
XANDRIA.

Woordbrabantsche  Geschiehnis en Volksknnde,

W. J. F. JUTEN,  te Bergen-op-Zoom.
Lid  CIZ Corrsspomht  ?:r<,r  w)..s~1dh~de  Geleerde Genootsclrapper~.

Met welwillende medewerking van vele deskundigen.

Vierde Jaargang.

RERGEN-OP-ZOOM,
.JAN A. G. JUTEN.

1897.

ed
Tekstvak
Kroniekje van Tilburg; W. Bezemer. 



17

KRONIEKJE VAN TILBURG 1774 - 1830.

1.

Het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten-
schappen te ‘s-Hertogenbosch bezit een door den heer
H e r m a n s gecollationneerd afschrift van een Tilburgsch
kroniekje over de jaren 1771-  1830. Volgens eene .door
hem gemaakte aanteekening is het vervaardigd door een
broeder van den Tilburgschen schilder Adriaan de
Le l i e  (1766-1820) zoon  van  Arno ldus  de  Le l i e
en He 1 en a Hoe c k e n. Bij onderzoek bleek dat be-
doelde A d r i a a n niet minder dan zeven broeders gehad
heeft. De oudste, J o a n n e s, overleed in 1829 ; de 5
daaropvolgende (drie met name A d r i a n u s, een L au-
re n t i u s en een J o s e p h u s) zijn alle als kind gestorven,
eindelijk de jongste, L a u r e n t i u s, werd geboren 1767,
overleed in 1831, was gehuwd met Elisabeth de
N o ot. Deze is dus de eenige die voor den auteur van
het kroniekje kan worden gehouden.

Rotterdam. W. BEZEMER.

CRSONYKJE- VAN EENIGE ZAAKEN,  DIE ZEDERT
EN IN HET JAAR 1774 ALHIER TE TILBURG

ZIJN VOORGEVALLEN.

1.
1774 .  In ‘t begin van deezen  xoomer a@l ulhiel*  de

twee Roomsclie  kerken vergroot, te weetert  aan die op ‘t
Heyken 4 gebinden  aan den noorclerkant,  en aan die op
het Goirken  2 dito aan den oosterkant. In dit jctcrr  is den
ouden steenweg alhier opgebroken en eenen  nieulcell  gelegt,
docla  van de oude steenen  heeft
ee?&  deel in den Noordhoek  en
nieuwen d@k.

l) De regel is verder  wit gelaten.
IV

men steenweg gelegt  ‘) . . . .
op den  Heuvel  en op den
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i775. Tusschen  den 16 en 17 April (x@nde de eerste
en 2@ Paasdag) is alhier aan de groote  kerlc in cie Star
bvj B a r t e 1 H e e s t e r rn, a n s gebroken en gestoolen.  De
dieven hadden door (den) muur een ga,t gemaakt, evi  daar
gestoolen catoenen, sitsen, x@de doeken etc. etc.

Den 31 July, xijnde  de feestdag va,n den 1ieyligev.i  Ig-
n a ti u s, heeft onzen heer pastoor Ign. Sprong x@vven
jubile’  gegeven van 50 .jaar van xijne p.rofessie,  als wan-
neer in OQdevz  de kerken een solemnele  misse met 4 pries-
ters is geschied. 1775 den 16 Augustus zijn hier op de
ZaturclagseJie  mnrJct gemaakt twee n‘ieuwe  steene pompen.

Den 28 dito Jcee ft H e n r 1: k u s Sc le a a g s m e e r cl e r s
vroor  de derde vnaad  den konivagsvogel  vn.et den handboog
nfcJescJt,oote,i  en kefyser  van de gilcle  gewordeva.

Devc, 24 November  is Leonurdus Damen  begraven,
dat is den eersten geweest alwaar alhier de vrienden, ge-
buuren,  de regeering  etc. altemaal  met een egaal tractement
getracteerd zijn,  te weeten  met niet.

Ben 13 Deceunber  is P Ja i 1 i-p p u s B a k k e r s en x@i
lt,uys&ouzo begraven, vaqardat @j te saa,men  66 jaaren ge-
tv*ouuxl  voa,ren  geweest, en in een en clezelre uur gestorven.

Den 2.9 dito is bier ?)oor  cie eerste @ìs met de muziek-
ivvstrvrme~itc~va  in een misse T:a,n Requiem gespeeld, te voecten
in de ke)*h:enregte  van H e n rl ,v’ i k v a n cl e K n ik J: P v’.

1 7 7 6 .  Desa  25 May is crllGev*  devl  jubilC  bcc/onnen, rer-
gunt door Paus Pi u s, den 6 van J/,et algemeen jubeljnav
te Romen begonnen in 1775, en alle de.yeenen  die denzelven
wildeva  werdz’eneva, moesten gebiecht en gecommuniceerd heb-
ben, en vervolgens 15 r/,aal de Jcerk  bezoeken in differente
clo,ye?a en daarenboven 15 maa,l Gasten;  de kinderen vxcva
7 jaaren  en daarenboveva, die de eerste communie vaiet
gecla,ava  ltadclen, konden denzelvera  ook verdieneva  met iva de
plaats vava te communiceeren te bidden 7 Vacleronseva,  eva
dieti jubilc~  ciwurde~~~ tot den 24 November, dus 6 munnden.

1776. ivi de vvvaavad  Juvay is de !Iijkevz-sche  kerk opgedekt
met vaieuw  riet, het voorìge dat ha,d er 44 jack opgelegen.

Deva 19 July heeft de captijva  Fravasus  de Kanter



en x@n  huysvrouw  clen jubilé g egeven  vc(n 60 jaaren te
saamen  getrouwd wexende. .

Den 26 October is alhier door Drossaard en schepenen
gepubliceerd alsdat op de &urdagsche  markt een ieder mag
koopen  en verkoopen alle soorten van graan alspde  botter,
eyeren, en dat ook alle goederen als via& etc. vr@ ronde9
jxspoo’rt mogt ingebragt worden op. de Markt. N.B.:
Zulks wierd  u,fgeleezen  niet aan de gewoone  puye, mcinr
door een raam in de herberg genaamd het Zwaard.

1777 den 2 April is den Eerw. heer Th e o cl. Ig ~2.
Sp r o n g, pastor en jubilaris, overleden. *

.lht W dito is op het Goirken eene instrumentaale kerke-
rechte geschied voor Sp r 0 n g.

Den 14 dito heeft de heer Ma r t i,n u s II a n B o m-
ml e 1 op het .Hijke?a  voor Sp r o n g eene solentneele kerken-
rechte laaten doen met, 4 priesters, en de autaaren  etc.
alles op ‘t prachtigste vercierd.

1777 den 9 October St. Diontiiusdag  heeft alhier voor
de eerste maal den vollen aflaat geweest die een geheel
octa,af d u u r d e ,  d o o r  ee?z  bulle  van  ZvJne  Heyliglheyd
Pi u s den xeade?a.

