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Waterloo, Napoleon
en hoe het verder ging 11

Daar zit ie dan: vlak na de verloren 
Slag bij Waterloo, die zijn einde 
 inluidde. 

Abbaye de Cadouin
900 jaar 8

In het weekend van 10 en 11 oktober 
wordt uitgebreid gevierd en herdacht 
dat de Abbaye de Cadouin 900 jaar 
 bestaat.

Oprichting rusthuis 
voor olifanten 29

Tony Verhulst en Sofi e Goetghebeur 
droomden ervan om een rusthuis 
te bouwen voor olifanten die in 
 gevangenschap leefden. Dat gaat 
er komen in de Limousin.
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VOORAF

Wisselingen

De honderdtiende Drop of Stroopwafels. 
De eerste onder mijnverantwoordelijk-

heid. De overdracht van de hoofdredactio-
nele verantwoordelijkheid is  soepel ver-
lopen. Nogmaals dank aan mijn voorganger  
Henk van Elferen.
De beoogde opmaakster, Christine Veldhuizen zag zich 
genoodzaakt door onvoorziene ontwikkelingen in haar 
bestaan naar Nederland terug te keren. We prijzen ons 
gelukkig, dat we Ineke Oerlemans bereid hebben gevon-
den ons lijfblad te gaan opmaken. Gezien haar brede 
 ervaring op dit gebied, verwachten we daar veel van.

In dit nummer

Afgelopen juni was het 200 jaar geleden dat Napoleon 
Bonaparte defi nitief werd verslagen in de befaamde slag 
bij Waterloo. In dit nummer uitgebreid aandacht hiervoor. 
Wil de Jong gaat in op de mythe rond Napoleon en in 
“Over lezen...” Aandacht voor DE slag en  enkele boeken 
over geschiedenis uit de internationale literatuur. 
Eiffel bouwde meer dan de naar hem vernoemde toren in 
Parijs, de boot van Costeau ligt ergens weg te roesten, 
maar... er is een mogelijkheid om diepgevroren bitter-
ballen mee te nemen uit NL, we kunnen dus nog even 
doorleven.
Hoeveel soorten vlinders denkt u in uw tuin te kunnen zien? 
Vast meer dan u denkt. Er zijn ook nog andere beesten 

Van de voorzitter a.i.

Na de laatste jaarvergadering op Château Les Merles 
in Mouleydier zijn we weer in wat rustiger vaarwater 

gekomen. Wellicht bent u letterlijk in vaarwater gekomen 
in de zomervakantie die nu achter ons ligt. De zomer was 
er mooi genoeg voor om in en op het water te zijn, zeker 
als u in Frankrijk gebleven bent. Maar bij Drop of Stroop-
wafels zijn we ons werk blijven doen. Een nieuwe hoofd-
redacteur, Barend de Ronden, hield zich bezig met zijn 
eerste nummer, de opmaak bleek wat problemen te kun-
nen geven, maar die zijn ook weer opgelost en er valt 
weer heel wat te lezen. 
Waar we dit jaar aandacht aan willen besteden is de 
leden werving. Er zijn ongetwijfeld in uw buurt Neder-
landers te vinden die nog geen lid zijn van Drop of Stroop-
wafels. Nu kunt u natuurlijk hen uw exemplaar laten lezen, 
maar een eigen nummer is gewoon veel echter. En wij zijn 

Zijn belangstelling voor Frankrijk werd al vroeg ge-
wekt door zijn Franse achternaam. Hij is een verre 
nazaat van Hugenoten, die eind zeventiende eeuw 

naar de Lage Landen trokken om aan de vervolgingen te 
ontkomen.
Het idee om beroepsoffi cier te worden ontstond op de 
middelbare school. De sportiviteit, de samenwerking en 
en het leiding geven spraken sterk aan.

Militair diplomaat

In 2011 werd duidelijk, dat de landmacht de Defensie-
attaché in Parijs zou gaan leveren. Daarvóór zat er een 
kolonel van de luchtmacht. 
“In 2012 ben ik in Parijs geplaatst, dat is in principe voor 
vier jaar. Ik heb er nu drie jaar opzitten”.

DoS: het eind begint inzicht te komen?
“Ja, de tijd gaat snel, dat komt ook doordat het zo’n 
 fantastisch mooie functie is.”
De offi ciële naam van de functie is Defensieattaché, niet 
militair attaché. Militair attaché wordt meer in verband 
gebracht met de landmacht. Er zijn wel attachés die voor 
afzonderlijke krijgsmachtonderdelen werken, maar op 
sommige posten is de Defensieattaché er voor de land-
macht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee.

DoS: Stel u komt een oude schoolvriend van vroeger  tegen 
en die vraagt “wat doe jij tegenwoordig?” U zegt “Ik ben 

defensieattaché”, waarop hij zegt “Maar wat doe je dan?”
“Veel mensen die op een ambassade werken krijgen die 
vraag ook, wat doe je eigenlijk op een ambassade? Daar 
begint het mee. Ik werk op de Nederlandse ambassade in 
Parijs. Een ambassade is eigenlijk een vooruitgeschoven 
post van de Nederlandse regering in een bepaald land.   
In Frankrijk hebben we een grote post, daar werken zo’n 
 zeventig mensen en daarin is vrijwel het hele kabinet ver-
tegenwoordigd.”
“In Parijs werken attachés voor verschillende beleids-
terreinen, zoals politiek, defensie, landbouw, justitie, 
 culturele zaken enzovoort. Gezamenlijk probeer je de 
 contacten tussen Nederland en Frankrijk te onderhouden 
en waar mogelijk te verdiepen en verbreden, je probeert  
de contacten te verbeteren en je probeert gezamenlijk 
 activiteiten te ontplooien die leiden tot een betere 
verstand houding tussen de landen, maar ook het benutten 
van kansen over en weer.”

INTERVIEW
Barend de Ronden

die aan bod komen: olifanten op leef-
tijd, voor wie een rustig onder komen 
voor de oude dag wordt gezocht.
Nederlanders komen in de zomer-
vakantie vaak naar Frankrijk om hun 
muzikale  kunnen te demonstreren, ook 
daarvan een mooi voorbeeld in deze 
DoS. In Frankrijk wordt overigens ook 

door Fransen ge zongen. Wist u, dat er zijn, die heel 
graag Gospel zingen?
Op de Nederlandse ambassade heerst sanitaire nood 
voor hen, die paspoort of ID-kaart willen vernieuwen. 
 Gelukkig hebben we er een militaire man, de Defensie-
attaché, die op andere, belangrijker zaken let. Met hem 
een interview.
Er zijn weer nuttige tips over de belasting en de 
schaak liefhebbers kunnen de hersenpan weer laten 
kraken onder de nieuwe opgaven. Over tips gespro-
ken: de Franse graantjes voorzien er overvloedig in.
Wie nog eens een ouderwetse hoogmis wil meemaken 
met maar liefst een aartsbisschop en een bisschop, 
moet op 11 oktober naar Cadouin (24) komen, de 

 abdijkerk bestaat dan 900 jaar. 
Op 10 oktober wordt de 
 verjaardag wereldlijk  gevierd.

Kortom, een gevarieerd aanbod.
Veel leesplezier.

Barend de Ronden

er weer mee geholpen, de extra inkomsten maken het 
mogelijk Drop of Stroopwafels nog mooier te maken. 
Als bestuur zijn we ook al weer bezig met de volgende 
 Algemene Ledenvergadering. We zijn op zoek naar 
 locaties, we zijn van plan die vergadering weer in mei   
te houden en we houden ons bezig met een goede en 
 interessante gastspreker. De Algemene Ledenvergadering 

moet weer een bijeenkomst zijn waar 
Leden van Drop of Stroopwafels  elkaar 
in een plezierige sfeer ontmoeten, 
ons jaarlijkse uitje. En natuurlijk 
 blijven wij u informeren over allerlei 
zaken die voor ons, Nederlanders in 
Frankrijk, van belang zijn.

