Woensdag 19 oktober

HARRY KNIPSCHILD geeft een lezing over: “Herman Willem Daendels" (1762-1818)
Daendels speelde een belangrijke rol in het tijdperk van de Franse Revolutie. Hij werd
geboren in het Gelderse Hattem. Na een studie rechten wierp hij zich op als patriot en
verzette zich tegen de toenemende macht van stadhouder Willem V.
Daendels moest met zijn bruid in 1787 vluchten naar Frankrijk. Een paar jaar later trok hij als
Frans generaal onze regio binnen. Nu was het de beurt aan Willem V om naar Engeland te
vluchten.
In de Bataafse Republiek (vanaf 1795) trad Daendels op als hoogste Nederlandse militair. In
1798 pleegde hij tweemaal een staatsgreep. In 1807 stuurde koning Lodewijk Napoleon hem
naar Indië om er de Franse belangen te behartigen. Koning Willem I zond hem in 1815 naar
Elmina op de kust van Afrika, waar hij door ziekte om het leven kwam.
Historicus Harry Knipschild heeft in Franse archieven onderzoek gedaan naar het optreden
van deze bijzondere man, die geschiedenis maakte met de aanleg van de Grote Postweg in
wat nu Indonesië is. Tijdens de lezing zal hij een nieuwe en internationale kijk op Herman
Willem Daendels presenteren”.
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De lezing wordt gehouden in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.
Zaal open (voor een glaasje) 17.00 uur
Begin van de lezing
17.30 uur
Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen van 18.45-20.00 uur
(voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld).
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij
René Stouthamer op 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433 535 318
t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van "OpenBoek" en de datum.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

