
 
 

OOST-EN ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Beste ANV-lid, beste belangstellende, 

 

Het ANV Oost- en Zeeuws-Vlaanderen organiseert zoals u weet een reeks voordrachten over Koning 

Willem I en zijn tijd.De professoren Witte, Evrard en Verdoodt kwamen reeds aan het woord voor een 

telkens ruim tot zeer ruim, en aandachtig publiek. Het is ons een genoegen u uit te mogen nodigen op 

de volgende lezing: 

 

 

 
Talleyrand door Ary Scheffer 

 

 

Hiernaast ziet u de afbeelding van een beruchte en 

geduchte Fransman, diplomaat voor talloze staatshoofden, 

niet verlegen om one-liners waar zelfs Tobback senior 

voor moet onderdoen. Talleyrand hield van zware spijzen 

en lichte vrouwen, zoals veel van zijn landgenoten. Hij 

was opeenvolgend priester, en kerkvervolger, om maar 

enkele facetten van zijn veelzijdigheid te belichten... 

 

Maar dat is natuurlijk niet dé reden van onze aandacht 

voor zijn persoon. Hij speelde voor en achter de schermen 

van de Franse politiek een zeer belangrijke en vaak 

onderschatte rol in het  Europese diplomatieke steekspel, 

en zeker i.v.m. het tot stand komen van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden in 1815, en 15 jaar later even 

zeer in het ontstaan van België. 

 

Wie kan ons het complexe verhaal van Talleyrand beter vertellen dan dr. iuris Philippe Leroy? 

 

Mede door zijn buitengewone ervaring in de advocatuur van de Arteveldestad, was hij vele jaren een 

belangrijke actor en getuige van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen als honorair 

consul-generaal der Nederlanden. 

De stad Gent verklaarde 2015 officieel tot herdenkingsjaar Willem I -VKN. Er komt in Gent niet 

alleen een standbeeld van deze vorst, maar ook een straat of plein wordt naar hem vernoemd.  

Maar hoe kwamen het VKN en het latere België tot stand, in welke internationale context van 

belangen en diplomatie en strijd, en welke prominente rol speelden Frankrijk en zijn vooraanstaande 

topdiplomaat Talleyrand daarin? 

 

" De opmerkelijke invloed van Talleyrand op onze geschiedenis" 

door dr. iuris Philippe Leroy, ere-consul-generaal der Nederlanden 

gevolgd door panelgesprek met historici 

   

woensdag 9 maart 2016 om 18 uur 

KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent 

toegang 5 euro   receptie inbegrepen 

 

Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf dus tijdig in!  Dat kan via ria.goossenaerts@skynet.be of tel. 

00 32 (0) 9.228.36.93. 

 

De ANV-regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen verheugt zich erop u te ontmoeten op de voordrachten.  

(VL) Bruno de Laat, Ria Goossenaerts, Lieven Merlevede, Renaat Roels (NL) Rudi Clemminck, René 

Stevense 

Met de medewerking van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
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