Henk van Elferen

Onze militair 
in Parijs

Kolonel Jan Blacquière is Defensie-

attaché bij de Nederlandse ambassade  

in Parijs. Een slanke, vriendelijke man 

van in de vijftig, met een ietwat ironische 

oogopslag en een lichte stem. Marathon-

loper. Militair met een imposante, zeer 

gevarieerde carrière.

“Gezamenlijk probeer je de  contacten 

tussen Nederland en Frankrijk 

te onderhouden en waar mogelijk 

te verdiepen en verbreden.”
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Niet in discussie, contacten leggen

“De Defensieattaché is er om alle militaire contacten tussen 
Frankrijk en Nederland te onderhouden, om te kijken wat 
we als krijgsmachten gezamenlijk zouden kunnen doen,   
te zoeken naar samenwerking.”

“Het gaat er ook om, om aan Nederland te kunnen rappor-
teren hoe de Fransen denken over bepaalde militaire onder-
werpen als: wat is hun rol binnen de NAVO, binnen de Euro-
pese Unie, hoe doen zij hun missies. Je hebt ook een infor-
matietaak, om goed je ogen en oren de kost te geven en te 
rapporteren aan Nederland hoe de Franse krijgsmacht 
werkt, hoe ze hun plannen hebben. Al de landen, zeker in 

Europa, hebben minder geld te besteden, dus wordt er 
 gekeken of er mogelijkheden zijn om samen te werken”.

DoS: Is het ook een discussiefunctie? Denkt even na: 
“Nee, in wat voor opzicht?”
DoS: Ik kan me voorstellen dat er verschillen van inzicht 
zijn over bijvoorbeeld internationale operaties.
“Nee, dat is op het niveau van de minister. De minister van 
defensie ontmoet haar Franse collega een paar keer per 
jaar, de ministeries hebben beleidsafdelingen die stukken 
voor de minister maken en vragen uit het parlement be-
antwoorden, dat is in Frankrijk net zo als in Nederland.
Ik voel me veel meer een intermediair, een tussenpersoon, 

iemand via wie alle contacten verlopen. Als de hoogste 
 militair in Nederland graag snel wil weten hoe de Fransen 
bepaalde dingen doen of wil weten hoe de stand van zaken 
ergens van is, dan verwacht hij van mij dat ik heel snel weet 
wie ik voor het beantwoorden van een dergelijke vraag kan 
benaderen. Dat betekent dat ik eigenlijk als hoofdtaak heb 
een netwerk te bouwen in de Franse krijgsmacht met men-
sen, die bereid zijn om mij te helpen. Dat is ook een kwestie 
van vertrouwen. Daarom duurt het minstens een jaar voor-
dat je je ingangen hebt, voordat ze jou kennen. Daarin speelt 
ook mee, dat er zowel aan Franse als aan Nederlandse kant 
een regelmatige wisseling van personen is.”
“Het gaat erom, dat je weet waar je je informatie naar toe 
moet brengen en waar je de informatie vandaan kunt halen, 
dat betekent dat je continu bezig bent je netwerk op te 
bouwen en te onderhouden. 
Daar zijn feesten, recepties en partijen, toch een beetje het 
beeld van ambassades, instrumenten in. Ik denk, dat ik 
 gemiddeld twee avonden in de week een receptie heb en 
dat zijn niet altijd recepties waar ik naar toe zou zijn gegaan 
als het niet nuttig zou zijn. Het hoort er gewoon bij.”

Duitsland, Engeland, Amerika en... Frankrijk?

DoS: Maakt het wat uit of je in Frankrijk of een ander land 
als defensieattaché werkt? De indruk bestaat dat Neder-
land zich in defensiezaken toch meer richt op de Angel-
saksische wereld dan op Frankrijk. Denk aan aanschaf 
van materieel, maar ook wat het beleid betreft. Vragen 
de Fransen nooit of dat niet anders kan?
“Het verschilt per krijgsmachtdeel. De marine is van ouds-
her heel erg gericht op de Engelsen, de landmacht zit heel 
erg op het Duitse spoor en de luchtmacht met Amerikaans 
materieel is trans-atlantisch georiënteerd. In dat rijtje zit 
Frankrijk niet, misschien moet ik wel zeggen – nog niet.  
We constateren, zeker nu we in Afrika optreden, sinds we 
in Mali zitten, dat we van de Franse kennis en ervaring met 
het Afrikaanse continent, heel veel kunnen leren en dat de 
Fransen een uitstekende krijgsmacht hebben. Maar het is 
geen natuurlijke partner. Dat komt ook wel omdat we vinden 
dat we een taalprobleem hebben, het verloopt qua cultuur 
wat stroever. Aan de andere kant zie je meer en meer, en 
dat gaat langzaam, toenadering tussen de beide landen.
DoS: Maar er worden nog geen Rafales voor de lucht-
macht besteld.
“Kijk voor Frankrijk is Nederland ook niet een natuurlijke 
partner, het is een klein land, ze vinden het ook een interes-
sant land, maar het is ook een beetje: onbekend maakt 

Jan Blacquière

Na de Koninklijke Militaire Academie 
(KMA) in Breda o.a.:
- pelotonscommandant bij het garde-

regiment Fuseliers Prinses Irene 
- cursus stafdienst in Den Haag
- Hogere Militaire Vorming,   

de opleiding voor topfuncties 
 binnen Defensie

- Collège Interarmées de Défense 
 in Parijs – uitwisselingsoffi cier 
 bij een Frans legeronderdeel
- plaatsvervangend contingents-

commandant in Bosnië (in 2000)
- bataljonscommandant bij het 44e 

pantserinfanteriebataljon Johan 
Willem Friso. (Een deel van het 
 bataljon was kort daarvoor gedeel-
telijk op missie geweest, daarom 
werd het in zijn periode tot zijn 
spijt niet uitgezonden.)

“Mensen begrijpen dat soms niet, 
maar dat is toch waar je voor bent 
 opgeleid. Vergelijk het met een brand-

weerman, die wil ook wel eens een 
brand blussen, want daar is hij voor 
opgeleid. Het hoeft niet alleen maar 
vechten te zijn, er zijn ook opbouw-
missies, waarbij je mensen helpt, 
 overheden helpt, een gebied beveiligt, 
zodat mensen hun bezigheden weer 
kunnen oppakken.”

- hoofd communicatie landmacht, 
later adjunct directeur communi-
catie bij het ministerie van Defensie. 
(In die tijd werd het idee van 
 Embedded journalism uitgewerkt. 
Journalisten kunnen dan onder 
 bescherming, maar ook onder 
 toezicht van militairen ter plekke 
hun werk doen. In Uruzgan werd 
dit toegepast. Onder journalisten 
zeer omstreden, want de journalis-
tieke onafhankelijkheid kan worden 
aangetast.) 

“Ja, dat is ook zo, maar het is kiezen  
of delen. Wat helemaal tegen het zere 
been was, was de afspraak, dat als een 
stuk klaar was, de voorlichter in het 
operatiegebied het kon lezen en be-
kijken op informatie die gevoelig was 
voor de operatie. Dan moest het eruit.
Ik kan me niet herinneren dat er ooit 
iets is geschrapt. De journalisten 
 begrepen dat uiteindelijk ook wel.”

- lid van EU-missie naar Congo. 
 (Ondersteuning van de minister 
van Defensie van Congo bij de 
 registratie van militair personeel 
van het reguliere leger.)

- bureauhoofd binnen de Directie 
operaties van het Ministerie van 
Defensie waar de contacten onder-
houden werden met de comman-
danten van eenheden die op missie 
zijn.

 onbemind. Het leeft niet sterk in Frankrijk. Daarom doen 
we er ook veel aan om te laten zien wat wij in huis hebben 
aan mensen en middelen. Maar aan de andere kant zullen 
de Fransen niet nalaten ons te benaderen over de aanschaf 
van materieel. Ze hebben een enorme defensie-industrie. 
Nederland is vanuit Frans perspectief mogelijk toch wel een 
interessante toekomstige klant”. 

