HEEMKUNDE HOUTEM IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR

Heemkunde Houtem en het Gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem nodigen U allen uit op een
unieke en bijzonder lezing die ons zal worden gebracht door de Brusselse historicus en Doctor in de
Middeleeuwse Geschiedenis, Paul De Ridder. Deze lezing gepresenteerd met PowerPoint zal handelen
over zijn laatste bevindingen, maar ook zijn onthullingen over het Lam Gods van Hubert en Jan Van Eyck
naar aanleiding van zijn boek "De Rechtvaardige Rechters, terug van weggeweest" (Gent 2020).
Paul De Ridder (° Ukkel 1948) is een begenadigd verteller en schrijver die U hier zal inwijden in een van
de laatste mysteries van Vlaanderen. Hij komt op vraag van Heemkunde Houtem exclusief voor deze
gelegenheid vanuit zijn verblijf in Firenze om U toe te spreken op zijn zo herkenbare en vlotte manier.
Deze lezing gaat door op woensdag 16 november om 19u30 in de Sint-Michaëlkerk van Sint-LievensHoutem. Na de lezing wordt u een receptie aangeboden door het gemeentebestuur in het gemeentehuis
naast de kerk.
Wie is Paul De Ridder?

Hij doctoreerde anno 1977 in de Gentse Rijksuniversiteit o.l.v. Prof. Walter Prevenier. Zijn
doctoraatsverhandeling was gewijd aan Jan I (1267-1294) en Jan II (1294-1312), hertogen van Brabant.
Bovendien inventariseerde deze Brusselaar het omvangrijke archief van de Brusselse kapittelkerk van
Sint-Michiel en Sint-Goedele (1047-1797). Dr. Paul De Ridder verrichtte fundamenteel onderzoekswerk
over het taalgebruik te Brussel in de periode vóór de Franse Bezetting (1794-1815)
Omwille van zijn jarenlange inzet voor het Brusselse cultuurhistorische patrimonium werd De Ridder in
1997 onderscheiden met de “ANV-Visserneerlandiaprijs voor Persoonlijke Verdiensten.” Deze prijs
ingesteld door de Joodse en vrijzinnige Nederlander Herman Lodewijk Visser (+ 1943) beloont personen
die zich belangeloos voor de gemeenschap hebben ingezet.
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Waar: De Sint-Michaëlkerk te Sint-Lievens-Houtem
Wanneer: woensdag 16 november 2022 om 19u30
Duurtijd: max. 1 uur
Inkomprijs: Leden Heemkunde Houtem gratis
Niet leden € 5
Receptie: Gemeentehuis

