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Beeld van St. Martinus in de Martinuskerk te Eindhoven
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Gebeurtenissen in Tongelre tot circa 1950
14 augustus 1470 GEMEENTE VAN TONGELRE.
126. DE RENTMEESTER VAN 'S HERTOGENBOSCH EN TURNHOUT VERLEENT MET CONSENT VAN 'S
HERTOGEN RAAD EN REKENKAMER DEN GOEDEN LIEDEN VAN TONGELRE OP HUN VERZOEK HET RECHT
OM OP HUN GEMEENTE VOOR HUN HUIZEN EN ERVEN BOOMEN TE POTEN, VIJFENTWINTIG VOET DE
GEMEENTE OP, MITS DE WEGEN NIET BELEMMERD WORDEN, DE EIKELS GEMEEN ZULLEN ZIJN VOOR
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DE GERECHTIGDEN IN DE GEMEENTE EN DE BEHOORLIJKE HOUTSCHAT BETAALD WORDE, MACHTIGT
HEN DE GEMEENTE TOT DRIE BUNDERS UIT TE GEVEN, TENEINDE VOORLIJF TE KUNNEN BETALEN EN
HUN KERK TE HERSTELLEN, EN STELT VOORLIJF EN ERFTIJNS VAST¹).
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1) Dit stuk is onvolledig uitgegeven door A. van Sasse van Ysselt, Het recht van voorpoting op
de kanten der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's Hertogenbosch (1894) 10, naar het
oorspronkelijk in het Rijksarchief in Noord-Brabant, dat ik daar niet heb kunnen terugvinden.

1470 Augustus 20.
Ick Goessen Heym, raedt mijns genadigste heeren shertogen van Bourgondië ende van
Brabant etc., ende sijnre genaden rentmr. van Brabant in den bedrijve van
sHertogenbossche ende van Turnhout, doen condt allen dengeenen, die dezen brieff
sullen zien of hooren lesen; alsoo die goede lieden ende ingezetenen des dorps van
Tongelre bij Eyndhoven mij dickwijle geclaegt ende te kennen gegeven hebben,
allegerende, hoe dat waer were, dat zij in groten gebreecken wesende omme dagelijckx
hout te crijgen, haer huysen ende timmeringe mede te reformeren ende oock te branden
ende anders tot haeren profijten te orboren, mitsdien dat houte aldaer in den dorpe
ende oock anders daaromtrent alsoo vernielt ende afgehouden werdende, dat men dat
niet gevoeghlijcken gekrijghen en konde, ten moste wesen tot grooten costen ende
commer der goeder luyden, ende dat alle daghen meer ende costelijcker geschapen soude
wesen te crijgen, tenwaere dat hen hieraff eenige gunste ende gratie van mijnen
voorszeyden genadigsten heeren wegen worde verleent; begeernde alsoo van mij die
voorszeyden goede luyden van Tongelre, hen hierinne van mijnen voorszeyden
genadigsten heren wegen te willen versien ende hen verleenen, dat een yegelijck van
hen mochte pooten ende planten voor sijn erve ter gemeynten waert inne jonghe
heesters ende boomen, ende die boomen elck tot zijnen wille wederom uyt ende af te
mogen doen ende vellen ende tot sijnen profijte orboren; ende voort ander hout,
buyten vijffentwintigh voeten ter gemeynten wart in ende op de gemeynten staenden
ende aldaer voort gepoot mogen werdende, tot haeren gemeynten staenden ende aldaer
voort gepoot mogen werdende, tot haeren gemeynen proffijt te gebruycken, ende da[t]
al op behoorlijcken houtschat, mijnen voorszeyden genadighen heere ende zijnen
nacomelinghen daeraf te betalen; ende dat sij van haere gemeynten mogen uytgeven ende
vercoopen drie bundre, elcken bundre op eenen ouden grooten, mijnen genadigen here
daer jaerlijcks af te betaelen, omme metten penninghen, daeraf comende heu[r] kerck
te reformeren; presenterende daeraf mijnen genadigden here te betalen eens in gereede
penninghen in manieren van voorlijve die somme van twaelf Rijnsche guldens, tot
veertigh groote, munten van Vlaenderen, tstuck te reeckenen. Soo ist, dat ick ten
narstigen vervolghe ende menighvuldiger beden der voorszeyden goede luyden van
Tongelre bij advys, raade, wille ende consente der heren van den raden ende der
reeckencameren mijns voorszeyden gen. heren tot Brussel, want die beede redelijcken
is, ende om mijnen gen. heren profijten ende sijnen ge. ondersaten voordeel in desen
voort te keeren, uyt crachte mijner officyen van mijnen ge. heren wegens den
voorszeyden goeden luyde, ingesetenen sdorps van Tongelre, ende heuren erven ende
nacomelingen geconsenteert, gewillecoort ende verleent hebbe, consentere, willecore
ende verleenen mits desen, dat sij ende elck van hen allomme opter gemeynten van
Tongelre voor sijn huysingen, erven ende goederen aldaer ten beschudde derselver ende
anders om timmerhout ende ander hout te voeden ende te winnen, sal mogen setten ende
planten tot sijnen profijten alderhanden eycken, heesteren ende jonghe boomen,
zooveele him gelieven sal, vijffentwintigh voet diepe terselver gemeynten wart inne,
bij alsoo dat zij die straten ende wegen, aldaer gaende, daermede niet en beletten,
maer die laten op haere rechte wijtte ende alsoo, dat daer twee geladen wagenen
malcanderen mogen lijden; dat oock die eyckelen, die daerop sullen wassen, gemeyn
sullen sijn voor dieghene, die in die voorsz. Gemeynten ende plaetsen, daer die geset
ende geplant sullen worden, gerecht sijn; ende dat een jegelijck, soo wanneer hen dat
gelieven sal, dese voorszeyden boomen ende pooters voor sijne erve sal mogen afdoen
ende afhouwen ende tot sijns selfs profijte orboren ende besigen of die te vercoopen,
soo hen dat gelieven sal, ende wederom jonghe heesters ende poten in die stadt van
dien afgehouwen boom mogen setten ende planten, behelseliken soo wanneer zij die
voorszeyden eycken ende boomen ofte eenighe van dien sullen willen afhouwen ende die
vercoopen mijnen gen. heren ende zijnen erven ende nacomelingen, hertoghen en
hertoghinnen van Brabant, zijnen ofte haeren behoorlijcken houtschat. Item hebben
voort geconsenteert, gewillecoort ende verleent, consenteren, willecoren ende
verleenen als vooren den voorszeyden van Tongelre, haeren erven ende nacomelingen na
hen, dat zij alle heester, boomen ende potingen weder setten ende dat buyten den
vijffentwintigh voeten van der goeder luyder erven ende dat weder afhauwen, alst hun
geliven sal, behelselijken wegen en straten haer behoorlijcken wijtte als vooren,
omme datselve hout ofte die penninghen, daeraf comende, te bekeeren totten gemeynen
gebruycken ende orboren der goeder luyden van Tongelre voorseyden, ende dat oock op
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behoorlijcken houtschat als voren. Item hebben voort geconsenteert, gewillecoort ende
verleent, consenteren, willecoren ende verleenen als boven denselven geburen ende
ingesetenen van Tongelre van mijns voorszeyden gen. heeren wegen, dat zij drie
bundren van haere vroenten ende gemeynten sullen moghen vercoopen ende t'erve
uytgeven, daer thun gelieven sal, int geheel ofte met parceelen, omme mette
penninghen, daeraf comende, tvoorszeyden voorlijff te betalen ende te reformeren
haere kercke ende grondekijns van Tongelre, ende dat op eenen erfcijns van eenen
ouden grooten Toirnoysen van elcken bundre jaerlijckx mijnen voorszeyden gen. heren
ende sijnen oir ende nacomelingen ten gewoonelijcken chijnsdaghen van Tongelre daeraf
te betalen, ende daertoe omme die somme van twaelf Rijnssche gulden, tot veertigh
grooten, munten van Vlaenderen, elken der voorseyden gulden te reeckenen, eens in
mijnen handen tot mijns gen. heren behoeff in maniren van voorlijff met gereede
penninghen te betalen, daeraf ick schuldigh sal sijn reeckeninghe ende ontfanck te
doen mijnen voorszeyden gen. heren in mijner reeckeninghen. Ende hebbe in den name
mijns voorszeyden gen. heren van mijner officyen wegen gelooft ende gelove mits desen
den voorszeyden goeden luyden ende ingesetenen van Tongelre ende heuren erven ende
nacomelinghen na hun dese voorszeyden verleeninge ende consenteringe vast ende
stedigh te houden ten eeuwighen dagen sonder eenigh wederseggen, behoudelijck in al
denselven mijnen gen. heren zijner heerlijckheyt ende eenen jegelijcken andren sijn
rechte. Ontbiede daerom ende beveelen alle ambachte(re)n, richteren ende dienaren,
mijns gen. heren stadthouderen, nu zijnde ende namaels wesende, den voorszeyden
geburen ende ingesetenen van Tongelre, nu zijnde, ende haeren erffgenamen ende
nacomelinghen na hen van den voorszeyden consente ende verleeningen vastelijcken en
vredelijck doen ende laten gebruycken in dier maniren boven geschrevenen, sonder hen
daertegen eenige hinder, commer ofte letsel te doen ofte laten geschieden in eeniger
manieren. Ende des t'oirconden hebbe ick mijnen zegel aend desen brieff gehanghen
opten twintigsten dagh der maent van Augusto int jaer (ons) Heren duysent vierhondert
en tseventigh.
Zeventiende-eeuwsch afschr. – Rijksarchief in Noord-Brabant; Leen- en Tolkamer, E.
269.
21 oktober 1547 Nieuwe beschrijving van het bisdom van ’s Hertogenbosch door Jos. A.
Coppens
XXII. GERARDUS NAETS, (zie onder de kanunnikken der St. Jans kerk, derde kanunniksdij
der regter zijde) te Tongelre bij Eindhoven geboren, stichtte den 21 october 1547
eene beurs voor eenen jongeling uit zijne maagschap. Wanneer deze zich niet aanbood,
riep hij tot derzelver genot inboorlingen van Tongelre, en wijders jongelingen van
een zeer christelijk gedrag en van goede verwachting. De beurs kon in alle
wetenschappen genoten worden. Hij bezette daartoe jaarlijks 28 gulden, en wilde, dat
de begeving zoor zijne bloedverwanten tot den derden graad, en na hen door den
pastoor van Tongelre en door de twee oudste schepenen en kerkmeesters van het
genoemde dorp zoude geschieden (u).
21 oktober 1547 Nieuwe beschrijving van het bisdom van ’s Hertogenbosch door Jos. A.
Coppens
stichtte den 21 october 1547: (zoo als eertijds op een koperen plaat in den muur der
kerk van Tongelre vastgehecht, te zien was) een officie van twee missen wekelijks op
het altaar van O. L. Vrouw in voornoemde kerk, en hij bepaalde, dat, wanneer het
zoude openvallen, de vruchten daarvan moeten gegeven worden aan eenen armen jongeling
uit zijne bloedverwantschap, die den ouderdom van 8 of 9 jaren bereikt heeft.

135

1551 Nieuwe beschrijving van het bisdom van ’s Hertogenbosch door Jos. A. Coppens
XXVIII. GODEFRIDUS VAN DE ZANDE, te Tongelre geboren, stichtte, in hetzelfde jaar
1551, eene beurs in het collegie de Valk te Leuven. Met dezelve moesten zijne
bloedverwanten worden begunstigd, na hem de landgenooten des stichters, inboorlingen
van Tongelre, Woensel of Eindhoven, en eindelijk die der omliggende plaatsen.

140

27 juli 1558 Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant [uit 1870]
Fol. 159. – 27 juillet 1558, relief de Rutghert Van Berckel, pour l'engagement des
seigneuries de Nunen et de Gerwen, des hameaux d'Opwetten et Nederwetten, ainsi que
de la seigneurie de Tongelre, avec la justice haute, moyenne et basse, etc.
15 november 1574
A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het bisdom van ’s Hertogenbosch door Jos.
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LIV. MARCELLUS VAN CRAENDOCK, te Tongelre bij Eindhoven geboren, stichter van het
voormalige collegie Craandonk te Leuven, heeft in 1574, voor vier studenten in de
wijsbegeerte, vier beurzen opgerigt. Die studenten moesten inboorlingen of van
Tongelre of van Diest of eindelijk van Leuven wezen. VAN CRAENDONCK stierf den 15
november 1574. De begeving geschiedt thans door de pastoors van St. Jacob en van den
H. Quintinus te Leuven (r).
10 oktober 1581 Inventaris der archieven van de stad ‘s Hertogenbosch, Volume 2
Item 10 October, Henrick Jacopsz., wonende tot Tongelroe (Tongelre) inde
Cuylenstraet, van dat hij tydinge gebrocht heeft, dat Mons. de Haultepen ende Scenck,
met haren regimenten binnen Eyndhoven waeren gecomen, naedyen sy dair twee stormen op
hadden gedaen, bet. enz.
19 maart 1628 Inventaris der archieven van de stad ‘s Hertogenbosch, Volume 2
Item by acte in date 19 Marty 1628, aen sekere soldaten onder Capiteyn Pynappel,
dewelcke gesonden waeren, doer ordre der heeren, om eenighe personen te executeren
die het ingeboth tot Tongelre geturbeert hadden, ende daer over byden vyant gevangen
geweest zynde, die men heeft moeten rantschoeneren voer de somme van 68 gul.
19 oktober 1707 Regtbare Heere
De Heeren President en S?g?en? in Tongelre
Achtbare Heere
22 januari 1735 G. Extract uit het Register der Resolutien van
de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, betreffende Acten
van Cautie. Den 22 January 1735.
IS ter Vergaderinge geleezen de Requeste van Joseph Janssen, geboortig van Best onder
de Heerlykheid van Oirschot, in Huwelyk hebbende Anthonet Adriaens, geboortig van
Liempt, Meyerye van 's Bosch; houdende, dat by haar Hoog Mog. Resolutie van den 7
September 1731 (a) voor een generaal Reglement onder anderen was vastgesteld, dat
alle Persoonen, die uit eenige Plaatsen, Steden of Dorpen onder Braband, Ressort van
deezen Staat gehoorende, zouden koomen te vertrekken van de eene Plaatse na de
andere, gehouden zouden weezen binnen een jaar en zes weeken na hun vertrek, te zyn
voorzien van een gerechtelyke Attestatie van de Magistraat van haare Geboorteplaats
of van de Plaats haarer laatste Residentie, waar by zoude moeten blyken van hun goed
en deugdelyk gedrag, en daarenboven van een behoorlyke Acte van Borgtogte, dat zy,
noch hunne Kinderen, dewelke reeds geprocreëert waren, nimmermeer zouden koomen tot
lasten van de Armen van die Plaats, waar in zy zig nieuwelyks kwaamen te begeeven,
maar dat integendeel zoodanige Borgen, het zy Magistraaten of andere particuliere
Persoonen den eventueelen last van armoede en alimentatie op haar naamen, en mitsdien
beloofden, dat de Magistraat en Armbezorgers van de Plaats waar in zy zig begaven,
daar van ten allen tyden zouden weezen ontlast en bevryd.
Dat de Suppliant en zyne voornoemde Huisvrouw genoegsaam van Kindsgebeente af, binnen
Tongelre, Quartier van Peelland, Meyerye van 's Bosch, hebbende gewoond, in den jaare
1726 waren getrouwt, en vier Kinderen aldaar hadden geprocreëert.
Dat de Suppliant aldaar eenigen tyd hebbende gewoond op den 11 Augusty des voorleeden
jaars, van Praesident en Scheepenen van Tongelre voornoemt, wel hadde gekreegen de
gerequireerde Attestatie van zyn en zyner Huisvrouwe goede naam en faam mitsgaders
Acte van Cautie voor zyne voornoemde Kinderen, dog dat dezelve hadden geweigert voor
den Suppliant en gemelde zyne Huisvrouw insgelyks te caveeren, met renvoy aan de
Regenten der Plaatse waar in ieder was gebooren.
Dat de Suppliant dan vervolgens voor zig zelven, hem hadde gaddresseert aan de
Regenten van Oirschot, en voor zyne Huisvrouwe aan die van Liempt, zynde ieders
Geboorteplaatsen, om de meergemelde Acte van Cautie of ontlading van hunne Persoonen
te bekoomen, dog dat dezelve Regenten hadden konnen goedvinden, het zelve een en
andermaal te weigeren, en hem Suppliant te wyzen tot de Plaatse zyner laatste
Residentie, hun beroepende op de voorschreeve Resolutie van haar Hoog Mogende.
Dat de Suppliant hem dienvolgens by de Requefte hadde geaddresseert aan gemelde
Scheepenen van Tongelre, en verzogt Acte van Ontlastinge of Cautiebrief voor hem en
zyne voornoemde Huisvrouwe, dog dat dezelve Scheepenen by Appoinctement hadden
verklaard, dat in het verzoek van den Suppliant niet konde worden getreeden;
verzoekende de Suppliant derhalven, dat haar Hoog Mog. by Resolutie gelieven te
verklaaren, wie van de voornoemde Regenten, namentlyk die van Oirschot en Liempt,
Geboorteplaatsen van hem en zyne Huisvrouwe, of wel die van Tongelre de Plaatse zyner
laatste Residentie, de gemelde Acte van Cautie of Ontlasting voor de Regenten van
Ekhard zullen moeten geeven.
Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, dat de voorsz Regenten van
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Tongelre zullen worden gelast, zoo als gelast worden mits deezen, om, ingevolge van
haar Hoog Mog. Resolutie van den 7 September 1731 de gerequireerde Acte van Cautie of
Ontlasting aan den Suppliant en deszelfs Huisvrouwe te geeven, ten ware dezelve
redenen hadden ter contrarie, welke zy in zoodanigen geval aan haar Hoog Mogende
zullen hebben bekent te maaken.
1748 Description abrégé(e) du Brabant Hollandois
Tongerlo, ou Tongerle, ou Tongueren, à environ deux lieues, a son Tribunal
particulier, & un ancien Château avec droit de chasse.
17 februari 1755 NEDERLANDEN
Gestel by EINDHOVEN den 13 Febrary. Van eenigen tyd is alhier een gruwelyke Moord
gepleegd door een Jongman, oud omtrent 24 Jaaren, aan twee stok-oude Lieden, zynde
Broeder en Zuster, by elkander woonende; waarvan dit de Omstandigheden zyn:
"De Moordenaar kwam des nagts omtrent twaalf uuren door een
"Gat, 't geen hy in de Muur gebrooken had, in Huis; maakte het
"Vrouwspersoon wakker; vroeg waar haar Geld was; sneed daar
"op aan dezelve den hals af; bragt vervolgens aan haaren Broeder
"verscheidene Steeken toe, waar van egter niet ééne doodelyk bevon"den is; en sloeg hem eindelyk met de Bedde-Plank het Hoofd in.
"Deze Gruwel-stuken gepleegd hebbende graafde hy een Kuil in
"de Stal, waarin hy de vermoorde Ligchaamen wierp, bedekkende
"naderhand het Gat met omtrent vyftig Takke-bossen, dewelke hy
"ten dien einde van de Zolder haalde.
"Dus was het omtrent twee uuren in de nagt, dat hy zig met een
"Somme Gelds van byna 500 Gulden wegpakte. Drie dagen daarna
"wierden de Lyken eerst onder de Takke-bossen ontdekt; en vermits
"eenig agterdogt op den Persoon van den Moordenaar, dewelke zig had
"t'zoek gemaakt, gevallen was, is dezelve niet lang daar na niet verre
"van hier, in de plaats zyner Wooninge, te weeten te Tongeren, ge"vangen genoomen; waar op hy van deze gruwelyke Daaden over"tuigd en op Confessie van dezelve gifter alhier levendig geradbraakt
"is digt by de Plaats, daar hy de gem. ysselyke Moorden gedaan had.
22 februari 1755 Gisteren is te Gestel by Eindhoven
levendig Gerabraakt een jongeman van 24 Jaren, die een gruwelyke Moord aan twee oude
Lieden, Broeder en Suster, gedaan hadde, dezelve was des nagts omtrent 12 uuren in
het Huis gebroken, maakte het Vrouwsperzoon wakker, vroeg haar waar haar Geld was, en
sneed haar daar op den Hals af, in het vervolg bragt hy haar Broeder mede om Hals: De
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vermoorde Lighamen begroef hy in de Stal in een Kuil, en bedekte de opening met
takke-bosschen. Dien Booswigt omtrent 500 Guldens gevonden hebbende, pakte zig des
nagts om twee uuren weg. Het was drie dagen na de Moord dat men de Lyken ontdekte, en
wel dewyl eenig vermoeden op den Perzoon van den Moordenaar gevallen was, zond men na
Tongeren, zyn Woonplaats, alwaar hy in Hegtenis genomen is.
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1 januari 1767 Naamwyzer van de heeren geëligeerden, edelen en ridderschappen
In 't jaar 1748 den . . . . is Jan Carel de Jeger, Heere van Eckart, als in huwelyk
hebbende Vr. Margaretha Ram van Schalkwyk, by den Huize van Vianen hier mede
bel[eend].
9 juli 1771 Donderdag den 18 dito. De Tienden van Aarle, Beek, Lieshout, Stiphout,
Tongelre, Opwetten, Vechel en Erp.
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11 november 1777 De Baron DE JEGER, Heer van EKART,
zal op Dingsdag den 18 dezer Maand November, des namiddags tusschen twee en drie
uuren, ten Huize van F. van Homberg, te St. OEDENRODE, publyk en voor alle man
Verkoopen: Zyn onverdeeld derde part in de Adelyke Huizinge genaamt PAS BOGAART, met
de daar by gehoorende Hoeve Teul, Hooi en Weilanden, alle te St. OEDENRODE gelegen,
die er geding in heeft, kome de Conditie hooren, en doe zyn profyt.
1792 Vaderlandsch woordenboek, Volume 28 Door Jacobus Kok, Jan Fokke
TONGELRE, ook wel Tongerlo of Tongeren genaamd, een Dorp in Staats Brabant, in de
Meierij van ’s Hertogenbosch, tusschen de Steden Helmont en Eindhoven. Het getal der
Huizen wordt op ongeveer honderdëndertig begroot. De Hervormden hebben er eene Kerk,
staande, nevens haaren spitsen Toren, midden in het Dorp, die door den Predikant van
Woensel wordt bediend.
1 januari 1796 20. INGEKOOMEN een Extract uit het Register der Resolutien
van Gecommitteerden der respective Municipaliteiten in het Kwartier van Peelland, de
dato 23en July 1795, houdende, dat de Gemeente van St. Oedenrode tegen het ConceptPlan van Tusschenbestuur voor Bataafsch Braband protesteert; dat de Actes van
approbatie of desapprobatie der Gemeentes van Tongelre, Liempde, Erp, Schyndel en
Aarle Rixtel voor als nog niet zyn ingekoomen; en dat de overige Gemeentes, ten
getalle van drie en twintig, bovengemeld Plan hebben geapprobeerd.
En goedgevonden hetzelve aanteneemen voor Notificatie.
1°. IS geleezen Adres van Regenten van Tongelre, Kwartiere van Peelland Meijery van
'sBosch, op gedaane klagten der Ingezetenen, te kennen geevende, dat Jan Hendrik
Koopman, Schoolmeester dier Gemeente, zich zeer slegt gedraagt invoege, dat dezelve
alreede langen tyd geen Schooldienst meer heeft gehouden, en dat hy, geduurende den
tyd zyner gemelde bediening, geen een Kind heeft leeren leezen of schryven, moetende
alle die leezen of schryven willen leeren, zich, tot groot ongerief en kosten, en dat
zedert eenen geruimen tyd van Jaaren, buiten voorf. Gemeente, onder de Instructie van
andere Meesters, begeeven, alle het welke Regenten voorf. ten deze, uit naam der
Ingezetenen, verklaaren waar en waarachtig te zyn: verzoekende, dat de noodige
voorziening, omtrent het Schoolweezen aldaar, door deze Vergadering worde genomen.
En goedgevonden dit Request te stellen in handen van J. H. Koopman, Schoolmeester te
Tongelre, om, binnen agt dagen na receptie, te dienen van confideratien en belang.
3°. IS geleezen Adres van de Municipaliteit van Tongelre, verzoekende authorisatie,
om, tot betaaling van schulden, dier Gemeente, door den Oorlog en de gevolgen van
dien gemaakt, eene somme van drie duizend, zes honderd, vyf en zeventig Guldens, ten
laste van het Corpus dier Gemeente, te mogen negotieeren, en daar voor den
Geldschieteren de noodige Verbandbrieven te mogen verleenen.
En goedgevonden dit Adres te stellen in handen van het Committé van Finantie, om
confideratien en advis.
30. IS geleezen den Adresse van Regenten van Tongelre, Kwartiere van Peelland, Meyery
van 'sBosch, te kennen geevende, op en wegens gedaane klagten der Ingezetenen aldaar,
dat Jan Hendrik Koopman, reeds den tyd van vyf en twintig Jaaren in die Gemeente
Schoolmeester geweest zynde, zich, Amptshalve, zeer slegt gedraagt, invoege, dat
dezelve alreede langen tyd geen Schooldienst meer heeft gehouden, en dat hy,
geduurende den tyd zyner gemelde Bediening, geen een Kind heeft leeren leezen of
schryven, moetende alle die leezen of schryven willen leeren, zich, tot groot
ongerief en kosten, en dat sedert eenen geruimen tyd van Jaaren, buiten voorf.
Gemeente, onder de Instructie van andere Meesters, begeeven, alle het welke Regenten
voorf ten deze, uit naam der Ingezetenen, verklaaren waar en waarachtig te zyn:
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verzoekende, dat de noodige voorziening, omtrent het Schoolweezen aldaar, door deze
Vergadering, worde gedaan en genomen.
Mede geëxamineerd de Schriftuure van belang, door J. H. Koopman, Koster, Voorzanger
en Schoolmeester der Gemeente van Tongelre, ter voldoening aan het marginaale
Appoinctement dezer Vergadering van den 7en October dezes Jaars, overgegeeven.
En gehoord, op een en ander, het Rapport van het Committé van Algemeen Welzyn,
Organisatie en Voorligting, ingevolge Resolutie Commissoriaal van den 7en dezer
Maand, ter tafel gebragt.
WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, de Municipaliteit van
Tongelre te authoriseeren en te magtigen, gelyk dezelve geauthoriseerd en gemagtigd
wordt by deze, om den Burger J. H. Koopman, actueel Schoolmeester dier Gemeente, uit
zyne Bediening te ontslaan en te demitteeren, en een ander bekwaam en eerlyk
Schoolmeester, onder de goedkeuring en approbatie dezer Vergadering, te benoemen en
aanteftellen: zullende de nieuw te kiezen en aanteftellen Schoolmeester, provisioneel
gehouden zyn, Jaarlyks, aan J. H. Koopman, de helft van het Schooltractement
afteftaan en uittekeeren, doch zullen de verdere Emolumenten aan den nieuw te
benoemen en aanteftellen zyn en blyven.
En zal Extract dezer, zo aan de Municipaliteit van Tongelre, als aan J. H. Koopman,
tot hun naricht, worden gegeeven.
10°. IS gehoord Rapport van 't Committé van Finantie, hebbende, ingevolge Resolutie
Commissoriaal van den 5den November 1795 N°. 3, geëxamineerd het Adres van de
Municipaliteit van Tongelre, verzoekende, onder overlegging van eenen summieren staat
van schulden dier Gemeente, authorisatie, om, tot betaaling derzelven, eene somme van
f3675 - o - o, ten laste van het Corpus dier Gemeente, te negotieeren, en daar voor
den Geldschieter de noodige Verbandbrieven te mogen verleenen.
WAAR op gedelibereerd zynde, en in achting genomen, de fautive opgaaf, die by voorf.
staat wordt gedaan, is goedgevonden, het Adres met den staat aan de Municipaliteit
van Tongelre uittereiken, om daar in het noodige te redresseeren.
3°. IS geleezen Adres van J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester te Tongelre,
verzoekende, uitstel toe het oncruimen van het Schoolhuis dier Gemeente, tot
Paasfchen eerstkoomende.
En goedgevonden dit Adres te stellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn,
Voorligting en Organisatie, om confideratien en advis.
11°. IS geleezen Request van J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester te Tongelre,
verzoekende, vermits het thans met den naderenden Winter, zeer ongelegen is,
om het Schoolhuis te verlaaten, en hy geen bepaalde wooning kan uitdenken, dat de
daartoe gepresigeerden tyd geprolongeerd worde tot Paasfchen aanstaande.
En gehoord het Rapport van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en
Organifatie, ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal dezer Vergadering van den
24en dezer maand November, als nu ter tafel gebragt.
WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, aan J. H. Koopman te
accordeeren, gelyk aan denzelve geaccordeerd wordt by en mits deze, dat hy, tot
Paasfchen eerstkoomende, het Schoolhuis of de Meesterswooning te Tongelre kan blyven
bewoonen; doch dat hy aan den nieuwaangestelden Schoolmeester, des gerequireerd
wordende, eene behoorelyke en gefchikte Kamer, ter inwooning, in opgemelde Huizinge
zal inruimen.
En zal hier van, by Extract, aan J. H. Koopman worden kennis gegeeven, om te strekken
tot deszelfs naricht.
5°. IS geleezen Adres van de Municipaliteit van Tongelre, te kennen geevende, dat zy
te raade zyn geworden, om de Oorlogskosten, by den inval der Fransche Troupes door
die Gemeente gemaakt, wegens gedaane Leverantien van Beesten, Schaapen, Paarden,
Hooy, Stroo, Haver, mitsgaders wegens gedaane Vragten, te betaalen; doch dat in de
Gemeenteskasse, geene gelden zyn, om die aan de Ingezetenen te kunnen voldoen, en
hun, door dien weg, in staat te stellen, om hunne agterstallige 'sLands en Dorps
Lasten te betaalen: verzoekende, geauthoriseerd te worden, om de daar toe benoodigde
somme van vier duizend, vyf en zeventig Guldens te mogen negotieeren, en de Gemeentes
Goederen en het geheele Corpus daar voor te mogen verbinden.
En goedgevonden dit Adres te stellen in handen van het Committé van Finantie, om
confideratien en advis.
11°. IS geleezen Adres der Municipaliteit van Tongelre, Kwartiere van Peelland,
Meyerye van 'sBosch, te kennen geevende, dat zy te raade zyn geworden, om de
Oorlogskosten, by den inval der Fransche Troupes, door die Gemeente gemaakt, wegens
gedaane Leverantien van Beesten, Schaapen, Paarden, Hooy, Stroo en Haver, mitsgaders
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wegens gedaane Vragten, te betaalen: doch dat in de Gemeentes Kasse geene gelden zyn,
om die aan de Ingezetenen te kunnen voldoen, en hun, door dien weg, in staat te
stellen, om hunne agterstallige 'sLands en Dorps Lasten te betaalen: verzoekende,
geauthoriseerd te worden, om de daar toe benoodigde somme van vier duizend, vyf en
seventig Guldens te mogen negotieeren, en de Gemeentes Goederen en het geheele Corpus
daar voor te mogen verbinden.
- Gehoord het Rapport door het Commitmitté van Finantie, ter voldoening der Resolutie
Commissoriaal van den 9den dezer maand December, als nu ter tafel gebragt.
WAAR op gedelibereerd zynde, is goed gevonden en verdaan, de Municipaliteit van
Tongelre te authoriseeren, gelyk dezelve geauthorisecrd wordt by en mits deze, om,
tegens den minst mogelyken Interest, immers niet hooger dan vyf procento, te
negotieeren de somme van vier duizend, vyf en seventig Guldens, ten laste der
Gemeente van Tongelre, en om daar voor, onder verband van Gemeentes Goederen en het
Corpus aldaar, te passeeren de noodige Actes Obligatoir, met injunctie in alle geval,
om, van het employ dier Penningen, in tyd en wyle, daar en wanneer zulks noodig zal
worden geoordeeld, behoorlyke Rekening, Bewys en Reliqna te doen.
En zal hier van, by Extract uit het Register, aan de Municipaliteic van Tongelre
worden kennis gegeeven, om te strekken tot derzelver naricht.
1°. IS geleezen Adres van Jacob Bono te Schaft, verzoekende, dat zyne aansteliing als
Schoolmeester van Tongelre, door de Municipaliteit dier Gemeente in zyn Persoon
gedaan, door deze Vergadering worde geapprobeerd.
En goedgevonden het verzoek van den Suppliant te accordeeren en aan denzelve de
verzogte approbatie te verleenen.
20°. IS geleezen Adres van J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester te Tongelre,
doleerende, dat de Municipaliteit dier Gemeente weigert aan de Resolutie dezer
Vergadering van den 26en November 1795, waar by hem de inwooning van 't Schoolhuis of
de Meesterswooning aldaar, tot Paasfchen eerstkoomende, wordt geaccordeerd, te
voldoen: verzoekende deswegens voorziening, en by voorf. Resolutie te worden
gemaintineerd.
En goedgevonden dit Adres te stellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn,
Voorligting en Organisatie, om consideratien en advis.
10°. IS gehoord Rapport van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en
Organifatie, hebbende, ingevolge Resolutie Commissoriaal van den 21en December 1795
N°. 20, geëxamineerd; het Adres van J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester te
Tongelre, doleerende, dat de Municipaliteit dier Gemeente weigert aan de Resolutie
dezer Vergadering, van den 26en November 1795, waarby hem de inwoonïng van het
Schoolhuis, of de Meesters-Wooning aldaar, tot Paasschen eerstkoomende, wordt
geaccordeerd, te voldoen: verzoekende deswegens voorziening, en by voorf. Resolutie
te worden gemaintineerd.
WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan, de Municipaliteit van
Tongelre, aanteschryven en te gelasten, om zich, zonder verder verwyl, naar Resolutie
van den 26en November 1795 N°. 11 te gedraagen, en dienvolgens den Adressant het
Schoolhuis of de MeestersWooning aldaar, tot Paasschen eerstkoomende, te laaten
bewoonen, mits aan den nieuw aangestelde Schoolmeester, des gerequireerd wordende,
eene behoorlyke en geschikte Kamer, ter inwooning in gezegde Huizing, inruimende, op
poene van nadere dispositie: wordende het Committé van Publicatien en Depêches
verzogt, daartoe de noodige Aanschryving te concipieeren.
En zal hier van Extract aan het Committé van Publicatien en Depêches worden ter hand,
gesteld, om te strekken tot informatie en naricht.
16°. IS geleezen eene Aanschryving door het Committé van Publicatien en Depêches
geconcipieerd, naar Resolutie van den 24den December 1795 N°. 10, om de
Municipaliteit van Tongelre te gelasten, zich zonder verder verwyl, ten opzichte van
J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester te Tongelre, overeenkomstig Resolutie van den
26en November dezes Jaars N°. 11 te gedraagen, invoege en op poene als by
eerstgemelde Resolutie wordt gestatueerd.
En goedgevonden deze Aanschryving, dien conform, te verzenden.
6°. IS geleezen Adres van de Municipaliteit van Tongelre, doleerende tegen 't gedrag
en de handelwyze van J. H. Koopman, geweezen Schoolmeester aldaar, met verzoek, dat
deze Vergadering daar tegen zodanige voorziening daarstelle, als zal bevonden worden
te behooren en de aard der zaak komt te vorderen.
En goedgevonden dit Adres te stellen in handen van J. H. Koopman, om te dienen van
belang.
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26 juni 1798 Zaturdag den 21 July, 's voormiddags ten 9 uuren, te Tongelre, de
Tienden van Tongelre.
Ten zelven dage, 's namiddags ten 4 uuren, te Nunen, de Tienden van Gerwen, en de
Novale Tienden van Nunen, Gerwen, Tongelre en Opwetten.
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29 juni 1798 PROVISIONEELE VERDEELING
District van Helmond.
Breugel 1, Zon 2, Helmond 5, Bakel 3, Deurne 3, Liessel 1, Vlierden 1, Asten 5,
Someren , Lierop 3, Tongelre 1, Budel en Gastel, Zoerendonk 1, Maarheeze 1, Leende en
Sterksel 3, Geldrop en Zes Gehugten 1,
De Kiezers uit deze Grondvergaderingen vergaderen ter District Vergadering binnen
Helmond.
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17 september 1798 Is geleezen de Requeste van Lodewyk Gerard van Renesse, woonende
Eersel, Quartiere van Kempeland, Meyerye van 'sBosch; om daarby geallegueerde
redenen, verzoekende, dat hy Suppliant moge schadeloos gesteld worden, wegens en ter
zaake van het verlies van de Erf-Secretarye en Schryf-Ampt van Tongelre, klein
Tongelre en Urkhoven, Quartiere van Peelland, Meyerye voornoemd, waarvan hy by koop,
in den jaare 1781 Eigenaar geworden was:
En gedecreteerd: voorschreeve Requeste, in originali, te stellen in handen van de
Burgers Repraesentanten Costerus, en verdere, by Decreet van den [...]
30 november 1798 Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend
Lichaam
De Burgers Repraesentanten Verbeek en verdere, by Decreet van den 8 October
laatstleden, Gecommitteerden ten examen eener Missive van het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek, daarby favorabel voorgedragen hebbende het verzoek door den
Burger J. Bono, Schoolmeester te Tongelré, in het voormaalig Gewest Bataafsch
Braband, per Requeste aan den Agent van Nationale Opvoeding gedaan, ten einde het
volle Tractement van f200-— te mogen genieten.
Hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend Rapport:
BURGERS REPRAESENTANTEN!
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By besluit van den 8 October 1798, vondt Gylieden goed, ten fine van confideratiën en
advis, in handen van de Burgers Repraesentanten Verbeek, van Leyden, Lublink de
Jonge, Remmers en my spreker, by besluit van den 8 Augustus laatstleden,
Gecommitteerden tot het ontwerpen eener Instructie voor den Agent der Nationale
Opvoeding, te stellen eene Missive van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek, de dato 21 September laatstleden, daarby favorabel voorgedragen hebbende,
het verzoek door den Burger Bono, Schoolmeester te Tongelré, in het voormaalig Gewest
Bataafsch Braband, per Requeste aan den Agent van Nationale Opvoeding gedaan, ten
einde het volle Tractement van twee honderd Guldens, waarvan hy nu zederd November
1795, de helft aan zynen praedeceseur, by Resolutie van de Municipaliteit der gemelde
plaats had uitgekeerd, te mogen genieten; zullende Ulieder Gecommitteerden voldoen
aan den aan hun opgedragen last, hebben de Eer te adviseeren.
Overweegende het alleszins gunstig bericht, omtrent de bekwaamheden en verdiensten
van gemelden Requestrant Jacob Bono, by den Agent der Nationale Opvoeding, van de
Municipaliteit dier Gemeente ontvangen.
Overweegende, dat de Requestrant zich met geen mooglykheid van een honderd Guldens in
het Jaar, behoorlyk kan onderhouden, daar de Emolumenten op eene 'plaats, als deeze ,
alwaar de Ingezetenen overliet algemeen genomen, arm en behoeftig zyn, en het getal
der Zielen maar op 746 komt, byna in geene consideratie kunnen komen.
En geconsidereerd verder met het Uitvoerend Bewind van de Bataafsche Republiek, dat
het verzoek van den Requestrant alleszins billyk is, en het aan den anderen kant
onrechtvaardig en hard zoude zyn, deszelfs predecesseur Jan Hendrik Koopman van het
gering pensioen van een honderd guldens te berooven
Dat het verzoek van den Requestrant behoorde te worden geaccordeerd, tot zo lang hy
verplicht zal zyn, aan zynen predecesseur een honderd guldens uit te keeren.
En Uwe Gecommitteerdens nemen dienvolgens de vryheid, Ulieden het volgende ConceptBesluit voor te stellen.
De Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, gehoord
hebbende de confideratiën en advis van haare Personeele Commissie, in wier handen by
besluit van den 8 October laatstleden, is gesteld eene Missive van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek, geschreeven alhier den 21 September 1798, daarby
favorabel voorgedragen hebbende het verzoek door den Burger Jacob Bono, Schoolmeester
te Tongelré, in het voormaalig Gewest Balaafsch Braband, per Requeste aan den Agent
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van Nationale Opvoeding gedaan, ten einde het volle Tractement van twee honderd
Guldens, waar van hy nu zederd November 1795 de helft aan zynen praedecesseur Jan
Hendrik Koopman, by Resolutie van de Municipaliteit van gemelde plaats had
uitgekeerd, te mogen genieten.
Overweegende het alleszins gunstig en loffelyk bericht, omtrent de bekwaamheden en
verdiensten van gemelden Requestrant, by den Agent van Nationale Opvoeding, van wegen
de Municipaliteit dier Gemeente ontvangen.
Overweegende, dat de Requestrant zich met geen mooglykheid met één honderd Guldens in
het Jaar, naar behooren, kan onderhouden, daar de Emolumenten op een plaats, als
deeze, alwaar de Ingezetenen meestal Arm en behoeftig zyn, en het getal der Zielen
maar op 746 komt, byna in geen consideratie kunnen komen.
En confidereerende verder met het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, dat het
verzoek van den Requestrant alleszins billyk zynde, het van den anderen kant
onrechtvaardig en hard zoude zyn, deszelfs predecesseur van het gering pensioen van
één honderd Guldens te berooven.
Besluit:
Aan den Requestrant Jacob Bone, Schoolmeester te Tongelré, in het voormaalig Gewest
Bataafsch Braband, uit 's Lands Kasse eene toelage van één honderd Guldens Jaarlyks
te accordeeren, tot zo lange hy verplicht zal zyn aan zynen praedecesseur één honderd
Guldens Jaarlyks uit te keeren; zullende deeze toelaage ingaan van den dag, op welke
dit besluit zal genomen zyn.
Dat Extract deezes zal worden gesteld in handen van het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek, om daar aan de noodige executie te geven.
En Dat dit b sluit, ingevolge artilcul 60 der Staatsregeling, ter bekrachtiging zal
worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafschen Volks, met en benevens de Missive van het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek.
Onderwerpende enz.
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A. J. Verbeek.
H. Remmers.
F. van Leyden.
Joh. Lublink de Jonge.
Fr. Guljé.
En is goedgevonden en verstaan, de tweede leezing van hetzelve Rapport te bepaalen op
aanstaanden Dingsdag den 4 December.
14 maart 1799 VYFDE RING.
Helmond.
... van Velsen, Sec. te Tongerlo.
13 november 1800 FRANSCHE REPUBLIEK.
BRUSSEL den 9 November. Gisteren ochtend ten 11 uuren verhefte zich een woedenden
Storm, hier en omstreeks deze Stad, welke van tyd tot tyd toenam, en eerst des avonds
ten ?? uuren ophield. - Geduurende dien tyd kon men niet dan met gevaar zyns levens
de Straaten paseeren; Daken der Huizen, Schoorsteenen enz. wierden overal weggenomen
of storteden in, waar door veele akelige gevolgen veroorzaakt zyn. - De geheele Stad
is met Puin bedekt, even of zy eene belegering hadde doorgestaan. - Het beroemde Park
benevens den Academischen Tuin enz. zyn geheel verwoest. – Ten platten Lande heeft de
Wind nog meer verwoestingen aangerecht, Boomen zyn ontworteld, Huizen, Stallingen
enz. ten ondersten boven gekeerd, en een menigte Vee is onder de Puinhopen omgekomen.
– Het verslag dezer ongelukkige gebeurtenis, en de schaade daar door veroorzaakt,
kunnen wy nog maar gebrekkig opgeven.- De Diligence (een Postwagen) van Leuven is ten
ondersten boven op den Weg geworpen, en de Voerman heeft zyne beide Beenen gebrooken.
– Heden ochtend kan men zelfs voor geen drie dubbeld Dagloon Arbeiders bekomen, om de
gevolgen der verwoestingen uit den weg te ruimen, en de eerst noodwendige schadens te
herstellen.
BRUSSEL den 11 November. De tydingen der verschrikkelyke gevolgen van den geweldigen
Storm, die van alle zyden aakomen, spreken niet dan van Ongelukken, Verwoestingen,
enz., by Assen is eene gehele Landhoeve en verscheidcn kleindere Wooningen, ten
ondersten boven gekeerd; veele andere Huizen, Stallingen, gehele Muuren, zyn
ingestort; veele Lieden zyn gedood, of onder de Puinhoopen begraaven; een veel
grooter aantal is geblesseerd; en het getal van Paarden en Vee dat omgekomen is, kan
men nog niet bepaalen. —- Postwagens, Rytuigen, Wagens, die dien dag op den Weg
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waren, wierden op het midden der Wegen omgekeerd, en veele Voerlieden zyn zwaar
geblesseerd. Meer [dan] 2000 zwaare Boomen, die de Stormen door hunne oudheid schenen
te trotseren, zo in [het] Bosch van Soignes, als aan den Weg, zyn op hunne Stammen
als Glas afgebrooken of ?rteld. - De fraaye Groene Allee die van het Canal tot de
Lakensche Brug loopt is voor het grootste gedeelte ter neer geveld.
Men ontvangt ook berichten van veele Schipbreuken op Zee: Verscheiden Bataafsche
Oorlogchepen als ook Koopvaarders van onderscheiden Natien, zyn in den mond der
Schelde, of op de Kusten van Zeeland, gestrand of vergaan. - Reizigers gisteren avond
van Parys aangekomen, berichten, dat in het Departement l'Oise op den 8 dezer veele
noodlottige gebeurtenissen hebben plaats gehad. – In twee Gemeenten was Brand
ontstaan, welke door den geweldigen Wind de rampzaligstee gevolgen heeft na zich
gesleept.
BATAAFSCHE REPUBLIEK.
'S BOSCH den 10 November. Gisteren (Zondag) woey alhier eenen allerverschrikkelvksten
Storm uit het Zuid-Wes en, dewelke voordemiddag begon en tot 's avonds ten 9 uuren
duurde. De Wind heeft de yseslykste verwoestingen aangerigt. Verscheiden Huizen
werden van derzelver Gevels, Daken en Schoorsteenen beroofd; er is byna geen één
Huis, of het heeft meer of min van de Wind geleden. Eenige plasier Huisjes in de
nahyheid dezer Stad, zyn onderscheiden voetstappen ver geworpen. De Haan van de
groote Kerktoorn met de yzere Bol zyn afgerukt en is in een der Daken van de Kerk
blyven hangen. De Waal was zo opgezet en onstuimig, dat dezelve het Water tot op het
Fort Crevecoeur wierp. Het wiesch daar by zo sterk, dat men zederd gisteren niet meer
naar den Dungen te voet kan gaan, zynde de Landeryen in den omtrek dezer Stad
genoegzaam Geinnundeerd. Alle de Dorpen in onze environs hebben even veel geleden.
De Roonsche Kerk in het Dorp Haarsteg, dewelke by den verschrikkelyken Watersnood van
den Jaare 1798 geheel was weggespoeld, en nu zederd eenigen tyd eerst weder opgebouwd
was, (zynde daarin eerst vyf of zes maal de dienst verricht) is tot den grond toe in
een Puinhoop gelegd. Tegens 6 uuren 's avonds gevoelde men hier eenen Schok, wanneer
ook de Storm op het ergst was. – Thans is al het Werksvolk bezig met de ruïnen te
herstellen, doch er is geen genoegzaamen voorraad van Dakpannen, Leyën enz.
voorhanden, terwyl ook het getal Werklieden geenzins toereikende is, om een ieder
gelyktydig te helpen.
EXTRACT eens Briefs van Eindhoven van den 10 November.
"De dag van gisteren was voor ons een dag van vrees en verschrikking; des nademiddags
omtrent 2 uuren rees uit het Zuid-Westen een ontzettende Storm, die tot des avonds
ten 6 uuren met gelyke hevigheid voortduurde, en, zo wel in deze Stad als in den
ganschen omtrek de grootste verwoestingen aanrichtte. Geen enkel Huis, hoe hecht
gebouwd en hoe gunstig ook tegen den Wind gelegen, is hier onbeschadigd gebleven,
dewyl eenigen geheel zyn ingestort. In de nabygelegen Dorpen Aalst, Woensel, Stratum
en Blaarthem zyn de Kerktorens en daar door ook de Kerken ingestort, en door den
Toren van het eerstgemelde Dorp 6 Huizen geheel verpletterd, waar door, behalve veel
vee, 2 Menschen zyn omgekomen. Eene menigte Boerenwoningen, meest allen met Strooye
Dakken, zyn door den Wind geheel opgenomen en vernielt; het Vee daar door omgekomen,
is aanmerkelyk. Door dien de Menschen in deze Streken reeds vroegtydig hunne Woningen
verlieten, en de wyk naar het open Veld namen, zo heeft men nog geene berichten, dat
er meer Menschen zyn omgekomen, 't welk echter zeer te vrezen is."
"PS. By het afgaan dezer komt nog bericht in dat het Dorp Tongeren, ¾ van hier
gelegen, de helft der Huizen zyn aldaar vernield, en onder eenigen derzelven het Vee
omgekomen; ook zyn aldaar veele Menschen deerlyk gekwetst."
EXTRACT eens Briefs van Budel van den 10 November.
"Door den verbazenden Storm op gisteren is deze Streek geheel in eene Woesterny
veranderd, de Kerken en Molens zyn in Puinhopen verkerd, en de Huzien ingestort of
zwaar beschadigd. Gelukkig zyn er ech er geene Menschen by omgekomen."
14 november 1800 BATAAFSCHE REPUBLIEK
EYNDHOVEN, den 10 November. Gisteren den 9 dezer des middags circa twee uuren,
ontstond alhier uit 't Zuidwesten een allerysselykste storm, welke tot zes uuren des
namiddags met groote hevigheid voortduurde, en eene vreeselyke verwoesting
aanrechtte. Geen enkel Huis, hoe sterk gebouwd, en hoe gunstig voor den wind gelegen,
is onbeschadigd gebleeven, terwyl er eenigen gansch ingestort zyn. In de bygelegene
Dorpen van Aalst, Woensel, Stratum en Blaarthem, zyn de Kerk-Toorens om verre
geworpen, en daardoor de Kerkgebouwen geheel ingestort. Onder de eerstgenoemden zyn
zes Huizen geheel verpletterd; waarby, behalve 't Vee, nog twee Menschen zyn
omgekomen. Eene menigte Boere-Wooningen (meest al met Stroo gedekt) zyn door den wind
geheel opgenomen en vernield geworden, waar door veel Vee is verongelukt, en doordien
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veele Inwooners, uit vrees, hunnen Wooningen verlieten, en in 't open veld de wyk
naamen, heeft men, tot dus verre (uit genomen van 't dorp Aalst) nog geene berigten,
dat er meer Menschen zyn verongelukt, het geen echter zeer te vreezen is.
Na 't schrijven deezer komt er nog bericht van 't Dorp Tongelre drie vierde uurs van
hier, alwaar de helft der Huizen vernield zyn, onder zommige, van welken 't vee
verpletterd, en veel ongelukken aan Menschen wedervaaren zyn.
14 november 1800 EXTRACT eens Briefs van Budel van den 10 Nov.
"Door den verbazenden storm van gisteren is deeze streek geheel in eene woesteny
veranderd, de Kerken en Moolens zyn in puinhopen verkeerd, en de Huizen ingestort of
zwaar beschadigd. Gelukkig zyn er echter geene menschen by omgekomen."
1 januari 1803
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Bono, (J.) Schoolhouder te Tongelre.