“Er is dus interesse voor het optreden van de Fransen in 
Afrika, met name in Mali, we hebben met Nederlandse mili-
taire eenheden af en toe oefeningen op Frans grondgebied, 
zowel in Frankrijk, als ook in Frans Guyana, waar we jungle-
training doen. Er is ook uitwisseling van personeel, hoewel 
er meer Nederlanders in Frankrijk geplaatst zijn of opleidin-
gen volgen dan andersom. Hoge offi cieren bezoeken hun 
collega’s over en weer. De commandanten der strijdkrachten 
kennen elkaar en dat klikt goed, ze ontmoeten elkaar ook 
buiten de offi ciële vergaderingen. De contacten zijn goed.”

Zonder gaat het niet

DoS: Wat zou Nederland missen als er geen Defensie-
attaché in Parijs zou zijn?
“Dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag. Het is 
een beetje hetzelfde als: waarom hebben wij nou in de 
 journalistiek correspondenten? Waarom zit er iemand in 
Washington? Kan dat niet via internet? Een correspondent 
ergens ter plekke kan direct commentaar geven, spreekt de 

Jungletraining Frans Guyana.

In Afganhistan.

“Het gaat erom, dat je weet waar je 

je informatie naar toe moet brengen 

en waar je de informatie vandaan 

kunt halen.”
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GESCHIEDENIS

Abbaye de 
Cadouin 
900 jaar

In het weekend van 10 en 11 oktober 

wordt uitgebreid gevierd en herdacht 

dat de Abbaye de Cadouin 900 jaar 

 bestaat.

In 1115 stichtte Géraud de Salles een klooster in 
Cadouin. In die tijd was de omgeving van het huidige 
Cadouin een “groene woestijn, bevolkt door godde-

lozen en struikrovers”.
Voor een gelovige, vrome man als Géraud de Salles, 
was er dus werk aan de winkel. Met enkele getrouwen 
bouwde hij de vestiging uit, die in 1119 werd verbonden 
aan de orde van de Cistercienzers. Dat is nog steeds 
terug te zien in het interieur van de kerk, die een fraaie 
soberheid uitstraalt.
De naast de kerk gelegen gotische kloostergang is in 
een veel uitbundiger stijl gebouwd.

De Abbaye beleefde haar glorietijd van de dertiende 
tot de zestiende eeuw, de tijd van haar glorie als plek 
van de pelgrimages.
In de zestiende eeuw ontkwam ook de Abbaye niet 
aan het geweld van de godsdienst oorlogen. De gevel 
van de kerk werd beschadigd en er werd een nieuw 
 regime ingevoerd. Het complex stond niet meer onder 
leiding van een gekozen abt, maar van een vertrouwe-
ling van de koning, die geen banden had met de orde 
en het geestelijke werk overliet aan een prior. De baas 
zelf woonde niet in het klooster.

De revolutie van 1789 maakte een einde aan het 
kloosterleven. De monniken verdwenen uit Cadouin 
en de bezittingen van de Abdij werden verkocht.
In de negentiende eeuw werd de kerk fl ink onder 
 handen genomen: er kwamen nieuwe ramen en 
 muurschilderingen en het relikwie, de Saint Suaire,  

die verondersteld werd een afdruk van het gelaat van 
Christus te bevatten, werd tentoon gesteld. Dit trok 
 duizenden pelgrims tot er in 1934 geen ontkomen meer 
aan was en de bisschop van Périgueux moest toegeven 
dat de Saint Suaire niets met het gelaat van Jezus van 
doen had. Hij verbood de pelgrimages.

Vandaag de dag heeft de Abbaye nieuwe functies, bij-
voorbeeld als concertruimte en als parochiekerk. Het 
complex staat op de UNESCO erfgoedlijst en in de oude 
kloostergebouwen huist naast de Mairie een museum en 
een jeugdherberg.

taal, wordt gekend door mensen van dat land. Dat levert 
een enorm voordeel op.
Ik denk dat het antwoord is: het winnen van vertrouwen, 
het werken met mensen, elkaar kennen ter plekke, gevoel 
hebben voor de cultuur van een land. Dat is heel moeilijk 
vanuit een bureau in Den Haag.”
 
Omdat er ook bij defensie bezuinigd moet worden, wordt 
gekeken of Parijs niet gebruikt kan worden als steunpunt 
voor een aantal Zuid-Europese landen. Zwitserland hoorde 
al bij het pakket, sinds begin dit jaar is Portugal er bij 
 gekomen. Dat komt neer op enkele bezoeken per jaar. 
Na de zomer komt Spanje erbij en er wordt nog gekeken 
hoe met Italië te gaan werken. Dat zijn keuzes die gemaakt 
zijn omdat het met minder personeel moet. Hoe dat 
 precies zal gaan is nog niet helemaal duidelijk.

De afdeling is klein: “We zijn met z’n drieën: ik zelf, een 
plaatsvervanger en secretariële ondersteuning. Het kan 
zijn, dat ik als kolonel een generaal die z’n Franse collega 
komt bezoeken van het vliegveld haal, naar zijn hotel breng, 
dat ik voor hem heb geboekt. Ik ben zo nu en dan ook een 
beetje reisbureau. Je moet het aanpakken met z’n drieën, 
we hebben nauwelijks een hiërarchische verhouding. Ik ben 
natuurlijk wel de chef, maar het is een team dat aan het 
werk is om het geheel in goede banen te leiden. We hebben 
de taken onderling verdeeld, op bepaalde dossiers moet je 
elkaar kunnen vervangen.”

DoS: Zijn er ook veel contacten met attachés van andere 
landen?
“Ja, heel veel. Er zijn meer dan negentig landen met militaire 
vertegenwoordigers in Frankrijk. Die hebben zich georga-
niseerd in een association CAMNA : Corps des Attachés 
 Militaires, Navales et de l’Air. Ik zit in het bestuur. We orga-
niseren met de Fransen bezoeken aan militaire onderdelen 
en onderlinge bijeenkomsten. Die ruim negentig landen 
hebben met elkaar ruim honderd zestig attachés. Ook daar 
gaat het om het netwerk. We zijn toch allemaal bezig met 
het verzamelen van informatie over de Franse krijgsmacht”.

DoS: heeft het ook een beetje iets van operatie Stiekem?
“In Frankrijk speelt dat veel minder, maar van oudsher 
 worden attachés wel met opdrachten voor het verzamelen 
van informatie op pad gestuurd. We weten van andere 
 landen dat ze ook mensen met die rol naar het buitenland 
sturen.”  •

Aan dit alles wordt op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
uitgebreid aandacht besteed. Op zaterdag een uitgebreide 
‘manifestation laïque’ met veel verschillende onderdelen 
en zondag een hoogmis met de aanwezigheid van de 
aartsbisschop van Toulouse en de bisschop van 
 Périgueux. • BdR

Informatie op: 
www.lebuissondecadouin.fr/evenements/900ansabbaye 
Au Fil du Temps, tel 0553 57 52 64.
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FINANCIEEL
Arie Sluimer

Belasting en premies

Cotisations Foncière des Enterprises (CFE)

Onderstaande oproep 

ontvingen we van de FANF, 

de koepel van Nederlandse 

Verenigingen in Frankrijk.

In het verleden zijn verschillende 
pogingen gedaan om een verzor-

gingshuis, een verpleeghuis of althans 
een afdeling voor Nederlanders in 
Frankrijk op te zetten. Deze initiatie-
ven zijn niet tot ontwikkeling geko-
men. In tegenstelling tot de eerdere 
initiatieven is er nu een initiatief 

In Frankrijk zijn alle ondernemingen 
onderworpen aan de lokale onder-

nemersbelasting, geheten Cotisation 
Foncière des Enterprises (CFE). De 
hieraan gekoppelde taxe sur frais de 
chambre de commerce en/of chambres 
des metiers worden met ingang van 
dit jaar via de sociale lasten geïnd.

De vrijstelling voor de CFE die voor-
heen gold voor ondernemers met het 
statuut auto entrepreneur zijn met in-
gang van dit jaar komen te vervallen. 
Alleen zij die zijn ingeschreven bij de 
chambres de métiers en geen werk-
nemers hebben genieten een perma-
nente vrijstelling.