1778 den 10 January is door dega hek Ma r t i ?a u s
v a n B o m m e 1 ha de Hijkensche kerk een beeld cc!?t
St. Se b a s t i a 0: n naet  eene reliquie vereerd.

Den 25 February & alhier voor de eerste ri&e de C O-
medie  vertoond, x@ade alles tela ,voordeele  van den grooten

,of H. G. arm&.
Den 17 July is alhier in den avond eenen  heer b6j C.

K o o 1 s in den Roskam gearresteerd gewordem  va?a eenen
clie  kern vervolgde van Duyrakerken  tot Iaier  toe. ‘s Anderen
dactgs is .&jne-  (xoo  men zeyde)  b@zit  hier ook gearresteerd,
en xùjn den 20 dito te sanmen  zwaar geboeid qaaa?’  Duyva-
kerken gevoerd. Z@ wierden  hier gevangen omdat er ge-
dachten waaren van plicktig te x+jn  aalz de moord vaga
dela eerstgenoemde ziju  vroc~w.

Den 24 November i$ deesen heer te Douay gerabracrkl
en de bijzit  is in eeja sp%-  of treurlau,ys  gezet.

c
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í779. Maart is weer gebroken (en) gestolen brj  Bart e l
He es t e r m a n s in de Star, doch op het allarmkleppen
van den klepperman Klaas van Bes o u w hebben
de dieven
clacmaaa7
goedl~eyd
alle zijne
schaade te

Den 10
,van ,T a n

de gestolen goederen moeten verlaaten, daags
heeft de voornoemde He e s t e r m a n s cloor
vun den heer Drossaard Hencl rik Ma as
goederen weclerom  ontfangen zorader een cluyt
lijden.
Augustus is  Antonius vara Gils,de.zoon
,T a n s s e n v a n G i 1 s, te Leuven als primus

uitgeroglen.  Den 31 dito is voornoemde heer alhier irage-
haald met vier schuttergen  etc. etc. De toestel was olage-
meen, die hier gemaakt wiercl, zelfs prachtige eerebogen
die naeu versch@le  zag: te Korvel, aan de kerk, op tlera
Heuvel era aan de Veldhoven.

Omtrent Ba mis is alhier eela roede loop geweest,
waarvara  ontrent 45 zijn gestorven.

1780 den 20 hlay is op den d@k  ira de kraam bevallera
de vrouw van A cl r i a a n v a n tl e 11 He u v e 1 mus

drie leuendiye  kinderen, cloch welke kitaderen  binueqa  twee
dagen waren or$eclen.

1781 den 16 <Tuly heeft voor de eerste maal gereden cie
postwagen vun ‘s-Hertogenbosch op Breda vice versa, die
hier verwisselde bij juffr.  de weduwe  C 0 1 ij n ira de 3

goucle xwaanen.
1781. In het laast van dit jaar is alhier weer dera

rooclen  loop geweest, waarvan ontrent 27 zrjn  gestorven.
1783 den 3 Augustus namiddag ontrent half 3 uuren  *

heeft hier qen zwaar onweer geweest, vergezeld door groote
hagelsteenen, xooclat er veele glazen x$jrz  in stukken geslagen,
ook groote schaade aan boonaen en huyzen, ook den boek-
wijt is bedorven, hetwelk het ergste is geweest te Boxtel,
Haren, Esch en Dinter.

Den 27 September is begraven de heer Ma r t in u s
v a n  Bom,mel.

1784. De winter van dit jaar is zoo lang en koud ge-
weest, dat veele oude lieden zeggen van nooyt 200 eenel&
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beleeft te hebben, en het $s is ontrent drie mnantle~t,  oI1
het water geweest.

Den 28 December is den0  Drossaard Hendrik MILU  s
in den ouderdom van circu 83 jaaren  overleden.

1785. Den 16 January is in de geheele meyerye ih de
Roomsche kerken afgeleezen  door order van den eerw. heer
Vicarius,  alsdat men x@aen souver’@  moest gehoorzamen,
dat Zondags daarna.  nog eens herhacrld  wierd.

Tusschen den 8 en 9 Maart is hier in de Ronde Schouw
bij F r a n s u s v a n I e r s e 1 gebroken en gestolen, dien-
zelven  nagt is ook gebroken b@ Co r n. v a n I-1 o o f, bQ
J. B v u n D o o r cm a e 1 et& op het Rchadhuys.

17%.  In de maand April heeft den eerw. heer B.
Beer e n b r o e k, capellann alhier, de volkstelling lusten
doen, en is bevonden nis volgt:

Communicanten op het Goirken 3809
Communicanten op het Heyken 2620-_

6429

Kinderen op het Heyken 832
Kinderen op het Goirken 1167

I 1999

Gereformeerde op het Heyken 189
Gereformeerde op het Goirken 37

226

’ Jooden  op het Heyken ll.

Beloopt in alles 6429, 1999 kincleren, 226 gereformeer-
den, 11 Jooden,  te saamen 8665 zielen.

Eenige daagen  daarnaar laeeft den voorn. Be e r e n-
b r o e k bevonden dat op de pasto@ nog brieveri  lagen
waaruyt bleek, dat in het jaar 1619 het getul  der commu-
nicanten was 3535, dus blijkt het dat in 166 juaren  het
getal der communicanten 2894 vergroot is.

(Wordt vervolgd.)



41

CRONYKJE VAT\7 EENIGE ZAAKEN,  DIE ZEDERT
EN IN HET JAAR 1774 ALHIER TE TILBURG

ZIJN VOORGEVALLEN.

11.

en 15 of 16’ is te ‘s-Hertogenbosch overlecle~ IIP graaf
van Ho og e u tl o rp, heer van Tilburg  en Goirle,

rentmeester der geestel&%-e  goederen der meyery van ‘8 Het*-
togenbosch, waarvoo~r  alhier  en te  Goirle  geduurende  res
weeken.  a‘lle dagen 3  uziren geluyd  zviercl.

1785.  D e n  3 0  Septewzber is  den  H e e r  Pri~ce 1’ CL tL
0 r ange  a lh i e r  g ewee s t  onz de 9-evue  te dom over’ eeth
Oattaillon Wa~ldekkers,  d a t  her geplateerd *was.

1786. Tzcssclaen  den 26 en 27 January is op het Goir-
ken bv de dochter van Ba es t en gebroken en gestoletl,
waarvan de schaade  begroot zcierd op ontrent 800 gultlet~.

Den . . . Jury  is bij ,J. can d e  K n i k k e r  t e  K o r r e l
gebroken en gestolejz.

.

1 7 8 7  CL Septenhrr  is a lhier  door  goedvinden ca11 de
,lh&s$r-cm  t e,l eenige  goede lhgezetenen  de Oranjevlag op
ha toren gesteltl.

Den 9, 10 en, 1 L Xorember  hebben de Holla&che  mili-
tairen  iva ‘s-Hertoge,zboscla geplmaclert.

