
Tweehonderd jaar later publiceert de Vlaams-Nederlandse culturele
instelling Ons Erfdeel vzw het boek : 

(  O  N  )

EEN POLITIEK EXPERIMENT
IN DE LAGE LANDEN

Op 21 september 1815 legde Willem I
op het Koningsplein in Brussel de eed af op de grondwet
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
In 1830 mislukte dit politieke experiment. 

Gedenksteen voor Willem I in de muur van het kerkhof van 
de protestantse gemeente Korsele                      

Foto Michiel Hendryckx

H E T

V E R E N I G D

K O N I N K R I J K .



De Raad van Bestuur van Ons Erfdeel vzw, deBuren
en de redactie van de publicatie nodigen u van harte uit op
de presentatie. Deze vindt plaats op 29 mei a.s. in het
Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel.

Deze presentatie bestaat uit twee delen:

- Van 16u00 tot 18u00

Colloquium over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden:

 - een gesprek met Els Witte en C. Tamse,  die al in 1992 een referentiewerk
  publiceerden over het Verenigd Koninkrijk.   

 - een gesprek met Janneke Weijermars en Rik Vosters, twee medewerkers aan
  de nieuwe publicatie. 

 - presentatie van het boek door de twee hoofdredacteurs: Gita Deneckere en
  Remieg Aerts, onder de leiding van Luc Devoldere, uitgever van het boek.

- Van 19u00 tot 21u30

Feestelijke presentatie van het boek 

HET (ON)VERENIGD KONINKRIJK.
EEN POLITIEK EXPERIMENT IN DE LAGE LANDEN.

 In aanwezigheid van Dr. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese
 Commissie en de Nederlandse ambassadeur in België Mr. Henne Schuwer.

 De presentatie is gratis, maar inschrijven is verplicht
 en kan via info@onserfdeel.be vóór 25 mei a.s.

Gelieve bij uw inschrijving te specificeren of u komt voor:
 
O  het colloquium en de feestelijke presentatie 
O  enkel voor de presentatie om 19 u.
O  enkel voor het colloquium van 16u tot 18u.

Na de boekvoorstelling wordt u een receptie aangeboden.

 Met de steun van de Vlaamse overheid.

 Het boek werd uitgegeven met de steun van
 de Koning Boudewijnstichting.


