrijf 
van weleer. In mijn herinneringen is het pand veel groter dan in 
de huidige werkelijkheid. Kortom, de tijd heeft zijn werk gedaan.) 
  
Per 1 januari 1929 bestaat de personele kern van het loodgie-
tersbedrijf uit Janus sr. 35 jaar, Goof 19 jaar en Janus jr. 18 jaar.  
 
Frans 13 jaar en Wim 12 jaar staan op het punt ook als loodgieter 
aan de slag te gaan in het familiebedrijf. Het is natuurlijk niet re-
alistisch om alle zonen tot het bedrijf te laten toetreden. Er is sim-
pelweg te weinig werk. 
Daarom gaat Kees in de leer voor kapper en Bert toont na de 
lagere school interesse voor het bakkersvak.  

 
1930-1940: Voorspoed en groot verdriet  
 
Ondanks de heersende crisis worden er belangrijke projecten uit-
gevoerd om te zorgen dat er extra werkgelegenheid is voor de 
talloze werkelozen zijn een nuttige besteding van het geld dat 
nauwelijks rente of dividend oplevert. Tilburg krijgt twee nieuwe 
voorzieningen: C&A opent een filiaal in Tilburg, Burgers begint 
een Dierenpark in Tilburg en het zwembad aan de Ringbaan 
Oost wordt geopend. 
 
Ook nu heeft Janus alle geluk van de wereld. Terwijl de arbeiders 
door werkloosheid zwaar te lijden hebben onder de recessie, 
gaat het met de meer draagkrachtigen en hoger opgeleiden he-
lemaal niet zo slecht. Ze steken hun geld, dat met beleggen en 
sparen weinig oplevert, in duurzame bezittingen zoals een nieuw 
huis of nieuwe huizen om ze te verhuren, want de huurprijzen 
stijgen elk jaar.  
 
Ook Janus sr. koopt zoals we gezien hebben, een huis. Door de 
aantrekkende particuliere woningbouw is er naar verwachting de 
komende jaren voldoende werk voor loodgieter, koperslager, 
dakbedekker. 
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Het zwembad is enkel bedoeld om in te zwemmen. Er is geen gazon om lekker 
lui van de zon te genieten. Jongens en meisjes en mannen en vrouwen zijn door 
een hek van elkaar gescheiden. De jongens kijken stiekem uit hun ooghoeken in 
de richting van het meisjesbad. Kijk je te lang en te gretig dan grijpt de badmees-
ter in met een snerpend fluitsignaal. Wat een geforceerde preutsheid. Wil je wat 
meer vrijheid en niet de kunstmatige scheiding van de seksen, dan kun je naar 
Het Bakseven, een natuurzwembad in de gemeente Berkel-Enschot. De ge-

meenteraad van dit dorp is niet zo preuts als die in de “stad” Tilburg.  
 
In 1935 wordt een flink aantal bouwprojecten opgestart:  
Wijk Zorgvlied wordt bebouwd; tussen Groenstraat en Beekse 
Dijk komen huizen (Kruisvaardersstraat); omgeving Oerle 
(Transvaalplein) wordt verder bebouwd; er komen nieuwe wonin-
gen rond de Theresiakerk; ook bij de Kwaadeindstraat start wo-
ningbouw; aan de Ringbaan Oost nabij de Sacramentskerk ko-
men meer huizen en de bouw van Mariëngaarde wordt voltooid. 
 
30er jaren woningen 
Het zal een periode worden waarin op ontelbare plekken in het 
land luxehuizen met veel mooie details gebouwd worden op 
ruime kavels, met ruime straten, vaak lanen, waar grote bomen 
kunnen staan. 
Deze woningen zullen de historie ingaan als zgn. “30er jaren wo-
ningen”. Ze zijn 90 jaar later nog steeds zeer in trek vanwege hun 
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ingenieus metselwerk, houten lambriseringen, schuifdeuren met 
glas-in-lood en balkons. Voor de lager betaalden worden minder 
luxe “arbeiderswoningen” gebouwd. De continuïteit in de uitvoe-
ring van het plan Rueckert zorgt ervoor dat de bedrijven die bij 
het bouwen van woningen, fabrieken en openbare gebouwen zijn 
betrokken, werk blijven houden en, zij het op een lager pitje, toch 
zonder al te grote kleerscheuren de crisis kunnen doorkomen. 
 
Alle zonen van Janus Konings, behalve Bert, werken in het fami-
liebedrijf; er is genoeg werk voorhanden. Het complete gezin zit 
samen met succes de crisisjaren uit.  
 
Nog even met zijn allen 
Het huis aan het Van Kinschotplein 6 wordt begin 1936 nog be-
volkt door het complete gezin van Janus en Fien: Janus en Fien, 
bijna 52 jaar en 51 jaar; Goof bijna 27 jaar; Janus jr. 26 jaar; 
Frans 20,5 jaar; Wim 19,5 jaar; Kees 18 jaar; Mien bijna 17 jaar; 
Bert 13,5 jaar; Riet 12,5 jaar.  Binnen enkele maanden zal daar 
verandering in komen.  
 
Goof trouwt 
Enkele dagen na zijn 27e verjaardag, op 12 mei 1936, trouwt oud-
ste zoon Goof met Johanna van Hees, dochter van Johannes 
van Hees en Adriana Frik (akte 188).  
 
Getuigen bij het huwelijk zijn: 

 Godefridus Konings, 82 jaar, grootvader van de bruide-
gom 

 Martinus van Hees, 31 jaar en zuivelbewerker, broer van 
de bruid 

 
Het pasgetrouwde stel gaat wonen op Koningshoeven 198, in de 
directe woonomgeving van de familie Van Hees. Hoe Goof en 
Jes elkaar hebben leren kennen is onbekend.  
 
Janus jr. trouwt 
Ruim twee jaar later trouwt op 12 juli 1938 Janus jr. met Cornelia 
(Cor) Moonen, geboren te Vlijmen. Ze woont aan de overkant 
van het Van Kinschotplein en is de dochter van Martinus Moonen 
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en Godefrida Kolen. Martinus is in dienst bij de telefoondienst als 
grondwerker en kabellegger. Het contact tussen Janus jr. en Cor 
komt spontaan tot stand omdat zonen uit beide gezinnen leeftijd-
genoten zijn en regelmatig bij elkaar over de vloer komen.  
 
Getuigen bij het huwelijk zijn: 

 Goof Konings, 29 jaar en koperslager, broer van de brui-
degom 

 Goof Konings, 83 jaar, grootvader van de bruidegom 
 
Na een kort verblijf in de Atjehstraat, gaan Janus jr. en Cor in de 
Van Alkemadestraat 8a wonen, op 100 meter van het Van Kin-
schotplein. 
 
Inschrijving in handelsregister 
Op 31 december 1938 wordt het bedrijf ingeschreven in het Han-
delsregister. Dat is wettelijk verplicht. De overheid wil zicht heb-
ben en houden op aard en organisatievorm van het bedrijf, wie 
de eigenaar is en wie er formeel aansprakelijk is voor het functi-
oneren van de organisatie. Ook het publiek en andere bedrijven 
hebben recht te weten hoe het loodgietersbedrijf wordt geleid en 
wie aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet nakomen van 
zakelijke afspraken. 
 
Deze inschrijvingsplicht dwingt Janus ertoe om serieus na te 
denken hoe hij binnenkort de verantwoordelijkheden in zijn be-
drijf formeel wil gaan regelen. Oudste zoon Goof heeft eind 1938 
de leeftijd van 29 jaar, hij is twee jaar getrouwd en vader van een 
zoon. Janus jr., mijn vader, is 28 jaar, enkele maanden getrouwd 
en zijn vrouw is in verwachting van hun eerste kind. 
Een paar jaar geleden was het nog gelijke monniken, gelijke kap-
pen. Dat lijkt niet langer meer vol te houden nu er twee zonen 
zijn getrouwd en de rest nog ongehuwd is. 
 
Onderhandelingen 
Gehuwde kinderen vallen niet meer onder het ouderlijk gezag, 
ze hebben een eigen huishouden waarvoor een eigen inkomen 
noodzakelijk is.  
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Janus is vader en werkgever tegelijk. Hoe regel je de arbeids-
voorwaarden met je kinderen? Kun je je oudste zoon een vol-
waardig loon geven en je nog ongehuwde volwassen kinderen 
dan? Afschepen? En wordt het bezitten van vakdiploma’s extra 
beloond?   
Goof is volgens zijn jongste zus Riet, verschillende keren flink 
kwaad geworden en zou geroepen hebben dat hij voor zichzelf 
wil gaan beginnen. 
Per 1.1.1941 wordt een Algemene Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden ingevoerd, zelfstandigen krijgen geen kinderbijslag. 
Dat wordt pas vanaf 1951 mogelijk. Betaal je als werkgever aan-
vullende kinderbijslag? Janus jr. zal tussen 1941 en 1951 her-
haaldelijk, op aandringen van zijn vrouw, dringend om meer 
weekloon vragen, hij heeft 6 kleine kinderen te onderhouden en 
krijgt geen kinderbijslag. 
 
Goof en zijn broer Janus werken al een flink aantal jaren mee in 
het bedrijf. Ze zijn geleidelijk aan een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen en hun inbreng bij het nemen van besluiten is niet 
meer weg te denken. Het loodgietersbedrijf van Janus is in feite 
geen eenmanszaak meer. Dat roept onduidelijkheden op bij de 
buitenwacht. Wie is de baas en wie neemt de beslissingen? 
 
Janus besluit, om de eindverantwoordelijkheid zo lang mogelijk 
in eigen hand te houden. Naast de twee oudste zonen die bij hem 
in de zaak werken, zijn er nog enkele jongere zonen die staan te 
trappelen om toe te treden tot het collectief: Frans 23 jaar en Wim 
22 jaar.  
 
Er moet op termijn een bedrijfsvorm komen waarin de andere 
zonen als ze wat ouder zijn, dezelfde rechten hebben als de twee 
oudsten.  
 

1940-1950: Drie zonen overlijden, Firma Konings 
een feit 
 
Dit decennium zal beheerst gaan worden door de dramatische 
dood van 3 jonge zonen binnen enkele jaren tijd!  
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Mobilisatie 
Eind 30er jaren neemt de dreiging vanuit Duitsland met de dag 
toe.  
 
De Nederlandse regering roept in de loop van augustus 1938 uit 
voorzorg alle dienstplichtige militairen op om zich naar hun mo-
bilisatiebestemming te begeven. Nederland is neutraal maar 
moet op alle calamiteiten voorbereid zijn. Oudste zoon Goof is 
dienstplichtig en begeeft zich in de loop van augustus 1939 naar 
zijn mobilisatiebestemming, de verdedigingslinie op de Grebbe-
berg, in de omgeving van Rhenen. 
 
Goof sneuvelt in de nacht van 15 mei 1940 op de Grebbeberg te 
Rhenen. Door verdriet overmand brengt zijn vrouw Jes op 16 mei 
1940 een dood kind ter wereld.  
 
Het overlijden van Goof komt zeer hard aan in het ouderlijk gezin. 
De oudste zoon en een zeer belangrijke steunpilaar van het lood-
gietersbedrijf laat een gapend gat na. Jes komt haar verdriet niet 
te boven en zal tot het einde van haar leven blijven treuren. 