1788. Den 7 Maart is allher weer een qaieuwe rlug op
den toren gesteld.

Den 27 October heeft er te Tmahout  een maat’  geregt
lhats g e h a d  tusschen de kijm-l@ke  soldaate?a en de Bra-
bat&clsche  patriottPIt.
lí91. Itl lwt 1ucct.d 0~111  dit j a a r  i s  a l h i e r  weey eet&
s o o r t  va?z mode  loop gewest,  meest  op Heyken en te Broek-
liooerz  waarvan orkre?at 12 aan zi@n g e s t o r v e n .

1792. ‘s Nagts  tusschen  den 3 0  els 3 1  J a n u a r y  i s  e r
weer gestolela en gebroken b@ì de dogt&r  van Ba as t e n op
het Goirken, alle de sissen eth katoelaen omtrent  700 gulde?a.

1793  den 1 February heeft Vranlcri$  den oorlog ge-
~l&nrem-d  ucua dela Prins v a 11 0 ra saj e.

179-1  dela 4 September kwam allrie?8  de eerste Fi*ansche
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patrot6ille  aTan, doch vertrokken weer clenxelveh  dc6g. Den
6 dito viel er ee,h geöegt  voor ontrent den he6riel bij den
Hovgendrries trcsschen  d e  F r u n s c h e  1626zaren  ~6 d i e  d e r
geallieerde, waamx~6  ontrent 10 dooden  van ,weerskanten
zijn gebleeven.

Den dito viel alhier een groot gedeelte in het Franse16
leger, welk gedeelte mej6  op ontrent 40000 man begrootte,
clewelke in de heyde  en in de akkers van stroo en rossen
launne tenten macckten, en kwamen hier vervolgens in schier
nlle de hcysen o m  leuensmiddelela  t e  zoelcen,  s o m m i g e n

vc6n hun  JcoyteIl  clie voor papierera  geld, en anderen namen
die met geweld, schoons la~6nne  officieren dut zooveel  in
hZ6n was trachtede?  te beletten.

1 7 9 4  dera 12 October is ‘s-Iiertogenbosch  aan de F,t*ah-
schen overgegeven.

Den 6 November is alhier op het kerkhof eenen vrij-
heydsboom geplarat. N.B. : Sedert Augustzcs  tot December
heeft men alhier sterk den rooden loop gehad, zoodanig
d a t  h e t  geta,l der o,verledenen van die  ziekten  alsnaede vara
de schrikkers op ontrent 500 auierd  begroot.

1797. Da ‘t middel6  van deexen zomer is uah het Kraay-
ven door het onweer’  een huys  in brand geraakt, waardoor
dr i e  hzcy.zen van te  saamen  5 woonirageh  g ehe e l  zQn nf-
gebrand.

Den 6 Jz6ly is door het scheyden  cler parochie~a alhier
op laet Heykera een solenaneele missche geschied, door dera
eersten pnstoor  den eerw. heer W. Tab b ers en de twee
eerste capellnneh de eerw. heeren de K i e r s m a e c k e r s
e n  Z e g e  rs. De kerk w a s  t e n  eynde  op laet prc6clatigste
versierd, en voor den hoogen autaar eeneh  heerel,+jken throon
gesteld, beneuens twee pìra,miden,  en verders  was de ker*k
versierd met toepasse&ke  jaarschrifterz  .

1798 del6 5 Jzcny is alhier den eersteja steen gelegt  aan
den oolnaolet6 na,&  dela Hoeven.

1799 de,& 7 .Mny is in de voornoemde molen voor de
eerste rijs lakens gevold.

1800. Den 14 Maart is ‘s avonds op den Heuvel een
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zwauren  brwld geweest cCj&e  2 groote huysen  met stal-
linge  etc. afgebrand, alsook de brouwer@ van Bart ti 1
M o m  b ers. In het begin WU dit jaar is nog tlxxcmaal
brand geweest, als het huys  PI! snGs  dat Arn. 1) au d eu
Eyn de bewoonde aan de Veldhoven,  en nog een huys  in
d e  Veldhovensche  MoleMr«crt.

Den  9  November  is ctlhier  dsoolc over ‘t geheele  lwcl
e e n  h e v i g e  s t o r m  gelcfest,  die eeu onnoemeljlre  schaude
heeft toegebragt, selfk rede hcyren e n  torens  kgestort  e n
genoegzaam sbiet  C;e,z l~cys  onbeschadigt gebleuen, en ook mr-
n.ige zwaure boomen  omrerw geslagen en veel nzustbosschcl~
gehed  bedorven. De voornoemde sto,rm begon naar midtltrg
om half 2 en duurde heöiy tot ‘s avo~~ds  Iza’lf  h’ uurell.

1802. Den 20 July is alh ier  op het HQkex  op St@&
Zand ‘s az;onds om half elf een .z~aaren  br?nd  gexeest,
zijnde de huyzinge  van 2; ~1  n tl e Po 1, waarin afgeb)x)iti
.z@n de boerenhu?yailqe  met stal,  schuur etc. met uog i.irr
woningen.

Den 20 dito is 01, het Goprke $11 de kerk voor de eerste
rt@e de misse met de or{grl  gespeeld.

D e n  20 en 23 ,Juh~ is dhier*  op het H@jkeil  ila de kerk
door clel1 eerw. heer bisschop  (-al1  Roe r’m o n cl e (die tnlls
in de stad Graz;e  zooo7icl)  gelxrmd.

D e n  2 8  Augzcstus  is ij& tlr  II$kensche kerk voor  d e
eerste rijse  de misse met de orgel gespeeld, uxlke  orgel
gekomen is qcyt het klooster ge,&a«md  Roo.~~l~lcrl  bij Me-
chelen, en word gehozsden  roer eerae  [let* fraaystr  orgels
van Nederla?acl.

1804.  Den 24 Februa1.y  ?~nnziddag  eue12  voor 5 pczcren
is alhier een c”ioaar  onweer geioeest,  bestctande  in 3 doya-
derslagen  verye.zeld met weerlicht, cloch heeft hier geeu
scho,ade  bùjgebrngt.  Het ZUCM ovaler xwactre sneeuw en hn-
gelbuyen,  en kort daarnaar las men 2~ de couranten clnt
het voornoemde onweer op dien dag veel schade had toe-
gebragt in Vlaanderen en Braband,  ook door ga?asch  Hol-
lrrntl  el1 Utrecht, bestaande die schaade het meest i?a torens
er1 mole,ta  ~IZ. andere laooge yebouzoen.



D e n  16 Jury ‘s ~wniddags  om 6 uuren is alhier i n
de Koeystruat  eelt,  h~ys,  bestaande in 3 hmpg~4men,  af-
gebrand ,  van welke 3 huysgezinnen  den eygennar  wees
Adrì  aa n RCj n e n, en de twee andere bewooners wctren
Jan Rekers  en  Adam van  den  H o e k .

1804.  Den 17 October is door permissie vun het De-
txcrtementuul  Bestuur a,lhier  aan de Veldhoven voor de
eerste keer Woensclagsche  weekmarkt gehouden.

