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Beste mensen,
Corona is voorlopig even weg en hopelijk ook voor goed, maar laten we ons niet rijk
rekenen voor het najaar er is. Echter, voorlopig kan er weer een en ander en we hebben
alvast voor dit jaar twee lezingen gepland. Zie daarvoor verderop in deze nieuwsbrief.
Vrijwel alle informatie uit deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website. Als u deze
nieuwsbrief kwijt bent en iets wilt opzoeken, kijk dan even op
www.heemkundezevenbergen.nl.
Als u deze nieuwsbrief op papier ontvangt, verzoeken wij u om ons uw emailadres toe te
sturen. Dan kunnen we u vaker en uitgebreider informeren. We kunnen niet voor iedere
activiteit onze bezorgers op pad sturen met een papieren bericht. Trouwens onze
administratie is al vrijwel helemaal digitaal. Dat spaart ruimte en papier en het is
makkelijker om dingen op te zoeken.
Het bestuur

24 mei 2022, Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes,
lezing door Hans van den Broek
Op 24 mei houdt Hans van den Broek een lezing met als titel "Vroedvrouwen,
vondelingen en vlekjes" in zaal:" Bij Verhoeven", Kerkstraat 8., 4761CB Zevenbergen.
Zaal open:
19.30 uur
Begin Lezing:
20:00 uur
Entree:
Gratis
Hans van den Broek gaf enkele jaren geleden in
Zevenbergen al met groot succes de lezing "Koorts en
Honger" over de geneeskunst in vroeger tijden. De
presentatie van 24 mei is in feite het tweede deel van de
lezing “Koorts en Honger”. Het bleek dat er zoveel leuk en
interessant materiaal verzameld was dat de lezing “Koorts en
Honger” eenvoudig te kort duurde om een compleet verhaal
voor het voetlicht te brengen. Deze voordracht zet vooral de vrouwelijke onderdelen van
de geneeskunde in het licht: vroedvrouwen met hun plichten en activiteiten, hoe onze
voorouders omgingen met geboortebeperking, de gang van zaken bij een bevalling, het
kraambed hierna. Het stiekem toepassen van abortus met middelen waarvan men de
werking overschatte, het gedogen van prostitutie en enkele achtergronden daarvan, het te
vondeling leggen van ongewenste kinderen en waar men dit dan deed, het opsporen van
de verwekker van een bastaardkind, het belang van borstvoeding, de kennis van
baarmoeder- en borstziekten en de meestal en vaak weggemoffelde maar o zo belangrijke
en veel gevolgen hebbende geslachtsziekten.
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Hans heeft de afgelopen jaren gericht onderzoek naar de achtergronden van deze
verschijnselen gedaan en veel onbekende en af en toe huiveringwekkende zaken
gevonden. U zult het soms met een blos op de wangen aanhoren.
Zie ook: https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/

14 september 2022, Lezing over Sybrand Casparus Jan
Heerma van Voss
Deze lezing wordt verzorgd door Arie de Bruin van de Heemkundekring Jan Uten Houte
uit Etten Leur. De locatie is zaal:" Bij Verhoeven", Kerkstraat 8., 4761CB Zevenbergen.
Zaal open:
19.00 uur
Begin Lezing:
19:30 uur
Entree:
Gratis
Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss werd op 11
november 1841 geboren op het 'Hof' te Oud-Gastel als
zesde kind en derde zoon van Ulbo Jetze Heerma van
Voss, kantonrechter te Oudenbosch.
Hij was o.a. directeur van de suikerfabriek van
Zwartenberg en woonde in Leur. Van Voss was ook op
technisch gebied vooruitstrevend. Al in 1876 werd de oude
methode om met persen suiker uit de bieten te halen
verlaten en werd in zijn fabriek een cirkelvormige
diffusiebatterij geïnstalleerd, die een veel hoger rendement
gaf. Van Voss ging zelf naar Bohemen om de werking
daarvan te leren.
Zijn suikerfabriek was een van de eerste met elektrisch licht en telefoon. De erkenning
van zijn technisch inzicht kwam in 1919 toen de Technische Vereeniging van
Beetwortelsuikerfabrikanten en Raffinadeurs hem tot erelid benoemde. Tevens richtte de
vereniging het Heerma van Voss-Fonds op, bedoeld als ondersteuning van onderzoek op
chemisch gebied en dan vooral met betrekking tot suiker. Van Voss doneerde het geld
hiervoor.
Hij was een sociaal werkgever en adviseur van de Nederlandse regering. Maar hij werd
het meest beroemd doordat hij als eerste in Nederland een vliegtuig liet opstijgen en wel
in Etten Leur. Dit om zijn interesse voor de techniek te onderstrepen.
Zie ook: https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/