Vanaf dit jaar (2015) wordt de aanslag 
CFE niet meer per post verzonden 
maar dient u deze zelf te downloaden 
via de site www.impots.gouv.fr via 

uw espace professionnel. Tevens dient 
u via deze account ook de betalings-
opdracht (of machtiging tot automa-
tische afschrijving) te geven. Deze 
account moet eerst geactiveerd wor-
den door middel van een activerings-
code (code d’activation). Deze code 
wordt na de aanmelding op de site 
van gouv.fr na enkele dagen per post 
toegestuurd. De code blijft slechts 
dertig dagen geldig. Indien de account 
niet binnen 30 dagen wordt geacti-
veerd dient opnieuw een account 
aangemaakt te worden via dezelfde 
procedure. 

Uitspraak Europees Hof/ 

 Conseil d’Etat Frankrijk

Recentelijk heeft de Conseil d’Etat  
de uitspraak van het Europees Hof 
inzake de heffi ng van sociale lasten 
door Frankrijk bevestigd. Het is nu 

In 1974 won de Zweedse popgroep ABBA 

het Eurovisie Songfestival met het liedje 

Waterloo. Amsterdam kent zijn Waterloo-

plein en Londen zijn Waterloo Station. 

 Allemaal herinneringen aan de Slag bij 

Waterloo, toen de Franse keizer Napoleon 

Bonaparte defi nitief werd verslagen door 

de Brits-Nederlandse en Pruisische legers. 

Het was in 1815, tweehonderd jaar geleden dus, en 
deze zomer is tijdens de herdenking die veldslag 
nog eens nagespeeld op het voormalige slagveld 

bij Waterloo, zuidelijk van Brussel. Radio, televisie en 
kranten berichtten uitvoerig over dit overwinningsspek-
takel. Tegelijkertijd verscheen echter een hele reeks boeken 
en werden televisiedocumentaires uitgezonden, die op-
merkelijk genoeg niet gingen over de overwinnaars maar 
over de grote verliezer. Over de mythe en de erfenis van 
Napoleon. Over de Napoleontische tijd, die veel sporen 
heeft achtergelaten, niet alleen in Frankrijk maar ook in 
een groot deel van Europa en met name in Nederland.

Eén tegen allen

In dienst van de Franse republiek maakte de Corsicaan 
Napoleon Bonaparte furore als een onoverwinnelijke leger-
aanvoerder, die zeer geliefd was bij zijn manschappen. In 
1799 pleegde hij een staatsgreep en werd eerste consul, 
in feite alleenheerser over de republiek. Met vaste hand 
herstelde Napoleon rust en orde in de chaos die er heerste 
en in 1804 liet hij zich kronen tot keizer. De republiek werd 
een keizerrijk maar dat was, volgens de keizer, gebaseerd 
op de verworvenheden van de revolutie. Naast een enigs-

zins verlicht despoot bleef Napoleon ook de veldheer, die 
aan het hoofd van zijn troepen half Europa veroverde. De 
veldtocht in Rusland werd hem echter noodlottig. In 1814 
moest hij aftreden en volgde zijn verbanning naar Elba. 
Frankrijk werd een koninkrijk, zoals de geallieerde vijanden 
(Engeland, Oostenrijk, Pruisen, Rusland) hadden geëist. 
Lodewijk XVIII, een broer van de onder de guillotine 
 gestorven Lodewijk XVI, was de nieuwe koning.

Nog geen jaar later was de kleine keizer weer terug in 
 Parijs. Na een spectaculaire ontsnapping van Elba en een 
ware triomftocht door het land. Lodewijk XVIII, die zich 
binnen korte tijd zeer impopulair had weten te maken, 
was gevlucht en Napoleon herstelde de keizerlijke macht. 
“Ik ben gekomen om de Fransen te bevrijden van de slaver-
nij die priesters en aristocraten hen weer willen opleggen”, 

duidelijk dat de Franse staat geen 
 sociale lasten mag heffen over onder 
meer de plus value, gerealiseerd bij 
de verkoop van een tweede woning. 
Heeft u in 2012 of latere jaren sociale 
lasten betaalt over de plus value, 
 lijfrente-uitkering, of beleggings-
inkomsten, maak dan voor het jaar 
2012 vóór 31 december van dit jaar 
bezwaar. Een voorwaarde is wel dat 
u verdragsgerechtigd bent, dus aan 
het Zorg Instituut Nederland (ZIN) 
premies ZVW en AWBZ betaalt. •

Arie Sluimer

waar niet in eerste instantie wordt 
uitgegaan van projectontwikkeling 
maar waarbinnen eerst wordt nage-
gaan wat Nederlanders beweegt om 
zich in Frankrijk te vestigen en wat hen 
vervolgens beweegt om weer  terug 
te gaan naar Nederland. Verlangt 
men bij het verstrijken der jaren altijd 

terug naar de wortels of kunnen 
er in Frankrijk faciliteiten worden 
gecreëerd die het mogelijk maken 
in Frankrijk te blijven, ook wan-
neer de gezondheid achteruitgaat 
en met de familie op afstand?

Vanuit deze achtergrond is een 
enquête opgesteld door een 
 studente uit Utrecht in contact 
met een projectontwikkelaar. •

De enquête is te vinden op:
https://www.survio.com/
survey/d/U9Q4V8Y8Y4W7S4Z7G

Enquête naar zorgbehoefte

GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Waterloo, 
Napoleon 
en hoe het verder ging

“Ik ben gekomen om de Fransen te 

 bevrijden van de slavernij die priesters en 

aristocraten hen weer willen opleggen.”
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verklaarde hij. “Ik zal hen opknopen aan de lantaarnpalen.”
Zo ver kwam het echter niet. Brits-Nederlandse en Prui-
sische troepen trokken de Zuidelijke Nederlanden binnen, 
richting Frankrijk, om defi nitief af te rekenen met de 
 keizer. Napoleon vormde een grote troepenmacht en ging 
de vijand tegemoet. Dat eindigde in de ongekend bloedige 
Slag bij Waterloo, die de Fransen verloren. Napoleon werd 
verbannen naar het eiland Sint-Helena, een winderige 
 koloniale buitenpost van de Britten in de zuidelijke 
 Atlantische Oceaan. Daar overleed hij zes jaar later op 
52-jarige leeftijd en de eens zo machtige keizer werd 
 begraven in een anoniem graf.

Verslagen, niet vergeten

Verslagen, onttroond, dood en begraven… Maar was de 
bewondering voor de man die Frankrijk groot had gemaakt 
mee begraven? Daar leek het aanvankelijk wel op. De 
 monarchie werd hersteld en Lodewijk XVIII bestreed met 
harde hand alles wat maar enigszins herinnerde aan het 
keizerrijk en de republiek. Dat had echter een averechts 
effect. Veel Franse burgers kregen een afkeer van dit 
strenge regime en dachten met weemoed terug aan de 
grandeur van Napoleons keizerrijk, toen er voor hun 

 gevoel meer vrijheid en voorspoed was. De oud-militairen 
onder hen spraken vooral met liefde en ontzag over de 
grote veldheer. Napoleon werd langzaam maar zeker een 
mythe, die ondergronds voortleefde en onderdrukt werd 
door de monarchie.
Dat veranderde toen ‘burgerkoning’ Louis-Philippe, die 
als offi cier in de republikeinse legers had gediend, in 1830 
de troon besteeg en de monarchie wat liberaliseerde. 
 Bovendien haakte hij in op de heldenstatus van Napoleon 
door zich te presenteren als de erfgenaam van de keizer-
lijke traditie. Hij liet een beeld van Napoleon op de Place 
Vendôme plaatsen en wijdde de Arc de Triomphe in, die 
was opgericht ter herinnering aan Napoleons legioenen. 
De keizer was terug bij zijn volk! Dat bleek vooral toen 
Napoleons gebeente in 1840 van het anonieme graf op 
Sint-Helena werd overgebracht naar Parijs om te worden 
bijgezet in de Dôme des Invalides. Een enorme menigte 
omzoomde de route langs de Seine om de keizer te ver-
welkomen op vaderlandse bodem.
In de 19e eeuw maakte Frankrijk een wat merkwaardige 
staatkundige ontwikkeling door. Na de monarchie 
volgde kortstondig de Tweede Republiek en daarna het 
Tweede Keizerrijk onder Lodewijk Napoleon, een neef van 
Napoleon Bonaparte. Na de val van dit keizerrijk in 1870 
werd Frankrijk weer een republiek (de derde), die het lang 
– tot 1946 – uithield. Daarna kwam de Vierde Republiek 
en sinds 1958 leven we in de Vijfde Republiek. Al die tijd 
bleef de Napoleon-mythe, de gedachte aan een groot 
staatsman en veldheer, voortbestaan en volgens de Britse 
historicus Alan Forrest liet hij ook een politieke erfenis 
na. In zijn recent verschenen biografi e over Napoleon 
noemt Forrest dat een politieke traditie. “Het idee om een 
sterk persoonlijk gezag te verbinden aan steun van het 

