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Van wie bende gij’r jeen(e), zondag 23 juli 2017

Van wie bende gij’r jeene? Als men vroeger wilde weten wie je was, vroegen ze niet naar je naam, maar wie je
vader, moeder of grootvader of grootmoeder was. Op basis van die gegevens kon men achterhalen wie je was.
De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor onze afkomst. Wie waren mijn voorouders, waar hebben ze
gewoond en wat hebben ze gedaan? Zijn alle mensen met dezelfde achternaam nou wel of geen familie van elkaar?
Allemaal vragen waar een stamboomonderzoek antwoord op kan geven. Was tot voor kort stamboomonderzoek
eindeloos bladeren en zoeken in oude archieven, door de digitalisering van deze archieven is een speurtocht naar je
voorouders een stuk eenvoudiger geworden. Al wil dat niet zeggen dat je digitaal alles kunt vinden. Archieven
raadplegen zal er altijd bij blijven horen. Maar digitaal kun je een heel eind komen.
Mede om gehoor te geven aan de belangstelling voor onze voorouders, geeft de heemkundekring in het kader van
haar jaarlijkse activiteit op zondag 23 juli 2017 in “Bij Ons” in Zundert van 10.00 tot 16.00 uur de gelegenheid om
meer over je voorouders te weten te komen.
De leden van de werkgroep Genealogie van de Heemkundekring zijn aanwezig om u inzicht te geven in uw afkomst.
Deze mensen zijn alle ervaren genealogen en kunnen u het naadje van de kous laten weten. Van heel veel families
uit de gemeente Zundert zijn veel gegevens beschikbaar. Daarnaast kunnen zij u adviseren over het opzetten van
een stamboomonderzoek, de valkuilen die u moet vermijden, en programma’s die u kunt gebruiken. Behalve
Zundertse genealogen zijn ook vertegenwoordigers uit Wuustwezel, Schijf en van de Nederlandse Genealogische
Vereniging aanwezig om informatie te verschaffen en wegwijs te maken. Maar er valt meer te beleven. We laten ook
zien op welke manier een stamboom gepresenteerd kan worden. Diverse boeken uit de verzameling van de
Heemkundekring en van particulieren zijn te raadplegen. We tonen een aantal prints van stambomen in diverse
vormen. Bovendien is de eigen verzameling bidprentjes van de Heemkundekring in te zien. Deze gelegenheid mag u
niet voorbij laten gaan.
Noteer in uw agenda: Zondag 23 juli 2017, Locatie “Bij Ons” in Zundert van 10.00 tot 16.00 uur
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Werkgroep Archeologie
Bijdrage van Annemiek van der Made en Twan van Duijnhoven
De werkgroep Archeologie van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden is de laatste jaren niet actief geweest. Het
ontbrak aan vrijwilligers die zich voor dit onderdeel van de Heemkundekring konden inzetten. Sinds enkele maanden
is Annemiek van der Made bereid gevonden om de werkgroep Archeologie weer op te pakken. Annemiek is
woonachtig in Rijsbergen en is adviseur Monumenten bij de gemeente Moerdijk. Vanuit die hoedanigheid en haar
eerdere functies heeft zij een grote affiniteit met archeologie. Zij heeft haar rol als kartrekker van de werkgroep
archeologie meteen goed opgepakt. Dit heeft al geresulteerd in een eerste activiteit, het organiseren van een
rondleiding bij de archeologische opgravingen aan de percelen grond aan de Oude Gasthuisstraat te Zundert. Op
deze percelen wordt het Weerreys Park gerealiseerd. Een project waarin 54 koop- en huurwoningen worden
gerealiseerd. Aangezien dit gebied een hoog archeologische waarde heeft, vindt er op dit moment een uitvoering
archeologisch onderzoek plaats. Annemiek heeft in samenwerking met de gemeente Zundert en de Vrij Universiteit
(uitvoerder onderzoek) een rondleiding geregeld. Deze rondleiding heeft plaatsgevonden op woensdag 7 juni. Vanuit
de Heemkundekring waren 13 zeer geïnteresseerde personen aanwezig. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden
op onze website www.dedrieheerlijkheden.nl.
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Leidens Laadje
Het laadje voor de gemeente Zundert in Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
De lade bestemd voor de gemeente Zundert was tot
donderdag 22 juni 2017 niet gevuld.

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden staat
een houten wand met 100 laden waarin voor 400
gemeenten op hun verzoek een archeologische
vondst aangebracht kan worden.

Op donderdag 22 juni 2017 hebben Pieter van Nes
(Museum de Weeghreyse), Leo Stes (Hooghe Heerlickheyt
Wernhout) en Toon van den Berg (Heemkundekring De Drie
Heerlijkheden) voor het Zundertse vak een archeologische
vondst afgegeven. Het is een spinklosje uit het begin van de
Romeinse tijd, gevonden in het midden van onze gemeente.
De spinklos dateert uit rond het begin van onze jaartelling en
heeft afmetingen van 44,9 mm rond en 22,3 mm dik. Uit
diezelfde omgeving stamt de grote altaarsteen ‘Sandraudiga’
die zich ook in het Rijksmuseum in Leiden bevindt. De keuze
is bepaald door het gegeven dat zowel de altaarsteen als
het spinklosje aantonen dat er in ons gebied 2.000 jaar
geleden mensen woonachtig waren.
De komende tijd wordt er een kunststof kussentje gemaakt
met een holletje waar de spintol precies in past en vanaf de
tweede helft van juli zullen alle laadjes geheel gevuld zijn.
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Excursie naar Bergen op Zoom
Bijdrage van Janus Vriends
Op vrijdag 23 juni heeft een select gezelschap gebruik gemaakt van de door de Heemkundekring georganiseerde
excursie naar Bergen op Zoom. Bij het West-Brabant archief werden de rondleiding en de presentaties gedaan door
Elly van Eekelen en Theo Marcelis. Zij gaven een rondleiding door de studiezaal, administratie en het archiefdepot
welke normaal niet toegankelijk is voor bezoekers Hierin zijn de oude documenten opgeslagen van de Burgerlijke
Stand, de DTB-boeken, bouwvergunningen, maar ook schilderijen, oude kermisattracties en carnavalspullen. Een
geweldige ervaring om het archief van een andere kant te mogen bekijken. Daarnaast werd er uitleg gegeven over
het West-Brabants Archief en over hun website. Na de lunch werd het bezoek aan Bergen op Zoom voortgezet met
de stadswandeling “De ontdekking van Bergen op Zoom”. De gids Jan Jongenelen wist iedereen te boeien met zijn
uitgebreide kennis over de geschiedenis van Bergen op Zoom en wees iedereen op heel veel details die je zelf niet
zou ontdekken. De Markiezenhof, de st. Gertrudiskerk en de Gevangenpoort werden onder andere bezocht. We
kunnen terugkijken op een bijzonder interessante en plezierige excursie.
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