maart 2005

Davidsfonds
Herentals

De

Nacht van de Geschiedenis

Herentals en de Baltische Staten

-

Historische Connecties

Een lezing door Leo Camerlynck
Dinsdag 22 maart 2005
Om 20.00 uur
Lakenhal Grote Markt Herentals
Beste vrienden,
Bedoeling van het Davidsfonds was van de Nacht van
de Geschiedenis een jaarlijks weerkerend massaal
gebeuren maken.
Men lijkt daar aardig in te lukken ook want voor de
derde Nacht van de Geschiedenis zijn er in het
Vlaamse land meer dan 200 locaties waar die avond
geschiedenis geschreven wordt . Nieuw dit jaar is
een online quiz over de geschiedenis van België in
samenwerking met De Standaard : U kan meespelen
op www.standaard.be/geschiedenisquiz .
De Baltische staten knopen met hun lidmaatschap van
de EU terug aan bij een oude traditie. Immers, zo
leert de lezing van Leo Camerlynck, er zijn veel
historische banden tussen onze regio en deze herrezen
naties. Zelfs de stad Herentals heeft een historische
Baltische connectie. Dat is althans de stelling die hij
in zijn lezing verdedigt. De Lakenhal van onze stad
zou model gestaan hebben voor het stadhuis van
Tallinn, de hoofdstad van Estland ! Benieuwd of de
spreker U van dit controversiële standpunt zal
overtuigen.

Leo Camerlynck (Ukkel) is een geëngageerd Vlaming in onze hoofdstad. Hij is voorzitter van de
Academie van het Brussels Gewest én van de Stichting Zannekin, die de banden wil aanhalen
tussen Vlaanderen en zijn grensgebieden. Frans-Vlaanderen kent voor hem geen geheimen meer.
Als oud-voorzitter van de Vlaamse afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond, is Leo een
overtuigd Groot-Nederlander. Hij heeft diverse cultuurhistorische publicaties op zijn naam, o.a. bij
uitgeverij Davidsfonds met het boek In de sporen van 1302 : Kortrijk Rijsel Dowaai . Verder
is hij actief in de Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon en DF Brussel. Hij is een
veel gevraagde gids voor uitstappen in Brussel en Frans-Vlaanderen. Kortom een bezige bij.
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