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Nieuwsbrief  april  2015 
 

 

Lezing uitsluitend voor leden in ’t Oude Raadhuis 
Woensdag 22 april 2015 aanvang 19.30 uur 

 
Lezing over Napoleon  door Jean Dewaerheid uit België. 

 
Deze lezing bestaat uit twee delen:  a) de carrière van Napoleon; 

b) de gevolgen van zijn beleid voor onze gewesten. 
Jean Dewaerheid behandelt de onderwerpen niet alleen vanuit de positieve kant (wetboeken, oprichting 
van een degelijk onderwijsnet, moderne administratie en nog veel meer), maar belicht eveneens de 
donkere kant van Napoleons’ heerschappij (dictatuur, conscriptie, afschaffen van persvrijheid en 
dergelijke). 
Jean geeft toe, dat hoe meer hij Napoleon bestudeert, hoe groter zijn twijfels zijn.  
Alles is begonnen met het ontstaan van een verzameling postzegels. Bij elke nieuwe aanwinst, zocht hij 
zaken op over het thema en de gebeurtenissen. Na ongeveer vierhonderd poststukken te hebben 
verzameld, groeide het idee er een boek van te maken. Zijn uitgever (Les Presses du Midi,Toulon, 
Frankrijk) vond het een goed idee en stelde hem voor een tweetalige druk op de markt te brengen. Hij 
schreef het werk dus tweemaal (de rechterbladzijde in het Nederlands, de linker in het Frans) en het 
werd een tweetalig boek, rijkelijk geïllustreerd (in kleur) aan de hand van een selectie van meer dan 
honderd postzegels.  
Bij ons geeft hij dus een voordracht met behulp van een powerpointpresentatie waarin de postzegels 
naast de originele schilderijen staan. Telkens met uitgebreid commentaar. Wanneer de voordracht plaats 
vindt in Nederland gaat er specifieke aandacht naar de Hollandse periode.  
Tijdens de lezing mag het publiek gerust vragen stellen. Ex cathedra les geven, was nooit zijn ding 
(stond 36 jaar in het Hoger Onderwijs als lector/docent). De uiteindelijke bedoeling is uiteraard ons, als 
leden van de heemkring,  een aangename avond te bezorgen. 
 

 

 
 
 

 
In de planning 

Woensdag 20 mei:   Coördinatorenbijeenkomst (uitnodiging volgt) 

Woensdag 3 juni:   Bedrijfsbezoek aan JKV in Gilze 

Zaterdag 27 juni:  Jaarlijkse excursie, binnenkort een speciale nieuwsbrief voor de excursie.  

http://www.heemkringmolenheide.nl/
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Overleden  
Dhr. Gerard Boomaars   Gilze 
 

Nieuwsbrief per e-mail 
Al op zo’n 270 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging gemakkelijk en 
ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en wel een e-mailadres heeft, 
kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij hoeven dan niet meer door weer en 
wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een mailtje aan: info@heemkringmolenheide.nl en 
wij doen de rest. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even 
door via dit e-mail adres 
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in mei tot aan de vakantie  2015  
maandag 4 mei van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 5 mei van 13.30 tot 16.30 uur 
 

 

maandag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur 
dinsdag 2 juni van 13.30 tot 16.30 uur 

Weer elke eerste zondag van de maand onze nieuwe tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ 
De tentoonstellingscommissie heeft ervoor gezorgd dat elke openingszondag een muzikaal hoogtepuntje 

kent. Dus dat wordt oergezellig en een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten. 

 