1 januari 1803 Geschied- en aardrykskundige beschryving der stad en Meiëry
TONGELRE, oudtyds Tonghelroy en thands gewonelyk Tongeren geheten, moet men niet
verwarren met Tongelray in Oppergelderland; Tongerlo ene Abtdy in Brabant by
Herenthals; Tongren ene Stad in Luikerland; Tongeren ene Buurt by Eepe op de Veluwe,
noch met andere Plaatzen van byna gelykluidenden naam. Dit Meiërysch Tongelre is een
klein en arm Dorp, waar niets opmerkelyks te zien is, het ligt ene grote halve uur
oostwaards van Eindhoven. Voorheen was dit Dorp veel groter dan tegenwoordig, doch
het vervalt van tyd tot tyd. Er ligt hier ene matige Kerk met enen zwaren Toren,
gedekt met ene lage Spits, welke meer dan ens, zelfs nog laatstmaal in 1802, door den
bliksem getroffen is; ook ligt 'er ene Herenhuizing, het Hof genoemd, doch van zeer
weinig belang, en een Raadhuis, voor weinig Jaren gebouwd, maar ook niet schoon. – De
voornaamste Buurten zyn: Klein Tongelre, liggende ten halve wegen van dit Dorp en
Eindhoven; Kol, waar een Koorn- en een Oliemolen op de Rul, welke Rivier Nunen van
Tongelre scheidt, ligt; en Urkhoven. Men heeft in dit Dorp, op bepaalde dagen, drie
Jaarmarkten, waarvan verhaald wordt: dat die van Tongelre deze Jaarmarkten van Nunen
zouden hebben gekocht; dit laatste Dorp heeft ten minsten gene Jaarmarkten, schoon
byna alle, zelfs zeer kleine Plaatzen in de Meiëry, op gestelde dagen Jaarmarkten
hebben. Misschien (zo dit verhaal waar is, waar aan echter met recht wordt getwyfeld)
heeft Tongelre, toen het van Nunen, waarmede het éne Heerlykheid heeft gemaakt, werdt
gescheiden, gemelde Jaarmarkten behouden. Het getal der Inwoneren dezes Dorps,
hetwelk, naar zyne grootte, zeer veel in 's Lands lasten moet dragen, is 746 zielen.
– Tongelre is met Nunen en Gerwen, als Heerlykheden, verpand geweest; doch in 1357
weer gelost, en, zo 't schynt, niet meer verpand, dewyl Jonker JAN van EYCK naderhand
Nunen, Gerwen, Op- en Nederwetten zonder Tongelre in Pandschap heeft bezeten. In 1470
hoorde Tongelre ook nog tot de Domeinen van den Hertog, dewyl in dat Jaar 's Hertogs
Rentmeester, GOOSSEN HEYM, ene Pootkaart, dat is: een Voorrechtsbrief om bomen op de
gemene gronden en wegen te mogen planten, aan dat Dorp vergunde. – De naam van
Tongelre schynt nog de geheugenis te bewaren van die oude Volken, welken by ons
bekend zyn ouder de naam van Tongers, en van welken verscheidene Plaatzen hunnen naam
schynen ontleend te hebben (cccc).
Dat de Storm van 9 November 1800, gelyk men in de Nieuwspapieren en andere Schriften
heeft opgegeven (dddd), zulke ontzaglyke verwoestingen, meer dan op andere Dorpen,
heeft aangericht, is ver bezyden de waarheid.
(cccc) Dit wordt onder anderen opgemerkt door A. WICHMANS, in Brabantia Mariana Lib. III,
Cap. XI p.754
(dddd) In de Haarlemsche Courant van 13 Novemb. 1800 leest men: "Te Tongelre zyn op denzelfden
dag (9 Nov; 1800) de helft der huizen vernield, onder sommigen van welken 't vee verpletterd,
en vele ongelukken aan menschen wedervaren zyn." – In de Beschrijving van den Storm van den
Negenden November des Jaars 1800, bl. 30 vindt men: "Te Tongeren (Tongelre) drie vierde uurs
van Eindhoven, werden vele huizen geheel vernield, en kostte veel vee het leven, terwyl
verscheidene menschen min of meer gekwetst zyn geworden." Beide verhalen zyn waarschynlyk van
ene hand, en dus beiden even leugenächtig. Tongelre leedt niet meer dan andere Dorpen. Waarom
vergroot men toch de geduchte natuurverschynselen? -

26 februari 1805 Alle die geenen, welke iets verschuldigd is aan, of te
pretdendeeren hebben op den Boedel en Nalatenschap van wyle Mevrouw van EKART,
gebooren MARIA TIEMK RAM VAN SCHALKWYK, moeten hun binnen 14 dagen adresseeren aan de
ondergeteekende Excuteurs van gemelde Boedel.
Ten Huize en Kasteele van Ekart, bij EyndJ. VAN DER MAAS
En
hoven, den 20 February, 1805
J. SPOORENBERG
9 augustus 1805 J.G. DE VOOCHT wonende te TONGELRE,
in qualiteit als tot het navolgende wettig aangestelden Voogd, over de minderjarige
dochter van VAN RIET in Echte verwekt by CAROLINA FLORENTINA DE BOCK, zal uit kragte
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van Permissie en Authorisatie van die van den Gerechte van NEDERWETTEN op Maandag den
26 Augustus 1895 des namiddags om 3 Uuren ten Huize en Herberge van ADRIAAN VAN DER
SCHORT te NEDERWETTEN voorf. in het openbaar doen Opveilen en Verkopen, de KOORN
WATER- EN RUN-MOOLEN van HOOYDONK met de MOLEN-HUIZINGE en Ab- en Dependentie van
dien gestaan en gelegen binnen de Jurisdictie van NEDERWETTEN voornd., zullende den
Koper de geheele Kooppenningen of zodanig gedeelte van dien als hy gelieven zal onder
suffisante Cautie daar op ter zaake des Koops tegen behoorlyken Interest konnen laten
staan.
16 augustus 1805 Op Maandag den 7 October 1805
zal de Weduwe PIETER CASPAR DE HAAS, woonende te EINDHOVEN, ten Huize en Herberge van
ADRIAAN VAN EERSEL, aan de Stratumsebrug, des namiddags om drie Uuren, publiek en
voor alle man opveilen, en daar na verkopen eene wel gelegen HOEVE, bestaande in eene
Huizinge, Schuur, Stallingen, Tuin, Tuinhuisje, Boomgaard, Starrebosch, Groes- en
Teullanden, van ouds genaamd de Laak, groot circa zestig Lopensen, staande en gelegen
te STRATUM een kwartier uur van EINDHOVEN. Item een nieuw aangelegd Mastbosch in de
Stratumsche heide, mitsgaders diverse Parceelen WEI en TEULLANDEN, en HOUTBUSSELEN,
gelegen onder TONGELRE en GESTEL respectivelyk.
Iemand deswegen onderrigting begeerende, adresseere zich by de voorzeide Weduwe.
ZEG 'T VOORT.
1 januari 1806

MIERLO (J. N. VAN) geadmitteerd te Tongelre. IV, 103.

1807 Maandelyke uittreksels, of, Boekzaal der geleerde waerelt, Part 185
Naar Utrecht. DD. TH. ROSS, Predd. te Veggel, Erp, Beek en Lieshout, sec. A.
SLINGSBIE, te Woensel en Tongelre.
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1 januari 1808 De schrijver, opdat wij er dit ook bijvoegen, heeft, in zijne
plaatselijke beschrijving der dorpen, op eenigen het getal der Joden, en op zeer
weinigen dat der Lutherschen (Luterschen) opgegeven; gaarne hadden wij gezien, dat
dit geschied was op alle plaatsen, waar zich Joden en Luterschen bevinden, hoe gering
ook hun getal is, want te Osch, St. Oedenrode, Tongelre, enz. worden geene Joden
genoemd, schoon aldaar eenigen worden gevonden.
1809 Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk Holland door Jac. van Gelder
7 Het District van Eindhoven bestaat uit de Kerken van Eindhoven, Leende, Heeze,
Borkel in de Schaft, Lommel, Bergeik, Westerhoven, Dommelen, Valkenswaard,
Rijthoven, Steensel en Knegsel, Veldhoven, Oerle, Zeelt en Meerfeldshoven, Strijp,
Gastel en Blaarthem, Waelree, Aelst, Stratum, Tongelre, Geldrop, Nederwetten,
Breugel, Odenrode en de Eerde, Zon, Woensel en Acht, onder eenen Landdeken, die te
Eindhoven woonagtig is, staande, en door 26 Pastoors en 11 Kapellanen bediend
wordende.
11 december 1810 E. A. ROVERS Junior, als last en procuratie hebbende van de Hoog
Edel Welgebore Vrouwe Douariere van den Baron van SCHERPENZEEL-HEUSCH, Vrouwe der
Heerlijkheid Mierlo, zal op Vrijdag den 21 December 1810 (St. Thomasdag) s'namiddags
ten 2 uren, tot Tongelre ten huize van de Heer Smits op Coll, publiek verpagten den
WATER- KOORN- en OLIJMOLEN, met de nieuwe Molenhuizinge van Coll, voor den tijd van
zes Jaren met drie Jaren optie, aantevaarden den Molen den 1 Februarij, en de
Huizinge met Paasschen 1811.
E. A. ROVERS Junior.

780

27 augustus 1811 Heden zijn ondertrouwd: G. L. LOIX, Medecinae Doctor en Legionnair
geboortig van Tongre bij Luyk, en Mevrouw J. M. C. DE VOOCHT van Tongelre bij
Eindhoven, Weduwe van wijlen den Heer G. Dilissen [elders: DELISSEN.]
STRATUM, 23 Augustus 1811.
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12 september 1813 Bureau van Helmond. - Gemeente Tongelre.
1ste Lot. Art. 19. De tienden genaamd Doorakker, Rooijakker, Strijle, Middeltiende,
Heijer, de kleine tienden genaamd Strijle, Heijer, Doorakker, Rooijakker en
Middeltiende, herkomstig voor 6/9 van de Abdije van Bijnderen en voor 3/9 van het
kapitaal van Eindhoven; geschat op een jaarlijks revenu van 1912 fr. 36 c. en op een
kapitaal van ... 47,465 fr. 0 c.
2de Lot. Art. 20. De tienden genaamd Gebersche, Middelstein Broekakker de Hooft, en
de kleine tienden, genaamd Gebersche, Middelste, Broekakker de Hoofden en 1/8 in de
varkens-, schapen-, vlas- en granen-tiend, herkomstig als boven; n°. 371 behoort aan
van Laarhoven; geschat op een revenu van 1978 fr. 63 c. en op een kapitaal van ...
49,465 fr. 75 c.
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14 september 1814 NOTIFICATIE.
De advokaat-fiskaal der middelen te lande, in de provintie Braband, notificeert, bij
deze, dat door 's lands bedienden ter surveillance bij de indirecte belastingen in
voorn. provintie, zijn aangehouden en in beslag genomen, zonder behoorlijke biljetten
of documenten, de navolgende goederen:
[…] Den 26sten dito, tusschen Tongelre en Eindhoven, eene kruik, met circa twee
stoopen jenever; […]
's Bosch, den 2den september 1814.
H. BOWIER
6 juli 1817 De Heer Baron T. J. V. De Heusch, van de Zangrye, wonende tot Vliermael,
by Tongeren, is voornemens door den Notaris Smits, residerende tot Tongelré, ressort
van het canton Helmond, provincie Noord Braband, op den 1 september 1817, naar middag
om 2 uuren, ten huize van gemelde Notaris, in het openbaar ten meestbiedende te
verkopen, een graan, olie en vol molen, onder een en het zelfde gebouw, met alle
regten en privilegien daar aan verknogt, en aanleggende gronden. Intusschen nader
onderrigting te bekomen by gemelde Notaris.
1 juli 1818 Tongelre den 9. December 1817. Meermalen vernamen wij met welk eene
deelneming men in het naburige Eindhoven de openbare Schoolexamens en
Prijsuitdeelingen had bijgewoond; maar zulk een gewigtig Feest was, tot heden, aan
onze ondervinding, vreemd gebleven. Wij zeggen den Schoolopziener dank, door wiens
bemoeijing wij daarmede onder onze Schooljeugd zijn bekend geworden. De vorderingen
der leerlingen hebben onze verwachting overtroffen; ook beloven wij ons van de
onderscheidende aanmoediging, welke aan de meestverdienstelijken te beurte viel, de
voordeelige opwekking van den naijver dergenen, welke achterlijk gebleven waren.
1819 Katholyk Meyerysch memorieboek, behelzende de oprichting van het bisdom
Antonius van Gils
TONGELRE. DISTRIKT EINDHOVEN.
Afstand 5/8 uur ten noord-oost-oosten.
Afstand van ’s Bosch, 5½ uur ten zuid-zuid-oosten.
[…]
Het regt van benoeming tot de pastorij van Tongelre (gewoonlijk Tongeren of
Tongersen) genaamd was, in de katholijke tijden, aan het kapittel van Eindhoven,
wiens Kantor, of Kanonik-voorzanger, den tijtel had van pastoor van Tongelre. De oude
parochiekerk, ingewijd ter eere van den H. Bisschop Martinus, is sedert de laatste
omwentelingen in ons land, in het Jaar . . . . wederom in bezit en gebruik der
katholijke Ingezetenen gekomen.
1819 Almanach royal des Pays-Bas, pour l’an 1819
NOTAIRES
Arrondissement d’Eindhoven.
Smits (J.), à Mierlo op Tongelre.
Van Renesse (L. G.), à Tongelre.
15 juli 1820 Een perceel SCHAARBOSCH, gelegen onder de gemeente van Tongelre.
Drie percelen BOUWLAND, gelegen als voor.
1 januari 1824 De Notaris J. VAN HOVEN, residerende te Nuenen,
zal voor zijn Principalen, op Donderdag den 19 Februarij 1824, 's namiddags ten twee
uren, ten Herberge van Marinus van Stekelenburg, aan de Kerk, te Mierlo, publiek
provisioneel, en veertien dagen daar na definitief verkoopen: DE WATER-, KOREN-,
BOEKWEIT- en OLIEMOLEN, te Col, onder Tongelre, drie kwartier gaans van de Stad
Eyndhoven, staande op en aan de Rivier de Dommel, zeer geschikt tot het aanleggen van
een Fabrijk of Trafijk, met de nieuw getimmerde Molen-Huizinge, Hof, Wei- en TeelLanden en Houtgewassen, groot te samen omtrent twee Bunders; te aanvaarden met 1° Mei
1824.
Nadere onderrigting te bekomen bij den Rentmeester E. A. ROVERS, te Eyndhoven.
22 september 1824 [in Nederlandsche pasicrisie van 1871]
32. Het plaatselijke reglement der gemeente Tongelre v. 22 Sept. 1824, waarbij op
straffe eener geldboete, ieder ingezeten is verpligt verklaard de betrekking van
armbestuurder voor zekeren tijd op zich te nemen, is regtsgeldig en verbindend.
g H. R. 31 Augustus 1849, Concl. conf.
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24 september 1825 LIQUIDATIE VAN DEN FRANSCHEN ACHTERSTAND. [...]
39931 Idem Tongelre, id.
39987 J. C. Koch, te Tongelre, in Noord-Braband, idem, over het laatste half jaar
1813
19 oktober 1825 LIQUIDATIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN ACHTERSTAND. […]
16539 Idem Tongelre, id.
8 december 1825 LIQUIDATIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN ACHTERSTAND. […]
16623 Idem Tongelre, id.
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12 maart 1827 De te Tongerlee ingezamelde gelden zijn insgelijks onmiddellijk door
den burgemeester opgezonden, en dus mede niet onder de algemeene opgave begrepen,
terwijl te Helmond, uit hoofde eener aldaar heerschende ziekte, geene inzameling
heeft plaats gehad.
15 december 1829 — Men meldt ons uit Tongelre, den 12 december:
«In de zamengevoegde gemeenten Nuenen, Gerwen en Nederwetten zal binnen weinige dagen
eene petitie in omloop zijn tot herstel der bestaande grieven: vrijheid van
onderwijs, de geheele uitvoering van het concordaat en onder andere, met nadruk, ook
de gelijke vergeving van ambten, zonder onderscheid van godsdienst; en wie zou durven
zeggen of denken, dat zulks ook in deze gemeenten onbillijk geschiedt? Weet een ieder
niet, dat daar, om zoo te zeggen, de schuilplaats der protestanten is? De
burgemeester, J. van Hoof, die ook notaris is, is protestant; zijn zoon, S. van Hoof,
is secretaris van voornoemde gemeente, daarenboven ook secretaris van Tongelre en nog
notaris te Zon en Breugel: dit is nog niet alles, de aangehuwde zoon van gemelden
burgemeester is aldaar ontvanger der gemeente en van 's rijks belastingen. Dat ieder
Nederlander dan oordeele of de ingezetenen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, alwaar
men meer dan 2100 roomsch-katholijken telt en geen 50 protestanten, geen reden
hebben, om zich tot diegenen te wenden, welke hen hierin kunnen te hulp komen.»
14 januari 1832 — Zie hier eene opgave der kantonnementen van de troepen, uitmakende
het leger te velde, zoo als dezelve, na de verlegging op den 10 en 1 dezer, de dorpen
onzer provincie zullen bezetten.
[…] Het hoofdkwartier der 2de brigade kavallerie te Stratum, het regiment dragonders
n°. 4 te Stratum en Tongelre, de dragonders n°. 5 te Oirschot en Best, en het
regement n°. 6 te Strijp. […]
13 november 1832 De notaris SMITS, residerende te Tongelre, zal op woensdag den 14
november 1832, en volgenden dag, telkens des morgens ten 9 ure te beginnen, ten
verzoeke der beridders des boedels van wijlen den Wel Eerw. Heer M. J Goossens,
gewezen R.C Priester en Pastoor te Mierlo, aldaar ten pastorijhuize, in het openbaar
verkoopen eene aanzienelijken inboedel, bestaande hoofdzakelijk in:
KABINETTEN, BUREAUX, CHIFONNIERES, SECRETAIRES BUFFETTEN, velerlei TAFELS en
LEDIKANTEN, eenige dozijnen STOELEN met gevulde en matten ZITTINGEN BOEK- en andere
KASTEN, BEDDEN met toebehooren, PELLEN, LINNEN zilveren WERKEN, KEUKENGEREEDSCHAPPEN,
en verder datgene wat tot eenen aanzienlijken en zindelijken inboedel behoort en te
voorschijn zal worden gebragt.
Alles daags voor de verkooping te zien.
13 december 1832 Al wie nog iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan de
nalatenschap van den WelEerw. Heer MARCELINUS JOHANNES GOOSSENS, Roomsch-Katholijk
Pastoor, te Mierlo, overleden den 30 October 1832, gelieve daarvan uiterlijk voor den
15 Januarij 1833, aanvraag of betaling te doen bij den Notaris SMITS, residerende te
Tongelre, Kanton Helmond, welke namens de Testamentaire Erfgenamen verder belast is
te liquideren datgene, wat door die Erfgenamen tot dusverre niet is onderschept.
15 maart 1833 Zuivering van Legale Hijpotheken.
Bij Acte van Transport gepasseerd voor GAUKE PEETING, Notaris te Heerenveen en
Getuigen, den zevenden Januarij achttien honderd drie en dertig, behoorlijk
geregistreerd, heeft de Wel Geboren Vrouwe Mevrouwe Sophia Angenis Beatrix van Voss,
Weduwe wijlen den Heer Martinus Bouricius van Idema, zonder bedrijf, wonende te
Heerenveen in de Grieterij AEngwirden, Kanton en Arrondissement Heerenveen, privé
voor een vier en twintigste gedeelte tot de Nalatenschap van haren wijlen Man
geregtigd, alsmede Erfgename van haren na dezen overleden Zoon Edo Alma Bouricius
van Idema, bij denzelven in echte verwekt; — en als gelastigde van hare kinderen:
Vrouwe Agatha Dido Cecilia Bouricius van Idema, zonder bedrijf, echtgenoot van,
gesterkt met en geauthoriseerd door den Heer Gerlacus Buma, Ritmeester van de Eerste
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Klasse bij het Regiment Dragonders nummer vier, thans bij het leger te velde
dienende, doch wettig gedomicilieerd te Leeuwarden, krachtens procuratie op den
tienden November jongstleden voor den Notaris JOANNES SMITS, residerende te Tongelre,
kanton Helmond, arrondissement Eindhoven, provincie Noortbraband, in het bijzijn van
getuigen en brevet gepasseerd, dien zelfden dag te Helmond geregistreerd, en in
originali aan de minute Koop-Acte geannexeerd. [...]
1837 Dictionnaire géographique universel ou description de tous les ..., Volume 2
TONGELRE, b. de Holl. (Brabant sept.) : 800 hab. A 7 l. S. E. de Bois-le-Duc.
14 december 1839 BEKENDMAKING. De Notaris VAN DER HEYDE,
residerende te Eindhoven, zal, voor zijne principalen, in het openbaar Verhuren:
Den wel beklanten WATER-, GRAAN-, OLIE- en VOLMOLEN, met MOLENAARS-HUIZINGE, STAL,
SCHUUR en verdere GEBOUWEN, TUIN en AANGELAG, gelegen in de volkrijke Gemeente
Woensel, op vijftien minuten afstands van de Stad Eindhoven, mitsgaders een perceel
WEILAND en twee percelen HOOILAND, te zamen groot 3 Bunders, 83 Roeden, gelegen aan
den Molen, op het grondgebied der Gemeente Tongelre, en zulks voor den tijd van zes
jaren, die aanvang zullen nemen van den TUIN, het WEILAND en HOOILAND te half Maart
en van den MOLEN en de HUIZINGE cum annexis, op St. Jansdag des aanstaanden jaars
1840.
Deze Verhuring zal plaats hebben ten Herberge van de Kinderen SPOORENBERG, op den
Fellenoort, te Woensel, op Dingsdag den 7. Januarij 1840, ten vier ure des namiddags.
De Huur-Voorwaarden zullen, te rekenen van den 20. December, ter lezing liggen ten
Kantore van voornoemden Notaris, bij wien men zich ook middelerwijl in Persoon zal
kunnen vervoegen, om voorschrevene panden uit de hand te Huren.
Zegt 't Voort.
1842 Algemeen aardrijkskundig woordenboek: volgens de nieuwste staatkundige … door
Jacobus van Wijk Roelandszoon
WIKHOVEN, Ned. geh., prov. N. Braband, arr. Eindhoven, kant. Helmond, gem. Tongelre.
6 augustus 1842 [...] Als ook:
de idem WATER- GRAAN en OLIEMOLEN te Coll onder Tongelre bij Eindhoven, met
MOLENHUIS, TUINEN, BOUW- en WEILANDEN, HAKHOUT en HEIDE, zamen groot 2 Bunders, 43
Roeden en 22 Ellen. [...]
Te bevragen bij den Eigenaar, den Hoog Wel Geboren Heer J. L. Baron VAN SCHERPENZEELHEUSCH; Heer VAN MIERLO enz. wonende te Ruremonde. [...]
1843 Nieuwe beschrijving van het bisdom van ’s Hertogenbosch,
Volume 3 door Jos. Antonius Coppens
Tongelre, oudtijds Tonghelroij wordt doorgaans Tongeren en Tongersen geheeten. De
voornaamste buurten van dit dorp, welk weleer aanzienlijker was, zijn: klein
Tongelre, Col en Urkhoven. In vroegere tijden is dit dorp eene heerlijkheid geweest,
welke aan het adellijke geslacht van Coudenhoven behoord heeft (a). Dit geslacht had
daar een kasteel, dat niet meer dan een bouwval was, toen Jhr. JAN KAREL DE JEGER,
heer van Ekart, hetzelve in 1720 kocht. Slechts was daarvan nog een torentje overig,
welk bij den storm van den 9 november 1800 is omvergewaaid. De grond van dit kasteel
is thans een eigendom van den heer F. RIJKSZ.
De kerk dezer plaats had voorheen den rang van media Ecclesia, en werd door de
hertogen van Braband begeven: dan bij de oprigting des kapittels van Eindhoven, in
1399, stond de hertogin JOANNA dit regt aan genoemd kapittel af, en er werd alstoen
bepaald, dat de tijdelijke pastoor van Tongelre, steeds kanunnik van dit kapittel
zoude zijn, en in hetzelve het ambt van kantor zoude bekleeden (b). De kerk van
Tongelre erkent den H. bisschop MARTINUS als patroon. In dezelve was ten jare 1477
eene broederschap ter eere van O. L. Vrouw, van de H. Catharina, Barbara en Agatha
opgerigt. Zij is in de gedaante van een kruis gebouwd. Nadat de predikant der
hervormden den 28 februarij 1796, in dezelve voor den laatsten keer gepredikt had, is
op zondag, den 17 april van hetzelfde jaar, daarin door de katholijken de eerste
godsdienstoefening wederom verrigt. De kerk van Tongelre is van eenen zwaren toren
met eene lage spits voorzien, welke meer dan eens, en laatstelijk in 1802, door het
onweder is getroffen (c).
Behalve in de afgebrokene schuurkerk, welke ten westen tegen de pastorij gestaan
heeft, hadden de katholijken in het gehucht Urkhoven, in een huis, staande ter
linkerzijde van den grooten weg, welke van Col naar Eindhoven geleidt, en thans aan
de weduwe van WILLEM VAN MOORSEL toebehoorende, vroeger de godsdienst verrigt.
Hetzelfde heeft ook plaats gehad in eene woning, welke zich regts van den voetweg van
Col naar Eindhoven, in het gehucht klein Tongelre, bevindt, en thans door de weduwe
van THOMAS GEVEN bewoond wordt.
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Weleer waren in dit dorp verscheidene Israëlieten, die eene huizinge in het gehucht
Loo, ter regterzijde van den weg, welke van Col naar het dorp loopt, ter uitoefening
hunner eeredienst hadden.
27 april 1843 * EINDHOVEN, 24 April. In den laten avond van ll. Donderdag werd aan
den watermolen te Kol, onder de gemeente Tongelre, door den Heer J. Smits, notaris
aldaar, bij gelegenheid dat ZEd. toevallig laat te huis kwam, brand ontdekt, welken
men echter door spoedig aangebragte hulp weldra meester werd. Deze brand is
moedwillig gesticht geworden, als zijnde bij het aftrekken van een gedeelte van het
dak bevonden, dat eene zoogenaamde brandlont, welke reeds ten deele door het vuur
verteerd was, onder het dak gestoken was. — Het is te hopen, dat het onze ijverige
ambtenaren der justitie, die zich met het onderzoek der zaak onledig houden, gelukken
moge, den dader van dit gruwelfeit, hetgeen zoo noodlottige gevolgen had kunnen na
zich slepen, te achterhalen.

1015

1844 Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, Volume 15
OUD REFEREIN, 'TWELK IN DE MEIJERIJ VAN 'S BOSCH PLEEG GEZONGEN TE WORDEN.
(Medegedeeld door Ds. S. HANEWINCKEL.)
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Kunde wel van turfegemul
Peper-koorns wrijven ?
Kande geljon, kande geljon ? — P ? ?
Allemaal larie , allemaal larie !
Kande geljon ? allemaal larie rommetom.
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Kunde wel een meulensteen
Tegen den stroom doen drijven?
Kande geljon etc.
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Kunde wel een kindje baren
En rein maget blijven ?
Kande geljon , etc.
Dit is alles wat mij van dit oude Liedje bekend is. Volgens een overlevering, is het
opgesteld door een' Jood of door Joden te Tongelre, een dorp een groot half uur
oostwaards van Eindhoven gelegen, ter bespotting van den Roomschen Godsdienst. Te
Tongelre plagt nog vóór 30 a 40 jaren een zeer lang huis te liggen (thans is het
geheel en al weggebroken), hetgeen in zeer vele woningen was verdeeld, die bijna alle
door Joden werden bewoond. Dit huis gaf men den naam van de Ark. — Wanneer de
Roomschen hunne jaarlijksche bedevaarten deden naar Haandel en Kevelaar, kwamen
allen, die uit Kempeland derwaards gingen, troepsgewijze, bestaande in mannen en
vrouwen van allerlei ouderdom, langs dat huis, zijnde dit de gewone weg. Men zong dan
eenige liederen of Litanien ter eere van MARIA, en dewijl het bekend was, dat in dit
huis vele Joden woonden, lieten de bedevaartgangers niet na, als zij op die hoogte
gekomen waren, de Joden te bespotten en te beschimpen. Vooral wanneer zij terug
keeren, hebben vele vrouwen en meisjes , somtijds ook wel manspersonen, een'
kevelaarskoek (een kevelaars-koek is eene ronde platte koek van eene soort van kalk,
waarop het afbeeldsel van het wonderdadig Lieve-Vrouwenbeeld van KETELAAR is
afgebeeld, en in de doorsnede een duim of drie breed; men ziet dezelve dikwijls in de
huizen, vooral van armere Roomschen, bij hunne bedsteden hangen) of ook wel eene
prent, verbeeldende de Lieve-Vrouw van Kevelaar of Haandel, op de borst hangen. Men
wees dan de Joden dikwerf op zulk eenen koek of prent; hetgeen veelmaal met schimpen
en schelden vergezeld ging. De Joden nu, zegt men, vervaardigden, om zich hierover te
wreken, het bovenstaande referein, hetgeen door hen gezongen werd. Naderhand zongen
het zelfs de Roomschen, niet wetende, wat het beteekende, dikwijls langs de straat.
En mijne jeugd hoorde ik het niet zelden, zelfs door kinderen zingen. Het is echter
zeer verbasterd, want eigenlijk moet het zijn:
Kunt gij wel van turfgemul [turfmolm],
Peper-koorns wrijven?
Kan ’t de Gneljoon, kan ’t de Gneljoon ? [de Allerhoogste]??
Alles is larie, alles is larie! [dwaasheid]
Kan ’t de Gneljoon ? alles is larie van rondom [hoe men het (beschouwt].
1 januari 1845 TONGELRE. Op bekomene magtiging is,
in plaats van wijlen den braven onderwijzer J. VAN DE KERKHOFF, welke, ongeveer
dertig jaren gedurende, zijn post alhier met ijver had waargenomen, tot openbaar'
onderwijzer in deze Gemeente aangesteld diens zoon, JOHANNES VAN DE KERKHOFF, welke,
den 9 October l. l., zijne betrekking heeft aanvaard.
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12 oktober 1845 Handelingen der achtste Algemeene Vergadering
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband,
gehouden den 6 Julij 1844. Eveneens ontviel ons het Lid des Genootschaps, Jonkh.
ANTONIUS JOSEPHUS JOHANNES CASPAR DE VOOCHT, geboren te Tongelre, bij Eindhoven, den
10 April 1775, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, van wege de Ridderschap
zitting hebbende in de Provinciale Staten, en vervulde hij, van den jare 1814 tot het
laatste zijns levens, de betrekking van Lid van Gedeputeerde Staten, wegens den stand
der Edelen. In vorigen dagen, onder Koning LODEWIJK, was hij Officier van een korps
Jagers; gedurende het Fransche beheer vervulde hij de functien van Maire van
Tongelre, en werd in die betrekking als een der ijverigsten geroemd in de vervulling
zijner vele en moeijelijke pligten. Eene kortstondige ziekte ontrukte hem, op den 12
October 1845, aan zijne betrekkingen en vrienden; die in hem betreuren een eenvoudig,
gemoedelijk en braaf man.
1846 De waardij van eene vroege opleiding: een onderzoek naar door O.W.A. Boonstra
Met Gestel, Stratum, Strijp en Woensel vormde Eindhoven dus een duidelijk geheel. […]
Wat verder van de stad verwijderd lag ook Tongelre; ook in dit geval ziet zozeer
vanwege het aantal kilometers dat het dorp in vogelvlucht van Eindhoven af lag, maar
omdat een rechtstreekse verbindingsweg ontbrak. Tongelre was ook geen deel van het
Kempenland, maar ressorteerde onder het kwartier Peelland dat Helmond als hoofdplaats
had. Pas met de openstelling van het kanaal dat in 1846 tussen Eindhoven en de ZuidWillemsvaart bij Helmond werd gegraven kwam Tongelre meer binnen de invloedssfeer van
de stad te liggen.
18 april 1847 Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Volume 2
b. Verplaatsingen:
Aan den Notaris J. Smits te Tongelre, arrondissement Eindhoven, is bij Z. M. Besluit
van den 18den April 1847, no. 84, vergund, zijne notariële standplaats over te
brengen naar Nuenen, in hetzelfde arrondissement.
2 mei 1847 Bij Brieven van Meerderjarig-verklaring,
door den Hoogen Baad der Nederlanden op den 15den April 1847 verleend, goedgekeurd
bij Koninklijk besluit van den 24sten April 1847, n°. 79, en geregistreerd te 's
Gravenhage den 1sten Mei daaraanvolgende, zijn aan Johannes Henricus Rijken, zonder
beroep, verblijf houdende te Tongelre, doch wettig gedomicilieerd te Eersel,
arrondissement Eindhoven, gegeven al de Regten bij de Wet aan Meerderjarigen
toegekend, behoudens de bepaling van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek.
Geschiedende hiervan openbare aankondiging ter voldoening aan art. 486 van hetzelve
Wetboek.
's Gravenhage, den 1sten Mei 1847.
G. VAN DER JAGT WZ.
Procureur bij den Hoogen Raad.
7 juli 1847 - 3de district: de heer A. Jansen, benoemd tot burgemeester te Tongelre,
in plaats van wijlen den heer J. van Kemenade; [...]
20 september 1847
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Koopacte.

N. 3

voor den WelEerwaarden Heer Joannes Henricus Intven, “R. K. Priester & Pastoor te
Tongelre van een perceel hooiland gelegen aldaar, in naakten eigendom voor zijn Eerw.
en in blooten eigendom voor den R.K. armen van Tongelre.
dd 20 Sepr 1847.
Op heden den twintigsten September achttienhonderd zevenenveertig, ten verzoeke en
enken bij weze van 1° Martinus Habraken bouwman wonende te Tongelre in hoedanigheid
van vader en voogd over zijne minderjarige kinderen gesproten uit zijn huwelijk met
wijlen Johanna Cuijten genaamd Adriaan en Wilhelmina Habraken en 2° Jan Francis Maas
schoenmaker wonende te Eindhoven, in hoedanigheid van toezienden voogd over genoemde
minderjarige kinderen vermogens de autorisatie enzoovoorts, Wordt door mij Wilhelmus
Huijsmans, Notaris residerende te Eindhoven, bij te staan met de nagenoemde getuigen,
binnen Tongelre ten herberge van Martinus Habraken, ingevolge de bepalingen bij de
vorenstaande vacatie gemaakt, de daarbij gedane veiling, voortgezet en tot de finale
toewijzing overgegaan als volgt: -------------------------------------------------Artikel 1. De goederen worden verkocht enzoovoorts, om door de koopers in het volle
bezit en genot daarvan te treden op de gebruikelijke tijden des jaars achtienhonderd
achtenveertig, onder den last ingaande met een Januarij, van dat jaar daarvan
voortaan alle belastingen te betalen. ---------------------------------------------
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Artikel 2. De koopprijs zal behooren betaald te worden enzoovoorts, tegen welke
betaling den kooper die den hoogsten prijs schuldig is, het afschrift dezes
enzoovoorts en de andere koopers een afschrift of uittreksel voor zoo veel ieders
koop aangaat bekomen zullen, welke stukken dezelve zal strekken tot bewijs van
eigendom en kwijting der kooppenningen en kosten, mits aan den voet dier stukken
daarvan is melding gemaakt. ------------------------------------------------------“Aanwijzing der goederen gelegen te Tongelre vijfde koop” Een perceel hooiland in
Sectie A Nommer 617, groot drie en zestig roeden vijftig ellen. ------------------Ingezet door enzoovoorts. --------------------------------------------------------Aangezien niemand is verschenen om nog te hoogen of slaan enzoovoorts zoo hebben de
verkoopers verklaard toe te wijzen los te laten, af te staan en over te dragen als:
den vijfden koop, voor de som van honderd negenenveertig gulden aan Wilhelmus
Verhagen bakker en winkelier wonende te Tongelre, dewelke bij deze verklaarde te
hebben gehandeld op mondelinge volmagt en voor rekening van den WelEerwaarden Heer
Joannes Henricus Intven, Roomsch Katholijke Priester en Pastoor, wonende te Tongelre
voor zooveel betreft het vruchtgebruik gedurende deszelfs leven, en in blooten
eigendom voor den Roomsch Katholieken armen van Tongelre. ------------------------Alle welke koopers en gemagtigde koopers, hier tegenwoordig, verklaarde zulks aan te
nemen.
Aldus gedaan en verleden op dato en ter plaatse als boven in tegenwoordigheid van
Arnoldus jansen Burgemeester en Hendrik Crams veldwachter, beiden wonende te Tongelre
als getuigen welke even als de verschijnende personen aan mij notaris bekend zijn en
hebben de verschijnende personen benevens de getuigen en mij notaris deze
onderteekend met uitzondering van Martinus Habraken enzoovoorts, welke verklaarde
hunnen naam niet te kunnen teekenen alles onmiddelijk na voorlezing,
/geteekend/
J.F. Maas, enzoovoorts.
/Terzijde staat geregistreerd te Eindhoven vijfentwintig September 1800
zevenenveertig, deel vierendertig folio honderd vijfentachtig recto, vak drie,
houdende een blad zonder renvoijen, ontvangen zevenendertig gulden zestig Cents voor
regt en veertien gulden negenentwintig Cents voor de achtendertig opcenten
/geteekend/ Mathon. --------------------------------------------------------------Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel, en mede tot bewijs van kwijting
der kooppenningen en kosten. -----------------------------------------------------W. Huijsmans Nots
Ingeleverd ten kantore der Hijpotheken te Eindhoven den 4 october 1847.
dagregister deel 10 No 15,604 overgeschreven in deel 68, No 105.
7 december 1847 VERKOOP VAN EEN LANDGOED TE TONGELRE bij EINDHOVEN
GELEGEN EN EENE Partij Schoone DENNEN BOOMEN, Te KESSEL aan de MAAS.
Op verzoek van den WelEdelGeboren Heere F. RIJCKSZ, zal de Notaris MILLIARD,
residerende te Roermond, op Dingsdag den 28 December 1847, des namiddags ten 2 uren,
in den Roosenkrans te Weert, ten meestbiedende VERKOOPEN:
EEN OUD PATRIMONIEEL LANDGOED GENAAMD COUDENHOVE,
met alle er bij gehoorende Regten en Geregtigheden, gelegen in de Gemeente Tongelre
bij Eindhoven, bestaande in BOERENWONING, met STALLINGEN, SCHUUR, BOUWPLAATS van het
OUD-KASTEEL, AKKER- en WEILANDEN, DENNENBOSCH, SLAGHOUT en verdere HOUTGEWASSEN,
bevattende te zamen eene oppervlakte van 22 B., 72 R, 10 E.
Voorts een Perceel HAKHOUT, aldaar in de Boghten gelegen, Sectie A. N°. 631, groot 1
B. 36 R. 90 E.
De PACHTING van dit GOED eindigt te Pinksteren 1848.
De Koopprijs kan betaald worden in 3 Termijnen van Jaar tot Jaar met 1/3, en 4 %
Interest.
[...]
30 juni 1848 's GRAVENHAGE, 28 Junij.
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De commissie tot de verzoekschriften heeft, in de zitting van heden bij monde van de
heeren Bots, van Beeck Vollenhoven en Opperdoes Alewijn, onderscheidene verslagen
gedaan, op in hare handen gestelde stukken, die meerendeels betrekking hebben, tot
herziening der grondwet. Alle deze stukken worden ter griffie nedergelegd.
De rekwesten, waarop in de zitting van heden is verslag gedaan, zijn de volgende:
[...] 13°. P. Smits en anderen te Toneglre; [...]
27 september 1848 Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Leyden, van den 19den
September 1848, is de Curatele tegen Jonkheer JULES CORNELIS CAROLUS VAN BOMMEL,
verblijf houdende te Tongelre, gedomicilieerd te Leyden, opgeheven. Geschiedende
hiervan aankondiging ingevolge de Artt. 498 en 517 van het Burgerlijk Wetboek.
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De Officier van Justitie te Leyden, DE WENDT, Subst.
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6 oktober 1849 Advertentien.
Degenen die iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van den INBOEDEL van
wijlen den Weleerw. Heer JOANNES HENRICUS INTVEN, in leven Pastoor te Tongelre,
gelieven daarvan voor den 15den dezer Maand, betaling of aangifte te doen bij den
Heer J. C. C. VAN BOMMEL, te Tongelre.
ca. 1850 Pinkas: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
[…] Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel en in het stadje Helmond. In Helmond
woonden al in 1750 een paar joodse gezinnen. Waarschijnlijk hadden zij een
gezamenlijke synagoge in een huis in Tongelre, waar tot op de dag van vandaag een
joodse begraafplaats ligt. Een andere begraafplaats bevindt zich in Woensel en is na
1747 in gebruik […]
7 november 8150 Naar de Commissie No. 4.
XIII. Adres van Joannes Smits, te Tongelre houdende bezwaren tegen een aantal wegen,
verordeningen, scholen enz. enz.
Ofschoon door een lid der Vergadering werd opgemerkt dat Adressant kennelijk aan
verstandsbijstering leed en zulks door nog andere leden bevestigd werd, werd besloten
het adres aan Gedep. Staten te renvooijeren ter fine, zoo veel noodig, van onderzoek.
4 januari 1851 Op Donderdag den 16 Januarij 1851 des morgens zal ten Raadhuize van
Tongelre, Publiek worden Aanbesteed:
Het AFBREKEN van de OUDE en het OPBOUWEN van eene geheel NIEUWE SCHOOL-ONDERWIJZERSWONING aldaar, waarvan het Bestek ten gemelde Huize ter Visie legt.
(6)

1230

14 januari 1851 Als eene zeldzaamheid meldt men ons, dat in den tuin van den tapper
M. Habraken, te Tongelre, thans een pruimboom in vollen bloei staat.

1235

2 april 1851 Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Eindhoven, in dato 31 Maart
1851, is de Heer Jan Smits, wonende te Tongelre, ter zake van Krankzinnigheid,
gesteld onder Curatele, met al de gevolgen van dien bij de Wet bepaald.
J. J. SCHRITJES, Procureur.
15 oktober 1851
[...]
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Z. M. heeft benoemd tot burg. der gem. Tongelre, Ch. van der Boomen;

24 april 1851 * EINDHOVEN, 22 April.
Heden nacht ten twee ure ontstond er brand in de gemeente Tongelre, ter plaatse
genaamd Klein Tongelre, op een klein half uur afstands van Eindhoven. Eene
bouwmanshoeve met aangrenzende woning, een tegenovergelegen huis, bestaande in twee
woningen, vier rundbeesten, drie varkens, vele bouwmansgereedschappen en de meeste
inboedel dier huizen, werd in korten tijd eene prooi der vlammen; menschenlevens zijn
er God dank niet te betreuren; eene vrouw met drie kinderen onder den arm, en eene
andere vrouw, ontvlugtten de reeds brandende huizen; de laatste heeft zich op
verschillende plaatsen gebrand.
De inboedel der bouwmanshoeve, in welke schuur de brand, zoo men zegt, ontstaan is,
in huur bewoond door Martinus Sanders, was nu ongeveer drie à vier weken geleden,
voor de som van f1030 en het tegenoverliggend huis, als eigenaar bewoond door
Hendrikus Verhoeven, sedert eenige jaren voor de som van f750, beide in de
Antwerpsche brandwaarborg-maatschappij Securitas verzekerd; noch de inboedel van H.
Verhoeven voornoemd, noch die der twee arbeiders, welke de andere woningen bewoonden,
waren tegen brandschade verzekerd, de twee laatsten hebben dan ook letterlijk al hun
eigendom bij dien brand verloren; de bouwmanshoeve zelve, aan een ander
toebehoorende, was in de algemeene Brusselsche brandwaarborg-maatschappij verzekerd
tegen de som van f800.
14 oktober 1851 tot burgemeester der gemeente Tongelre in plaats van wijlen A.
Jansen, Ch. van der Boomen;
7 augustus 1852 OPENBARE VERKOOPING VAN ONROERENDE GOEDEREN.
De Notaris A. F. VAN BOCHOLT, gevestigd te Helmond, Provincie Noordbrabant, zal op
Dingsdag den 17 Augustus 1852 , des namiddags om 4 ure, ten huize van de Weduwe A.
SEVENS te Geldrop, publiek VERKOOPEN en FINAAL TOEWIJZEN:
De GRAAN- WATER- VOL- en OLIE-MOLEN, te Geldrop, en de GRAAN- WATER- en OLIEMOLEN, te
Col Gemeente Tongelre, met aangelegen MOLENHUIZING BOUW- en WEILAND, zamen groot 2
bunders.
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De termijnen van betaling zijn gemakkelijk gesteld.
Nadere informatien te bekomen ten Kantore van gezegden Notaris. . (376)
8 augustus 1852 De Raad der gemeente Tongelre heeft bij besluit van den 1sten Julij
jl. besloten, om behalve de aldaar gehouden wordende Jaarmarkt, welke invalt
Donderdags voor Pinksteren, nog twee Jaarmarkten te doen houden, als volgt: de eerste
op Donderdag voor den achtsten April; de tweede op Donderdag voor Pinksteren; en de
derde op Donderdag voor den negenden October.
De Raad voornoemd, C. V. D. BOOMEN.
Ter ordonnantie van denzelve, P. VAN DE KERKHOFF.
3 november 1852 Bij Acte op den 8sten October 1852 voor den Notaris Wilhelmus
Huijsmans, ter standplaats Eindhoven, verleden, is tusschen de Heeren Bartholomeus
Arnoldus van der Maden te Eindhoven en Antonius Bertrums, Fabrikant te Tongelre, eene
Vennootschap aangegaan onder de Firma van van der Maden en Bertrums, tot het
Fabriceren van Linnen, Wollen en Katoenen Stoffen, en den Handel daartoe
betrekkelijk, mitsgaders in Manufacturen, onder bepaling:
1°. dat de Vennootschap zal gevestigd zijn te Eindhoven, en heeft aangevangen van 10
October 1852, en zal eindigen met 1 Mei 1863;
2°. dat alle aankoopen door van der Maden in het algemeen en door Bertrums niet
verder dan ter concurrentie eener som van vijf honderd gulden per jaar zullen kunnen
geschieden;
3°. dat ieder der Vennooten zal geregtigd zijn tot het teekenen der Firma en tot het
aangaan van Handelingen, mits blijvende binnen de palen van het vorige artikel, en
dat het geen der Vennoten zal geoorloofd zijn, zonder toestemming van den anderen
gelden ter leen te nemen.
22 september 1853 * EINDHOVEN, 20 Sept. In het naburige dorp Tongelre is Zondag
laatstl. een meisje van bijna 2 jaren spelende nabij de ouderlijke woning in het
water gevallen en omgekomen. Deskundige hulp mogt niet meer baten.
22 september 1853 — Zondag namiddag den 18 dezer is in de gemeente Tongelre op een
half uur van Eindhoven gelegen, een kind van een arbeider, een en een half jaar oud,
al spelende in een der grachten gelegen om het Tongelre's kasteeltje gevallen en op
eene noodlottige wijze verdronken.
29 november 1853 INGEZONDEN.
Eindhoven, 26 November 1853.
Mijnheer de Redacteur!
Dezer dagen had er in den Raad der gemeente Eindhoven, eene vrij hevige discussie
plaats over het volgende ontwerp: De concessie tot het graven van het Eindhovensch
Kanaal is aan de stad Eindhoven verleend met het uitdrukkelijk verbod, van langs dat
kanaal eenen nieuwen uitweg naar omliggende gemeenten te maken; derhalve heeft men
voorbij de havenkom den dijk van weerszijde met palissaden afgemaakt; daar nu die
palissaden dikwijls aan stuk zijn en er nu sedert geruimen tijd reeds pallissaden
zijn uitgenomen, om den doorgang naar Stratum en andere gemeenten te
vergemakkelijken, hebben eenige burgers van Eindhoven, op het Stratums einde wonende,
zich, met het oog op bovengezegde concessie, tot het gemeentebestuur gewend, met
verzoek dien doorgang naar Stratum langs het kanaal te willen sluiten en te zorgen
dal hiervan geen verder misbruik worde gemaakt. Eenige burgers van het ander gedeelte
der stad, dit hoorende, hebben van hunne zijde aan het bestuur verzocht, het daarheen
te dirigeren, dat voortaan gemelden doorgang naar Stratum, niet alleen niet gesloten,
maar zelfs nog meer gemakkelijk zou worden gemaakt; beide verzoekschriften zijn in
handen eener commissie gesteld, van welke de heer P. W. v. M.... is rapporteur
geweest; en in gemoede zeggen wij, dat wij niet welen wat ons hel meeste in het
rapport van den heer v. M. ergeren moet, of wel zijne onbeschaamdheid, of wel zijn
onverstand.
De heer v. M. nu is bezitter nog voor den tijd van tien jaren (altijd zonder
goedkeuring van HH. Gedep. Staten dezer provincie) van eene tent gelegen aan de
havenkom en waarin voor zijne rekening wordt getapt en geschonken, waartoe hom het
bestuur van Eindhoven, ons erachtens geheel onbevoegd, vergunning heeft gegeven; gaan
nu de palissaden in kwestie weg of wordt de doorgang geopend, dan loopt het volk in
zijne tent, even als een visch in de fuik, derhalve is hij de grootste zoo niet de
eenige belanghebbende in Eindhoven, — en indien het dan ooit aan een rapporteur past
zich op een onzijdig standpunt te houden, dan pastte dit gewis aan den heer v. M. in
dezen stand van zaken; maar wat doet ZEd., in plaats van zich onzijdig te houden,
scheldt hij in zijn rapport, de burgers van het Eindhovensch Stratumseind, die niets
onbillijks of onregtmatigs maar alleen het wettige en billijke vroegen, uit voor
baat-belangzuchtigen en meer dergelijken. — zooveel absurditeit hadden wij toch niet

Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde berichten over Tongelre (Eindhoven)