1805. Den 15 Muy is alhier aan het Groeseynd eert,
huys van 2 wooningen afgebrand.

1806. Den 17 Maart is alhier overleden eene joodin,
zùjnde  de moeder van Le v i H n r t og, in den hoogen
ouderclom  Dan  101 ,‘aaren,  een maand eh 17 daagen etc.
ZCj  wcts gebooren den 31 Janacari  1705,  etb laat nue~ 60
kindskinderen en 45 kinds- kindskinderen.

‘Den 22 dito is overleden den eerw. heer W. T CL  b b e r s,
pastor op het Heyken alhier, in den ouderdom van 64
jaaren,  en in clesselfs  plaats is gekomen tot pustor clen
eerw. heer AnC Bek e, die ook prior was.

1807. Den 18 February heeft alhier en over het ge-
heele  land een zwaure  storm geweest vergezeld met sneeuw,
die overal vele schade heeft toegebragt, zelfs ira Holland
dvken doorgebroken. N.B: deze stol-m heeft den gehee-
len avond geduurd.

Den 6 December is overleden den eerw. heer  A n s e 1 rn u s
Be ke, prior en pastor alhier op het Heykerh, en is in
deszelfs  plaats tot pastor gekomen den eerwaarden heer
E v e r m o d u s  d e s  Champs.

1808. Den 32 Jclwuury  is cie  crouw  WW Cor n e 1 is
/I CL Ta Ey k in de k,*uam  bevallen van drie welgeschape  leven-
dige kincle,.eh,  clewelke dien xelven morgen nlle in de kerk
op het  Heyke gedoopt zr@a.  i’?.B: het waj’en alle drie
naeysjens,  dewelke  op den derden dag alle zij,& oz;erleclen.

Desa  1  Nc~art  i s  Antonie  Blomjofts  en  Pe ter
V e r  h o e v e n  ik laet  Vera  gevallerl  zodantg, dat P. Ver-
h o e v en dielazelfdeia  nagt en A. B 1 o ?n,i o II s 2 dagen later
is overleden.



1809. Den 2Q Jalauary  ‘smorgens  ten 5 uuren is de sch~iu~
afgebrand bij de lveüzczoe  J. L o na ber t s op het Goirkeu.

Iya de maand van Mcta-rt  is alhier ‘een exacte volks-
t e l l i n g  gedcvun  en zjjn bevohdera  9 2 7 1  Roomsc?l,e,  165  Ge-
reformeerdo, 7 0  LuWsche,  14 Jooden, 3  Rewloustruutou
2 Mennonìsterz,  suavnen  9465 zielen.

1809. Deu  17 April is Zi@e Majesteit den koning vnn
Holland alhier  gplveest,  etl heeft zijn intrek gel%omen  tcu
huyze zava d e n  h e e r  Martinus C o r n e l i e  v a n  D o o -
r en, alwaar haj  ook zijn nngtverb@‘f  gekouden heeft. Zo
?/trust  als lt,g geurl*iveerd  20~68  heeft ?uj aanstoncls  íuulip)l tic
verlee&  OU?~  verschojde  commissien, doch het eerst IICO~ (1~
Rooms&  Cu%olieke heeren p a s t o r  e n  capellaanul.

Dienrelfden avond heeft ZCjtle  Majesteit met zijra  gevolg
in de commedie geweest, en heeft toen aan de l~ie??aebbers
van ‘t toneelgezelschap ten behoeve aura de armen cloesa  ter
h a n d  s t e l l e n  eene sommcc  van vajfhondert  g u l d e n s .
Des andereaa da.ags heeft hq hier  de twee schuurkerken
en de torenkerk bezigtigd,  era heeft op dienzelven, dug door
een decreet Talbuag tot een stad verheven. Er waren UI-
laier  6 prachtige eereboogen gesteld, en is door alle drie
schutterijeaa alsook door de gardes cl’laonneur pleclati~glijl,
itychacdd,  clie hem b@ vertrek ook weer begeleycl hebben,
zelf de gardes cl’ho~a~aew  tot ‘ s -Bosch  toe. N.B : Kort
7aa ‘s kouings vertrek. heeft hem behaagd, om door ~1
d e c r e e t  ?let parochicra.1  kerkgebozczv  van Izier, a l sook  dut
uua Goirle, arm de Roomsch  Ccatholieken  dier gemeentens
toe te kehnew.

1809. Den 4 Nay is alhier vcor den eersten lieer  de
weekmarkt gr?ioudBn  cles  Vr(jdugs,  dewelke  tot hiertoe wus
gehouden des Saterdags.

Den 2 Juny x@a de kinderen op het Goirke door den
Hoogwaarden heer bissclaop Icit  Amsterdam gevornad,  hof-
welk den 3 dito op h,et  Heyke is geschied.

Den 24 dito was laet pcrrochiaal  kerkgebouw te Goirle
,reed.s  zodanig in staat gesteld, clot op dien dcrg  de missou
cluariu  gfjscliiecl xijia.
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MARTINUS DIJCKMANS.
11.

De bekla.ngde D ij c k m a n s word van het hem ten
laste gelogde vrijgesproken en was vau nu af a.an in
het oog van de Bossche Patriotten ren martelaar, niet
van zijne valsehe  beschuldigers, zooals werkelijk het
geval was, maar van den ouden regeeringscorm, wat
het geval niet was. Er moest daarom met hem worden
gepronkt, toen men hier ter stede dien regeeringsvorm
openlijk te lijf ging. Dit geschiedde op den 24” April 1798,
zooals men kan lezen iu het belangrijk artikel, ,,De Vrij-
wording van StaatsBrabant  in 1796”, dat de heer J. C.
h. He z e m a n s in Onze Wachter (Jaarg. 1881 bldz.
32 en 33) schreef. De aanleiding daartoe was de coup
d’état, die den 22” Januari van dat jaar te ‘s-Graven-
ha,ge plaats had, waardoor de Nationale Vergadering
ontbonden en door de Constitueerende Vergadering van
het Bataafsche volk vervangen werd. Uit vreugde danr-
over toch besloot de te ‘s-Hertogenbosch gevestigde ver-
eeniging van Patriotten, de Vaderlandsche Societeit  ge-
naa.md l), waarvan W i 11 e m H u b e r t president was,
(deze was tengevolge van den terugslag, weike die staats-,
greep daar ter plaa.tse had, ook president geworden van
de nieuwe municipaliteit, die zich op het stadhuis gevcs-
tigd had in de plaats van de oude, welke door het Inter-
mediair administratief bestuur van het’ voormalige ge-
west van Bataafsch-Brabant ontbonden was) voor het

l) Zij was gerostipd  in het huis thans bewoond door den wet-
~~ouder J. van. do Mortel .
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CR>ONYKJE VAN EENIGE ZAAKEN, DIE ZEDERT
EN IN HET JAAR 1774 ALHIER TE TILBURG

ZIJN VOORGEVALLEN.

11.

