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Opening expositie ‘18’
Woensdag 3 oktober 17.00 uur, Stadskantoor Goes,
ingang zijde Hollandiaplein
1318

1418

1518

1618

1718

1818

1918

2018

1418

1518

1618

1718

1818

1918

2018

1418-2018
De jaren ‘18’
Tijdreis door 600 jaar
Goese geschiedenis met
de jaren ‘18’ als ijkpunt
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Programma
17.00 uur
Welkom door André van der
Reest, wethouder Cultureel
erfgoed en archief, en Mirjam
Louisse, gemeentearchivaris
17.15 uur
De geschiedenis van Goes
1418 - 2018, inspiraties door
Musical-Vrienden en Byrd
kwartet
17.45 uur
Borrel
18.30 uur
Einde

Jacoba, keetwijven, Lucas Pol,
Naerebout en meer! Programma
met toneel en muziek door MusicalVrienden en Byrd kwartet.
Wat is over 100 jaar het erfgoed van onze tijd? Wat uit 2018 zal in 2118
nog van belang zijn? Deze vraag roept de expositie ‘18’ op. Aan de hand
van dwarsdoorkijkjes en iconen worden zes eeuwen van de geschiedenis
van Goes belicht. Als een tijdmachine, verbeeld door een uurwerk waarvan
de ouderdom de hele periode van deze tentoonstelling omvat. Eerst stond
het uurwerk op het Stadhuis, daarna op een kapel vlakbij de haven,
vervolgens op het torentje van de nieuwe stenen havenpoort, later op de
getijdewatermolen en vandaag in Historisch Museum De Bevelanden. De
expositie is een tijdreis door 600 jaar Goese geschiedenis met de jaren ‘18’
als ijkpunt. Iconische figuren, gebeurtenissen en archeologische vondsten
vertellen het verhaal. In 1418 is dat bijvoorbeeld Jacoba van Beieren, in
1618 de kerkbrand en in 1818 Frans Naerebout.
‘18’ is een samenwerking van het Gemeentearchief Goes, de gemeentelijke
afdelingen Facilitaire Zaken en Vergunningen & Handhaving, en de
archeoloog OAS voor de regio Oosterschelde.
Wij nodigen u van harte uit bij de opening aanwezig te zijn. Wij vragen u om
u voor 28 september aan te melden door op onderstaande link te klikken.
Let op: we hebben een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met
aanmelden.
Aanmelden voor de opening op 3 oktober om 17.00 uur
De expositie is daarna te zien van 4 oktober t/m 30 november 2018 in de
publieksruimte van het Stadskantoor, openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30 – 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. M.A. de Ruijterlaan 2 Goes.
www.gemeentearchiefgoes.nl

www.goes.nl