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

kunnen verwachten; wel verwonderde het ons dat ZEd. lid eener commissie heeft willen
zijn, waarin hij persoonlijk zoo naauw betrokken was; maar dan daarenboven nog zulk
een rapport uit te durven brengen, du gaat alle verstand te boven.
Na eenige wederzijdsche woordenwisselingen is de behandeling dezer zaak, die reeds
zooveel twist en tweedragt in Eindhoven gezaaid heeft tot eene volgende zitting
verdaagd; — wij verwachten van de onpartijdigheid en het gezond oordeel van het
gemeentebestuur, dat hetzelve, met het oog op de concessie, het billijk verzoek van
de burgers van hel Stratumseind zal inwilligen, en deze niet, door het onverhoopt
openen der palissaden, zal noodzaken, zich elders te adresseren; — daar toch die
doorgang, al mogt dezelve bestaan, wel meer, tegen het algemeen belang van Eindhoven
zoude strijden, dewijl men door dezen, ook den doorgang langs Eindhoven naar Woensel,
Strijp, Son c. a. en andere gemeenten opent, waarvan de inwoners van Stratum,
Tongelre, Nuenen c. a., Geldrop, Mierlo en anderen, zeker gebruik zouden maken.
Een onpartijdelijke, doch geen belanghebbende
13 december 1853 Men schrijft ons uit Eindhoven 10 December.
Ten einde het gerucht legen te spreken, als zoude er ll. Donderdag aan den nieuwen
weg van Eindhoven naar Weert onder de gemeente Tongelre een manslag hebben plaats
gehad, dient te worden gemeld, dat zekere v. d. S herbergier in den Chineeschen
tempel en arbeider aan dien weg, in den avond van den bewusten dag, den opzigter
willende spreken, zich naar diens huis had begeven, en onderweg met het springen
over- of het vallen in eene sloot eene ader in zijn been, aan hetwelk hij eene
verouderde wonde had, moet gebarsten zijn; men hoeft hem terstond in eene nabij
gelegene herberg gebragt, om genees- en heelkundige hulp doen toedienen, doch te
laat; hij had reeds te veel boed verloren, en was korte oogenblikken daarna een lijk;
de overledene een braaf oppassend man laat eene hoogst zwangere vrouw en twee kleine
kinderen na
9 mei 1854 Men schrijft ons uit Eindhoven, 7 Mei:
In de gemeente Tongelre, gehucht klein Tongelre, is tusschen Donderdag en Vrijdag
nacht bij een boer een pik zwarte schaapherdershond met ruwen haren en staart van den
band gestolen; men heeft denzelven op den weg naar Geldrop bespeurd, doch niet kunnen
ontdekken.
3 augustus 1854 Men schrijft ons uit Eindhoven, 1 Augustus:
LI. Zondag opende de handboogschutterij Amicitia dulcius nihil te Eindhoven, een'
kleinen wedstrijd, voor de in en om Eindhoven gelegene schutterijen; er werden bij
die gelegenheid vier prijzen verschoten, welke behaald werden als volgt:
Eerste prijs. Oude Doelen van Eindhoven met 369 punten
Tweede
»
De Vriendschap van Stratum
368
»
Derde
»
De Eendragt van Tongelre
363
»
Vierde
»
Amicitia dulcius van Eindhoven 356
»
Van ieder gezelschap schoten vier schutters 36 schot; de prijzen zijn in geld
uitgedeeld, en heeft iedere schutterij f12,50 voor prijs gehad; gulle vrolijkheid en
opregte eensgezindheid kenmerkten vooral dit feest, hetwelk daarenboven door het
muzijkgezelshap Apollo's Lust, nog in hooge mate werd opgeluisterd en verlevendigd.
10 augustus 1854 — Gister avond onstond er twist te Nuenen ter plaatse genaamd
Boort, in de herberg van G. D. de Vries, onder twee aldaar zich bevindende personen
en wel met zulk noodlottig gevolg dat de persoon van G. D... geboren te Riethoven,
dienstknecht bij van D... te Opwetten, den persoon van J. S... bouwmanszoon te
Tongelre, moorddadig met messensteken heeft afgemaakt. Die verfoeijelijke ziel- en
ligchaam verpestende overdaad in den drank moet hier weder de oorzaak geweest zijn.
De beide personen gingen, zoo men zegt, zich dikwijls aan den drank te buiten en
hadden, zoo men dit noemt, een' kwaden dronk over zich, waren dan zeer lastig,
rusiezoekend, en twistziek.
De justitie heeft zich heden ter plaatse begeven, ten einde de zaak nader te
onderzoeken. De vermoedelijke dader is nog denzelfden nacht in verzekerde bewaring
genomen.
19 augustus 1854 Tongelre, bij Eindhoven, 16 Aug. 1854.
MIJNHEER DE REDACTEUR!
De dag van gister was voor onze gemeente een ware feest- en vreugdedag; het was in
den namiddag van dien dag dat onze handboogschutterij de Eendragt zich naaar de
heerlijkheid Eckart onder Woensel zou begeven, om aldaar van hunnen beschermheer jhr.
Theod. Smits van Eckart, een prachtig en schoon bewerkt vaandel, prijkende met het
wapen van Eckart, en de zinspreuk of naam der schutterij, ten geschenke te gaan
ontvangen. Tusschen drie en vier ure bevonden zich ten kasteele van Eckart, onze
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genoemde schutterij, onze parochieele gilde van den heiligen Martinus en het muzijkgezelschap Musis Sacrum van Woensel. Onder het spelen der muzijk verscheen jhr. Smits
met het vaandel en reikte hetzelve onder het houden eener toepasselijke redevoering
aan den vaandrig over; de president van het gezelschap bedankte den edelen
beschermheer in treffende en roerende taal; na dezen hield de koning van het
gezelschap eene sierlijke toespraak en schetste vooral daarin de eer en de hooge
waarde af, welke het gezelschap stelde in het bezit van zulk een' beschermheer, beval
ZEd. Gode aan en eindigde met te zeggen dat die dag nimmer uit het geheugen der
Eendragt zou gewischt kunnen worden, zigtbaar was de beschermheer dan ook over zoo
vele blijken van ware en opregte genegenheid getroffen en bedankte eveneens in
hartelijke woorden het gezelschap, vervolgens begaf zich de schutterij de Eendragt en
hun beschermheer, voorafgegaan door het muzijk-gezelschap Musis Sacrum en begeleid
door de gilde van den H. Martinus, met hun prachtig vaandel naar onze gemeente
Tongelre, waar alles tot hunne ontvangst in gereedheid was; de gansche gemeente had
een feestrijk aanzien, vlaggen wapperden van alle kanten en eene onoverzienbare
menigte volks was op de been. Tot laat in den nacht duurde het feest in ongestoorde
vreugde en gedachtig aan de zinspreuk der schutterij, in de beste eendragt voort, het
verdienstelijk muzijk-gezelschap Musis Sacrum heeft veel, zoowel door muzijk, als
door zang, tot afwisseling en opluistering van het feest bijgedragen. Ten slotte
sprak de secretaris onzer schutterij een sierlijke en kernachtige dankrede uit,
bedankte den geachten beschermheer voor zijne hooge bescherming en welwillendheid,
bedankte het muzijk-gezelschap van Woensel voor deszelfs onvermoeide medewerking tot
opluistering van het feest, bedankte de gilde onzer gemeente voor hunne
vriendschappelijke deelneming, en beval eindelijk de schutterij de Eendragt in aller
vriendschap aan.
Een ooggetuige.
7 oktober 1854 Men schrijft ons uit Eindhoven, dd. 5 October: De jaarmarkt van ll.
Dingsdag was tamelijk druk bezocht en zou zulks nog meer geweest zijn, indien niet op
dienzelfden dag, de jaarmarkt van St. Oedenrode was ingevallen, de aanvoer van
paarden, runderen, schapen, en varkens was vrij aanzienlijk en er scheen, ofschoon
aan hooge prijzen, nog al veel handel onder dezelve te zijn. Van wege het Stedelijk
Bestuur zijn de navolgende prijzen, bij loting te beurt gevallen en uitgereikt, aan:
1o. A. van Gestel te Tongelre f8.00, voor ossen van 4 landen en daarboven. 2o. J. van
de Kruijs te Maarheeze f8.00. voor dragende koeijen en vaarzen. 3o J. van Vroenhoven
te Strijp f6.00. voor vette en guste koeijen. 4o. J. de Goeij te Tongelre f5.00. voor
ossen van 2 tot 4 tanden. 5o. A. Latijnbouwers te Strijp f5.00. hokkelingen en
kalveren. 6o. J. Wittebol te Gemert f5.00 voor varkens. 7o. A. Hoefnagels te Tongelre
f5.00 voor kooijen schapen boven de 15 stuks: en 8o. G. Princée te Oirschot f8.00.
voor paarden.
15 januari 1855 Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden
- De burgemeester der gemeente Tongelre, prov. Noordbrabant, verzoek alle gemeenteen armbesturen geen onderstand te verleenen aan Catharina Crooijmans, weduwe
Johannes Saris, welke steeds een zwervend bestaan leidt en reeds meermalen heeft goed
gevonden zich elders voor rekening dezer gemeente in onderstand te laten opnemen,
zullende alzoo geene teruggave van verleenden onderstand, onder welk voorwendsel ook
verstrekt, meer gedaan worden.
Tongelre, den 15den Januarij 1885.
De burgemeester voornoemd,
V. D. BOOMEN.
19 mei 1855 - In de gemeente Tongelre heeft men bij zekeren T. V..., bouwman aldaar,
diefstal van aardappelen gepleegd, doch het grootste gedeelte derzelve is in een
nabij gelegen boschje onder bladeren verborgen terug gevonden, door kinderen die
gingen sprokkelen.
17 augustus 1855 * EINDHOVEN, 14 Aug.
Jongstleden Zaterdag is in de naburige gemeente Tongelre een tienjarige knaap
(hetwelk met vallende ziekte behebt was), zijnde het zoontje van den daglooner Maas,
in eene sloot gestort en omgekomen.
20 september 1855 Men schrijft ons uit Eindhoven, 17 Sept.:
In den avond van Zondag ll., omstreeks 8 ure, ontstond er brand ten huize van de wed.
Slaats, landbouwster te Tongelre, gehucht Urkhoven; de geheele behuizing, stal,
schuur, schop, benevens de voorraad van granen, hooi, turf en hout en een groot
gedeelte van den inboedel zijn door de vlammen vernield; tevens zijn in den brand
omgekomen een os, twee maalkalveren. twee vette varkens en twee geiten; de oorzaak
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van den brand schijnt onbekend; het huis c. a. toebehoorende aan zekeren van Lith te
Zes Gehuchten is, zoo men zegt, tegen brandschade verzekerd; doch niets van den
inboedel dier arme weduwe; door de ijverige medewerking en de gepaste bemoeijingen
onzer Marechaussees is 't nog gelukt sommige stukken huisraad en andere voorwerpen
uit de vlammen te redden; de brand had bijna twee uren geduurd en de zorg om de
belendende huizen te bewaren, was oorzaak van het grootendeels verbranden van den
inboedel, den voorraad en de beesten in voormeld huis c. a. De gissingen, welke
omtrent de oorzaak van den brand gemaakt worden, loopen ver uiteen en leiden tot
geene bepaalde uitkomst.
22 september 1855 - Het huis c. a. van den bouwman van Lith te Zesgehuchten. ll.
Zondag avond onder de gemeente Tongelre op Urkhoven afgebrand, was niet tegen
brandschade verzekerd, zooals vroeger abusievelijk is opgegeven.
16 januari 1856 Z. M. heeft heeft ter vervulling der door de aftreding van
burgemeesters op 1 Jan. jl. ontstane vacatures, benoemd tot burgem. der navolgende
gemeenten:
[...] Tongelre Ch van den Boomen, [...]
24 januari 1856 Tongelre, 2 Januarij.
Even als in vele plattelandsgemeenten bestaat ook in ons anders zoo rustig en
eenvoudig dorp een overoud misbruik en wel het lossen van vreugdeschoten bij elke
maar eenigzins plegtige gebeurtenis; zoo lostte men b. v. knallende en daverende
vreugdeschoten hij het vernemen van de heugelijke tijding, dat het Z. M. onzen
geëerbiedigden Koning goedgunstig had behaagd, onzen algemeen geachten burgervader in
deszelfs betrekking te herbenoemen en van welke schoten men zelfs de gedenkteekenen
nog in de stijlen der deur kan zien; zoo zal men gewis nog meer vreugdeschoten lossen
en misschien zelfs wel vuurwerken afsteken bij de terugkomst van onzen grijzen
burgervader uit de hoofdstad onzer provincie. Had zulks nu slechts plaats in de
hoofdkom der gemeente, dan nog patientie, maar even gelijk altijd de voorbeelden
trekken, zoo ging het ook hier. de bewoners van den uithoek Klein-Tongelre, wilden
ook het voorbeeld der Grooten van Tongelre volgen en begaven zich derhalve gister
(Zaturdag avond) met een man of tien naar de buurt, waar ten knecht en meid zich op
de lijst der huwelijksliefhebbers hadden doen inschrijven, zeker eene merkwaardige en
heugelijke gebeurtenis in 's menschen leven, om aldaar met los kruid eenige
vreugdeschoten te lossen; maar hoe zuur brak hun die grap op, verbeeld u eens. in het
naar huis gaan worden die vrolijke en goedhartige buurlieden achterhaald door
burgemeester, onder-burgemeester, en veldwachter, welke in hunnen ijver, niet minder
dan drie uren ineen nabij gelegen aschhok, onder de assche hadden op de loer gelegen;
en nu geheel met assche bestrooid op het onverwachts uit hunnen schuilhoek te
voorschijn waren gekomen, en die, zonderling genoeg en zeker tegen alle regt en
billijkkeid in, aan sommigen van hun de geweren afnamen, om die op het raadhuis neder
te zetten, misschien wel om later te kunnen worden gebezigd bij het lossen van
vreugdeschoten in de bevoorregte kom der gemeente, of misschien ook wel, daar zij
niemand hadden zien schieten en derhalve tegen niemand procesverbaal konden opmaken,
om niet geheel onverrigter zaken naar huis te keeren en ten minste overtuigingstukken
van hunnen blakenden ijver te vertoonen.
28 februari 1856 De laatste lijst der militairen in de West-Indien overleden, bevat
o. a. den naam van Lambert v. d. Boomen, uit Tongelre, in 1854 uit Stratum
vertrokken, overleden den 1 Maart 1855; hij laat eene som na van f13.94½.
8 maart 1856 — Dien zelfden avond liep een schoenmaker uit de gemeente Tongelre door
de zware duisternis misleid van den dijk in de kanaal, hij meende dat hij de eerste
brug onder Stratum had en liep ongelukkig neven de brug; doch deze is er met den
schrik, een koud bad en een nat pak afgekomen, den volgenden morgen kwam hij zijne
pet, die hij 's avonds in het water verloren en in het pikdonker niet had kunnen
vinden, terug zoeken hetgeen hem dan ook na eenige moeite gelukte.
15 maart 1856 Uit de omstreken van Eindhoven, wordt ons geschreven:
Veel is er gesproken en geschreven over de rivier de Dommel, over derzelver hoogen
waterstand en over de nadeelige gevolgen van dien; verschillende middelen zijn en
worden beraamd om de langs die rivier gelegene landen, (zonder bet hooge water de
beste onzer geheele streek) van die plaag te verlossen; het voorname, ja men mag
zeggen, het eenige middel daartoe, is het behoorlijk aan peil stellen der
watermolens; men beginne met Boxtel en verlage de sluizen van dien molen één voet en
men doe insgelijks met de andere molens, dan zal men het water makkelijk kwijt worden
en de molenaars zullen nog makkelijker malen dan zij nu doen; doch wat is nu het
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geval, de watermolenaars houden tegen elkander het water op, en om die weinige
molenaars moeten nu geheele landerijen en anders welige weilanden overstroomd en in
moerassen of ziggen herschapen worden. Men zie bij voorbeeld tusschen Geldrop en
Tongelre aan de kleine Dommel, daar vindt men niets dan moeras en ziggen, welke
vroeger toch vruchtbare en schoone weilanden geweest zijn en nu evenzoo zouden kunnen
zijn, indien men de molenaars aan peil hield; op die Dommel vindt men immers de molen
van Opwetten, welke volgens vroeger aangewezen peil een val van 2½ voet had; en laat
men nu gaan zien, dan zal men opmerken, dat diezelfde molen thans 6 à 7 voeten val
heeft, even zoo is het met al de andere molens gelegen, de oude peilen zijn meest
weg, de nieuwe peilen vriezen in den winter, tot genoegen van den molenaar, niet
zelden om hoog en op de sluizen zet men schut- en noodplanken, in 't kort alles wordt
aangewend om het water te keeren en de een wil voor den ander niet trekken, zoo en
niet anders is het gelegen. Doch welligt zal men deze waarschuwing in den wind slaan
of er den spot mede drijven; want ernstig schijnt het nog nimmer te zijn gemeend om
verbeteringen daarin aan te brengen en ook de molenaars zijn van oudsher eene
bevoorregte natie, welke men altijd, hetzij uit schrik, hetzij om derzelver oude
voorregten schijnt ontzien te hebben en nog steeds schijnt te blijven ontzien.
(Sic.)
20 april 1856 Bij Vonnis van de Arrondissements-regtbank, zitting houdende te
Eindhoven, den 14den April 1856 gewezen, is Johannes van den Boomen, zonder beroep,
wonende te Tongelre, ter zake van onnoozelheid gesteld onder Curatele.
Voor Extract conform,
M. VAN DEN ACKER, Proc.
31 mei 1856 EINDHOVEN, 27 Mei.
Het hout stelen en strooisel halen neemt hier op eene schrikbarende wijze toe; men
beschouwt de gevallen bladeren, het strooisel, het dor en geknakt hout, de banden en
wissen en het groen essenhout als een res nullius, toebehoorende aan den eersten den
beste, die er zich van meester maakt; dagelijks ziet men geheele troepen, vooral in
Woensel en Stratum naar de bosschen trekken; het zijn niet meer de behoeftigen
alleen, die zulks doen, maar zelfs tamelijk wel gezeten lieden, die mintens 3, 4
geiten of eene koe hebben; de veldwachters kunnen niet den besten wil van de wereld
zulks niet beletten; immers de meeste dorpen hebben slechts één' veldwachter en deze
moet dan nog een groot gedeelte van den dag de dienst aan bet Raadhuis verrigten,
daarenboven krijgen zij gewoonlijk een traktementje, dat zoo als het spreekwoord
zegt, te veel is om van te sterven en te weinig om van te leven, zoodat zij liever
digt bij de huizen, waar soms nog iets valt, dan in de bosschen. waar hun niets dan
hatelijkheden en ondank te beurt valt, dienstdoen; — alleen de gemeente Tongelre kan
hier als eene uitzondering dienen, daar heeft het gemeentebestuur aan de Kerk doen
aflezen, dat het strooisel-halen uit de bosschen ten strengste verboden is; en eere
den wakkeren veldwachter dier gemeente, die het zoo ver heeft gebragt, dat het stelen
in de bosschen daar ter plaatse iets zeldzaams is. Wenschelijk ware het zulk een
veldwachter, ten blijke van goedkeuring, eene gratifikatie of tegemoetkoming te doen
geworden, ten einde hierdoor de andere veld- en boschwachters aan te wakkeren; en
meer wenschelijk ware het nog dat de policie op de veld- en boschdelikten beter weide
gehandhaafd en dat over die diefstallen een scherper toezigt werde gehouden; men kon
b. v. de marechaussees, kommiezen en de opzieners der jagt en visscherij meer
speciaal gelasten om ook hier bijzonder op te letten en de overtreders niet door de
vingers te zien, maar dezelve telken reize te bekeuren, en tegen hen procesverbaal op
te maken.
26 juni 1856 — Het Handboogschutters-gezelschap de Eendragt te Tongelre zal, in de
aanstaande maand Julij, een groot Konkours voor de edele Handboogschutters geven, de
prijzen te dier gelegenheid te verschieten, zijn heerlijk en kostbaar; onderscheidene
schutterijen hebben reeds hun verlangen te kennen gegeven om aan dien wedstrijd deel
te nemen; men voorspelt zich een feest, zoodanig als er nog nimmer in de gemeente
Tongelre zal hebben plaats gehad, het geheele dorp zal op eene smaakvolle wijze
worden versierd en alles zal worden aangewend om de Heeren schutters en aanschouwers
hun verblijf in de gemeente Tongelre zoo aangenaam mogelijk te maken; — en met
genoegen verneemt men dat ook die schutterijen, welke men onverhoopt mogt hebben
verzuimd tot dien wedstrijd uit te noodigen, evenwel tot denzelven zullen worden
toegelaten, mits zij dit hun verlangen tijdig genoeg aan de Direktie van de Eendragt
te Tongelre kenbaar maken.
19 juli 1856 Men schrijft ons uit Tongelre 15 Julij:
De gister alhier gehouden wedstrijd met den edelen handhoog heeft aller verwachting
verre overtroffen; begunstigd door het schoonste weder, werd de optogt der
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verschillende schutterijen, aan welker hoofd zich het muzijkgezelschap Apollo's Lust
van Eindhoven bevond onder het spelen van onderscheidene stukken, door eene ontelbare
menigte volks begeleid en opgevolgd.
De opgekomene schutterijen waren veertien in getal, men zag er uit Eindhoven,
Stratum, Gestel, Valkenswaard, Heeze, Leende, Asten, Someren en Helmond enz. - uit
sommigen dier gemeenten waren er twee ; — onder het schieten hield men buiten in de
open lucht een opregt bal Champêtre, hetgeen niet weinig tot opluistering en
vervrolijking van dit zoo nationaal leest heeft bijgedragen; door deze schutterijen
zijn de prijzen behaald als volgt:
De lste door het gezelschap Genoegen, te Helmond; de 2de door la Bonne Esperance, van
Someren; en de 3de door Lanbouwers genoegen, van Asten; terwijl het ridderorde werd
behaald door den heer J. Hooijmans van Someren.
Tot laat in den avond zijn de schutterijen en vrienden in den tuin bij elkander
verbleven en is het feest in gulle vrolijkheid en ware vriendschap afgeloopen, de
herinnering aan helzelve zal nog lang in het geheugen der toeschouwers blijven.
19 juli 1856 Men meldt ons uit Eindhoven, 16 Julij:
Wederom begint men te spreken van ziekte onder de aardappelen en bederf aan het koren
en in den rog; doch tot heden kan men zulks gerust tegenspreken, er is in de gemeente
Tongelre dezer dagen rog op stam verkocht, de plek waarop dezelve stond is ongeveer 2
bunder groot, doch na aftrek der wallen, paden en slooten, zal er minstens 30 roeden
minder geweest zijn, en echter is de publieke opbrengst hiervan eweest 425 gulden.
19 juli 1856 Eindhoven, 16 Julij 1856.
MIJNHEER DE REDAKTEUR!
Een terugblik werpende op onze afgeloopen kermis, [...] den daaropvolgende Maandag
vergezelde wederom Apollo's Lust de handboogschutterijen van Eindhoven, welke zich
naar den wedstrijd in de gemeente Tongelre begaven; rustig en vrolijk is onze kermis
afgeloopen, [...]
26 augustus 1856 [...] De bevloeijingcn van de daartoe langs het Eindhovensch kanaal
aangelegde heidegronden van J. van Hombergh te Nuenen, zijn sedert het vorige jaar in
volle werking, zoo dat het gras daarop reeds welig groeit.
De daartoe bestemde gronden van de heeren P. Smits te Tongelre en H. H. van Kol te
Eindhoven, zijn nog niet geheel tot vloeiweiden aangelegd, en wordt het
hevloeijingswater dat uit het Eindhovensch kanaal getrokken wordt, alleen benuttigd
tot het gevuld houden der slooten, ten einde den op de heide gezaaiden mast beter te
doen groeijen.
4 juli 1857 DE NOORDBRABANTER
[uitgebreid en belangwekkend artikel over het onderwijs in de provincie]
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010078688%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0001
8 mei 1858 Onze korrespondent uit Eindhoven geeft ons een verslag
van den ploegwedstrijd, welke, door de afdeeling Strijp van de Landhuishoudelijke
Maatschappij in het arrondissement Eindhoven uitgeschreven, den 5den Mei jl. te
strijp heeft plaats gehad. Van de 14 personen die zich aangemeld hadden, waren 9 ten
strijde opgekomen: de 1ste prijs is behaald door den bouwknecht van Jhr. Theod. Smits
van Eckart; de 2de prijs door den knecht van den bouwman Boovers te Tongelre; de 3de
prijs door den knecht van den heer Hoefnagels te Eindhoven, die mede den prijs van
het beste tuig en het schoonst versierde paard erlangde.
25 november 1858 Men schrijft ons uit Tongelre, 23 November.
Gister vierden in onze gemeente Tongelre gehucht klein Tongelre, Arnoldus Hoefnagels,
oud 74 jaren, en Henrika van Hoek, oud 72 jaren echte lieden hunne gouden bruiloft;
reeds den dag te voren waren de buurlieden welwillend bezig met het maken van bogen
en kroonen, en het planten en versieren van boompjes voor het huis der echtelingen;
kinderen, kindskinderen, bloedverwanten buurlieden, vrienden en kennissen allen
vereeenigden zich om het gelukkige echtpaar bij die plegtige gelegenheid hunne
opregte gelukwenschen aan te bieden.
— Algemeen klaagt men in onze gemeente van gebrek aan water, de oudste uit het dorp
heugt het niet sommige vennen in de heide waterloos te hebben gezien welke thans
echter geen droppel water bevatten, het water voor het vee, moet op een aanzienlijken
afstand door sommigen gehaald worden
2 december 1858 Als eene zeldzaamheid mag worden vermeld, dat ten huize van Arnoldus
Hoefnagels en Henrika van Hoek, echtelieden te Tongelre en Klein-Tongelre van wier
gouden bruiloft in No. 139 van dit blad is gewag gemaakt, gedurende 50 jaren niet een
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6 februari 1859 — De Burgemeester der naburige gemeente Tongelre,
een man van cirka 80 jaren, is in den nacht van ll. Zondag plotseling overleden; dien
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24 juni 1863 Staatsblad van het koningrijk der Nederlanden
(No. 75.) W E T van den 24sten Junij 1863, tot onteigening van perceelen ten behoeve
van den spoorweg van Boxtel naar Helmond.
WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBUKG, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanleg van den spoorweg van Boxtel
naar Helmond in het publiek belang noodig is;
Gelet op de wetten van 18 Augustus 1860 (Staatsblad n°. 45) en van 28 Augustus 1851
(Staatsblad no. 125);
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Eenig artikel.
Wij verklaren dat het algemeen nut de onteigening vordert, ten
name van den Staat, van de eigendommen, noodig voor den
aanleg van den spoorweg van Boxtel naar Helmond, loopende door
de gemeenten Liempde, Oirschot, Best, Strijp, Eindhoven, Woinsel,
Tongelre, Nuenen, Mierlo en Helmond, van Boxtel, door de Breede
Heide in regte rigting langs Veldershuis, tusschen Best en Naasten
Best door, met eene geringe bogt op de Bestsche Heide, van daar
weder regt door langs St. Antonie Kapel naar Eindhoven, met
eene bogt tusschen Strijp en Lijmbeek en tuaschcn Eindhoven en
Fellenoord door, en verder in regte rigting langs Tongelre, Eeneind ,
met eene geringe bogt langs de Oud-Vaarlesche Hoef om langs
Diepenbroek, de Kroon, Haag, tot Helmond door te gaan.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven op het Loo, den 24sten Junij 1863.
WILLEM.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
THORBECKE.
9 januari 1864 - Het Staatsblad No 73 bevat een koninklijk besluit, waarbij ten
behoeve van den aanleg van den spoorweg van Boxtel naar Helmond, ten algemeenen
nutte, worden onteigend verschillende eigendommen in de gemeenten Liempde, Oirschot,
Best, Strijp, Eindhoven, Woensel, Tongelre, Nuenen, Mierlo en Helmond.
1 oktober 1866? Statistisch jaarboek voor het koningrijk der Nederlanden, Volumes
14-15 Venlo-Eindhoven lang 51.929 ellen, op 1 October
19 juni 1865 Raad van State: afdeeling voor de geschillen van bestuur,
Volume 5
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil over het
domicilie van onderstand van den behoeftige Francis van Woensel;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den
7 Jung 1865, n°. 2;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 17 1865, n°. 171,
7de Afdeeling;
Overwegende, dat de behoeftige op den 25 November 1862 te Boekel in onderstand is
opgenomen ten laste der gemeente Tongelre, alwaar bij op den 25 February 1794 uit

30

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde berichten over Tongelre (Eindhoven)
Anna Maris van Woensel buiten echt zou zijn geboren, ten bewijze waarvan is
overgelegd een extract uit het doopboek dier gemeente, afgegeven door den Schout
aldaar den 27 April 1821; dat het Gemeentebestuur van Tongelre, die geboorte
ontkennende, heeft beweerd, dat aan het bedoelde extract geen bewijskracht kan worden
toegekend, op grond, dat in het oorspronkelijk doopboek, ter Secretarie der gemeente
berustende, niets betreffende den doop of de geboorte van den behoeftige staat
vermeld;
dat door de overlegging en inzage van dat doopboek is gebleken, dat het aanvangt met
het jaar 1765 en eindigt met het jaar 1810; dat daaraan geene bladzijden ontbreken of
leemten daarin voorkomen; dat de vermelding van den doop naar de volgorde destijds
heeft plaats gehad, en dat daarin niets wordt aangetroffen, dat betrekking heeft op
den doop of de geboorte van den behoeftige;
Overwegende, dat, volgens het ingesteld onderzoek, ook wel aanteekeningen van den
doop te Tongelre werden ingeschreven op losse bladen, doch tevens dat dit plaats
greep vóór het jaar 1765, toen het doopregister nog niet was aangelegd;
Overwegende, dat de kracht van het schriftelijk bewijs is gelegen in de
oorspronkelijke acte, en het overgelegd extract, als daarmede niet overeenstemmende,
niet als bewijs kan gelden;
Overwegende, dat het onderzoek niet heeft doen uitkomen, waar de behoeftige is
geboren, of waar zijne moeder op het tijdstip zijner geboorte woonplaats had, en dat
alzoo zijn domicilie van onderstand niet is te vinden;
Gezien art. 33 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n*. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van den behoeftige, Francis van
Woensel, niet is te vinden, en dat de kosten, voor zijne verpleging vereischt, zullen
worden vergoed uit de fondsen, daartoe van 's rijkswege bestemd.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit,
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de
geschillen van bestuur).
Het Loo, den 19 Junij 1865.
(get.) WILLEM. De Minister van Binnenlandache Zaken,
(get.) THORBECKE.
31 december
Van Helmond
gelegd. Het
locomotief.

1865 DE ECONOMIST. Tijdschrift voor alle Standen
tot Nuenen-Tongelre is over eene lengte van ruim 8000 el definitief spoor
vervoeren van grond en ballast tusschen deze punten geschiedt per
De ballast is voor een zesde gedeelte aangevoerd.

8 april 1865 - Uit Eindhoven meldt men, dat den 4 jl. op den spoorweg Boxtel-Helmond
onder de gemeente Tongelre een ongeluk heeft plaats gehad Een arbeider van een der
zandwagens willende afstappen, struikelde en viel op de rails; een volgende aardwagen
ging hem dwars over het lichaam, hetgeen den bijna onmiddelijken dood ten gevolge
had. De ongelukkige laat vrouw en kinderen na.
7 oktober 1865 […] Op het gedeelte Venlo-Helmond is reeds bijna 22 mijlen lengte
spoor gelegd, en vorderen de werken bijzonder goed. De zeer belangrijke ontgravingen
in de Peel zijn reeds ten einde gebragt. Thans wordt het ontgraven veen door zand
vervangen. De stations-inrigtingen te Horst-Sevenum, Helmond en Deurne zijn bijna tot
de volle hoogte opgemetseld. Van Helmond tot Boxtel is ruim 24,000 el spoorbaan reeds
gelegd. De halte-inrigtingen te Nuenen-Tongere en Best naderen hare voltooijing en
het stationsgebouw te Eindhoven is tot boven de lichtkozijnen opgemetseld.”
11 november 1865 - Jl. Donderdag is op de lijn Helmond-Boxtel nabij de halte
Tongelre een dienstwagentje, waarop 3 arbeiders zaten, met eene locomotief in botsing
gekomen, waardoor eerstgenoemd voertuig van de rails geworpen en een der arbeiders
gedood werd.
11 november 1865 Eindhoven, 6 Nov. Een verschrikkelijk ongeluk
heeft gisteren avond op den spoorweg te Nuenen plaat gehad. De locomotief, die de
wagens van den trein, waarmede de Minister van Binnenlandsche Zaken gekomen was, van
Helmond naar Boxtel had teruggevoerd, heeft, bij het terugkeeren naar Helmond, een
dienstwagen, waarop vier personen gezeten waren, ontmoet. De duisternis belette de
machinist laatstgemelden tijdig genoeg te zien om te kunnen stoppen en eene botsing
voorkomen.
Drie mannen sprongen van den waggon af en hebben slechts eenige kneuzingen ontvangen,
maar de vierde werd in drie stukken gesneden en bedekte de baan met zijne verminkte
en lillende overblijfselen.
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1866 Les diocleses de Belgique avant 1559: Notices et pouilles par C. B. de Ridder
Tongerlicke, ecclesia. Tongelre.
Vicaria. – Matricularia. – A. Marie novum.
28 juli 1866 […] Op het gedeelte Eindhoven-Helmond der gezegde lijn zijn de
grondwerken voltooid, de kunstwerken gereed en de ballast aangevoerd. Het haltegebouw
te Nuenen wordt van binnen afgewerkt. Het in exploitatie brengen der lijn VenloHelmond-Eindhoven zal in September kunnen plaats hebben.
1 januari 1867 DE H. CATHARINA-KERK TE EINDHOVEN EN HAAR BOUWMEESTER.
zie http://boeken1.delpher.nl/nl/gview/index?
query=tongelre&coll=boeken1&image=zTpNAAAAcAAJ&page=2&maxperpage=10&sortfield=datedes
c
2 juli 1867 Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden door
Jacobus Frederik Boogaard
KON. BESLUIT van den 2en Julij 1867, no, 59, houdende, met wijziging eener resolutie
van Gedeputeerde Staten, beslissing in hooger beroep op bezwaren tegen het, door dat
Collegie vastgestelde, zomer- en winterpeil voor den Opwettenschen molen aan de
rivier de Kleine Dommel.
Beschikkende op de aan Ons ingediende adressen door: 1o. J. A. Sengers en J.F.
Sengers, eigenaars van de Opwettenschen molen, […]
6 mei 1871 - Z. M. heeft den heer P. van de Kerkhoff, secretaris der gemeente
Tongelre, herbenoemd als burgemeester aldaar.
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1 januari 1872 Handboek der Middel-Nederlandsche geographie
AANHANGSEL.
Chronologische opgaaf der landschappen, wateren en plaatsen, voor het eerst in de
12e-14e eeuw vermeld, met den ouden naam.
Tongelre, Tungelare, 1282. (M.)
29 februari 1872 Men schrijft uit Eindhoven aan het Vaderland:
Tongelré is een flinke gemeente op een uur afstands van Eindhoven; er is natuurlijk
een school waar een hoofdonderwijzer aan het hoofd stond; de man nam het
boerenbedrijf bij de hand en gaat wekelijks met zijn boter ter markt; in de school
komt hij sedert zes jaren niet meer, sedert zes jaren neemt een hulponderwijzer zijn
bediening waar en moet een gedeelte van het salaris aan den boer-onderwijzer afstaan;
drie hulponderwijzers volgden elkander op, de vorige vertrok, omdat hij nog van het
geringe salaris moest afstaan. Zeer dikwijls waren die hulponderwijzers afwezig en
dan nam een kweekeling de plaats in als hoofdonderwijzer. De landbouwer-onderwijzer
en de burgemeester zijn broeders. Over ettelijke jaren heeft de boterleeraar zijn
pensioen verdiend, misschien komt er dan een heusche hoofdonderwijzer.
23 mei 1873 Taxandria, Volume 5, door W.J.F en G.C.A. Juten, p. 81
Zij hadden slechts één kind: Jkvr. Maria Anna Elisabeth de Voocht die 21 April 1856
ongehuwd te Arnhem overleed; zij en hare moeder, als zijnde elk voor de helft in dat
goed gerechtigd, verkochten 9 October 1846 ten overstaan van den notaris Smits te
Tongelre, het Hof aan Jhr. Johannes Jacobus Smits van Eckart, fabrikant te Eindhoven,
die het toen verklaarde te koopen voor zijnen zoon Jhr. Theodorus Godefridus Hubertus
Smits van Eckart. Het Hof was toen niets anders dan een vierkant hoog opgaand huis
met eene verdieping er op en goed geverfd; op het dak ervan stond een
klokkentorentje. Vroeger was het blijkbaar ook van niet meer beteekenis, want St.
Hanewinkel zegt er van in zijn Gesch. en Aardrijksk. beschr. der Stad en Meierij van
’s-Hertogenbosch blz 355, dat het is eene herenhuizing van zeer weinig belang. Jhr
Theodorus Smits voornoemd deed het omstreeks 1870 afbreken en heeft op de plaats,
waar het eens stond, (te Tongelre kadastraal bekend in sectie B. no 1378) het
tegenwoordig kasteel “het Hof” gebouwd, zijnde een rood steenen gebouw van
weerszijden geflankeerd met eenen toren. Den 23n Mei 1873 betrok hij het nieuwe huis
het Hof metterwoon en werd toen door de ingezetenen feestelijk ingehaald. Eene
beschrijving van dit feest komt voor in de Prov. N. Brab. en ’s-Hertog. Courant van
27 mei 1873. Den 5 Juni 1874 overleed hij te Tongelre, uit zijn huwelijk met Mathilde
Maubach slechts twee kinderen nalatende:
Therésa, gehuwd met Emile ridder de Grady de la Neuville, wonende te Luik en Maria.
Zijne weduwe en zijne laatstgenoemde dochter bewonen het Hof thans nog.
21 juni 1873 - In den ochtend van den 15den jl. is op den spoorweg tusschen Helmond
en Nuenen een man van 72 jaren, gepensioneerd onderofficier der artillerie, door den
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spoortrein overreden en op de plaats dood gebleven. Hij nam de dienst als wachter
voor zijn zoon waar, die zich met vergunning der directie naar Nuenen had begeven.
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19 maart 1874 3°. de grensverandering van de gemeenten Eindhoven, Woensel en
Tongerle, waarbij een zuiver locaal debat plaats had tusschen de vertegenwoordigers
uit die streken, terwijl de heer van Kuyk van meening was, dat in deze de
voorschriften der gemeentewet (art. 131) door 's Ministers voorganger niet waren
betracht;
16 april 1874 (No. 34.) WET van den 16den April 1874, tot verandering der grenzen
van de gemeenten Eindhoven, Woensel en Tongelre.
[…] Van hier loopt de grens in eene westelijke rigting op den noordelijke oever van
de gracht, dienende tot afsluiting van het stationsterrein, voorts langs de
noordzijde van genoemde gracht en van den Staatsspoorweg tot waar deze lijn, bij het
[…]
11 juli 1874 MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN STAATSSPOORWEGEN.
EXTRATREIN NAAR MAASTRICHT
Van verschillende zijden daartoe aangezocht zal BIJ GELEGENHEID DER R. C. FEESTEN TE
MAASTRICHT op zondag den 19 Julij 1874 een extratrein naar MAASTRICHT loopen van de
Stations: Breda, Gilze-Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Boxtel, Best, Eindhoven, NuenenTongelre, Helmond, Deurne, Horst-Sevenum, Venlo, Tegelen, Reuver, Swalmen, Roermond,
Maasbracht en Echt.
Zie verder aankondigingsbilletten.
De Directeur-Generaal.
15 oktober 1874 De Kerkhof-quaestie te Strijp. II
De adressanten geven verder te kennen, dat het nieuwe kerkhof te Strijp alleen
aangelegd is voor de Protestanten en al die lijken welke de pastoor niet op het oude
kerkhof dulden wil; niet zooals men nu beweert om te voldoen aan de begrafeniswet van
1869. Zij merken op, dat indien dit laatste het geval was, het tegenwoordige kerkhof
geheel ontruimd zou moeten worden en alle ingezetenen, Roomsch Catholieken zoowel als
Protestanten daarop hunne dooden zouden moeten begraven. Slechts schijnbaar staat de
redeneering van den Minister Heemskerk daartegenover. Iemand die goed weet te
onderscheiden ziet ook hier den toeleg om buiten de quaestie om te praten.
De Minister zegt: "dat bij de invoering der wet van 10 April 1869 de Gemeenteraad van
Strijp, op grond, dat er geene algemeene begraafplaats in de gemeente aanwezig was,
ontheffing, van het bepaalde bij art. 13 dier wet gevraagd en bij Kon. besluit van 19
Mei 1871 verkregen heeft tot 1 November, 1871; dat de Gemeenteraad daarop, na
vruchteloos getracht te hebben een gedeelte van het kerkhof bij de R. C. Kerk van het
R. C. Kerkbestuur in eigendom te verkrijgen, om dit tot algemeene begraafplaats aan
te leggen, een terrein op den bij de wet gestelden afstand van de bebouwde kom
aangekocht en tot algemeene begraafplaats ingericht heeft" ... doch Z. Exc. heeft
vergeten aan te toonen hoe het gemeentebestuur, ondanks al die feiten, welke hem
zeker zijn aangebracht van een kant, die de Minister mocht wantrouwen, hoe de
Burgemeester te Strijp, ondanks al die feiten, nog op den 4n Sept. 1874 het kerkhof
bij de R. C. kerk feitelijk als het eigendom der burgerlijke gemeente beschouwen kon.
Ook mag men met recht vragen hoe 't mogelijk is, dat de Minister Geertsema, die de
zaak van 10 Februari tot 13 Juni '74 in onderzoek gehouden heeft, van al deze feiten
niets bekend gemaakt is.
Zoolang wij niet beter ingelicht zijn, nemen wij dus de vrijheid naast de verklaring
van den Minister die van den predikant van Eindhoven te plaatsen. Deze verzekerde
voor de Commissie van onderzoek, onlangs te Strijp vergaderd, dat er waarschijnlijk
nooit, en zeker niet in de laatste dertig jaar, stukken gewisseld zijn over het
kerkhof tusschen het Gemeentebestuur te Strijp en het Protestantsch Kerkbestuur te
Eindhoven; en dat te Woensel, Stratum en Tongelre, alle drie burgerlijke gemeenten,
waarvan de Protestanten onder zijn ressort behoeven, en de verhouding tusschen E.
Catholieken en Protestanten volkomen dezelfde is als te Strijp, altijd zonder eenig
bezwaar het kerkhof als algemeen eigendom beschouwd is, en als zoodanig door beide
gezindten, zonder eenige reclame van den kant der Catholieken, gebruikt.
Voor wij dus gelooven aan een exceptioneel recht van bezit voor de R. C. gemeente te
Strijp, verzoeken wij den pastoor nog eens in zijn papieren te snuffelen.
Wat de wet van '69 betreft zijn er die beweren, dat er een aanschrijving aan Strijp
is uitgegaan van den Minister Thorbecke, doch we zouden gaarne weten of die
aanschrijving, indien zij werkelijk bestaan heeft, is gebaseerd geweest op art. 18,
art. 16 of 17 der wet. De Minister Heemskerk geeft ons het recht tot die vraag door
de opmerking dat het nieuwe kerkhof op den bij de wet gestelden afstand van de
bebouwde kom gelegen is." Artikel 13 zegt, "dat elke gemeente ten minste eene
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algemeene begraafplaats moet hebben"; art. 16 "dat geen begraafplaats mag worden
aangelegd dan op den afstand van ten minste 50 meters van elke bebouwde kom eener
gemeente;" art. 17 "dat elke algemeene begraafplaats eene uitgestrektheid van
minstens tienmaal de oppervlakte moet hebben, benoodigd voor het vermoedelijk getal
der aldaar jaarlijks te begraven lijken."
Meende Thorbecke nu, dat er geen algemeene begraafplaats te Strijp bestond, of dat de
bestaande te veel in 't midden der gemeente lag of dat zij te klein was?
De adressanten uit Strijp plaatsen zich kennelijk op het standpunt van art. 16 en 17,
wanneer zij aan 't slot van hun adres aan de Tweede Kamer vragen "dat, als het
tegenwoordige kerkbof te bekrompen wordt of het door deszelfs ligging midden in de
kom van het dorp ongeschikt is om langer als begraafplaats dienst te doen, dat het
dan gesloten worde en aan alle ingezetenen het nieuwe kerkhof worde aangewezen."
Doch in geen geval bewijst de aanleg van een nieuw kerkhof door het gemeentebestuur
van Strijp op zichzelf, dat de Protestanten daardoor een recht zouden verloren
hebben, 't welk hun tot den 26en Dec. 1873 nooit is betwist geworden. Wij zijn dus
dankbaar, maar nog ver van voldaan en houden ons aanbevolen voor deugdelijker
bewijzen.
20 november 1875 Eindhoven, 15 Nov. Het departement Eindhoven der Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, heeft, met het oog op de groote behoefte die er bestaat voor
Eindhoven en de aangrenzende dorpen Strijp, Stratum, Geldrop, Nuenen, enz. besloten
tot oprigting van een school voor uitgebreid lager onderwijs, benevens een
bewaarschool (Fröbel methode). […]
- De reizigers die in den avond van 10 dezer met de spoor van 6.37 uit Venlo kwamen,
ontdekten tusschen Helmond en Eindhoven dat de bodem der coupe, waarin zij gezeten
waren, sterkt verhit en zelfs de vloermat begon te smeulen. Als oorzaak bleek later,
dat de stormwind, die van ter zijde op den trein stond, het kolenvuur te sterk had
aangeblazen. Had de trein een langer traject te doorloopen gehad, dan ware welligt de
coupé in brand geraakt.
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1877 Verslag aan den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig
Te Tongelre werd een terrein, voor den aanleg eener nieuwe algemeene begraafplaats
bestemd, door den inspecteur voor Noordbrabant en Limburg onderzocht en geschikt
bevonden.
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14 september 1878 Men is voornemens om ongeveer met half October eerstkomende ten
overstaan van den Notaris W. Huijsmans te Eindhoven, op de gronden van de
Eindhovensche Boomkweekerij gelegen te Strijp, Tongelre en Stratum, in het openbaar
te VERKOOPEN: Eene groote partij Heesters, Vruchtboomen en Coniferen.
Datum en gedetailleerde opgaven volgen later.
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12 oktober 1878 De Notaris W. Huijsmans, te Eindhoven, zal ten verzoeke van de
Directie der Eindhovensche Boomkweekerij, in het openbaar verkoopen:
1. Op Dingsdag den 15 October 1878, in de Kweekerij gelegen te Tongelre in het
Poeijers. […]
25 november 1878 Bij Eindhoven heeft gisterenmiddag een ernstig spoorwegongeluk
plaats gehad. De machinist, die met den sneltrein ten 4.59 te Eindhoven moest
aankomen, verkeerde in de meening dat hij het vorig station, Nuerinen—Tongerlé,
passeerde en reed met volle vaart het station Eindhoven binnen. De sneltrein kwam
daardoor in botsing met een gewonen personentrein Een conducteur werd terstond
gedood, terwijl een l0tal anderen meerendeels zwaar werden gewond. Ook eenige
reizigers bekwamen letsel.
Het groot aantal conducteurs, dat op den trein was, moet daaraan worden
toegeschreven, dat er velen naar hunne standplaatsen werden terugvervoerd. Volgens
een der berichten zouden reeds eenige conducteurs aan hunne wonden bezweken zijn.
Ook een machinist en machinist-leerlingen werden verwond. Het materieel leed
aanzienlijke schade.
14 juni 1879 - Te Tongelre, bij Eindhoven, was de hulponderwijzer
aan de openbare school dezer dagen door ’t dagelijksche bestuur, in overleg met den
districts-schoolopziener, voor eene maand in zijne betrekking geschorst, en het was
te voorzien dat ontslag het gevolg er van zou zijn. Dit is echter niet noodig
geweeest, want de ongelukkige nam zijne toevlugt tot een gruwelijke misdaad en maakte
door een pistoolschot een einde aan zijn leven.
17 september 1879 - Jl. Zondag-avond, omstreeks 6 uur, brak te Tongelree bij
Eindhoven, op de hoeve bewoond door Van Liempt, die afwezig was, een hevige brand
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uit. De vrouw en de zoon, die nog eenig huisraad wilden bergen, werden door de
vlammen omsingeld. De zoon wist zich nog te redden door uit een venster te springen,
waarbij hij zijn arm brak en brandwonden bekwam, terwijl de vrouw in de vlammen den
dood vond. Verder verbrandden 12 runderen, 4 varkens en de geheele oogst, die reeds
binnen was.
Alles was, naar men zegt, laag verzekerd.
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28 oktober 1879 Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn
benoemd tot stationschefs: te Hedel P. van Rossum, thans stationschef te Nuenen
Tongelree; te Nuenen Tongelree H. L. J. C. Paravicini di Capelli, thans stationschef
te Veenwouden; te Veenwouden J. van der Grijp, thans 2e klerk te Harlingen.
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3 december 1879 [...] De verplaatsing van den stationschef H. L. J. C. Paravicini di
Capelli van Veenwouden naar Nuenen-Tongelree is, op zijn verzoek, ingetrokken; den
stationschef J. v. d. Grijp is dientengevolge Nuenen-Tongelree in plaats van
Veenwouden als standplaats aangewezen.
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18 december 1879 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de HH.
Sacramenten, de WelEerw. Heer TH. BYL, gedurende 27 jaren Pastoor dezer Parochie.
Uit aller naam, C. VAN KESSEL, Kapelaan.
HEUMEN, 15 December 1879.
(9840)
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27 december 1879 - Ll. Zondag-namiddag bleef de trein,
welke te Eindhoven ongeveer te 5 uren uit Venlo moet aankomen, tusschen de stations
Helmond en Nuenen-Tongelre eenklaps stilstaan. De machine van genoemden trein was
defect, en moest door een hulptrein worden afgehaald. De weg was door dit ongeval
versperd zoodat men van Eindhoven en Helmond treinen naar de plaats des onheils moest
laten lopen om de reizigers aldaar over te nemen. Bij dit ongeval zijn geene
ongelukken te betreuren.
Een ongeval dat ergere gevolgen na zich sleepte had ll. Dinsdag insgelijks op de lijn
Eindhoven-Venlo plaats. Twee goederentreinen, de een bestaande uit ongeveer 70 en de
[?] bereikt.
Nog werden twee andere geëmployeerden, waarvan een nog al ernstig, gewond. De heet
dr. Pastoors te Deurne was dadelijk op de plaats tegenwoordig en verleende de eerste
geneeskundige hulp.
De inspecteur, ingenieur, alsmede de heeren docters Peters uit Horst en dr. Wolters
uit Venlo arriveerden later met een extra-trein. Een der gekwetsten wiens toestand
bedenkelijk is, is in het liefdegesticht te Deurne opgenomen terwijl de andere naar
Venlo is vervoerd geworden.
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25 januari 1880 Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn
benoemd: [...] tot stationschef te Scheemda, J. van der Grijp, thans stationschef te
Neuen-Tongelree; tot stationschef te Neuen-Tongelree, J. W. van Lier, thans 2de klerk
te Luik; [...]
8 februari 1880 Ll. Dinsdag herdachten de echtelieden Antoon Van de Wiel en Maria
van Baar te Tongelre hunne vijftigjarige echtvereeniging. Van omtrent alle woningen
van het dorp wapperde de nationale vlag. Nadat 's morgens ter hunner eer een plechtig
dankoffer aan God was opgedragen, kwamen door den dag de familie, vrienden en
kennissen het Gouden Paar gelukwenschen. Onder deze bevond zich hun naaste buurman
Martinus Hoogers, een man die zelf reeds bija 53 jaren met zijne echtgenoote
doorleefd heeft.
28 februari 1880 - Te Stratum, nabij Eindhoven, is door de koninklijke maréchaussée
een jongeling gearresteerd, verdacht van den sleutel te hebben ontvreemd van de
kerkdeur te Strijp. Uit zijne bekentenis bleek verder, dat hij zich aan verschillende
diefstallen in kerken had schuldig gemaakt, o. a. te Nuenen, Tongelre, Gestel,
Geldrop, Zes-Gehuchten, Aarlerixtel en Stiphout. Voorts verklaarde hij de stichter te
zijn van drie in 1875 plaats gehad hebbende boschbranden. Een onderzoek wordt
ingesteld.
6 september 1880 Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn
benoemd tot stationschefs: te Zwaluwe, W. E. van Amstel; te Woensdrecht, W. D.
Enthoven; te Nuenen-Tongelée, D. Schuitema.
13 december 1880 Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn
benoemd tot Stationschefs te Dronrijp: D. Schuitema, thans te Nuenen-Tongelree, te
Nuenen-Tongelree, H. M. Baesjon, thans te Markelo.
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14 januari 1882 - Bij de weduwe L. te Tongelre, Noordbrabant, viel Dinsdag-avond de
petroleumlamp omver. De weduwe kreeg den inhoud over hare kleederen, die in brand
geraakten. Twee der aanwezige personen, die de vlammen bluschten, kregen brandwonden
aan de handen. De weduwe L. kwam overigens gelukkig met den schrik vrij.
25 februari 1881 R. KATH. KERK. De Heer H. Schoenmakers, pastoor te Tongerle, vierde
dezer dagen het gouden jubilé zijner priesterwijding.
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13 juni 1882 TONGERLE, 10 Juni. De vereeniging St. Hubertus alhier zal op 25 dezer
een wedstrijd met het geweer geven. waarvoor reeds een groot getal gezelschappen
hunne deelneming toegezegd hebben. De uit te loven prijzen zijn: 1 zilver-vergulden
medaille, 3 zilveren en een dito eereteeken.
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1 oktober 1882 MIERLOO (prov. N.-B.), 28 Sept. Aan den wedstrijd met den edelen
handboog, gegeven door De Eendracht, namen 27 gezelschappen deel. De 1e prijs
behaalde De Eendracht, van Tongerle, met 208 p.; de 2e St. Sebastiaan, van Asten, met
174 p.; de 3e Recht door Zee, van Gestel, met 168 p.; alles in 12 schoten. Het
gezelschap De Batavieren, van Stratum, viel de rozenprijs ten deel met 7 rozen;
terwijl de heer Van Dijk, van De Eendracht te Helmond, het eereteeken verkreeg, met
58 p. in 18 schoten.
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12 november 1882 Toen men dezer dagen te Tongelre de opbrengst eener collecte in de
daarvoor bestaande offerbus van het R. K. zangkoor stortte, was men niet weinig
verwonderd te zien, dat de gansche som door de bus heenviel en op den grond terecht
kwam.
Een diefstal had plaats gehad, doch wanneer en door wien? Daar weet men niets van.
5 mei 1883 - Zondag-nacht is tusschen Stratum en Tongelre een moord gepleegd
op den persoon J. Klaassen te Stratum. Zijn kinderen, ongerust over zijn laat
thuiskomen, gingen zoeken en vonden hem met verbrijzelden schedel aan den weg liggen.
De policie heeft de drie gebroeders Teunis te Tongelre, in hechtenis genomen als de
vermoedelijke daders van den moord op den persoon J. Klaassen; zij hebben reeds hun
schuld volledig bekend. Bij de lijkschouwing bleek, dat den verslagene drie diepe
schedelwonden, waarvan een van twee centimeters, waren toegebracht; hieruit volgde
eene hersenschudding, die onmiddellijk den dood ten gevolge had.
Het bleek bij de voorloopige instructie, dat de verslagene sedert geruimen tijd in
onmin leefde met de familie Teunis. In den avond omstreeks 11 uur kwam de verslagene,
met een knuppelhout gewapend, op het erf van Teunis. Een der broeders, naar buiten
komende, werd door K. op woeste wijze aangevallen. Op zijn hulpgeschrei snelden zijn
broeders naar buiten. Een hevige worsteling volgde, waarbij K. het leven verloor. Bij
verder onderzoek zijn de gebroeders Teunis weder op vrije voeten gesteld. Daarentegen
is een broeder van de verslagene, M. Klaassen, in hechtenis genomen, als zijnde
vermoedelijk de persoon, die aanleiding tot den twist heeft gegeven. De nu
aangehoudene ontkent echter alle schuld.
8 mei 1883 Dinsdag gebeurde op de straatweg van Stratum naar Tongerle een treurig
ongeluk. Eenige jeugdige fabrieksarbeiders, huiswaarts keerende, vermaakten zich al
loopende, met de verfoeilijke gewoonte elkander met de drinkkruik te gooien, eene
aardigheid, die, verwonderlijk genoeg, niet meer ongelukken na zich sleept. Een dier
jeugdige werkers kreeg de kruik van den ander met zulk eene hevigheid tegen het
hoofd, dat hij bewusteloos neerviel en den volgenden morgen aan de gevolgen moet
overleden zijn.
19 mei 1883 Jaarfeest van O. L. Vrouw van het H. Hart te Sittard op 5 Juni.
[…] De extratrein vertrekt van Bergen-op-Zoom des morgens 8.35 en doet vervolgens de
volgende stations aan: Wouw, Rozendaal, Seppe, Hoeve, Etten en Leur, Liesbosch,
Prinsenhage, Breda, Gilze-Rijen, Tilburg, Oosterwijk, Bokstel, Best, Eindhoven,
Nuenen en Tongerloo, Helmond, Deurne, Helenaveen, Horst, Blerick en Venloo.
11 juli 1883 Eene vrouw uit Tongerel bij Eindhoven, die zich in den vroegen morgen
alleen op weg bevond, werd onverhoeds door een man aangevallen, die haar een prop in
den mond stopte, op den grond wierp en van alles beroofde wat zij bij zich had. De
roover is nog niet opgespoord.
14 september 1883 HELMOND, 12 Sept, Ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigjarig
bestaan gaf het St.-Catharina-Gilde alhier ten luisterrijken wedstrijd. De eerste
prijs, een gouden medaille, verkreeg het gezelschap St.-Hubertus van Tongerle. De
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tweede, een verguld zilveren medaille, behaalde St.-Jan van Oosterhout, aan welken
ook de derde prijs, een zilveren medaille, als verstkomend gezelschap ten deel viel.
Ook het eereteeken werd door deze vereeniging behaald.
29 september 1883 - Zondagavond ongeveer 9½ uur, op het oogenblik dat een
goederentrein aan den overweg te Tongelre, Noordbrabant, voorbijgesneld was en de
baanwachter de sluitboomen opende, vond hij een man langs de rails bewusteloos op den
grond liggen. Aanvankelijk vreesde de wachter dat de man door den trein overreden
was, doch weldra bemerkte hij dat zulks niet het geval kon zijn, want alhoewel de man
ernstig aan het hoofd was gewond en erg bloedde kon dit niet door den trein zijn
veroorzaakt, daar hij met den voeten naar de rails gekeerd ten gronde lag. Met behulp
van toegesnelde personen werd hij naar eene herberg in de nabijheid gebracht, van
waar hij nog steeds in bewustelooze toestand naar huis is vervoerd. Men verneemt,
nader, dat de ongelukkige op het oogenblik, dat de boomen gesloten waren en de trein
voorbijstoomde, in een onverklaarbare dolle vaart tegen den sluitboom is geloopen, er
over heen is gekanteld en in zijn val met het hoofd op de keiën terecht is gekomen.
1884 Het Refugiehuis der abdij Postel te ’s Hertogenbosch
WILLEM THOMAS SCRIBA, predikant te Woensel en Tongelre,
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23 januari 1884 Aanrandingen op den publieken weg schijnen
in den omtrek van Tongelre in Noord-Brabant aan de orde van den dag te komen.
Woensdagavond is de keukenmeid van mervr. Smits-van Eckart aldaar door een
aangehouden en van haar korfje beroofd, waarin gelukkig niet veel was. De aanvaller
voelde wel, of zij goud aanhad, doch te vergeefs. Vrijdag tegen den middag is onder
die gemeente een 16-jarig meisje uit Mierloo aangerand, waarschijnlijk uit zucht naar
berooving en tevens tegen de eerbaarheid. Men verneemt dat de daders dezer feiten
reeds gearresteerd zijn. Zaterdagavond tusschen 7 en 8 uren is iemand, die klompen
naar Geldrop afgeleverd had, en dus van geld voorzien was, tusschen de Hulsterbrug en
het gehucht Urkhoven door een persoon aangevallen, doch deze aanrander moet - na eene
worsteling nog al goed wat loon ontvangen hebben, doch verder niemendal. Het is te
hopen, dat ook die bekend zal worden en hij er nog wat straf bij ontvange!
8 februari 1884 In den nacht van Zaterdag op Zondag werden te Klein Tongerle ten
nadeele van den winkelier J. Janssen eenige manufacturen ontvreemd. Het is den
veldwachter te Stratum en den brigadier der Kon. marechaussee mogen gelukken den
dief, zekeren B., die de manufacturen reeds voor een spotprijs (f2.50) had verkocht,
op te sporen en in hechtenis te nemen. Dezelfde persoon is verdacht, ook dienzelfden
avond een gehuwde vrouw op den publieken weg te hebben aangerand.
4 mei 1884 - Te Klein Tongerle is de woning van Linders tot op den grond toe
afgebrand. Niets kon gered worden. Twee varkens en vier geiten kwamen in de vlammen
om. Ook gingen eenige gouden sieraden en eene kleine som gelds verloren.
14 juni 1884 Gisterennacht is de woning van A. L. te Tongelree, bij Eindhoven door
een onbekende oorzaak afgebrand. Het huis was onbewoond doch zeer hoog verzekerd. De
oorzaak is niet met zekerheid bekend.
15 maart 1886 Heden overleed zacht en kalm, gesterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden, de Zeereerw. Heer J. J. MEULENHOFF,
Pastoor te Tongelre.
Namens de Familie, J. BRONSGEEST, Kap.
TONGELRE, 13 Maart 1886.
(1947)
16 maart 1886 - In den ouderdom van 73 jaren is te Tongerle overleden de heer P. Van
de Kerkhoff, burgemeester.
16 maart 1886 Tongelre, 13 Maart. De burgemeester dezer gemeente, de heer P. v. d.
Kerkhoff, is gisteren-ochtend, in den ouderdom van 73 jaren, plotseling overleden.
1886
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door August Sassen e.a.,