.T)en 30 Mawt is te Par.$%  door den Franschen kb’zer

en onzen koning geratificeerd het tractaat op clen 16’  daar
te voren gemaakt, waardoor dit Departement Braband en
Zcekmtl  mitsgaders N$rrzegr)i  en ‘t land van Altoria  aan
Frankrijk word afgestaan.

Den 16 April des morge».s  heel vroeg is alhier gevan-
kelQk door getransporteerd nctar Par@ den Moogw. heer
A ti t. van Alphen, vicmius des bisdoms  van ‘s-Bosch.

1810. Den 6 May is den Franschen keyzer  met z&ze
gemalin hierdoor gepasseerd, vergezeld door den koning
en lconirzgin  van Westphulen  etc. etc.

Den 9 July is gantsch  Holland door een keizerlvj’k  cle-
creet aan Frankrijk  vereenigcl  en Amsterdam tot de derde
stad van het rQk verklaard.

1811. Des nagts  tussche,r  12 en een uur tusschen den
20 en 21 February zijn alhier aan de Hasselt twee huyzen
verbrand.

Den 18 Maart heeft hier coor de eerste r@jxe  de loting
der jongens, geboren in ‘t jaar 1788, plcrats  gehad. Het
canton Tilburg, waartoe ook behoord Dongen en Goirle,

moest er 18 leveren, als 12 voor de landmagt en 6 voor
de marine. N.B.: hier clietirl  b@‘gevoegd  te worden dat den
eerw. heer Peter Pet e rs, die op den 10 February latrtst-
lecleja  tot priester gewijd  is, uit het seminarie naar hier
is moeten komen om ook te loten, hetwelk (naar des mor-
gens alhier op het Heyke r~aisse  gelezen te Iaebben)  - hQ
benevens de andere ook gedaan heeft.

.Den 4 April is clerz eersten steen gelegt cwa den koren-
windmolen alhier b@ den Noordhoek.

In ‘t begin derzelve  maatld is alhier in de Scl@if het
nieuwe kerkhof gemaakt, hetloelk omringd is van eelaen
tuyn en veele populieren daar om en in geplant.



104

.

182’1.  Den 14 Juny is den eersten steengelegt aan den
volmolen, die gebouwd word tusschen Tilburg en Moer-
gestel bij het zooggenaamde Galgeven.

Den 15 dito is aalhier  overleden de heer Ma r tin u s
Co melis  ra 12 Do oren, eerste ,maire  dezer stad, h@i
wierd begraren  den 18 dito. Z@ne begrafenis was luys
ter&%,  trekkende de drie schutterijen in rouwgewaad vooraf,

en vervolgens de hoqqe  en
Den 8 Sepfrmber  svnde

tieruurs  v o o r  tirIl  uuren
‘tuycl, naar welk luyden
sloten moesten uezen.

la,agere  am,btenaren.
Zonclag is des avonds een quar-
voor de eerste keer cie klok ge-
de herbergrn en logementen ge-

Geduurende  de maanden September en October is h,ier
alle avonden en nachten in het noordwestera  een commeet
of staartstar te zien geweest.

D e s  nagts fueschen  dera  4 er 5 Nol:ember  is alhier in
cie Heykensche  schuurkerk gebroken, doch men koord niet

dat er veel gestole,c  is als de dwijlen  en kleeden  tot over-
dekking cah de nutaaren.

1812. Den 1 Macrrt  is alhier in cleiz  ouderdom van
79 jaaren  overleden den eerw. heer H erm a n US Jose-
p h u P Fr a n k e 11, pastor alhier op het Goirken.

Den 15 Jury e$z de twee eerw. heeren  van Gil s en
Mo s e r, praesidehten  in ‘t Seminarie, door order van den
prefekt gedeporteerd, wclkers  eerste bestemming te Meche-
len, en de tweede te D.?JOTL  in Frankrgk  was.

Eeni(gen  tlr/cl daarnaar heeft den eerw. heer president
Sm i t s het se7nimwie  moeten verlaaten en zich schuyl  moeten
houden.

1813. Den 5 Decejiaber wierd hier als naar gewoonte
den Te Deum ge.zongen  wegens cie kroning en slng  te
Austerlitz.

D e n  1 0  d i t o  k w a m e n  h i e r  d e s  nvoracls  olatrent  10 u w e n

een,e  patl*ouille  van  circa 65 kozakken aan, die vertrokken
naar den Bosehkant.

Dela  12 dito kwamen deselve hier weer  Mug, n.aar te
B(ilkonl, met overwinnirag  t egen  cie  g~~~srlarmes  gevogten
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te hebben. Hierop volgden zloare  requisitien  van haver,
hooy etc. waarvan alhier een magu&jn  wied  gemaakt.

Den 15 ‘dito arriveerden hier des avonds eene groote
*menigte  kozakken en Russische hoezaaren,  die hier  bleven

tot op den 19 dito.
Den 19 dito wierd hier de 3 kouleurige vlag op den toren

gesteld.
Den 22 dito zzjn  hier voor de eerste maal de dooden

op het nieuw kerkhof in den Schijf begraven en wctren  op
dien dag 5 Eeyken, te weeten  den eerste Bar te 1 Mo m b e r s,
2de de vrouw van Francus vctna  Krney, 3de de we-
duwe Willem Scharenborg en 4e een kind van Pe-
t e r  Munni en 5de M i c h i e l  Mnnni.

Den 23 .dito wierd van hier den konvooy naar Breda
gezonden, bestaande in hat:er, hooy, vette beesten etc. het-
welk te Dorst door de Franschen wierd aangevallen, maar
niet genomen.

1814. Den 1 Janua.ry  is hier de Orangevlag  op den
toren gesteld.

Den 7 dito lagen hier veel kozakken en eenige Pruys:
sische houzaaren,  wanneer omtrent den middag alarm wiercl
geblazen, waarop die alle op Goirle op aansnelde, omdnt
circa 600 pa~ardevolk  en 300 man voetvolk Fransehen van
Turnhout naar hier op weg waren met oogmerk (zoo  men
z@de)  om hier het mngnzrjn  te komen vernielen, doch de
kozakken en Pruyssen ontrent  Poppel de Franschen ont-
moetende zoo wierd nlclaar  en de Weelde en Ravels  sterk
gevogten,  alwaar cie geallieerden het slagveld behielclela  eh
eenera  buyt vun circa 80 welgemonteerde paarden en eenige
Fransehe krijgsgevnngenen  hier aanbragte?a.  Kenen van de
kozakken bleef nlclnar  dood, die zij meclebragten,  die z@
hier (omdat het eenen  wagtmeester was) met volle kr@igseer
op het kerkhof begraafüen, en stellenclen  op zijn  graf een
hoacten  kruys.

Dm 26 dito is de stad ‘s Bosch door de geallieercleta
voor den Prince vaqa Orauge met storm ingenomen.

