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Volgens de verklaring van de Nationale Militie bij de huwelijksbijlagen is Norbertus als 

enige zoon van dienst vrijgesteld. 

 

Bij de scheiding en deling op 1.3.1878 verkrijgt hij uit de nalatenschap van zijn vader 

- een aantal percelen aan de Telegraafstraat te Tilburg, te weten 

 kad. M 1831, tuin, groot 19 are 18 ca 

 kad. M 1832, huis en erf N 420, groot 1 are 4 ca 

 kad. M 1833, huis en erf N 421, groot 1 are 18 ca 

 kad. M 1834, huis en erf N 422, groot 1 are 10 ca 

 kad. M 1835, huis en erf N 423, groot 1 are 16 ca. 

In eerste instantie berust hierop het recht van vruchtgebruik van zijn moeder. Deze doet 

daarvan op 1.3.1884 afstand. 

 

In de kadastrale legger van Tilburg is te volgen hoe 

- de tuin kad. M 1831 

rond 1880 wordt gesplitst en deels wordt bebouwd met een werkplaats, in de 

daaropvolgende jaren nog het een en ander wordt bijgebouwd op en herverkaveld aan de 

percelen aan de Heuvel, en het geheel uiteindelijk rond 1907 wordt verkocht. 

Norbertus Mathias Josephus koopt ook wat andere percelen, te weten 

- een huis, schuur, erf en tuin aan de Willem II-straat te Tilburg, kad. M 4885, groot 3 

are 15 ca 

- drie huizen met schuur en erf N 424 t/m 426, kad. M 1836 t/m 1838, groot resp. 1 are 

28 ca, 1 are 30 ca en 1 are 66 ca, die hij rond 1901 koopt van zijn zus Johanna Maria 

Anna, die ze op haar beurt heeft overgenomen van hun moeder; Norbertus verkoopt 

ze rond 1907 weer door 

- aan de Delmerweide resp. 

 kad. D 4317, tuin, groot 1 are 90 ca 

 kad. D 4320, weibouwland, groot 58 are 90 ca, rond 1908 omgezet in een huis en 

tuin 

 kad. D 16, weiland, groot 34 are, gekocht rond 1908.1 

 

Wanneer Norbertus in 1909 overlijdt gaat het resterende onroerende goed over op zijn 

weduwe, Maria Johanna Cornelia Daamen:2 

- een huis, schuur, erf en tuin, aan de Willem II-straat te Tilburg, groot 3 are 15 ca, 

kad. M 4885 

- een huis en tuin, tuin, en weiland, aan de Delmerweide te Tilburg, groot resp. 58 are 

90 ca, 1 are 90 ca en 34 are, kad. D 4320, 4317 en 16. 

Ze verkoopt de percelen aan de Delmerweide rond 1917 en het huis aan de Willem II-

straat rond 1920. 

 
 

                                                           
1 Kadastrale legger Tilburg, 2e serie art. nr. 7023. 
2 Kadastrale legger Tilburg, 2e serie art. nr. 13766. 