Benoeming van pastoor Cornelis van Kessel

6 mei 1886 Voor de vele bewijzen van deelneming,
ondervonden bij het overlijden van den Zeereerw. Heer JOHANNES JUDOCUS MEULENHOFF, in
leven Pastoor van Tongelre, betuigen wij onzen dank.
Namens de Familie, J. J. BRONSGEEST, Kap.
TONGELRE, 5 Mei 1886.
(3272)
14 oktober 1886

Z. D. H. Mgr. A. Godschalk bisschop van 's Bosch heeft benoemd tot
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Rector der EE. Zusters Franciscanessen te Haren bij Megen den Eerw. heer B. J. W. de
Hoog, tot kapelaan te Diessen den Eerw. heer Th. Rijbroek, tot kapelaan te Ewijk den
Eerw. heer H. V. M. van Rijckevorsel van Kessel, tot kapelaan te Tongelre den Eerw.
heer W. van Lieshout, en tot kapelaan te Heeze den Eerw. heer J. J. F. Bronsgeest.
30 juni 1888 Aanbesteding.
Op den 23 Juli 1888, des namiddags ten 3 ure, zal het R. K. Parochiale Kerkbestuur
van Tongelre bij Eindhoven, ten overstaan van den Architect E. CORBEIJ, te Roermond,
vroeger te Reuver, en volgens diens ontworpen plannen, bestek en voorwaardes,
overgaan tot het publiek in een perceel aanbesteden:
VAN HET BOUWEN EENER NIEUWE KERK met gedeeltelijk der twee Torens, hebbende eene
bebouwde oppervlakte van 800 vierkante meter met bijlevering van de benoodigde
bouwmaterialen, enz.
Gelithographeerde copies der volledige ontwerp-plannen, met gedrukte bestekken, zijn
per stel te verkrijgen tegen betaling ad f5,00 ten kantore van bovengenoemde
Architect, alwaar tevens alle verdere inlichtingen omtrent het werk gegeven worden.
Aanwijzing van het bouwterrein op den 16 Juli des namiddags ten 2 ure.
TONGELRE, den 30 Juni 1888.
Het Kerkbestuur voornoemd,
DE PASTOOR,
C. van KESSEL.
11 juli 1888 gedenksteentje bij het sluisje van de Collse watermolen
De inscriptie is (waarschijnlijk) .J.S.
11-7-1888
26 juli 1888 § - Maandag had de openbare aanbesteding plaats
voor eene nieuw te bouwen kerk te Tongelre.
De inschrijvers waren:
J. J. Backholtz, Amsterdam .
. f70600
J. Vlasman, Amsterdam .
.
. “69800
Westerhof, Tongelre . .
.
. “69444
P v. Wijk-Brangers, Nuhnen
. “69050
W. G. v. Beckum, Amsterdam
. “68700
J. A. Schonenberg, Helmond
. “68500
A. v. Wijck, Nuhnen.
.
.
. “67900
Oliviers, Gemert. .
.
.
. “67950
M. Hezeman, Eindhoven .
.
. “65580
J. H. Verstijnen, Oosterwijck . “64525
P. J. van Nuhnen, Helmond
. “64200
v. d. Putte, Helmond. .
.
. “62574
J. v. d. Velden, Oosterwijck
. “62100
N. v. Dommelen, Lent(b/Nijmegen) “61200
J. J. Nijmans, Helmond .
.
. “61000
A. v. Meer, Zevenbergen.
.
. “60500
J. Swinkels, Helmond. .
.
. “59800
H. v. Asseldonck, Amsterdam
. “59800
L. de Rooij, Tilburg. .
.
. “58789
V. v. Nuhnen, Helmond .
.
. “58600
H. J. Troppin, Best.
.
.
. “58600
F. Raaymakers, Nieuwer-Amstel
“58100
M. Dreesen Helmond .
.
.
. “57900
J. v. Groenendaal, Nieuwer-Amstel “57300
H. C. Janssen, Maasbracht .
. “55137
G. Mestrom, Maasbracht .
.
. “51360
Aan dezen laatsten is het werk toegestaan. Plan en bestek zijn ontworpen door den
architect Corbey te Roermond. Beiden, architect en aannemer geven een waarborg voor
de degelijke uitvoering.
28 juli 1888 - Door het R. K. kerkbestuur te Tongelre,
bij Eindhoven, is aanbesteed, onder het beheer van den architect E. Corbey, alhier,
het bouwen van een nieuwe kerk met gedeelte der twee torens, hebbende een bebouwd
oppervlakte van 800 vierk. meter. Van de 26 inschrijvers was de minste G. Mestrum. te
Maasbracht, voor de som van f51,360, aan wien het werk gegund is. De hoogste
inschrijving was f70,600.
27 juni 1889 De knecht van den landbouwer J. L. uit Tongelre word door een paard,
dat van een trein verschrok omvergeworpen en doodgetrapt.
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24 september 1889 - Heden werden door de maréchaussées
uit de gevangenis alhier naar de strafgevangenis te Breda overgebracht J. M.,
landbouwer te Tongelre en H. H. S., spoorwegarbeider te Roermond, eerstgenoemde
wegens mishandeling van zijn stiefvader, den dood ten gevolge hebbende, veroordeeld
tot 3 jaren gevangenisstraf en laatstgenoemde wegens misdrijf tegen de zeden,
veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf, ten einde die straf aldaar te ondergaan.
17 augustus 1890 Door de ijverige nasporingen van den wachtmeester
der Maréchaussée te Eindhoven is het hem Maandag mogen gelukken des avonds in het
naburige Geldrop twee personen te arresteeren die gedurende den dag daar en in de
aangrenzende gemeenten linnen trachtten aan den man te brengen, terwijl zulks zeer
verdacht voorkwam.
Na een langdurig onderhoud tusschen voornoemden wachtmeester en de beide
gearresteerden wist eerstgenoemde reeds spoedig een dezer tot volledige bekentenis te
brengen en werd nog denzelfden avond mede naar Eindhoven getransporteerd terwijl de
andere tot verder onderzoek te Geldrop bleef opgesloten.
Het linnen scheen afkomstig te zijn van de machinale weverij te Geldrop en hebben de
dieven het stuk, dat zij tusschen Zondag en Maandag nacht hebben ontvreemd, door
midden gesneden en, naar men zegt, één gedeelte in eene sloot onder Tongelre's
Poeijers verborgen.
Beiden bevinden zich in arrest.
30 september 1890 - De prachtige, nieuwe parochiekerk te Tongelre, is Woensdag, na
eerst door den ZeerEerw. Pastoor voorloopig ingezegend te zijn, in gebruik genomen.
Volgens getuigenis van deskundigen is zij een meesterstukje van streng gothieke
bouwkunst en brengt zij met haar schoon front niet weinig bij tot versiering van het
dorp. Het geheel is een werk, dat den jeugdigen architect, den heer E. Corbeij te
Roermond en den aannemer, den heer G. Mestrum van Maasbracht tot eer en aanbeveling
verstrekt en als een der schoonste kerken uit den omtrek genoemd wordt.
2 oktober 1890 De prachtige nieuwe parochiekerk te Tongelre — volgens getuigenis van
deskundigen een meesterstukje van streng gothieke bouwkunst, dat den jeugdigen
architect, den heer E. Corbey, van Roermond, alle eer aandoet — is Woensdag der
vorige week, na eerst door den zeereerw. pastoor voorloopig ingezegend te zijn, in
gebruik genomen.
1891 Wikipedia
Sint Martinuskerk De oude kerk
Er bestond al in 1220 een kerk in Tongelre. De voorganger van de huidige kerk, een
laatmiddeleeuwse kruiskerk, stond iets ten zuidoosten van de huidige, aan het
toenmalige dorpsplein/marktplein (anno 2008 is dat tussen de voormalige pastorie aan
't Hofke 3 en het woonhuis aan 't Hofke 5).
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was als gevolg van gevechtshandelingen en onlusten
grote schade aan de toenmalige kerk ontstaan. Een vermelding uit 1596 stelt dat het
dak vrijwel geheel was vernield. Ook de bezittingen van de kerk waren geroofd. Deze
kerk was van 1648 tot 28 februari 1796 in gebruik door protestanten.
Pastoor Cornelis van Kessel, die in 1886 was benoemd, vond de toenmalige kerk te
klein en herstel (het gebouw verkeerde in slechte staat) te duur. Hij nam het
initiatief voor de bouw van een nieuwe kerk, en kreeg in 1887 toestemming van het
bisdom.
De oude kerk werd gesloopt in 1891. Bij de sloop werd geconstateerd dat het bovendeel
van de kerk uit de 15e eeuw dateerde; het deel eronder was gebouwd in romaanse stijl
en was nog ouder. Stenen van de kerk werden na de sloop gebruikt voor de verharding
van wegen in de buurt, met name de Urkhovenseweg.
1891
relewiki.nl
Bakstenen kruisbasiliek, met een schip van drie beuken en korte (een travee diepe),
recht gesloten, transeptarmen. De koorpartij is vijfzijdig gesloten. De kerk heeft
een samengesteld zadeldak, gedekt met leisteen. Op de viering is een achthoekige
dakruiter met spits geplaatst. De voorgevel bestaat uit drie brede traveeen, elk met
drie geledingen. In de middelste travee is de ingangspartij gelegen, deze bestaat uit
een spitsboogportaal, trapsgewijs terugspringend, waarin zich een dubbele houten deur
met smeedijzeren beslag bevindt. De ingang wordt bekroond door een topgevel met
natuurstenen afdekrand en hogeltjes. Hiertegen is een tegeltableau met een
voorstelling van St. Martinus aangebracht. Daarboven is een groot roosvenster, gevuld
met glas-in-lood zichtbaar. Een topgevel met spitsboog lisenen en natuurstenen
afdekrand bekroont dit middelste gedeelte, hiertegen is een wijzerplaat aangebracht.
Het middendeel wordt geflankeerd door twee vierkante torens. Op de begane grond is
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hierin een kleinere deur onder een natuurstenen latei aangebracht. Direkt boven de
latei bevindt zich een spitsboograam, gevuld met glas-in-lood, daarboven is in de
gevel opnieuw een spitsboograam met glas-in-lood zichtbaar, het raam heeft een
bakstenen tracering. In de bovenste laag van de torens zijn galmgaten aangebracht. De
torens worden bekroond door een tentdak gedekt met leisteen.
De lisenen tegen de voorgevel zijn per geleding voorzien van natuurstenen blokken. Op
de hoeken van de torens zijn natuurstenen consoles en baldakijnen aanwezig (de
beelden die hierin hebben gestaan zijn reeds verdwenen).
Over de gehele breedte van de voorgevel is ter hoogte van bovenste geleding een
balustrade aanwezig. Op de begane grond strekt zich een bordes met trap uit.
Tegen de zijgevels zijn steunberen geplaatst, éénmaal versneden en voorzien van
natuurstenen afdekplaten. Over de bovenste rand loopt een bakstenen tandlijst. Per
travee is een driedelig glas-in-lood raam aangebracht.
De transeptarmen zijn op de begane grond van een nis voorzien. Daarboven zijn
roosvensters aangebracht. Een natuurstenen afdekrand met kruis bekroont de topgevels
van de transepten. In het leien zadeldak van het middenschip zijn dakkapelletjes
aangebracht, deze zijn voorzien van een houten overstek en een windveer.
Het interieur is overwelfd door bakstenen kruisribgewelven, de ribben zijn in een
afwijkende kleur steen uitgevoerd. Deze gewelven worden ondersteund door bakstenen
pijlers met colonetten, geplaatst op een natuurstenen basement en voorzien van
natuurstenen kapitelen die met loofwerk en in de zijbeuken met figuren zijn versierd.
De kapitelen zijn uitgevoerd in zandsteen door G.H. Mestrum en dateren uit 1890. De
sluitstenen van de gewelven in het transept zijn van een bloemdekoratie voorzien. De
buitenmuren hebben een betegelde lambrizering, daarboven zijn zij gepleisterd. De
wanden van het middenschip bestaan uit drie geledingen: de doorgangen naar het
zijschip worden gevormd door spitsbogen, daarboven zijn blindnissen aangebracht en in
de bovenste laag van de wand bevinden zich tripletten. Het koor heeft glas-inloodramen met bijbelse voorstellingen, gemaakt in 1900 door Nicolas (Roermond). Onder
de viering is een nieuw, verhoogd altaar aangelegd. Het oorspronkelijke neogotisch
hoogaltaar uit 1919, uitgevoerd in franse zandsteen door J. Custers, staat achter in
het koor. Direkt boven de ingang bevindt zich op verdiepingshoogte een galerij,
voorzien van een houten balustrade.
De sakristie bevindt zich rechts achter het koor.
Tot de verdere inrichting behoren een vijftiende eeuws houten kruisbeeld, een
gepolychromeerd houten beeld van St. Martinus te paard uit ca. 1560 en twee eiken
biechtstoelen (XVIII/XIXa). In de torens hangen twee klokken uit 1467 en 1752 gemaakt
door Gobbel Moer en Alexis Petit. Tegen de pilaren zijn diverse houten
heiligenbeelden geplaatst.
1891 Repertorium Der Verhandelingen en Bijdragen
Sassen (Aug.), Doopregister der Gereformeerde Gemeente van Tongelre. – Alg. Ned.
Fam. blad, 1891, 134.
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12 februari 1891 Tongelre, 12 Febr. (1891) De oudste inwoner
Mangelmans, is heden avond in den ouderdom van ruim 90½ jaren
September 1890 was hier geen groot lijk meer geweest, hetgeen
winter, op eene bevolking van 1100 zielen, wel een bewijs van
gezondheidstoestand mag heeten.

dezer gemeente, W.
overleden. Sedert 17
vooral in zulk een
goeden

19 februari 1891 Tongelre Donderdag 19 Febr. a.s. hopen de nog krasse echtelieden
Theodorus Coolen en Maria v.d. Vorst hunne gouden bruiloft te vieren. Door de buren
worden reeds toebereidselen gemaakt om dien dag tot een feestdag te maken en ieder
wenscht dat van harte.
- Voor de betrekking van onderwijzer aan de openbare school alhier (jaarwedde f400)
heeft zich geen enkel sollicitant aangemeld; een bewijs, dat de overvloed van
onderwijzers voorbij is.
20 februari 1891 Tongelre, 20 Febr. Het 50 jarig huwelijksfeest van Theodorus
Coolen en Maria van de Vorst is gisteren flink gevierd. [...]
8 april 1891 Woensdag 8 April 1891 Stratum Morgen, Donderdag avond, geeft de
tooneelvereeniging, gevestigd bij den heer P. J. van der Heijden, met medewerking der
Liedertafel van Tongelre, eene groote uitvoering in haar gewoon lokaal. Deze
dilettanten hebben zich in korten tijd een goeden naam verworven en verdienen de
sympathie die zij genieten, ten volle.
9 mei 1891 Zaterdag 9 Mei 1891
Tongelre. Op Maandag 8 Juni a. s. zal hier onze prachtige nieuwe kerk door Mgr. A.
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Godschalk plechtig worden ingewijd. Er worden reeds groote feestelijkheden beraamd om
deze schoonen dag naar waarde te vieren. En geen wonder. Op deze wijze toch zal men
een tol van erkentelijkheid betalen aan onze geliefden herder, die ons een groot en
schoon bedehuis geschonken heeft, dat zich in gothischen stijl slank en bevallig
verheft, waar vroeger eene oud versleten kerk de geloovigen binnen hare enge muren
ontving, en bovendien zal men zoo in uiterlijk vertoon er op weten te wijzen, hoe
zeer hier onze doorluchtige Kerkvoogd wordt hooggeschat en bemind.
Dezelfden dag zal onze WelEerw. Heer Pastoor den schoonen stond herdenken, dat hij
voor 25 jaar tot priester van Gods kerk gewijd werd. De 8e Juni zal ons dus eene
drievoudige vreugde bieden; erkentelijk voor deze gunsten zullen wij het hart tot God
verheffen, zijn zegen smeekend over onze nieuwe kerk, het doorluchtig hoofd van ons
bisdom en den herder dezer parochie.
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17 mei 1891 8 Juni e.k. vieren in het diocees van 's-Hertogenbosch
hun 50-jarig priesterschap de zeereerwaarde heeren P. H. van de Loo, te Hilvarenbeek,
en A. J. Lombarts, te Stratum, en hun 25-jarig priesterschap de zeereerwaarde heeren
J. P. van Gennip, pastoor van 't Heike, Tilburg; J. B. Franken, pastoor te Oorschot;
J. van der Staak, pastoor te Gestel en Blaartem; F. Crillaerts, pastoor te Woensel;
J. F. van Oord, pastoor te Dennenburg; J. van den Kromvoort, pastoor te Cassel; C.
van Kessel, pastoor te Tongelre; B. de Zeeuw, pastoor te Duizel; W. van de Braak,
pastoor te Hees; A. F. H. Pistorius, pastoor te Vlierden; J. Vermeer, pastoor te
Mortel; G. E. van den Bosch, pastoor te Luiks-Gestel.
30 mei 1891 Tongelre. De Handboogschutterij Vrede is ons Verlangen, gevestigd bij
A. van den Boomen te Klein Tongelre alhier, zal op Zondag 31 Mei een aangenaam
feestje vieren. Dien dag zal het Koningschieten plaats hebben, bij welke plechtigheid
alle belangstellenden gratis toegang hebben. Het schuttersfeest zal opgeluisterd
worden door de liefelijke tonen van de Harmonie Oefening en Volharding, Eeneind.
10 juni 1891 Woensdag 10 Juni 1891
Tongelre. Wij vierden hier Zondag en Maandag een dubbel feest, het 25 jarig
priesterschap van onzen beminden herder, den WelEerw. Heer C. M. van Kessel en de
plechtige inwijding van onzen sierlijke tempel, het schoone Godshuis, dat wij dien
herder te danken hebben. Gemeente en kerk waren prachtig en doeltreffend versierd,
chronieze en andere opschriften, op tal van plaatsen met kwistige hand aangebracht,
getuigden van liefde en eerbied voor den pastoor, voor den geliefde Kerk [?]
plechtige inwijding kwam ver(?) godsdienstzin en vreugde. Zaterdag morgen kwam het
gilde van St. Martinus, dat een der schoonste eereboogen voor zijne rekening had
genomen, zijne opwachting maken bij onzen beminden herder om hem in gevoelvolle
woorden de warme gevoelens bloot te leggen, die de gemeente voor hem koestert en de
hartelijkste gelukwenschen op het schoone feest.
Des namiddags werd Mgr. in goed geordenden stoet op de grensscheiding der gemeente
afgehaald. Eene ontzaglijke menigte bewoog zich langs den weg, vol opgewektheid en
feestvreugde. Door den president der eerewacht in flinke bewoordingen ontvangen, naam
Mgr. zijne plaats in den keurig georganiseerden optocht, en onder de liefelijke tonen
der muziek - de Harmonie van Nuenen, Eeneind, luisterde den stoet op - begaf men zich
met vliegende vaandels en ontplooide banieren naar het dorp, waar de president der
feestcommissie Mgr. in hartelijke woorden het welkom toeriep, waarvoor de Kerkvoogd
niet genoeg zijn dank kon betuigen.
Maandag morgen had in tegenwoordigheid eener opgepropte kerk, eener bijzondere groote
schare geloovigen, die de plechtigheden ingetogen en vol godsvrucht volgden, de
plechtige inwijding van onzen tempel plaats, waarna aan den Heer der Heerscharen het
heilig dankoffer werd opgedragen.
Des namiddags werd Mgr. uitgeleide gedaan tot de grensscheiding de gemeente.
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9 juli 1891 Tongelre, 9 Juli. Bij het verschrikkelijke onweder, dat zich gisteren
namiddag boven deze gemeente ontlastte, sloeg de bliksem in het huis van den
landbouwer de Haas en verbrijzelde er de klok. De knecht viel in zwijm, maar bekwam
geen letsel. Overigens werd er geen noemenswaardige schade aangericht.
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22 juli 1891 Tongelre. Aantal kiezers 53. Geldige stemmen 53. Gekozen: Johs. Dekkers
en Ant. van den Boomen.
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9 september 1891 Tongelre. De heer Jan Dekkers is in de raadsvergadering van ll.
Vrijdag met algemeene stemmen herkozen als Wethouder en Ambtenaar van den
burgerlijken stand.
14 september 1891

Tongelre, 14 Sept. Heden had alhier de begrafenis plaats van den
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eenigen oud-zouaaf der gemeente. Na eene kortstondige ziekte overleed Jan Meijer den
12n dezer. […]
29 september 1891 Ingezonden Stukken. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.
Tongelre, 29 Sept 1891.
Mijnheer de Redacteur !
Beleefd verzoek ik voor het volgende een plaatsje in uw geeerd blad. Gisteren
voormiddag, ruim half elf, deserterden onder deze gemeente drie koeien uit eene weide
en kwamen in volle vaart aan den overweg van het Staatsspoor, nabij de bekende
herberg “Spoorzicht”, toen juist de sneltrein 71 van Eindhoven aankwam. De wachter
Roozendaal van wachtpost 47 zag het en opende vlug den eenen boom, omdat 2 koeien
reeds op den spoorweg waren. Ze liepen nu door, doch voor de derde koe, die inmiddels
ook onder den nog gesloten boom door gewerkt was, moest de trein stoppen.
Het ware te wenschen, dat de sluitboomen van onze spoorwegen beter waren ingericht,
zoodat kinderen en vee daar niet onder door konden, vooral, daar er soms twee treinen
van verschillende richting bijna te gelijk komen.
Ook is die overweg veel te ver van het wachthuis 47 verwijderd, en de wachter heeft
er veel last mee. Ieder weet, dat daar, in die herberg (vooral in de vacantie) veel
ouders met kinderen komen en des Zondags veel opgeschoten jongens en meisjes van 13 –
17 jaren.
Nu eens houden ze moedwillig den boom toe, of ze binden hem vast, dan weer leggen ze
een keisteen op de plaat van den boom, zoodat hij niet naar beneden kan, en de
wachter kan het niet beletten, hoe actief hij ook is, omdat hij twee overwegen voor
zijn rekening heeft en van beiden te ver af is.
Mocht hierin spoedig verandering en ook verbetering komen!
Mijn dank, M. de R., voor de plaatsing!
Uw bestendig lezer, A.
3 oktober 1891 Tongelre. Een hartverscheurend ongeluk kwam hier verleden
Woensdagmorgen eene familie beproeven, die in den laatsten tijd met verscheidene
zware slagen te kampen had. Een jeugdig landbouwer, zoon eener geachte familie, die
geregeld blijk gaf niet bijzonder sterk in ’t hoofd te zijn, werd des morgens
levenloos uit het kanaal opgevischt. De ongelukkige moet den vorigen avond reeds te
water zijn geraakt. Gisteren werd het stoffelijk overschot, door de treurende familie
en tal van belangstellenden gevolgd, op de R. K. begraafplaats ter aarde besteld.
11 november 1891 Door Z. D. H. Mgr. A. Godschalk is benoemd tot pastoor te Steensel
den WelEerw. Heer W. van Lieshout, kapelaan te Tongelre;
16 december 1891 Door de directie der Exploitatie Maatschappij zullen gratificaties
worden toegekend o. a. aan den wegwachter M. van Dijk, van wachtpost 39 bij NuenenTongelre, voor het ontdekken van een dwarsbreuk in een spoorstaaf.
27 mei 1893 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch UITSPRAAK IN ZAKE TEGEN:
5. A. P. v. W., landbouwer te Tongelre. Het vonnis der rechtbank te Roermond van 21
Maart 1893 vernietigd, en de beklaagde veroordeeld tot f8 0f 3 dagen gevangenisstraf.
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21 januari 1894 […] school te Woensel, de heer A. van Tuijn, thans in denzelfde
betrekking te Tongelre.
12 juni 1894 GRUBBENVORST. Met het oog op het vrij belangrijke reizigersverkeer
tusschen de halte Grubbenvorst-Klooster en Eindhoven, Boxtel, Belfeld, Maasbracht,
Susteren, Geleen, Beek-Elsloo, Bunde, Nuenen-Tongelré, Best en Vucht heeft de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen op genoemde stations
rechtstreeksche billetten verkrijgbaar gesteld, zoodat de reizigers niet meer
genoodzaakt zijn zich op een tusschengelegen station van een nieuw billet te
voorzien.
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7 maart 1895 STRAMPROIJ. De edelachtbare heer Smeijers, burgemeester van hier hier,
tevens voorzitter van het landbouwcasino, trad op vereerend verzoek van eenige
landbouwers, in de zaal van P. Smits te Klein-Tongelré (N. B.) op, om eene voordracht
te houden over de nieuwere boterbereiding. Het lokaal was geheel gevuld met
belangstellende toehoorders, […]
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20 augustus 1895 VENLO. Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Amsterdam
zal de Exploitatie Maatschappij op Dinsdag 27 Augustus a. s. een pleiziertrein laten
loopen voor derde klasse reizigers van af Venlo en enkele tusschen liggende stations
naar Amsterdam (Weesperpoort) en terug. Vertrek Venlo 4 uur voorm. Aankomst Amsterdam

Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde berichten over Tongelre (Eindhoven)

2565

2570

2575

2580

2585

8.42 voorm. Vertrek Amsterdam 8.50 nam. Aankomst Venlo 1.02 ’s nachts. De prijzen der
speciale retourkaarten 3e klassen bedragen van: Venlo f1.70; Blerick f1.70; HorstSevenum f1.60; Amerika f1.55; Helenaveen f1.45; Deurne f1.40; Helmond f1.30; NuenenTongelre f1.25; Boxtel f1.-.
3 september 1895 Met den aanstaanden winterdienst op de Staatsspoorwegen zal, op
verzoek van belanghebbenden, de personentrein van 7 u. 16 vm. van Emmerik naar Arnhem
dagelijks stilhouden te Westervoort, voor het in en uitlaten van reizigers. Verder
zal de personentrein van 11 u. 5 vm., van Nijmegen naar Arnhem, op dat traject aan
alle tusschenstations stilhouden en de personentrein van 3 u. 45 nm., van Venloo naar
Rotterdam, te Nunen Tongerle stilhouden voor het in- en uitlaten van reizigers.
28 oktober 1895 Te Tongelre, bij Eindhoven, kwam verleden week een Belg, zich
noemende Charles Willems. uit Brussel, bij den klompenmaker M. Garis. Hij gaf voor
een houtkooper te zijn, die van de dames S. een bosch had gekocht en nu eene partij
boomen aan het kanaal te Eindhoven had liggen, welke hij gaarne van de hand zou doen.
De klompenmaker ging mede en werd kooper voor f76, waarvan op voorhand f5O werd
betaald.
Toen de klompenmaker den volgenden dag de gekochte boomen wilde opladen, bleek het,
dat deze in eigendom toebehoorden aan de Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken
te Eindhoven, en dat G. door een sluwen oplichter was bedrogen.
Dezelfde persoon heeft te Eindhoven nog iemand opgelicht voor eenige maaltijden,
eenig klein geld en een parapluie Aldaar had hij voorgegeven te zijn Charles Bergman,
uit Overpelt, en aan het station werkzaam te zijn met het stellen van electrisch
licht.
De politie, die hem onmiddellijk nazette, heeft hem niet kunnen achterhalen. Ofschoon
hij nog dienzelfden nacht in Waalre den nacht heeft doorgebracht, was hij, voordat
men hem had kunnen bereiken, reeds de Belgische grenzen overgetrokken.
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25 januari 1896 Gisteravond ontdekte men dat even voorbij den wissel van het station
Nunen-Tongerle een stuk van ongeveer 1 M. uit de rails was gesprongen, waardoor trein
259 naar Venloo niet kon passeeren. Op verkeerd spoor is hij daarop naar Helmond
gegaan met een oponthoud van ongeveer 40 minuten.
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15 juli 1896 Uden. — Van uit Tongelre, ontvingen wij de droeve tijding, dat jl.
Zaterdag-morgen aldaar, na een langdurig en smartelijk lijden, is overleden onze
beminde Kapelaan, de WEerw. heer A. Rovers. Priester gewijd in 1881, was ZEerw.
achtereenvolgens werkzaam als assistent te Kessel en als Kapelaan te Bergharen,
Zomeren en alhier.
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6 oktober 1896 Den schutterplichtigen Martinus Boogers, geb. te Tongelre, 22
Februari 1869, en Berend Zalmstra, geb. te Koudum, 17 December 1871, wordt verzocht
hunne tegenwoordige verblijfplaats op te geven aan het bureau der Nationale Militie
en Schutterij, Oudezijds Achterburgwal bij de Prinsenhofsteeg N°. 168 alhier,
dagelijks geopend, van 10 tot 3 uren.
16 juni 1898 Ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Te Tongelre (N.-B.) had een tienjarige knaap het ongeluk met een ledige kruik te
vallen. Hij wilde de kruik weder oprapen, maar daardoor kwam het punt van de balein
zijner paraplu zóó diep in zijn oog, dat hij kort daarna neerviel en per kar naar
huis gebracht werd, waar hij na eenige oogenblikken overleed. Men kan zich de
droefheid der ouders voorstellen.
22 september 1898 […] en M. S., 62 jaar, sjouwer, geb. te Tongelre, zonder vaste
woonplaats, thans gedetineerd alhier, [beiden] wegens bedelarij, tot 12 dagen
hechtenis, en opzending naar eene rijkswerkinrichting voor den tijd van 6 maanden.
2 november 1899 L. v. d. H. herbergier te Tongelre, f15 boete of 12 dagen hechtenis
wegens verduistering.
3 januari 1900 TONGELRE. In het afgelopen jaar hebben bij het hulppostkantoor alhier
in de Rijkspostspaarbank 700 inlagen plaats gehad, tot een gezamenlijk bedrag van
f11134,04 terwijl 33 nieuwe boekjes zijn uitgegeven.
- Vooral wordt door de schoolgaande kinderen zeer veel van deze nuttige instelling
gebruik gemaakt dank zij de aansporingen en geheel belanglooze bemoeiingen van het
Hoofd der School, den Heer J. C. J. Vossen.
9 januari 1900

TONGELRE, 8 Jan. Verleden Zaterdag namiddag, circa half vier, had
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hier bijna een verschrikkelijk ongeluk plaats. Terwijl de boomen van den wachtpost 46
nabij het dorp alhier open waren, passeerde het rijtuig van de familie Smits van
Oijen te Eindhoven den overweg en was nauwelijks de rails over, toen een extra
locomotief met tender in volle vaart van Eindhoven voorbijvloog. In het rijtuig zat
Mevrouw de wed. J. T. Smits van Oijen en familie.
Twee maréchaussées, die daar toevallig aanwezig waren, maakten proces-verbaal tegen
de wachter op. In hoeverre deze schuldig is, zal het onderzoek wel uitbrengen. Hij is
hier als een zeer oppassend persoon bekend, die overigens trouw op zijn post is.
- Het geheel bedrag van hetgeen de schoolkinderen, blijkens de boekjes van de
Rijkspostspaarbank te goed hebben, bedraagt thans reeds ruim f1425.
6 februari 1900 TONGELRE, 5 Febr. De influenza,
die ook hier, evenals elders, regeert, blijft tot heden zacht in hare uitwerking,
zoodat er nog niemand aan overleden is. Door een paar sterfgevallen in de kom van het
dorp is het zoover gekomen, dat de grootste heeft der bevolking voortaan te KleinTongelre en Poeijers woont. Dit zal nu in het vervolg wel zoo blijven.
- In den ouderdom van ruim 76 jaren is alhier overleden, de heer Johs. v. d.
Kerkhoff, sedert ongeveer 27 jaren rustend Hoofd der school alhier.
10 februari 1900 TONGELRE 9 Febr. Gisteren werd alhier de plechtige uitvaart en
begrafenis gehouden van den Heer Johannes van de Kerkhoff, oud-Hoofd der School, een
man, die door zijnen onberispelijken levenswandel, zijn zacht, rechtschapen karakter,
zich de achting van alle weldenkenden had waardig gemaakt. Behalve door de familie,
werd de lijkdienst bijgewoond door het gemeentebestuur met den E. A. Heer
Burgemeester aan het hoofd, het onderwijzend personeel, de meeste schoolkinderen, de
leden van het Sint Ambrosiusgilde en vele vrienden en belangstellenden, die daardoor
de laatste eer wilden bewijzen aan den waardigen man, die weleer zijne beste krachten
besteedde aan de opvoeding en het onderwijs van de kinderen dezer gemeente. Moge de
goede God hem daarvoor reeds het eeuwige geluk des hemels geschonken hebben! Hij
ruste dan in vrede.
10 maart 1900 TONGELRE, 6 Maart. Op uitnoodiging van de Z.E.W. Heer Pastoor alhier
werd H. Zondag eene vergadering gehouden, tot vorming eener afdeeling van den
Noordbr. Christel. Boerenbond. Dat de stem van onze geachten Pastoor niet die des
roependen in de woestijn was, bewees de trouwe opkomst der belanghebbenden.
Ongeveer 100 mannen, meestal boeren, waren op het bepaalde uur present. De WelEerw.
Heer Kapelaan, als geestelijk Adviseur aangewezen, heette met de hem eigen
welsprekendheid, namens den Z.E.W. Heer Pastoor, allen hartelijk welkom en schetste
de redenen, die tot het beleggen dezer vergadering geleid hadden. Daarna las Z.E.W.
het reglement voor, nu en dan een artikel met voorbeelden toelichtende of nader
verklarende, vermaande allen, steeds eensgezind te zijn en te blijven en gaf
vervolgens gelegenheid, zich als lid aan te melden. Onmiddellijk traden 47 leden toe,
hetgeen, om te beginnen, een mooi getal is.
Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren Theods. Rovers, President; G. van
Poppel, Vice-President; P. J. Sanders, Secretaris-Penningmeester; W. Dekkers, 2e
Secretaris en Juds. v. Lieshout, Bestuurslid.
Aanstaanden Zondag zal de afdeeling voor goed bevestigd en een vast Bestuur gekozen
worden.
Gisteren, Maandag avond, hield de heer Jan Hermans van Deurne, voor de vergadering
eene voordracht. Ruim 60 personen luisterden met de meeste aandacht naar den geachten
spreker, die op eenvoudige, doch kristalheldere wijze gedurende ruim een uur het
doel, werken en streven van den Noordbr. Christ. Boerenbond uiteenzette.
Na aangetoond te hebben, dat de Christelijke naastenliefde de grondslag van den
Christ. Boerenbond is en moet blijven, daar deze zoowel den kleinen, als den grooten
boer ten goede komt, wees hij den leden op de voordeelen, die de Christel. Boerenbond
geeft in zake van aankoop van meststoffen en veevoeder, roomboterfabrieken,
kalverhandel, veeverzekering, brandassurantie, boerenleenbanken enz., een en ander
met voorbeelden, aan den practijk ontleend, verklaard en toegelicht.
Een luid applaus bewees, dat het uitgestrooide zaad in goede aarde gevallen was. Moge
de jeugdige plant opgroeien tot een krachtigen boom, die zijne beschermende takken
uitspreidt over de zedelijke en stoffelijke welvaart onzer landbouwende bevolking !
15 maart 1900 TONGELRE, 13 Maart. Wie Zondag l.l. tegen 4 uur in de Nieuwstraat was
geweest, had daar eene menigte landbouwers om en bij de school kunnen zien, die
blijkbaar in afwachting waren van gewichtige dingen. Daar verscheen de veldwachter
Claas, […]
20 maart 1900