volk, aan een leider die voortkomt uit het volk en die heerst 
zonder voortdurende bemoeienis van allerlei colleges of 
gekozen politici…” Forrest geeft twee voorbeelden uit de 
20e eeuw: maarschalk Pétain en generaal De Gaulle. 
 Misschien niet toevallig ook oud-militairen.

Vooruitstrevend regeerder

Napoleon Bonaparte liet zijn land echter meer na dan  
een politiek model en het imago van een glorieuze leger-
aanvoerder. Als eerste consul van de republiek en later als 
keizer streefde hij ernaar om van Frankrijk een moderne 
eenheidsstaat te maken. Er vonden ingrijpende hervor-
mingen plaats, die tot op de dag van vandaag duidelijk 
hun sporen hebben achtergelaten. Het decimale stelsel 
voor geld, gewichten (kilo) en maten (meter en liter) werd 
ingevoerd en de fi nanciële janboel van de republiek werd 
aangepakt. Er kwam een centrale belastingdienst en een 
staatsbank, de Banque de France. Ook het onderwijs ging 
op de schop. Het lager onderwijs, daarvóór voornamelijk 
in katholieke handen, werd in de geest van de revolutie 
een staatsaangelegenheid en voor iedereen toegankelijk. 
De hervormingen in het middelbaar onderwijs waren 
 gericht op het kweken van een nieuwe elite. Zo werd in 
1802 het lyceum gesticht.
Enkele jaren later kwam Napoleon met het klapstuk van 
zijn hervormingen: de Code Civil. Dit burgerlijk wetboek 
omschreef nauwkeurig de rechten en plichten van iedere 
burger en maakte een einde aan de grote verschillen die 
er heersten. Voortaan werden overal in het land dezelfde 
wetten toegepast. De Code Civil werd gevolgd door andere 
wetboeken, zoals de Code Pénal, het wetboek van straf-
recht. In ballingschap op Sint-Helena mijmerde Napoleon 
vaak over het verleden. “Mijn echte glorie komt niet van 
het feit dat ik veertig veldslagen heb gewonnen”, schijnt 
hij eens gezegd te hebben. “De herinnering aan Waterloo 
zal zovele overwinningen uitwissen. Wat door niets zal 
worden uitgewist, wat eeuwig zal voortbestaan, is mijn 
Code Civil.”

Civiele navolging

De ex-keizer had een vooruitziende blik want de Code 
 Napoleon, zoals die wetboeken zouden gaan heten, werd 
ingevoerd in alle door de Fransen bezette gebieden en 
vormde de basis voor de latere wetgeving in een groot 
deel van Europa. Ook in Nederland, waar de Franse tijd 

een kleine twintig jaar duurde. Na de Bataafse Republiek 
en het Bataafse Gemenebest kwam het Koninkrijk Holland 
met Lodewijk Napoleon, een broer van Bonaparte, op de 
troon. In 1810 was het uit met die schijnbare zelfstandig-
heid en werd ons land ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
Vóór die tijd, in de Republiek der Verenigde Nederlanden 
met zijn vrijwel zelfstandige provincies, waren bestuur en 
wetgeving sterk verbrokkeld. In de Franse tijd werd het 
bestuur gecentraliseerd terwijl de Code Napoleon er voor 
zorgde dat wetgeving en rechtspraak in het gehele land 
gelijk waren. De Burgerlijke Stand werd ingesteld, waar 
geboorte, huwelijk en overlijden moesten worden aange-
geven. Voordien waren die gegevens meestal opgetekend 
in de kerkelijke registers en deze maatregel paste helemaal 
in het Franse revolutionaire streven naar een scheiding van 
kerk en staat. Het huwelijk werd voortaan eerst burgerlijk 
gesloten en pas daarna in de kerk. De Burgerlijke Stand 
registreerde de bevolking en voor de registratie van eigen-
dom (grond en huizen) werd het kadaster ingesteld. De 
hervormingen op fi nancieel-economisch gebied waren 
naar Frans voorbeeld: het decimale stelsel, een centraal 
belastingstelsel, de Kamer van Koophandel en de Rijks-
munt. Het onderwijs had de bijzondere belangstelling van 
de Frans/Bataafse bestuurders, vooral het lager onderwijs 
dat voor iedereen verplicht en toegankelijk werd. Open-
bare scholen kregen steun van de overheid. Op het gebied 

‘Slag bij Waterloo, 1815’, William Sadler

Verslagen, onttroond, dood en 

begraven… Maar was de bewondering 

voor de man die Frankrijk groot had 

gemaakt mee begraven?

“Wat door niets zal worden uitgewist, 

wat eeuwig zal voortbestaan, 

is mijn Code Civil.”

Het decimale stelsel voor geld, 

gewichten (kilo) en maten (meter 

en liter) werd ingevoerd en de 

fi nanciële janboel van de republiek 

werd aan gepakt. 
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CULTUUR
Henk van Elferen

van kunsten en wetenschappen speelde Lodewijk Napo-
leon, die slechts vier jaar koning was, een cruciale rol. Hij 
richtte een aantal instituten op die nog steeds bestaan. 
Zoals het Koninklijk Instituut, nu de Koninklijke Neder-
landse Academie van Wetenschappen, en het Koninklijk 
Museum, dat later Rijksmuseum ging heten. In de Franse 
tijd werd in Nederland de aanzet gegeven tot een moderne 
rechtsstaat en een centraal geregeerde eenheidsstaat. 
Daar is door de latere monarchieën op voortgebouwd.
In november 1813 leek het einde van Napoleons heer-
schappij nabij en de Franse bezettingstroepen vertrokken 
uit Nederland. Een maand later volgde de kroning van 
Willem I, een zoon van de in ballingschap overleden laatste 
Oranje-stadhouder, tot koning der Nederlanden. Dit 
 Koninkrijk der Nederlanden, in 1815 uitgebreid met België, 
was de eerste vaderlandse monarchie met een Oranje op 
de troon. Het nam veel hervormingen en instellingen uit 
de Franse tijd over en Willem I schijnt Napoleon nogal eens 
geïmiteerd te hebben, vooral in zijn autoritaire manier 
van regeren. Zijn moeder, Wilhelmina van Pruisen, zei 
dan: “Willem joue au petit Bonaparte” (Willem speelt 
Bonapartetje).

Al 20 jaar komt Evert van Malkenhorst naar Larret 
in Saint Saud Lacoussière en na een week hard 
werken is er een uitvoering. De eerste week een 

klassiek programma, de tweede week vaak iets lichters. 
Dat zijn wel eens Franse chansons, die dan op straat wor-
den uitgevoerd en vaak enthousiast worden meegezongen 
door Fransen. De eerste uitvoering dus in de kerk van 
Milhac de Nontron. O.a. het Gloria van Vivaldi kreeg van 
de vijftien koorleden een prachtige uitvoering en ook een 
modern stuk van Pärt werd mooi ten uitvoer gebracht. 
Dit concert werd besloten met een stuk van Poulenc.