Verderop in ons verhaal komen we terug op 
het wel en wee van Jes en haar zoon Jos. 
Tussen mei 1940 en september 1941 vinden 
er vele gesprekken plaats tussen de vader-ei-
genaar en zijn zoons. Wim is van jongsaf aan 
met zijn vader en oudste broers meegegaan 
en heeft door hun aanwijzingen het vak al aar-
dig onder de knie. Kees en Bert hebben een 
ander beroep. Kees is kapper en de jongste 
zoon Bert kiest voor het bakkersvak. 
 

Er moet ondanks de dood van Goof, en ondanks oorlog en be-
zetting een bijna grenzeloos optimisme heersen bij Janus. Hij 
hakt de knoop door en zet zijn eenmansbedrijf om in een firma 
samen met 4 van zijn zonen: Janus jr., Frans, Wim en Kees. 
 
Firma Konings een feit 
Op 1 september 1941 is de vennootschap formeel een feit. Janus 
weet maar al te goed dat hij te maken heeft met een stel jonge 
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ondernemingsgezinde en tamelijk eigenzinnige mannen. Die 
moeten in het gareel gehouden worden om te voorkomen dat er 
zakelijke en persoonlijke problemen ontstaan. Dit valt allemaal te 
lezen achter de ambtelijke taal in de bijlagen in het dossier 4711.  
Het handelsregister noteert in nuchtere bewoordingen het vol-
gende: 
 
Op 23 mei 1942 doet A.G. Konings opgave van de omzetting van 
de eigenaarszaak in een handelsvennootschap onder Firma, met 
de naam  

 
“Koperslagerij en Loodgietersbedrijf A. Konings & Zonen”. 
 
Op 20 juni 1942 wordt de firma officieel ingeschreven in het han-
delsregister. In een aparte bijlage wordt vermeld dat de zaak op 
1 mei 1921 is opgericht en op 1 september 1941 is omgezet in 
een vennootschap. 
 
De vennoten, woonachtig te Tilburg zijn: 
- A.G. Konings geboren 03.11.1885 woont Van Kinschotplein 6  
- A.A.J. Konings geboren 21.08.1910 woont Van Alkemade-

str.8a  
- F.J. Konings geboren 14.06.1915 woont Van Kinschotplein 6  
- W.M. Konings geboren 15.08.1916 woont Van Kinschotplein 

6  
- C.J. Konings geboren 18.01.1920 woont Van Kinschotplein 6  
 
Er wordt een restrictie toegevoegd: “Alleen de vennoot Adrianus 
Godefridus Konings is gerechtigd voor de firma te teekenen”. 
 
Onbeschrijfelijk verdriet  
De ontreddering na het overlijden van de oudste zoon in mei 
1940 is nog lang niet voorbij, als in de eerste maanden van 1943 
het ongelooflijke gebeurt wanneer twee zonen kort na elkaar aan 
een besmettelijke ziekte overlijden.  
Begin 1943 overlijden Frans en Kees, 27 jaar en bijna 23 jaar, 
kort na elkaar in het Elisabethziekenhuis, Frans op 15 januari en 
Kees op 26 februari. Op dinsdag 19 januari wordt Frans begra-
ven, op maandag 1 maart vindt de uitvaart van Kees plaats. 
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Wat is er gebeurd? 
De vooronderstelling dat zo’n dramatische gebeurtenis tot in 
lengte van jaren gesprekstof zal zijn binnen de familie, blijkt niet 
te kloppen. Mijn grootouders, noch mijn vader of ooms en tantes 
hebben ooit in mijn bijzijn herinneringen opgehaald aan wat er 
eind 1942, begin 1943 is gebeurd en hoe ze dat hebben beleefd. 
Het verdriet is schijnbaar te groot.  
 
Met gegevens uit de Burgerlijke Stand en flarden herinneringen 
van Rika Konings, hebben we een poging gedaan om het drama 
te reconstrueren. 
 
Besmetting met tyfus 
Janus sr. is samen met zijn zonen Frans en Kees bezig met het 
aanleggen of repareren van het rioolsysteem van Huize Assisië 
te Udenhout. Er worden onvoldoende hygiënische voorzorgs-
maatregelen genomen waardoor de beide zonen besmet raken.  
Ook hun moeder en zus Riet worden ziek, maar zij herstellen. 
 
Rika Konings, dochter van Rinus, broer van Janus, is stellig. 
Haar oom Janus wordt besmet, maar wordt niet ziek en kan daar-
door ongehinderd zijn beide zonen, zijn vrouw Fien en dochter 
Riet infecteren. Geen van de vrouwelijke gezinsleden overlijdt 
omdat vrouwen volgens Rika een betere afweer zouden bezitten 
dan mannen. 

Bidprentjes van Kees en 
Frans Konings  
 
Wat moeten we met dit ver-
haal? We proberen bevesti-
ging te vinden voor de uit-
spraken van Rika. Wikipedia 
vertelt ons dat het zeer waar-
schijnlijk om buiktyfus gaat. 
Buiktyfus is een darminfectie 
die wordt veroorzaakt door 
salmonella typhi.  
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De infectie wordt overgedragen door het eten of drinken van door 
fecaliën besmet voedsel of water. Symptomen zijn: buikpijn, 
hoge koorts, hoofdpijn, verwardheid, constipatie, darmbloeding 
en darmperforatie. De incubatietijd is 8-21 dagen en de ziekte 
duurt enige weken na het optreden van de symptomen. 
Er bestaan inderdaad asymptomatische dragers die de bacterie 
bij zich dragen maar zelf niet ziek worden. Ze kunnen anderen 
ongehinderd infecteren. Over een grotere weerstand van vrou-
wen tegen tyfus lezen we weinig concreets. Vrouwen hebben 
vanwege hun moederrol in algemene zin een betere afweer te-
gen bedreigingen door ziekten omdat ze ongeboren leven moe-
ten beschermen. Onbehandeld is de mortaliteit minimaal 10%.  
Op grond van deze prognose moeten we constateren dat Frans 
en Kees, beiden jonge kerels in de bloei van hun leven, domme 
pech hebben gehad. Drie jonge zonen overlijden kort na elkaar. 
Hoe verwerkt een gezin zoveel verdriet? Ik denk dat moeder Fien 
nooit aan verwerking is toegekomen. Het verdriet heeft haar toch 
al harde karakter extra ongenaakbaar gemaakt. 
 
Het leven gaat door 
Mijn grootvader vindt een jaar later de moed om het overlijden 
van zijn zoons te melden bij de Kamer van Koophandel. De 
droom van een voortvarend familiebedrijf wordt, ondanks de 
grote bijna ondragelijke tegenslagen, niet opgegeven. De oorlog 
is voorbij, de wederopbouw is begonnen. Er is veel werk aan de 
winkel. 
In de archiefstukken van de Kamer van Koophandel lezen we 
“dat op 1 maart 1944 door de beherend vennoot A.G. Konings 
wordt gemeld dat zijn zoons Franciscus Johannes Konings en 
Cornelus Johannes Konings wegens overlijden uit de vennoot-
schap zijn getreden”. 
 
Bert wordt ook loodgieter  
Door het wegvallen van 3 zonen in korte tijd, krijgt het perso-
neelsbestand van het loodgietersbedrijf van A.G. Konings en Zo-
nen een flinke knauw. Jongste zoon Bert verlaat daarom het bak-
kersvak en vormt met zijn vader en zijn broers Janus jr. en Wim 
een nieuw team. Janus jr. is het enige teamlid dat de vereiste 
diploma’s haalt. Hij is nu oudste zoon en heeft zeker aspiraties 
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om een leidende rol in het bedrijf te gaan spelen, omdat het be-
drijf na het overlijden van de stichter alleen kan blijven voortbe-
staan als de eigenaar over de vereiste papieren beschikt.  
 
Mien gaat het huis uit 
Dochter Mien nadert de volwassenheid. Als haar broers Frans en 
Kees overlijden is zij 22 jaar. Haar nicht Rika Konings stelt in een 
interview uit 2004 dat moeder Fien haar dochter zou hebben ver-
stoten. Het zijn zware woorden, maar er zit waarschijnlijk een 
kern van waarheid in. 
Het waren botsende karakters, koppigheid en onverzettelijkheid 
van beide kanten. Er zijn verder geen exacte gegevens bekend; 
we weten niet wat de concrete aanleiding is en op welke datum 
ze vertrekt.  
 
Mien komt na enige omzwerving terecht bij een man wiens vrouw 
permanent is opgenomen in een psychiatrische inrichting.  
In de herinnering van een deel van de familie wordt “stoute Mien” 
getransformeerd in een soort Florence Nightingale die zich ont-
fermt over een vrouw met een ziekelijke dochter, die zij vele jaren 
liefderijk verzorgt. Als dank voor bewezen diensten erf zij de wo-
ning van de dankbare moeder, maar de erfenis wordt van haar 
afgenomen door haar hardvochtige zoon, nota bene een priester. 
Dit verhaal lijkt als twee druppels water op het werkelijke levens-
verhaal van haar nicht Nelly, (aangenomen) dochter van oom 
Jan Konings.  
Raadpleeg het verhaal “De Lantaarnopsteker”.  
 
Wederopbouw 
Na de tweede wereldoorlog komt de woningbouw weer op gang. 
Projecten die door oorlogsgeweld zijn stilgelegd, worden weer 
opgestart. Gelukkig is er in Tilburg weinig schade aan woningen 
en gebouwen. Er kan dus meteen begonnen worden met de uit-
breiding van het woningbestand. Dat is dringend nodig want er is 
sprake van een storende woningnood. Stellen die willen trouwen 
moeten hun huwelijk uitstellen of gaan inwonen bij familie of der-
den. 
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Daarom neemt de gemeente Tilburg het voortouw. Er worden in 
de jaren na de oorlog 35.000 woningen bijgebouwd, eerst in be-
staande wijken binnen de ringbanen (Fatima, Oerle en Berkdijk) 
en daarna buiten de ringbanen (Groenewoud en Jeruzalem). In 
bestaande wijken (Zorgvlied, De Reit, Het Zand en Wandelbos) 
worden lege plekken opgevuld met nieuwe huizen. Pas in 1968 
zet de gemeente haar bouwactiviteiten op een heel laag pitje. 
Er is volop werk voor bouw gerelateerde vaklui zoals metselaars, 
timmerlieden en ook loodgieters. De naoorlogse jaren worden 
voorspoedige jaren voor Janus Konings en zijn zonen. 
 

1950-1960: Grote werkplaats, gouden bruiloft, 
Fien overlijdt 
 
Dit decennium zal het meest dramatische worden uit de hele 
reeks. Het heeft alle kenmerken van een klassiek drama waarin 
het noodlot de centrale rol speelt.  Mensen worden als speelbal 
van niet te bedwingen machten en emoties meegesleept naar de 
afgrond.  
 