TONGELRE. Zondag avond omstreeks half tien ontstond alhier in het
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29 maart 1900 TONGELRE, 27 Maart. Zondagmorgen ongeveer tien uur ontstond door tot
heden onbekende oorzaak, brand in een bosch van mevrouw de douairière Smits van
Eckart alhier, waardoor een gedeelte bosch en strooisel eene prooi der vlammen werd.
- Verleden week is men begonnen met het plaatsen van het nieuwe uurwerk in den toren.
Wij komen hierop later terug, als het geheel gesteld is. Alles ziet er fl nk, netjes
uit, zooals men van de firma A. Vos en Zonen te Nunen verwachten kan.
14 april 1900 TONGELRE, 12 April. Heden voormiddag had zekere F. S., een onnozel
jongeling, die nu en dan aan zenuwtoevallen leed, het ongeluk in een plukselkuil te
vallen, waaruit hij slechts levenloos werd opgehaald.
- Heden overleed plotseling door een noodlottig toeval, onze geliefde Broeder,
Behuwd-Broeder en Oom, Franciscus Sanders, in den ouderdom van 26 jaren.
De bedroefde familie HENDR. SANDERS P. J. SANDERS CORNELIUS VAN BRUNSCHOT MINA VAN
BRUNSCHOT-SANDERS en Kind.
Tongelre, den 11 April 1900
14 april 1900 Te Tongelre begaf een jeugdig landbouwer, die vaker aan vallende
ziekte leed, zich naar zijn werk op het veld, doch keerde niet terug. Diep ongerust,
en ’t ergste vermoedend ging men zoeken en weldra had men den ongelukkige gevonden,
levenloos in een sloot liggend, het slachtoffer der gevaarlijke ziekte, die reeds
meer zijne levensdagen had bedreigd.
23 mei 1900 TONGELRE, 21 Mei. Gisteren en ook verleden Dinsdag trokken vele
inwoners alhier ter bedevaart naar Meerveldhoven, om door de voorspraak van de H.
Maagd herstel van de zoo zeer geknakte gezondheid van onzen beminden Pastoor af te
smeeken. Mogen die smeekingen verhoord worden en wij Z.E.W. nog vele jaren behouden!
- In de school heeft eene zwaluw haar nestje gebouwd. Gedurende den ganschen dag ziet
men haar onbevreesd door het open raam uit- en invliegen.
- Verleden Donderdag was het zoogenaamd Wijsfeest bij een pas getrouwd paar of liever
gezegd bij de vrouw van het jonge paar. Aan koffie natuurlijk geen gebrek. Eene der
gasten had er zelfs te veel. Ze goot den inhoud van haar kopje naar hare buurvrouw,
maar raakte de verkeerde, die een nieuwe muts op had. Deze, kwaad genoeg, zei echter
niets, maar gooide wat later de andere een vol kopje in ’t gezicht. De andere zei
niets, maar wierp wat later een heele spoelkom koffie en drab naar haar tegenpartij.
Toen begon het leventje ! Er viel zelfs een klap ! Doch de vreedsaamste gasten wisten
haar nog te scheiden en te beduiden, dat koffie wel een drank is, maar geen
vechtmateriaal, anders zouden de Transvaalsche Boeren het al lang gebruikt hebben. De
vrede tusschen de twee is echter nog niet geteekend !
30 juni 1900 TONGELRE 29 Juni. Wat sedert maanden gevreesd werd, is helaas, heden
een feit geworden. Onze zeer beminde en geachte pastoor, den ZeerEerw. heer C. M. van
Kessel, heeft aan Z.D.H. den Bisschop eervol ontslag aangevraagd en verkregen. Ieder,
die weet wat pastoor Van Kessel hier tot stand heeft gebracht, zal begrijpen, hoezeer
de parochianen, hoewel zij zijn besluit ten zeerste billijken, hierdoor getroffen
zijn. Sedert 22 Maart 1886 toch, was hij hier de gedienstigheid, nederigheid,
eenvoudigheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid in persoon. Nooit was hem iets te
veel, waar hij iemand met raad of daad kon bijstaan, nooit verliet men hem ongeholpen
of ongetroost, wanneer men hem om hulp verzocht. Als zacht en wijs biechtvader was
hij voor velen een veilig raadsman, zoodat vooral met Paschen zijn biechtstoel door
vele vreemdelingen bezocht werd. Vooral door het stichten onzer prachtige kerk, die
nog aan het verre nageslacht zijn naam zal herinneren, heeft hij zich een eerezuil in
de harten zijner parochianen opgericht.
Hoe gaarne had hij ook inwendig de kerk geheel of gedeeltelijk voltooid gezien, voor
hij heen ging! Helaas, het was hem niet vergund. Eene ernstige longziekte, die Z.E.W.
al meer en meer ondermijnde, noodzaakte hem op 58jarigen leeftijd zijne geliefde en
hem minnende parochie te verlaten, om in het zuiden van Limburg eene welverdiende
rust te zoeken. Tot zelfs gisteren, den laatsten dag, vervulde Z.E.W. nog zijne
bediening, zoo goed als ooit, hoe zwaar hem zulks ook viel. En nu is hij van ons
heengegaan, de goede herder, de zorgvolle vader, de vriend van ouden en jongen, van
rijken en armen! Neen, wij misgunnen hem de welverdiende rust niet, na zijn werkzaam
leven alhier. Moge de dankbaarheid en de gebeden zijner parochianen hem eenige
voldoening schenken voor het vele goede, dat hij hier verricht heeft. Uit naam der
gansche parochie wenschen wij Z.E.W. een hartelijk vaarwel, eene zachte rust toe!
- Een biljartbal als wapen. Gisteren middag omstreeks zes uur onstond bij den
kastelein R. tusschen twee biljartspelers twist over het spel met het gevolg dat de
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een den ander met een biljartbal lichte verwondingen aan het hoofd toebracht. Procesverbaal is opgemaakt.
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4 juli 1900 Z. D. H. Mgr. W. Van de Ven, Bisschop van ’s Bosch, heeft aan den
weleerw. heer C. M. Van Kessel op zijn verzoek eervol ontslag verleend als pastoor te
Tongelre, - […]
7 juli 1900 Verkoop van 4½ hectare rogge en haver ten verzoeke van Joh. Beks te
Tongelre. Bijeenkomst ter herberge van Frans Martens te Tongelre.
Te huur eene uitmuntende Boerderij groot ruim 8 hectaren met annexe zeer beklante
Herberg, waarin vergunning, gelegen onder Tongelre aan het Kanaal op ¼ uur afstand
van Eindhoven.
25 juli 1900 Krankzinnig door Drankmisbruik.
Eene vrouw uit Eindhoven, die haar verstandelijke vermogens op den bodem van ’t glas
schijnt verloren te hebben en thans in verregaanden toestand van
verstandsverbijstering verkeert, wilde zich te Tongelre bij herhaling onder den trein
en daarna in den Dommel werpen, doch werd telkens daarin nog bijtijds verhinderd. Zij
wordt naar een krankzinnigengesticht overgebracht.
2 augustus 1900 Werd in het vorig No. van dit blad vermeld dat in den nacht van
Maandag op Dinsdag procesverbaal werd opgemaakt wegens overtreding van de verordening
betreffende het sluitingsuur tegen een kastelein op de Tongelreschen weg en een
tiental bezoekers van zijn café, thans kan daaran nog worden toegevoegd dat
dienzelfden nacht nog werd verbaliseerd tegen den koffiehuishouder M. M. alhier en
elf zijner klanten die na het uur van sluiting nog in het café aanwezig waren.
26 september 1900 Ongelukken.
Een fietsrijder te Tongelré heeft gisteravond een vrouw omver gereden. De vrouw is
overleden.
11 november 1900 Tongelre. In den nacht van zaterdag op Zondag, zijn op twee
plaatsen ruiten verbrijzeld. De daders zijn onbekend.
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27 augustus 1901 [betreft wielrijderswedstrijd in Woensel…] De ongelukkige is
innerlijk zwaar gekwetst. Niet zoo erg kwam er af de heer Van der Horst, van Strijp,
die toch gapende wonden opliep aan het hoofd en een polsbreuk, naar wij vernemen, en
de heer Van Lieshout, van Tongelre, die ook al beduidend gekwetst werd.
27 augustus 1901 Bij een wielerwedstrijd te Woensel bij Eindhoven
zijn Zondag ernstige ongelukken gebeurd.
De veldwachter, die het volk op eenige afstand wilde plaatsen, werd door de
aankomende rijders aangereden en viel tusschen hen neer op den weg. Hierdoor kwamen
de fietsrijders met elkaar in verwarring, waardoor zij over elkaar vielen. Een
20jarige jongeling uit Helmond bleef op de plaats dood, een andere uit Strijp en een
uit Tongerle zijn zwaar gekwetst, en de veldwachter is zoodanig ge kneusd, dat zijn
toestand zorgwekkend moet zijn.
27 september 1901 - Dinsdagavond is te Tongerle een vrouw door een fietsrijder
overreden. Woensdagochtend is de vrouw aan de gevolgen overleden.
5 juli 1902 Vierde Groote Verloting […]
Loten verkrijgbaar bij […]; J. V. D. Boom, Tongelre, Oude Barier;
19 november 1902 MAR, NKO
- Er werden de volgende vonnissen gewezen:
[…] L. K., landb. te Tongelre, 6 m. gev.;
1 december 1902 Mishandeling.
Zekere M. J. was op het land der 72-jarige weduwe v. d. V., te Tongelre, aan ’t
plaggen steken. Toen de oude vrouw daarover aanmerking maakte, greep J. haar aan en
brak haar pols. Toen de dochter der weduwe tusschenbeide kwam, werd zij door J. met
een riek gehavend.
De zaak is in handen der justitie.
28 december 1903 Te Roermond is door den politieagent De Kan aangehouden W. v. N.,
oud 24 jaar, geboren te Tongerle, die uit de kolonie Veenhuizen was ontvlucht, alwaar
hij, wegens verschillende vonnissen, nog vier jaren heeft door te brengen.
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28 januari 1904 – Te Tongelre is een paar in ondertrouw opgenomen, waarvan de
bruidegom 72 en de bruid 68 jaren telt.
6 juni 1904 2. Tweede Paaschdag speelde een droevige geschiedenis te Tongelre. Een
ouder sloeg zijn zoon met een pook, waarop deze laatste een riek haalde en daarmede
zijn vader verschillende wonden aan het hoofd toebracht. Sterke drank was de oorzaak.
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14 september 1904 Spoorweg Eindhoven-Weert.
[…] De richting van den spoorweg, welke in de hierboven vermelde kaart staat
aangegeven, is Eindhoven, Tongelre, Geldrop, Heese, Sterksel, Maarheeze, Weert.
3 januari 1905 Tongelre. Zaterdag vierde het gezelschap de Nachtegaal gevestigd ten
koffiehuize van den heer W. Jacobs zijn jaarlijksche potverteering. Het was een in
alle opzichten genoeglijke feestavond, waaraan niet weinig werd bijgedragen door de
aardige komische voordrachten van den heer J. van Glabbeek te Stratum. Zeer van pas
was ook het goede woord, waarmede de Voorzitter bij de jaarwisseling het gezelschap
een Zalig nieuwjaar wenschte en natuurlijk de levendige hoop uitsprak dat het de
Nachtegaal en zijn leden steeds wel moge gaan; bij dezen wensch sluiten wij ons
gaarne aan. Dankbaar voldaan keerden de leden huiswaarts.
7 januari 1905 Tongelre. Werkelijke bevolking op den 1 Januari 1904: 717 M. 678 V.
totaal 1395
Ingekomen 94 M. 88 V. totaal 182 en geboren 32 M. 34 V. totaal 66, te zamen 248.
Vertrokken 51 M. 61 V. totaal 112, overleden 22 M 19 V. totaal 41, te zamen 153.
Bevolking vermeerderd met 53 M. 42 V. totaal 95.
Bevolking op 1 Jan. 1905: 770 M. 720 V. totaal 1490.
Levenloos aangegeven 3 M. 1 V. Huwelijken 9.
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11 januari 1905 Notaris MERTENS te Geldrop, zal te Tongelre, op Woensdag 11 Januari
1905, voor de HoogWelGeb Vrouwe Douairière TH. SMITS VAN ECKART te Tongelre,
Verkoopen: Eene groote partij Schaarhout en Strooisel, in de Weer of Steenoven, in de
Groene Dreef, de Eeuwsels, de Riggelen en de Groote Bochten, alles onder Tongelre.
Bijeenkomst ’s vm 10 uur aan de Hoeve op Coudenhoven.
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14 januari 1905 Tongelre. Dat de grond hier nog al waarde krijgt blijkt uit ’t feit
dat op Klein Tongelre van den landbouwer P. S. een plek akkergrond is verkocht groot
ongeveer 1 hectare, 16 aren, 20 c. a.; niet gelegen langs den provincialen weg voor
3000 gulden. Klein Tongelre gaat dus wel vooruit!
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17 januari 1905 Tongelre. De nieuwe schoollokalen zijn reeds eene maand onder dak en
weldra zal men met de verdere afwerking beginnen, zoodat alles 1 April wel gereed zal
zijn. Het geheel ziet er goed uit en zal in een ware behoefte voorzien.
21 januari 1905 Tongelre, 20 Jan. Zondag 22sten dezer zal onze gunstig bekende
lietertafel “Oefening en Uitspanning”, ten huize van de Wed. J. F. Martens in het
dorp alhier een flink concert geven, afwisselend met comische stukken en
voordrachten. Wij twijfelen niet, of velen zullen dien avond weder genoegelijk komen
doorbrengen en van de heerlijke muziek genieten.
18 februari 1905 Notaris Schrijvers te Eindhoven, zal op Woensdag 1 Maart 1905, v.m.
10 uur te Tongelre ten sterfhuize van de Echtelieden JOH. VAN DE WIEL en HEND.
HOEFNAGELS, ten verzoeke hunner Erven Publiek Verkoopen Den goed onderhouden inboedel
bestaande o.a. uit […]
Notaris J. J. Fens te Eindhoven, zal op Vrijdag 24 Februari 1905, des morgens om 10
uur, te Tongelre, ten verzoeke van Mevr. de Wed. CHR. MENNEN te Eindhoven […]
25 februari 1905 Tongelre, 23 Febr. Met genoegen kunnen wij melden, dat de
Gemeenteraad heden het tractement van onzen verdienstelijken veldwachter Martens met
f50 heeft verhoogd.
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14 maart 1905 Tongelre. Door de rijkspolitie uit Eindhoven werd gisterenavond
proces-verbaal opgemaakt tegen zekeren J. V. op den Parallelweg wegens het tappen en
toedienen van sterken drank zonder vergunning.
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18 maart 1905 Een Villa-Park. Betrekkelijk kort geleden werd in onze stad de klacht
steeds meer en meer geuit over gebrek aan bouwterrein. Met klimmenden ernst mag men
zeggen. Want de zeer eigenaardige aanleg onzer gemeente, het feit dat de grenzen der
stad zoozeer door de omliggende plaatsen nauw waren saamgebracht, maakte de
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moeilijkheden nog grooter. […]
Want vooreerst heeft de genoemde heer Philips reeds besloten onmiddellijk rechts over
de Dommel, den aanliggenden hoek te besteden voor een villa en tuin. Doch ook de
overige huizen zullen naar men ons mededeelt slechts twee aan twee, gebouwd worden,
alle met flinke voortuinen. Men stelt zich voor er villa’s of huizen te doen bouwen
welke een huurwaarde van 300 a 500 gulden hebben. […]
21 maart 1905 Tongelre. Zondagavond j.l. werden bij zekeren v. A., herbergier,
tegenover de Kerk, een tweetal glasruiten vernield. De rijkspolitie te Eindhoven
stelt een streng onderzoek in.
6 april 1905 Tongelre, 3 April. Dinsdag zijn de nieuwe schoollokalen in gebruik
genomen. Dat ze hard noodig waren bleek hieruit, dat, terwijl 11 leerlingen de school
verlieten, 43 nieuwe leerlingen werden toegelaten, zoodat er 180 present zijn.
13 april 1905 Nog deed het Hof uitspraak in zake: L. L., 18 jaar, arbeider te
Tongelre, appel van een vonnis der rechtbank alhier, waarbij hij wegens mishandeling
werd veroordeeld tot eene boete van f4, subsidiair 8 dagen hechtenis.
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20 april 1905 Tongelre, 18 April. Gisterenmiddag 2 uur ontstond door onbekende
oorzaak een felle brand in een huis met twee woningen, toebehoorende aan H. Verhuizen
en bewoond door G. Vugts en H. Toemen. In korten tijd lag alles in asch. twee geiten,
benevens bijna de geheele inboedels verbrandden. Door den hevigen wind aangewakkerd,
sloegen de vlammen over op een huis over den weg, eveneens toebehoorende aan H.
Verhuizen en bewoond door Fr. Saris en de Wed. v. d. Einden. Hier kon men de
inboedels grootendeels redden. Saris en Toemen waren laag verzekerd, Vugts en wed. v.
d. Einden in het geheel niet. Ook de huizen waren verzekerd. De brandweer deed wat
zij kon, om het tweede huis te behouden, doch te vergeefs.
29 april 1905 Tongelre. Het ten koffiehuize van den heer J. Sanders gevestigde
kaartgezelschap St. Nikolaas heeft besloten op 4 Juni a,s. een groot nationaal
concours te geven in het kruisjassen. Verschillende prachtige prijzen zullen
uitgeloofd worden en ongetwijfeld veel deelnemers lokken. De betreffende
uitnoodigings brieven kan men eerstdaags te gemoet zien.
18 mei 1905 Tongelre. Bij den heer P. van Besouw, koffiehuishouder alhier, is dezer
dagen een fietsclub opgericht, waartoe reeds aanstonds niet minder dan 20 leden
toetraden. Voorlopig werden gekozen tot president M. Coolen, vice-president M.
Jacobs, secretaris M. v. d. Ven en penningmeester P. van Besouw. Aan de jeugdige
vereeniging onze beste wenschen.
25 mei 1905 Tongelre. Aanstaanden Zondag 28 Mei zal de Liedertafel “Oefening en
Uitspanning” met welwillende medewerking van de Harmonie “Oefening en
Volharding”
in den tuin van de Wed. P. Smits te Klein Tongelre, eene muziek uitvoering geven
onder leiding van den heer Smits. Liefhebbers van muziek kunnen dan weer eens in ons
stil dorpje profiteeren.
27 mei 1905 A. Zangvereenigingen.
[…] 7. Tongelre, Oefening en Uitspanning;
6 juni 1905 Tongelre, 5 Juni. in de nabijheid van den spoorweg bij den kastelein Jan
Sanders heerschte gisteren middag een gezellige drukte. Daar werd door het gezelschap
St. Nicolaas een groot concours gegeven in het kruisjassen, 29 gezelschappen waren
daartoe opgekomen. Nadat ongeveer één uur het krachtige “Welkom” was toegeroepen, nam
de wedstrijd ongeveer half 2 een aanvang en duurt voort tot ’s avonds half tien. Eene
hevige, maar korte onweersbui joeg de meeste spelers om 4 uur even naar binnen, doch
de ambitie bleef er in. Hoewel de strijd hevig was, vernam men geen enkelen wanklank.
Alles ging, tengevolge van de flinke regeling, vroolijk zijn gang. De fraaie prijzen
verdienden het ook ten volle. Zij werden behaald door:
1e serie, 1e prijs, verguld zilveren medaille “Avondgenoegen”, 2e prijs,
zilv.
med. “De oude Dubbelmannen”.
2e serie, 1e prijs, verg. zilv. med. “Prins Hendrik” en 2e prijs, “De oude
Dubbelmannen”, allen uit Stratum.
De presidentsprijs viel na een hevigen strijd (zonder ruzie) ten deel aan den
president van “Sneeuwvlokje van Nunen-Eeneind en de prijs voor het verstkomende
gezelschap aan “’s Heerenvijvers-Bergzicht” te Oirschot.
Het Bestuur mag met genoegen op dezen dag terugzien, die voorzeker bij allen, die
tegenwoordig waren, eene aangename herinnering zal nalaten.
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- Aanstaanden Donderdag is het hier jaarmarkt. Het kan zijn nut hebben, daar eens aan
te herinneren, daar anders sommigen zouden vergeten, er heen te komen.
28 augustus 1905 Kindermoord?
Nadat Zondag, na vooraf gedane aangifte, twee kindren op het kerkhof te Tongelre
waren begraven zijn vermoedens gerezen, dat deze kinderen geen natuurlijken dood zijn
gestorven.
De lijkjes zijn opgegraven en drie personen aangehouden.
Zaterdagmiddag 4 uur vingen het gerechtelijk onderzoek en de lijkschouwing aan in de
openbare school te Tongerle, waarnaar de lijkjes waren overgebracht.
Behalve de leden der rechtbank, waren daar aanwezig de heeren doktoren v. Moorsel
Schroder en Kramer, terwijl tien marechaussees en twee in verhoor te nemen vrouwen
werden opgemerkt.
23 januari 1906 Priesterjubilea.
In het Bisdom Den Bosch herdenken 26 Mei volgende Zeer Eerw. heeren hun 40-jarig
priesterfeest:
[…] C. van Kessel, oud pastoor van Tongelre, thans rustend priester te Drunen
6 oktober 1906 - Een zonderlinge manier van geldwisselen is beproefd te Tongelre in
N.-Br. - Daar kwam verleden week een vreemdeling in de uitspanningsgelegenheid van
vrouw van Rooy, die daar eenige vertering maakte en met een bankbiljet van veertig
gulden wilde betalen. - De vrouw telde hem veertig gulden ter wisseling voor. - De
man wilde echter nog een glas bier drinken. Terwijl de vrouw dit ging halen, maakte
de vreemdeling zich met het bankbiljet en de 40 gulden uit de voeten. - Deze persoon
is thans te Valkenswaard aangehouden.
22 april 1907 HEESCH. In de Vrijdag gehouden openbare raadsvergadering werd met
algemeene stemmen benoemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier Mej.
M. C. A. A. Gerold, thans in gelijke betrekking te Tongerle. Wij wenschen haar van
harte proficiat.
22 mei 1907 Gebrek aan onderwijzers.
Uit Eindhoven meldt men aan de N. R. C.
In het district Eindhoven zijn op het oogenblik bij het openbaar onderwijs een 20
vacatures, hetgeen hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan de minimum traktementen, die
zelfs in bloeiende gemeenten worden uitbetaald.
Dommelen vraagt sedert October 1906 tevergeefs een onderwijzer. Men heeft later het
minimum traktement met f50 verhoogd, doch het hoofd staat nog alleen. Valkenswaard
vraagt reeds sedert een half jaar twee onderwijzers. Hoogeloon (Hapert) deed reeds
tevergeefs eene vierde oproeping, evenzoo Geldrop. Tongerle: begin Januari werd het
hoofd ziek en kwam een paar maanden niet in de school. De onderwijzeres vertrekt over
een paar weken naar elders. Op 1 Februari en ook in het begin Maart vertrok er een
der onderwijzers. Het hoofd staat dus weldra alleen voor zes klassen met 180
kinderen. Niettegenstaande herhaalde oproepingen komen er geen sollicitaties, want
men handhaaft het minimum traktement. Voorts zijn er nog vacatures te Strijp, Best
(twee), St. Oedenrode (twee), Soerendonk, Lieshout, Schijndel.
6 juli 1907 [...] Tot onderwijzeres te: Tongerle, (N.-B.), M. A. M. Gerold te 'sHertogenbosch; […]
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27 november 1907 – Vrijdagavond is te Tongelre de meelmolen van A. Van Buuren met
woonhuis en stal tot den grond afgebrand. Oorzaak onbekend. Alles is verzekerd.
8 april 1909 Zes boerenwoningen verbrand.
Zondagmiddag ongeveer 2 uur ontstond door onbekende oorzaak een felle brand in een
boerenwoning te Tongelre, bewoond door P. Stiphout.
Door den fellen oostenwind aangewakkerd, sloegen de vlammen spoedig over op het huis
van Karel van Rooij, dat eveneens met stroo gedekt was en afbrandde.
Daarna gingen de vlammen twee met stroo gedekte boerderijen ongehinderd voorbij, om
de woning van den landman J. van der Aa, verder op die van de kinderen H. Vogels, die
eveneens in vlammen opging, en ten laatste op de boerderij van Hend. Smits, zoodat
weldra van de 13 boerenwoningen van Urkhoven er 6 in de asch lagen.
Vreeselijk was het vuur. Nergens was behouden aan. Paarden en vee werden bijtijds
gered. Behalve Karel van Rooij, waren allen verzekerd, meest bij de assurantie van
den christelijken boerenbond.
Door den fellen oostenwind aangewakkerd, sloegen de vlammen spoedig over op het huis
van Karel van Rooij, dat eveneens met stroo gedekt was en afbrandde.
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Daarna gingen de vlammen twee met stroo gedekte boerderijen ongehinderd voorbij, om
de woning van den landman J. van der Aa, verder op die van de kinderen H. Vogels, die
eveneens in vlammen opging, en ten laatste op de boerderij van Hend. Smits, zoodat
weldra van de 13 boerenwoningen van Urkhoven er 6 in de asch lagen.
Vreeselijk was het vuur. Nergens was behouden aan. Paarden en vee werden bijtijds
gered. Behalve Karel van Rooij, waren allen verzekerd, meest bij de assurantie van
den christelijken boerenbond.
3 juni 1909 Eergisteren is de boerderij van A. Vogels op Klein Tongerle door
onbekende oorzaak met geheel den inboedel tot den grond afgebrand.
Alles was verzekerd.
30 juni 1909 TONGELRE. “Trappen met Lust” heeft gister lustig getrapt te Oirschot,
met een eersten prijs voor het Hindernisrijden keerden ze in den avond lustig
huiswaarts.
22 juli 1909 TONGELRE. In den nacht van Dinsdag op Woensdag ontstond alhier brand in
het waschhuis van M. Coolen. Door den nachtwaker H. van Melis werd de bewoner er
attent op gemaakt doch hoe vlug er ook bij, het waschhuis ging in de vlammen op en
het daarbij gelegen no 100 moest er ook aan. Hoewel de oorzaak onbekend is, ligt het
vermoeden voor de hand dat in de groote partij turf welke in het waschhuis lag
opgestapeld eenig vuur is gekomen. Assurantie dekt de schade.
25 september 1909 Drankweerfeesten te Helmond.
[…] R. K. werklieden ver., afdeelingen Gestel, Eindhoven, Strijp, Stratum,
en Gemert, en de Beeksche harmonie “Oefening en Uitspanning”.

Tongelre

28 september 1909 EINDHOVEN. 28 Sept. De spoorwegwachter V. te Tongelre is heden
nacht door een trein aangereden. Hem werden een arm en een been verbrijzeld. Naar
Eindhoven vervoerd, is hij heden aan de bekomen verwondingen overleden.
Hij laat een vrouw en zes kinderen achter.
25 januari 1910 — De Hoogere Burgerschoolquaestie te Eindhoven.
In een buitengewone Raadsvergadering is het laatste bedrijf in den ruim 4-jarigen
schoolstrijd van gemeentewege afgespeeld. In behandeling kwam een nota van
aanmerkingen op de begrooting van 1910 namens Gedeput. Staten. Deze wenschen de
uitgetrokken f15.000 voor een neutrale H.B.S. te zien afgevoerd, wegens te hooge
lasten voor da gemeente. In verband hiermede werd door de heeren Bergsteijn, Ph.
Elias, Louis Redelé, allen te Eindhoven, en Philips te Tongelre, der gemeente een
renteloos voorschot van f40.000 aageboden, in tien gelijke jaarlijksche termijnen
terug te betalen, mits de H.B.S. nog dit jaar geopend zal worden.
Dat aanbod werd door een groot aantal voorstanders der H.B.S. gesteund. Voorgesteld
werd dit aanbod aan te nemen. Het lid Van Best verzette zich hiertegen en wilde het
rapport der aaneenschakelingscommissie afwachten. Spreker haalt bovendien uitlatingen
van de Kamerleden Terlaan en Van Nierop aan ten gunste van heb bijzonder onderwijs;
inzonderheid wees hij op dr. Bos, die geheel in overeenstemming met de wenschen der
geestelijkheid een godsdienstige school als noodzakelijk beschouwt.
Hierna werd een scherp debat tusschen de leden dr. Van Best en mr. Passtoors,
gevoerd, hetwelk de voorzitter deed verklaren, dat indien de discussiën dezen weg
opgingen, hij den heeren het woord zou ontnemen.
Ten slotte werd met 7 tegen 4 stemmen (links tegen rechts)besloten het renteloos
voorschot aan te nemen en Ged Staten dientengevolge spoedige goedkeuring te
verzoeken, opdat de school nog dit jaar kan geopend worden.
12 februari 1910 Waarschuwing.
H.H. fabrikanten en handelaren worden in hun belang gewaarschuwd niet in relatie te
treden met J. P. Somers te Tongelre bij Eindhoven en H. Smets te Woensel bij
Eindhoven en in ’t algemeen zeer voorzichtig te zijn, als er aanvragen of
bestellingen uit Eindhoven en omgeving inkomen. […]
21 maart 1910 is aan A. van de Ven, op zijn verzoek, met ingang van 1 April, eervol
ontslag verleend als burgemeester der gemeente Tongelre.
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5 april 1910 Gisteren werd door de Marechausseés uit Helmond alhier in de
gevangenisstraf gebracht J. M. K., oud 25 jaren, arbeider wonende Tongelre, verdacht
van diefstal althans van heling, van stoffen goederen, ten nadeele der firma van
Vlissingen Co. te Helmond.
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2 mei 1910 E e n g o e d e v a n g s t. Een brutale poging tot inbraak is te
Eindhoven gepleegd in het cafe van den heer Adolf Spoorenberg, aan den Dijk. […]
Gisternamiddag werd zijn verblijfplaats in de uitgestrekte dennebosschen onder
Tongelre ontdekt.
Het bestond uit een leger van dennenaalden, een paar kussens en een deken. Op
bedoelde plaats moet hij ’s nachts reeds sinds weken geslapen hebben.
20 mei 1910 Uitsluiting Philips & Co.
[…] Met bewijzen toonde spreker het tegendeel aan. Ook zijn er wel degelijk
conferenties gevoerd met den directeur der fabriek en ook met de firmanten. De
weleerw. Heer Kluijtmans deelde mee de namen der volgende heeren, die tot het
katholiek steuncomite zijn toegetreden:
N. Damen, Deken en pastoor Eindhoven, L. J. Dijkmans, pastoor, Stratum, A. A. Oomen,
pastoor Woensel (St.Petrus). J. H. Peters, past. Woensel (Fellenoord), Lambertus
Bressers pastoor Gestel, G. A. de Rooij, pastoor Strijp, Van Vlokhoven, pastoor
Tongelre.
13 oktober 1910 J. M. K., oud 26 jaren, kuiper wonende te Tongelre, thans alhier
gedetineerd, aangeklaagd van verduistering van een rijwiel ten nadeele van A.
Berkvens te Helmond op 22 Mei 1910. Eisch 6 maanden gev.-straf.
25 oktober 1910 Eindhoven, 24 Oct. Heden had voor rekening der gemeente Eindhoven de
aanbesteding plaats van den verbouw der O. L. S. tot M.U.L.O. school, benevens het
bouwen van privaten, overdekte speelplaatsen enz.
Ingeleverd werden 11 biljetten. Hoogste inschrijvers waren J. F. van Waal en H.
Lutters te Deurne, f19,879. Laagste inschrijver was W. v. d. Wiel te Tongelre,
f17,947. Gunning volgens bestek.
20 mei 1911 TONGELRE. Woensdag is hier in den leeftijd van ruim 44 jaren overleden
Vrouwe Maria Anna Mathilda Maubach […]
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27 mei 1911 TONGELRE. Een diepe rust lag nog over het oude kasteel in deze gemeente
uitgestrekt, toen Maandag morgen het heele dorp zich gereed maakte om de laatste eer
te bewijzen aan het stoffelijk overschot van Vrouwe Maria Anna Mathilda Maubach, […]
Na den heiligen dienst werd het stoffelijk overschot in den familiegrafkelder
bijgezet.
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30 mei 1911 Tongelre. Op Maandag 2den Pinksterdag zal bij de Wed. G. Saris eene
prijsverschieting gehouden worden, met het geweer op vasten voegel. Zes prachtige
prijzen zijn daaraan verbonden, terwijl de deelname voor een ieder vrij is, dus
kunnen de heeren schutters zich nog eens flink meten.
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3 juni 1911 TONGELRE. Donderdag is de marktdag nogal van eenige betekenis geweest.
Reeds in den vroegen morgen was het te zien, dat de markt van heden drukker zou zijn
dan ’t vorige jaar. Verscheidene manden met biggen waren aangevoerd, terwijl er heel
wat hoornvee aan de lijn stond, er was veel handel. Het marktplein was bezet met
kramen.
17 juni 1911 TONGELRE. Onze bosschen zijn, zooals men weet, voor het publiek
gesloten. Eergisteren werd door den veldwachter een jongen opgepikt en een meisje,
die weigerden hun naam op te geven. Zij werden naar de nor gebracht en daar kon hunne
identiteit worden vastgesteld. Wat gingen zij daar doen? Dat zullen zij voor den
rechter hebben te beantwoorden, die wel een middel zal weten te vinden om hun het
stroopen te verleeren.
16 augustus 1911 J. B., oud 40 j., landb. te Tongelre, aangeklaagd van overtreding
van weggeldbelasting te Mierlo op 26 Mei 1911. Eisch f3 of 2 d. h.
4 september 1911 D. H. de Bisschop van ’s-Bosch heeft benoemd tot kapelaan te
Tongelre den Eerw. Heer A. M. J. Rubbens, priester van het Seminarie.
14 september 1911 Branden. In de buurt van Mierloo bij Helmond brandde gisteren een
groote oppervlakte dennenbosch af. Verder in Tongelre en te Strijp bij Eindhoven
gisteren en hedenmorgen 2 arbeiderswoningen.
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20 september 1911
vennootschappen:

De Stct. n° 220 bevat nog de statuten der naamlooze
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a. N.V. Houtindustrie “Picus” voorheen J. Brüning en Zoon […]
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22 januari 1912 Tongelre. Het prachtige k a s t e e l te Tongelre van de familie
Smits van Eckhart-Maubach met tuinen, bosschen en wandeldreven zal in Maart a.s.
onder den hamer komen.
5 februari 1912 […] In besloten zitting werd behandeld het voorstel van B. en W. om
de concessie te aanvaarden voor het leveren van gas aan de gemeenten Stratum, Strijp,
Gestel en Tongelre. (In Woensel was bereids concessie erlangd.)
13 april 1912 Notaris MERTENS te Geldrop en notaris VROEMEN te Udenhout zullen te
Eindhoven voor de Erven van wijlen de Hoog WelGeb. Vrouwe Douairière Jhr. TH. G. H.
SMITS VAN ECKART, publiek verkoopen :
Het Landgoed “Het Hof”,
te Tongelre bij Eindhoven, bestaande uit het zeer aangenaam gelegen KASTEEL met zijne
omgeving van 6 beste Boerderijen en welig groeiende Mastbosschen, Schaarbosschen en
opgaande Boomen. samen groot 186.16.61 H.A.
Bezichtiging van het Kasteel elken Vrijdag nam. 2-5½ uur, op vertoon van een bewijs.
Inzet op 17 en 18 April 1912, toeslag 24 en 25 April 1912 vm. 10 uur te Eindhoven,
respectievelijk in Café’s F. SCHIMMELPENNINK, A. MEULEMANS, Mannenkoor en Apollo’s
kunst.
Uitvoerige veilingsboekjes à 25 cts. en toegangsbewijzen à 25 cts. en
toegangsbewijzen à 25 cts. per persoon verkrijgbaar bij Notaris MERTENS voornoemd.
13129.34
22 april 1912 Eindhoven, 21 April In de gisteravond gehouden vergadering van den
Raad dezer gemeente werd besloten eene concessie te verleenen aan de N. V.
Maatschappij Peelcentrale te ’s-Gravenhage, voor het leveren van electrischen stroom
voor licht en kracht, voor den tijd van dertig jaren, alzoo tot 1942, in deze
gemeente.
In dezelfde vergadering werd besloten van de gemeenten Stratum en Tongelre te
aanvaarden de concessie voor het leggen van gasleidingen en het leveren van gas in
die gemeenten.
23 april 1912 B o s c h b r a n d. Een hevige bosch- en heidebrand woedt in de
terreinen, gelegen tusschen de gemeenten Lierop en Heeze (N.-B.) De harde Oostenwind
wakkert de vuurzee nog steeds aan, zoodat aan blusschen voorloopig niet te denken
valt. De vuurgloed is tot in de gemeenten Stratum, Tongelre en Nuenen (omgeving van
Eindhoven) te zien.
17 juni 1912 SPORT. St. Georgiusgilde te Stratum 1512-1912.
Schoonste geheel in den optocht.
5e prijs: Bronzen Medaille St. Martinus, Tongelré
Voor de oude meest oorspronkelijke costumes werden de prijzen verdeeld:
1e prijs: St. Catharina te Tongelre.
2 augustus 1912 D e
s l a n g e n
v e r g e t e n. Te Tongelre (Nbr.) is
gisternamiddag brand uitgebroken in de woningen van J. en F. M., aan den Dommel, op
Coll. De brandweer was spoedig ter plaatse, doch men had vergeten de slangen (te
Tongelre zeggen ze: de darmen) mee te nemen, zoodat de woningen geheel afbrandden.
Eenig huisraad kon nog gered worden; van F. M. zijn inboedel en vee verbrand.
12 augustus 1912 Tentoonstelling te Dordrecht.
[…] voorop een groene ruiter van St. Servatius van Lieshout, gevolgd door zijn
clubgenooten, allen in groene uniformen en gewapend met een gouwenaar, waaruit lustig
werd gedampt; dan volgenden St. Sebastianus van Oorschot, St. Petrus van Woensel, St.
Martinus van Tongelre en St. Odulphus van Best. […]
Des middags werd op Boerendonck een wedstrijd in het vendelzwaaien gehouden, die veel
belangstelling genoot. De eerste prijs werd behaald door St. Martinus van Tongelre,
de tweede door St. Servatius van Lieshout.
6 oktober 1912 De Stct. n°. 233 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen: […]
g. N. V. P h i l i p ’ s
G l o e i l a m p e n f a b r i e k e n, te Eindhoven.
Doel: het voortzetten van de zaken tot heden gedreven door de te Eindhoven gevestigde
firma Philips & Co., en in het algemeen het fabriceeren van en handel drijven in
electrische gloeilampen of andere fabrikaten in den uitgebreidsten zin des woords, en
het verrichten van al hetgeen daartoe behoort, of daarmede in verband staat,
daaronder begrepen het deelnemen in andere soortgelijke ondernemingen. Duur : tot 31
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December 1962. Kapitaal: f6,000,000 verdeeld in 2500 cumulatief preferente en 3500
gewone aandeelen van f1000, waarvan alle gewone en 2250 der preferente aandeelen
geplaatst en volgestort. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2
directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. Voor de
eerste maal zijn benoemd tot directeuren de heeren G. L. F. Philips fabrikant, te
Eindhoven, en A. F. Philips, id., te Tongelre, en tot commissarissen de heeren : mr.
E. J. Philips, advocaat en procureur te Hilversum, H. L. Philips, kassier te
Zaltbommel, G. van Mesdag, lid der firma van Houten & Zn., te Hilversum, G H. de
Mares Oijens, lid van den raad van beheer van Labouchere Oijens & Co’s Bank te
Amsterdam, en O. H. Wagenaar Hummelinck, directeur der N. V. Hollandia, te ’sGravenhage.
12 oktober 1912
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M. v. d. E., timmerman te Tongelre, f3 of d. h., wegens beleediging.

18 oktober 1912 Bij onderhandsche, den 27 September 1912 geteekende akte, is
tusschen de heeren GERARD LEONARD FREDERIK PHILIPS en ANTON FREDERIK PHILIPS,
fabrikanten, wonende de eerste te Eindhoven, de tweede te Tongelre, te rekenen sinds
dien datum, ONTBONDEN de Vennootschap onder de firma “Philips en Co.”, gevestigd te
Eindhoven, ten doel hebbende het fabriceeren van gloeilampen en andere electrotechnische artikelen en het drijven van handel daarin.
De liquidatie zal door voornoemde heeren te zamen geschieden. 36454.14
26 oktober 1912 Eindhoven, 25 October. Op het nieuw emplacement van den spoorweg
alhier, onder de gemeenten Woensel en Tongelre, heerscht sinds eenigen tijd een
bedrijvige drukte, welke nog steeds toeneemt. Op het hooger gelegen gedeelte, weleer
met bosschen en struiken beplant, dat thans geëgaliseerd is, legt men nu een
decauville-spoor, waarover twee locomotieven de met heidezand gevulde kipwagens
zullen brengen naar de lagere wei- en bouwlanden langs de Dommel. Een electrisch
gedreven excavateur zal een uitgestrekte heidevlakte uitdiepen, om het benodigde zand
te leveren. De Mpij Peelcentrale alhier zal den electrischen stroom leveren, waarvoor
bereids de kabel door het Villapark is gelegd. Eerstdaags wordt de excavateur
verwacht en opgesteld, terwijl de locomotieven bereids zijn opgeborgen in een
machineloods.

3275

31 oktober 1912 TONGELRE. (N.-B.) De burgemeester dezer gemeente is op 75-jarigen
leeftijd overleden.
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31 oktober 1912 Bioscoop “Juliana”. […]
PROGRAMMA:
[…] 6. En dâorum Jaoneke. 1e Prijsbekroonde komische voordracht, wedstrijd Tongelre
op 27 October 1912 door Chr. v. Bussel.

3285

2 november 1912 Weert. Op den jl.Zondag door de tooneelvereeniging “Werkmans
Vriendenkring” te Tongelré (N. B.) uitgeschreven voordrachtenwedstrijd, mocht onze
gevierde Humorist, de heer Chrétien van Bussel, met zijne voordracht “En daorum
Jaoneke” onder 10 deelnemers, waarbij bekende eerste-klas krachten uit Rotterdam, Den
Bosch, Helmond enz., den eersten prijs, (zijn 38e bekroning) behalen.
7 december 1912
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[…] J. v. d. Wiel, van Tongelre; […] geslaagd

11 februari 1913 Wettelijke Winkelsluiting.
Burgemeester en Wethouders der gemeente Eindhoven hebben aan de gemeenteraden in de
aangrenzende gemeenten Woensel, Straten, Gestel en Tongers, medegedeeld, dat de Raad
der gemeente Eindhoven niet ongenegen is een verordening op de winkelsluiting in het
leven te roepen, mist de aangrenzende gemeenten tot een zelfden maatregel bereid
zijn. Door B. en W. van Eindhoven wordt thans bericht ingewacht.
10 maart 1913 M. van Poppel, leerlooiersknecht te Tongelre, wegens de door hem met
levensgevaar verrichte poging tot redding van twee kinderen uit de rivier de Dommel
te Eindhoven, op 27 December 1912;
9 april 1913 S t e u n. De kollekte de Stratum en Tongelre (bij Eindhoven) heeft
f65.28 opgebracht, aldus te verdeelen :
Ned. Bond […]
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12 april 1913 Tongelre. 11 April. Onze bekende tooneel vereeniging De Jonge Garde
zal a.s. Zondagavond weer van zich doen hooren. In het koffiehuis van de Mej. de Wed.
J. F. Martens zullen namelijk worden opgevoerd 1o Het sprekend portret van Oom Toon
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(anti-alcoholisch in drie bedrijven en Een fijne familieschaar, in en bedrijf.
Tusschen de bedrijven comische voordrachten. Wij wenschen den spelers veel succes en
een eivolle zaal.
15 april 1913 Tongelre, 14 April. Gisteren werd in een der lokalen van de R. C.
meisjesschool vergadering gehouden van de Mariavereeniging. […]
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20 mei 1913 Gevaarlijk spel. Een zoon van den heer W. Slager te Eindhoven werd
gisteravond met een schot in het hoofd onder Tongelre gevonden en zwaar gewond naar
het gasthuis te Eindhoven vervoerd. De oorzaak schuilt in een ongeluk, veroorzaakt
door het spelen met vuurwapenen.
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29 mei 1913 Bij Kon. besluit van 27 dezer is toestemming verleend aan J. L. van
Engeland, secretaris en ontvanger der gemeente Zesgehuchten, om tot wederopzeggens te
Tongelre te wonen.
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11 juni 1913 LEGER EN VLOOT.
Men meldt ons d.d. 10 Juni uit Eindhoven: Dezen middag circa 3 uur arriveerde onder
commando van den luitenant-kolonel H. Pothoff […betreft: Legeroefening in het
Villapark]
15 juni 1913 Militaire oefeningen te Eindhoven.
Men schrijft ons dd. 13 Juni uit Eindhoven:
Op 11 en 12 Juni jl. had te Eindhoven een belangwekkende militaire oefening plaats,
waarvoor door hooge militaire autoriteiten zeer veel belangstelling is getoond.
Gelijk reeds gemeld is, was de aanleidende oorzaak tot die oefening, dat twee
boerderijen. gelegen in het Villapark bij Eindhoven, door den heet A. Bisdom ter
beschikking werden gesteld van den kapitein Froger, om in staat van verdediging te
worden gebracht.
Genoemde kapitein had toen voor zijn compagnie, een sectie genie en de compagnie
wielrijders een oefening ontworpen, doch de regimentscommandant, luitenant-kolonel
Pothof, meende, dat van deze schoone gelegenheid meer kader en troepen moesten
profiteeren, waardoor uitbreiding van den oorspronkelijken opzet gegeven werd.
Zoo hebben aan de oefening deelgenomen een 625 man van het 6e en 17e regiment
infanterie, 3 sectiën inf.-mitrailleurs, 25 man genietroepen, het benzine-zuurstofzoeklicht, de IIIe compagnie wielrijders, een escadron cavalerie uit Tilburg, het
korps verkenners uit Tilburg, een een aantal leden van het korps motorwielrijders. De
Heer v. d. Burg die als vlieger zijn diensten zou bewijzen, kon door een elders te
houden demonstratie niet als zoodanig werkzaam zijn. Van alle zijden werd in Tilburg
en Eindhoven medewerking verleend. De heer A. Bisdom stelde niet slechts zijn
boerderijen beschikbaar, doch offerde dag- en nachtrust om de oefening te doen
slagen.
Buitengewoon goede diensten hebben de verkenners uit Tilburg en Eindhoven bewezen, in
’t bijzonder luitenant Boot te Tilburg en luitenant Kühler te Eindhoven.
De infanterie uit Breda marcheerde in 2 dagmarschen naar Eindhoven. De eerste nacht
overnachtten onderofficieren en minderen in het leegstaande Trappistenklooster te
Tilburg, waar zij door den abt zeer gastvrij werden ontvangen. Te Eindhoven logeerde
de troep in een leegstaande lucifersfabriek, door den directeur der Meier. tram, den
heer Kroon, welwillend beschikbaar gesteld, terwijl de officieren door verschillende
families in Eindhoven en omtrek te logeeren waren gevraagd. De gemeente zorgde voor
water en gas.
10 Juni werd den geheelen dag gewerkt en gewichtig was de arbeid, dien infanterie en
genie dien dag gepresteerd hebben. Aangenomen was, dat een gedeelte van het
spoorwegemplacement, het station te Eindhoven en een gedeelte van het Villapark een
regelingsetappeplaats vormden. Deze etappeplaats werd nu in het Noorden en in het
Zuiden door veldversterkingen verdedigd, terwijl het Oost- en Westfront gemarkeerd
waren. Het Noordfront ten Westen van Tongelre bestond uit 2 steunpunten, 3
groepsversterkingen, ieder geschikt voor eene compie., en een tusschenlinie, achter
een meer gelegen, voor twee compn. Uit de groep versterkingen kon naar alle kanten
vuur worden gebracht, dus ook over het meer voor langs de stelling. De
linkergroepversterking onder 1e luit. Sinia lag geheel in ’t bosch. De tusschenlinie
(kap. Bijvoet) lag schilderachtig achter het meer en was eveneens geheel in een bosch
verborgen, terwijl de rechtergroepversterking (1e-luit. v. d. Schrieck) op een hoogte
was gelegen. Tot het maken van schuilplaatsen kon beschikt worden over al het
spoorwegmaterieel (rails, dwarsliggers enz) en een massa gekapte denneboomen. Een
bosch vóór de tusschenlinie moest gedeeltelijk gekapt worden. De eigenaren, de heeren
Bisdom, jhr. de Kuyper, de burgemeester van Tongelre, de heer Van Engeland, hadden
vooraf hunne welwillende toestemming verleend. Het Zuidfront werd gevormd door de
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beide boerderijen en enkele daar tusschen gelegen loopgraven. Eene boerderij stond
onder leiding van kapit. Dhont, de andere onder luitenant der genie Ter Kühle. Voor
het Noordfront waren onder leiding van luitenant Koormans, schijnstellingen
aangelegd, die zooals altijd succes hadden, daar de verkennende organen de
schijnstelling voor de werkelijke stelling aanzagen en de laatste niet ontdekte.
In den nacht van 11 op 12 Juni hadden verkenningen en schermutselingen plaats,
tusschen een verdedigend en een aanvallend gedeelte, waarbij het zoeklicht uitstekend
werkte, terwijl 12 Juni in de vroegte de hoofdaanval ondernomen werd, onder noodweer.
Om 10 uur 18 arriveerde Z.E. de minister van oorlog, vergezeld van zijn adjudant, den
kapitein de Chuaq en den luit.-kol. van den gen. staf Bunger, om de versterkingen in
oogenschouw te nemen.
Voorts merkten we op den majoor v. d. gen. staf Tonnet; generaal-majoor Bruce,
commandant 3e divisie; luit.-adj. Ten Broeke Hoekstra, Burger, chef van den gen. staf
(veldleger) ; ritmeester Maris; kapt. b/d. veld-art. Van Dam van Isselt; Leers, kapt.
der 4e brigade infant.; Grevink, kolonel 6e brigade ; adj.-kap. Boekholt; kap.ingenieur Boekholt; luit.-ingenieur de Dorde; lt.-generaal Snijders, chef v. d. gen.
staf.
Zeer zeker heeft deze oefening er het hare toe bijgedragen om de kracht van doelmatig
toegepaste terreinversterkingen te doen uitkomen en de deelnemers behalve de kleine
technische details geleerd, hoe terreinen gebruikt moeten worden. De verkennende
organen zullen gemerkt hebben, dat zij ongeveer niets zien en vaak verkeerd zien.
De infanterie marcheert heden naar Tilburg en morgen naar Breda terug.
De zonen van Mars hebben hier heel wat drukte en vroolijkheid gebracht tijdens hun
kort verblijf. Gisteravond gaf de Philips Harmonie, die vooraf een nieuw vaandel ten
geschenke had ontvangen, een openbare uitvoering in de muziektent op de markt,
terwijl de Harmonie Apollo’s Lust in haar gebouw de militaire autoriteiten een extra
concert aanbood, waarbij ’t zeer gezellig toeging.
17 september 1913 Te Tongelre is Maandag een kind van 14 maanden van den schilder C.
Cuyten in een kuip met water verdronken.
17 september 1913 Het verloop van de actie der Tabaksbewerkers.
[…] De heeren fabrikanten aldaar kunnen het blijkbaar nog niet verkroppen, dat
Eindhoven met Den Bosch is gelijk gesteld, dat in beide plaatsen hetzelfde loon moet
worden betaald. Kort nadat de uitspraak was gevallen, poogde men reeds aan deze
beslissing te ontkomen en haar zooveel mogelijk te negeeren, door de gemeente
Stratum, Gestel, Tongelre, Strijp en Woensel, uit te schakelen van het gebied
waarvoor de 1e klas loonregeling tegelijk met de beslissing voor Eindhoven was
vastgesteld. Deze toeleg is echter mislukt. […]
9 oktober 1913 Over koekjes. Zekere heer S. te Woensel, die op het gebied van
flesschentrekkerij zich in een gunstige reputatie mag verheugen, bestelde bij de
firma Y. te Rotterdam, twee kisten, inhoudende 48 blikken met koekjes, tot een
gezamenlijk bedrag van f49. De koekjes mochten niet gezonden worden naar het station
Eindhoven, daar was S. te goed bekend, doch moesten worden geadresseerd naar het
station Nuenen-Tongelré. B. te Tongelré (die vermoedelijk met S. gemeene zaak
maakte), ging de koekjes aan het station Nuenen-Tongelré afhalen, deponeerde ze ten
zijnen huize en trachtte ze voor een bedrag van f32.50 te verkoopen.
Toen betaling der koekjes achterwege bleef, scheen de firma Y. te Rotterdam lont te
ruiken en steld een onderzoek in. Het gevolg hiervan was dat B. te Tongelré een
telegram kreeg om om 2.42 n.m. te Eindhoven aan den trein te zijn. B. ging, er heen
en zijn vrouw was alleen thuis.
Bij de vrouw van B. kwamen toen twee personen met een karretje – later bleek dat zij
waren gezonden door de firma Y., te Rotterdam – die de koekjes voor f32,50 kochten ze
op de kar laadden en zonder betaling de plaat poetsten. De vrouw van B. liep ze nog
luid schreeuwend na, doch ze reden kalm door, schrijft De Tijd. Zoo werden de
bedriegers bedrogen en mag zich de firma Y., te Rotterdam, weer in het bezit harer
koekjes verheugen.
1 november 1913 De tramwegen van Noord-Brabant door W.J.M. Leideritz
Een grote slag voor EG betekende de opening van de spoorlijn Eindhoven-Weert op 1
november 1913, die dadelijk al veel passagiers aan de tram onttrok.
6 december 1913 HET SLOT LOCHTENBURG.
Men schrijft uit St. Oedenrode aan de Msb.:
Een der voornaamste sloten van St. Oedenrode was het slot Lochtenburg.
De stichter is niet met zekerheid bekend, maar men houdt er voor een der Graven van
Taxandrie. Het lag binnen de oude vrijheid en werd door de Dommel afgesloten. Al het
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land dat thans de Hoef en de Neul wordt genoemd behoorde aan dit slot. Vroeger droeg
het een anderen naam, namelijk Veedenhuizen. Grammay noemt het in zijn Brabantia het
adelijk huis Terweij.
Thans wordt het niet anders geheeten dan Lochtenburg Van 't kasteel is niets meer te
zien dan een put. De boerderij en eenige woningen daarbij dragen echter nog dien
naam.
In 't begin der 16e eeuw was dit goed het eigendom van de ahellijke familie de Jeger.
Jonkh. Godaard de Jeger verbouwde het ten jare 1617. Van deze verbouwing bestaat nog
eene teekening. Door het huwelijk van baron van Buninknausen met Maria Beatrix de
Jeger, de erfopname, werd de naam van den bezitter veranderd. In 1804 werd dit goed
door den baron van Ster nefels verkocht aan Mr. de Jong voor de som van 5700 gulden.
Tevens werd het rech. der Gruijke verkocht aan den zelfden kooper voor de som van 962
gulden. Dit recht behoorde aan dit slot en werd geheven over Rode, Schijndel, Son,
Breugel en Liempde.
Kort daarop werd het oud en sterk gebouw lot den grond toe afgebroken, behalve de
boerenwoning, koetshuis en paardenstal, welke tot woningen werd ingericht Dit alles
herinnert ons nu nog aan het oude Lochtenburg, dat met zijn weiland zich uitstrekte
tot de oude Ameijde of slagboom als einde van de vrijheid. Een stuk land, aan de
overzijde van den weg, voorbij het slot Henkenshage, draagt nu nog den naam, van
Ameijakker.
De voornaamste reden waarom wij de geschiedenis van Lochtenburg mededeelen is, dat
dit slot in de droevige dagen der vervolging de schuilplaats is geweest voor den
herder der parochie.
In dit slot werd in stilte de H. Mis gelezen: hier werd bewaard, wat den Katholiek
heilig is.
Daarom verdient ook de nobele familie de Jeôgier de dankbaarheid van alle
Katholieken. Zij voerde met recht een zwaard in haar wapen en beschermde de rechten
der verdrukten zonder vrees voor bedreiging.
In een officieel stuk van het Archief der Gemeente lezen wij, dat de schout Jhr.
Proenings van Deventer met den vorster te vergeefs de kerkornamenten bij Jonkheer de
Jeger hadden gerequireerd. Later ontstond hierover twist tusschen den schout en den
vorster, toen deze bleef weigeren om de ornamenten uit het slot te halen. De schout
sloeg den vorster met een stok een blauw oog. Getuigen verklaarden den 18 Febr. 1653,
dat de vorster bij 't slaan alleen met met open armen zonder geweer op den schout is
toegeloopen en dat zij zoo beiden ter aarde zijn gevallen. Het is onbekend, of aan
dit bevel van den schout later uitvoering gegeven is.
3 januari 1914 TWEE WATERMOLENS.,
Men schrijft uit St. Oedenrode aan de Msbd;
Tot de oudheden van ons dorp behooren zonder twijfel de twee watermolens van welke
een gelegen is midden in de kom, de andere op een uur afstand. Beiden staan op de
rivier de Dommel.
De eerste komt onder den naam van Borchmolen voor in een brief van den laatsten
December 1421, waarin Marcelis de Luwe, den Hertog van Brabant aantoont, dat hij in
leen had het goed Ten Boogaarde (op 't Schoor) maar dat de borchmolen zijn eigen goed
was.
In 1563 behoorde deze graan en olie molen aan de familie Tiebos en later aan de
familie de Jeger, tot het jaar 1793, toen hij verkocht werd aan Nicolaas Koek, die
hem geheel restaureerde ener nog een volmolen bijvoegde.
Thans is hij in 't bezit van de Gebroeders Kemps en draagt alle teekenen van
ouderdom.
De tweede watermolen is die van Wolfswinkel en overtreft door zijn naam zeker zijn
concurrent in waardigheid.
Het geslacht toch van Wolfswinkel is een van de oudste geslachten van Taxandrie en
voert de drie molenijzers in zijn wapen.
Het komt niet ongegrond voor, dat een der Graven van Taxandrie het goed Wolfswinkel
aan een zijner zonen heeft geschonken en hij Heer van Wolfswinkel werd genoemd. Later
is deze heerlijkheid aan den Hertog van Brabant gekomen en werd in 1331 aan Edmond 'd
Acquis als leengoed gegeven. Zij bestond eertijds in eene omwaterde hoeve (thans
Waterhoef genoemd) met een koren en oliemolen.
Heerlijke rechten van jacht en visscherij waren aan deze hoeve verbonden Later werd
de molen van de heerlijkheid gescheiden en was in 1650 eigendom van de familie de
Jeger. In 1715 werd hij verkocht aan Graaf van Berlo en in 1722 aan Johan Carel Baron
de Jeger, Heer van Eckart voor ruim 6000 gulden. Den 14 September werd deze molen bij
het naderen der Franschen door de Engelsche en Hannoversche troepen in brand
gestoken, doch werd na verloop van eenige jaren weer opgebouwd. Een gedeelte van
Wolfswinkel bestaande in eene kleinere hoeve zonder titel, werd in 't jaar 1804 bij
testamentaire beschikking aan den arme van St. Oedenrode vermaakt door Douariaire

Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde berichten over Tongelre (Eindhoven)

3515

Baron Carel de Jeger, heer van Eckart, geb. Ram van Schalkwijk. Dit legaat is een
nieuw bewijs van de nauwe betrekkingen tusschen de edele familie de Jeger en St.
Oedenrode.
3 februari 1914 Zuster Maria Gerardus. Te Tongelre is Vrijdag overleden Eerwaarde
Zuster Maria Gerardus (in wereld Mejuffrouw Petronella M. R. Snijders van de
Congregatie der Zusters […]
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28 februari 1914 Van het Carnaval. Aan de haven van het Eindhovensch Kanaal te
Eindhoven speelde zich Dinsdag op den laten namiddag een leuk toneeltje af.[…]
vanwaar hij ijlings over akkers en velden vluchtte naar den Tongelréschen weg,
teneinde een veilige schuilplaats te zoeken […]
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3 maart 1914 Beesel. In den laatsten tijd werden onder deze gemeente en de gem.
Swalmen kippen gestolen, waarvan de dader(s) onbekend ?ven. Door de ijverige
nasporingen van den brigadier der marechaussee Michiels [in] Reuver, vergezeld van
den gemeenteveldwachter Machiels te Maasniel, mocht het gelukken als verdachte te
Roermond aan te houden en aan de justitie over te leveren, A. v. d. E., oud 50 jaar,
timmerman, wonende te Tongelre, die na een verhoor te hebben ondergaan, op
rechterlijk bevel in de gevangenis aldaar werd opgesloten.
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4 april 1914 M. v. d. E., 52 j., koopman te Tongelre, thans alhier gedetineerd,
aangeklaagd van diefstal van kippen, ten nadeele van A. Hendrix te Beesel, in den
nacht van 18 op 19 Februari en in den nacht van 26 op 27 Febr. Eisch 1 j. gev.
28 mei 1914 Akte-examens l. o.
- 27 Mei. Geëx. ; W. van Otterdijk, Tongelre;
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4 mei 1914
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13 juni 1914 Verder stond terecht M. v. d. E., 52 jaar, koopman te Tongelre,
gedetineerd, door de Roermondsche rechtbank wegens diefstal van 22 kippen en 2 hanen,
ten nadeele van Andreas Hendriks te Beesel veroordeeld tot een jaar gev.-stratf.
Eisch vonnis bevestigd.
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[desertie o.i.d. van een Tongelrese soldaat.]