Na de tweede week werd een uitvoering gegeven in de 
École de Musique in Nontron. Na enkele improvisaties op 
piano (Jo Dillison) en contrabas (Frits Melles), volgde 
Bach’s Air door Evert Sillem (viool) en Jo Dillison. Hierna 
werden stukken uit Dido en Aeneas van Purcell tot uit-
voering gebracht. De vier vrouwen en vijf mannen over-
stegen vele malen het aangekondigde niveau van ama-
teurs. De goed gevulde zaal heeft volop kunnen genieten 
van deze semi-geënsceneerde opera uitvoering.
Het is elk jaar weer verrassend hoe in een week de stukken 
worden ingestudeerd en tot uitvoering gebracht. Nu zijn 

het over het algemeen ervaren koorzangers uit koren die 
in Nederland onder leiding staan van Evert van Malken-
horst, maar het blijft een prestatie om in zo een korte tijd 
een prachtig concert te geven. 

Dit jaar werd er gezongen in de eerste twee weken van 
augustus, volgend jaar komt Evert van Malkenhorst de 
tweede helft van juli naar Frankrijk. Noteer dat maar 
vast in uw agenda en let op de aankondiging in Drop 
of Stroopwafels. De uitvoeringen verdienen 
een groot publiek. •

Waterloo als bedevaartplaats?

En hoe ging het verder met Waterloo? Willem I liet op het 
slagveld een monument oprichten voor zijn zoon, de latere 
koning Willem II, die verdienstelijk in het Brits-Neder-
landse leger had gevochten, gewond was geraakt en in 
eigen land doorging voor de ‘held van Waterloo’. Op de top 
van een 45 meter hoge kunstmatige heuvel kwam een 
reusachtige gietijzeren leeuw te staan. De Leeuw van 
 Waterloo werd gezichtsbepalend voor de toeristische 
 attractie die deze gedenkplaats nu al tweehonderd jaar 
is. Maar ondanks die zegevierende leeuw lijkt er op deze 
plek meer belangstelling te zijn voor de verliezer dan voor 
de overwinnaars. Volgens Napoleon-biograaf Alan For-
rest komen de bezoekers vooral voor herinneringen aan 
“de Grote Man wiens imperialistische avontuur hier ein-
digde”. Hij haalt een bekende Belgische toeristengids aan, 
die Waterloo als volgt beschrijft: “Er is geen plek die ge-
schikter is om dromen op te roepen over de majesteit van 
 Napoleon en de legendarische grandeur van zijn bewind…”
De mythe van Napoleon is na twee eeuwen nog niet 
 uitgedoofd. •

‘Dépendance sanitaire’ 
van de consulaire 
 afdeling.

Er doet zich de laatste tijd een 
merkwaardig verschijnsel voor  

in de buurt van de Nederlandse 
 Ambassade in Parijs.
Met enige regelmaat ziet men per-
sonen, in de meeste gevallen van 
enigszins gevorderde leeftijd, zich in 
gestrekte draf van de ambassade, 
aan de Rue Eblé, naar een naburige 
bar-brasserie, Le Général Bertrand 
spoeden.

Wat is hier aan de hand?
Ons medelid Nico Baas heeft zijn 
speurzin ingezet en door middel van 
participerend onderzoek een ernstige 
tekortkoming in de dienstverlening 
door de Consulaire dienst aan het 
licht gebracht.

Wat wil het geval?
Mocht men, bijvoorbeeld bij het 
 aanvragen van een nieuw paspoort, 
wachtend op zijn beurt een lichte 

aandrang ervaren, dan wordt, op 
vriendelijke maar besliste toon, de 
toegang tot het toilet geweigerd. Men 
wordt naar genoemde bar-brasserie 
verwezen, die, naar onbetrouwbare 
bronnen vermelden, de status van 
‘dependance sanitaire’ van de consu-
laire dienst heeft verworven. Tegen het 
nuttigen van een consumptie kan men 
daar van het toilet gebruik maken. 
Onze speurder heeft navraag gedaan 
bij niemand minder dan de ambassa-
deur zelf, die heeft laten weten, dat 
er inderdaad geen sanitaire voorzie-
ningen zijn voor bezoekers van de 
consulaire dienst, dit uit veiligheids-
overwegingen! Om enigszins aan het 
ongemak tegemoet te komen, wordt 
er op afspraak gewerkt, wat de 
wachttijd zou beperken.
Hoe dan ook: men is gewaarschuwd. 
Wie niet snel ter been is, treffe 
 maatregelen! • BdR
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Hoge nood te Parijs

En weer zongen Nederlanders 
in Frankrijk

Opnieuw was het Evert van 

Malkenhorst die met koor-

leden uit Nederland een 

klassiek concert gaf. In slechts 

een week werden stukken van 

Vivaldi, Mendelsohn, Pärt, 

Rutter en Poulenc ingestu-

deerd en in de kerk van 

 Milhac de Nontron tot uit-

voering gebracht. En na 

een tweede week studeren 

werden stukken uit Dido 

en Aneas van Purcell ten 

 gehore gebracht.
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Ligt het aan de schitterende zomer? 
Slechts één oplosser meldde zich: 

Reinout Brummelkamp, die opgave 1 
en 2 goed wist op te lossen en opgave 
3 miste, vanwege een fout in de tekst 
onder de opgave. Mea culpa!

In dit nummer drie nieuwe opgaven, 
op dezelfde wijze als aangegeven in 
het vorige nummer. Namelijk niet 
“wit of zwart geeft mat in x zetten”, 
maar de vraag: geef aan wat wit of 
zwart moet spelen om te winnen, 
met een uitleg daar bij. De uiterste 
inzendtermijn is 1 november 2015. 

Wist u dat ...

• het verschil tussen de sterkste 
mannelijke schaker (Magnus Carlsen, 
Noorwegen) en de sterkste vrouwe-
lijke schaker (Hou Yifan, China) 
groter is, dan het was in de tijd dat 
Garry Kasparov en Judit Polgar 
 veruit de sterksten waren?

• er momenteel 1496 schakers zijn met 
de titel van Grootmeester en dat 
daarvan 2,2% (33 stuks) vrouw zijn?

• er in het jaar 2000 ongeveer 200 
Grootmeesters waren, waarvan 
0,9% (6 stuks) vrouw?

• sinds het jaar 2000 het aantal 

vrouwelijke Grootmeesters derhalve 
gegroeid is met meer dan 400%?

 en dat ...
• ook de sterkste schaker van dit 

moment, Magnus Carlsen, weleens 
een slecht toernooi kan spelen?

• hij in zijn eigen land tijdens een toer-
nooi maar liefst 4x verloor en als 8e 
eindigde (van de 10 deelnemers)?

Attentie: 

• tot 1 oktober 2015: 
 richard.van-tienhoven@wanadoo.fr
• na 1 oktober 2015: 
 riant.pp11@gmail.com 

Schaakrubriek
door Richard van Tienhoven

Oplossingen Drop of Stroopwafels 109

Opgave 1 (Palliser – Shaw, Hinckly Island 2015) 
 de zwarte dame kan niet weggespeeld worden vanwege 25. Tc8, dus 24. …Tg3! 25. hxg3, De4 en wit gaf het op 
Opgave 2 (Savchenko – Predke, Aerofl ot Open 2015) 
 20. …Pe5 en wit gaf het op. Hij moet de koningin geven want anders gaat de toren naar d1 met mat
Opgave 3 (Szelag – B.Socko, Rostock 2015) 
 20. …De7!! 21. Dxe7 (indien 21.De5 dan f6) 21. …Txg2+, 22. Kh1 omdat de loper op b7 hangt, moet de toren 
 naar voren: 22. …Tg1+! 23. Kxg1, Tg8+ 24. Lg4, Txg4 mat

Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

zwart aan zet wit aan zet wit aan zet
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NATUUR
Tim Pavlicek

Kijken naar vlinders
een heerlijke vrijetijdsbesteding

Sinds mensenheugenis spreken deze kleurrijke 
 insecten tot onze verbeelding. De Chinese fi losoof 
Tchouang-tseu schreef al zo’n 300 jaar voor onze 

jaartelling bovenstaande ‘dialoog paradoxaal’.

