Lees en bekijk de meeslepende geschiedenis van de
Vlaamse stad Mude die ooit – rond 1300 – de toonaangevende voorhaven was van de culturele en financiële motor
van Europa: Brugge.
Lees hoe piraat Jan Crabbe, geboren en getogen in
d en
e
Mude, de politieke verhoudingen tussen Engeland
Frankrijk voor eeuwen besliste.
n
Bekijk hoe ‘villa franca’ Mude in een roetsbaan van
an
eeuwen Europese geschiedenis de speelbal werd van
erd
de Europese grootmachten en heen en werd geslingerd
tussen Spanje, Oostenrijk en de Nederlanden.
p der
Leef mee met de mannen en vrouwen die in de loop
tijd deze stad hebben doen groeien en haar koesterden
rden
ondanks haar ondergang.
Lees en bekijk hoe Sint Anna ter Muiden het voorbeeld
werd voor de Nederlandse monumentenzorg.
Ervaar de rijke schoonheid en verstilling van het Vlaanderen van weleer in het Nederland van nu.
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Jan Crabbe Pzn.
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Sobere Grandeur
In de luwte
De SintAnnakerk
De toren in beeld
Stad in de marge
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Bronnen en Toelichtingen
Register
Colofon
gelardeerd met negen tijdtafels die
de periode van -500 tot 2015 bestrijken

Een Stadsalbum

Sint Anna ter Muiden

Een groots boek
over
de kleinste stad
van de
Lage Landen

de eeuwige strijd tussen Leliaards en Klauwaards

bijzondere foto’s.
bouwhistorie.

negen uitgebreide
tijdtafels van -500
tot 2015.

fraai geschreven portretten van
Mudenaren: godinnen, piraten en dominees.

intrigerende tijdsbeelden met verrassende analyses.

Een meeslepende reis
door de geschiedenis van
Vlaanderen in Nederland.

Over de auteur:
Ids Haagsma (1946)
is architectuurpublicist,
vormgever en architectuurfotograaf; al ruim dertig jaar
gefascineerd door de
roemruchte politieke en
rijke culturele geschiedenis
die nog steeds afleesbaar is
in de Zwinstreek.

