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NAPOLEON 200 JAAR LATER.
GEVOLGEN VAN ZIJN BELEID IN ONZE REGIO.
is het onderwerp waarover

Jean DEWAERHEID
ons komt spreken op

vrijdag 5 november 2021 om 20.15 uur
Om 20.30 uur gaan de deuren dicht!

Aula Heilig-Hartcollege
Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem

Deze lezing over Napoleon Bonaparte behandelt de carrière van Napoleon en de gevolgen van
zijn beleid voor onze gewesten. De presentatie is gebaseerd op een frame van bijzondere
postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere
David, Gros en Ingres. Een originele ondersteuning waarin Napoleon niet alleen positief
benaderd wordt (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, moderne administratie,
enz.) , maar die eveneens de donkere kant van zijn heerschappij belicht (dictatuur, conscriptie,
verfransing, afschaffen van persvrijheid, ...).

Jean DEWAERHEID (1952) behaalde een Master in
Germaanse Filologie (ULB 1975).
Als germanist was hij docent Nederlands-Engels aan de
Haute Ecole Lucia de Brouckère in Brussel,
departementen Marketing en Rechten. Hij was er o.a.
verantwoordelijk voor de Erasmus-projecten (mobiliteit
van docenten en studenten). Zo was hij meermaals
gastdocent in Luik, Gent, Antwerpen, Geel en Turnhout.
Op internationaal vlak gaf hij geregeld colleges in
Frankrijk, Tsjechië, Slovakije, Litouwen, Slovenië.
Vandaag is hij nog vaste gastspreker in Portugal.
Na een geliefde carrière van 38 jaar in het Hoger
Onderwijs en een zeer actieve politieke loopbaan van 6
jaar als OCMW-voorzitter, was hij eveneens
Communication Officer bij het ‘European Centre for
Economic, Academic and Cultural Diplomacy’.
Vandaag besteedt hij zijn vrijgekomen tijd aan zijn
familieleven , het geven van voordrachten en zijn vele
hobby’s.
Op basis van ongeveer driehonderd postzegels heeft Jean
Dewaerheid zijn eerste boek over Napoleon geschreven
’Napoleon Verzegeld-Napoléon Timbré. Daarop volgde het
boek ‘Napoleon en de gevolgen van zijn beleid’, over zijn invloed op
het onderwijs, het gerecht, de scheiding tussen kerk en staat, het
verkeer in onze gewesten. In zijn derde boek ‘De vrouwen van
Napoleon’ komen de vrouwen aan bod die een rol gespeeld hebben
in het leven van Napoleon. En zijn voorlopig laatste boek heeft als
titel ‘ Napoléon et moi’.
(info randkrant)
Komt u op vrijdag 3 december 2021
ook luisteren naar Willie Van Peer?

Niet te geloven. De Bijbel vandaag.
Laat u niet afschrikken door het onderwerp van deze lezing,
het wordt de moeite waard!

www.boendalekringtervuren.be

Beste Boendalevrienden,
De eerste lezing in de aula was
een succes.
We zagen jullie talrijk komen en
onze gastspreker Herman Van
Rompuy was aangenaam verrast
kennis te maken met onze kring.
Ter info
Om jullie veiligheid te
garanderen zal de toegang tot
de Aula en de oprit naar de
parking verlicht worden
Er kan geparkeerd worden op de
speelplaats van de lagere school.
Dit is de oprit RECHTS van de
aula.
Iets vergeten?
Bij het opruimen vonden we een
paraplu en een sjaal met Burberry
print, allebei in koningsblauw.
De eigenaar kan zich aanmelden op
ons mailadres.

Citaten van Napoleon Bonaparte
“De geschiedenis is een hoop
leugens waarover iedereen het
eens is . “
“De beste manier om woord te
houden is het niet te geven.”
“Het grootste kwaad van de
politiek is dat ze geen vaste
voorschriften heeft .”

janvanboendalekring@gmail.com

