
Storm over Boxtel, 1800  
 
(bron: BHIC, toegang 8019, inv. nr 12, Doopboek Boxtel 1747-1811, scan 390) 
 
Op sondag den 9 november 1800 smorgens de loght zoo louw geweest zijnde als oft het in de maand 
van meij was, ontstond er op den middag ontrent een uur een sterken wind, die allenxkens zig 
verheffende … in eenen vreeselijken storm veranderde, die duurde tot savonds ontrent seven uuren, 
voor aleer hij eenigsints bedaarde, waaijende uijt den zuijdwesten. Ten tijden van den cathech. 
begonnen er verscheijde glasruijten uijt te waijen, het riet van den vorst wierd losgerukt ... vorst 
panne waaijde van de kerk. Dit alles begon een groote consternatie te veroorsaken, doch terwijle 
over al de pannen van de daaken waaijden, was het zeer perijkeleus over de straat te gaan, 
weshalven men de kinderen in de cathechismus tragten te houden om de ongelucken te voorcomen. 
Dan eijndelijk begonnen de muuren van de kerke te scheuren en de pilairen te daveren dat men 
vreezde dat de kerke soude ingevallen zijn want de muur zoowel van den noorden als van tsuijden 
scheurde van de deure af tot agter toe in t midden deur zoo dat men in den barst wel een gulden 
konde steeken. De Pilairen stuurde over en weder, selfs den pilair daar tbeeld van den H. Joannes 
Nepomucenus aan hangt week onder van den voet daar hij op staat wel meer als 3 duijm, doch 
hebben den selven met groote moijten weder regt gestelt. De ouders quamen met verbaastheijt hun 
kinderen haalen, en wij verlieten alle met de grootste benoutheijt de kerke, begaven ons op den logt 
buijten de gebouwen om de ongelucken voor te komen. Egter is dit nog alles geluckig vergaan, en 
alhoewel op d’uijthoecken verscheijde huijzen zijn ingestort, en boomen van 7 a 8 voeten dik 
omgewaaijt en op de huijzen vallende die verplettert hebben, is er toch niemand door verongelukt. 
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