Mijn vader, Janus jr., is als enige in de familie een avondstudie 
begonnen om zijn diploma’s vakbekwaamheid te halen. Op 23 
februari 1949 krijgt hij van het Ministerie van Economische Zaken 
de mededeling dat hij officieel voldoet aan de eisen van vakbe-
kwaamheid als waterfitter, gasfitter en loodgieter. Het gaat om de 
diploma’s: 
 
- Vakbekwaamheid Lood 
- Vakbekwaamheid Gas 
- Vakbekwaamheid Water 
 
Hetzelfde jaar meldt hij zich aan als detaillist in gasverwarmings-
apparaten bij de op 29 december 1948 opgerichte stichting 
VEKO (Stichting ter bevordering van de detailhandel in verwar-
mingsartikelen en kookapparaten).  
Een maand later gaat Janus sr. naar de Kamer van Koophandel 
om enkele ingrijpende wijzigingen binnen de firma te melden. 
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Firmanten krijgen meer bevoegdheden 
Op 21 april 1950 wordt aan KvK meegedeeld dat Norbertus Adri-
anus Konings geboren 21 mei 1924, is toegetreden tot de ven-
nootschap. Op 26 mei wordt dit in het handelsregister ingeschre-
ven. De beherend vennoot A.G. Konings, heeft de formele be-
voegdheden van zijn medevennoten verruimd. In juridische ter-
men klinkt dat zo: 
 
Alle vennoten zullen optreden als beherende en mitsdien hoof-
delijk voor het geheel aansprakelijke personen. Voor alle hande-
lingen en verbintenissen, waardoor de vennootschap aan derden 
wordt verbonden of derden aan de vennootschap, of het verlenen 
van kwijting, waar van het onderwerp of het bedrag een som van 
f. 250.-. tenbove gaat, is de handtekening of medewerking van 
A.G. Konings vereist, voor het vervreemden, verpanden, verhu-
ren of bezwaren van de roerende of onroerende goederen aan 
het vennootschap toebehorende, of het verstrekken of ontvan-
gen van geldleningen of het verkrijgen of huren van roerende of 
onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, het doen 
van speculatie, het voeren van rechtsgedingen en het berusten 
in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen alsmede het 
aannemen en ontslag van personeel, het verlenen van procuratie 
(zullende intussen een verleende procuratie steeds door een der 
vennoten kunnen worden ingetrokken) het accepteren, endosse-
ren* of avaleren** van wissels en ander handelspapier en in het 
algemeen van alle belangrijke handelingen, de vennootschap 
betreffende en voor het ondernemen van die zaken welke niet 
behoren tot de gewone werkkring der vennootschap, is even-
eens de handtekening en medewerking van A.G. Konings ver-
eist. 
* endosseren is het aanbrengen van een paraaf op de rugzijde 

van een betaalmiddel (cheque, handelspapier, wissel, order-
briefje) waardoor de eigendom aan een derde wordt overge-
dragen. 

** avaleren is als de volmachtgever zich persoonlijk als borg ver-
bindt aan de volmacht.  

 
De opleidingen van Janus jr. vormen de formele basis waarop de 
firma kan blijven functioneren, ook als de 65-jarige Janus sr. de 
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firma verlaat of overlijdt. Het bedrijf kan zich weer zonder proble-
men op de toekomst richten. Op 6 februari 1951 wordt aan de 
KvK gemeld dat de Fa A.  Konings en Znn. naast koperslagerij 
en loodgietersbedrijf, vanaf 1921 tevens gasfitters- en waterfilter-
bedrijf, voortaan ook detailhandel zal drijven in sanitaire artikelen 
en gasverbruikerstoestellen. Op 7 februari 1951 wordt deze uit-
breiding ingeschreven in het handelsregister. 
Bert trouwt op 27 februari 1952 en gaat bij zijn ouders wonen 
boven de werkplaats waar een appartement is gemaakt. 
 
Machtsconflict in wording 
Er groeit al enkele jaren een conflict tussen Janus jr. en zijn twee 
broers. Hoe Janus sr. en Fien met deze groeiende spanning om-
gaan is niet duidelijk. Pappen en nathouden waarschijnlijk, want 
het probleem is erg ingewikkeld.  
 
Janus jr. denkt in een machtspositie te verkeren en laat dat zijn 
broers ongetwijfeld voelen. Wim is een harde werker maar heeft 
niet de capaciteiten om zich theoretisch in zijn vak te bekwamen, 
Bert is een omgeschoolde bakker, eveneens zonder papieren. 
Ze zijn dus sterk afhankelijk van hun oudere broer.  
 
Janus jr. heeft als enige firmant een gezin dat is uitgegroeid tot 6 
kinderen, zijn beide broers zijn kinderloos. Het overeengekomen 
beloningssysteem, gebaseerd op gelijke beloning voor hetzelfde 
werk, houdt onvoldoende rekening met de grote verschillen in 
kosten voor levensonderhoud van de afzonderlijke firmanten. En 
wat te denken van de diploma’s van Janus jr., die rechtvaardigen 
toch een hogere beloning?  
 
Daarbij moet extra in ogenschouw worden genomen dat zelfstan-
digen niet in aanmerking komen voor kinderbijslag. Het is begrij-
pelijk dat de kinderloosheid voor Wim en Bert naast verdriet ook 
nog een lager loon tot gevolg kan hebben; emotie en zakelijkheid 
zijn bijna niet te scheiden. 
 
35-jarig bestaan en een nieuwe werkplaats 
De werkplaats aan het Van Kinschotplein is te klein geworden en 
de opslag van voorraden roept steeds meer problemen op. De 
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enige afdoende oplossing is een ruimere werkplaats op een be-
reikbare locatie. 
 
Er wordt een perceel grond, groot 296 m2 aangekocht, gelegen 
aan de Molenbochtstraat - hoek Koestraat, dichtbij het centrum 
van Tilburg. Het perceel biedt ook ruimte voor de toekomstige 
bouw van twee woningen, een voor Bert en een voor Wim. Er 
wordt het plan opgevat om in 1956 ter gelegenheid het 35-jarig 
bestaan van de zaak, een nieuwe werkplaats te openen. 

 
Deze foto is in 1956 gemaakt ter gelegenheid van de feestelijke opening van de 
nieuwe werkplaats. De exacte datum is ons niet bekend. 
Van links naar rechts: Bert Konings; Christ Lebbink, boekhouder en financieel 
adviseur; Wim Konings; onbekend persoon; Janus Konings jr.; onbekend per-
soon; Janus Konings sr.  
 
Op de achtergrond zien we een rek met snijkoppen van verschillende grootte. 
Hiermee wordt schroefdraad gesneden in metalen leidingen. Links van Bert zien 
we nog net een stukje van een apparaat (kraalbank) om een plaat zink een be-
paalde vorm te geven. Vaak de vorm van een dakgoot of afvoerpijp, gas- en wa-
terleiding. Let op de geweldig grote bloemstukken; men gunt de firma Konings 
het succes. 

 
Dit gemeenschappelijk doel kan de aandacht afleiden van de 
hardnekkige verschillen in opvatting tussen de vennoten.  Dat zal 
niet gaan werken, want de meningsverschillen blijven bestaan. 
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De aanpak doet denken aan een echtpaar dat hun slechte relatie 
denkt te kunnen verbeteren door het verwekken van een “ver-
zoeningskind” dat vaak geen gelukskind wordt, maar kind van de 
rekening. 
 

Janus, de grondlegger van de 
firma wordt terecht apart gefoto-
grafeerd achter het bureau in 
het kantoortje. Hij is de 70 al ge-
passeerd en rustend vennoot.  

 
Dat er reden tot trots is, 
laten actuele foto’s zien 
die via Google zijn ge-
download.  
 
We zien op de onderste 
foto de twee verdiepin-
gen en hoge werkplaats 
met ingang, en een zijin-
gang die naar de binnen-
plaats leidt waar de be-
drijfswagens worden ge-
stald en voorraden zijn 
opgeslagen. Op de mid-
delste foto  zien we de la-
ter bijgebouwde woon-
huizen van Bert en Wim. 
Het meest rechtse pand 
heeft de voordeur in de 
Koestraat. De werkplaats 
is klaar en de feestelijke 

opening is achter de rug, het leven van alledag kan weer worden 
hervat.  
De meningsverschillen tussen de broers staan evenwel nog vol-
ledig overeind. Waar zal dat toe leiden?  
Rond 2004 bezoek ik voormalige werkplaats die dan in gebruik 
is door een organisatie die cursussen en studiesessies organi-
seert op het gebied van yoga en een gezonde leefwijze. De heer 
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die me een rondleiding geeft is vol lof over Mientje, de vrouw van 
Bert, van wie zij het pand huurden. 
 
Met de gouden bruiloft van hun ouders in het verschiet, 8 juli 
1958 is de feestelijke datum, mag de boel niet escaleren. Het 
feest moet een dag van voldoening en succes worden en niet 
van ruzie en conflict.  

 
Verzoening met dochter Mien 
Het overlijden van dierbaren, maar ook vreugdevolle gebeurte-
nissen zoals bruiloften, worden vaak aangegrepen om familieve-
tes glad te strijken, conflicten op te lossen en vrede te sluiten. 
Dochter Mien is het “zwarte schaap” van de familie, het feest is 
zonder haar niet compleet. Janus jr. krijgt als oudste nog levende 
zoon, de opdracht om naar zijn zus Mien in Eindhoven te gaan 
en haar namens haar ouders uit te nodigen om bij het feest aan-
wezig te zijn.  
 
Hij wil niet alleen gaan en nodigt mij, 19 jaar oud, uit om hem te 
vergezellen op zijn vredesmissie. We huren beiden een Solex en 
gaan op weg naar Eindhoven. Vanwege de straffe tegenwind 
wordt het een moeizame tocht, we moeten flink meetrappen om 
vooruit te komen. 
 
Mien woont samen met de heer Giebels. Zijn vrouw is, zoals we 
weten, levenslang opgenomen in een psychiatrische instelling. 
We worden vriendelijk ontvangen en vragen haar formeel om op 
het feest aanwezig te willen zijn.  Zij neemt de uitnodiging aan;  
de “verloren dochter” komt weer naar huis.  
 
Op de terugweg hebben we de wind mee. Ik herinner me dat we 
diverse keren stoppen om de motor van de Solex te laten afkoe-
len. Die dag voel ik me op die dag deelgenoot in een familiege-
heim waarvan nu het tipje wordt opgelicht. Ik verbaas me met 
terugwerkende kracht, dat ik nu ik zo dicht bij familiezaken be-
trokken ben, verzuim aan mijn vader om toelichting en uitleg te 
vragen. Het wordt een geslaagd feest. Het huis staat vol cadeaus 
en bloemen.  
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Gouden bruiloft 
Op 8 juli 1958 zijn Janus en Fien 50 jaar getrouwd. Ze zijn beiden 
72 jaar en schijnbaar in goede gezondheid. 

Ze moeten jarenlang naar dit 
moment hebben toegeleefd, 
want als de feestelijke dag ein-
delijk is aangebroken blijkt dat 
ze kosten noch moeite hebben 
bespaard om er een onvergete-
lijke “dag” van te maken. De 
beide foto’s tonen een trots en 
dankbaar echtpaar. 
 
Links voor de deur van Van Kin-
schotplein 6 waar Janus en Fien 
vanaf 5 januari 1929 wonen, on-
der bij de ingang van de kerk 
waar een soort erehaag staat 
voor het gouden echtpaar. Ja-
nus en Fien genieten met volle 
teugen van de aandacht. 

Het is niet te geloven dat Janus binnen enkele weken weduwnaar 
zal zijn en dat binnen enkele maanden het verval van zijn lood-
gietersbedrijf zal beginnen met de uittreding van zijn oudste zoon 

  Janus jr. Daar willen we nu even  
  niet aan denken.  
 

