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Oude en nieuwe straatbeelden
Bijdrage van Twan van Duijnhoven

Vanaf de markt rijden we de Molenstraat in en stoppen ter hoogte van onze grootgrutter uit Zaandam. We gaan even
zo’n 90 jaar terug in de tijd en draaien ons om richting de kerk. We zien dan een opmerkelijk beeld. Zundert zelfs
met twee kerken? Wat is hier aan de hand? Deze twee kerktorens maken de datering van de foto overigens wel wat
makkelijker. Op de linker foto zien we het straatbeeld rond 1927-1929. In die periode was de nieuwe kerk al
gebouwd (rechtse toren), maar de toren van de oude kerk (linkse toren) was nog niet afgebroken. Het straatbeeld
aan de linkerkant van de Molenstraat is hier behoorlijk veranderd. Slechts één gebouw kunnen we nog herkennen.
Dat is het hoge gebouw links van de oudste kerktoren, het huidige adres Molenstraat 46. Gelukkig zijn aan de
rechterkant meer monumentale gebouwen behouden gebleven zoals de pastorie en het St. Anna. Ook het hoge
gebouw aan de rechterkant met de witte strepen is nog steeds in gebruik. De waterpomp links op de foto is
verplaatst naar het Jan Koekenplein te Klein Zundert. In onze volgende editie vervolgen wij onze reis weer naar het
zuiden richting Poteind.

____________________________________________________________________________________________

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar doen wij mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Vorig jaar is er massaal gestemd op onze vereniging wat geleidt
heeft tot een mooie bijdrage van € 368,-. Alleen als u lid bent van
de Rabobank kunt u op ons stemmen. U wordt dan te zijner tijd
automatisch benaderd door de Rabobank om uw stemmen uit te
gaan brengen op uw favoriete verenigingen. Hoe meer stemmen,
des te hoger het bedrag dat de vereniging kan tegemoet zien. Uw
stem voor ons levert de Heemkundekring een mooie financiële
bijdrage op die wij goed kunnen gebruiken om onze
informatieverschaffing, maar vooral onze informatiedeling met u
als lid naar een nog hoger niveau te brengen.
____________________________________________________________________________________________

Machtigingen tot incasso
De afgelopen weken heeft de incasso van de contributie voor het jaar 2017 plaatsgevonden. Leden die geen
machtiging tot incasso hebben afgegeven kregen van ons een factuur ter betaling. Een groot aantal heeft gehoor
gegeven aan de vraag op de factuur om een machtiging tot incasso aan ons af te geven. Er zijn echter nog een
aantal leden die dat niet hebben gedaan. Op zich best jammer want het versturen van facturen en de verwerking van
de ontvangst van de contributie kost daardoor best veel extra tijd en geld. Mocht u alsnog een machtiging af willen
geven, dan kan dat door het formulier onderaan de factuur in te vullen en naar het secretariaat
(dedrieheerlijkheden@gmail.com) te mailen. Geen formulier meer, neem dan even contact op met het secretariaat.
____________________________________________________________________________________________

HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN
Zestiende jaargang, nummer 2, Maart 2017

“Van wie zèède gij ‘r jeen(e)?”
Bijdrage van de werkgroepen
Activiteiten en Genealogie

Zo wordt dat in de gemeente Zundert gevraagd als
men wil weten wie je ouders zijn. Wij als
heemkundekring stoppen echter niet bij die ouders. Wij
gaan verder, wij willen namelijk ook weten van wie je
vader en moeder “’r jeen(e)” is. En van dat echtpaar
ook weer. En zo wordt er een reis naar het verleden
gemaakt. Een reis die soms pas eindigt ver in de
e
16 eeuw.

En als we dan een genealogie dag gaan organiseren,
ja dan is het niet vreemd dat wij die dag als volgt
benoemen:

“Van wie zèède gij ‘r jeen(e)?”
Een voorbeeld om te laten zien hoe dat gaat staat
hiernaast. De stamreeks van de Belg Wout van Aert de
kersverse wereldkampioen veldrijden. Zijn overgrootvader Adrianus van Aert is (en dit kan geen toeval zijn)
ook de opa van de Rijsbergse wielrenner Jos van Aert.
De oudste voorvader zoals die hiernaast staat is
Hendrik H. van Aert gedoopt te Groot-Zundert
op 17-8-1702. Maar dat is niet de oudste voorvader die
bij ons bekend is. Kijk maar eens op de site van de
Heemkundekring onder het onderdeel “Stambomen”
dan blijkt dat we zelfs terug gaan naar begin 1500 naar
de oudst bekende voorvader Peter van Aerde.

