
















































































































 
 

30/930/9  19361936  
  

Op Op 22 october  october 18601860 werd vader geboren als zoon  van Arnoldus  werd vader geboren als zoon  van Arnoldus 
Cools en Johanna MallensCools en Johanna Mallens; ; over twee dagen herdenken wij dus over twee dagen herdenken wij dus 
zijn geboortedagzijn geboortedag..  
Morgen en overmorgen zal respectievelijk in den Besterd en op Morgen en overmorgen zal respectievelijk in den Besterd en op 
Loven een mis voor zijn zielerust worden opgedragenLoven een mis voor zijn zielerust worden opgedragen. . Zooals Zooals 
de kerk leert is het aanbevelingswaardig voor de overledenen de kerk leert is het aanbevelingswaardig voor de overledenen 
te blijven biddente blijven bidden; ; al zou ik echter met zekerheid kunnen weten al zou ik echter met zekerheid kunnen weten 
dat de vader rust bij God gevonden haddat de vader rust bij God gevonden had, , dan nog zou ik niet dan nog zou ik niet 
nalaten een Hnalaten een H. . Mis te laten lezen al was het alleen maar als een Mis te laten lezen al was het alleen maar als een 
acte van dankbaarheid voor hetgeen hij tesamen met moeder acte van dankbaarheid voor hetgeen hij tesamen met moeder 
voor ons betekend heeftvoor ons betekend heeft. . Hij zag het levenslicht in de LaarHij zag het levenslicht in de Laar--
straat ongeveer ter hoogte van de Korvelsche begraafplaatsstraat ongeveer ter hoogte van de Korvelsche begraafplaats; ; 
zijn ouders waren eenvoudige arbeiderszijn ouders waren eenvoudige arbeiders, , die hun brood vonden die hun brood vonden   
  
  





Hier achter was dus 
buurtschap de 

“Kwakkel” gelegen, 
waar oma Vriends 

werd geboren. 

““De watertorenDe watertoren””  

““De RegenboogDe Regenboog””  



 
 

in het textielbedrijfin het textielbedrijf. . Moeder kwam Moeder kwam 55 jaar later ter wereld op  jaar later ter wereld op 
1717 october october; ; haar vader was Willem Vriends en haar moeder haar vader was Willem Vriends en haar moeder 
Francisca Mommers verwant aan de fabrikant Mommers op het Francisca Mommers verwant aan de fabrikant Mommers op het 
GoirkeGoirke..  
Moeder werd geboren in de Moeder werd geboren in de ““KwakkelKwakkel”” een buurtschap gelegen  een buurtschap gelegen 
achter de fabriek van Janssen Bierens of Ververij        achter de fabriek van Janssen Bierens of Ververij        
““De RegenboogDe Regenboog”” en den Watertoren en den Watertoren. . Deze ververij en ook de Deze ververij en ook de 
watertoren bestonden toen echter nog nietwatertoren bestonden toen echter nog niet. . Haar ouders Haar ouders 
hadden eveneens hun bestaan in het weven en wat daarmee hadden eveneens hun bestaan in het weven en wat daarmee 
samenhingsamenhing. . Vader zal Vader zal 2727 jaar zijn geweest en moeder  jaar zijn geweest en moeder 2222 jaar jaar, , 
toen zij samen trouwdentoen zij samen trouwden..  
Hetgeen zij van thuis medekregen moet ongeveer bestaan Hetgeen zij van thuis medekregen moet ongeveer bestaan 
hebben uit een bedhebben uit een bed, , tafeltafel, , een paar stoeleneen paar stoelen, , enig gerief en een enig gerief en een 
houten getouwhouten getouw, , met welk schamel bezit de huwelijksboot van met welk schamel bezit de huwelijksboot van 
wal stakwal stak. . Zij vestigden zich in Zij vestigden zich in ““Kurvelsch HuukskeKurvelsch Huukske”” ongeveer  ongeveer 
achter de fabriek van Diepen en hun eerst geborene was onze achter de fabriek van Diepen en hun eerst geborene was onze 
Nol Nol . . Ik geloof dat het typisch Tilburgsch is dat woord Ik geloof dat het typisch Tilburgsch is dat woord ““onzeonze””  