Ook nu is neef Kees Konings 
van de partij om de Hoogmis 
mee te celebreren. De familie 
Konings is immers een katho-
lieke familie, daar staan de pa-
ters, nonnen en onderwijzeres-
sen uit het gezin van broer Ri-
nus garant voor.  
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Janus heeft zijn broer Rinus en diens jonge gezin jarenlang ma-
terieel gesteund, want kinderen die naar het klooster gaan ver-
dienen geen loon maar kosten alleen maar geld.  
Ik ben op het tijdstip van de bruiloft ruim 1,5 jaar terug van het 
internaat van de Fraters van Tilburg en sta op het punt mijn mili-
taire dienstplicht te gaan vervullen. Opkomstadres: de Stoottroe-
pen te Blerick bij Venlo.  
Programma  
Het wordt een 3-daags festijn waarvan ik met volle overgave heb 
genoten. 

 
Dag 1:  Plechtige hoogmis met kinderen en kleinkinderen ge-

volgd door een feestelijk diner, receptie en een serenade 
van Kapelle St. Jan, compleet met hun mascotte, een 
bok 

 
Dag 2:  Receptie en feestavond voor collega-ondernemers, leve-

ranciers en vertegenwoordigers van vakorganisaties 
 
Dag 3: Feestavond voor de buurt en andere bekenden 
 

Achterste rij van links naar rechts: 
Ad Konings (oudste zoon van Janus Konings jr.); Jos Konings, (zoon van Goof 
Konings+ en Jes van Hees); Fien Konings en Goof Konings (tweeling van Janus 
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Konings jr); Frans Konings en Godelieve Konings (kinderen van Janus Konings 
jr.); echtpaar Mientje Konings-Bertens en Bert Konings (jongste zoon van het 
bruidspaar); echtpaar Cor Konings-van Hout en Wim Konings (zoon van het 
bruidspaar). 
Voorste rij van links naar rechts: 
Corrie Konings (jongste dochter van Janus Konings jr); Mien Konings (oudste 
dochter van het bruidspaar); echtpaar Jan van Santvoort en Riet van Santvoort-
Konings (jongste dochter van het bruidspaar); in het middelpunt het gouden 
bruidspaar; Jes Konings-van Hees (weduwe van oudste zoon Goof); het echtpaar 
Janus Konings jr. en Cor Konings-Moonen (zoon van het bruidspaar). 

 
De foto is genomen op 8 juli 1958 na een plechtige  Hoogmis in 
de parochiekerk van de Hoefstraat. De locatie is de achterplaats 
van café Van den Brekel, de horecagelegenheid waar Janus sr. 
elke zondag na de Hoogmis te vinden is om een kaartje te leggen 
en biljart te spelen. In dezelfde gelegenheid hebben de ouders 
van de bruidegom, Goof Konings en zijn vrouw Mien Hersmis, 30 
jaar eerder, op 20 september 1927, ook hun gouden bruiloft 
gevierd. 
 
Fien wordt ziek 
Fien heeft waarschijnlijk al langer hartklachten. Het was volgens 
haar dochter Riet een toen nog onbehandelbare aangeboren 
hartaandoening. Riet weet dat omdat zij jaren later ook hartklach-
ten krijgt, die erfelijk blijken te zijn. Ze ondergaat een zware, le-
vensbedreigende hartoperatie en blijkt dezelfde hartafwijking te 
hebben als haar moeder, maar ze kan gelukkig wel geholpen 
worden omdat de operatietechniek zich spectaculair heeft ont-
wikkeld. 
Fien heeft naar de gouden bruiloft toegeleefd, maar nu het feest 
voorbij is hoeft ze zich niet meer groot te houden. Ze geeft zich 
gewonnen. Het overlijden van haar 3 jonge zonen heeft ze nooit 
kunnen verwerken en altijd als een groot verdriet de rest van haar 
leven met zich meegedragen.  
Samen met mijn broers en zussen bezoek ik oma Fien op haar 
sterfbed. Op 1 augustus 1958 overlijdt zij thuis. Ik ben van lichting 
58-4 en moet begin augustus opkomen in Blerick (Venlo) om mijn 
dienstplicht te vervullen. Ik krijg dispensatie om de begrafenis bij 
te wonen. Gelukkig blijft dochter Mien enige tijd bij haar vader 
wonen, zodat weduwnaar Janus niet alleen in het grote huis moet 
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wonen. Wanneer Mien weer naar Eindhoven vertrekt is ons on-
bekend. Op 26 januari 1961 komt zijn nicht Nelly Konings enkele 
maanden bij Janus in huis. Op 24 augustus 1961 verhuist Nelly 
naar Halsteren bij Bergen op Zoom om de verzorging op zich te 
nemen van een oude dame en haar gehandicapte dochter (voor 
meer informatie zie “De Lantaarnopsteker”). 
 
Het overlijden van Fien zet de al gespannen verhoudingen bin-
nen het gezin verder op scherp. De voortekenen zijn duidelijk. 
Tijdens de begrafenis van moeder Fien zoekt Wim bij het verla-
ten van het kerkhof openlijk en emotioneel de confrontatie met 
zijn oudere broer Janus. Het waren bittere woorden. Janus jr. is 
bezig zijn hand te overspelen. Hij werpt zich waarschijnlijk te na-
drukkelijk op als leider van het bedrijf maar beseft niet voldoende 
dat zijn broers desnoods zonder hem verder willen gaan, en dat 
ook formeel kunnen. 
 
Ook al hebben ze niet de vereiste papieren, ze kunnen als het 
niet anders kan ook zonder hun oudste broer verder met het be-
drijf van hun vader. In de vestigingswet van 1954 is namelijk een 
clausule opgenomen dat in sommige gevallen een vestigingsver-
gunning kan worden verkregen op grond van een verklaring dat 
men over jarenlange ervaring als leidinggevende in een dergelijk 
bedrijf beschikt. Wim en ook Bert hebben jarenlang als firmant 
en mede-eigenaar gefunctioneerd. 
 
Escalatie 
Nu hun dominante moeder is overleden zit er geen rem meer op 
de ontwikkelingen. Janus sr. ziet dit met lede ogen aan. Hij is er 
de man niet naar om krachtdadig op te treden. Ik herinner me 
vaag dat Chris Lebbink, boekhouder en financieel adviseur van 
de firma, alles in het werk stelt om het uittreden van mijn vader 
te voorkomen. Hij heeft geen succes. 
In de ogen van Janus jr. is hij degene die het bedrijf van Adrianus 
Godefridus Konings van de ondergang kan redden. Hij heeft alle 
noodzakelijke diploma’s. Nu zijn broers geen prijs stellen op zijn 
bemoeienissen, zal hij weleens laten zien hoe daadkrachtig hij 
is. Janus jr. blijkt zijn maatregelen al te hebben getroffen. Het is 
zo goed als zeker dat hij pogingen heeft gedaan “zijn” klanten 
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mee te nemen naar het eigen bedrijf dat hij op het punt staat in 
het leven te roepen. De pesterijen richting zijn broers en zijn on-
realistische verwachtingen zijn geen goede start. Het voorspelt 
niet veel goeds.  
Toekenning van vergunningen 
Op 30 augustus 1958 verklaart de Stichting “Examens Gawalo” 
dat de examencommissie heeft gerapporteerd dat mijn vader het 
diploma gasfitter heeft behaald.  
 
23 oktober 1959 geeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Tilburg en Omstreken een vergunning af om onder de naam 
Loodgietersbedrijf “De Akomoon” een gasfittersbedrijf uit te oe-
fenen.  
 
20 november 1959 verklaart de Sociaal Economische Raad dat 
Janus jr. gelet de Vestigingswet Bedrijven 1954 voldoet aan de 
eisen voor vakbekwaamheid voor het waterfittersbedrijf en het 
loodgietersbedrijf. Mijn jongere broer Frans leert voor loodgieter 
en gaat in 1960 na het behalen van zijn diploma’s bij mijn vader 
in de zaak werken. 
 
Janus jr. verlaat officieel de vennootschap  
Op 12 oktober 1959 wordt door A.A.J. Konings, geboren op 21 
augustus 1910, wonende Van Alkemadestraat 8a, aan de KvK 
gemeld, dat hij uit de vennootschap stapt vanwege zelfstandige 
vestiging per 1 november 1959 van een eigen bedrijf onder de 
naam “A.A. Konings & Znn” en uittreedt als firmant van de Firma 
A. Konings & Zn.  
 
Dit wordt dezelfde dag officieel vastgelegd in het handelsregister. 
Het is duidelijk dat hij in eerste instantie de gevestigde naam van 
“Loodgietersbedrijf A.G. Konings” met een kleine wijziging heeft 
willen overnemen, maar daarop na protest van zijn broers moet 
teruggekomen.  
 
Tot onze verrassing lezen we in de stukken van de Kamer van 
Koophandel dat Janus jr. het veelvoud “zonen” gebruikt. Tegen 
beter weten in gaat hij er schijnbaar van uit dat niet alleen mijn 
broer Frans, maar ook ik bij hem in het bedrijf zou komen. 
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1960-1970: Janus sr. stopt, Bert en Wim gaan sa-
men verder, Janus jr. gaat alleen door  
 
Dit decennium wordt getekend door grote veranderingen in het 
functioneren van de vennootschap.  
 
Maart 1961: Janus sr. treedt terug 
Janus sr. blijft zo lang mogelijk deel uitmaken van de firma. Hij 
doet waarschijnlijk wat eenvoudige administratieve werkzaamhe-
den en neemt de telefoon op. Hij heeft daarmee nog een zinvolle 
taak en valt als man alleen niet in een zwart gat. 
Op 3 maart 1961, Janus is 75 jaar oud, houdt hij het officieel voor 
gezien en meldt de Kamer van Koophandel dat hij al per 15 no-
vember 1960, kort na zijn 75ste verjaardag, is teruggetreden als 
vennoot. De firmanaam blijft ongewijzigd. Het bedrijf van A.G. 
Konings bestaat dan 40 jaar. 
N.A.G. Konings stelt de KvK op 3 maart 1961 op de hoogte dat 
met ingang van 15 november 1960, A.G. Konings is teruggetre-
den als vennoot. Deze wijziging wordt op dezelfde dag inge-
schreven. 
 
1962- 1967: De ouderlijke woning wordt geleidelijk ontruimd 
Het is de bedoeling dat op termijn het ouderlijk huis wordt ont-
ruimd. Eerst wordt op 10 oktober 1962 het zakenadres van de 
firma verplaatst naar Molenbochtstraat 32, waar de nieuwe werk-
plaats is gevestigd. 
Wim en zijn vrouw Cor wonen in een krappe duplexwoning. Ze 
verhuizen op 4 maart 1964 naar Van Kinschotplein 6 en gaan 
inwonen bij vader Janus en broer Bert en zijn vrouw Mientje.  
 
