
GEZINS BLAD KONINGSTEIN – DE VLAM 

VII.5 Anna Maria (Anna) de VLAM, geboren op 21-12-1867 te Heusden 

(RK), overleden op 24-02-1939 te 's-Hertogenbosch op 71-jarige 

leeftijd. Dochter van Nicolaas de VLAM (zie VI.25 op blz.) en Maria 

Catharina SCHEEFHALS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Getrouwd te 's-Hertogenbosch (RK) op 24-jarige leeftijd op 01-10-1892 

met Wilhelmus (Willem)  

 KONINGSTEIN, 22 jaar oud. Geboren op 04-06-1870 te Rosmalen. 

Zoon van Cornelis Petrus KONINGSTEIN, en Cornelia van 

HEESCH.  
 
 Voor het jaar 1889 voor de lichting van 1890 is ingeschreven bij de Nationale Militie 

dat hem bij loting is ten deel gevallen het nummer 36 en dat hij vervolgens door den 

Militie Raad uithoofde van broederdienst is vrijgesteld. 

 Op 10 april 1932, verklaart de directie van "Van den Bergh's Stoomschoen-

fabriek" te 's-Hertogenbosch dat de heer Willem Koningstein 37 jaar bij ons 

in dienst is geweest. Hij heeft zich doen kennen als een eerlijk - trouw en op -  

passend man en een bij uitstek vakkundig werktuigkundige. Zeer node zien wij 

hem vertrekken, maar door reorganisatie in ons bedrijf, waren wij ver plicht 

zijn positie op te heffen. Wij kunnen de heer W. Koningstein met warmte 

aanbevelen. Dat in het midden van de crisis jaren, voor een man van 62 jaar 

geen werk meer te vinden is, was voor Willem Koningstein geen probleem.  



Op de zolder van zijn woning, begint hij een eigen werkplaats en raakt snel 

bekend in stad en lande van 's-Hertogenbosch, als de naaimachine man voor 

bedrijf en particulier. Hij krijgt de vertegenwoordiging van Löwenstein 

machines. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Cornelis Martinus (Kees) KONINGSTEIN, geboren op 

13-07-1893 te ’s-Hertogenbosch ( RK), en daar overleden op 

23-10-1944 op 51-jarige leeftijd. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd.Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 06-11-1919 te 's-

Hertogenbosch met Catharina Maria (Cato) ASSMANN, 25 jaar 

oud, geboren op 18-10-1894 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar 

overleden op 08-01-1961 op 66-jarige leeftijd, dochter van 

Franciscus Matheus ASSMANN, meesterknecht, en Maria 

SPULS. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren, twee zoons en vijf 

dochters 

2. Anna Maria Theodora (Anny) KONINGSTEIN, geboren op 

15-10-1894 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

03-10-1985 op 90-jarige leeftijd. Getrouwd op 31-jarige leeftijd op 

18-06-1926 te 's-Hertogenbosch met Gosuinus Maria (Wienus) de 

BAAR, 32 jaar oud, slager, geboren op 03-11-1893 te Kerkdriel, 

overleden op 07-06-1951 te 's-Hertogenbosch op 57-jarige leeftijd, 

zoon van Jan de BAAR en Hendrika Richarda de GIER. 

Uit dit huwelijk: Zijn vijf kinderen geboren, een zoon en vier dochters. 

3. Cornelia Adriana (Cor) KONINGSTEIN, geboren op 

18-10-1896 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

09-12-1930 op 34-jarige leeftijd. Getrouwd op 26-jarige leeftijd te 

’s-Hertogenbosch op 16-05-1923, (RK) met Marinus (Marinus) 

van ASTEN, 26 jaar oud, spoorbeambte, geboren op 03-03-1897 te 

Best (RK), overleden op 11-03-1949 te 's-Hertogenbosch op 

52-jarige leeftijd. Zoon van Martinus van ASTEN en Maria 

ROMANESCO. Marinus is na het overlijden van Cor Koningstein 

hertrouwd op 3 februari 1932 te 's-Hertogenbosch met Petronella 

Geertruida Hermina (Nellie) Geurts.  
Uit dit huwelijk: zijn vijf kinderen geboren, een dochter en drie zoons. 