 
 

wij spraken altijd van wij spraken altijd van ‘‘onzeonze”” vadder vadder, , ons moederons moeder, , onze nolonze nol, , ons ons 
anne enzanne enz. . Ik heb dat altijd echt gevonden waar dit woord zoo Ik heb dat altijd echt gevonden waar dit woord zoo 
tekenend het saamhorigheidsgevoel der familie weergaftekenend het saamhorigheidsgevoel der familie weergaf.      .      
Op onze Nol volgde onze Willem en dan kwam ik als Op onze Nol volgde onze Willem en dan kwam ik als ““Dritte im Dritte im 
BundeBunde”” op  op 33 juni ter wereld juni ter wereld.                                                   .                                                   
Een schrepelEen schrepel, , zwakzwak, , ziekelijk schepseltjeziekelijk schepseltje, , dat bij zijn geboorte dat bij zijn geboorte 
reeds de gevolgen vertoonde van de armoede en ondervoedingreeds de gevolgen vertoonde van de armoede en ondervoeding, , 
die zijn moeder had geledendie zijn moeder had geleden.                                            .                                            
Rondom de tijd mijner geboorte moet het dan ook wel bar Rondom de tijd mijner geboorte moet het dan ook wel bar 
slecht zijn geweestslecht zijn geweest; ; terwijl rond den Fransch terwijl rond den Fransch –– Duitschen   Duitschen  
oorlog in oorlog in 18701870  ––  18711871 en eenigen tijd daarna er drukte  en eenigen tijd daarna er drukte 
heerschte in de Tilburgsche textielindustrieheerschte in de Tilburgsche textielindustrie, , moest daarna moest daarna 
een lange periode van depressie zijn ingetredeneen lange periode van depressie zijn ingetreden, , dus juist zoals dus juist zoals 
nu na den grooten wereldoorlognu na den grooten wereldoorlog, , doch waar nu de gedupeerden doch waar nu de gedupeerden 
als steuntrekker door de gemeenschap ondersteund worden en als steuntrekker door de gemeenschap ondersteund worden en 
over het algemeen voor de grootste armoede gevrijwaard zijnover het algemeen voor de grootste armoede gevrijwaard zijn, , 
waren de menschen toen aan hun lot overgelatenwaren de menschen toen aan hun lot overgelaten..  



 
 
O zeker er bestond ook toen wel een O zeker er bestond ook toen wel een ““armenbedelingarmenbedeling”” maar de  maar de 
vorm dezer liefdadigheidsbeoefening was voor den vorm dezer liefdadigheidsbeoefening was voor den ““nietniet--
pauperpauper”” stuitend en moeder was te trotsch om van deze instel stuitend en moeder was te trotsch om van deze instel--
ling gebruik te makenling gebruik te maken. . En toen ik later als kantoorbediende bij En toen ik later als kantoorbediende bij 
de firme Goyarts zoon de firme Goyarts zoon ((ik loop nu wel een eind vooruitik loop nu wel een eind vooruit, , doch doch 
later zou me mogelijk deze herinnering ontglippenlater zou me mogelijk deze herinnering ontglippen) ) de ervaring de ervaring 
opdeedopdeed, , dat arme menschen bij de familie Goyarts van der dat arme menschen bij de familie Goyarts van der 
Steen voor een luikje in de poort naar de fabriek een paar Steen voor een luikje in de poort naar de fabriek een paar 
broden in ontvangst konden nemenbroden in ontvangst konden nemen, , dan ben ik moeder erg dan ben ik moeder erg 
dankbaar geweest dat zij zichzelf en haar kinderen voor zulk dankbaar geweest dat zij zichzelf en haar kinderen voor zulk 
een vernedering heeft gevrijwaardeen vernedering heeft gevrijwaard.                                        .                                        
En dan wat betekenen een paar broden of mikkenEn dan wat betekenen een paar broden of mikken; ; men kan er men kan er 
den honger mede stillen maar voor den opbouw en instandden honger mede stillen maar voor den opbouw en instand--
houding van een menschenleven is meer nodig dan wat brood en houding van een menschenleven is meer nodig dan wat brood en 
aardappelen in wat olie en azijnaardappelen in wat olie en azijn. . Zooals ik later van mijn moeZooals ik later van mijn moe--
der hoorde vertellen moet ik den dood dikwijls nabij zijn der hoorde vertellen moet ik den dood dikwijls nabij zijn 
geweest en een apotheker bij wie zij op voorschrift van dengeweest en een apotheker bij wie zij op voorschrift van den  











Mijn moeder Maria Cools-Vriends 















Bij het gouden priesterfeest van pastoor Van Dooren op 
Korvel viel aan een woning het volgende versje te lezen: 

"Hier woont de kwezel, die de jeugd 
De katechismus leert 

En blij op deze jubeldag 
Haar goede herder eert 

Ik wens dat onze jubilaar 
In Korvel leev' nog menig jaar." 

Aangezien de betrokken vrouw hier zichzelf vlot als kwezel 
aandient, kunnen we aannemen, dat dit woord voor haar nog 

geen denigrerende klank bezat. Bij bijzondere gelegenheden, 
zoals na de voorbereiding op de communie, kregen de 

leerkwezels wel cadeautjes van de ouders van de kinderen. 
















































































