December 1964 verhuist Janus sr.  
Janus sr. verhuist op 1 december 1964 voor langere tijd naar zijn 
dochter Mien in Eindhoven. De verhuizing kan een onderdeel zijn 
van een afgesproken rouleersysteem; nu zijn woonhuis aan het 
Van Kinschotplein op termijn zal worden ontruimd, heeft Janus 
sr. geen eigen huis meer. De oplossing is dat ieder van de kin-
deren (schoon)vader een tijdje in huis neemt. Na dochter Riet en 
schoondochter Cor van Hout is nu Mien aan de beurt. Ook Janus 
jr. zal zijn aandeel leveren. 
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Januari 1967: Wim en Bert verhuizen naar Molenbochtstraat 
Het zal nog twee jaar duren voordat de volgende stap wordt ge-
zet. Op 5 januari 1967 verhuizen Bert en Wim en hun vrouwen 
naar hun nieuwe woningen naast de werkplaats; respectievelijk 
een nieuwe woning in de Molenbochtstraat 34 en een woning 
aan Koestraat 90.  
 
Januari 1969: Janus jr. opent een nieuwe werkplaats 
Janus jr. zit rond 1959 in een overgangsfase. Hij moet wachten 
op zijn zoon Frans die nog op de ambachtsschool zit en pas vol-
gend jaar afstudeert. We weten uit eigen waarneming dat hij een 
tijdelijke werkplaats inricht in de Buurtstraat 9 (nu Deken San-
dersstraat), schuin tegenover de woning van zijn zus Riet, die in 
augustus 1956 daar met haar man is gaan wonen.  
In de komende 10 jaar zal hij op meerdere locaties zijn werk-
plaats hebben, tot het op 1 januari 1969 zover is: Janus jr. betrekt 
zijn nieuwgebouwde werkplaats aan de Kapt. Rondairestraat nr. 
14, op het industrieterrein “Loven”. 
Hij laat zijn volière verplaatsen van de Van Alkemadestraat naar 
de werkplaats van zijn eenmansbedrijf. Zijn zoon Frans is maar 
enkele jaren bij het bedrijf van zijn vader in dienst geweest. Hij 
heeft in 1964 na terugkomst uit militaire dienst, de samenwerking 
met zijn vader verbroken vanwege onbegrip en slechte werkver-
houdingen. 
 
Verhuur en verkoop ouderlijke woning 
De ouderlijke woning aan het Van Kinschotplein is vanaf januari 
1967 vrij van bewoning door leden van de familie Konings. Janus 
sr. heeft het pand waarschijnlijk tijdelijk verhuurd in afwachting 
van een definitieve beslissing. Persoonlijk heb ik weinig meege-
kregen van de feitelijke gang van zaken. Op 6 mei 1967 trouw ik 
en verhuis naar Etten-Leur. 
Ik ben er wel getuige van dat mijn grootvader in 1968 enige tijd 
inwoont bij mijn ouders in de Van Alkemadestraat. Mijn 82-jarige 
grootvader ziet er oud uit en maakt een vergeetachtige indruk. 
Het verrast mij dat in die inwoonperiode mijn vader belangrijke 
zaken met mijn grootvader doet. Het kan een uitvloeisel zijn van 
de afspraken die naar aanleiding van de erfdeling zijn gemaakt. 



57 
 

Op 11 maart 1968 wordt een akte van verkoop opgemaakt van 
het pand Van Kinschotplein 6 en een woning in de Van Berkum-
straat aan Janus jr.  
 
Hij verkoopt het pand en financiert met de opbrengst de bouw 
van zijn werkplaats die per 1 januari 1969 officieel zakenadres 
wordt van loodgietersbedrijf “De Akomoon”. Het huis aan de Van 
Berkumstraat blijkt bij zijn overlijden op 2 februari 1987 nog in 
zijn bezit te zijn. Broer Frans koopt het pand en zal daar jarenlang 
wonen.  
 

1970-1986: Het definitieve einde  
 
Op 5 april 1971 overlijdt Janus Konings, grondlegger van het be-
drijf in Tilburg. Op 27 februari 1973 overlijdt zijn zoon Bert op de 
zeer jonge leeftijd van 49 jaar. De vennootschap eindigt op de-
zelfde datum. De Firma Konings, gesticht op 20 juni 1942, wordt 
na 30 jaar opgeheven. Wim zet de bedrijfsvorm om in een een-
manszaak. Hij zal nog 7 jaar alleen het bedrijf runnen.  
 
Definitieve opheffing van loodgietersbedrijf A. Konings 
Op 26 maart 1980 wordt het bedrijf opgeheven. Wim is dan 64 
jaar oud. Hij zal nog een aantal jaren genieten van zijn vrijheid. 
Met zijn bootje “Plumber” is hij vaak in De Biesbosch te vinden. 
Hij overlijdt 14 dagen na zijn 70e verjaardag op 28 augustus 
1986. De jaren zonder zijn broer Bert vielen hem zwaar. Wim is 
een harde werker, maar voor bedrijfsvoering en administratie is 
hij niet geschikt. De beide weduwen blijven in hun huizen wonen 
en verhuren de werkplaats. Wanneer Mientje alleen overblijft 
wordt tot verkoop van het gebouw overgegaan en is ook in ma-
teriële zin de voormalige Firma Konings definitief opgeheven. 
 
Opheffing van loodgietersbedrijf “De Akomoon” 
Janus jr. weet uit jarenlange ervaring hoe moeilijk het is, om in 
een familiebedrijf te werken en financiën en relaties goed ge-
scheiden te houden. Ondanks deze wijze lessen slaagt hij er niet 
in met zijn zoon Frans een goede zakelijke samenwerking op te 
bouwen.  
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Hij heeft geen enkel begrip voor de wensen van een 17-jarige 
jongen die ook weleens op vakantie wil en wat extra’s wil bijver-
dienen. Frans wordt kort gehouden met de belofte dat later het 
bedrijf van hem zal worden. Een belofte die Janus jr. in zijn jeugd 
ook vaak gehoord zal hebben. Frans vervult zijn dienstplicht bij 
de Commando’s. Daar leren ze hem om verantwoordelijkheid te 
dragen en zelfstandig beslissingen te nemen. Dat is de leer-
school die hij nodig heeft.  
 
Na zijn diensttijd stapt hij resoluut uit de zaak. Dat is voor Janus 
jr. een grote teleurstelling. Hij zet zijn eenmanszaak zonder veel 
geestdrift en motivatie voort. Zijn werkplaats aan de kapitein 
Rondairestraat verhuurt hij, heft zijn bedrijf in 1974 op en gaat 
rentenieren. Later verkoopt hij zijn werkplaats. 
 
Symboliek 
Het is opvallend dat beide bedrijfspanden in gebruik komen van 
de “zachte sector”. De voormalige werkplaats aan de Molen-
bochtstraat zal gebruikt worden voor yoga en andere zin- en ba-
lanszoekende activiteiten, het pand aan de Kapt. Rondairestraat 
gaat een bedrijf huisvesten dat handelt in Chinese kruiden en dat 
opleidingen verzorgt tot kruidendeskundige. 
Wie er gevoelig voor is, kan er een poging in zien van hogere 
machten, de panden te zuiveren van jarenlange negatieve ener-
gie en ze te vullen met een positieve energie voor lichaam en 
geest.  
 

Adrianus Konings en Fien Vermeer en hun  
kinderen 
 
We hebben in de voorgaande pagina’s een beschrijving gegeven 
van de ups en downs van de familie van Adrianus Godefridus 
Konings, in directe relatie met de geschiedenis van het familie-
bedrijf dat hij heeft opgericht en geleid. Dat is een goede aanpak 
gebleken, omdat het op deze manier mogelijk is gebleken de be-
langrijkste gebeurtenissen uit het leven van Adrianus Konings en 
zijn vrouw en hun kinderen samenhang en betekenis te geven. 
Op 1 januari 2012 overlijdt Riet, de jongste dochter van Janus 
Konings en Fien Vermeer. Daarmee is de generatie kinderen van 
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Adrianus Godefridus Konings uitgestorven. De generatie die nu 
het stokje moet overnemen bestaat uit: 
- de nog in leven zijnde 5 kinderen van Janus Konings jr.  
- de nog in leven zijnde 2 kinderen van Riet Konings  
 
Ik, de oudste zoon van Janus jr., is tot nu toe de enige die pogin-
gen ondernomen heeft de recente en verder in de tijd liggende 
geschiedenis van de familie Konings in kaart te brengen. 
Het leven van mensen valt nooit volledig samen met het werk dat 
ze hebben verricht. Dat geldt ook voor mijn grootouders en hun 
kinderen.  
Voor de volledigheid en om recht te doen aan hun nagedachtenis 
geef ik daarom ter afronding van het familieverhaal mijn persoon-
lijke herinneringen aan mijn grootouders en hun kinderen. 
Ze krijgen daarmee meer gezicht, maar daar moet meteen aan 
worden toegevoegd dat de gezichten uit het hoofd worden ge-
schetst, hier en daar ondersteund door feitelijke gegevens.  
 
“De Loodgieter” is de laatste aflevering in een reeks van verhalen 
over de familie Konings. Het is het verhaal dat de meeste inspan-
ning en emotie heeft gevergd, omdat het gaat over mensen van 
vlees en bloed die ik persoonlijk heb gekend, mensen waarover 
echter nauwelijks materiaal beschikbaar is. 
In de toekomst, als er meer materiaal beschikbaar komt uit de 
archieven, kan de feitelijkheid de overhand krijgen en kunnen 
waarnemingen en herinnering getoetst worden aan de harde re-
aliteit. Wat blijft zijn mijn herinneringen. 
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Fien Vermeer 
 
Fien Vermeer is tot nu toe niet 
scherp in beeld gekomen omdat er 
erg weinig close-ups van haar be-
schikbaar zijn. 
 
Onderstaande foto bevestigt mijn 
herinneringen aan mijn oma: ge-
blokt, robuust en vastberaden. De 
foto moet naar schatting genomen 
zijn als ze enkele jaren is getrouwd. 
 
Fien trouwt op 8 juli 1908 en is dan 
22 jaar. Op de foto oogt ze rond de 

28 jaar oud. Ik ken haar als een streng en ernstig persoon die 
groter lijkt dat haar feitelijke afmetingen; ze zal ongeveer 1.60 m 
zijn geweest. 
 
Ik heb nooit van haar een knuffel gehad of een aai over mijn bol, 
je hield altijd eerbiedig afstand en paste wel op met grapjes ma-
ken. Er zijn diverse serieuze getuigen die mijn herinneringen be-

vestigen. Naar aanleiding van haar 
overlijden op 1 augustus 1958 wordt er 
een tekst samengesteld voor het ge-
dachtenisprentje. Zo’n tekst wordt ge-
wikt en gewogen, alle direct betrokke-
nen moeten er mee instemmen. De 
tekst liegt er niet om: 
 
“Zij was een sterke vrouw, op wie hare 
man kon vertrouwen; zij regeerde met 
straffe hand haar gezin, maar werd ge-
leid door haar liefde en zorg voor hen, 
die haar waren toevertrouwd”. 
Ze houdt haar gezin en de firma bij el-

kaar. Als ze overlijdt ontstaat er verwarring, de conflicten en me-
ningsverschillen escaleren, Janus jr. stapt uit de firma, er is geen 
straffe hand meer om orde op zaken te stellen. Op de gouden 
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bruiloft is zij 73 jaar, grijs haar en nog een stukje kleiner. Haar 
mond is ingevallen omdat ze haar tanden mist, maar de ogen 
priemen nog steeds. Hier staat een vrouw die drie zonen op 
jonge leeftijd verliest, een familiebedrijf bijeenhoudt en toch 
grootmoedig genoeg is om haar dochter Mien terug naar huis te 
halen, want zij hoort er, ondanks alles, gewoon bij op zo’n be-
langrijk moment. Zal ik ook, zoals zij overeind blijven als het 
noodlot mij zo zwaar zal treffen? 
 