Onze werkgroep Genealogie doet veel meer dan
alleen maar data verzamelen. Wat te denken van
23.000 bidprentjes, een database van 117.000
e
personen tot ver terug in de 15 eeuw. Genoeg
materiaal om aan u te tonen op onze activiteitendag.

Reserveer alvast die dag in uw agenda.

Zondag 23 juli 2017 in “Bij ons”
te Molenstraat 5, Zundert
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur

“Van wie zèède gij ‘r jeen(e)?“
____________________________________________________________________________________________

Ontvangen schenkingen
De afgelopen maanden hebben wij een schenkingen (zeer veel bidprentjes) mogen ontvangen van de erven van
Harrie de Bruijn uit Achtmaal waarvoor onze dank.
____________________________________________________________________________________________
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100 jaar geleden, 100 jaar oud
Bijdrage van Twan van Duijnhoven

Op 20 maart 1917, nu bijna 100 jaar geleden, werd de in Meerle (België) geboren
Joannes Grauwmans 100 jaar oud. Joannes trouwde in 1856 te Rijsbergen op zijn
38-jarige leeftijd met de 27-jarige Rijsbergse Pitronella Damen. Precies 9 maanden
en 3 dagen later werd hun eerste van de 10 kinderen geboren. Zij vestigden zich na
hun huwelijk op huidig adres Bigtelaar 1 te Rijsbergen waar zij tot circa 1864 bleven
wonen en gingen nadien naar huidig adres Overasebaan 4 te Rijsbergen. Joannes is
één van de 41 inwoners van de gemeente Zundert die de 100-jarige leeftijd heeft
bereikt. Op enig moment heeft Rijsbergen zelfs de eer gehad de oudste mannelijke
inwoner van Nederland te hebben (Joannes Mathijssen, overleden op
20 januari 1924 in de leeftijd van 104 jaar en 117 dagen). Dit en meer van dergelijke
wetenswaardigheden over de eerste 32 van deze 100-jarigen is te lezen in onze
editie van oktober 2013 van Het Land aan de Breede Aa welke nog beperkt
verkrijgbaar is bij het secretariaat van onze vereniging. Op de volgende bladzijde
van deze nieuwsbrief staat de volledige lijst van de 100-jarige inwoners van de
gemeente Zundert. Mocht er iemand ontbreken op deze lijst, geeft het dan aan ons
door zodat wij de lijst compleet kunnen houden.
Afbeelding links: Tilburgsche Courant van 24 maart 1917

Terug nu naar Joannes Grauwmans. Hij was geboren in België, maar zijn vader en opa (beiden heten Cornelius
Graumans) zijn gedoopt in het Ginneken. Als we vervolgens teruggaan naar de bij ons oudst bekende voorvader
(Cornelius Adriani Graumans) dan komen we terecht in Princenhage waar hij op 5 oktober 1670 voor de
Rooms Katholieke kerk huwde met Maria Dircken. Op de linkse van de twee afbeelding van Nederland hierboven,
zien we de verdeling van de naam Graumans over Nederland in 2007. Een sterke concentratie is te zien in de
gemeente Breda en haar omliggende gemeenten. Op het plaatje daarnaast zien we ook een dergelijke verdeling
maar dan van het jaar 1947. En dan is de concentratie van de naam Graumans in Brabant wel heel erg groot. Dit
neigt er naar om te concluderen dat alle Graumansjes afkomstig zijn uit Breda en dan ook allemaal familie van
elkaar zijn. Beide hierboven geplaatste afbeeldingen zijn ontleent via de website www.cbgfamilienamen.nl.
____________________________________________________________________________________________

Werkgroep genealogie
Inmiddels is het aantal stambomen op onze website gegroeid tot 87 families. Er zijn namen bijgekomen zoals
Hereijgers, Havermans, Huijbrechts, Nelemans, Van Nijnatten en nog vele anderen. Mist u een familie die u graag
zou willen hebben, neem dan contact op met Kees Lieshout (keeslieshout@ziggo.nl) of met Twan van Duijnhoven
(dedrieheerlijkheden@gmail.com).
____________________________________________________________________________________________
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Lijst 100-jarigen woonachtig in de gemeente Zundert
Bijdrage van Jan Bastiaansen en Twan van Duijnhoven

Hieronder staat de lijst van alle bij ons bekend zijnde 100-jarigen die woonachtig waren in de huidige gemeente
Zundert ten tijde dat zij 100 jaar werden. Voor zover ons bekend zijn er voor 1900 geen 100-jarigen geweest. Mocht
het zijn dat wij iemand vergeten zijn dan hiervoor onze excuses. Ontbreekt er iemand, dan ontvangen wij de
gegevens van die 100-jarige, zodat wij deze persoon in onze lijst kunnen opnemen.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Geboortedatum
Naam

