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Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
De stukken voor onze jaarvergadering, welke dit jaar schriftelijk wordt gehouden, zijn inmiddels verstuurd naar alle
leden. Of per e-mail of op papier voor diegene die geen e-mail hebben. In de stukken van de jaarvergadering wordt
bij de behandeling van een aantal onderwerpen gevraagd of u wilt reageren indien u over bepaalde besluiten een
andere mening hebt of stemming verlangt, of als u een vraag voor de rondvraag hebt. U kunt hiervoor nog reageren
tot en met 27 februari 2021.
Door de vergadering zo te houden schrijven we hiermee letterlijk geschiedenis. Nog nooit is het voorgekomen dat
een jaarvergadering niet door heeft kunnen gaan. De omstandigheden zoals ze op dit moment zijn, geven ons
weinig keuzemogelijkheden. Alle leden hebben de mogelijkheid gehad om zich hierover uit te laten. Niemand heeft
zich tegen het voorstel van een schriftelijke vergadering gekeerd.
____________________________________________________________________________________________

Herplanting kruiseiken

In het najaar van 2019 zijn zowel te Wernhout op de
grens met België (Lentsebaan/Tereik) als op de grens
van Rijsbergen/Zundert (Oude Postbaan) twee eiken
geplant. Dit in het kader van de heruitgave van het
boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van
Zundert en Wernhout” van Henri van der Hoeven. Deze
twee eiken symboliseren de kruiseiken die hier in het
verleden gestaan hebben. Beide eiken hebben het jaar
2020 niet overleefd. De eik te Wernhout (links op de
foto) is geknakt als gevolg van de storm op 12 augustus
2020 en de eik op de grens van Rijsbergen/Zundert
(rechts op de foto) heeft het niet gehaald als gevolg van
de extreme droogte.

Foto links Johan van Hassel en foto rechts Twan van Duijnhoven

De schenker van deze bomen, “Buiks Boomkwekerijen”
uit Wernhout heeft als service beide bomen gratis
vervangen, waarvoor onze dank. Deze herplanting
heeft plaatsgevonden op 6 februari jongstleden. Tevens
is gebleken dat op de plek waar de eik te Wernhout is
geplant, vroeger een zogenaamde grenseik heeft
gestaan en geen kruiseik. De bedoelde kruiseik heeft
meer ten Noord-Oosten van Wernhout gestaan.
Inmiddels is dit zowel op de plaquette bij de boom als
op de website van de Heemkundekring gewijzigd. Daar
is ook meer informatie te vinden over de kruiseiken
onder de rubriek “Informatie, verhalen”. Links het
planten van de eik op de grens van Rijsbergen/Zundert
en rechts de nieuw geplante eik te Wernhout.
Foto’s links en rechts Erwin Buiks.
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Kadastraal onderzoek
Vanuit een nieuw lid de heer Willem de Bruijn is het
verzoek gekomen om meer informatie te zoeken over de
boerderij waar zijn vader Toon de Bruijn (zoon van
Willem de Bruijn en Kee Vriends) is geboren. Dit betreft
Hoeve Ten Eynde op het toenmalige adres Pastoor van
Vessemstraat 10. Het oorspronkelijke perceel bij het
begin van het kadaster was Klein Zundert Sectie B
nummer 729. In de hiernaast staande kadastrale kaart
van circa 1832 is het perceel ingetekend met een rode
lijn. De daarop staande drie gebouwen zijn bruin omlijnd.
Onderaan de kaart is de “Klein Zundersche kerk en
pastorie” gesitueerd. De weg waaraan Hoeve Ten Eynde
was gelegen werd bij het begin van het kadaster nog
“Weg van den Eldert naar K: Zundert” genoemd. Later
werd dit de Pastoor van Vessemstraat.
De gegevens die Willem de Bruijn had aangeleverd waren dermate goed dat wij voor hem in staat waren om alle
eigenaren te achterhalen vanaf circa 1832 tot en met de verkoop aan de gemeente Zundert. Dit laatste voor de
realisatie van de nieuwbouwwoningen aan de Pastoor van Vessemstraat.
Mocht u meer willen weten over de historie van uw woning of het perceel waarop uw woning staat, stuur dan een email naar het secretariaat van de Heemkundekring en wij nemen contact met u op om te bekijken wat wij voor u
kunnen betekenen.
____________________________________________________________________________________________

Het Land aan de Breede Aa
Hoeveel dorpspompen hebben de huidige plaatsen van de gemeente Zundert gehad en waar stonden deze? Welke
zijn de meest voorkomende namen in de periode van 1811 tot en met 1920 en werden familienamen bedacht toen
Napoleon de Burgerlijke Stand in 1811 in Nederland invoerde? Dit en nog meer informatie zal te lezen zijn in de 61e
editie van Het Land aan de Breede Aa. Deze zal waarschijnlijk eind april 2021 bij u in de brievenbus liggen.
____________________________________________________________________________________________

Overlijdens in een gezin
Door Twan van Duijnhoven
Tijdens het zoeken naar namen in de gemeente Zundert stuitte ik per toeval
op een behoorlijke trieste gebeurtenis. Nu was het zo dat in vroegere tijden
er veel kinderen op vroege leeftijd overleden, maar binnen dit gezin was het
toch wel heel erg raak.
Antonius Aerts zoon van Petrus Aerts en Cornelia van Bedaf huwde op
15 april 1858 te Princenhage met Antonetta Lambregts. Binnen twee jaar
(op 1 februari 1860) overleed zijn echtgenote Antonetta. Hij hertrouwde te
Rijsbergen op 27 februari 1862 met de 25-jarige Catharina van den Broek.
Uit dit gezin werden 8 kinderen geboren.
Het najaar 1886 was voor dit gezin een dramatisch periode. Vanaf
7 september 1886 tot en met 25 november 1886 overleden maar liefst vijf
van hun acht kinderen en wel in de leeftijden van 6, 13, 15, 17 en 21 jaar.
Heel opmerkelijk wat dit gezin meemaakte, binnen 2,5 maand vijf
sterfgevallen.
Wij als Heemkundekring hebben nooit kunnen achterhalen wat de
doodsoorzaken van deze vijf sterfgevallen waren. Heerste er misschien een
ziekte in de familie, we weten het niet. Misschien dat iemand iets weet
vanuit de overlevering. Mocht u iets weten dan kunt u dit via het
secretariaat ons laten weten.
____________________________________________________________________________________________

