Secretariaat/redactie nieuwsbrief: Twan van Duijnhoven,
Oranjestraat 46, 4891 XP Rijsbergen, 076-596 8240
e-mail: dedrieheerlijkheden@gmail.com, www.dedrieheerlijkheden.nl

Negentiende jaargang, nummer 1, Januari 2020
____________________________________________________________________________________________

Lezing “Zundert en de Nassau’s, de Oranjes”
Dinsdag 14 januari 2020
De werkgroep ‘Van der Hoeven 20-20’ organiseert over
het thema “Zundert en de Nassau’s, de Oranjes” een
boeiende lezing. Dit in het kader van de heruitgave van
het boek van Prof. Mr. H. van der Hoeven “Bijdragen
tot de kennis der geschiedenis van Zundert en
Wernhout”. De bekende historicus Ton Kappelhof gaat
tijdens deze lezing in hoe de Nassau’s in het bezit
kwamen van de heerlijkheden te Zundert.
Van der Hoeven beschrijft in zijn boek uitgebreid het
ontstaan van de drie Heerlijkheden te weten Zundert
Hertog, Zundert Nassau en Wernhout. Een heerlijkheid
is een bepaald gebied verbonden met betrekking op
rechten op inkomsten en verplichtingen aan een
persoon of familie. In het Zundertse was dat aan de
Hertog van Brabant en aan de heren van Breda
(de Nassau’s).
Ton Kappelhof gaat uitgebreid in op hoe in 1403 een
gedeelte van Zundert in handen kwam van de
Nassau’s, door het bijzondere huwelijk tussen de heer
Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen.
Later kwamen ook Rijsbergen en Wernhout in handen
van de heren van Breda (Nassau’s).
Wat had de heren van Breda te zeggen in het
Zundertse? Wat was hun positie? Wat betekende het
voor de bewoners?
Ton Kappelhof gaat dat haarfijn vertellen op dinsdag
14 januari 2020, in zaal Victoria, Molenstraat 118,
Zundert aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Links: Overzichtskaart uit het boek “Bijdragen tot de
kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van
Prof. Henri van der Hoeven.

____________________________________________________________________________________________

Jaarvergadering donderdag 16 januari 2020
De jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 en wordt
dit jaar gehouden in De Harmoniezaal, ingang Lagestraat 1 te Rijsbergen. Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen
van deze vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur open. De agenda van de
jaarvergadering is te vinden op onze website en in onze nieuwsbrief van december 2019.
____________________________________________________________________________________________

Agenda
16 januari 2020:
Januari 2020:
14 januari 2020:
11 februari 2020:

Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
In verband met de verhuizing is er in januari 2020 geen Genealogie- en dialectenavond. De
verwachting is dat de eerste in de maand februari 2020 zal zijn.
Lezing “Zundert en de Nassau’s, de Oranjes”, zaal Victoria, Molenstraat 118 te Zundert.
Lezing “Het ontstaan van het Hertogdom Brabant”, Wierenbos, Diepstraat 12 te Wernhout.

Tijdens de jaarvergadering op donderdag 16 januari 2020 wordt onze jaarkalender van 2020 gepresenteerd.
____________________________________________________________________________________________
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Ontvangen kerkboekje
Bijdrage van Twan van Duijnhoven
Bij schenkingen die wij ontvangen zitten ook wel eens bijzondere, maar vooral ook leuke dingen. Van
Corrie Braspenning-Poppelaars ontvingen wij diverse kerkboekjes en bidprentjes. In een van deze kerkboekjes staat
het onderstaande geschreven.

“Dezen boek behoort aan C. Herrijgers, die hem vindt die brengt hem te huis en die dat niet en doedt bidt
voor ieder letter een weesgeroet. Dit is een prozent van M. Oostvogels huiesvrouw van J Versmissen
1884 den 4 apriel”.
Dit kerkboekje is waarschijnlijk van onderstaande Cornelia geweest:
Josephus Oostvogels, zoon van Wilhelmus Oostvogels en Cornelia van Aert, bouwman, is rk gedoopt op zondag
24 januari 1802 te Gr.Zundert, is overleden op dinsdag 18 september 1877 te Zundert en Wernhout. Josephus werd
75 jaar, 7 maanden en 25 dagen. Josephus trouwt op donderdag 24 mei 1832 te Zundert en Wernhout op 30jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Herijgers, dochter van Jacobus Herijgers en Cornelia Lodders. Cornelia,
landbouwster, is rk gedoopt op zaterdag 16 september 1809 te Gr.Zundert, is overleden op zondag 20 juli 1856 te
Zundert en Wernhout. Cornelia werd 46 jaar, 10 maanden en 4 dagen.
Van Josephus en Cornelia zijn vijf kinderen bekend, het derde kind is:
3 Anna Maria Oostvogels is geboren op vrijdag 27 september 1839 te Zundert en Wernhout, is overleden op
dinsdag 28 april 1914 te Zundert. Anna werd 74 jaar, 7 maanden en 1 dag.
Anna Maria trouwt op maandag 7 mei 1866 te Zundert en Wernhout op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige
Johannes Versmissen, zoon van Adriaan Versmissen en Maria Vermeulen. Johannes is geboren op zondag 24
september 1843 te Zundert en Wernhout, is rk gedoopt, is overleden op vrijdag 13 mei 1927 te Zundert. Johannes
werd 83 jaar, 7 maanden en 19 dagen.
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