09-05-1800
20-03-1817
25-09-1819
06-06-1869
03-09-1872
07-03-1878
02-06-1885
22-08-1888
22-12-1888
11-08-1890
10-06-1891
29-01-1892
10-07-1893
27-07-1893
25-08-1893
28-10-1895
14-10-1900
18-01-1902
25-12-1903
07-08-1904
08-10-1904
05-10-1905
03-03-1906
06-05-1908
01-07-1908
27-04-1910
28-08-1910
01-12-1911
19-06-1912
10-09-1912
29-01-1913
24-07-1913
28-03-1914
19-04-1914
31-08-1914
13-09-1914
08-05-1915
02-02-1916
13-05-1916
15-05-1916
22-12-1916

Johannes Lishout
Johannes Graumans
Johannes Matthijssen
Caroline Schrauwen - van Luijt
Cornelis de Meijer
zr. Maria Verdaasdonk
Johanna Doomen - Schijfs
Maria Haest - Theuns
Maria van Oijen - Rijk
Jannis Luteijn
zr. Johanna Verwijmeren
zr.Hendrika Vrijmoet
Adrianus Damen
zr.Elodie de Vulder
zr.Everdina Berg
Marie Mertens
Christien van der Heyden - van Boesschoten
Goverdina Jochems - Martens
Anna Huijbregts - van Hasselt
Anna Krijnen - Willemsen
Johanna Arnouts - Zagers
Wilhelmina Godrie
Catharina Poppelaars - Hereijgers
Johanna Roks - Hereijgers
Goverdina Conrads
Louisa Nouws - Bevers
Marie Wamsteker - Matthijssen
Lieske Willemsen - Neefs
Johanna Raats - Herrijgers
Henricus de Ruytter
Rudolphine Quintus
Louise Brosens - Herrijgers
Anna Herrijgers - Jacobs
Maria Smeekens - Herijgers
Annette Fermont - Knaapen
Louise van Hasselt - van den Broek
Wies Maes - Freijers
Joke Lochten - de Graaf
Jaan Mertens
Jan Voorbraak
Jan Zuiderent

Woonplaats

Overlijdensdatum
Leeftijd

Zundert
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Zundert
Achtmaal
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Wernhout
Wernhout
Zundert
Klein Zundert
Rijsbergen
Zundert
Wernhout
Rijsbergen
Zundert
Achtmaal
Achtmaal
Rijsbergen
Achtmaal
Zundert
Rijsbergen
Rijsbergen
Zundert
Zundert
Rijsbergen
Zundert
Rijsbergen
Zundert

25-12-1902
01-02-1919
20-01-1924
20-07-1971
26-05-1977
26-07-1979
25-03-1986
02-05-1989
12-10-1989
15-12-1991
02-11-1991
19-01-1993
01-02-1994
18-08-1993
05-09-1994
08-12-1998
05-10-2003
14-12-2002
23-10-2004
10-01-2007
01-01-2010
24-07-2006
04-06-2011
13-05-2008
04-02-2009
******
16-01-2012
04-06-2014
03-10-2013
27-10-2012
05-02-2013
08-04-2014
09-07-2015
******
01-05-2015
******
******
01-02-2017
18-05-2016
*******
*******

102 jaar
101 jaar
104 jaar
102 jaar
104 jaar
101 jaar
100 jaar
100 jaar
100 jaar
101 jaar
100 jaar
100 jaar
100 jaar
100 jaar
101 jaar
103 jaar
102 jaar
100 jaar
100 jaar
102 jaar
105 jaar
100 jaar
105 jaar
100 jaar
100 jaar

230 dagen
318 dagen
117 dagen
44 dagen
265 dagen
141 dagen
296 dagen
253 dagen
295 dagen
126 dagen
145 dagen
356 dagen
206 dagen
22 dagen
11 dagen
41 dagen
351 dagen
330 dagen
303 dagen
154 dagen
85 dagen
291 dagen
93 dagen
7 dagen
218 dagen

101 jaar 141 dagen
102 jaar 186 dagen
100 jaar106 dagen
100 jaar 48 dagen
100 jaar 7 dagen
100 jaar 257 dagen
100 jaar 103 dagen
100 jaar 243 dagen

100 jaar 364 dagen
100 jaar 5 dagen

De oudste inwoner van de gemeente Zundert is op dit moment mevrouw Louisa Nouws – Bevers die in april 107 jaar
hoopt te worden.
____________________________________________________________________________________________