4. Nicolaas Wilhelmus (Niek) KONINGSTEIN, geboren op 

12-11-1897 te 's-Hertogenbosch (RK), overleden op 31-12-1992 

om te Utrecht op 95-jarige leeftijd. Getrouwd (1) op 31-jarige 

leeftijd op 06-07-1929 te Tiel met Catharina Maria (Truus) van 

GERWEN, 25 jaar oud, geboren op 26-12-1903 te Tiel (RK), 



overleden op 01-06-1962 te Utrecht op 58-jarige leeftijd.  

Dochter van Carolus Hubertus van GERWEN en Petronella 

LAMMERS.  

Uit dit huwelijk zijn een zoon en een dochter geboren. 

5. Willem Matheus Adrianes (Willem) KONINGSTEIN, geboren 

op 22-05-1899 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

18-11-1964 op 65-jarige leeftijd,  

 Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 07-04-1923 te 's-Hertogenbosch 

met Wilhelmina Maria Petronella (Mien) BECHTOLD, 23 jaar 

oud, geboren op 10-09-1899 's-Hertogenbosch (RK), en daar 

overleden op 11-09-1990 op 91-jarige leeftijd. Dochter van 

Josephus Jacobus BECHTOLD, en Hendrika van de LEE. 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren vier zoon en vier dochters. 

6. Maria Catharina Alouisa (Marie) KONINGSTEIN, geboren op 

19-02-1901 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

04-05-1953 op 52-jarige leeftijd. Getrouwd op 24-jarige leeftijd op 

24-04-1925 te 's-Hertogenbosch (RK) met Antonius Johannes 

Henricus (Antoon) VERDONK, 26 jaar oud, geboren op 

25-06-1898 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

05-06-1950 op 51-jarige leeftijd. Zoon van Petrus Johannes 

VERDONK, en Lambertina FIZAAN. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren vier zoons en twee dochters. 

7. Adriana (Sjaan) KONINGSTEIN, geboren op 16-06-1902 te 

's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 03-05-1945 op 

42-jarige leeftijd.  

8. Gerardus Antonius (Gerard) KONINGSTEIN, geboren op 16-

04-1904 te ’s-Hertogenbosch en daar overleden op 15-01-1926 op 

21 jarige leeftijd. Tijdens het redden van twee meisjes van het ijs 

9.   Adrianus Eduard Antonius (Ad) KONINGSTEIN, geboren 

's-Hertogenbosch (RK op 21-01-1907 te), en daar overleden op 

02-04-1966 op 59-jarige leeftijd. Getrouwd op 44-jarige leeftijd op 

28-04-1951 te 's-Hertogenbosch, (RK) met Wilhelmina Johanna 

Maria (Mien) CHAPEL, 34 jaar oud, geboren op 29-10-1916 te 

's-Hertogenbosch,  en daar overleden op 20-10-1999 op 82-jarige 

leeftijd. Dochter van Johannes Daniël CHAPEL en Maria van 

den THILLART. 

Uit dit huwelijk zijn drie zoons geboren. 

  



10. Theodora Gerarda (Doortje) KONINGSTEIN, geboren op 

04-01-1909 te 's-Hertogenbosch, (RK), en daar overleden op 

10-07-1956 op 47-jarige leeftijd. Getrouwd op 29-jarige leeftijd op 

18-11-1938 te 's-Hertogenbosch (RK) met Petrus Gerardus 

Wilhelmus (Piet) WALSCHOTS, 29 jaar oud, geboren op 

08-09-1909 te 's-Hertogenbosch (RK), en daar overleden op 

13-01-1990 op 80-jarige leeftijd. Zoon van Martinus Antonius 

WALSCHOTS, en Maria Petronella van MIL. 

 Uit dit huwelijk zijn vier zoons geboren. 

11. Eduard Johannes Joseph (Eduard) KONINGSTEIN, geboren op 

11-06-1913 te 's-Hertogenbosch, (RK), en daar overleden op 

13-05-1979 op 65-jarige leeftijd. Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 

21-09-1940 te 's-Hertogenbosch, met Johanna Wilhelmina 

(Annie) PIETERS, 19 jaar oud, geboren op 02-07-1921 te 's-

Hertogenbosch (RK), dochter van Joseph PIETERS en Henrica 

Lamberdina Leonarda CHAPEL. 

 Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren twee dochters en vier 

zoons. 

 