Goof  
Goof wordt geboren op 5 mei 1909 als 
oudste zoon van Janus Konings en Fien 
Vermeer. We hebben hem tot nu toe al-
leen leren kennen van een bidprentje, in 
uniform met hoog gesloten kraag. Maar 
Goof was zoveel meer dan een gesneu-
velde militair. Zijn zus Riet beschrijft hem 
als een knappe kerel met donker haar en 
fonkelend zwarte ogen. Hij kon in woede 
ontsteken als het niet liep zoals hij wilde. 
 
 

Goof was ook een deskundig loodgieter, compleet met alle nood-
zakelijke diploma's. Het vak leert hij van zijn vader die hem, recht 
van school, meeneemt het dak op. Jaren later zal zijn vader dat 
moment aanwijzen als het werkelijke begin van zijn loodgieters-
bedrijf. 
 
Het lijkt vreemd dat een vader de medewerking van zijn 13-jarige 
zoon zo belangrijk vindt. Hij moet hard werken om alleen de kost 
te verdienen voor zijn vrouw en hun 8 kinderen. Is zo'n kind dan 
niet eerder een last dan een gemak? 
Daar vergissen we ons in. Goof is een stevige, uit de kluiten ge-
wassen knaap die met kop en schouder uitsteekt boven zijn 
slechts een jaar jongere broer Janus jr.  Het kan niet anders, 
Goof is zich vanaf het begin de rechterhand van zijn vader. Hij 
wil later een eigen bedrijf beginnen. dat zegt hij luid en duidelijk. 
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Huwelijk 
Goof (Godefridus Wilhelmus Matheus) Konings trouwt, 26 jaar 
oud, op 12 mei 1936 (akte 188) met de 24-jarige Jes (Johanna 
Henrica) van Hees, geboren te Tilburg op 3 juli 1911. 
Grootvader Goof Konings, 82 jaar oud, naamgever van zijn klein-
zoon, is  samen met Martinus van Hees, broer van de bruid, offi-
cieel getuige bij het huwelijk.  Hij is sinds 3 maanden weduwnaar 
en het moet voor hem niet gemakkelijk zijn geweest om de rol 
van bruiloftsgast te spelen.  
 
Goof en zijn bruid gaan in de wijk Koningshoeven wonen, ver van 
zijn ouderlijke huis. Het is een bewuste poging om afstand te ne-
men van zijn dominante moeder. Hij wil op eigen benen staan. 
Hij werkt al 15 jaar bij zijn vader en is toe aan een eigen bedrijf. 
Met zijn vader en broer Janus heeft hij het bedrijf opgebouwd en 
voelt er waarschijnlijk weinig voor om ruimte te maken voor zijn 
jongere broers Frans en Wim. Hij wil eigen baas zijn. 
 
Gezin 
Op 22 december 1937 wordt Adrianus (Jos) geboren. Hij is de 

stamhouder van de familie Konings, ge-
noemd naar zijn grootvader. 
Het is medio 1939. Op nevenstaande 
foto loopt ons een jongetje van 1,5-2 
jaar oud tegemoet dat plezier heeft in 
het leven. Het is mogelijk dat zijn vader 
de foto heeft genomen, vlak voordat hij 
wordt opgeroepen zich op zijn mobilisa-
tiedres te melden. Hij heeft zijn vader 
misschien nog een keer gezien tijdens 
een kort verlof. Goof sneuvelt op de 
Grebbeberg op 16 mei 1940, 14 dagen 
na zijn 31e verjaardag.  
 

Aan het doodsbericht is een periode van onzekerheid voorafge-
gaan: Goof wordt als vermist opgegeven, er is nog een kans dat 
hij leeft.  Jes is nog aan het herstellen van de geboorte op 16 
februari van een levenloos kind. 
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Nevenstaande foto heb ik in 2010 ge-
nomen tijdens een weekendje weg in 
de omgeving van de Grebbeberg. Er 
is ook een wandeling uitgezet langs 
de verdedigingslinies. Je komt dan 
langs de plek waar Goof is gesneu-
veld. 
Het is nu 2016, ik heb de wandeling 
nog steeds niet gemaakt. Het be-
vreemdt me dat ik zoveel voel bij een 
oom die ik niet gekend heb. Mis-
schien zorgt de ellende die zijn gezin 
na zijn overlijden is overkomen voor 
die sterke emotie. 

 
Jos krijgt rond zijn 25ste klachten. Wat voor klachten weet ik niet, 
maar het is ernstig en de vooruitzichten zijn slecht, zo slecht dat 
hij zijn verkering op de klippen ziet lopen. Het had iets met zijn 
endeldarm of darmen te maken. Oom Bert leed ook aan een-
zelfde soort kwaal en overlijdt jong in 1973.  
 

Beide foto’s zijn ge-
nomen tijdens de 
gouden bruiloft van 
Janus en Fien op 
18 juli 1958. Jos is 
20 jaar.  
Op de linkerfoto 
staat Jes in de rij 
om de gasten wel-
kom te heten. Ze 
neemt de plaats in 

die haar man Goof zou hebben ingenomen als hij nog in leven 
zou zijn geweest. 
Jos moet zijn baan bij Puijenbroek in Goirle opzeggen en wordt 
rond 1972 rolstoelafhankelijk. Zijn moeder wordt enkele jaren la-
ter opgenomen in verpleeghuis "De Hazelaar". Kort daarna raakt 
zij in coma om daar niet meer uit te ontwaken. Tante Jes overlijdt 
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op 18 maart 1982. Ook de gezondheidstoestand van Jos ver-
slechtert dermate, dat hij niet meer zelfstandig kan blijven wonen. 
Dat is een enorme teleurstelling voor hem. Jos bezoekt regelma-
tig tante Cor, mijn moeder.  Zij weet als geen ander wat het is om 
je zelfstandigheid te verliezen, in een rolstoel te belanden en 
aangewezen te zijn op de hulp van anderen. "Tante Cor weet wat 
het is". 
 
Jos overlijdt 10 jaar later op 28 maart 1992 in hetzelfde verpleeg-
huis als zijn moeder.  Het bericht van zijn overlijden bereikt mij 
niet persoonlijk en te laat om zijn begrafenis bij te kunnen wo-
nen. Ik herinner me momenten waarop ik aandrang voelde om 
naar "De Hazelaar" te gaan om mijn tante en neef te bezoeken. 
Het is er niet van gekomen. 
 

Jos en ik hadden als 12-jarigen hetzelfde ideaal: intreden bij de 
Fraters van Tilburg om ons in te zetten voor de mensheid. We 
zijn na enkele jaren teruggegaan naar huis. De tijd daarna zijn 
we elkaar ongewild en geruisloos uit het oog verloren. 
 
 Bidprentje Jos Konings: 
 

Geboren 22 december 1937 
Overleden 28 maart 1992 

 
Ter herinnering 

Jos is er niet meer. Hoewel niemand het had verwacht, is hij toch 
nog 54 jaar geworden. Dat feit mocht een aantal van ons vorig 
jaar december nog samen met hem vieren. 
Wij allen weten dat het leven van Jos bepaald niet over rozen 
ging. Een slopende ziekte bepaalde het karakter van zijn laatste 
twintig levensjaren. Was er aanvankelijk nog hoop; al snel wist 
Jos dat er voor hem geen beterschap meer mogelijk was. 
Na opname in “De Hazelaar” werd hij geconfronteerd met het 
verlies van zijn onafhankelijkheid en het gebrek aan privacy. De 
veelvuldige bezoeken van familie, vrienden en kennissen zijn 
hem beslist tot steun geweest. 



65 
 

Zijn poging iets van zijn zelfstandigheid terug te winnen door deel 
te nemen aan het project “Beschermd zelfstandig wonen” mis-
lukte door weer nieuwe ziekteverschijnselen. De laatste jaren viel 
het leven hem steeds zwaarder en gaf hij soms te kennen naar 
een einde te verlangen. Die wens is thans in vervulling gegaan. 
Verder lijden is hem bespaard gebleven. Laten we hem een voor-
spoedige reis naar een beter leven toewensen. 
 

Riet 
 
Riet wordt geboren op 14 augustus 1925 als het jongste kind van 
Janus en Fien. Ze komt ter wereld in de ouderlijke woning aan 
de Jacob van Oudenhovenstraat te Tilburg. 
Haar geboorte valt daags voor het feest van Maria Hemelvaart. 
Krijgt ze misschien daarom de voornaam Maria? Haar verjaar-
dag wordt meestal op 15 augustus gevierd omdat het in het ka-
tholieke zuiden een vrije dag is. 

 
Rietje met de mooie krullen  
Op de foto is ze ongeveer 14 jaar. Zij 
draagt een bloedkoralen collier met zil-
veren sluiting en dito armband. Deze 
foto-opstelling komt in de dertiger ja-
ren in katholieke milieus vaak voor. 
Het meisje moet naar voorbeeld van 
de H. Maagd Maria deugdzaam op-
groeien tot toekomstige echtgenote en 
moeder, de hoedster van haar gezin. 
Vanwege haar prachtige zwarte krul-
len prijkt Rietje als bruidsmeisje op de 
trouwfoto’s van haar broers Goof en 
Janus jr. Ik werp jarenlang dagelijks 
een blik op de niet te missen trouwfoto 
van mijn ouders die een centrale plaats 
boven het dressoir inneemt. 

Na het vertrek van zus Mien is Riet lange tijd, naast haar moeder, 
de enige vrouw in het gezin. Ik kom als klein kind bijna elke zon-
dag bij opa en oma op bezoek. Bij mij zet zich het beeld vast dat 
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Riet gedwee van aard is. Er wordt door haar moeder streng over 
haar gewaakt.  
 
Deze zelfde “zorgzaamheid” kan het gevolg zijn van de perikelen 
die tot het vertrek van zus Mien hebben geleid.  
Ik herinner me een vrijer van mijn tante. Een nette jonge man, 
beleefd en goed in het pak. Hij heeft een of andere administra-
tieve functie. Ik vind hem aardig, maar plotseling is hij verdwe-
nen. Als kind kun je je de vrijpostigheid niet veroorloven om te 
vragen waar hij gebleven is. Vele jaren later vraag ik tante Riet 
voorzichtig waarom het “uitging”. Ze kijkt peinzend voor zich uit 
en antwoordt niet. 

Plotseling duikt er een heel andere 
man op. Hij praat veel en is een echte 
grappenmaker. Wat een contrast met 
de vorige kandidaat. Ik merk dat er 
door mijn grootouders ontspannen op 
hem wordt gereageerd. Mijn grootva-
der en hij kunnen het goed met el-
kaar vinden. Deze man heet Jan van 
Santvoort, hij is nachtwaker en smid 
van beroep.  
 