September 2022
Op 10 & 11 en op 17 & 18 september vindt de Moerdijkse kunst- en cultuurroute plaats en
zijn tevens de open-monumenten-dagen. En op 16, 17 en 18 september zijn het tevens de
havendagen die in 20221 niet door konden gaan. Zaterdag 17 september is er een grote
braderie. Op 10 en 11 september is er tevens een fototentoonstelling van Fotoclub
Moerdijk in theater de Schuur. De tussendeur naar ons museum staat dan ook open.
De Heemkundekring is in die weekenden actief, zowel op de braderie als in het museum.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar we tonen dan in ieder geval beelden van
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Zevenbergen van oude 8 en 16 mm films die we hebben laten digitaliseren. Schrijf deze
datums dus vast in uw agenda en kom een van deze dagen langs.

Zie ook voor actuele informatie: https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/

Poteravond
De poteravond is in 2022 op 11 november en begint weer om 18:00 uur. Zet dit alvast in
uw agenda.

Rondleiders gezocht
Museum Zevenbergen is alweer een tijdje open zonder beperkingen en dat hebben de
mensen ook gemerkt, die in de afgelopen twee jaar nul op het request kregen toen ze
wilden komen kijken. Er komen weer regelmatig groepen op bezoek en ook de scholen
hebben ons weer gevonden.
Om dat allemaal te kunnen behappen hebben we eigenlijk meer rondleiders nodig. We
hebben het natuurlijk al vaak proberen uit te leggen, maar heel ingewikkeld is dat niet, dus
waarom komt u het niet eens proberen. Honderden mensen op facebook geven dagelijks
blijk van hun kennis van Zevenbergen en zouden dus best die kennis kunnen delen met
bezoekers van het museum, die vaak ook niet uit Zevenbergen komen. Er komen
overigens ook in toenemende mate oud-Zevenbergenaren en afstammelingen daarvan,
voor een nostalgische ervaring, op zoek naar hun roots.

Verantwoording voor het jaar 2021
In 2021 was Museum Zevenbergen slechts 5 maanden geopend in verband met corona. Er
waren dus veel minder activiteiten dan normaal. Twee sprongen er in 2021 alsnog uit.
In september hadden we een tentoonstelling met werk van Joannes Brabers en in
november kwam Sinterklaas op bezoek in ons museum, dat toen natuurlijk het Pietenhuis
was. Helaas kon de openstelling van het Pietenhuis in de laatste dagen voor 5 december
niet meer doorgaan vanwege corona. Maar het bezoek aan Sinterklaas van 180 kinderen
met hun begeleiders op 20 november kon nog net doorgaan en was een succes. Over beide
heeft u kunnen lezen in Oud Nieuws nummer 116, dus daar gaan we verder niet op in.
Financieel was het een goed jaar. De opbrengst van het plaatjesboek voor Jumbo en de
verkoop van de plaatjes achteraf was niet begroot en zorgde dus voor een relatief groot
positief resultaat.
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Omdat we een ANBI zijn, moeten we ons
verantwoorden voor de afgelopen jaren
middels een pagina op onze website. Die is
voor iedereen toegankelijk. We kiezen
ervoor om de verantwoording nog maar op
een plaats te doen en dat is dus onze website.
Voor de verantwoording voor de afgelopen
jaren, klik hier
Op 24 mei, na de lezing door Hans van den Broek, kunt vragen stellen aan het bestuur.
Maar u kunt natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen naar
info@heemkundezevenbergen.nl

Vrijwilligers
De Heemkundekring Willem van Strijen is een
vrijwilligersorganisatie zonder enige betaalde medewerker. De
vrijwilligers zijn dus feitelijk de Heemkundekring. Eind 2021
waren er 30 vrijwilligers die op enige wijze werkzaamheden
voor de kring verrichten.
In 2021 is Jan van der Put overleden, hij was rondleider in
Museum Zevenbergen.

Jan van der Put

Huib Vrijhof
Vanaf het museumweekend, begin april, exposeert Huib
Vrijhof in Museum Zevenbergen. Aan de expositie is een
wedstrijd verbonden voor kinderen. Zij moeten dan
voorwerpen zoeken in het museum die horen bij de oude
ambachten op de schilderijen.
Zie ook https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/
Oorspronkelijk zou die expositie duren tot eind april, maar
deze wordt verlengd tot eind mei.

De Smid

Films van Brabantse dorpen
In de vorige Oud Nieuws hadden we een artikel over Zevenbergschen Hoek. Daarin werd
verwezen naar een film over “den Hoek”, maar die film bleek niet langer beschikbaar. Nu
is ie er weer. Klik op www.Brabantinbeelden.nl/dorpsfilms om naar de site met de
Brabantse dorpsfilms te gaan en zoek dan op Zevenbergen of Zevenbergschen Hoek, al
naar gelang wat u wilt zien.
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