2 juli 1914 Door den gemeenteraad van Tongelre bij Eindhoven werd aanbesteed het
maken van een nieuwen kunstweg van Zesgehuchten over Tongelre van Woensel met zijtak
van Geldrop. Laagste inschrijver was A. van Gestel te Zesgehugten met f98.428.
9 september 1914 Staat van beleg. Bij Kon. Besluit van 8 Sept. (St. Bl. No. 448) in
de Staatscourant van gisterenavond afgekondigd zijn, met ingang van genoemden datum,
de volgende gemeenten of gedeelten van gemeenten in staat van beleg verklaard: NoordBrabant: […] Heeze, Zes Gehugten, Stratum, Eindhoven, Strijp, Woensel, Tongelre,
Nunen Gerwen en Nederwetten, Lieshout, […]
14 november 1914 W. D., 46 j., landbouwer te Tongelre, aangeklaagd van overtreding
weggeldbelasting in Noord-Brabant. Eisch f1 of 5 d. h.
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30 januari 1915 [betreft de oprichting van een R. K. Vereeniging voor
politiebeambten.]
5 mei 1915 ’s-HERTOGENBOSCH. De directie van de N. B. D. S. heeft in overleg met de
Maatschappij tot Exploitatie van S. S. aan alle betrokken gemeentebesturen in OosNoord-Brabant, in verband met het leggen van een spoorweg met gewone spoorwijdte,
medegedeeld, dat de gemeenten tesamen 20 pct. Der kosten van aanleg moeten storten om
deze n spoorweg tot stand te brengen. Indien de betrokken gemeenten den
voorgeschreven steun van 20 pct. Zullen waarborgen, zullen rijk en provincie ook hun
medewerking verleenen.
De lijnen zullen aldus loopen: van Eindhoven S. S., Woensel, Tongelre, Nuenen,
Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek-en-Donk, naar Gemert; St.-Antonis en Boxmeer S. S. […]
17 mei 1915 Eindhoven, 15 Mei. Het Steuncomité, gemeenschappelijk ingesteld voor de
gemeenten Eindhoven, Gestel, Stratum, Tongelré en Woensel, heeft besloten de
wekenlijksche uitkeeringen geleidelijk te verminderen tot ½ der normale toelagen en
dan te overwegen, of al dan niet kan worden afgezien van verdere hulp, in verband met
den financieelen en oeconomischen toestand der arbeiders in dit nijverheidsgebied.
Als gevolg van dit besluit zullen wel meerdere aanvragen om bedeeling inkomen bij de
onderscheidene liefdadigheidsinstellingen en armbesturen wier taak dezen winter voor
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een groot gedeelte kon overgenomen worden door de gemelde “noodorganisatie”. Ook door
de omstandigheid, dat sinds eene week de St. Vincentiusvereeniging alhier heeft
moeten ophouden met het verschaffen – geregeld tweemaal daags – van warm eten, dat in
de militaire keukens te dezer stede overbleef, wegens gebrek aan samenwerking met het
ondergeschikte personeel dier keukens, - dat thans het overschietende eten als
spoeling voor de varkens kan te gelde maken – zullen zwaardere eischen aan
particuliere en openbare liefdadigheid gesteld worden. De beteekenis van het niet
meer beschikbaar stellen van ’t dagelijks volksvoedsel wordt beter beseft als men
weet, welken omvang die spijsbedeeling had aangenomen: circa 40-90 gezinnen meldden
zich voor het in ontvangst nemen van dat overgebleven smakelijk eten aan.
17 juni 1915 Eindhoven, 16 Juni. Door eene combinatie van particulieren en
industrieelen is besloten tot aankoop van 1½ H.A. grond, gelegen onder de gemeente
Tongelré nabij het nieuwe vergroote complacement der S.S. ten einde over te gaan tot
exploitatie van een ijzerconstructie-werkplaats. De plannen om deze industrie langs
het Eindhovensch Kanaal naar de gemeente Geldrop te vestigen, heeft men laten varen.
- Met begrijpelijke teleurstelling vernam men, dat de regeling tot goedkoope
broodvoorziening, zooals die gemeenschappelijk door de gemeentebesturen van
Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelré en Woensel is ontworpen, niet is
goedgekeurd, zoodat vooralsnog geen gelegenheid bestaat om goedkoop ongebuild
tarwebrood te koopen, wat te meer zal betreurd worden, nu het Steuncomité voor deze
omgeving zijne wekelijksche uitkeeringen in geld geleidelijk heeft gestaakt.
21 juni 1915 De inwoners van Tongelre v. d. Heyde en Liebregts doen succesvol mee
met een cross country loop.
10 juli 1915 H. Meerstadt, wagenmeester S.S., van Tongelre naar Stationsplein 15.
[te Roermond]
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14 december 1915 J. Th. Willemsen, machinist S. S., van E. Casimirstraat 6 [te
Roermond] naar Tongelre.
27 december 1915 Z. D. H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop van ’s Bosch heeft benoemd
den Weleerw. Heer C. J. C. van Oerle, die tevens belast is met de oprichting eener
nieuwe parochie onder Stratum-Tongelre;
7 februari 1916 De bevolking van onze streek voor 400 jaar.
H. N. Ouwerling schrijft in de "Zuid-Willemvaart":
In 't jaar 1526 heeft er een volkstelling plaats gehad, of beter gezegd, een teling
der woningen in de Meierij van 's Hertogenbosch.
Uit de gegevens, die we daaromtrent hebben, valt het niet moeilijk de bevolking van
ons gewest zoo ongeveer vast te stellen.
We zullen kunnen zien, dat onze plaatsen zeer in zielental zijn vooruitgegaan, maar
men houde in 't oog, dat de zaak over 4 eeuwen loopt.
Ook in 1796 is er een volkstelling gehouden.
Als men de cijfers van 1526 en die van 1796 met elkaar vergelijkt, dan we maar weinig
vooruitgang in een tijdsbestek van 270 jaar!
We hoeven dus niet te vragen welke jaren van welvaart daartusschen liggen. Die 270
jaar zijn als 't ware een lange tijd geweest van oorlog en ellende. De historie van
ieder onzer dorpen is één lange lijdensgeschiedenis.
Ziehier enkele uitkomsten van 't onderzoek. (1)
Helmond
2000 — 2488
Bakel
1000 — 1147
Deurne en Vlierden
1600 — 3085
Asten
1400 — 2281
Someren
1700 — 2440
Mierlo
1200 — 1573
Lierop
550 - 878
Heeze en Zes Gehuchten
2100 — 1790
Leende
1600 - 1310
Maarheeze en Soerendonk
1000 - 1177
Budel
500 — 1813
Schijndel
1400 — 3116
Vechel
1400 — 8272
Erp
1300 — 1710
Aarle en Beek
1600 — 2097
Stiphout
450 — 408
Lieshout
750 — 826
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Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1450 — 1939
Tongelre
550 — 746
Geldrop
650 - 800
Son en Breugel
1400 — 1570
St. Oedenrode
2000 — 2811
In de Meierij liggen thans volkrijke gemeenten, gelijk bv. Tilburg, Woensel, Osch,
Waalwijk, Vucht, Boxtel en andere.
Vier eeuwen geleden was de bevolking dier groote plaatsen, vrij gering.
Tilburg
2500 — 8552
Loon-op-Zand
1100 — 3500
Vucht
1550 — 1343
Waalwijk
800 — 1408
Oisterwijk
2700 — 1655
Boxtel.
2100 — 2635
Oirschot en Best
3700 — 4855
Valkenswaard
600 — 1074
Eindhoven
1050 — 1959
Stratum
350 — 452
Gestel en Blaarthem
600 — 807
Woensel
1050 — 2150
Osch
1900 — 2766
Heel Peelland ging met een goede 11000 inwoners in bijna 3 eeuwen tijds vooruit. Dat
is met zoowat 40 per jaar.
Of slechte toestanden ook de ontwikkeling van een volk tegenhouden!
(1) Achter iedere plaatsnaam staan twee getallen; 't eerste geeft de uitkomsten der telling
van 1526, 't tweede die van 1796.

11 maart 1916 J. D., 25 j., fruithandelaar te Tongelre aangeklaagd van poging tot
doodslag op den onbezoldigden Rijksveldwachter L. Vostermans in het jachtveld te
Mierlo in de nacht van 3 op 4 Dec. althans van bedreiging met doodslag. Eisch 1 j.,
en 6 m. gev. straf,
25 maart 1916 J. D., 25 j., fruithandelaar te Tongelre, 2 jaar gev. met aftrek
voorarrest, wegens mishandeling met doodelijk gevolg.
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26 maart 1916

invaliditeit van de onderwijzer P. J. Maas uit Tongelre

4 juni 1916 EINDHOVEN. De gemeenteraad heeft gisteren met 8-3 stemmen beschikt op
aanvrage om subsidie of renteloos voorschot voor den bouw van een kath. Kerk in het
villapark te Tongelré, omdat, naar B. en W. mededeelden, in de buitengemeente de
noodzakelijkheid daarvan niet bestaat.
10 juni 1916 - Het gerechtshof te ’s Bosch deed uitspraak in de zaak tegen J. D.,
fruithandelaar te Tongelre, beklaagd van poging tot doodslag in den nacht van 3 op 4
Dec. 1915 te Mierlo op den jachtopziener L. V.
De Rechtbank te Roermond had bekl. veroordeeld tot twee jaren gevangenisstr.
Het Hof vernietigde dit vonnis, sprak beklaagde vrij van de poging tot doodslag en
veroordeelde hem wegens bedreiging met een misdrijf tegen het leven tot een jaar
gevangenisstraf, onder aftrek van het voorarrest.
31 juli 1916 Z. D. H. Mgr. W. van de Ven, Bisschop van ’s Bosch, heeft benoemd tot
kapelaan te Tongelre den weleerw. Heer H. G. Verhoeven, die kapelaan was te
Maarheeze;
5 september 1916 Levensmoede. De 16-jarige V. te Tongelre werd in de Tongelresche
bosschen dood aan een strop gevonden, die aan een boom was bevestigd. Hij werkte bij
de firma De H., weverij te Eindhoven, en zou, naar vernomen wordt, een teleurstelling
hebben ondervonden betreffende eene loonsverhooging.
14 september 1916 Deurne. Zekere M. v. d. E. uit Tongelre dezer dagen te Blerick
door de politie gearresteerd, verdacht van talrijke kippendiefstallen alhier, te
Liessel, Neerkant, Asten en Meijel gepleegd, werd gisterenmorgen door onze politie
geboeid naar Roermond overgebracht.
28 september 1916 Tramplannen in Oost-Noordbrabant.
De Maasbuurtspoorwegen zijn, gelijk wij meldden, van plan tramwegen aan te leggen in
oostelijk Noord Brabant.
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De bedoeling is een viertal lijnen door en langs het PeelCentrum te leggen, waar
voor reeds druk opnemingen en opmetingen worden gedaan. De Zwillv. vat de plannen als
volgt samen:
1e lijn: van Eindhoven over Tongelre, Nuenen, Lieshout, bij Beek en Donk over de Zuid
Willemsvaart, over Gemert, St. Anthonis, naar Boxmeer (Noord Peelgebied};
2e lijn: […]
3 oktober 1916
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[advertentie voor] de verkoop van griendhout

9 november 1916 Eindhoven, 8 Nov. De gemeenteraad vergaderde gisterenavond. […] De
particuliere bad- en zweminrichting werd aangekocht, om een gemeentelijke
badgelegenheid te maken. Ingesteld werd een Levensmiddelenbedrijf, gemeenschappelijk
voor de gemeenten Eindhoven, Stratum, Woensel, Gestel, Strijp en Tongelré; aan B. en
W. werd een blanco crediet toegestaan tot uitvoering van de Distributie-wet, terwijl
bepaald werd, dat de kosen tot dekking dier uitgaven zullen worden gevonden uit de
heffing van opcenten op den Hoofdelijken Omslag.
[verder over de crisis in de sigarenindustrie…]
4 april 1917

werkloosheidsverzekering

7 april 1917 Notaris Mertens te Geldrop zal te Tongelre op Donderdag 19 April 1917,
v.m. 10 uur, voor en ten huize van de kinderen H. Lammers, Publiek Verkoopen: 5
Kasten, tafels, stoelen, spiegel, schilderijen, beelden onder stolp, fornuisketel,
kachels, ledikant met matras, keukengerief, baktrog, groote waschkuip, kruiwagen,
brandhout enz.
196-19
6 juni 1917 Annexatie.
Men meldt uit Eindhoven:
De annexatieplannen van de gemeenten Stratum, Woensel, Gestel, Strijp en Tongerlé bij
Eindhoven kunnen eerlang tegemoet gezien worden en zullen spoedig in de
respectievelijke raden ter tafel gebracht worden.
24 juli 1917 H o u t d i e f s t a l l e n. Men meldt ons uit Eindhoven: Het is
schrikbarend hoe de houtdiefstallen in de laatste weken in geheel den omtrek zijn
toegenomen. In Stratum, Strijp, Woensel, Tongelre, Valkenswaard, Aalst, enz., enz.,
zijn de laatste 14 dagen, naar men van bevoegde zijde meegedeeld wordt, 213 processen
verbaal opgemaakt.
30 juli 1917 Werkloosheidsverzekering.
Men meldt ons uit Eindhoven:
De eigenaardige ligging van Eindhoven en de vijf ingegroeide gemeenten: Gestel,
Strijp, Woensel, Tongelré en Stratum, heeft op het gebied der distributie reeds tot
vele moeilijkheden aanleiding gegeven. De respectieve gemeenteraden konden het ook
niet eens worden over de verdeeling der kosten, voortvloende uit de
werkloosheidsverzekering. […]
Aan de hand van de verstrekte gegevens zouden de betreffende kosten dan bedragen:
Eindhoven
28 pCt.
of
f 1176.35
Gestel
10 3/8 pCt.
of
- 435.88
Stratum
16 ¾ pCt.
of
- 703.71
Strijp
12 1/8 pCt.
of
- 509.40
Woensel
24 pCt.
of
- 1008.30
Tongelré
8 ¾ pCt.
of
- 367.61
Volgens het vroeger voorstel naar het verhoudingscijfer van het Alg. Steuncomité
zouden de kosten bedragen:
Eindhoven
33½ pCt.
of
f 1414.22
Gestel
9 ½ pCt.
of
- 394.96
Stratum
18 ½ pCt.
of
- 780.37
Strijp
9 ½ pCt.
of
- 394.96
Woensel
21 ½ pCt.
of
- 398.22
Tongelré
7½ pCt.
of
- 318.52
14 augustus 1917 ?? Blad No. 188 bevat de statuten der naamlooze vennootschappen:
k. Electrische Broodfabriek “de Vlijt”, te Tongelre
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22 december 1917 Notaris Schrijven te Eindhoven […] openbaar verkoopen: 102 zware
lange Eikeboomen staande onder de Gemeente Tongelre, aan het perceel “Riggelen” bij
de Echartsche brug.
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10 januari 1918 Gisternamiddag overleed in het Liefdegesticht te Tongelre de
ZeerEerw. Heer P. van de Gevel, gewezen pastoor van Middelbeers, tijdig voorzien van
de laatste H.H. Sacramenten.
27 april 1918
van Tongelre

Gevestigd [waar?] W. J. E. Linnebank, uitvoerder, Kanonstraat 41bis

10 juli 1918 [betreffende verkiezingen] In Eindhoven 962 katholieken en 111
socialisten; Stratum 1021 en 171 socialisten; Strijp 837 katholieken en 177
socialisten; Tongelré 527 katholieken en 25 socialisten; Woensel 1922 katholieken en
428 socialisten. […]
16 juli 1918 EINDHOVEN. Alle bescheiden en teekeningen betrekking hebbende op de
annexatie van Eindhoven, Woensel, Strijp, Stratum, Gestel en Tongelre zijn thans
ingekomen. Een afzonderlijk voorstel is bijgevoegd, om een gedeelte van Woensel bij
Eindhoven te voegen. Alle burgemeesters, behalve die van Woensel, benevens alle
ambtenaren treden af. Hun wachtgeld, gelijk aan hun salaris, blijft hun verzekerd tot
19 Janauri 1929.
23 juli 1918 Spaansche griep.
Wij vernemen, dat op de Philips’ Fabrieken en kantoren te Eindhoven enkele honderden
menschen lijdende zijn aan bovenvermelde ziekte. Bij de sigarenfabriek der firma v.
Gardingen & Co, werden c.a. 100 personen naar huis gezonden, die door de ziekte waren
aangetast. Herhaaldelijk komt het voor, dat personen op de straat flauw vallen.
Vanmorgen nog een meisje te Tongelre, dat onmiddellijk naar het gasthuis werd
getransporteerd. Ook onder de alhier gestationneerde militairen moeten zich
verscheidene gevallen voordoen. De ziekte laat zich echter hier niet ernstig aanzien
en er zijn gelukkig nog geen sterfgevallen te vermelden.
30 juli 1918 De Eindhovensche annexatieplannen.
Onze Eindhovensche korrespondent schrijft: De gemeente Eindhoven zal – de
wetsontwerpen liggen er reeds – de omliggende gemeenten Stratum, Woensel, Gestel,
Strijp en Tongelre gaan vereenigen tot één “groot Eindhoven”. […]
Voor een groepje boeren, die in de gehuchten Acht, Vlokhoven en Eckart wonen, moeten
de sociale belangen van de daar wonende arbeidersbevolking (ongeveer 1300 van de 2000
zielen) worden opgeofferd.
In dat Eckart domineert jhr. Mr. Smits-Regout met zijn “Heerlijkheid”. Deze jonkheer
is lid van Gedeputeerde Staten en het publiek spreekt openlijk uit dat om het
persoonlijk belang van dezen kasteelbewoner, de randgemeente “Nieuw-Woensel” gevormd
moet worden, […]
2 november 1918 Vluchtelingen.
Komst vluchtelingen stopgezet.
Uit Eindhoven wordt gemeld aan het Hbl., dat ingevolge de opdracht van onze regeering
de aanvoer van vluchtelingen over onze grens met ingang van 1 Nov is stopgezet.
De Duitsche autoriteit is te dezer zake onderricht. Nederlandsche grensofficieren
zullen zulks ten overvloede aan Duitsche grensofficieren mededeelen. Hiermede is
tevens het praatje den kop ongedrukt, alsof de militaire organisatie ten opzichte van
het vluchtelingenvervoer zou zijn vast geraakt. Men vertelde nu gisteren te Eindhoven
dat verzuimd werd om treinen voor vervoer aan te vragen, waarvan te Eindhoven
opstopping van personen het gevolg was. De zaak is echter dat reeds gisteren op bevel
van hoogerhand niet meer over treinmateriaal voor vervoer van uitgewekenen mocht
beschikt worden. Vandaar het vervoer op karren.
De commandant van Limburg seinde nog dat heden geen afvoer meer naar Roermond mag
geschieden.
31 oktober 1918 Eindhoven, 31 October 1918. Hedenmiddag aanschouwden we hier in de
stad een tooneel, zooals we ons kunnen voorstellen, dat het aan de grenzen plaats
vindt. 120 karren met vluchtelingen, alle komende van de grens bij Borkel en Schaft
en op gerequireerde karren gezeten, marcheerden midden door ons stadje. Te begrijpen
was, dat massa’s menschen op de been waren om dit wondere tooneel gade te slaan. Naar
schatting kwamen met deze colonne ongeveer 800 vluchtelingen aan, die in
verschillende openbare gebouwen te Strijp, Stratum, Tongelre en Woensel zullen worden
ondergebracht. Op dit oogenblik vertoeven in Eindhoven dus om en om 2000
vluchtelingen. Vanzelf sprekend wordt verlangend uitgezien naar middelen om deze
groepen verder te zenden.
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26 november 1918 Roofmoord.
Men seint ons uit Eindhoven: Gisteravond is de alleen wonende 45-jarige Berkvens te
Tongelre bij Eindhoven vermoord. De man, een rijwielreparateur en geweermaker kreeg
tegen 5 uur een bezoek van drie jongemannen die hem een geweer ter reparatie kwamen
brengen. Eenigen tijd later hoorden naast wonenden den man kermen. De deur was
gesloten en voor men zich toegang tot de woning had verschaft, vond men de man zwaar
bloedend op den grond liggen. De onverlaten hadden hem met een ter plaatse gevonden
bijl de hersens in geslagen. Enkele uren later is het slachtoffer overleden.
Roofzucht moet de drijfveer tot den moord zijn geweest, daar een aanzienlijk bedrag
aan geld vermist wordt. De politie is op spoor naar de daders.
27 november 1918 Moord! – Gisteravond is de alleenwonende A. B. te Tongelré door
enkele bandieten overvallen en lafhartig vermoord. Toen men het slachtoffer vond,
wiens hoofd door bijlslagen vreeselijk misvormd was, leefde de ongelukkige nog en
werd overgebracht naar het gasthuis te Eindhoven, alwaar hij eenige oogenblikken
later overleed. Blijkbaar is diefstal de aanleiding egweest voor dezen moord, daar
verschillende dingen van waarde worden vermist. De rijkspolitie die de zaak in handen
heeft, mocht tot op heden geen spoor der daders ontdekken.
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3 december 1918 De roofmoord te Tongelre.
In verband met den moord te Tongelre de vorige week, had door de rijkspolitie een
arrestatie plaats. Met zekerheid valt nog niet te zeggen of deze arrestant inderdaad
de dader is geweest.
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28 december 1918 Roofmoord te Tongelre. -- Een 3-tal vermoedelijke daders van den
moord op Berkvens te Tongelre werden door de rijkspolitie gearresteerd. Onder hen
bevond zich een 17-jarige jongen, verwoed lezer van detectieve romans. Dit duistere
zaakje zal nu wel tot klaarheid worden gebracht.
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28 januari 1919 Een pennetje inkt.
Onder de dwaze wetten in ons vaderland zijn die op de gemeente-financiën van de
dwaaste. Een gemeente moet voor rijksbelangen, zooals armenzorg en politie, betalen –
maar de staat vraagt niet, of de gemeente rijk is of arm. Zooals met de menschen ook
wel gebeurt.
Daar is Eindhoven. Tenminste men noemt de stad zoo. Eigenlijk zijn ’t een stuk of zes
gemeenten, die aaneengebouwd zijn, en die in ons verstandige Nederland elk een raad
en een burgemeester hebben. Naar waarheid is ’t hier Tongelre. De paleizen van de
groote fabrikanten staan er. Philips heeft zeven ton inkomen. ’t Groote plein
tusschen de villa’s wordt ingenomen door een geweldigen houtstapel, brandstof voor
zijn fabrieken, maar die ’t mooie uitzicht heelemaal belemmert.
Een sigarenmaker staat bij me. – Ik woon te Woensel (ook een stuk Eindhoven), zegt
hij. De gemeente doet niets want ze heeft geen geld. Er wonen alleen arbeiders. En ik
betaal net tweemaal ’t procent gemeentebelasting van hem. Hij wijst op ’t statige
gebouw, rustig en sterk, dat er uit ziet als een kalme, blozende, weldoorvoede,
deftige burgemeester, zooals je ze op de regentenstukken in ’t Rijksmuseum ziet. Daar
woont Philips.
’t Zou onbillijk zijn, Philips hiervan de schuld te geven. Onze gemeente-financiën
zijn een stukje antiek. In ons slaperige landje is men doodsbenauwd, om aan de kast
met oud porcelein te raken.
J.J.B.
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4 juli 1919
22 juli 1919
3905

[Over de verdachten van de roofmoord op Berkvens te Tongelre…]
Appels gestolen uit de tuin van de veldwachter van Tongelre.

14 september 1919
23 oktober 1919

3910

[artikel over de annexatie]
Uitbreiding van de gemeente Eindhoven. […]

19 november 1919 De gemeente T o n g e l r e heeft de inschrijving opengesteld op
een 5½ pct. leening van f80,000.
29 november 1919 Betty v. d. Kerkhoff uit Tongelré [wint een prijs], idem Francisca
Chaas [waarschijnlijk Claas]
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6 december 1919 Hevige orkaan. --- Gisteravond
zoo’n hevige orkaan, als sinds menschenheugenis
nabij Eindhoven is dan ook een groote boerderij
dochter, die juist zat te melken, alsook een 18

om c.a. 9 uur woedde boven Eindhoven
hier niet bestaan heeft. Te Tongelre
van den landbouwer T. ingewaaid. De
tal stuks vee, werden onder het puin
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bedolven. Na eenige uren gelukte het, het meisje uit haar netelige positie te
bevrijden. Zij heeft wonder boven wonder geen kwetsuren bekomen.
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6 december 1919
Den 5den deezer zijn verschenen de Staatsbladen:
No. 785, wet van den 27sten November, tot uitbreiding van de gemeente Eindhoven met
het grondgebied van de gemeenten Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en
Woensel;
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9 december 1919 Boerderij omgeslagen. – Te Tongelre is door een fellen rukwind de
boerderij, (stal en schuur)van den landbouwer T. omgeslagen. Eenig vee, dat onder de
neerstortende balken wonden opliep, kon slechts met moeite gered worden.
18 december 1919 De gemeente T o n g e l r e heeft de inschrijving opengesteld op
de nieuwe l e e n i n g, groot f150,000, rentende 5½ pct.
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7 januari 1920 Spoken? – Reeds lang spookte het te Tongelre. De bevolking in angst
had het spook gezien, dat elken avond gekleed in ’t zwart en met hoogen hoed voor de
woning van een eerzaam renteniertje flaneerde. Het spook verdween bij aankomst van
derden in … nevelen. Moedige jongens, die ’t spook aandurfden, grepen elkaar vast,
toen zij eens ’t spook wilden overweldigen, dus toch nevelen? Eerzame burgertje naar
de Paters. Die geloofden er vanzelf niet aan, vroegen ’t eerzaam burgertje of hij
huwbare dochters had en raadden hem op ’n bevestigend antwoord aan een stok achter de
deur te zetten. ’t Spook is niet meer gezien. Dit geschiedde in ’t jaar O. H. 1920.
6 april 1920 EINDHOVEN. 5 April. Bij Koninklijk Besluit is goedgevonden, dat de
registers van den Burgerlijken stand voor nieuw Eindhoven in elk der onderdeden
Woensel, Stratum, Gestel Strijp, Tongelre en oud-Eindhoven worden bijgehouden. De
aangiften kunnen dus aldaar blijven plaats hebben.
1 juni 1920 EINDHOVEN. […] Op voorstel van den voorzitter werd besloten het aantal
wethouderszetels op 4 te bepalen. Tot wethouder zijn benoemd de heeren J. van Best,
M. Cox, J. L. van Engeland (oud-burgemeester van Tongelre) en Aug. F. Raupp (oudwethouder van Eindhoven). De burgemester deeelde mede, dat de heer en mevrouw A.
Philips-de Jong, te Eindhoven, 26 H.A. boschgronden, nabij den spoorweg onder
voormalig Woensel, aan de gemeente ten geschenke hebben aangeboden, mits die gronden
tot volks-wandelpark worden ingericht. De schenking werd onder grooten dank aanvaard
en op voorstel van mr. Passtoors is daaraan de naam A. Philips de Jong-wandelpark
gegeven.
24 juni 1920 PROGRAMMA der Brabantsche Folkloristische Feesten
te Tilburg op 29 Juni 1920.
Gilden uit Peelland.
31. "Wapenbord van Peeland. 32. Aarle-Rixel. 33. Beek en Donk. 34. Gerwen. 35. Heeze
(twee). 36. Helmond. 37. Lieshout. 38. Liessel. 39. Mierlo-Hout. 40. Tongelre. 41.
Zes Gehuchten. 42. Harmonie "St. Jan."
30 september 1920 Eindhoven als oeconomisch Centrum .
In de September-aflevering van het Tijdschrift voor Economische Geographie geeft
prof. dr. W. Blink een beschrijving van Eindhoven als oeconomisch Centrum . […]
1 december 1920 EM. PASTOOR C. M. VAN KESSEL.
Te Druten is, naar het “Hsgz.” Meldt, in het Klooster der Eerw. Broeders van
Onbevlekte Ontvangenis van Maria overleden de ZeerEerw. Heer C. M. van Kessel, em.
Pastoor van Tongelre.
6 juni 1921 Groote boerderij afgebrand.
Zondagmorgen ontlastte zich boven Eindhoven een zwaar onweder, hetwelk gepaard ging
met een geweldigen slagregen. De bliksem sloeg in de groote boerderij, genaamd Hoeve
“De Laak”, gelegen onder Stratum. De inwonende landbouwer, die het onheil zag
gebeuren, wekte de overige huisgenooten, waarna in allerijl vee en inboedel in
veiligheid werd gebracht. De kapitale boerderij brandde inmiddels totaal af; eenige
belendende stallingen zijn door de Eindhovensche brandweer gespaard. Assurantie dekt
de aangerichte schade.
Bij den politie-agent H. te Tongelre werd een schoorsteen van de woning geslagen en
het dak gedeeltelijk vernield, echter zonder dat de bliksem brand veroorzaakte.
Eenige houtspaanders van het vernielde dak kwamen terecht op de wieg van een der
kinderen het kind bekwam echter geen letsel. Bij andere bewoners der gemeente werden
eenige telefoon-draden en electrische geleidingen vernield.
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30 juni 1921 Diana Handboogsport.
WEERT. […] “De Zwarte Ruiter”, Tongelre;
“Heidebloem” Tongelre
van Gils, Tongelre
Buisers, Tongelre
v. d. Zande, Tongelre

3995

9 juli 1921 Diana.
Weert.
3e prijs Geelen, Tongelre
4e prijs Berkers, Tongelre

4000

23 juli 1921 Het onweder. Te Eindhoven is gedurende het onweder van half vier
Maandagnamiddag de bliksem in een der woningen van de bouwvereeniging “St. Joseph” te
Tongelre ingeslagen. Aan de woning van den heer H. Dingen werd een gevelpunt
afgeslagen en eenige pannen werden vernietigd. Van de naburige telefoon werden zes
draden gebroken. […]

4005

19 augustus 1921 SCHIETEN. Schietconcours te Prinsenhage.
Korpswedstrijden eerste zestallen: 3e prijs Heidebloem, Tongelré, 77 p.; […]
Hoogste korpsschutter M. Jacobs, Tongelré, 15 punten.
4010

12 juni 1922 Het Woonwagenkamp geopend. Zaterdagmiddag is het nieuwe woonwagenkamp
bij het R. K. Kerkhof in Oud-Eindhoven op plechtige wijze geopend. Vooraf had zich in
het afgedankte Woonwagenkamp langs den Aalsterweg en op Koudenhove in Tongelre
volgende stoet opgesteld: […]
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23 juni 1922 Vermorzeld. – Te Eindhoven, aan de halte Tongelre, is een 72-jarige
vrouw uit Leende, die aan den verkeerde kant uitstapte, door den sneltrein uit
Maastricht gegrepen en totaal vermorzeld.
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31 oktober 1922 Woerden, 30 Oct. 1 November hoopt de heer C. N. Jansen, Stationschef
te Woerden, den dag te herdenken, waarop hij voor 40 jaren geleden benoemd werd als
Stationschef te Nieuw-Tongelré.

4025

16 januari 1923 Aanranding. – Op den weg Eindhoven-Geldrop onder de voormalige
gemeente Tongelre werd in de nacht van Zaterdag op Zondag zekere A. uit Geldrop door
enkele personen overvallen, danig mishandeld en beroofd van een portemonnaie,
inhoudende f140.--. Aangifte bij de politie werd gedaan, die de daders, die bekend
zijn, wel spoedig zal knippen.
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7 maart 1923 ONTSNAPT. De inwoner van Tongelre, die in het arrestantenlokaal te Son
was opgesloten wegens het plegen van onzedelijke handelingen met een minderjarig
meisje, heeft zijn stroozak in brand gestoken en toen om hulp geroepen. Toen deze
werd verleend wist hij te ontsnappen.
1 mei 1923 GEMEENTERAAD VAN Eindhoven. Eindhoven, 30 April.
De raad dezer gemeente besloot in de vergadering van hedenavond, na afdoening der
ingekomen stukken, tot vaststelling van het voorontwerp voor een gedeeltelijke
uitbreidingsplan der voormalige gemeente Tongelre.
Door den raad werd eene commissie ingesteld tot bestudeering van het
huishoudonderwijs, bestaande uit den ZeerEerw. Heer Pastoor C. v. Oerle, den WelEerw.
Heer kapelaan W. Böckling, de ZeerEerw. Moeder Overste M. Boitinck van Huize
“Ursula”, de dames Mevr. M. Schröder-Cramer, Mevr. Koning-Kolkman, Mej. J. HubarHellenberg, Mej. Van Dam en de heeren Dr. E. Bonebacker en J. Witbroek. […]
22 mei 1923 Een Gildefeest.
[475-jarig bestaan van het St. Martinusgilde…] In het voor deze feesten gevormde
eere-comité hadden o.a. zitting de heeren: A. Verdijk, burgemeester van Eindhoven, J.
v. Vlokhoven, pastoor te Tongelre,… en de heer L. van Engeland, oud-burgemeester van
Tongelre.
18 juli 1923 EINDHOVEN. De heer A. F. Philips heeft aan de gemeente Eindhoven
verzocht, om hem perceelen bosch onder voormalig Tongelre gelegen voor 99 jaren in
erfpacht af te staan, ten einde een voor het publiek toegankelijk park te stichten.
17 augustus 1923

Inbraak winkel van H. van de Kerkhof […]
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13 september 1923 Laffe aanranding. – Zekere J. H. v. d. P. wonende te Eindhoven,
ontmoette op 10 dezer des avonds te half negen uur een meisje, oud 20 jaar genaamd L.
C. V., wonende te Tongelre, waaraan hij vroeg hoe laat het was. Hierop antwoordde het
meisje “dat weet ik niet.” Daarna greep hij (v. d. P.) het meisje vast en wierp haar
op de grond en trachtte haar te wurgen.V. d. P., die eerlang verpleegde was in een
krankzinnigengesticht en nu weder zulk een raar geval aan de hand heeft, werd door
een Dr. onderzocht, die echter niet kon verklaren dat opneming in een gesticht
voornoemd voor v. d. P. noodzakelijk was, waarom hij dan ook in arrest wordt gehouden
ter overbrenging naar ’s-Hertogenbosch wegens poging tot doodslag. ((“Eind. Dbld.”)
28 september 1923

4070

vertrek van een missiezuster uit Tongelre

4 oktober 1923 HEIJTHUIZEN. De handboogschutterij Onze Vrije Uren alhier behaalde
jl. Zondag op het internationaal concours te Tongelre den 3en prijs […]
11 oktober 1923 TONGELRE. Alhier werd voor 2 maanden opgericht eene wielerclub,
genaamd Wilhelmina, welke club alreeds telt 25 personen. […]
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6 november 1923 ERNSTIG MOTORONGELUK.
Gisteren kwamen H. B. uit Tongelre en v. d. V. uit Strijp per motorrijwiel van Gent.
Op de hoogte van de steenfabriek te Meerveldhoven schijnt de motor tegen een boom te
zijn gereden, zoodat B., de duo-rijder, van de fiets vloog. […]
16 november 1923 Biljart-maniakken. – Te Tongelre (Eindhoven) is Zaterdag een
biljartwedstrijd van 8 uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds gespeeld. De maniakken
maakten 2322 en 1796 caramboles. Thans wordt er in Eindhoven tegen Maandag a.s. weer
zoo’n “uitdagingsmatch” aangekondigd.
2 januari 1924 12½jaar priester op 1 December:
Adrianus Antonius Maria Panis geb. te Dongen, kapelaan te Eindhoven (Villapark);
9 januari 1924 Een groot park te Eindhoven. – Vernomen wordt, dat het in de
bedoeling van den heer A. Philips te Eindhoven ligt een park te laten aanleggen nabij
den z.g. “IJzeren Man”. Daartoe strekkende aanvragen zijn reeds tot de gemeente
gericht. Er zal dus hier een schitterend wandelpark aangelegd worden. Het kasteel van
Tongelre zal in een paviljoen herschapen worden.
14 april 1924 HET MES. Hedennacht werd te Woensel bij een vechtpartij aan J. V. V.
door J. W. uit Tongelre een diepe messteek toegebracht in de keel. De toestand van
het slachtoffer is levensgevaarlijk. De dader is gearresteerd.
23 april 1924 HET AUTOBUSONGELUK TE EINDHOVEN.
Over dit droevig ongeluk, dat Maandag te Eindhoven plaats had, meldt het “Huisgezin”
nog het volgende: Een autobus van den ondernemer V., bestuurd door een chauffeur kwam
van Tongelre en moest naar Strijp. Op de markt, waar de algemeene verzamelplaats voor
auto’s is, stond op dat oogenblik de ondernemer zelf met ’n autobus. […]
2 mei 1924 EINDHOVEN. De huurders van 9 gemeentewoningen te Eindhoven (Tongelre)
hebben besloten geen huishuur te betalen, zoolang in de huizen geen goed drinkwater
beschikbaar is.
13 mei 1924 Verontreiniging van slooten in het Villapark te Eindhoven.
Voor de rechtbank te ’s-Hertogenbosch zijn dezer dagen de pleidooien gehouden in de
procedure van den heer K. Mignot tegen de gemeente Eindhoven in zake de vervuiling
van de slooten in het Villapark. Voor den heer R. Mignot trad op mr. H. Passtoors te
Eindhoven, voor de gemeente mr. Baron van Hugenpoth.
Mr. Passtoors zeide, blijkens het verslag in het Eindh. Dgbl., dat eischer heeft
getracht deze zaak met de gemeente Eindhoven in der minne te schikken, doch dat bleek
door de halstarrige houding van de gemeente onmogelijk. Het terrein van eischer is
geheel omringd door slooten, welke zijn volle eigendom zijn en in de Z.O. hoek bij de
Fasantlaan mondde tot voor enkele jaren de Lakerloop door een rioolpijp uit. Deze
Lakerloop stond in den zomer bijna geheel droog en slechts in den winter vloeide
daardoor een zwak stroompje. Deze toestand heeft vroeger nooit aanleiding gegeven tot
eenige klachten over verontreiniging, daar slechts zuiver water van de achtergelegen
lage terreinen hierlangs afvloeide. Het veranderde echter toen op de achter gelegen
terreinen groote blokken nieuwe woningen verrezen. De gemeente Eindhoven heeft na de
annexatie van Tongelre en Stratum verschillende wegen, o.a. de Fasantlaan van de oude
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Villapark Combinatie, overgenomen en in de Fasantlaan een nieuw groot riool gelegd,
waardoor thans de oude Lakerloop stroomt, doch tevens de groote complexen nieuwe
woningen hun afvalwater lozen en hun faecalien laten afvloeien. De gemeente heeft den
heer M. toestemming verzocht, dit nieuwe riool in zijn sloot te doen uitmonden, welke
toestemming hij geweigerd heeft. Niettegenstaande deze weigering heeft de gemeente
toch het nieuwe riool in de sloot van eischer doen uitmonden. Het water in de slooten
wordt door den grooten faecalienafvoer ernstig vervuild. De vischstand is er totaal
vernietigs. Ongetwijfeld is de gemeente niet gerechtigd, het eigendom van een ander
op een dergelijke wijze door faecalien te verontreinigen. Ook de gezondheidscommissie
heeft op deze wantoestand gewezen. Een dergelijke toestand zou in een arbeiderswijk,
waarin vele kiezers wonen, nimmer voorkomen; immers heeft de gemeente achter in de
Woenselsche heide kilometers nieuwe riolen aangelegd, terwijl men zich niet ontziet
de villa’s van de grootste belastingbetalers onbewoonbaar te maken en de waarde van
de terreinen te deprecieeren. Van de klachten van de zoogenaamde magnaten van het
villapark wordt nooit de minste nota genomen. Belanghebbenden hebben aangeboden f5000
bij te dragen in de kosten van de doortrekking van het riool, doch zonder resultaat.
Wat de gemeente gedaan heeft is een rechtstreeksche aantasting van het eigendom.
Ook het verdere verweer dat de toestand ontstaan is doordat eischer de Lakerloop
verlegd heeft, gaat niet op. Gedaagde betwist niet meer dat verontreiniging plaats
heeft en eischt herstel van den ouden loop van den Lakerloop. Pleiter beschouwt dezen
eisch als een zuivere plagerij en herstel van den ouden loop zou niet het minste nut
hebben. Eischer heeft indertijd toestemming verzocht aan de gemeente Tongelre om de
Lakerloop te verleggen, op welk verzoek nimmer eenig antwoord is ontvangen. Zulks is
ook niet verwonderlijk, immers de grensscheiding tusschen de gemeenten Stratum en
Tongelre en Tongelre had daarover niets te beweren.
Mr. Baron van Hugenpoth meende, dat de gemeente na de annexatie van Tongelre en
Stratum volkomen gerechtigd is bepalingen te maken betreffende waterleidingen zooals
de Lakerloop. Niemand zal het in zijn hoofd krijgen het water in de slooten van het
Villapark als drink- of waschwater te gaan gebruiken of daarin te zwemmen. Bovendien
is nooit bewezen, dat door de verontreiniging de waarde van de perceelen achteruit
gaat.
Bovendien hebben de magnaten van het villapark, die gewoon zijn maar net te doen wat
zij willen, eigenmachtig den Lakerloop verlegd en veranderd in breede grachten, die
niet zijn schoon te houden. Door het aanbrengen van sluisjes en gaas in de grachten
wordt de vrije afloop van het water verhinderd. Geef de gemeente Eindhoven den ouden
Lakerloop weer, dan zal zij wel zorgen, dat deze behoorlijk schoon gehouden wordt.
Dat de toestand onverkwikkelijk is, heeft eischer aan zichzelf te wijten. Sluiting
van het riool, zooals eischer verlangt, is onmogelijk, immers zouden dan de
achtergelegen landerijen onder water loopen.
Het O. M. zal nader conclusie nemen.
14 mei 1924

Sloot en Riool. [idem…]

22 mei 1924 “Paartje” opgehangen.
In Tongelre heerscht buitenaf nog het oude gebruik, dat een bruidegom vóór den
huwelijksdag zijn afscheid geeft aan buren en vrienden. Een paartje meende zich niet
aan dat gebruik te moeten storen. De betrokenen waren hierover niet tevreden en
Zondagmorgen zag men aan den Wolverdijk een paar stroopoppen aan een boom bengelen
met een allerhartelijkste ontboezeming. De vertooning lokte een grooten toeloop van
volk en verschillende kiekjes hebben de vertooning vereeuwigd.
11 november 1924 GELDROP. Zondag zal het comisch Mannenkwartet uit Eindhoven
(Villapark) alhier in de zaal bij H. Vosters een uitvoering geven die veel van zich
doet verwachten.
De schitterende reputatie van deze vereeniging behaalt met het armenconcert te
Tongelre op 26 Oct. l.l. door het publiek een ganschen avond zoo aangenaam in
spanning houden, waarborgt ook hier deze heeren een druk bezoek.
11 november 1924 R. K. MEISJESPATRONAAT TONGELRE.
Zondagavond gaf het R. K. Damestoneel St. Caecilia te Tongelre een uitvoering in het
Patronaat onder den bekwamen Regisseur, den heer J. Martens. De zaal was propvol.
Opgevoerd werd het historisch drama in een voorspel en drie bedrijven “Jeanne d’Arc,
de Maagd van Orleans”. De rollen waren in goede handen, en werden alle correct
uitgevoerd. Vooral de rollen koningin Isabella, gravin Durart, hertogin Hariot,
Isabella d’Arc, én Margot waren schitterend, terwijl Jeanne d’Arc uitmuntend was. Van
begin tot einde liet zij in het voorspel zuiver uitkomen, dat zij tegen het huwelijk
was met den zoon van vrouw Morie, want zij heeft zich aan God toegewijd. Het eerste
bedrijf trotseerde zij alle gevaren, en verscheen aan het hof te Chison, waar zij de
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overwinning voorspelde. Het tweede bedrijf de wonderdadige opwekking ten leven van
een kind. In het derde bedrijf, hoe zij was tevreden met de opsluiting in de
gevangenis en zich vrijwillig overgaf om den marteldood te sterven op den
brandstapel.
Het geheel had een uitstekend verloop. Een woord van hulde aan den bekwamen
Regisseur, den heer J. Martens die geen moeite gespaard heeft om de dames dit stuk te
voltooien. Ook aan Mej. Otterdijk, die de costuums voor dit stuk gemaakt heeft, welke
alle schitterend tot hun recht kwamen. Dank ook aan den Eerw. heer Kapelaan voor
diens leiding en zorg voor ’t patronaat. Tot slot werd opgevoerd het blijspel in ’t
patronaat. Tot slot werd opgevoerd het blijspel in één bedrijf “Visite”, wat de
lachspieren van allen flink in beweging bracht. – Allen keerden voldaan huiswaarts.
Zondag tweede opvoering van dit prachtige drama. Wie getuige wil zijn van mooi spel,
ga a.s. Zondag naar het Patronaat. Het is jammer dat het minder publiek zich niet
beter kan gedragen onder het spelen, daar het de debutanten zeer bemoeilijkt.
22 november 1924 Z. D. H. de Bisschop van ’s Bosch heeft benoemd tot Kapelaan te
Eindhoven (Tongelre) den Eerw. heer B. J. M. Verhoeven, priester van het Seminarie.
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9 februari 1925 R. K. KIESVEREENIGING AFD. VILLAPARK
Morgenavond om 8 uur houdt de R.K. Kiesvereeniging afd. Villapark eene vergadering in
het Patronaat. De agenda luidt: Verslag secretaris en penningmeester, verkiezing lid
van het bestuur, mededeelingen, candidaatstelling.
9 februari 1925 BLANK EN BRUIN
Voor een overvolle zaal had bij den heer Martens van Heeswijk op Klein-Tongelre
gisteravond door het gezelschap Jansen uit Tilburg de opvoering plaats van “Blank en
Bruin”. Het succes was groot.
18 februari 1925 Tot voorloopige candidaten voor de Tweede Kamer zijn aangewezen:
Afd. Tongelre Zuid: 1. dr Deckers; 2. Wintermans; 3. v. Engeland; 4 Kuiper; 5.
Fleskens;
Afd. Tongelre Noord: 1.dr Deckers; 2. Wintermans; 3. Fleskens; 4. Van Sasse van
IJsselt; 5. v. Engeland.
29 april 1925 Bericht. De Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum stelde
als haar vertegenwoordiger voor Eindhoven en Omgeving Fa. VAN LUIJT & VAN WEZEL aan.
U gelieve dus alle aanvragen betreffende Radio-toestellen en onderdeelen tot die Fa.
te richten.
Fa. Van Luijt & Van Wezel Lakerstraat 29 – Tel. 684 Eindhoven.
4 mei 1925 Bij vonnis der Arrond. Rechtbank te ’s-Hertogenbosch d.d. 1 Mei. 1925 is
het faillissement van G. Swinkels Bakker Eindhoven Tongelre aan ’t Hofke na gedaan
verzet vernietigd.
De Curator Mr. A. STEINKÜHLER
Eindhoven, 4 Mei 1925 Vestdijk 6
16 mei 1925 BEESEL door A. F. VAN BEURDEN.
[…] Het drakenschutgilde is een van die merkwaardige overblijfselen uit de
middeleeuwen, die trots oorlog, druk en vervolging, zijn blijven bestaan. Het gaf
eene aanschouwelijke voorstelling van de legende van Sint Joris, zooals bv. het gilde
van Tongelre nog steeds Sint Martinus eert door bij feestelijke optochten en bij het
optrekken van het gilde een Romeinsch hoofdman voorop te doen gaan, die aan een
bedelaar de helft van zijn mantel reikt.
3 juni 1925 Lei- en dakdekkers.
Voor dadelijk gevraagd twee bekwame lei- en dakdekkers, loon naar bekwaamheid, vast
werk.
J. H. Verkoelen, Tongelre 37, Eindhoven.
2690
8 juni 1925
30 juni 1925
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Zilveren priesterfeest van C. van Oerle
Het muziekconcours te Tegelen. Harmonie Amicitia, Tongelre

7 juli 1925 Rennen.
Weert. Zondag werden onder tamelijke groote belangstelling op de wielerbaan van “De
Snelvogels” wedstrijden georganiseerd
De uitslag was als volgt: Sprintwedstrijd voor nieuwelingen: geplaatst in de eerste
serie van drie van Nunen, te Tongelre
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31 december 1925 Faunistisch Overzicht Van de Nederlandsche Broedvogels
Motacilla cinerea cinerea Tunst. – Groote Gele Kwikstaart
Vrij zeldzame broedvogel in het oosten en zuiden des lands (Kaart 8), meestal aan
beken, doch hieraan niet uitsluitend gebonden en soms ver van water verwijderd
broedend. […] In Noord Brabant, bij Vrijhoeve Capelle en Tongelre (Voorkomen en Trek
1925)
9 januari 1926 GEVALLEN. Gisternamiddag toen de vrouw van J. v. D. uit Tongelre,
komende uit de Dommelstraat, de Nieuwstraat in ging, kwam zij door de gladheid van ’t
glibberige plaveisel te vallen en brak een pols. De vrouw die vergezeld was van een
dochtertje, spoedde zich ter behandeling naar Dr. Raupp, in het Villapark.
20 maart 1926
afgebrand.
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Gisteravond is te Tongelre een houten timmerfabriekje van Heessels

23 maart 1926 EINDHOVEN. B. én W. stellen den raad voor, in hooger beroep te gaan
tegen het vonnis der rechtbank, waarbij de vordering van de gemeente tegen den Staat
der Nederlanden tot terugbetaling van geheven registratierechten ad f1125, voor het
registreeren van de acte van overdracht d.d. 12 October 1922, van een terrein te
Tongelre met de daarop nieuw gestichte gebouwen, als ongegrond werd ontzegd.
22 juni 1926 Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Tongelre bij Eindhoven,
wordt 1 Juli vervangen door een station voor de drie diensten zonder
telegrambestelling, voor den telefoondienst op den voet van het bepaalde in art. 3,
sub 3, van het Rijkstelefoonreglement 1919. De post- en de telegrambestelling blijft
van Eindhoven uit geschieden.
3 juli 1926 “DE VREDESDUIF” TONGELRE”.
Wedvlucht vanuit Ramboulet afstand 406 K.M. 1 J. Kuiten; 2 3 M. v. Hoek; 4 A. H.
Bogers
Koningspoel en Speciaal: J. Kuiten met No. 1.
Wedvlucht vanuit Moll: …
16 juli 1926 Voorloopig bericht Notaris Hoffmann te Eindhoven bericht, dat hij in
den loop der maand Augustus 1926, ten verzoeke der kinderen Walth. Kuypers te
Tongelre, in het openbaar zal veilen en verkoopen, hunne vruchtbare in het Centrum
der voormalige gemeente Tongelre, nabij de kerk, aan den Peelweg, zeer gunstig
gelegen boerderij bestaande uit landbouwershuis met tuin, bouwlanden en weilanden
groot 7.61.99 hectaren.
Te aanvaarden in 1927.
7832
22 juli 1926 AFWIJZEND VOORSTEL. De R. K. Jongensschool Tongelreschestraat 138a,
heeft acht W.C.’s en acht urinoirs binnen, bovendien drie W.C.’s en drie urinoirs
buiten. Artikel 15. 1e en 2e lid […]
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28 juli 1926 OUDSTE INWOONSTER.
De Wed. v. Hooff, wonende aan de Tongelresche straat te Stratum, viert heden haar
99sten verjaardag; ze ziet er nog zeer kras uit en kan nog best de 100 halen, wat we
haar, als oudste inwoonster onzer stad, van harte toewenschen.

4310

27 november 1926 Z. D. H. de Bisschop van ’s Hertogenbosch heeft benoemd tot
Voorzitter der Federatie van R. K. Meisjespatronaten in het Bisdom ’s Hertogenbosch
den zeereerw. heer C. J. C. Oerle, pastoor te Eindhoven (Villapark) tot Geestelijk
Adviseur der nieuwe afd. Helmond en der afd. N

4315

7 februari 1927 Faillissementen
Uitgesproken: J. Graat, caféhouder te Tongelre (Hofken 19); cur. mr. A. Steinkühler
te Eindhoven.

4320
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5 april 1927 Zondag is de 45-jarige arbeider-telegrafist H. W. Bakermans uit
Tongelre, te Stratum met zijn fiets in botsing gekomen met de auto van gebroeders
Jansen uit Schijndel. Hij kreeg een schedelbreuk en is gisteren in het ziekenhuis
oveleden.
22 juni 1927 DE STORMRAMP. (Tweede verantwoording van het Ned. R. K. HuisvestingsComité).
Ingekomen giften van 10 Juni tot en met 17 Juni 1927:
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[…] Par. St. Georgius Eindhoven f135. Par. Tongelre f84. Par. Paters Augustijnen
Eindhoven f300. Par. Fellenoord Eindhoven f140. Par. H. Hart Eindhoven f151,50. Par.
Philipsdorp Eindhoven f85. Par. St. Paulus Eindhoven f112. Par. Vlokhoven f100. […]
28 juli 1927 EINDHOVEN. B. en W. stellen den raad voor, om medewerking te verleenen
bij het bouwrijp-maken van gronden onder Tongelre, tusschen de Hofstraat en de
spoorlijn Eindhoven-Weert, door de N.V. Philips Gloeil.fabrieken te Eindhoven.
Genoemde N.V. is bereid de kosten van aanleg der wegen in de gemeentekas te storten,
ten einde dien aanleg op haar kosten door de gemeente te doen geschieden. De raming
is f33,305. Er zullen drie straten worden aangelegd.
4 oktober 1927
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Gisteravond is te Tongelre, bij Eindhoven, een boerderij afgebrand.