Den 20 Februi&ry is ,%jne Hoogheyd dera heere  Erfprins
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van Orange can Breda komende hier door gepassee rd ,  en
h e e f t  zich ia het ho t e l  d e  Goucle  Zwaan circa  2 uaren
opgehoucleh  eh aldaar gehoor verleend aan de bedienaars
der  onde,.s~12e?Jtlene  godsd i ens t ,  cdsook aan de nmire en
n o g  eenige ctllde,_en.

Den 22 dito zij12 de eerw. heeren v o n Gi 1 s en Mos e r
wecler van Ir?ihiir  deportatie uyt Frtsnkr~ck  in goede wel-
stand in ‘t semimrrìe gekomen.

I n  c1ee.z-r aeek is m e n  w e e r  begonneri met  over  clen  doo-
den te luycleh, hetwelk in den afgeloI,en  wirnter  verboden
was tcyt  hoofde der troubles.

Den 1.5 dito is hierdoor gepasseercl Z@ae Hoogheycl den
hertog YCOL Clarence,  zoon van ZQne  Majesteyt  de koning
van Engeland.

1 8 1 4 .  Den 24 April is den hooyw. heer vicarius u y t
@ne clcportatie  te Par@s  in goede welstand te SchijncEel
o p  x@ze  p«sto,y  gearriveercl.

In  de  mcwlcl Juny  is op het raaclhuys  nnarcJexien  h o e -

veel militairen alhier van clen 1 October 1813 tot den 1
Mey 1814 z@n ingekwartierd, welk getal bevonden is 250
‘100  Maan.

Den ó September is op de Goirkensche kerk eenen coepel-
toren gezet niet een klokje claarin.

181.5 .  IIL de mannd January is  in den voornoemde
toren een uurwerk  gesteld.

Den  0 JWA~J  ik den Prins van Ornnje,  koning cler Ne-
derlaraden,  van ‘s Bos ch  komende  alhier  cloorgereysd,  hg
stapte niet uyt de koets, doch wierd  gesproken cloor onzen
burgemeester en door onzen vreecìerechter.

1 8 1 6 .  O p  den 18 Monrt  is Nicolaas Daamen  era
zijnen zowa  Pet r 11 s door het van cie steenweg vallen van
de kar, waarop zg gezeten waren, b@ ‘s Bosch verdronken.
Ook is met hen nog uerdronken zekeren Uy tj e ns, die als
remplaCant van dera  z oon  van  de  weclxwe Co r n. v a,n
Bom me 1 mede op dieselve ka,r was gezetera.

In ‘t begih  van  November  i s  op  h e t  Goirhe?l  awn  den

Noordenkaht  der kerk aldaar een kerkhof gemaakt tot
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begrctving  der @ken 2an die pnroehie,  alsook alrlcral-  een
grnfmaker  aangesteld.

Den 11 dito is op het voornoemde kerkhof voor de eerste
maal een dooden begraven, zSjnde  een kind genaamd Mn r-
tin26  s Vcrm, eer. Hier dio2d  bi j  aangemerkt,  dot de
m,eeste  ljjken  die aldaar  begr«ren  worden geschied zonde?
het pwoo12  geluy van 022Te?l  toren, met nlleeniglQk  het
geluy van het klokje op de Goirkensche kerk.

1817 .  Den  17 Jnnuary  is des morgens te S uureh
alhier in de Sch@fstrant  brand geweest, x@ncle  het huys
bewoond door Cor n e 1 i Y 2’ ~1  )L G ì 1 s geheel afgebrnhd.

In cie  maanden 2x62~ Mej/ en Juny is den volmolen,
staande aan cie  Boeven, nfgebroken,  aan welken molen
den eersten steen wierd gelegt  den 5 J26ny 1798, xoodcrt
dien molen 10 jnaren gestaan heeft.

Den 7 Juny des morgens ten half tien uuren  z&in  uthier
aan de Hoeven b$j  het Kwct«deynd  2 huyzen  (bestaande in
6 wooningen)  nfgebrcxnd.

In dit jaar z@in de g,-aanen,  als tarzae, koren en boekilcgt
nlt$jcl  zeer du.ur geweest, als den boekw@ 40 guldens het
mud, het koren nog vijf ti zes guldens hooger  in pr@s,
xooclnt  een roggenbrood van 12 pond in ‘t &atst  van J26ny
20~1s op 21’jh st26iverq en de o26de  aurdappeterz  mierden
toen verkogt d 24 st26ivers  het rat.

Den  1 July  is overleden den eerwaarden hen. Josc-
p h u s cl e Kei rs m CI e c k e rs, oudsten cupellnan alhier op
het Heyken, in den ouderdom, van 60 jcLa,ren. %gue ziekte
lijas veroorzaakt door het hollen van het paard  ?uet de
koetskar wnwin h+j gezeten xas,  waa,rva‘n,  h e t  r a t  h e m
oz,er clen mg zoos gegmut, en bekwam een tr’c6], r«t6  het
paard op x2@2e  heup, w~~c6rz:an  h2j 2x622  teyd tot teyt  erger
wierd,  clnnr  hij (tot groote droefheyd de~.îlurochincc,len)  vunn
is overleden.

N.B. Dat. hùj het ongeluk heeft bekomen is geweest op
clen  10 Mey  de.zes  jnars,  in .@ine  terugkomst van Goirle.

Rotterdam. W. BEZEMER.
( Worclt  vervolgd.)



164

CRONYKJE VAN EENIGE ZAAKEN, DIE ZEDERT.
EN IN HET JAAR 1774 ALHIER TE TILBURG

ZIJN VOORGEVALLEN.

111.

‘en 4 dito I.LV het lichaam van voornoemden heer d e
Keirsmaeckers op het kerkhof in de Sch@f  begra-

ven, dat geduurende  de lekdienst in de kerk had gestaan, w.-
dit is het eerste lijk dat men weet, het&j bCj geheugen of ove?.
levering, dat ooit in de parochiaanen in de Heykensche
kerk geduurende  de Qjkdienst  gestaan heeft.

Den 14 dito is alhier in den ouderdom van 52 jaaren
overleden den eerwaarden heer Br u n o D i ng e r e n, ca-
pellaan  op het Goirke.

Den 23 September heeft Hendrik van Tulder en
zijne  huysvrouw  den jubile  gegeven van 60jaaren  te saamen
getrouwd wezende.

Den 17 October is bij gebrek van Tongerlosche  priesters
op het Heyke een wereidl@ken  of zwarten priester tot ka-
pellaan  gesteld, komende uyt het seminurie,  genamad  . . . .
Smits (Antonius Alouisius),  alsook eenen  dito op
het Goirken genaamd.. . . van de Pen.

1818. Den 9 January  is alhier overleden in den ouder-
dom van  80  jciclren  Pe t rone l l a  van  de  Kerkho f ,
weduwe  van  Hendr ik  van  Akkerveeken.  Z@ um
geboren te Helmont en nog jonk zijnde  was rij stirk en
groot vun persoon, zodat zij in haare jonkheyt te Xjme-
gen dienst nam, als grenadaer,  e’yI heeft in die gualiteyt
de Hoog Mogende Heeren Staaten ruyna een jaar gediend.