Op 29 augustus 1955 trouwen Riet 
en Jan. Ze trekken tijdelijk bij haar 
ouders in. In de Buurtstraat wordt 
een nieuw blokje woningen gebouwd 
en een van de woningen, nr. 24, 

wordt van hen. Een jaar later, 20 augustus 1956 verhuizen ze 
naar hun nieuwe woning. Zij krijgen twee zonen, Jan en Freddy.  
Na de begrafenis van mijn vader, begin februari 1987, komt tante 
Riet na heel veel jaren weer bij mijn moeder op bezoek. Het con-
tact is allerhartelijkst. 
Daarna blijven ze contact houden. Als mijn moeder in 2001 in de 
“De Hazelaar” haar 95ste verjaardag viert, nodigt ze Riet en haar 
beide zonen uit op het feest. Het wordt een vreemde ontmoeting: 
twee onbekende werelden ontmoeten elkaar.  
Het is duidelijk te merken dat Jan en Freddy moeite hebben met 
wat ze zien in overeenstemming te brengen met de beelden die 
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ze door jarenlange eenzijdige informatie over ons, afgesplitste 
tak van de familie, hebben opgebouwd. Wij op onze beurt zijn 
helemaal blanco, we hebben uit de mond van onze vader nooit 
iets positiefs of negatiefs gehoord over  zijn broers en zussen. 
 
Foto op bidprentje 
Ik heb mijn neven nog gezien, bij de begrafenis van mijn moeder 
in 2003, op de 85ste verjaardag van hun moeder en haar uitvaart 
in januari 2013. Daarna heeft er geen contact meer plaatsgevon-
den; het familiegevoel blijkt niet meer te herstellen, we zijn van 
elkaar vervreemd. In 2004 heb ik in het kader van mijn familie-
onderzoek een aantal gesprekken gehad met mijn tante. Ze ver-
telt me vrijuit over de familie, maar is weinig spraakzaam over 
het vertrek van haar zus Mien en de rol van haar moeder daarbij. 
Ze zegt verder dat ze helemaal buiten het wel en wee van het 
familiebedrijf wordt gehouden. Na het overlijden van mijn moeder 
wordt er jaarlijks een reünie georganiseerd. Tante Riet ontbreekt 
nooit, ook al snappen haar kinderen niet waarom ze na al die 
jaren weer contact wil. Haar antwoord is duidelijk: “Het is het 
enige stukske familie dat ik nog over heb van Koningskant”. 
Jan van Santvoort overlijdt op 11 april 2002.  
 
Laatste beelden 
In augustus 2012 overlijdt mijn broer Frans. Na de condoleance-
bijeenkomst in “Kim’s Kroeg”, het café van zijn dochter Kim, aan 
het Piusplein, loop ik met tante Riet naar buiten. We praten wat 
en zoals altijd nodigt ze Gerda en mij uit voor een bezoek “en 
dan itte gezellig een stukse mee”. 
We nemen afscheid. Mijn tante wil niet naar huis worden ge-
bracht, ze loopt liever. Ze steekt de Piusstraat over, een dametje 
om door een ringetje te halen. Ik realiseer me dat ik nog eens 
met haar moet gaan praten, want zij is mijn enige en laatste ver-
binding met het gezin van mijn grootouders Janus en Fien. Dat 
komt er niet meer van. In de vroege uren van Nieuwjaarsochtend 
2013 overlijdt mijn tante, mijn generatie staat nu vooraan in de 
rij. 
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Janus 
 
Janus is de tweede zoon in het 
gezin van Janus Konings en 
Fien Vermeer. Hij is net als zijn 
moeder klein van stuk, maar hij 
mist haar temperament. Hij 
groeit op in de schaduw van zijn 
grote en flamboyante broer 
Goof. Samen met hem zijn zij de 
“oudsten”; de eerstvolgende 
zoon, Frans, is 5 jaar jonger.  
Aan de overkant van het Van 
Kinschotplein woont de familie 
Moonen.  De jongens uit beide 
gezinnen zijn leeftijdgenoten, ze 
trekken met elkaar op en komen 
bij elkaar over de vloer.  

Zo ontmoet Janus de 4 jaar oudere Cornelia (Cor) Moonen. Ze 
heeft jarenlang in Den Haag gewerkt als hulp in de huishouding 
en kindermeisje bij het onderwijzersgezin van de familie Haring.  
 
De familie Moonen komt uit Vlijmen. Vader Moonen werkt bij de 
PTT bij de aanleg van het telefoonnet in Noord-Brabant. Hij is 
ambtenaar en moet een andere standplaats kiezen, Den Bosch 
of Tilburg. Hij kiest voor Tilburg.  
We zagen een foto van Martinus Moonen en zijn vrouw Frida, 
een sober gekleed, wat boers echtpaar. Een duidelijk contrast 
met Janus en Fien. Het verschil in sociale status is blijkbaar geen 
bezwaar voor een huwelijk. Cor weet hoe het hoort, ze heeft tij-
dens haar Haagse jaren geleerd hoe een huishouden moet wor-
den gerund, ze is het leven in de grote stad gewend.  

 
Huwelijk en gezin 
Adrianus Antonius Josephus Konings, 27 jaar, geboren te Til-
burg, trouwt op 12 juli 1938 met Cornelia (Cor) Helena Moonen, 
31 jaar, geboren te Vlijmen.  
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De officiële getuigen bij het huwelijk zijn: Goof Konings, broer van 
bruidegom en Goof Konings, 83 jaar grootvader van de bruide-
gom. De ouders van de bruid zijn wel aanwezig maar tekenen de 
huwelijksakte niet. 
 
Kinderen 
Janus jr. en zijn vrouw Cor krijgen samen 7 kinderen: 
 Ad Konings geboren 7 mei 1939 
 Goof Konings geboren 14 juni 1940  
 Fien Konings geboren 14 juni 1940 
 Godelieve geboren 13 februari 1942, overleden 15 november 

1942  
 Frans geboren 12 juni 1943, overleden 23 augustus 2012 
 Godelieve Konings geboren 20 februari 1945 
 Corrie Konings geboren 9 februari 1947 

 
De foto is genomen in 
1948 op de plaats 
achter het ouderlijk 
huis aan de Van Alke-
madestraat.  
In volgorde naar 
lengte en leeftijd zien 
we van rechts naar 
links: Ad, Fien, Goof, 
Frans, Godelieve en 
Corrie. 

 
 
 
 

Janus overlijdt op 2 februari 1987 volledig onverwacht in zijn 
slaap in het Elisabethziekenhuis te Tilburg. Hij wordt 76 jaar oud. 
Geen van zijn broers is nog in leven, er kan geen vrede meer 
worden gesloten. Het zijn de vrouwen die dat zullen doen: Riet 
komt moeder thuis condoleren met het overlijden van mijn vader. 
Dat is het begin van regelmatig contact. Mientje, de weduwe van 
Bert, schrijft na de begrafenis mijn moeder:  
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Beste Cor 6 Febr. 
Mag ik U op de eerste plaats Hartelijk danken voor de koffietafel. 
In de Kerk en crematie was keurig in orde, gewoon af. ’t Zal voor 
U een diepe wond zijn, die langzaam dicht gaat. De kinderen en 
kleinkinderen die steunen U, dat weet ik zeker. Moge God u de 
kracht geven in deze moeilijke dagen. Ik laat nog weleens iets 
van me horen.  
Vandaag 12 uur is de sterfdag van Bert, die vergeet ik niet. Dank 
Ad van mij*. Hartelijk Gegroet en sterkte in de toekomst Mientje 
Konings-Bertens.  
 
* Ik heb mijn hersenen tevergeefs gepijnigd om te achterhalen 

waaraan ik de dank van mijn tante heb verdiend. 
 
Moeder naar het verpleeghuis 
Moeder overleeft vader 20 jaar. Ze woont tot haar 95ste levens-
jaar zelfstandig in dezelfde woning die zij in 1938 betrok; dat is 
65 jaar. Haar laatste twee levensjaren brengt ze door in verpleeg-
huis “De Hazelaar” te Tilburg. Zij houdt tot op hoge leeftijd zoveel 
mogelijk de regie over haar leven. Dat komt duidelijk tot uitdruk-
king in de briefjes die ze schrijft als het vertrek naar het verpleeg-
huis nadert. 
 
Lieve Allemaal 
Als ik niet meer ben. En als er dan nog 51.000 op de bank staan. 
Dan zou ik die graag verdeeld willen hebben. 
De eigen kinderen ieder 5000 
De kleinkinderen ieder 1000 Jose ook 
Lies een bloembakje, Zuster Romana een bloembakje 
Moeder 
 
Lieve allemaal 
Als ik de gelegenheid niet meer krijg om iets te zeggen, wil ik met 
dit briefje jullie allemaal hartelijk bedanken voor de goede zorgen 
die ik gekregen heb, en daardoor zolang hier in huis heb kunnen 
blijven. Hiermee wil ik Jose niet vergeten, en ons Corrie ben ik 
veel dank schuldig. Er wordt weleens gezecht wie het dichts bij 
het vuur zit warmt zich het best, maar dat is hier niet het geval. 
Ik heb jullie allemaal zo eerlijk mogelijk behandeld. Ik hoop dat 
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jullie met de rest wat er is ook zult doen. Een vraag heb ik aan 
jullie dat is onze Goof niet vergeten!  
 
Ook maakt ze een overzicht van alle opzeggingen en geeft aan-
wijzingen voor het versturen van rouwkaarten en het aanbieden 
van een bloemetje aan mensen die belangrijk voor haar zijn. 
  
Afzeggen  
Huishuur, Waterleiding, Telefoon, Gas en licht, Radiogids, 
brandverzekering, wettelijk aansprakelijk, ziekenfonds, sociale 
verzekering, Bejaardenbond, Zonnebloem, Thuiszorg, Giro en 
bank, Polis innen, Alarmapparaat, Stoel en kussen schoonma-
ken en bij de gemeente inleveren, ook van de deur-techniek. 
Pastorie een kaart sturen. Twee bonnen bij de kaart voor de kof-
fietafel: Chris Lebbink, Sjef v.d. Aa, Dre Janssens, Piet de Brou-
wer 
Ik ben geen donor. Moeder 
 
De verhuizing naar het verpleegtehuis lijkt wel een definitief af-
scheid van het leven. Maar niets is minder waar. Op haar bid-
prentje lezen we:  
 
“Toen ze eenmaal in “De Hazelaar” woonde sloeg ze de weke-
lijkse bezoeken aan haar kinderen geen enkele keer over. Zelfs 
niet als het eigenlijk beter was dat ze er niet op uit ging”. 
 
Moeder overlijdt 
Cor Konings-Moonen overlijdt op 12 november 2013 in het ver-
pleeghuis “De Hazelaar” aan ouderdom op de leeftijd van 97 jaar. 
De uitvaart en crematie zijn geheel volgens haar wens verlopen. 
De financiële middelen worden verdeeld zoals zij heeft aangege-
ven en de afhandeling van de andere materiële zaken verlopen 
in goede harmonie. 
 
We citeren nogmaals uit de tekst op haar bidprentje: 
“We zijn opgelucht dat het niet zo ver is gekomen dat zij door 
reuma en jicht volledig hulpbehoevend zou zijn geworden. Haar 
is gelukkig een lang ziekbed bespaard”. 
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Familiedag 
Het is een onwennig en verdrietig gevoel dat er na haar overlij-
den geen ouderlijk huis meer is.  De kinderen zijn nu wees en 
beseffen dat de kans groot is dat ze elkaar in de toekomst maar 
weinig meer zullen zien. Daarom spreken ze af om jaarlijks, het 
laatste weekend van augustus een familiedag te organiseren. 
We starten in 2004 en anno 2016 kunnen we terugkijken op 11 
geslaagde bijeenkomsten. De familiebijeenkomst van augustus 
2016 is afgeblazen vanwege een aantal afmeldingen. Het is te 
hopen dat we in 2017 weer een familiedag kunnen organiseren. 
Zonder deze jaarlijkse ontmoeting is de kans groot dat we elkaar 
nauwelijks meer zullen zien.  
 

