Met steun van:

West-Vlamingen in Cádiz
op het einde van de 17de eeuw
Toen in 1492 Christoffel Columbus aan de andere kant van een oceaan land bereikte, had dit grote
gevolgen voor het leven van vele mensen. Het Spaanse koningshuis bouwde in de overzeese
gebieden een koloniaal systeem uit. Het zorgde ervoor dat Spanje tijdens de 16de eeuw en later zijn
stempel wist te drukken op het Europese continent.
De Spaanse Habsburgers bleven echter niet succesvol. Onder meer de concurrentie met andere
Europese machten zoals Engeland, Frankrijk, de Republiek der Verenigde Nederlanden,… leidde tot
een verval. Zowel in Vlaanderen als in Spanje beschouwt men de 17de eeuw niet als een periode van
voorspoed. Zo drongen de Franse troepen van Zonnekoning Lodewijk XIV diep door op het
grondgebied en brachten zij heel wat ellende met zich mee.
Maar niet iedereen bleef bij de pakken zitten. De al dan niet verzonnen rijkdom van de ZuidAmerikaanse gebieden lokte heel wat gegadigden. Al snel ontstonden in het zuidwesten van Spanje
verschillende kolonies vreemdelingen op zoek naar fortuin. De voornaamste vestigingsplaats van
deze kolonies op het einde van de 17de eeuw was de stad Cádiz. Onder meer de Vlaamse natie had er
een grote vertegenwoordiging.
In deze lezing neemt Hendrik Vandeginste ons mee naar hoe de groep Vlamingen zich in Cádiz
ontwikkelde. De focus ligt hierbij op de periode van de regering van Karel II (1665-1700) en op de
West-Vlamingen.

Waar: Cultureel Centrum de Brouckere, Congreszaal
Wanneer: maandag 23 maart 2015 om 20 uur
Prijs: Leden gratis; niet-leden betalen € 2,00 (Ieder lid van het gezin, wordt beschouwd als lid.)
Tot dan!
Volgende activiteiten:
18 april: Heemdag West-Vlaanderen: Schilderskolonie & de Kust (Heist)
10 mei: Geo Verbanckwandeling (leermeester van André Taeckens) in Gent
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

