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Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
De jaarvergadering over het jaar 2020 houden we dit jaar schriftelijk. Alle leden zijn in de gelegenheid geweest om te
reageren op de stukken die wij toegestuurd hebben. We hebben een aantal reacties gekregen met name op de
volledigheid van de stukken en dat we op deze wijze een goede oplossing hebben gevonden voor die
jaarvergadering.
Er is één reactie gekomen met een paar kleine tekstuele aanpassingen, welke wij inmiddels hebben aangepast en
waarvoor dank. Er zijn twee reacties gekomen om zich beschikbaar te stellen voor de kascommissie voor het jaar
2021. Dit zijn Jan Aarts uit Rijsbergen en Jack Roelands uit Zundert. Het bestuur heeft ervoor gekozen om Jack
Roelands in de kascommissie van 2021 zitting te nemen en Jan Aarts in de kascommissie van 2022 in plaats van
Piet Utens die in 2021 voor het laatst in de kascommissie zit. Ten aanzien van de herbenoeming van Toon van den
Berg als lid van het bestuur en de toetreding van Piet Maas tot het bestuur, zijn geen bezwaren of opmerkingen
gekomen. Van Marie Adriaensen gaan wij na zes jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid nemen. Dit gaan we
formeel doen op 9 maart. Op een later tijdstip wanneer we weer meer mogen en kunnen, nemen we informeel op
gepaste wijze afscheid van Marie om haar te bedanken voor de afgelopen zes jaren.
Het bestuur komt op 9 maart 2021 middels een Teams-meeting bij elkaar om de diverse besluiten formeel te
bekrachtigen en daarmee is dan de jaarvergadering over 2020 afgerond. Een bijzonder manier om een
jaarvergadering te houden, maar er zijn sinds vorig jaar maart wel meer dingen heel bijzonder.
____________________________________________________________________________________________

Huisvesting in de Karkooi
De laatste maanden is er heel hard gewerkt om alles netjes op orde te krijgen. Recentelijk heeft S-computers uit
Rijsbergen de diverse ICT-apparatuur geleverd. De komende tijd worden de diverse bestanden vanuit de
persoonlijke computers overgezet en dan kunnen de diverse vrijwilligers verder aan de slag. Aan de slag met het
inventariseren, scannen, categoriseren en meer van dat soort werkzaamheden. Helaas kunnen we nog geen grote
groepen mensen ontvangen in onze locatie. Ook hebben we nog geen idee wanneer een opening kan plaatsvinden.
Wij verwachten zelf dat dit pas na de zomerperiode zal zijn.
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Overlijdens in een gezin (deel 2)
door Twan van Duijnhoven
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan naar het wel trieste geval bij de familie Aerts. Er waren
binnen dat gezin vijf kinderen overleden in een periode van 2,5 maanden. We hebben één reactie hierop ontvangen
en wel van Cor Kerstens uit Etten-Leur. Hij heeft ons op het goede spoor gezet. De overlijdens waren te wijten aan
een zeer besmettelijke keelziekte (diphteritis). In de diverse landelijke kranten werd hiervan ook melding gemaakt.
Het eerste krantenbericht is van 19 september 1886 in
het “Algemeen Handelsblad” die melding maakt van de
besmettelijke keelziekte.
De tweede melding is ook van 19 september 1886 en
dan in “De Grondwet”. Hierbij wordt tevens aangegeven
dat er al zeven kinderen aan de keelziekte zijn
overleden.
In “De Grondwet” van 11 november 1886 wordt gemeld
dat de ziekte onder controle is. Uit de burgerlijke stand
van 1886 blijkt dat in Zundert (inclusief Wernhout,
Klein Zundert en Achtmaal) vanaf 13 augustus 1886 tot
en met 6 november 1886, er 26 kinderen jonger dan
22 jaar zijn overleden. Of dit allemaal vanwege de
keelziekte is staat in het overlijdensregister niet
vermeld. En helaas zijn er van de gemeente Zundert
geen zogenaamde doodsverklaringen van de
gemeente-arts in het archief.
In een krantenbericht van 2 december 1886 welke in
“De Grondwet” stond, wordt gemeld dat het vorige
bericht toch wat voorbarig was. En tevens wordt in dat
bericht melding gemaakt van de vijf sterfgevallen in het
gezin van Antonius Aerts en Catharina Aerts-Van den
Broek. Stond de teller op 6 november 1886 nog op
26 kinderen, nadien zijn er in 1886 nog 9 kinderen
overleden, waarmee de teller op 35 kwam. Of de
desbetreffende keelziekte hiervan de oorzaak was, is
niet te achterhalen. Het aantal was echter wel extreem
veel. In de periode vanaf 1 januari 1886 tot en met
12 augustus 1886 zijn er “maar” 4 kinderen jonger dan
22 jaar overleden.
Die keelziekte moet waarschijnlijk een grote impact
gehad hebben op de bevolking van de gemeente
Zundert. Het aantal sterfgevallen van kinderen jonger
dan 22 jaar in de gemeente Rijsbergen was minimaal
en daar heeft waarschijnlijk de ziekte niet geheerst.
In 1887 lijkt het of de ziekte nog steeds niet is opgelost. In de maanden januari en februari 1887 overlijden nog eens
8 kinderen jonger dan 22 jaar. Daarmee komt in een tijdsbestek van 7 maanden de teller op 42 kinderen te staan.
Een hele trieste gebeurtenis in de gemeente Zundert.
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