Den 9 Febructry is alhier aan den H@kant des middag8
om 12 uurefa  een huys met een grutmolen ufgebrand, toe-
behoorende en bewoond wordende door Ge r a r d v a n den
Houdt .

1819. In dit jaar is alhier aan de Goirkensche  kerk
eenen  gaieuwen  toren gebouwd, waarvan de hoogte is te
weeten  vw den grond tot den haan toe.. . . voeten. Van
welkeu  toren den eersten steela  is gelegt,.  . .
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Den 3 Juli is alhier clw nooncls in het noorden eenf
comeet of staartstar gezien.

Den 4 dito is hier aan de Moerstraat des avonds om
half 8 uuren  door een xwaa,r onweer een schop in brand
geraakt.

Den 12 dito is Zijne Majesteit den koning der Neder-
landen komende van ‘s-Hertogenbosch met z$n gevolg hier-
door gepasseerd.

‘Den 12 November des morgens om drie uuren  is alhier
aan de Leenhouwers  een huys afgebrand, bewoond wor-
clende  door Wouter van Beurden.

1820.’ Den 3 January is Jan Pan is, ZroermcIn  van
hier op Antwerpen, met het hooge water even buyten
Vuchterpoort  te ‘s-Hertogenbosch verdronken..

1821. Den 16 February des avonds ontrent 6 uuren
is a.lhier  aan de Hoeven ontrent de zoogenaamde Tonger-
losche  hoef een huys met 2 wooningen afgebrand.

Den 15 Mey is alhier op de Markt voor de eerste maal
de bottr gewogen met Neclerlandsch gewigt.

Den 26 Juni is alhier a.gter den Heuvel bij den h,ancl-
wijzer aan de Enschotsche baan des morgens om 3 à 4
uuren  een huys, toebehorende aan Dia nisius v a,n de
San d en, afgebrand. ,N.B. : het voornoemde huys was een
geheel nieuw gebouw, dat ,nog maar drie dagen was be-
woond.

Des nagts tusschen den 25 en 26 July is alhier aan den
Heykant den koren-, wind- en schorsmolen geheel afgebrand.

1821. Den 5 Augustus des avonds te half elf is alhier
op den Heuvel een zwaren brand ontstaan, zijnde het

huys toebehorende aan deze gemeente, waarin de mare-
chaussees gepla.atst  waren, afgebrand; ook zijn claarirl
verbrancl  5 paarclen. Nevens het voornoemde huys z@n
aan den westen kant nog 2 huyzen afgebrand, behorende
aan cie Erue  van A. Mombers.

Den 21 Se@kmber  is alhier op clen Rugdrjk  des morgens
ontrent 8 uuren,  een huys bestaande in 2 wooningen af-
gebrand.
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1822. Den 13 Mey is alhier in de Zom’erstraat  door
het zoontje van den heer W; C. Mo mm a den eersten
steen gelegt  van de nieuwe te bouwe Protestansche  kerk.

Den 22 Mey des namidda.gs  ten 2 uurer,  zijn  alhier aan
de Hasselt in de Langstraat een huys besta,ande  ìn 2
wooningen o fgebl-and,  waarvan den eygenaer was Ma t t h g 8
de Koning.

Den 12 Jz61y is alhier in de kraam beva,llen de vrouw
van P e t e r B r a k k e n von drie levendige kinderen, @inde
alle rneysjes,  dewelke  a#lle  drie op clienzelven  clag  xrjn over-
leden.

1823. Den 26 January  is alhier in de Quir@astok  des
m.orgens circn 4 ux6ren een boerestede afgebrand, die was
toebehorende aan Jan Schenkers.

Te midclernagt tzcssclaera  den 15 en 16 Juny 1823 is
alhier in de Zomerstraat agter de kuyzinge vava w@en
den heer Bl es een woning afgebrand, bewoond wordende
door den heer Timm e rmans, den w$jnkoper.

Ira de macmd November zijra  de kinderen van hier door
den hoogw.  heer vicarius van Brecln  in de na,astbQgelegene
Baronniesche dorpen gevormd.

Den 22 November z@n doar een koninglrjk  besluit alle
de schellingen en zesclhalves  gesteld op 5 stt6ivers, welke
waarcle  clie  anranemen  op den 17 December, hetaoelke  door
de inwisseling zonder schade der ingezetenen is ges&&d.
N.B.: Hier diend  nog bij a,angemerkt  te worden, dat vol-

/’ gens placcaat der Heeren Staaten-Generaal in dato 10
April 1693 de schellingen, die toen niet gestempeld waren,
Wierden verminderd op’ F/, stuivers. En volgens een plao-
caat der heerega  Staaten van Holland en West-Vriesland
in dato 20 Mey 1693 moesten cie gouclgi6ldens  of achten-
twintigen ook alle gestempeld wezen, of wierden  maartegen
26 stscivers aangenomen.

1824. Den 25 Jz6ny des namidclags ten half twee uuren
is te Wa.alw@k een zwaren brand geweest; alwaar binnen
clen teyd van twee Uuren 51  la~u~ze~~  PH,  14 schuzcren  ztin
afgebralad,  wnaronder laet %adhuys  met de archiven  etc.



Het getal der nfgebmucle ~wrw~wa bestond $1~ cimu 550,

WCKWI~L  ontrent  300 %la groctfe  trt.moede  zccwen  vervalkx.
Dela 0 September is een bcgitl grmctakt  met de bedding vnu
dela Heuvel  naar Enscllof ~00~’  den te leggela s t e e n w e g ,
welke bedding  op den 13 Dewtttbrt~  clanl~cnn72volgetlc7e  gshed
uolnlclnkt wcIs.

18%. Den 20. April is cl~tc eetden  steen gelegt aan clen
t e  boU?ceu  st0omvolrn,olet~  cilltiot.  te BroekhovelL.

Den 25 April des tt,ct,mitltltr~~a  ontrent  6 uwtwa Z~IL  alhier
i n  d e n  Bed&@ 4 huizen  ltestwtztle in 9 zvooni~agen  af@-
brnncl.

1837.  Den . . April  is  itt tléti sto0mvolm0len  te B77oeX-
hoveti voor d e  e e r s t e  mnnl gwol~l.  Te Kervel is kta April,
Mejy eu Jury ec?n  stoommolett  grttlwkt  o p  h e t  fdwiek van
de hccrc’t~  D iep e en Je 11 i tt g 11 (1 11 Y.

Den 30 Me% heeft in cletc  Bo.N+  tle bestecling  vafa o,f bt,nctl;
en ,tr:etlrt,crl,bo2i,ro  der totw~l;ct~X ~dlhrplaats  gelzncl,  ex zulks
i s  Imbliek anngenomet~  tloot. -17 c ~11%  cl e r Wa a 1 s c .  s .
coot- %OOO gddens.

Deti  71 ,Juny  %s eeu ltegitt gwuitskt  m e t  h e t  o]jbreken del
voor720~mde  kerk.