Mien 
 
De oudste dochter van Janus en Fien wordt geboren 15 februari 
1921. Zij is de “mystery guest” in ons familieverhaal. De beide 
foto’s zijn rond 1968 genomen in het huis te Eindhoven waar 
Mien samenwoont met dhr. Giebels. Janus is teruggetreden uit 
het bedrijf, heeft zijn huis aan het Van Kinschotplein verkocht en 

kiest ervoor nogmaals terug te gaan naar zijn dochter in Eindho-
ven om daar de laatste jaren van zijn leven door te brengen. Mien 
is in 1958 ter gelegenheid van de gouden bruiloft van haar ou-
ders weer in genade aangenomen. Na het overlijden van haar 
moeder heeft Mien en paar jaar bij haar vader ingewoond, maar 
is daarna weer naar Eindhoven teruggegaan. Het postuur en de 
houding van Mien lijken sterk op die van haar moeder: robuust 
maar zorgzaam. 
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Janus sr. overlijdt op 6 april 1971 te Tilburg. Hij wordt 85 jaar. 
Het moet voor Mien een grote voldoening zijn geweest haar va-
der de laatste jaren van zijn leven een thuis te hebben kunnen 
geven. Mien overlijdt op 5 juni 2001 te Eindhoven. Zij wordt 80 
jaar. Sinds dat ene bezoek aan haar in 1958, heb ik nooit meer 
contact met haar gehad. Met verbazing moet ik constateren dat 
ik nooit de behoefte heb gevoeld om mijn grootvader en mijn 
tante in Eindhoven te gaan bezoeken.  

Wim 
 
We hebben wel een trouwfoto maar 
weten niet wanneer Wim Konings 
met Cor van Hout trouwt. 
Wel herinner ik me dat zij een tijdje 
bij ons thuis inwonen. Dat moet rond 
1948-1949 zijn geweest. Ze krijgen 
de zolderverdieping ter beschikking. 
De woningnood is erg hoog en hun 
behoefte om te trouwen moet wel 
groot zijn als je op zolder wilt wonen 
bij een gezin met 6 kleine kinderen. 
Je zou bijna denken dat het een 
spoedhuwelijk is, dat Cor in ver-
wachting is. Dat is niet het geval 

want ze blijven kinderloos. We denken dat Wim het huis uit wil. 
Ik weet dat ze daarna bij het Paduaplein hebben gewoond, vlak-
bij het openbare badhuis. Later wonen ze in de Schalk Burger-
straat.  
 
Tante Cor is een nerveus, afhankelijk persoon. Wat meteen bij 
haar opvalt is het ontbreken van wenkbrauwen. Ze zijn vervan-
gen door twee dunne potloodstreepjes. Het kan zijn dat zij geen 
wenkbrauwen heeft maar het is aannemelijker dat ze haar wenk-
brauwen epileert, conform het modebeeld van de 30er en 40er 
jaren. In de 50er jaren zijn de volle natuurlijke wenkbrauwen weer 
mode, maar ik heb mijn tante altijd met potloodlijntjes gezien. 
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Wim is niet zo’n studiebol, maar werken kan hij als de beste. Hij 
is een man van weinig woorden. Als hij samen met zijn broer het 
loodgietersbedrijf van hun vader overneemt, is Bert degene die 
de officiële en administratieve handelingen verricht, zoals het uit-
brengen van offertes en het doorgeven van mutaties aan de Ka-
mer van Koophandel. Als Bert op jonge leeftijd overlijdt, krijgt 
Wim het erg moeilijk om zijn eenmansbedrijf draaiende te hou-
den, maar hij gaat toch alleen door.  
 
Alleen door 
Wilhelmus Marinus Konings en weduwe J.W. Konings-Bertens 
ondertekenen een verklaring dat op 7 februari 1973 de vennoot-
schap is ontbonden door het overlijden van vennoot N.A.G. Ko-
nings.  
 
Aansluitend wordt in een aparte bijlage vermeld dat vanaf 7 fe-
bruari 1973 de Firma A. Konings en Zn., Loodgietersbedrijf Mo-
lenbochtstraat 32, gevestigd in mei 1921, als eenmanszaak zal 
worden voortgezet door de tegenwoordige eigenaar. Op 27 fe-
bruari 1973 wordt deze wijzigingen ingeschreven in het handels-
register.  
Wanneer Wim als eigenaar van het eenmansbedrijf een nieuwe 
start maakt is hij 57 jaar oud. Zijn huwelijk is kinderloos gebleven 
en er is dus geen opvolger.  
 
Het 5 man sterke loodgietersbedrijf van Janus Konings is ineen-
geschrompeld tot een eenmansbedrijfje, eigenlijk twee een-
mansbedrijfjes als we “De Akomoon” meerekenen; beide bij ge-
brek aan opvolgers ten dode opgeschreven. 
Wim blijft tot maart 1980 aan het werk; zeven jaar, tot zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd. Als hij bijna 65 jaar is houdt hij het voor 
gezien. Dan krijgt hij volop tijd om te gaan varen met zijn boot die 
de toepasselijke naam “Plumber” heeft. De zonen van zijn zus 
Riet zijn vaak op de boot van hun oom te vinden. 
28 augustus 1986 overlijdt hij op 70-jarige leeftijd. Hij laat een 
hopeloos verdrietige en hulpeloze vrouw achter. Ik herinner me 
dat mijn zus Corrie tante Cor nog een tijdje heeft geholpen met 
het op orde houden van haar huis en het doen van boodschap-
pen.  
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Bert 
 
Bert wordt geboren op 
21 mei 1924. Het is 
niet de bedoeling dat 
hij, net zoals zijn an-
dere 5 broers, ook 
loodgieter zal worden. 
Hij wil bakker worden 
maar de dramatische 
gebeurtenissen in het 

gezin zorgen ervoor dat hij toch moet besluiten in het bedrijf van 
zijn vader te gaan werken om het gat enigszins te dichten dat is 
ontstaan door het kort na elkaar overlijden van 3 van zijn broers. 
 
Bert leert zijn vrouw Mientje kennen tijdens zijn frequente bezoek 
eind 1942, begin 1943 aan het St. Elisabethziekenhuis. Zijn 
broers Frans en Kees en ook zijn moeder zijn daar opgenomen 
vanwege een tyfusbesmetting. De zieken liggen in quarantaine 
en Bert komt aanvullende voeding brengen. Dat moet hij afgeven 
bij de keuken van het ziekenhuis. Mientje werkt daar en neemt 
regelmatig de spullen in ontvangst die Bert brengt.  
Bert is pas 18 jaar, veel te jong om te trouwen. Een jarenlange 
verkering volgt, tot de woning boven de werkplaats gereed is en 
het echtpaar op 27 februari 1952 de knusse verdieping kan be-
trekken. Bert is dan bijna 27 jaar. Het is mogelijk dat ze enige tijd 
eerder zijn getrouwd en tijdelijk in de ouderlijke woning zelf heb-
ben gelogeerd tot de verdieping gereed was. Ook dit huwelijk 
blijft kinderloos. 
In de veertiger jaren was het gebruikelijk dat familie een aandeel 
leverde in de voeding van de zieke familieleden die in het zieken-
huis waren opgenomen. Omdat tyfus een zeer besmettelijke 
ziekte is liggen de beide broers van Bert en zijn moeder en zus 
in quarantaine. Via een aparte achteringang levert hij dagelijks 
brood en telkens is daar Mientje Bertens die het voedsel in ont-
vangst neemt. Er groeit iets moois tussen beiden en dat leidt tot 
een huwelijk.  
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Ofschoon Bert en Mientje erg graag kinderen willen, blijkt dat niet 
mogelijk ondanks langdurige medische aandacht voor hun kin-
derloosheid. Bert krijgt op jonge leeftijd een ongeneeslijke darm-
ziekte en overlijdt op 6 februari 1964, 39 jaar oud. Mientje over-
leeft haar man nog vele jaren en overlijdt in 2003 als gevolg van 
een hersenbloeding.  
 
Tot slot 
Bij het onderzoek naar de levens van verre familieleden heb ik 
herhaaldelijk de adem ingehouden bij de ontdekking van nood-
lottigheden die nauwelijks te begrijpen zijn. De dood van bijna 
alle pasgeboren kinderen, het afbranden van huis en haard, bit-
tere armoede en ontsporingen die veel verdriet veroorzaken. Al 
deze ervaringen worden opgeslagen in het DNA en het collec-
tieve geheugen van familieleden. Je hoopt dat deze ervaringen 
de volgende generaties zullen behoeden voor nieuwe tegensla-
gen. Vaak blijkt echter dat ziekten, psychische problemen en be-
paalde karaktereigenschappen worden doorgegeven en oorzaak 
worden voor herhaling van fouten. Om moedeloos van te wor-
den. 
Als ook mijn directe Konings-familie, mijn grootouders, ooms en 
tantes, het slachtoffer blijken te worden van noodlottig tegenslag 
en eigen ondoordachte beslissingen dan is de confrontatie extra 
heftig. Verandert er dan nooit iets? Kun je dan echt niet ontsnap-
pen uit de omarming van je “erfelijke belasting”? Natuurlijk wel. 
De mensheid heeft zich in de loop der eeuwen op spectaculaire 
wijze ontwikkeld van primitieve aapachtigen naar hoogontwik-
kelde wezens die tot bijna onmogelijke prestaties in staat zijn. 
 
Janus Konings start een loodgietersbedrijf. Hij krijgt 6 zonen die 
allemaal, als het zakelijk goed blijft gaan in het familiebedrijf kun-
nen worden opgenomen. Maar het loopt anders, helemaal an-
ders. 

 De oudste zoon Goof sneuvelt in de oorlog. Zijn vrouw blijft 
heel haar leven rouwen, raakt in coma en sterft zonder tot 
bewustzijn te komen. Zijn enige zoon sterft jong aan een on-
geneeslijke ziekte, 54 jaar oud en kinderloos. 

 Twee zonen, twintigers nog, overlijden als gevolg van een be-
smettelijke ziekte opgelopen tijdens het werk. 
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 De twee overgebleven zonen trouwen maar blijven kinder-
loos. 

 Er ontstaan domme competentieproblemen die uiteindelijk 
het einde van het bedrijf zullen betekenen. 

 Janus jr. wil laten zien wat hij kan, maar de historie herhaalt 
zich; hij doet wat hem is overkomen, hij gunt zijn zoon geen 
eigen plaats in zijn bedrijf. Hij moet uiteindelijk zijn onderne-
ming opheffen omdat er geen opvolger is.  
 

Familieleden vervreemdden van elkaar als gevolg van zakelijke 
meningsverschillen; de familieverhoudingen verkillen, het bedrijf 
valt uiteen. Aan ons, de afstammelingen, de opdracht het beter 
te doen.  
 