8 november 1927 Zeldzaam gildejubileum.
Te Tongelre (N.-Br.) zal in den loop dezer maand de heer Leijten zijn 75-jarig
jubileum vieren als lid van het bekende St. Catharinagilde aldaar.
1 december 1927 Te Tongelre in den omtrek van den IJzeren Man zal een nieuwe
parochie worden opgericht.
6 maart 1928 INTERNAT. GILDEFEESTEN 450-jarig jubileum Gilde St. Catharina
[bevat o.a. het programma]
Bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Gilde Sint Catharina te Eindhoven
(Tongelre) zullen aldaar in Mei en Juni a.s. internationale Gildefeesten worden
gehouden op het vermaarde kasteel “Het Hof”, welwillend daartoe afgestaan door den
heer A. F. Philips.
30 mei 1928 NRC
30 mei 1928 [foto] Het Gilde St. Catharina te Tongelre hield ter herdenking van het
450-jarig bestaan op Maandag 28 Mei een internationaal Gildefeest. Wij geven hier een
foto van een der oudste, n.l. het gilde van het Heilig Kruis te Gerven, dat in 1921
zijn 400-jarig bestaan vierde.
6 augustus 1928 […] tot Kapelaan te Eindhoven (Tongelre) den eerw. heer B. A. M.
Rijken, priester van het Seminarie;
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30 oktober 1928 EINDHOVEN. In de gisteravond gehouden raadsvergadering werden
aangenomen voorstellen om boerderijen te Strijp te verhuren aan A. A. Bottenberg en
G. Spanjers te Eindhoven voor f72 per H.A. en gronden te Tongelre voor f60 per H.A.
aan F. Lijten te Eindhoven […]
3 december 1928 DE GESCHIEDENIS DER GRONDAANKOOPEN TE EINDHOVEN.
Inzake de grondaankopen te Eindhoven, meldt de Meierijsche Ct. nader, dat de
aanklager v. d. L., die zijn beide broer aangebracht heeft, wel met groote woorden
zijn aanklachten bij de politie te berde brengt, maar dat hij tot dusver weigert zijn
aanklachten voor den Officier van Justitie te herhalen. Zooals wij dan ook al
schreven, moet men met de uitlatingen van dezen man zeer voorzichtig zijn. Hij staat
daar in Tongelre genoeg voor bekend.
Het is mogelijk, dat er van zijn aanklachten die nog in onderzoek zijn, later iets
waar blijkt te zijn; op het oogenblik staat daar echter nog niets van vast. Het ware
daarom veel beter geweest in dit stadium aan deze zaak geen ruchtbaarheid te geven.
15 januari 1929 Aan P. Leijten te Eindhoven werd 1318 M2 grond te Tongelre verkocht,
tegen f5 per M2. voor het bouwen van 7 woningen.
20 februari 1929 EEN MIDDEL TEGEN BEVRIEZEN VAN DE WATERLEIDING.
En juffrouw in Tongelre, aldus de Meier. Crt” had des nachts het
waterleidingskraantje met een klein straaltje boven den gootsteen open laten staan,
om aldus de bevriezing der waterleiding te voorkomen. Dit plan lukte. De waterleiding
bevroor niet, Maar de …. “gutsteen” bevroor wel! En zoo gutste de “gutsteen” des
nachts vol en de keuken ook een paar voet, en toen de juffrouw ’s morgens in de
keuken kwam was het een pracht ijsbaan geworden. Alle petroleumkachels uit de buurt
werden aangemaakt om de keuken te ontdooien, men begon te steken met schoppen en te
slaan met hakbijlen en ten slotte heeft men vier volle kruiwagens ijs het huis
uitgesleept.
De juffrouw zal deze methode om de waterleiding niet te laten bevriezen niet meer
toepassen, zegt zij.
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22 juni 1929 Verder is een voorstel, 248 M2 grond te Tongelre voor f5 per M2, te
verkoopen aan A. Sijkens, te Eindhoven en verder 248 M2 te Tongelre tot denzelfden
prijs aan W. G. van der Heijden alhier.
4400
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30 juli 1929 Het communistische gevaar te Eindhoven.
Nog meer politie-versterking.
[…] Maandagavond 10 uur is wederom een afdeeling militaire politie van 50 man in
Eindhoven aangekomen. Ze begaf zich naar Tongelre. De Philips-fabrieken werden
gisterenavond door de gemeente-politie streng bewaakt. Op de gloeilampenfabriek werd
gisterenavond niet overgewerkt, wel op de glasfabriek. […]

4410

21 augustus 1929 HET MUZIEK- EN ZANGCONCOURS TE TONGELRE.
Op de Zaterdag en Zondag te Tongelre bij Eindhoven gehouden wedstrijden voor zang en
muziek werden door de navolgende Limburgsche gezelschappen de volgende prijzen
behaald: […]
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25 september 1929 EINDHOVEN. B. en W. stellen den raad voor, de exploitatie van de
lagere landbouwschool en wat daarmee samenhangt over te dragen aan den Noord-Brab.
Christel. Boerenbond, gevestigd te Tilburg, en over te gaan tot de stichting van een
nieuw gebouw voor de lagere landbouwschool en van een woning voor het schoolhoofd op
den 10. Juni j.l. van J. van Ppppel te Eindhoven gekochten grond, groot 7250 M2 te
Tongelre. Verder om ter zake een crediet van f21,000 te verleenen, alsmede een ander
te bepalen bedrag van de kosten van den grond en het nieuwe schoolgebouw met
proeftuin, aan den N. Br. Chr. Boerenbond om niet, in bruikleen af te staan.
2 oktober 1929 EINDHOVEN. In de eergisteravond gehouden raadsvergadering is
aangenomen een voorstel van B. en W. om de lagere landbouwschool door den Noordbr.
Christ. Boerenbond te Tilburg te doen overnemen en een nieuw schoolgebouw met woning
voor het schoolhoofd te stichten op gemeente-eigendom, groot 7250 M2, te Tongelre.
Een crediet van f21.500 werd hiervoor toegestaan.
De woningen Peelweg nos. 1, 3 en 5 en ’t Hofke no 72 [?] te Tongelre, behoorende aan
W. van Otterdijk, te Eindhoven, werden onbewoonbaar verklaard.
20 oktober 1929 EINDHOVEN. […] Een crediet van f93,550 wordt gevraagd voor de
stichting eener 7-klassige r.k. jongensschool voor gewoon l.o. in voormalig Tongelre,
door de St. Josephvereeniging en f90,100 voor een 7-klassige bijzondere meisjesschool
voor gew. L.o., door het r.k. kerkbestuur der parochie van den H. Paulus, te Woensel
(St. Paulusparochie). […]
16 november 1929 Z. D. H. de Bisschop van ’s Hertogenbosch heeft benoemd tot Pastoor
der nieuw[op]gerichte parochie van den H. Jozef te E[ind]hoven-Tongelre (Doornakker)
den WelE[dele] heer J. A. C. Schoenmakers, Kapelaan [van] Eindhoven-Gestel (H. Hart).
2 januari 1930 BELASTING BETALEN OP DE POSTKANTOREN.
Naast de kantoren, welke reeds voor het aannemen van belastingbetalingen zijn
opengesteld, worden met ingang van 2 Januari mede voor dien dienst opengesteld:
d. […] , Tongelre, […]
De bestellers, belast met de bestelling in de buitenwijken van de hierbovengenoemde
postinrichtingen, behooren mede belastingbetalingen aan te nemen.
15 februari 1930 Pastoor J. J. F. Bronsgeest †
Vrijdag is in het St. Elisabethgasthuis te Tilburg, waar hij werd verpleegd, in den
ouderdom van 68 jaren overleden de Zeereerw. heer J. J. F. Bronsgeest, pastoor te
Leeuwen (Benedeneind). Josephus Johannes Franciscus Bronsgeest werd geboren te
Tilburg 27 Mei 1861. Hij studeerde aan de seminaries van het Bisdom Den Bosch en werd
priester gewijd 30 Mei 1885. Na in 1886 tot kapelaan te zijn benoemd te Tongelre werd
hij nog in hetzelfde jaar naar Heeze verplaatst. Daar bleef hij tot zijn verplaatsing
als kapelaan naar Boxtel op 18 Juni 1893 en werd vervolgens in October 1904 pastoor
te Leeuwen.
18 maart 1930 SAMENSPANNEN TOT MUITERIJ.
Voor den Krijgsraad in Den Bosch zijn gisteren verschenen vijf militairen, die zich
hadden te verantwoorden ter zake van een gemeenschappelijk gepleegd zeer ernstig
delict.
P. B., uit Dordrecht; F. C. A. v. B., uit Woensel; F. C. v. K., uit Leerdam; J. H.
L., uit Bergen op Zoom en J. A. J. Tongelre, uit Eindhoven, allen 20 jaar, huzaren
in dienst te Breda, de laatste stukrijder van het 3e reg. veld-art. te Breda, hadden
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gezamenlijk op 16 December te Breda samengespannen tot het feitelijk plegen van
insubordinatie tegenover hun meerdere in rang den cadet-sergeant H. Wijnmalen, in
dienst te Breda, door tezamen af te spreken, dien cadet-sergeant aan te grijpen, zoo
hij op een rijwiel reed, daarvan af te trekken, hem in het water te werpen, enz. […]
De eisch luidde tegen P. B. 1 maand; F. C. A. v. A 3 weken; F. C. v. K. 6 weken; J.
H. L. 3 weken en J. d. J. 2 weken gevangenisstraf. […]
9 april 1930 Een oude Gemeenterekening.
[...] In andere gemeenten had men weer eenige andere uitgaven; zoo kreeg in Tongelre
de schoolmeester een gulden en 5 stuivers extra voor klokkensmeer.
2 mei 1930 TONGELRE Gisteren omstreeks
Poppels in hare woning in brand geraakt.
de vlammen te blusschen kon men hiermede
hevige brandwonden dat zij direct aan de

half 12 is alhier de 81-jarige [?] Vrouw
Hoewel direct pogingen werden aangewend om
niet gelukken. De arme vrouw kreeg zulke
gevolgen is overleden.

15 augustus 1930 LAWNTENNIS. De wedstrijden te Eindhoven.
Deze week vereenigt Eindhoven de meeste Zuidelijke wedstrijdspeelsters- en –spelers,
plus verscheidene Westelijke, op het terrein in Tongelre dat zij verleden jaar heeft
ingewijd met wedstrijden om wisselbekers en […]
10 september 1930 WACHTGELDERS.
Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27
November 1919 tot uitbreiding van de gemeente Eindhoven met het grondgebied van de
gemeenten Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. Het ontwerp
strekt om de wet in overeenstemming te brengen met alle andere wetten tot vereeniging
van gemeenten, welke na 1919 zijn tot stand gekomen en aan de ambtenaren, die op 1
Januari 1920 den vijftigjarigen leeftijd hebben bereikt, een wachtgeld te verzekeren
ook na 1 Januari 1930 tot aan den pensioengerechtigden leeftijd.
16 oktober 1930 ZOO’N SNOEPER!
De soldaat J. de J. uit Tongelre, 21 jaar, in dienst bij de Veld Artillerie te Breda,
had op 17 Aug. te Legerplaats bij Oldenbroek tijdens ? hij bijkok was in de keuken en
den ketelwagen moest schoonmaken, daaruit drie bussen suiker gegapt, ieder van een
pond.
’t Werd hem alvast ingesuikerd door den eisch van den aud. mil. één maand
gevangenisstraf!
De verdediger Mr. van Heijst, Den Bosch pleitte vrijspraak op grond dat de
dagvaarding niet in orde was. Immers verdachte moest terecht staan wegens diefstal,
terwijl hij ver?tering, maar geen diefstal had gepleegd.
De uitspraak van den krijgsraad bepaalde dat de snoeplustige soldaat de drie pond
suiker moet betalen met f20.- boete. ’n D[uur] snoepje!
9 maart 1931 EINDHOVEN 700 JAAR STAD.
Ten stadhuize te Eindhoven had Vrijdag een vergadering plaats van het feestcomité,
dat op voordracht van een Raad van Beheer door B. en W. is gevormd tot het
samenstellen van een plan voor de feestelijkheden, waarmede men in 1932 het 700-jarig
bestaan van Eindhoven als stad hoopt te vieren. Tegelijkertijd wordt dan het feit
herdacht, dat 12½ jaar geleden de omliggende dorpen Stratum, Strijp, Gestel, Woensel
en Tongelre met de stad werden samengevoegd tot Groot-Eindhoven.
Het comité bestaat uit zeventig mannelijke ingezetenen uit alle lagen der bevolking.
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23 maart 1931 Door krachtig remmen een ongeluk voorkomen
Zaterdagmiddag te half vier moest de A.T.O.-bus uit de richting Uden den bewaakten
overweg onder voormalig Tongelre passeeren. De bus vervoerde 20 passagiers, en werd
bestuurd door den chauffeur Moors. Deze zag de boomen van den overweg openstaan. Op
het punt de rails te passeeren, bemerkte hij tot zijn schrik, dat uit de richting
Venlo in volle vaart een trein naderde. Door krachtig remmen wist hij nog bijtijds
het zware voertuig tot stilstand te brengen, waardoor een groot ongeluk voorkomen
werd.
De passagiers kwamen allen met den schrik vrij. De overwegwachter, die naar buiten
geloopen was, zeeg bewusteloos ineen. Het is niet de eerste maal, dat zich op deze
overweg een dergelijk ongeval heeft voorgedaan.
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23 november 1931 EEN JONG MEISJE BEROOFD.
Zaterdagavond is onder voormalig Tongelre, gemeente Eindhoven, in de Achterstraat,
een roofoverval gepleegd op een 18-jarig meisje. Het meisje werd omstreeks half tien
bij de woning van haar ouders in bewusteloozen toestand gevonden. Twee andere meisjes
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hadden haar naar huis gebracht. Aangezien het meisje aan toevallen leed, dacht men,
dat zij ook ditmaal daarvan het slachtoffer was geworden, doch bij nader onderzoek
bleek, dat zij een buil vertoonde op het hoofd en dat zij een bedrag van f57.50
vermiste, Toen zij bij kennis kwam, wist zij alleen maar te verklaren, dat zij door
en onbekend persoon onverhoeds was aangevallen en op het hoofd geslagen. Door de
politie wordt ’n uitgebreid onderzoek ingesteld naar den dader, van wien tot heden
elk spoor ontbreekt.
4 februari 1932 Aanrijding te Eindhoven.
Hedennacht heeft op den Boschdijk te Eindhoven een ernstige aanrijding plaats gehad.
Een gezelschap van vier slagers, de heeren J. en M. A. uit Strijp, W. T. uit Tongelre
en de bestuurder H. v. L. uit Eindhoven kwam in een Fordje van de R.-K.
Slagersvaktentoonstelling te Oosterhout […]
2 maart 1932 In het water gereden en verdronken
Hedenmorgen omstreeks 5 uur reed de 35-jarige juffrouw K. per fiets van Eindhoven
naar Tongelre. In de haast vergat zij haar bril op te zetten, zoodat zij vermoedelijk
door de duisternis misleid, naast de nieuwe hefbrug in het Eindhovensch Kanaal reed
en jammerlijk verdronk. Het lijk is opgehaald en naar het politiebureau overgebracht.
11 mei 1932 ONDER HET SPELEN OVERREDEN.
Terwijl het vierjarig zoontje van den heer C. v. d. Berg in de Hofstraat onder
voormalig Tongelre aan het spelen was, naderde een vrachtauto van v. Beek uit Hapert.
Opeens stak het kind den weg over. De chauffeur trachtte nog te remmen, maar kon niet
verhinderen, dat het kind onder de oogen van zijn vader werd overreden en even later
voor dood opgenomen.
20 januari 1933 De Israëlietische Gemeente te Eindhoven
De Israëlietische Gemeente te Eindhoven heeft geen verleden dat teruggaat tot die
tijden, waarin op vele plaatsen van ons land reeds Joden gevestigd waren. Bovendien
woonden de Joden in de dagen van het ontstaan dezer gemeente slechts in de omgeving
der stad, in de voormalige gemeenten Woensel, Gestel, Strijp, Stratum en Tongelre,
die pas in 1920 met de gemeente Eindhoven tot ééne gemeente werden vereenigd. Waar
het woonrecht te Eindhoven den Joden nog niet was toegestaan, woonden zij dus
omstreeks 1750 uitsluitend in genoemde gemeenten en was waarschijnlijk de plaats der
godsdienstoefeningen in Tongelre. Aldaar bevindt zich nog de sedert eenige jaren met
betonpaatjes en ijzerdraad omgeven voormalige Israëlietische begraafplaats en wel in
de onmiddellijke nabijheid van den spoorwegoverweg naar Tongelre. Ook Eersel en
Bladel, thans kerkelijk bij Eindhoven ingedeeld, behoorde tot de latere Ring-Synagoge
te Eindhoven en, ofschoon er thans geen geloofsgenooten meer gevestigd zijn, woonde
er blijkbaar een eeuw geleden nog een behoorlijk aantal om het minjam te vormen,
tenminste op 21 Januari 1829 werd verlof gegeven aan Emanuel de Groot te Bladel, om
een huissynagoge of bizondere bidplaats aldaar te mogen inrichten. Hetzelfde verlof
was op 15 Dec. 1828 aan Hartog Docters te Oirschot verleend en zulks tot 31 Dec.
1829. Eersel had een eigen begraafplaats, die thans door de Israël. Gemeente te
Eindhoven wordt onderhouden. Eveneens is dit het geval met die te Oirschot. Daar was
een aardige Synagoge, die, nu de Israël. Gem. aldaar bij die te Eindhoven gevoegd,
thans een deel van het woonhuis van den heer B. Meijer vormt. De kerkelijke
inventaris is overgegaan naar Eindhoven. Thans zijn er nog twee Joodsche gezinnen
woonachtig.
Tot het jaar 1772 mochten de Joden geen nachtverblijf te Eindhoven houden, slechts de
handel was hun overdag binnen de stad geoorloofd. Een ongelukkige gebeurtenis had
vèrstrekkende gevolgen. In 1747 n.l. waren in de Woenselsche heide twee Joden,
waarschijnlijk Engelschen, vermoord aangetroffen. Met toestemming van den
plaatselijken officier werden zij ter plaatse begraven. Van die tijd dateert de
Israël. begraafplaats in voormalig Woensel, die thans nog in gebruik is, want sedert
dien begroeven onze geloofsgenooten uit den omtrek daar hunne overledenen. Deze
begraafplaats stond echter bloot aan de ergste baldadigheid van jongens en
schaapherders, hetgeen onzen geloofsgenooten veel leed veroorzaakte. Uit aller naam
werd toen door Jozef Izaaks en Elias Benedisct per rekwest aan den Raad van den Prins
van Oranje verzocht, een deel der heide onder Woensel te mogen
"incorporeeren, met de faculteit, om hetzelve door een sloot, gracht of anderszins,
"tegen overlast en moedwilligheid vrij te maken, onder zoodanige cijns als de
"Edelmogenden zouden goed vinden".
Hun werd toen toegestaan en zulks op last van den Prins van Oranje, eene oppervlakte
van 40 roeden af te heinen, tot anders zou worden beschikt. Een andere beschikking is
door de latere tolerantie der stedelijke overheid gelukkig nimmer voorgekomen.
Integendeel, de verschillende Kerkbesturen en het thans fungeerdend Kekrbestuur in
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het bizonder, hebben door aankoop van bijgelegen grond de begraafplaats aanzienlijk
weten uit te breiden, zoodat de gemeente thans de beschikking heeft over een flinke
begraafplaats, die door de zorgen van het tegenwoordige Kerkbestuur geheel omgeven is
door een fraaien, sterken muur. Op de begraafplaats bevindt zich een ruim Metaheirhuis, dat gezien mag worden!
Om zich in Eindhoven zelf te mogen vestigen, was zoo goed als onbereikbaar. Men moest
eerst het burgerrecht verkrijgen door overlegging van een goed gedrag, benevens den
zoogenaamden ontlastbrief, of men moest een cautie van f300.- voor elk lid van het
gezin storten bij het stedelijk armbestuur, als waarborg, dat men eventueel niet ten
laste zoo komen van dit college.
Lazarus Benedict, reeds gedurende zed jaren te Woensel woonachtig, verzocht in 1772
den magistraat van Eindhoven om het poorterschap. De Woenselsche regenten, wien hij
om den ontlastbrief, dien hij moest overleggen, verzocht, weigerden hem dien af te
geven, zoodat hij de cautie zou moeten storten. Waar hij reeds in de stad een huis
had gehuurd en de tijd der aanvaarding naderde, terwijl het door hem in Woensel
bewoonde huis reeds aan een ander tegen dien tijd verhuurd was, werd de zaak voor hem
zeer pijnlijk, daar men hem in de stad het woonrecht weigerde zonder de cautie, die
voor hem een groot bedrag vertegenwoordigde. De energieke Benedict wendde zich toen
per rekwest tot den Raad van den Prins van Oranje met het verzoek, voorloopig met
zijn gezin het door hem in Eindhoven gehuurde huis te mogen bewonen "totdat de Edele
Raden op zijn rekwest zouden beschikt hebben". Den 7en Mei 1772 werd hem door den
Raad v. d. Prins van Oranje deze toestemming verleend. Het rekwest werd intusschen
ter advies in handen gesteld van de Eindhovensche regenten, die een ongunstig advies
uitbrachten, zich daarbij beroepende op een resolutie van 7 Sept. 1731, volgens welke
"zij niet verplicht waren vreemde personen onder hunne jurisdictie aan te nemen,
"tenzij met attestatie van goed gedrag, een acte van borgtocht van hun laatste
"verblijf of andere gegoede lieden, opdat zij noch hunne kinderen, reeds
"aanwezig, nimmer zouden komen ten laste van de plaats waar zij zich vestigden".
Men merkte bovendien op, dat men de Joden gevaarlijk achtte voor de neringdoende
burgers der stad, die daardoor tot armoede zoude vervallen (!!)
"En vertrouwden regenten dat de Edelmogendheden de verrichtingen der stadsregenten
"zouden goedkeuren en het verzoek der Joden zouden wijzen van de hand, als
"zijnde deze voor Eindhovens ingezetenen pernicieus en ruïneus".
Doch de raadsheer Ardasch werd naar het domein van Eindhoven gezonden en op zijn
rapport nam de Raad v. d. Prins van Oranje op 10 Aug. 1772 het besluit, waarbij de
magistraat gemachtigd werd
"met primo October a.s. en zoolang de Joodsche natie metterwoon in de stad
"getolereerd en dus ook door de Openbare Macht beschermd werd, naar evenredigheid
"van haar bestaan, en op gelijken voet met andere burgers en ingezeten mede
"aan te slaan in de gemeente-, 's lands- en stadslasten".
Het was derhalve nu den Joden toegestaan, zich zonder ontlastbrief te Eindhoven te
vestigen, ofschoon niet geheel zonder verzet der plaatselijke overheid, die o.a. in
1786 de vestiging van Elias Benedict, die 30 jaren in Helmond had gewoond, slechts
wilde tolereeren tegen een borgtocht van f900.-.
De Parnassim van de Haagsche gemeente hadden eene verklaring afgegeven, dat arme
Israëlieten niet ten laste der openbare armenkassen kwamen, doch steeds door hun
geloofsgenooten werden bijgestaan. Hiertegen werd door de stadsregenten aangevoerd
dat
"vele Israëlieten voor het handeldrijvende deel der burgerij te veel concurrentie
"zoude kweeken en dat zij bij het verkrijgen van het woonrecht in de stad de
"huizen tot zulk een hoogen prijs huren, dat vele ambachtslieden en winkeliers
"beroofd worden van de occasie om een huis te huren, tenzij boven hun vermogen
"en boven de gewonen prijs. Om deze redenen werd ook te Tilburg, Boxtel en
"Oirschot slechts één Joodsch huishouden geduld".
Dat gedwongen winkelsluiting niet is eene instelling van dezen tijd, maar ook reeds
vroeger bestond, zien we in het feit, dat de eerstgevestigde Joden te dezer stede
zich eenige slagers bevonden. De algemeene bepaling was, dat in de stedelijke
vleeschhal slechts tweemaal per week, en wel op Dinsdag en Zaterdag , mocht verkocht
worden. De Joodsche slagers evenwel verkochten het vleesch aan de huizen en ventten,
behalve op Zaterdag natuurlijk, iederen dag. De niet-Joodsche slagers verzetten zich
daartegen en het is alweder de Raad v. d. Prins van Oranje, die de Joden te hulp
komt. De Dinsdag en Zaterdag blijven voor alle slagers gehandhaafd. De Joodsche
slagers mogen bovendien op Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag versch geslacht ve
in hunne huizen verkoopen, doch niet op Dinsdag en Zondag. Zoo was het Huis van
Oranje onzen geloofsgenooten steeds ter wille.
In 1800 telde de gemeente 15 gezinnen, vormende 30 mannelijke leden boven 13 jaar (de
kerkelijke meerderjarigheid). Het Bestuur werd toen gevormd door Lazar ben Jisroël,
Aron David en drie raadsleden. De eerste Synagoge bevond zich ongeveer op dezelfde
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plaats als de tegenwoordige: eveneens was daar een schoollokaal, kerkelijk bad en
woning voor den voorzanger en godsdienstleeraar. In 1801 was de laatste termijn
afbetaald na het maken van een pomp op de Synagogeplaats. Behalve de Synagoge had men
nog een particulier bedehuis, gevestigd in het hoekhuis Stratumseind. De orde der
Synagoge werd streng gehandhaafd en zoo noodig paste men het destijds algemeen in
zwang zijnde boetestelsel (Kenas) toe. Bij de inkomsten ziet men verantwoord 18
stuivers voor een boete van iemand, die "hot in Schul nicht recht geton". In 1801
ontving de Synagoge een zijden voorhangsel van Mosche Nefge; zoo leest men:
"Hajoum joum beis, 6 Cheswan 5561 hat Mosch Nefge ein eiden Porouges menaddeir
"gewesen in unsres Beis hakkeneses, hat gleich den ersten Tag Joum Schowoe'ous
aufgehangen".
Blijkens de eerste boeken dier dagen droeg men gaarne bij tot de opluistering en
instandhouding van den eeredienst. Een evenement vormde het bezoek van Lodewijk
Napoleon aan Eindhoven op 1 April 1809. Dezen dag daarna werd door Z.M. en zijn
ministers het voor die gelegenheid fraai versierde Synagogegebouwtje bezocht en Z.M.
door Leib bar Jisroël, sedert dien Leib Franschman genoemd, toegesproken. Om aan de
vreugde wegens de groote eer, hun te beurt gevallen, uiting te geven, werd door de
Joodse ingezetenen veel aan de liefdadigheid geofferd "wegen der Meleg in Schul
gewesen ist". Z.M. zelf had aan het Kerkbestuur een som van f500.- geschonken uit
waardering voor de warme ontvangst en om hierdoor de gemeente tegemoet te komen in de
stichtingskosten eener nieuwe Synagoge, waaraan groote behoefte was. De eerste
Synagoge werd afgebroken en de afbraak verkocht. Met toestemming van het Stadsbestuur
werd met gunstigen uitslag een openbare collecte gehouden, terwijl door David,
Lazarus Philip en Jacob Jonas ten behoeve van den bouw der Synagoge van Henricus van
Leersum en Christiaan Verhagen in hunne kwaliteit van voogden der twee kinderen van
de overleden Arnoldus Zegers en Wilhelmina van de Moosdijk op 22 van Oogstmaand 1809
een bedrag van f500.- à 5% werd geleend, welke schuld op 10 April 1815 geheel was
afbetaald.
Op [???] 5570-1810 werd de nieuwe Synagoge ingewijd. 30 stuivers werd betaald voor de
muziek bij deze gelegenheid en evenzooveel voor het onthaal. Door den bouw van deze
grootere Synagoge was tevens een einde gekomen aan het hierboven genoemde
particuliere bedehuis en luidt het:
"Hajoum joum olf Choul hammou'eid schel Pesach 5570 Jakob ben Awrohom mit sein
"Ette Awrohom bar Jouseif in Kahl-Stub vor kol-Hakkohol in unser Kohol und
"Chewre eingekauft vor Balboos zu sein; so ist die Accord gemacht mei'o wa'asoro
"Sehoewiem (f110.-) benebst ein Ette; sein Seifer Touroh mit alle Malboeschiem
"mit Jad und alle Sachen, was er hat gebraucht wie er Schul gehalten hat bei
"sich muss er Alles besorgen bei uns in Schul folgens Accord".
De gemeente breidde zich steeds uit; ten bewijze hiervan: het ressortale quotum
bedroeg in 1816 reeds f130.-, een voor dien tijd niet onbeduidend bedrag. Waar
genoemde Jakob ben Awrohom zich in 1819 ook in de Gewre moest "inkoopen", blijkt ook
dit Genootschap van ongeveer denzelfden leeftijd als de gemeente te zijn; te
verwonderen is dit echter niet. Blijkens een publicatie van 26 Sept. 1823 moet er,
wat de Gewre betreft, toen wel een weinig rumor in casa geweest zijn. Deze publicatie
luidt:
"Bekendmaking door Manhigim der Ringsynagoge te Eindhoven. Bevonden dat het
"reglement van het pieus gesticht (Gewro) geheel strijdig is met het algemeen
"ringreglement. Zij verklaren het thans aanwezige reglement voor vervallen
"verklaard met voornemen (daar het pieus gesticht ten voordeele der gemeente
"strekt en niet geheel zou vernietigd worden, hetgeen integendeel schadelijk
"voor de gemeente zou zijn) om een nieuw reglement voor hetzelve op te stellen.
"De leden, welke hiermede vermeenen verongelijkt te zijn en iets hiertegen willen
"inbrengen, kunnen zich vervoegen ten huizen van Manhigim, welke tevens verbieden
"binnen de Synagoge hierover een woord te spreken ten einde de Godsdienstige
"aandacht niet het minste daardoor gestoord worde".
Men schijnt hier ook een langen tijd verstoken te zijn geweest van een leeraar, daar
op 1 Dec. 1818 Manhigim een schrijven van de Gecomitteerden der Hoofdcommissie tot de
zaken der Israëlieten ontvangen, waarin aangedrongen wordt op aanstelling van een
onderwijzer. Voor het schoonhouden der gebouwen was een bepaald persoon aangesteld.
Met ingang van 1 Jan. 1818 huurt Godschalk Jacob van M. S. Bloemendaal een kamer,
"gelegen achter de Joodekerk, daarbij een bed, twee dekens, twee kussens en peuling
"voor tien stuyvers per week, daarbij verplicht het geheele gebouw der Joode
"Gemeente bezemschoon te houden, onder de somma van tien stuyvers begrepen".
Dat ook de overige ambten niet zeer hoog werden gesalarieerd in die dagen zien we uit
de benoeming van Marcus Wijnberg, die met ingang van 1 Jan. 1820 voor een jaar
benoemd werd als koster. Hij was belast met de inning der contributie, moest bij elke
godsdienstoefening aanwezig zijn en zoo noodig als hulpvoorlezer fungeeren, een en
ander voor zeventig … cts per week.
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"Daar hij zijn post als voorzanger nog honorair blijft behouden tot de maand Ijar
"e.k. (als zijnde van ouds het gewoon tijdstip van op- en aftreding der bedienden
"bij de Israëlieten) zoo wordt hij in vorig salaris, zijnde f1.40 tot gemelden
"datum nog gecontinueerd; na dien tijd is dit met onderling genoegen der
"contractanten bepaald op 70 ct. per week".
Vermoedelijk is het genoegen van den contractant ten eenre niet bijster groot
geweest! In 1845 werd een zekere R. Meier tot onderwijzer aangesteld tegen f3.50 per
week. De Synagoge was met de jaren door de uitbreiding van het ledental te klein
geworden. Door het toenmalige Kerkbestuur werd op 1 Sept. 1851 een complex van drie
woningen aangekocht in de Kerkstraat, toen Windstraat geheeten, om daar eens de
nieuwe Synagoge te doen verrijzen. Op 10 Jan. 1861 werd tot den bouw besloten en vijf
en een half jaar later, op [???] 5626 (1855) werd de tegenwoordige Synagoge plechtig
ingewijd. Eigenaardig is het, dat zich boven den ingang een steen bevindt met het
opschrift in gulden letteren [???], dat derhalve het jaar 5632, dus zes jaar later
aanwijst. Waar de tegenwoordige Voorzitter der gemeente, 79 jaren oud is en de eerste
knaap is geweest, die in de bestaande Synagoge Barmitswo geworden is, mogen wij als
vaststaand aannemen, dat 5626 het stichtingsjaar was. Behalve een in bloei toenemende
gemeente zijn in den loop der jaren daar verschillende peeuse instellingen ontstaan,
naast het reeds genoemde Begraafgenootschap "Gemiloeth Chasadim": De vereeniging
"Hagnosas Ouregiem" voor de arme Joodsche transmigranten, de Damesver. "Bigdei
Koudesj", die reeds zoo dikwijls het bedehuis met hare geschnken verrijkte, de
Damesver. "Chewras Noschim", die hare zorgen wijdt aan behoeftig Joodsche
stadgenooten, de ver. "Talmud Thora", die reeds ruim zestig jaar bestaat; sedert een
tiental jaren de litteraire Damesver. "Chogmas Noschim", waarin alken Maandagavond
causerieën op Joodsch gebied worden gehouden, een Leen- en Steunfonds, een nog jonge
jeugdvereeniging "Or Chodosj" en, ter centralisatie van den armenzorg, een Joodsche
Armenraad. Naast vele andere leeraren heeft hier veel nuttig werk verricht de in
Januari 1932 overleden eerw. heer M. Staal 1), die hier fungeerde van 1 Dec. 1884 tot
31 Dec. 1919. Met grooten luister werd in 1926 het zestig-jarig bestaan der Synagoge
herdacht. Zoowel bij den bizonderen dienst op Vrijdag vóór [???] als op den Sabbath
werden treffende predikaties gehouden door onzen thans jubileerenden Opperrabbijn,
den weleerw. zeergel. heer S. Heertjes, die met zijne gade den Sabbath hier
doorbracht. De dienst werd geleid door den oppervoorganger met begeleiding van het
Haagsche Synagogekoor onder directie van den heer J. Bolle. De Synagoge had tevens
een grondige restauratie en moderniseering ondergaan. Bij die gelegenheid bleek ten
duidelijkste de offervaardigheid der gemeenteleden. Men verklaarde zich n.l. bereid,
ter bestrijding der restauratiekosten, de bijdrage in de kerkelijke belasting over
dat jaar te verdubbelen, terwijl bovendien een edele gever den aanleg der electrische
verlichting schonk en den ombouw der kronen bekostigde. Deze offervaardigheid was
reeds herhaaldelijk gebleken, o.a. bij de ommuring der begraafplaats, die behalve uit
eigen middelen voor een groot deel bekostigd werd uit milde bijdragen van leden, oudleden en hunne familieleden. Ook getuigt de kostbare inventaris der Synagoge van de
milddadigheid van vele particulieren. Een rentelooze leening is juist dit jaar geheel
afgelost en zoo is de gemeente dus geheel zonder schuld. Zoo mag dus de Isr. Gemeente
te Eindhoven met trots terugzien op zijn verleden. Dat deze gemeente de tweede
gemeente van het ressort Noord-Brabant is geworden, is voor een niet gering deel te
danken aan het wijs en vredelievend beleid harer bestuurderen, waarvan de heer Joz.
de Heer […] sedert 7 Sept. 1890 onafgebroken en met onverflauwden ijver en
godsdienstzin als voorzitter fungeert.
Een zeer gevoelig verlies leed de gemeente op 16 Ijar 1928 door het overlijden van
zijn ijverigen penningmeester, den onvergetelijken heer Adolf Elias, aan wien de
gemeente en zoo velen grooten dank verschuldigd zijn. Ter eere zijner nagedachtenis
werd op het eind van dat jaar door de gemeenteleden een nieuwe Parnasimbank met
zilveren gedenkplaat in de Synagoge geplaatst. Het Kerkbestuur doet alles om de
belangen der gemeente op zijn best te behartigen en zoo mogen wij hopen, dat, waar de
wil tot samenwerking bij de gemeenteleden steeds aanwezig is gebleken, ook in de
toekomst Gd zijn zegen aan deze gemeente niet onthouden zal.
Voor zover bekend waren Voorzitter dezer gemeente: op 15 Oct. 1851 André Hertzberger;
op 18 Sept. 1952 S. Goudsmit.
Van 5 Jan. 1868-16 Maart 1890 A. B. Hertzberger.
Van 7 Sept. 1890 de tegenwoordige Voorzitter de heer Joz. de Heer en laten wij hopen
[???].
Voorzangers waren:
J. v. Collem in 1858.
A. v. Vlijmen in 1859.
S. Mossel tot 1862.
A. S. Lombard tot 1865.
I. Italie tot 1868.
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P. Goldstein tot 1872.
S. J. Cauveren tot 1875.
Philip Italie tot 1882.
H. J. Bonnewit tot 1884.
M. Staal tot 1919.
S. v. d. Ham, hulpvoorzanger enz., 1900-1916.
I. Wolf, hulpvooorzanger enz. sedert 1916.
L. Frank, oppervoorzanger sedert 1 Jan. 1920.
L. F.
1) Veel van deze schets is ontleend aan de brochure van den heer Staal over de Israël. Gem. te
Eindhoven.

13 mei 1933 DOODELIJK ONGELUK.
Gistermiddag omstreeks 4 uur is in den Wolfshoek te Tongelre bij Eindhoven een
ernstig auto-ongeluk gebeurd. Op dat moment reed ter plaatse een luxe-auto, bestuurd
door v. W. uit Woensel, terwijl naast hem den chauffeur was gezeten. Door den
slechten toestand van den weg – er zitten verscheidene kuilen in het wegdek – schijnt
v. W. de macht over het stuur verloren te hebben, met het gevolg, dat de auto tegen
een boom botste. De wagen werd totaal vernield en v. W. werd achter het stuur
doodgedrukt. De chauffeur, wiens naam nog niet bekend is, kreeg kwetsuren aan hoofd
en handen.
12 augustus 1933 De Kon. Ned. Automobiel Club meldt: Wegens het uitvoeren van werken
ten behoeve van het ophoogen van den noordelijken oprit van de Hulsterbrug over het
Eindhovensch Kanaal, gelegen in den weg van Tongelre over Hulst naar Geldrop, zal het
verkeer over genoemden weg tijdelijk zijn belet van Maandag 21 Augustus tot en met
Zaterdag 2 Sept. a.s. De afsluiting van den weg en de omleiding van het verkeer
zullen door borden worden aangeduid.
19 maart 1934 WAPENSMOKKELARIJZaterdagavond heeft de politie te Eindhoven een smokkelauto aangehouden, waarin 70
revolvers waren geborgen.
Een dezer dagen kreeg de Eindhovensche politie een aanwijzing, dat er een partij
revolvers op komst was, welke in het café De Planken Opkamer te Tongelre aan derden
zou worden overgegeven. Toen de politie aldaar arriveerde, stond juist een auto voor
het café, waarin zich een vrouw en vier mannen bevonden. Bij het zien van de
politiemannen vluchtten zij in alle richtingen. Het gelukte de politie nog één van
hen te arresteeren. Het bleek te zijn de spoorwegarbeider L. uit Eindhoven. De auto
met inhoud is in beslag genomen. L. is naar het politiebureau overgebracht. Na
aldaar eenige uren te hebben vertoefd is hij op vrije voeten gesteld. Tegen hem is
proces-verbaal opgemaakt.
6 juni 1934 DE V. V. V.-WEEK TE ROTTERDAM.
[…] Zoo zullen naar Rotterdam komen […]; het St. Martinusgilde uit Tongelre, terwijl
[…]
13 oktober 1934 SOMEREN. Onder groote belangstelling werd te Someren een
hazenconcours gegeven door de handhoogschutterij “De Vriendschap” gevestigd bij den
heer K. Rooymans.
[…] 3e prijs Krijgsman Soranus: Tongelre, 63 pnt.
Vogelpik: 3e prijs P. Jacobs, Tongelre. […]
20 mei 1935 […] Het programma vermeldde verder een demonstratie corpsvendelen door
het Brabantsche Vendelierencorps van het St. Martinusgilde te Tongelre, […]

4860

1 augustus 1935 VERDRONKEN.
Te Eindhoven is nabij de brug in de Tongelreschestraat het lijk van den 61-jarigen J.
v. d. Dorp Walraven door de Rijkspolitie uit het Eindhovensch Kanaal opgehaald. De
man is waarschijnlijk in het donker te water geraakt.

4865

26 augustus 1935 BAEXEM. ERNSTIGE BOTSING.
Tusschen autobus en luxewagen.
Zondagmorgen, rond negen uur, […] Van uit de richting Weert naderde een luxe wagen
uit Tongelre (Eindhoven) en bestuurd door den heer H. L. van Summeren, waarin gezeten
waren diens moeder, benevens nog een viertal andere personen. […]
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3 september 1935 Nederlandsche volksdansers en vendelzwaaiers op de
Wereldtentoonstelling
Herleving van den volksdans in ons land en elders
BRUSSEL, 27 Augustus.
Zaterdagavond en Zondagmiddag hebben de voordansers van het Nederlandsch Centraal
Bureau voor Volksdansen (N.C.B.V.) en het Noord-Brabantsche Vendelierscorps uit
Tongelre op het Oud-Brusselsche marktplein der wereldtentoonstelling, uitstekend
geslaagde demonstraties gegeven van hun kunnen, welke zich zeer in den bijval van
het publiek mocht verheugen. […] Het vendelzwaaien is een gebruik, dat al uit de
15de eeuw dateert. Ieder gilde in Noord-Brabant heeft een vendelzwaaier, vaandrig
geheeten, maar het Vendelierscorps uit Tongelre is het eenige corps van
vendelzwaaiers in deze provincie. […]
Tusschen de dansnummers door gaven de vendeliers onder leiding van den heer A.
Hendriks, ons treffende staaltjes van hun vaardigheden in het vendelzwaaien. In hun
schilderachtige rood en witte dracht boden zij met hun kleurige wapperende vlaggen
een boeiend schouwspel. […]
6 september 1935 LEEUWARDEN 500 JAAR.
Folklore-voorstelling […], genoten de aanwezigen van het vendelzwaaien van het St.
Martinusgilde uit Tongelre en bovenal van het kunnen van den leider van dit gilde en
[…]
15 april 1936 KRUIDENIERSWINKEL UITGEBRAND.
Maandagavond is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de kruidenierswinkel van
den heer P. Hendriks, gelegen aan het Hofke te Tongelre. De vrouw van den eigenaar,
die alleen thuis was, lag ziek te bed en bemerkte tot haar schrik, dat op de
benedenverdieping brand was ontstaan. Zij waarschuwde de buren, die de brandweer
alarmeerden, doch toen deze arriveerde, stond het huis reeds in lichter laaie. Het
brandde geheel uit. De schade wordt door de verzekering gedekt.
30 mei 1936 Grootsche Schuttersfeesten te Weert.
OP ZONDAG 7 JUNI.
BEZOEKT Zondag 7 Juni de groote Schuttersfeesten te Weert, ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van den Bond en het 30-jarig Voorzitterschap van den heer F. H. van
der Velden.
DEMONSTRATIES van VAANDELZWAAIEN door Nederlands kampioen A. Hendriks uit Tongelre.
Optreden Duitsch Tamboer- en Pfeiffercorps uit Oberkruchten.
GROOT BAL-PUBLIEK in de groote salon van Zjang de Metser.
4262
22 juni 1936 R.K. BOND VAN HANDBOOGSCHUTTERS “ST. SEBASTIAAN.”
(Baanlengte 28 meter.)
De eerstvolgende concoursen van den R.K. Bond van Handboogschutters “St. Sebastiaan”
zullen eindigen op 28 Juni a.s. en worden gehouden bij de vereenigingen “De
Heidebloem” Tongelré en “De Vriendschap” te Aalst. […]
23 maart 1938 SUSTEREN. SLACHTOFFER OVERLEDEN.
Gistermorgen is dhr. Engels, machinist bij de Ned. Spoorwegen alhier, die Zondagavond
bij een aanrijding op den Dieterderweg ernstige verwondingen bekwam, in het
ziekenhuis te Sittard overleden. Dhr. Engels laat een echtgenoote en 7 kinderen
achter, terwijl over eenige maanden het achtste verwacht wordt, wat het geval nog des
te tragischer maakt.
De H. Mis van Requiem zal Vrijdagmorgen om 9 uur in de rectoraatskerk te Mariaveld
opgedragen worden, waarna het stoffelijk overschot naar Eindhoven vervoerd zal
worden, waar dan de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats Tongelree van de
St. Martinusparochie.
23 juni 1939 Nederlandsche dag op de tentoonstelling te Luik
[…] De in binnen- en buitenland bekende groep de Gorselsche Boerendansers zal
Achterhoeksche klompendansen uitvoeren, terwijl de kampioenvendelzwaaier A. J.
Hendriks van het St. Catharinagilde te Tongelre (Eindhoven) het nobele Brabantsche
vaandelspel zal demonstreeren.
1 november 1940 3 November: St. Hubertusfeest
Beschermer tegen giftige en dolle dieren
De 3e November, toegewijd aan den Heiligen Hubertus, is door alle tijden heen een
feestdag geweest, die weliswaar door bepaalde deelen van ons Nederlandsche volk nog
wordt gevierd met het in eere houden van zinrijke gebruiken, doch welke vooral in de
groote steden even onopgemerkt voorbijgaat als het gros der overige 364 dagen van het
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jaar.
Wel pleegt te Haarlem de Hooge Regeering Van het loffelijke gilde van Sint Hubert op
dezen dag een "vriendelijken maaltijd" te houden, waarbij ieder lid verplicht is met
bedreiging van boete het zilveren jagershoorntje te dragen, en in 1935 werd Jhr. Ch.
F. van der Poll, die toen 53 jaar lid was, nog met de hooge onderscheiding van den
gouden Sint Hubertushoorn begiftigd, maar dat is toch een feestviering in een zeer
besloten kring, gelijk deze Ook in Den Haag bij een zeer illuster jagers- College nog
in zwang is.
Behalve naar de zeer ridderlijke aloude Sint Hubertusmaaltijden te Haarlem en Den
Haag, gaan de gedachten op 3 November altijd uit naar de vele boerengilden, in
Peelland en Kempenland, welke onzen jagersheilige als schutspatroon hebben
uitverkoren. In al deze volksche broederschappen gaat de 3e November niet onopgemerkt
voorbij, want, der traditie getrouw, worden er 's morgens overal Heilige Missen voor
de gilden gelezen, waarna bij tienduizendtallen de gewijde "huibertjes" (kleine hardgebakken broodjes) worden gegeten door mensch en dier tegen hondsdolheid en andere
pestilenties. Daarna volgt in menig dorp een feestelijke ommegang onder het sonore
geroffel der aloude gildetrommels en het feestelijk zwaaien van gildevanen met de
beeltenis van Sint Hubertus op het oogenblik, dat hij zich bekeert door de
verschijning van het hert met het stralende kruis.
Sint Hubertus' populariteit maakte hem tot schutsheilige van tientallen Brabantsche
en Limburgsche dorpen. Ik noem hier slechts Gemert, Bavel, Berkel, Tegelen, GilzeRijen, Sint Hubert, Liessel en Gulpen, al plaatsen, gelegen aan de Noordelijke
peripherie van het legendarische Sin Hubertusjachtgebied. Op de vraag, wie Sint
Hubertus was, valt niet zoo gemakkelijk een bevredigend antwoord te geven. Volgens
sommigen moet hij de zoon zijn geweest van Bertrandus, hertog van Aquitanië, die
verwant was aan Pepijn van Herstel, onder de Paltsgraven van het Merovingsche hof ten
tijde van Theodorik III verkeerde en zijn jagerslust zelfs op Goeden Vrijdag
botvierde.
Anderen beweren, dat men Sint Hubertus heeft verward met Hugobert, den vader van
Pepijns gemalin Plectrudis. Doch hoe het ook zij, Hubertus moet in 682 in het
huwelijk zijn getreden met de schoone Floribane, dochter Van Dagobert van Leuven. Een
jacht in de stille week van Paschen zou dezen wreeden Jagersman, die bij het minste
geritsel den pijl op den boog legde, hebben bekeerd tot een heilige, aan wiens voeten
ten slotte herten en honden veilig tezamen speelden. Volgens de legende moet eens
voor hem op Goeden Vrijdag, ergens in het eenzame Kempenland tusschen Tongelre en
Maastricht — volgens anderen zou de ontmoeting zich hebben afgespeeld in de diepste
wildernissen van net Ardenner Woud — een machtig edelhert zijn verschenen met
tusschen het gewei, dat tot In de takken der boomen reikte, een groot lichtend kruis.
Reeds had hij den boog gespannen, doch voor zijn doodende pijl wegsnorde, zag de
wereldsche jager, omstraald door een aureool, de duidelijke vermaning: "Als ge U niet
bekeert Hubertus en een heilig leven gaat leiden, zult ge ter helle varen." Hubertus
moet Zich toen op de knieën hebben geworpen en deemoedig hebben gevraagd: "Heer, wat
wilt Gij, dat ik doe?", waarop hij tot antwoord kreeg: "Ga naar Maastricht tot
Bisschop Lambertus, hij zal U zeggen wat gij te doen hebt."
Natuurlijk volgde hij dit bevel op en Lambertus gebood hem als een berouwvol zondaar
twee jaren een kluizenaarsleven te leiden op de plek in het woud, waar hem het
stralende kruishert was verschenen. Nadat hij in 696 een pelgrimstocht naar Rome had
gemaakt, verhief Paus Sergius hem tot Lambertus' opvolger, maar omdat Sint Hubertus
zich niet waardig achtte, dezelfde residentie te bewonen als zijn godvruchtige
voorganger Lambertus, verplaatste hij het bisschoppelijk verblijf van Maastricht naar
Luik. Op 30 Mei 727 zou hij daar zijn gestorven en een eeuw later werd zijn gebeente
overgebracht naar het Benedictijner klooster Andain in de Ardennen, dat later den
naam van Saint Hubert verkreeg.
Reeds in een manuscript, dat tusschen 1087 en 1106 door een onbekend kroniekschrijver
is samengesteld, is gewag gemaakt van "de wonderen van Sint Hubert." Wij lezen daarin
o.a. dat het sedert lang gebruik was onder de grooten der Ardennen den gelukzaligen
Hubertus wild te offeren." Aan het eind van de 11e eeuw vermeldt de schrijver van het
Cantatorium: "Wij zagen Frederik, hertog van Neder-Lotharingen, gevolgd door zijn
"Veneurs" het klooster naderen. De "Veneurs" droegen een wild zwijn en de hertog
droeg zelf op de schouders den kop van het dier. Zij legden met volle devotie alles
neer voor het Altaar. Wij zagen ook op een dag hertog Godefridus, die ter eere van
St. Hubert ter jacht was gegaan, vijf herten en een wolf meebrengen. Wij zagen hem de
vijf herten in de kerk offeren met hunne huid en de wolf nog levend."
Wanneer wij nu weten, dat het klooster van Saint Hubert gebouwd moet zijn op de
plaats, waar eens in voor-christelijke tijden de Galliërs aan de jachtgodin bloedige
offers brachten, dan is het aannemelijk, dat we ook hier de heidensche cultusplaats
gekerstend zien tot een christelijk heiligdom, waarheen men van heinde en verre ter
bedevaart toog, in goed vertrouwen ter genezing van hondsdolheid.
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Want in Rijnland, Limburg en Vlaanderen wordt ook heden ten dage Sint Hubertus nog
altijd vereerd als patroon, die genezing kan brengen in de hondsdolheid. Hierboven
heb ik terloops reeds de bekende Sint Hubertus-broodjes vermeld, die ook in ons
Brabant en Limburg thans nog op den 3en November worden gegeten. Iets meer wil ik
hier zeggen van den vermaarden Sint Hubertusgordel, de Sint Hubertusriempje en den
Sint Hubertussleutel. […]
D. J. v. d. VEN
20 augustus 1941 Stichting r.k. meisjesschool te Eindhoven.
De beslissingen van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming […]
25 oktober 1941 DE W.H.N.-ORGANISATIE IN ONZE STAD.
[…] 10. Buurtschap Tongelre; Buurtschapshoofd Mevr. C. Pulles, Merellaan 2.
Buurtschap Tongelre omvat het gedeelte der gemeente, gelegen binnen eene lijn,
getrokken als volgt:
vanaf de Dommelbrug aan de Kanaalstraat, langs den stroomdraad van de rivier de
Dommel, tot de grens der gemeente, volgende deze grens tot het Eindhovensch Kanaal,
langs de as van dit kanaal tot het Havenhoofd en vandaar, langs de Z. zijde van het
Havenhoofd tot het punt van begin.
14 juli 1942 OPENLUCHTBIJEENKOMST N.S.B. GROEP CENTRUM, TONGELRE, NUENEN.
Zaterdag 11 Juli hield de Groep Centrum, Tongelre en Nuenen der N.S.B. een
openluchtbijeenkomst te Nuenen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de muziekkiosk op
het marktplein, die daar daarvoor van luidsprekers was voorzien en versierd met de
vlaggen der Beweging.
Ondanks het koude en regenachtige weer was de opkomst groot. De W.A. was goed
vertegenwoordigd en verscheen in formatie op het plein. Onder de toehoorders merkten
we naast tal van functionarissen van den Kring ook op de burgemeester van Nuenen, die
van zijn bijzondere belangstelling deed blijken door de geheele rede bij te wonen.
[...]
27 oktober 1944 Verloofd: TRUUS DEKKERS en PIET VAN KRAIJ
Eindhoven: Tongelreschestr. 16. Lakerstraat 3.
Receptie 12-1.
Christus-Koning 29-10-’44
10 november 1944 Mej. Holland verplaatst van Roeklaan 14 naar Lakerstraat 39.
PRAKTIJK wordt Maandag 13 Nov. HERVAT.
10 augustus 1945 HOOFDSTUK IV HET VERZET TEGEN MENSCHENROOF EN DIEFSTAL
ART. V. DE DIEFSTAL VAN KERKELIJK GOED
De metaalverordening van den Rijkscommisaris van 21 Juli 1942, n. 79, schiep de
verplichting metalen voorwerpen aan te geven en de bevoegdheid deze “ten gunste van
het Rijk der Nederlanden”(sic!) te confisqueeren. Onder deze metalen voorwerpen
vielen ook de kerkklokken, waaruit de volksmond concludeerde: “klokken uit de toren,
oorlog verloren!”
[...] Een aannemer uit Heerlen heeft er zich voor geleend dit droevig schouwspel te
vertoonen. Tegenstand bieden had geen schijn van succes; slechts heeft de
Aartsbisschop alle kerkbesturen gelast een nauwkeurig protocol op te maken van dezen
klokken-roof. [...]

