
 
Nieuwsflits: uitnodiging 18 mei 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de ‘middeleeuwse’ open Vriendenavond 
De serie ‘Het Verhaal van Nederland‘ wordt op televisie gevolgd door ongeveer twee 
miljoen kijkers. Geschiedenisverhalen leven kun je wel zeggen. Zierikzee zou zomaar in dit 
plaatje kunnen passen met het Beleg van Zierikzee en de Zeeslag op de Gouwe van 1304. 
Holland en Vlaanderen streden al tijden over het bezit van Zeeland. De poorters hielden 
stand en de zeeslag werd gewonnen. Zierikzee speelde een cruciale rol. Het had zomaar 
anders af kunnen lopen, dan was Zeeland bij Vlaanderen ingelijfd. Uiteindelijk werd in 1323 
de Vrede van Parijs getekend en Zeeland werd een graafschap. Dat is in 2023 700 jaar 
geleden. Laat u verrassen op deze avond met bijzondere verhalen en beelden uit lang 
vervlogen tijden, maar o zo actueel.  

Met dank aan Wouter de Vries van Your Surprise in Zierikzee, hij is gastheer op de 
locatie Gouwepoort 3, het bedrijf ligt in de voormalige Gouwe zee.  

We nemen u mee in dit spectaculaire verhaal met enkele bijzondere verrassingen. 
 
19.15 Ontvangst met koffie en thee 

20.00 Welkom 

20.10 Aankondigingen 

20.15  Internist Louis van de Ven vertelt over hygiëne in de middeleeuwen ten tijde van de   
pest-pandemieën 

20.30 Hoogleraar Arjan van Dixhoorn verbonden aan het University College Middelburg, 
 promotor van Jurian Bazen uit Edinburgh met zijn proefschrift over de Vrede van  
 Parijs in 1323. De historici delen deels via een videoverbinding hun narratief met u. 

21.15 Boekpresentatie Gouwe Leeuwen Luitzen Bijlsma 

21.25 Uitreiking van het boek aan burgemeester Jack van der Hoek  

21.35 Afsluiting met zang van Liesbeth Franken en Charlotte Beunders 
 Een hapje, drankje en nazit. Er zijn enkele bijzondere historische objecten die alles 

met 1304 te maken hebben, waarin we ons even terug wanen in de middeleeuwse 
toestanden van 700 jaar geleden.  

22.30  Einde en op weg met een hoofd vol verhalen 

Graag zo snel mogelijk uw naam doorgeven en met hoeveel personen u komt. De campus 
is rolstoel vriendelijk. 

Klik hier om aan te melden 

Wij verheugen ons op uw komst, de Erfgoedvrienden 
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