Het Museum komt naar u toe
De Heeren, de stadsmuur en het
kasteel van Zevenbergen
De heeren, de stadsmuur en het kasteel van Zevenbergen is
een lezing over de geschiedenis van Zevenbergen aan de hand
van de opeenvolgende Heeren die hier in de loopt van de tijd
soms meer en soms minder de baas waren.
We beginnen bij de pre-historie en nadat het land van
Zevenbergen rond het jaar 1000 bewoond raakte, volgen we de
Heeren van Zevenbergen en vertellen wat ze meemaakten. We
zien hoe het kasteel werd gebouwd, hoe het leenstelsel werkte,
de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de Elisabethvloed, de 80jarige oorlog en de reformatie, de Franse tijd, de opkomst van de
suikerindustrie, etc. Afhankelijk van de tijd doen niet altijd alles.
In het verhaal komen veel namen die nu ook straatnaam zijn. Het
herkennen ervan is een spelelement voor als de lezing voor
kinderen wordt gegeven. Museum komt naar u toe betekent dat
we spullen uit ons museum meenemen om te laten zien.
Beknopte inhoud:
• Pre-historie
o Ontstaan van het land
• De namen Zevenbergen en Moerdijk
• 1200-1492 De familie van Strijen (Heeren van Zevenbergen)
o Turf en zoutwinning
o Bouw van de stadsmuur en het kasteel
o Het leenstelsel
o Hoekse en kabeljauwse Twisten
o De Elisabeth vloed en het verhaal van de zeemeermin
• 1427-1453 Philips van Bourgondië (Heer van Zevenbergen)
• 1492-1559 De familie van Bergen (Heeren van Zevenbergen)
o De ontwikkeling van de haven
o Het gilde St.Joris en de gildeketting
• 1559-1647 De familie van Arenberg (Heeren van Zevenbergen)
o De inpolderingen
o De 80-jarige oorlog en het turfschip van Breda
o Fort Noordam en Matthijs Heldt
• 1647 –Heden De familie van Oranje Nassau (Vrouwen en
Heeren van Zevenbergen)
o De Gouden Eeuw
o De sloop van het kasteel
o De Franse tijd
o De “moderne” tijd (suiker in Zevenbergen, etc.)

Contactgegevens voor informatie over bovenstaande activiteiten of voor boekingen
E-mail:
info@heemkundezevenbergen.nl
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Medewerkers
Telefoon:
06-37 44 92 59
hebben ook andere taken en werkzaamheden.
Kijk ook eens op:
Neem daarom tijdig contact op als u van onze
diensten gebruik wilt maken
Website:
www.heemkundezevenbergen.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/WillemvanStrijen/