De schilderes Maria Sybilla Merian reisde eind 17e eeuw 
naar Suriname en bracht daar als eerste de metamorfose 
van diverse vlindersoorten in beeld. 

Vlinders bedreigd

Helaas gaat het niet al te best met de vlinderstand in 
West-Europa. Hun leefgebieden worden steeds kleiner 
door o.a. schaalvergroting van de landbouw en verstede-
lijking. Het gebruik van kunstmest, de afzetting van stik-

wekelijks vlinders geteld. De routes liggen als een netwerk 
over heel Nederland uitgespreid. In Nederland was ik één 
van die vrijwilligers.
Na uitwerking van al die verzamelde gegevens, in samen-
werking met o.a. het Nationaal Bureau voor de Statistiek, 
kunnen uitspraken gedaan worden over hoe het met de 
vlinders is gesteld en hoe bijvoorbeeld in natuurgebieden 
het beheer kan worden aangepast ten behoeve van de 
vlinders. 

Veel vlinders...? Goed toeven

Toen ik verhuisde naar de Dordogne heb ik op mijn kalk-
grasland een route uitgezet. En nu, na zo’n 15 jaar, dreigt 
mijn hobby volledig uit de hand te lopen. Telde ik op mijn 
Nederlandse route gemiddeld zo’n 8 soorten dagvlinders 
in geringe aantallen, op mijn weitje hier is het aantal wel 
even anders. Het gaat op werken lijken! 100 soorten heb 
ik in de afgelopen jaren gescoord. Bij warm weer lijkt het 
soms alsof het weitje opstijgt, zoveel vlinders fl adderen 
er rond.

Een vlinder is een insect met een volledige gedaantever-
wisseling: ei - rups - pop - vlinder. Voor iedere gedaante 
stelt de vlinder specifi eke eisen aan zijn leefomgeving. 
Daarom worden de dagvlinders beschouwd als indicator-
soorten. Als er veel verschillende soorten vlinders in een 
gebied voorkomen wil dat zeggen dat op die plek de 
 natuur min of meer in evenwicht is, gezond is. 
Eitjes worden op een bepaalde plant afgezet. Bijna iedere 
vlindersoort heeft zijn zo geheten specifi eke ‘waardplan-
ten’ waar de rupsen van eten. Zo heeft bijvoorbeeld de 

Links: Niet alleen voor de Aardbei-
vlinder is de veldsalie een belangrijke 
nectarplant.

Rechtsboven: Rode spoorbloem heeft 
bezoek van een Groot geaderd witje.

Rechtsonder: De Blauwe ijsvogel-
vlinder zoekt een plekje om eitjes 
af te zetten op de kamperfoelie. 

Onder: Een drinkgelag van Groot 
 geaderde witjes op Beemdkroon.

Heb ik van een vlinder gedroomd, of ben ik de droom van een vlinder, 
tenzij de vlinder van mij heeft gedroomd die droomde van hem. 

Of zou ik van een vlinder gedroomd hebben, die van mij droomde, 
dromende van een vlinder?

stof uit de lucht, de verdroging door grondwateronttrek-
king voor drinkwater, landbouw en industrie dragen niet 
bepaald bij tot een gezonde vlinderstand. 
Vele soorten worden met uitsterven bedreigd. Door eco-
logisch onderzoek en het inventariseren van de vlinders 
kan het tij misschien worden gekeerd. Ook in Frankrijk 
gaat het langzaam bergafwaarts. Hoe meer kennis er 
wordt verzameld over deze diersoort hoe effectiever zij 
beschermd kan worden.

Sinds 25 jaar wordt er in Nederland vlinders geteld. De 
Vlinderstichting wist vele honderden vrijwilligers op de 
been te brengen, die elk een vaste route voor hun rekening 
nemen. Hierlangs worden, in voorjaar, zomer en najaar, 
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WEETJES
Meta Boreel

begonnen. Helaas vonden zij dat de 
werken niet goed werden gedaan.  
Bij de daarop volgende rechtszaak 
kreeg de scheepsbouwer gelijk en  
nu gebeurt er niets meer.
Het karkas, met de valse steven waar-
achter zich de cameraruimte bevond, 
is nog altijd te zien, maar oude zeelui 
uit de buurt zijn het erover eens dat 
Cousteau zelf zou willen dat men het 
zou laten zinken. Liefs tot een diepte 
van 3000 m zodat de vissen erin 
zouden kunnen spelen. Dan kan een 
volgende Cousteau het weer vinden.

De Calypso, de beroemde boot 
van Jacques Cousteau ligt sinds 

2007 in een werf in Corcarneau te 
verpieteren.
Cousteau, die van het midden van de 
jaren 50 tot in de jaren 80 alle wereld-
zeeën bevoer en de prachtigste fi lms 
maakte, vooral onder water, stierf in 
Parijs in 1997. Zijn boot lag toen in de 
haven van Singapore maar werd daar 
helaas aangevaren en moest gelicht 
worden. Met veel moeite kreeg de 
Fondation Cousteau hem terug naar 
Frankrijk en werd aan de restauratie 
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Blauwe ijsvogelvlinder alleen kamperfoelie als waardplant, 
het Groot geaderde witje legt haar eitjes o.a. op de mei-
doornstruik, bosviooltjes zijn voedsel voor de rupsen van 
de Keizermantel en de Koninginnepage is voor zijn voort-
bestaan afhankelijk van wilde peen en andere scherm-
bloemen. De Aardbeivlinder zet haar eitjes af zowel op 
aardbeiplantjes als op diverse ganzeriksoorten. Als in een 
gebied de waardplant niet voorkomt dan kan de vlinder 
zich daar niet voortplanten. 
Naast waardplanten zijn nectarplanten ook van belang. 
Hoe kleuriger en geuriger een hooiland hoe meer vlinders 
je er kan verwachten. 

In uw leefomgeving kunt u, door het aanplanten van 
 nectarplanten en waardplanten, een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de plaatselijke vlinderstand. 
Het boekje Vlinders in de Tuin, uitgegeven door de Vlinder-
stichting, staat boordenvol informatie over o.a. nectar- 
en waardplanten, een aanrader (al zeg ik het zelf).

Websites over natuurbescherming: 

www.vlinderstichting.nl
www.bc-europe.eu
www.neoconservation.org
www.vigie.nmhn.fr

Rechts: Koningspage landt 
op Rode kornoelje.

Onder: Hoe een vlinder de cocon 
verlaat.

Sterven op grote diepte

Geen herrie, 

geen suiker

Constant lawaai, vooral 
 verkeerslawaai kan op de 

lange duur zeer schadelijk zijn 
voor het hart. De studie werd 
gedaan door het European 
Heart Journal. Ze hielden reke-
ning met sociale omgeving, 
leeftijd en seks en vonden dat 
mensen in lawaaiige buurt 4x 
meer kans hadden op harttoe-
standen. Dus dan toch maar 
niet te veel naar muziekfestijnen 
in onze jeugd en een tehuis in 
het bos als we oud zijn!

Bovendien vond een ‘nieuwe 
analyse’ van een studie van 
1980-2000, in 51 landen, 
 onder 600.000 mensen, dat 
jaarlijks 184.000 doden vallen 
door suikerhoudende dranken. 
In de VS al 25.000. Door per 
dag één zoete drank te ver-
vangen door een glas water of 
een thee, vermindert men de 
kans op ziektes behoorlijk.

Meer dan een toren

Het personeel van de Eiffeltoren heeft gestaakt 
 van wege de onveiligheid voor bezoekers en 

 medewerkers, veroorzaakt door het grote aantal 
zakken rollers. 
Het is intussen opgelost en de toren is weer te bezoe-
ken. Intussen vond ik meer werken van Gustave Eiffel. 
In (Buda)Pest staat een enorme markthal van hem. 
Helemaal van ijzerwerk uiteraard, met een verdieping 
rondom. Prachtig!!! Beneden een markt van etens-
waren en boven lokale kunst. Veel borduurwerk en 
leer. Erg de moeite waard. 
In Porto is een grote spoorbrug van Eiffel in ik ont-
dekte in Brantôme (24) een voetbrug over de Dronne 
van zijn naam.