Verwijderde klokken

Enkele notities en brieven betreffende afgevoerde klokken zijn te vinden in het RHC
Eindhoven:
Uit St Martinus te Eindhoven straat 't Hofke Provincie N Br., werd op heden 22/1-43
een bronzen klok verwijderd met een diameter van 96 cm en een gewicht van circa 550
kg.
Deze klok werd gemerkt De Pastoor Th v. Amstel Th v. Amstel
door De Aannemer [onleesbaar]
Uit St Martinus te Eindhoven straat t Hofke Provincie N Br., werd op heden 28/1-43
een bronzen klok verwijderd met een diameter van 40 cm en een gewicht van circa 40
kg.
Deze klok werd gemerkt -
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De Pastoor Th v. Amstel
De Aannemer [onleesbaar]
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BUREAU NIEUWE UITLEG 28 - 'S-GRAVENHAGE - TELEFOON 115646
No. 10240
'S-GRAVENHAGE 6 September 1945,
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN: 30 Augustus 1945.
ONDERWERP: klokken.
In mijn gegevens vond ik twee klokken,resp. afkomstig uit 't Hofke St. Martinus (No.6
A 573) en Tongelre St. Martinus (No.6 A 630). Indien dit de door U bedoelde klokken
zijn, moet ik U tot mijn leedwezen berichten,dat deze naar Duitschland werden
vervoerd en voor zoover mij bekend daar zijn versmolten.
DE RIJKSINSPECTEUR KUNSTBESCHERMING.
(Dr.J.Kalf).
AAN den ZeerEerwaarden Heer Th.van Amstel,
Pastoor St.Martinus,
EINDHOVEN
GEMEENTE EINDHOVEN
nr. 7400F Afd.III.
Onderwerp:
Eindhoven, 10 December 1945.
Weggevoerde klokken tijdens Duitsche bezetting.
AAN:
het Kerkbestuur van de R.K.Kerk H.Martinus,
't Hofke, EINDHOVEN.
Voor een paar maanden verschenen in de pers berichten omtrent schepen, welke tijdens
de Duitsche bezetting bij Urk zijn gezonken en waarvan één schip met kerkklokken
geladen was.
Voor zooveel noodig deel ik U mede, dat deze klokken naar Amsterdam zijn vervoerd en
inlichtingen betreffende deze klokken onder opgave van gespecificeerde en volledige
gegevens gevraagd kunnen worden aan den Heer D.S.Gorter, Secretaris der Nederlandsche
Klokkenspelvereeniging, Sarphatikade 20, Amsterdam(C).
De Burgemeester van Eindhoven,
Typ.:W.Cl.
24 augustus 1948 WIJLRE
Zomerfeest schutterij St. Maternus. — Dezer dagen hield de schutterij St. Maternus
haar zomerfeest. Als bijzondere attractie gold op dit feest de deelname van het St.
Martinusgilde uit Tongelree, bij Eindhoven, met zijn knappe vendelzwaaiers. Te
ongeveer half vier trok een lange stoet verenigingen naar de feestweide, onder de
lustige tonen van marsmuziek, ten gehore gebracht door de harmonie. Op de feestweide
waren vele vermakelijkheden en een ruim voorzien buffet. De toeloop was dan ook
groot. Veel belangstelling was er natuurlijk voor de gildemannen van het
vendelzwaaien. Om zeven uur begon het openluchtbal en weldra zwierden de jongemannen
en meisjes over de dansvloer. Een zeer geslaagd feest!
23 november 1950 Notulen Oprichtingsvergadering van de R.K. Bijenhoudersvereniging
“St Ambrosius”, afd. Tongelre (Eindhoven), gevestigd Hofke 14, Eindhoven.
Op 23 November 1950 werd op verzoek – en ten huize van Th. v/d Ven een vergadering
belegd, waarvoor 12 bijenhouders waren uitgenodigd. (Nos 1 t/m 12 van de
presentielijst dd 23/11 ’50) De 1e acht van deze heren waren ter vergadering
aanwezig, terwijl de 4 welke niet aanwezig konden zijn, mondeling hun fiat gegeven
hadden voor de te nemen besluiten.
[genoemd worden in die periode: Spreuwel/Spreeuwel/van Spreeuwel, G. Visscher, Th.
v/d Ven, v/d Bilt, Hennekes, P.W. Hendrickx, Wagemakers, Verheijen, Beenen, v.
Happen, v.d. Biet, van Iterson, A. Vereijken, broeder Fernandinus, P. Geeven, de
Nobelen, Meijs, Jac Linssen, v. Heeswijk, J.D. Hiddes, S. v.d Ven, v. Leuken en als
geestelijk adviseur pastoor van Amstel; rond 1960 nog Ackermans, v. Boxtel, Vink]
28 januari 1971 In volle rust ging in de leeftijd van bijna 90 jaar van ons heen
onze goede vader, groot- en overgrootvader

JOSEPHUS LAMBERTUS VAN ENGELAND
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gewezen echtgenoot van Maria C. Verheugt
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Gregorius de Grote
Laatste Burgemeester van Tongelre
Oud-wethouder van de gemeente Eindhoven
Oud-lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
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Wij zijn dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben.
Eindhoven: E. Panken-Van Engeland
Th. Panken,
kinderen en kleinkinderen
Breda: C. Bakers-Van Engeland A. Bakers kinderen en kleinkind
Eindhoven: N. van de Kamp-Van Engeland kinderen en kleinkinderen
A. Rijken (huisgenote)
EINDHOVEN, 27 januari 1971
Tongelresestraat 441.
De plechtige Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 30 januari om 14.00 uur in
de parochiekerk van St. Martinus, 't Hofke, te Eindhoven waarna begrafenis op het
parochiekerkhof.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de Jacob van
Koudenhovenschool, Koudenhovenseweg 202, Eindhoven (nabij het kerkhof).
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in de parochiekerk.
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27 jun 1923
24 dec 1923
8
5
5
1
4

apr
mei
mei
mei
mei

1925
1925
1925
1926
1926

10 mei 1926
27 jun 1926
9 sep 1926
22 okt 1926
27 feb 1927
16 jun 1927
30 jun 1931
28 jul 1931
26 jun 1934

J. P. Somers, koopman, Rechter-comm. mr. Sluis, curator mr. M. Van der
Grinten, Eindhoven
J. P. Somers, koopman (Opgeheven)
J. P. Somers, koopman (Geëindigd door verbindend worden eenige
uitdeelingslijst)
J. Sanders, koopman
Opgeheven: [...] en H. Poulisse, klerk ter secretarie, Tongelree.
F. Maelen, arbeider, Rechter-comm. mr. De Menthon Bake; curator mr. J.
Raymakers te Eindhoven.
A. Evers, smid R.-c. mr. W. Ummels, cur. jhr. mr C. M. O. Van Nispen tot
Sevenaer, ‘s-Hertogenbosch
F. van der Heyden (Opgeheven)
A. Menheere, aannemer, Rechter-comm. mr. W. Ummels, cur. mr. E. Van
Zinnicq Bergmans
G. Swinkels, bakker, cur. Mr. A. Steinkühler.
A. Menheere (Geëindigd door verbindend worden eenige uitdeelingslijst)
G. Swinkels (Vernietigd op grond van verzet)
Ch. Aerts, koopman, Rechter-com.: mr. W. Ummels, cur.: mr. A. Steinkühler
Maria Catharina Smits, zonder beroep (Klein Tongelre), Cur. Mr. A.
Steinkühler
Petrus de Leest (Vernietigd op grond van verzet)
D. A. van der Loo (Opgeheven)
C. Aerts (crediteurenlijsten)
P. de Jong, sigarenfabrikant (vernietigd)
J. Graat, caféhouder (Hofken 19); cur. mr. A. Steinkühler te Eindhoven
G. H. van Liempt, koopman
G. H. van Bragt; cur. mr. A. Steinkühler, Eindhoven
G. H. van Bragt (Opgeheven)
J. H. Smulders (Opgeheven)

Retraites op retraitehuis “Cenakel” te Tilburg
1 tot 4 jul 1916 Jongedochters uit Tongelré en Dommelen.
Retraites op retraitehuis “Manresa” te Venlo
6 tot 9 jan 1913
Tongelre
27 tot 30 apr 1917
Tongelre
24 tot 27 jun 1922
Lieden uit Geldrop, Nuenen, Tongelre e.a.
14 tot 17 apr 1923
Geldrop, Tongelre, e.a.
14 tot 17 dec 1923
Lieden uit Mierloo, Mierloo-Hout, Nunen, Tongelre
21 tot 24 jan 1925
Mierlo-Hout, Nuenen, Tongelré.
9 tot 12 jan 1926
t Hout, Nuenen, Tongelré, Zes Gehuchten.
31 dec 1926 tot 3 jan 1927
Nuenen, Tongelre, Mierlo-Hout
18 tot 21 feb 1928
Eindhoven (behalve Woensel, Tongelre en Villapark)
29 dec 1928 tot 1 jan 1929
Nuenen, Tongelre
24 tot 27 dec 1930
Aalst (N.-Br.), Beers, Boxmeer, Cuyk; Eindh. Par.
Villapark; Gassel, Gerwen, Nederwetten, Tongelre.
Examens
28 apr 1910
1 apr 1911
12 aug 1912
21 aug 1912
16 feb 1914
11 jun 1914
20 aug 1915
7 aug 1921
23 aug 1921
19 okt 1938

P.
A.
B.
F.
A.
W.
P.
J.
J.
G.

J. Claas, akte lager onderwijs
P. Saris, Rijks-diploma als hoefsmid
C. M. Lier, hoofdacte
J. R. van Otterdijk, Hoogduitsch m. o. akte A.
P. Saris, onderwijzer in practisch hoefbeslag
van Otterdijk, Examen nuttige handwerken
J. Claas, Hoofdakte
Verhuizen, leider lichaamsoefeningen
J. Verhuizen, Fransch L. O.
Holst, Propaedeutisch examen werktuigkundig ingenieur

Familieberichten
27 feb 1930 W. Wellens, m. g., 75 j., Tongelre
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De Watermolen van Opwetten en Coll
[Artikel uit wijkblad Rond ’t Hofke door Pastoor Vogels; gepubliceerd in 1971 en in
2003]
Het bestaan van watermolens in ons Brabant is al zeer oud. Onder de talrijke
watermolens, die eertijds bestonden, interesseren de bewoners van Tongelre zich
uiteraard het meest voor de nog bestaande molens die beiden gelegen zijn op de grens
van onze parochie, aan het riviertje de kleine Dommel. De molen van Opwetten aan de
Wolvendijk ligt precies buiten de parochie, de molen van Coll, aan het einde van de
Loostraat (sinds 1999 Molendijk), ligt precies nog in de parochie.
Ze bestonden reeds voor het jaar 1300 en het vermoeden bestaat, dat ze oorspronkelijk
eigendom zijn geweest van de Benedictijnerabdij van St. Truiden in Belgie, die in
onze streken een groot aandeel gehad heeft in de verspreiding van het Christendom en
daardoor verschillende kerken en andere bezittingen had.
Het staat vast dat kort na 1300 de molen van Opwetten eigendom was van een der Heren
van Dieteren, een Heerlijkheid onder Susteren in Limburg.
De molen van Coll behoorde in die tijd als zogenaamd feodaal goed toe aan de Hertog
van Brabant.
Beide molens kwamen in het bezit van Otto van Cuijck, de Heer van Mierlo, die van
Opwetten door de koopacte van 13 mei 1335, die van Coll door de koop van 12 november
1337.
Door Jan van Cuijck, die bovengenoemde Otto in het bezit van beide molens opvolgde,
werd de Heerlijkheid van Mierlo in 1357 verkocht aan Jan Dickbier Janssen te 'sHertogenbosch, die toen Heer van Mierlo werd. Van de Collse molen waren de Heren van
Mierlo nog de eigenaars zeker tot het jaar 1606.
Als eigenaars worden o.a. genoemd:
in 1374 Hendrik Jan Dickbier,
in 1410 zijn zoon Hendrik Dickbier
in 1429 een broer van hem, Jan Dickbier.
Na deze, omtrent het jaar 1441 Jan van Megen.
Na hem tot 1532 Raes van Grevenbroeck.
Vanaf 1532 diens neef, Jan van Grevenbroeck.
In 't jaar 1606 Jhr. Erasmus van Grevenbroeck.
Terwijl oorspronkelijk beide molens blijkbaar te maken hadden met de Heerlijkheid van
Mierlo, is later de molen van Opwetten meer betrokken geweest met de Heerlijkheid
Tongelre. De eerste Heer van Tongelre, Rutger van Berckel, die zoals reeds gemeld is,
gehuwd was met Livina van Coudenhove, is blijkbaar ook eigenaar geweest van de molen
van Opwetten. Toen Levina van Coudenhove als weduwe van Rutger van Berckel (gestorven
in 1575), in het jaar 1589 stierf, schijnt de molen van Opwetten voor de helft te
zijn overgegaan aan Johanna de Quesnoy, de echtgenote van Jacobus van Coudenhove, die
Heer was van Tongelre van 1585 tot 1594. Op 28januari 1615 blijkt zij namelijk als
weduwe haar recht opgedragen te hebben aan de kinderen die zij van Jacob van
Coudenhove had. Deze kinderen blijken evenwel onmiddellijk dit recht te hebben
afgestaan aan Floris van Eijck, die toen reeds de andere helft in bezit had en
sedertdien volledige eigenaar werd. Nadat deze molen in het jaar 1664 afbrandde, en
blijkbaar weer gerestaureerd werd, behoorde hij later vele jaren lang aan de familie
Sengers.
Sedert 1917 is hij eigendom van de familie van Hoorn, die hem als historisch monument
des avonds verlicht hebben.
Naar alle waarschijnlijkheid waren beide molens zogenaamde "ban- of dwangmolens",
d.w.z. er was het privilege aan verbonden, dat de ingezetenen van de gemeente op een
bepaalde kring(ban) waarin de molen stond, verplicht waren daar en niet elders te
laten malen en dat zonder toestemming van de moleneigenaar geen andere molens
opgericht mochten worden.
Het district van beide molens moet dan geweest zijn: de gemeente Nuenen, Gerwen en
Tongelre.
Pastoor Vogels
13 oktober 2005 Grondradar zoekt resten van kasteel Tongelre
Door onze correspondent MARC VISSER
EINDHOVEN – Een hypermoderne grondradar is de afgelopen dagen gebruikt bij een
gedetailleerd archeologisch onderzoek naar de overblijfselen van kasteel ’t Hof. Het
onderzoek vond plaats in natuurgebied ’t Wasven bij ’t Hofke in Tongelre.
Bij het onderzoek bij het Beukenlaantje zijn radarsignalen gebruikt die tot
zesenhalve meter diep en een meter zijwaarts de grond ingaan. De teruggekaatste
signalen worden direct – via de GPS-satelliet – omgezet in driedimensionale beelden
die worden vastgelegd op de harde schijf van de computer. Desgewenst kunnen er
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plattegronden van worden uitgeprint.
De grondradar is in Eindhoven eerder dit jaar ook ingezet op het plein voor de
Catharinakerk, waar gezocht wordt naar de overblijfselen van de middeleeuwse kerk,
en op het 18 Septemberplein, om de funderingen van een stadspoort te lokaliseren. De
radarapparatuur werd achter een quad over de grond getrokken, met een gemiddelde
snelheid van vijftien tot twintig kilometer per uur. Het hele terrein is op deze
manier afgetast.
Plattegrond Het doel van het onderzoek, onder leiding van stadsarcheoloog Nico Arts,
is de complete plattegrond in kaart te brengen van alle fundamenten en de eventuele
gracht die de gebouwen omringde. De gemeente, die opdracht gaf tot het onderzoek,
wil meer informatie over de historische resten die zich onder de grond bevinden.
Proefopgraving Op het terrein in ’t Wasven is in het najaar van 2002 een kleine
proefopgraving gedaan. Daarbij zijn fundamenten blootgelegd van twee verschillende
bakstenen gebouwen. Het ene dateert uit de negentiende eeuw, het oudste uit de
vijftiende of zestiende eeuw. Er werd ook een zestiende-eeuwse waterput gevonden.
Grondradaronderzoek heeft als voordeel dat de fundamenten niet hoeven worden
opgegraven om zichtbaar te worden gemaakt.
Presentatie De resultaten van het radaronderzoek naar het kasteel van Tongelre
worden zondag 20 november gepresenteerd tijdens de informatiemiddag van de stichting
Groendomein Wasven in de witte boerderij aan de Celebeslaan.
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Afgebroken, vergeten: De Martinuskerk van Tongelre
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Tussen 1888 en 1891 wordt aan het huidige ‘t Hofke te Tongelre (een stadsdeel van
Eindhoven en tot 1920 een zelfstandige gemeente) een nieuwe Martinuskerk gebouwd en
direct daarna wordt de oude kerk, die enkele tientallen m verwijderd stond,
afgebroken.
Al snel raakt de oude kerk in vergetelheid, hoewel anno 2011 bij een enkele persoon
wiens familie al van oudsher in Tongelre woont, een foto van de kerk aanwezig is.
Destijds was een enkeling zich bewust van het naderend einde, in dit licht gezien is
het te danken aan Vincent van Gogh dat er twee schematische tekeningen van de kerk
bestaan, die dateren uit circa 1885.
Ook de voorganger van het Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst Monumentenzorg, het
Bureau voor de monumenten van geschiedenis en kunst bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken, doet pogingen om gegevens m.b.t. de kerk te verzamelen. De
opzichter-teekenaar A. Mulder (ook Ad Mulder of Adolph Mulder) maakt drie zeer
gedetailleerde tekeningen van de kerk, waaruit met een redelijke precisie de
afmetingen te bepalen zijn. Tevens worden er (tenminste) vier foto’s genomen die zeer
veel details openbaren. Helaas is het linker en achterste deel van het koor en de
apsis niet te zien op deze foto’s, maar op de tekeningen zijn deze delen weer wel te
zien.
Van het interieur is niet bekend, alleen weten we dat bepaalde beelden en andere
kerkelijke attributen verhuisd zijn naar de nieuwe kerk, en als zodanig nog altijd te
zien.
Elders lezen we:
Hoe lang deze kerk bestaan heeft is niet met zekerheid te zeggen. Volgens een
schatting die gemaakt werd door een Rijksarchitect [destijds dus opzichter-teekenaar]
de heer Mulder van de Rijksmonumentenzorg [deze naam bestond in 1888 nog niet!],
gedateerd op 20 december 1888 en gemaakt voordat de kerk zou worden afgebroken, was
het oudste gedeelte van de kerk zeker van het jaar 1300, terwijl de later aangebouwde
zijtransepten geschat werden van de 15e eeuw te zijn geweest.
Zoals boven [is hier niet weergegeven] reeds is gezegd werd de kerk al in 1399 door
het Kapittel van Eindhoven bediend en waren er ook verschillende altaren die bepaalde
beneficies hadden.
Ook was de kerk erg nauw betrokken bij de Heren van Kasteel ‘t Hof en Coudenhoven,
waarvan sommigen in de kerk werden begraven.
Toen in 1890 [moet waarschijnlijk zijn 1891] de kerk werd afgebroken heeft men
inderdaad nog oude graven gevonden, waarschijnlijk van Jonker Johan Carel de Jeger,
die in 1719 het kasteel Coudenhoven had gekocht en in 1772 is overleden.
Achteraf hoort men tegenwoordig wel eens zeggen: als de oude kerk nog bestond zou men
ze zeker niet afbreken. In zijn stijl was het ook een mooie kerk met een niet te hoge
toren en inwendig verdeeld in een hoofdschip met twee kleine zijschepen, een
sacristie en een katechismuslokaal.
Dat het afbreken van kerken veelvuldig voorkwam en dat men nog afbeeldingen probeerde
te maken was dus bekend, zoals blijkt uit berichten in de krant die betrekking hebben
op Adolph Mulder:
27 september 1895 DE KERKRUÏNE TE SCHAGEN
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de kerkvoogden der Ned. Herv. kerk, te
Schagen, een schrijven gericht, waarin gewezen wordt op de belangrijkheid van de twee
grafteekenen in het koor der verbrande kerk aldaar, welke - zooals reeds vroeger door
ons medegedeeld - door de hitte in tallooze stukken zijn gebarsten, en tevens de
wenschelijkheid wordt betoogd om pogingen in het werk te stellen om uit de puinen
dier gedenkteekenen zooveel mogelijk te redden. [...]
De aanwezigheid van den grafkelder onder de gedenksteenen al den Minister aanleiding
geven om aan den architect Mulder, opzichter-teekenaar voor de monumenten van
geschiedenis en kunst bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, op te dragen, bij
het onderzoek van den grafkelder aanwezig te zijn en de noodige aanteekeningen te
houden. [...]
Sedert werd in den koorvloer eene opening gehouden, waardoor men in den grafkelder
kon afdalen; door deze opening zijn enkele looden kisten gedeeltelijk zichtbaar.
De Minister heeft het kerkbestuur welwillend een stel fraaie photographieën
aangeboden, betreffende het uitwendige en inwendige der kerk, het koorhek, de
graftombe, enz. Deze photographieën waren door bovengenoemde Heer Mulder vervaardigd
in de maand Mei van dit jaar, eenige maanden vóordat het gebouw door den brand werd
verwoest.
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28 augustus 1899 Naar aanleiding van het bericht, dat in de Hervormde kerk te Rijsen
muurschilderingen waren ontdekt, is namens de Regeering een onderzoek ingesteld door
den Heer Adolphe Mulder, architect, Rijksteekenaar ter bewaring van de monumenten van
geschiedenis en kunst te ‘s-Gravenhage.
Ofschoon de muurschilderingen van weinig belang bleken te zijn, was de reis van den
Heer Mulder toch niet geheel te vergeefs, wijl het kerkgebouw zelf hem zoodanig
belang inboezemde, dat hij zoowel in- als uitwendig teekeningen en photographieën
daarvan heeft doen maken. Hij constateerde,dat de kerk uit de 12e eeuw dagteekende,
hetgeen men tot nu toe niet met zekerheid wist. Voorts verschafte hij aan de
kerkvoogden nog verschillende belangrijke inlichtingen omtrent het gebouw.
27 juli 1900 Het dorp Harmelen wordt, na het afbranden van de kerk en den toren
aldaar, veel bezocht door teekenaars en photografen, die verschillende schetsen,
teekeningen en afbeeldingen van de ruïne komen maken.
Onder deze bezoekers was ook de Heer Mulder, Rijks-architect-teekenaar, uit Den Haag,
die door de Regeering was gezonden en met behulp van zelfvervaardigde en reeds
bestaande photographieën, en na zeer nauwkeurige opmetingen, dit kerkgebouw in
teekening heeft gebracht, zooals het oorspronkelijk gebouwd moet zijn.
3 maart 1903 [...] Voorts o.a. een beschrijving van de R.-Kath. kerk te Halsteren,
een bouwwerk van de 14e eeuw, door Adolph Mulder, [...]
20 februari 1904 Bij Kon. besluit is, met 1 Maart a.s. benoemd tot Rijks-architect
voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst: A. Mulder, te ‘s-Gravenhage, thans
opzichter-teekenaar ten behoeve van de bewaring van en het toezicht op de
gedenkteekenen van Vaderlandsche geschiedenis en kunst.
7 februari 1905 Het kerkbestuur te Sleeuwijk (N.-Br.) heeft aanbesteed het verbouwen
en herstellen van haar kerkgebouw aldaar, hetwelk waarschijnlijk dagteekent uit de
14e eeuw. Het plan bestaat om het zooveel mogelijk weer in den oorspronkelijken vorm
te doen optrekken. Onder toezicht van den Heer Van Gool, architect te Woudrichem, zal
het werk worden uitgevoerd, volgens de ontwerpen van den Heer Adolph Mulder, Rijksarchitect van de Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
De aanbesteding geschiedde in twee gedeelten. Van de 19 inschrijvers was laagste de
Heer W. L. Overweel, te Gorichem, ad f6155 voor het eerste plan, f5427 voor het
tweede plan. de gunning is aangehouden.
9 oktober 1905 De Heer A. J. M. Mulder, Rijks-architect voor de Monumenten, te ‘sGravenhage, heeft de gemeente Limmen (N.-H.) bezocht, teneinde een onderzoek in te
stellen naar den toestand van den toren. Men hoopt, dat dat bezoek zal leiden tot
herstel van het in verval geraakte bouwwerk.
24 september 1906 Nederlandsche Monumenten
Het derde jaarverslag is verschenen van de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven
van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst. [...]
De commissie wijst er op hoe noodig het is, dat de monumenten door de wet worden
beschermd: afbraak of vernieling van belangrijke gebouwen (kerken vooral) moest zij
herhaaldelijk constateeren en in de betrekkelijk zeldzame gevallen, dat zij
waardevolle kunstvoorwerpen aantrof in kerkelijke bezit, vernam zij meestal tevens,
dat over den verkoop daarvan werd gedacht, soms zelfs reeds was onderhandeld. Alleen
wettelijke maatregelen zullen kunnen voorkomen, dat de reeds zoo geslonken
monumentenschat van Nederland nog voortdurende nieuwe verliezen lijdt.
23 april 1910 Behoud van monumenten
Gisteravond heeft te ‘s-Gravenhage in Pulchri Studio de vergadering van den
Oudheidkundigen Bond plaats gehad, ter bespreking van het bekende rapport,
uitgebracht door de commissie uit genoemden bond, belast met de voorbereiding van een
wettelijke regeling tot behoud van monumenten.
Na een inleidende rede, waarin de voorzitter den leden der commissie dank bracht voor
het nuttigen en schoonen arbeid, nam de voorzitter der commissie de heer Jhr. Mr.
Victor E. L. de Stuers het woord.
Hij achtte zich zelf welhaast een oud monument in den strijd, dien het hier geldt:
ongeveer een halve eeuw geleden heeft hij zich voor het eerst met de bescherming van
oude monumenten bezig gehouden. In dien tijd en nog langen tijd was de toestand ten
aanzien van al wat kunstwaarde had, erbarmelijk en nog langen tijd daarna bleef dat
zoo. Zoodra men in de gaten had, dat iets geld waard was, werd het naar het
buitenland verkwanseld. De mooiste schilderijen gingen weg, wat uit de oude kerken
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gesleept kon worden, werd er uit gesleept, de mooiste koperen kronen werden verkocht
toen het gas kwam, toen de stedelijke accijnzen werden afgeschaft, werden de mooie
poorten bij dozijnen gesloopt omdat zij “sta’s-in-den-weg” zouden zijn (mooi verwijt
tegen een poort, merkt de heer De Stuers op), de prachtigste muurschilderingen werden
overgepleisterd omdat men ze beschouwde als “Paapsche afgoderij”, aan den “geest des
tijds”, dat is de geest der onkunde en verblindheid, werden de schoonste monumenten
opgeofferd; toen de redenaar had weten te zorgen, dat Nederland het eerst afgietsels
kreeg van prachtige beelden, opgegraven in Griekenland, achtte Prof. Cobet ze niet
van belang .... want er stonden geen opschriften op! Om een prachtig huis te Veere
voor slooping te behoeden heeft hij, de heer De Stuers het zelf moeten koopen. Hulde
brengt hij aan den - mede aanwezigen - architect Mulder, die zeer veel deed voor het
bewaren van mooie monumenten. Geld was er vroeger nooit voor te krijgen. Wanneer al
de ministers van binnenlandsche zaken er bij uitzondering iets voor voelden, dan
weigerde de Kamer het crediet. Zelfs de Pers werkte tegen.
Zeker is er thans een iets betere geest, hoewel het schandaal van de Nieuwe Zijds
kapel te Amsterdam bewijst, dat men nog allerminst gerust mag zijn. Een wet als de
commissie wil, heeft dus alleszins reden van bestaan. Veel, te veel is onherstelbaar
verloren: de stukgeslagen preekstoelen, de tot pap gemalen archieven, de afgescheurde
schilderijen zijn niet meer terug te krijgen, maar men doe thans wat mogelijk is en
doe het wat snel, sneller dan wij dat gewoon zijn, wij, die door Busken Huet “een
wauwelende natie” werden genoemd en wier Tweede Kamer een verzameling “herkauwende
dieren” geheeten werd. [...]
27 februari 1936 AD. MULDER 80 JAAR
Op 29 Februari a.s. hoopt de heer Adolph Mulder, vroeger Rijksarchitect voor de
monumenten van geschiedenis en kunst, zijn tachtigsten verjaardag te vieren. Opgeleid
op het bureau van den grooten Cuypers, kwam de heer Mulder in 1878 als tijdelijk
opzichter-teekenaar in dienst bij het College van Rijksadviseurs onder leiding van
Victor de Stuers en bleef onder dezen werkzaam tot, na een spoedig gevolgde opheffing
van het College, aan het departement van Binnenlandsche Zaken werd opgericht een
“Bureau tot bewaring van en het toezicht op de monumenten van geschiedenis en kunst”.
In 1902 werd hij met den titel van “Rijksarchitect voor de monumenten” leider van dit
bureau. In 1919 verkreeg hij om gezondheidsredenen eervol ontslag uit den dienst,
nadat de Regeering reeds vroeger zijn verdiensten had erkend door zijn benoeming tot
ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Gedurende meer dan veertig jaren heeft de heer Mulder met groote toewijding
medegewerkt aan de restauratie van met rijkssubsidie herstelde monumenten en zich
vooral verdienstelijk gemaakt door het opmeten en op onnavolgbaar keurige wijze in
teekening brengen van tal van belangrijke oude gebouwen in ons land. Wie in de door
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg uitgegeven “Geïllustreerde beschrijving der
Nederlandsche monumenten” bladert, zal daar telkens teekeningen van zijn hand vinden,
die ware meesterstukken in hun soort zijn. Na zijn ontslag uit ‘s lands dienst heeft
de heer Mulder zich te Vucht gevestigd. Hoewel hij een tamelijk gezondheid geniet,
kan hij geen bezoeken ontvangen.
Adolph Joannes Matthias Mulder
geboren ?
getrouwd met Hillegonda Maria Theresia Iwes
overleden te Vught op 17 november 1936
één kind bekend: Willem Paulus Mulder, trouwt te ‘s-Hertogenbosch op 24 september
1912 met Maria Sophia van Dijk, geboren in Roermond.
7 februari 1966 Deining in Eindhovense parochie:
Pastoor en kapelaan hebben trouwplannen
EINDHOVEN (ANP) - Pastoor J. Verwei (50) en de 27-jarige kapelaan J. Pulles van een
parochie in het Eindhovense stadsdeel Tongerle hebben hun ambt neergelegd. Dit is
zondagmorgen in de parochiekerk meegedeeld door de bisschop van 's Hertogenbosch.
mgr. W. Bekkers. De bisschop verklaarde, dat de twee geestelijken hun stap hebben
genomen, omdat de last van het celibaat hun te zwaar is geworden. Naar het ANP van
het KNP verneemt besloot mgr. Bekkers de parochianen zelf op de hoogte te stellen
teneinde overbodige onrust in de parochie te voorkomen. [...]
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De Martinusklok uit 1467 en de verdwenen klokken
Tamelijk verrassend bij het onderzoek naar de afgebroken Martinuskerk, was de
herontdekking van de luidklok uit 1467, zoals de auteur eerst dacht. Maar die
herontdekking klopte niet, want rond 1990-2005 heeft mevrouw E. van Loon-van de
Moosdijk onderzoek gedaan naar oude klokken in Noord-Brabant en wijde omgeving. Zij
beschrijft onder catalogusnummer 92 de Martinusklok al tamelijk uitvoerig.
In oudere boekjes staat nog een tweede klok genoemd, en zo verschijnt deze klok ook
in meer recente publicaties (Wikipedia en afgeleide websites), maar deze is echt al
lang verdwenen, omgesmolten door de bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor in
de plaats is een kleiner klokje gekomen. Hierover direct meer.

Historie van de klokken in de Martinuskerk te Tongelre
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Volgens de papieren van voor de oorlog -die nog altijd worden nageschreven, o.a. in
Wikipedia- zouden er twee klokken in de huidige Martinuskerk hangen. Dat is inderdaad
het geval, maar anders dan gedacht. Van de straatkant gezien in de linker toren hangt
inderdaad de Martinusklok uit 1467, een zeer oude en zware klok dus. Deze wordt nu
nog gebruikt om het uur e.d. aan te geven en als luidklok bij begrafenissen e.d. Er
zijn dus ook twee aparte mechanismen om deze twee manieren van luiden te
bewerkstelligen. De klok is -mogen we aannemen- bij het gereedkomen van de kerk in
1891 overgebracht van de oude toren naar de nieuwe.
In de rechter toren hangt een klein klokje, met overeenkomstig een hogere toon.
In 1942 werd door de bezetters een “metaalverordening” uitgevaardigd, waardoor o.a.
bronzen klokken gevorderd konden worden voor de Duitse oorlogsindustrie. Inderdaad
werden duizenden klokken uit de torens gehaald, op centrale punten verzameld en een
groot deel is ook werkelijk omgesmolten. Monumentale klokken werden gespaard.
Het lijkt erop dat de klok uit 1752 de klok is die op 22 januari 1943 is geroofd; als
afmetingen werden opgegeven 96 cm en een gewicht van ongeveer 550 kg. Enkele dagen
later werd ook een klein klokje van 40 kg meegenomen.
Deze geroofde klok zou dus de klok zijn die Alexis Petit in 1752 heeft gegoten als
opvolger van een gebroken klok. Tussen circa 1648 en 1796 was de kerk niet in gebruik
door de katholieken, maar wettelijk genaast door de protestanten. Deze waren zeer
klein in aantal, zodat het onderhoud zeer slecht geweest moet zijn. De toren en de
klok waren in bezit van de gemeente Tongelre, die daarmee een middel had om alarm te
slaan bij rampen.
De Martinusklok van 960 kg uit 1467 heeft dus in de oude én nieuwe kerk gehangen.
De voorganger van de door Alexis Petit gegoten klok van circa 550 kg heeft in de oude
kerk gehangen; toen deze kapot ging is er een vervanger gekomen die ook in de oude
als nieuwe kerk heeft gehangen; in 1943 werd deze weggehaald, en hing dus alleen de
oude monumentale klok in de nieuwe kerk. Als aanvulling is een klein klokje in de
andere kerktoren gehangen.

De tweede klok van Alexis Petit
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Die tweede oude klok uit 1752 zou de volgende tekst gedragen hebben:
'k Gaf eerst een helderen toon, mijn tongh die deet mij breeken. Alexis Petit heeft
mij vernieuwt en doet mij schoonder spreeken. anno 1752
Deze tekst zou erop duiden dat er een nog een andere -oudere- klok was die kapot
gegaan was en dus door de klokkengieter Alexis Petit opnieuw gegoten is met
bovenstaande tekst.

De kerkklokken tijdens de Tweede Wereldoorlog
uit: HET VERZET VAN DE NEDERLANDSCHE BISSCHOPPEN TEGEN NATIONAAL-SOCIALISME EN
DUITSCHE TYRANNIE door dr. S. Stokman O.F.M. (Weert, 10 Augustus 1945)
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HOOFDSTUK IV HET VERZET TEGEN MENSCHENROOF EN DIEFSTAL
ART. V. DE DIEFSTAL VAN KERKELIJK GOED
De metaalverordening van den Rijkscommisaris van 21 Juli 1942, n. 79, schiep de
verplichting metalen voorwerpen aan te geven en de bevoegdheid deze “ten gunste van
het Rijk der Nederlanden”(sic!) te confisqueeren. Onder deze metalen voorwerpen
vielen ook de kerkklokken, waaruit de volksmond concludeerde: “klokken uit de toren,
oorlog verloren!”
[...] Een aannemer uit Heerlen heeft er zich voor geleend dit droevig schouwspel te
vertoonen. Tegenstand bieden had geen schijn van succes; slechts heeft de
Aartsbisschop alle kerkbesturen gelast een nauwkeurig protocol op te maken van dezen
klokken-roof. [...]
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Verwijderde klokken
Enkele notities en brieven betreffende afgevoerde klokken zijn te vinden in het RHC
Eindhoven:
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Uit St Martinus te Eindhoven straat 't Hofke Provincie N Br., werd op heden 22/1-43
een bronzen klok verwijderd met een diameter van 96 cm en een gewicht van circa 550
kg.
Deze klok werd gemerkt De Pastoor Th v. Amstel Th v. Amstel
door De Aannemer [onleesbaar]
Uit St Martinus te Eindhoven straat t Hofke Provincie N Br., werd op heden 28/1-43
een bronzen klok verwijderd met een diameter van 40 cm en een gewicht van circa 40
kg.
Deze klok werd gemerkt De Pastoor Th v. Amstel
De Aannemer [onleesbaar]

RIJKSINSPECTIE KUNSTBESCHERMING

BUREAU NIEUWE UITLEG 28 - 'S-GRAVENHAGE - TELEFOON 115646
No. 10240
'S-GRAVENHAGE 6 September 1945,
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN: 30 Augustus 1945.
ONDERWERP: klokken.
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In mijn gegevens vond ik twee klokken,resp. afkomstig uit 't Hofke St.Martinus (No.6
A 573) en Tongelre St. Martinus (No.6 A 630). Indien dit de door U bedoelde klokken
zijn, moet ik U tot mijn leedwezen berichten,dat deze naar Duitschland werden
vervoerd en voor zoover mij bekend daar zijn versmolten.
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DE RIJKSINSPECTEUR KUNSTBESCHERMING.
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(Dr.J.Kalf).

AAN den ZeerEerwaarden Heer Th.van Amstel,
Pastoor St.Martinus,
EINDHOVEN
GEMEENTE EINDHOVEN
nr. 7400F Afd.III.
Onderwerp:
Eindhoven, 10 December 1945.
Weggevoerde klokken tijdens Duitsche bezetting.
AAN:
het Kerkbestuur van de R.K.Kerk H.Martinus,
't Hofke, EINDHOVEN.
Voor een paar maanden verschenen in de pers berichten omtrent schepen, welke tijdens
de Duitsche bezetting bij Urk zijn gezonken en waarvan één schip met kerkklokken
geladen was.
Voor zooveel noodig deel ik U mede, dat deze klokken naar Amsterdam zijn vervoerd en
inlichtingen betreffende deze klokken onder opgave van gespecificeerde en volledige
gegevens gevraagd kunnen worden aan den Heer D.S.Gorter, Secretaris der Nederlandsche
Klokkenspelvereeniging, Sarphatikade 20, Amsterdam(C).
De Burgemeester van Eindhoven,
Typ.:W.Cl.
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De Martinusklok uit 1467 in Tongelre
Martinusklok, 1467
Dm:
114 cm
Hm:
115 cm
Gw:
960 kg
Toon:
fis
O.z. nr.
6 M 37
De Martinusklok in de gelijknamige kerk in Tongelre (Eindhoven) hangt aan een ijzeren
luidbalk en heeft een conisch gevormde, vrij nieuwe klepel met zeskantige vlucht. Zij
kreeg door de eeuwen heen enige beschadigingen aan de lip, de meest kwetsbare plek
van een klok. Gobelinus Moer bracht boven de letterrand een gotisch rondboogfries met
fleur de lis en parelrand aan. De woorden van het opschrift staan dicht op elkaar en
worden gescheiden door een vierbladige bloem, gelijk aan die van de gebroeders
Hoernken. De tekst begint met een ankerkruis en eindigt met een vijfpuntige ster. Het
meest opvallend is een afdruk van een zegel – meer waarschijnlijk – rond
pelgrimsinsigne (Ø 25 mm) voorafgaand aan de naam Martinus. De afdruk heeft weinig
profiel. Rechtsonder is mogelijk nog een oogje zichtbaar waarmee het op kleding
genaaid kon worden. Slechts vaag is een figuurtje met banderol waarneembaar, zodat
verdere duiding niet mogelijk is. Gobelinus Moer bracht op de klokken van Hechtel
(cat. 131, Maarheeze (cat. 68) en waarschijnlijk ook in 's-Hertogenbosch (cat. 47)
pelgrimsinsignes aan. De middeleeuwse Sint-Martinuskerk van Tongelre bezat geen
altaar dat aan haar patroonheilige was gewijd. Eertijds was de kerk eigendom van
hertogin Johanna. Zij stond deze in 1399 af ten behoeve van een nieuw opgericht
kapittel te Eindhoven: de cantor van het capittel kreeg het recht de pastoors te
benoemen. Het gebouw, door Schutjes nog een fraaie oude kruiskerk met een zware toren
met lage spits genoemd, werd in 1881 afgebroken om plaats te maken voor het huidige
neogotische gebouw.
Er zijn – voor zover bekend – geen kerkrekeningen bewaard gebleven met betrekking tot
de Martinusklok. Van de oude stukken die Eindhoven aan het begin van de oorlog bezat,
bleken er maar twee tot in onze dagen behouden: de Mariaklok uit Strijp (cat. 89) en
deze Martinusklok uit Tongelre.
In de Sint-Joriskerk van Stratum (Eindhoven) hing voor de Tweede Wereldoorlog ook nog
een klok van Willem en Jaspar Moer. Deze Mariaklok (1508) had een doorsnede van 95 cm
en een gewicht van 497 kg. Haar opschrift was '+ Maria est nomen meum + anno domini m
ccccc vii wilhelmus moer et jaspar fratres me fecerunt'. De klok kreeg in de oorlog
nummer 6 C 129 P, werd gevorderd, naar Tilburg gebracht om daar verder te worden
onderzocht. Na de oorlog kwam zij terug, scheurde alsnog en werd in 1947 door Petit &
Fritsen vergoten, waarmee ook van deze klok slechts archivalisch materiaal bleef
bewaard.
Opschrift:
(ankerkruis)(insigne) martinus*is*myn*naem*myn*gheluyt*sy*got*bequaem*ic*ben
*goet*en*wael*gheraect*gobbel*moer*heeft*my*ghemaect* anno*dni*m*cccc*lxvii¤
[...]
(hoogte letterrand: 55 mm; hoogte letters: 23-25 mm)
II, 3.1.7 Insignes op de klokken van Gobelinus,
Willem en Jaspar Moer
Gobelinus Moer goot tenminste veertien klokken in het oude hertogdom Brabant, waarvan
vijf exemplaren behouden bleven. De oudste hiervan is de Martinusklok uit 1467 in de
Sint-Martinuskerk te Tongelre bij Eindhoven (cat. 92). In de letterrand van deze klok
bevindt zich een rond insigne met weinig reliëf. Gezien de naam van de klok is een
voorstelling van Sint Martinus voor de hand liggend. Deze heilige is echter niet op
het afgegoten insigne te herkennen, mogelijk staan er drie figuurtjes op. Een
verwijzing naar de Drie Koningen en daarmee naar Keulen is echter voorbarig. Het
insigne heeft rechtsonder nog een oogje, waarmee het op de kleding kon worden
genaaid.
Een afbeelding van een ander zeer bijzonder insigne heeft Gobelinus Moer aangebracht
op de Mariaklok (cat. 131) te Hechtel (Sint-Lambertuskerk), gelegen in de Belgische
kempen. In een akte, die 13 mei 1476 is opgemaakt, geeft de toenmalige bisschop van
Luik, Lodewijk van Bourbon, aan het kerkbestuur van Hechtel verlof om de oude klokken
te hergieten voor het luihuis op het kerkhof. De financiële middelen werden verkregen
uit de verkoop van enkele mud rogge en van een huis dat dreigde in te storten. Nog
hetzelfde jaar kreeg Gobelinus Moer opdracht voor het gieten van de klok (Ø 97 cm)
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die het opschrift kreeg: + maria vocor me fecit anno domini m cccc lxxvi gobelinus
moer.
Onder de naam, aan de 'achterzijde' van de klok, werd een pelgrimsinsigne aangebracht
(79 x 40 mm). […]
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GEMEENTE VAN TONGELRE.
126. DE RENTMEESTER VAN 'S HERTOGENBOSCH EN TURNHOUT VERLEENT MET CONSENT VAN 'S
HERTOGEN RAAD EN REKENKAMER DEN GOEDEN LIEDEN VAN TONGELRE OP HUN VERZOEK HET RECHT
OM OP HUN GEMEENTE VOOR HUN HUIZEN EN ERVEN BOOMEN TE POTEN, VIJFENTWINTIG VOET DE
GEMEENTE OP, MITS DE WEGEN NIET BELEMMERD WORDEN, DE EIKELS GEMEEN ZULLEN ZIJN VOOR
DE GERECHTIGDEN IN DE GEMEENTE EN DE BEHOORLIJKE HOUTSCHAT BETAALD WORDE, MACHTIGT
HEN DE GEMEENTE TOT DRIE BUNDERS UIT TE GEVEN, TENEINDE VOORLIJF TE KUNNEN BETALEN EN
HUN KERK TE HERSTELLEN, EN STELT VOORLIJF EN ERFTIJNS VAST¹).
1) Dit stuk is onvolledig uitgegeven door A. van Sasse van Ysselt, Het recht van
voorpoting op de kanten der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's
Hertogenbosch (1894) 10, naar het oorspronkelijk in het Rijksarchief in NoordBrabant, dat ik daar niet heb kunnen terugvinden.
1470 Augustus 20.
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Ick Goessen Heym, raedt mijns genadigste heeren shertogen van Bourgondië ende van
Brabant etc., ende sijnre genaden rentmr. van Brabant in den bedrijve van
sHertogenbossche ende van Turnhout, doen condt allen dengeenen, die dezen brieff
sullen zien of hooren lesen; alsoo die goede lieden ende ingezetenen des dorps van
Tongelre bij Eyndhoven mij dickwijle geclaegt ende te kennen gegeven hebben,
allegerende, hoe dat waer were, dat zij in groten gebreecken wesende omme dagelijckx
hout te crijgen, haer huysen ende timmeringe mede te reformeren ende oock te branden
ende anders tot haeren profijten te orboren, mitsdien dat houte aldaer in den dorpe
ende oock anders daaromtrent alsoo vernielt ende afgehouden werdende, dat men dat
niet gevoeghlijcken gekrijghen en konde, ten moste wesen tot grooten costen ende
commer der goeder luyden, ende dat alle daghen meer ende costelijcker geschapen soude
wesen te crijgen, tenwaere dat hen hieraff eenige gunste ende gratie van mijnen
voorszeyden genadigsten heeren wegen worde verleent; begeernde alsoo van mij die
voorszeyden goede luyden van Tongelre, hen hierinne van mijnen voorszeyden
genadigsten heren wegen te willen versien ende hen verleenen, dat een yegelijck van
hen mochte pooten ende planten voor sijn erve ter gemeynten waert inne jonghe
heesters ende boomen, ende die boomen elck tot zijnen wille wederom uyt ende af te
mogen doen ende vellen ende tot sijnen profijte orboren; ende voort ander hout,
buyten vijffentwintigh voeten ter gemeynten wart in ende op de gemeynten staenden
ende aldaer voort gepoot mogen werdende, tot haeren gemeynten staenden ende aldaer
voort gepoot mogen werdende, tot haeren gemeynen proffijt te gebruycken, ende da[t]
al op behoorlijcken houtschat, mijnen voorszeyden genadighen heere ende zijnen
nacomelinghen daeraf te betalen; ende dat sij van haere gemeynten mogen uytgeven ende
vercoopen drie bundre, elcken bundre op eenen ouden grooten, mijnen genadigen here
daer jaerlijcks af te betaelen, omme metten penninghen, daeraf comende heu[r] kerck
te reformeren; presenterende daeraf mijnen genadigden here te betalen eens in gereede
penninghen in manieren van voorlijve die somme van twaelf Rijnsche guldens, tot
veertigh groote, munten van Vlaenderen, tstuck te reeckenen. Soo ist, dat ick ten
narstigen vervolghe ende menighvuldiger beden der voorszeyden goede luyden van
Tongelre bij advys, raade, wille ende consente der heren van den raden ende der
reeckencameren mijns voorszeyden gen. heren tot Brussel, want die beede redelijcken
is, ende om mijnen gen. heren profijten ende sijnen ge. ondersaten voordeel in desen
voort te keeren, uyt crachte mijner officyen van mijnen ge. heren wegens den
voorszeyden goeden luyde, ingesetenen sdorps van Tongelre, ende heuren erven ende
nacomelingen geconsenteert, gewillecoort ende verleent hebbe, consentere, willecore
ende verleenen mits desen, dat sij ende elck van hen allomme opter gemeynten van
Tongelre voor sijn huysingen, erven ende goederen aldaer ten beschudde derselver ende
anders om timmerhout ende ander hout te voeden ende te winnen, sal mogen setten ende
planten tot sijnen profijten alderhanden eycken, heesteren ende jonghe boomen,
zooveele him gelieven sal, vijffentwintigh voet diepe terselver gemeynten wart inne,
bij alsoo dat zij die straten ende wegen, aldaer gaende, daermede niet en beletten,
maer die laten op haere rechte wijtte ende alsoo, dat daer twee geladen wagenen
malcanderen mogen lijden; dat oock die eyckelen, die daerop sullen wassen, gemeyn
sullen sijn voor dieghene, die in die voorsz. Gemeynten ende plaetsen, daer die geset
ende geplant sullen worden, gerecht sijn; ende dat een jegelijck, soo wanneer hen dat
gelieven sal, dese voorszeyden boomen ende pooters voor sijne erve sal mogen afdoen
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ende afhouwen ende tot sijns selfs profijte orboren ende besigen of die te vercoopen,
soo hen dat gelieven sal, ende wederom jonghe heesters ende poten in die stadt van
dien afgehouwen boom mogen setten ende planten, behelseliken soo wanneer zij die
voorszeyden eycken ende boomen ofte eenighe van dien sullen willen afhouwen ende die
vercoopen mijnen gen. heren ende zijnen erven ende nacomelingen, hertoghen en
hertoghinnen van Brabant, zijnen ofte haeren behoorlijcken houtschat. Item hebben
voort geconsenteert, gewillecoort ende verleent, consenteren, willecoren ende
verleenen als vooren den voorszeyden van Tongelre, haeren erven ende nacomelingen na
hen, dat zij alle heester, boomen ende potingen weder setten ende dat buyten den
vijffentwintigh voeten van der goeder luyder erven ende dat weder afhauwen, alst hun
geliven sal, behelselijken wegen en straten haer behoorlijcken wijtte als vooren,
omme datselve hout ofte die penninghen, daeraf comende, te bekeeren totten gemeynen
gebruycken ende orboren der goeder luyden van Tongelre voorseyden, ende dat oock op
behoorlijcken houtschat als voren. Item hebben voort geconsenteert, gewillecoort ende
verleent, consenteren, willecoren ende verleenen als boven denselven geburen ende
ingesetenen van Tongelre van mijns voorszeyden gen. heeren wegen, dat zij drie
bundren van haere vroenten ende gemeynten sullen moghen vercoopen ende t'erve
uytgeven, daer thun gelieven sal, int geheel ofte met parceelen, omme mette
penninghen, daeraf comende, tvoorszeyden voorlijff te betalen ende te reformeren
haere kercke ende grondekijns van Tongelre, ende dat op eenen erfcijns van eenen
ouden grooten Toirnoysen van elcken bundre jaerlijckx mijnen voorszeyden gen. heren
ende sijnen oir ende nacomelingen ten gewoonelijcken chijnsdaghen van Tongelre daeraf
te betalen, ende daertoe omme die somme van twaelf Rijnssche gulden, tot veertigh
grooten, munten van Vlaenderen, elken der voorseyden gulden te reeckenen, eens in
mijnen handen tot mijns gen. heren behoeff in maniren van voorlijff met gereede
penninghen te betalen, daeraf ick schuldigh sal sijn reeckeninghe ende ontfanck te
doen mijnen voorszeyden gen. heren in mijner reeckeninghen. Ende hebbe in den name
mijns voorszeyden gen. heren van mijner officyen wegen gelooft ende gelove mits desen
den voorszeyden goeden luyden ende ingesetenen van Tongelre ende heuren erven ende
nacomelinghen na hun dese voorszeyden verleeninge ende consenteringe vast ende
stedigh te houden ten eeuwighen dagen sonder eenigh wederseggen, behoudelijck in al
denselven mijnen gen. heren zijner heerlijckheyt ende eenen jegelijcken andren sijn
rechte. Ontbiede daerom ende beveelen alle ambachte(re)n, richteren ende dienaren,
mijns gen. heren stadthouderen, nu zijnde ende namaels wesende, den voorszeyden
geburen ende ingesetenen van Tongelre, nu zijnde, ende haeren erffgenamen ende
nacomelinghen na hen van den voorszeyden consente ende verleeningen vastelijcken en
vredelijck doen ende laten gebruycken in dier maniren boven geschrevenen, sonder hen
daertegen eenige hinder, commer ofte letsel te doen ofte laten geschieden in eeniger
manieren. Ende des t'oirconden hebbe ick mijnen zegel aend desen brieff gehanghen
opten twintigsten dagh der maent van Augusto int jaer (ons) Heren duysent vierhondert
en tseventigh.
Zeventiende-eeuwsch afschr. – Rijksarchief in Noord-Brabant; Leen- en Tolkamer, E.
269.