D e n  2 3  July  is C 0 I’ 11 e 1 i .q 1’ CL n de r Sc h o o t op de
Goolsche  bawn cloocl geuojrdol. lr.kus vader J. Bap t. v n n
d e r  Xc Iz o o t op dela 21 Jtr11~  1820  in de crkkers te C)erl~
ook clootl  gevonden is.

Den  13 Augustus is ulltit,t, (uot het purochitsal  kerkgc-
bouw dela eersten stwtt  gelq~tl  door clen  eerw. heer Ev er-
m o tlu s dzc Chanap.s,  pctrtor 01) het Hefyke,  en zulks g e -
schiede met yt,oot~~  ~tled~ti~~lrei~l.  ds met optrekknh clet.  tlrie
schutter~jela  en het luiden tlet. klokken etc.

Den 9 October is ook mot gt’oote  plechtigheid cletl  ewstcn
sfwtt  gelcgt cma de R .  C. krt7;  t e  Waalw@.

Dett,  9 D e c e m b e r  is cdlhiet. PU iti anclere  hxlctt  011 ~1otp1~

der meyety ila de Roomsclw Xrt~Xerz  e e n  p l e c h t i g  T e  Ikuw,
!~rzotlgw  wcgerzs het Conco~td~id  2usschez Z@ze fJ~~i/iglieicl
Le0 deu XlI c92 Z@w Mujesteìt d e n  koniiag del-  Netlel,-
latidetl.  O m  deze vreuycleduy x(it’e9a des civoncls  (oiicler  d e
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HQkensche  prochie) versch~cle huizen gei’ll~wai~aeerd.  O p
den clnnr.olïcolgc)ltle  Zondag heeft deze rieritq  ook plaats
gehncl  i12 dc bnrowie van  Breda .

18%. Dol P8 Juni  d e s  wuniddag_; otitreiit  5  uacren  i s
alhiw nn11 tic HoPven  b@ h e t  Ka.~&e~~t~l  e e n  hups, De.
stna~~de  iu txee lrowi?agen,  a f g e b r a n d .

Deu 5 Jat1.1~  des nnmicldags  o m  3. u w e n  h e b b e n  aoq
nlhiu, een mlr’nre  s t o r m  g e h a d ,  ~zoactrdoor  met honclerde
( h e t  meeste icitboomen)  o m v e r  geux~nitl  en in s t u k k e n  g e -
s lagen  .Z@l.

N.B. : 1)~ het begin dezes jnars is ~colgelas  de telling de
bevolking alhier bevondw,:

GOIRKE. HEIKE.
R$ 4%
Hoeven 43:;
HUSselt 850
Stokhnsselt 5.27
Westheykant  9 7 6
Oostlle~yhxl~lt  1129
Veldho~wt~ 1.312

5664

Oerle en Broekhoven 1 4 7 7

Korvel en Laar 1015
Berkclvk 551
Groot en klein Loven 255
Kerk 1520
Hewuel 709

Heike 5527
Goirke 5664

Te samen 11191 ituc.

Wawop  rolqt : hoe de bevolking hipt* ve rmeerderd  i s  :
amo 1bW  b&outl  hier de bevolking in 4816 personen.
cuano .778:i ,, ,, >, ,, 1, 8665 ,,
anno 1809 :: ,, V 7,
acuao  1828 zoo«ls  bl@kt  hierboven.

)) 9465 ),

D e n  9  October  outre?at  de  micltlcq is ‘alh%er  in h e t  Hta-

ringseynd een .zwwen brafad  geweest, ?l-uclrdoor twee huy
zen, bestaande in zes haupgezinnen,  geheel  .zijn afgebrancl.

Den 10 dito is te Koruel  den eersteu  steen gelegt  aan
den steenweg cloon de heeren Diep e II en Je 11 i gag h CL u s,
loopende  of begin~aende uan ( h u n )  Ec1.c. fnbriek tot biij clefa
Roskam.

1829. Den 29 Jacni  des morgens is Zijne Majesteit den
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k o n i n g  clesr Neclerltsnden alhier gepasseerd,  en heeft op
het Raaclhuys  gehoor verleentl  nan verscheide authorifeitr,z,
en heeft vervolgens de nieuwe  Roomsche  kerk be.zigtigd  cx
clnapnanr  heeft h;ij het grootr fclbriek van de heereu Die-
p e en ,Je 1 l,i ng h a 21 s ook geher  in ogenschou,w  gejlome)z>
h e t w e l k  uitermcrnte,b  UCI zijn qelloegen  w(xs.

D e n  2 9  October- is alhie,-  de inwey&ìng  en den ee,rste,l
dienst geschied in de niet1 (cc Roomsclre Catholieke toreukork,
zulks geschiede door den eex. heer  J. H. v a n cl e We y e r,
pastor en lancldeken te Hilz-clrrllbeek,  geuclsisteercl door (IP
e e r w .  heerera  W. van cl E J’P n, postoor  op ‘t Goirke, a l s
cliaken,  Iv o le B o V, pastoor te Clzaam  als subdiaken, A.
van Co 11, pastoor te Oisterlclik,  nis index, en D ass e 11:
gewezen pastoor te Poppel:  cols bcrmlarius  (?) Dit alles is met
de meeste plechti,gheid geschied.

1830. D e n  7 Februarjy is crlhier. clen  jubile begonllell
v e r g u n d  cloor  Z. H. Pi I( s T7111,  die cluur’de tot els mei-
clen 21 dito, dus 15 dnge~.

Den 8 Mey cles namìcld«ys  fuz half 5 uuren heeft alhier
een otlweer  plaats gehcrd. mc~uloor  een lauys in de zcr$
Kervel g e t r o f f e n  i s ,  zelfs UV~  gla,xen verbr@elcl,  den br-
woner op z$n getouw tel.tlrdri:cleslage/z,  den weefboom,  ?‘er-
pletter&  en laem enige lklere~l nma 't l@f vewchewd,  doch
is verder belzcrlve deti min (Co,* ta e lis Scla a ap) eeqa ~$j-
wig aala 't l$jf gekwetst, jzid t.td schade door veroorznclkt.

Den 18 July is Z. K. Hoogheid cie kroo~apri~as  met des-
zelfs 2 zoontjes, komottlr IYOL Breda, hierdoor geptrssetwi,
PIL heeft ~mmt' het im~wctr>w)~  der clienstcloende sdutterij
dhie,. die ze1r.e dag cie r[jzx joy voortgezet na 's Bod.

DevL 3 ,4?qustlts  011 doti )~«miclclag  i s  de ,zooTa  r(o&  Bn t’-
t 11s Pt&  ?a is, cie ?‘oet~~t~ w11 hiw op Turnhout.  /d&j de
Goolsche  bacon  en tlid~t  0 v Kotxel o n d e r  h e t  ,rcctl VUIL  de
zzoacir  yeltcdcr~e  kc~r gei:trllell, CU na~~sto~ads  dood geblec.e?a.

Rotterdam. W. BEZEYER.
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