Nòg een werkje van Eiffel: wenteltrap in de vuurtoren 
van La Coubre.

In de zon, uit de kroeg

Het op naam brengen, het determineren van al die ver-
schillende soorten, is niet altijd eenvoudig. Ik heb in de 
loop der jaren aardig wat ervaring opgedaan maar toch ga 
ik altijd gewapend met vlinderkijker, vlinderboek en vlinder-
net het veld in. Thuis snuffel ik vaak nog in andere vlinder-
boeken om zeker te zijn van een determinatie. Er zijn 
 vlindersoorten die zich slechts door enkele stipjes op één 
van hun vleugels onderscheiden van een andere soort!
Het leuke aan vlinders observeren is, dat het altijd mooi 
weer moet zijn. Bij regen en wind wordt er niet gevlogen, 
ze schuilen dan, net als wij. Vroeg op pad gaan is uit den 
boze, want vlinders ‘slapen uit’. Vlinders moeten eerst in 
de zon opwarmen voordat ze het luchtruim kunnen kiezen 
en gaan eind van de middag al vroeg ‘op stok’. Met een 
hittegolf hebben ze ook niet veel op: veel te warm voor 
zo’n fragiel beestje. Ik blijf dan ook liever in mijn hangmat 
tussen de bomen bungelen.
Om kort te gaan: mijn vlinderweitje houdt me jong en uit 
de kroeg. Ik kijk al jaren naar deze kleurrijke insecten, ik 
word er blij van. Onlangs heb ik contact gezocht met de 
Franse Natuurbeschermingsorganisatie.
Ik hoop dat mijn veldgegevens bruikbaar zullen zijn voor 
het Franse databestand en zo kunnen bijdragen aan 
 beschermende maatregelen die leiden tot het behoud van 
insecten, met in het bijzonder de dagvlinders. •
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Goed voorbereid 

op reis?

Op het vliegveld van Rotterdam 
viel mijn oog op het TV-scherm 

dat zei: “Bent U goed voorbereid op 
Uw laatste reis?” Ik was even bang 
dat een terrorist een gemene grap 
voorbereidde, maar het ging om 
 reclame van een uitvaartverzorging!

Gesloten grot

In grotten in het noorden van de 
Dordogne, bij Vieux Mareuil, zijn 

10.000 jaar oude graffi ti gevonden. 
Het werd in 1986 al gevonden maar 
onlangs was er een lezing over van de 
SHAP, historische club van Périgueux. 
Meest dieren, maar ook mannelijke 
en vrouwelijke geslachtsdelen, waar 
wel een paar dagen aan gewerkt moet 
zijn. De grotten zijn sindsdien gesloten, 
meer om veiligheidsredenen dan om 
de moraal.

In Versailles, in en om het Paleis is 
een tentoonstelling van de contro-

versiële artist Anish Kapoor. Hij liet 
een enorm blok beton leggen in de 
centrale uitzicht axe van André le 
Nôtre, omringd door een hoop stenen 
en andere troep. In de zaal van het 
Jeu de Paume staat een kanon dat 
een hoop rode rommel in een hoek 
heeft geschoten. Mevrouw Cathérine 
Pégard, directrice van Versailles zegt 
dat Kapoor laat zien dat hij de groots-
heid van Versailles begrijpt.
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Pilat Het prachtige grote duin van Pilat (33) waait weg en stort in. Het is 
 grotendeels in particuliere handen en de overheid wil het nu opkopen  

om het te redden. Ik heb me daar een paar jaar geleden met veel plezier  
springend en glijdend in het zand vanaf gestort. Dat mocht ik al sinds mijn 
jeugd niet meer in Nederland, en ik was erg verbaasd dat het hier wel kon...

“I hope it’s a mess”, zegt de heer 
 Kapoor. “That’s what I’m after. It is 
also very sexual. It’s taking all those 
things Le Nôtre has hidden – that 
 ordered space, it hides  nature, it 
 hides everything. This is an attempt 
to bring it into the conversation.”  
Dat is gelukt! Over het slechte com-
mentaar en de klacht bij le Ministre 
de Culture et Communications zegt 
hij: “Fuck them!”

Bestuursleden (v/m)

gezocht!

Ovenbitterbal

Kwekkeboom is uitgekomen 
met een ovenbitterbal. 

Hoeft dus niet in de frituur. 
Ook goed om diepgevroren 
mee te nemen!!!

Warmte

De hommels in Lyon zijn deze 
 zomer doodgegaan door de 

 hitte. En de bijen hebben het ook al 
zo moeilijk!

Een heel andere tentoonstelling  
is La Toilette, la naissance de  

l’Intimité in het Musée Marmottan 
Monet. Heel braaf, met slechts hier 
en daar een blote bil. Met werken 
van 1500 tot 1990. Het begint met 
een groot Vlaams wandtapijt uit 
1500, met daarop een blote, baden-
de dame, die geen godin of een heili-
ge is. Een paar andere van de hon-
derd werken zijn van grote waarde 
maar de tentoonstelling toont vooral 
het feit dat iemand die toilet maakte 
over het algemeen was omringt door 

personeel, waterdragers of familie. 
Pas in de 19e eeuw kwam er water-
leiding en WC’s. In 1870  begon de 
badkamer in de kunst te verschijnen. 
En kon een dame eindelijk alleen een 
bad nemen.

Tentoonstelling

Anish Kapoor in Versailles

Het komt een beetje allemaal 
 tegelijk. Het is bekend, dat 

de voorzittersfunctie sinds de 
 Algemene vergadering vacant is. 
Het bestuur is in contact met  
een lid dat belang stelling heeft 
getoond voor het voorzitterschap. 
Mochten er anderen zijn, die ook 
in aanmerking willen komen voor 
het voorzitterschap, zij of hij 
 melde zich bij het bestuur.

Ook onze penningmeester en 
webmaster hebben te kennen ge-
geven bij de komende Algemene 
Vergadering te zullen aftreden.

We hebben dus dringend 

bestuurs leden nodig.

Wat van een penningmeester 
 gevraagd wordt, is wel duidelijk. 

Van de webmaster verwachten we, 
dat zij/hij over kennis en vaardig-
heden beschikt om de website te 
 onderhouden, aan te passen aan 
nieuwe ontwikkelingen en in over-
leg met andere bestuursleden 
inhou de lijk actueel te houden.

Wilt u zich kandidaat stellen: 
meld dat, graag voor 1 januari 
2016, aan de voorzitter a.i. 
Henk van Elferen: voorzitter@
drop-of-stroopwafels.net.

Het bestuur

Tentoonstelling

La Toilette, la Naissance 

de l’Intimité

Femme dans son bain s'épongeant la jambe, Edgar Degas
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TAAL

Wim Kruize

Franse 
graantjes

Elkaar
Het woord ‘elkaar’ is lastig te vertalen. 
Je hebt er vaak een verbe pronominal 
bij nodig. Dat is een werkwoord dat 
in het Frans vergezeld gaat van het 
voornaamwoord se. Een klein woordje 
maar het doet zich wel gelden! Het kan 
namelijk ‘zich’ of ‘elkaar’ betekenen. 
Als se = ‘zich’ dan noemen we zo’n 
werkwoord wederkerend en als 
se = ‘elkaar’ dan heet het wederkerig.

Snel maar een paar voorbeelden om 
duidelijkheid te brengen.
• Se = zich: se laver (zich wassen), 

s’habiller (zich kleden), se nuire
(zich benadelen)

• Se = elkaar: se rencontrer (elkaar 
ontmoeten), se saluer (elkaar 
 groeten), se suivre (elkaar volgen), 
se téléphoner (elkaar telefoneren), 
se parler (elkaar spreken).

In de genoemde voorbeelden is geen 
verwarring mogelijk tussen se = ‘zich’ 
en se = ‘elkaar’. Die verwarring ligt 
wel op de loer. Een voorbeeld. Se 
tromper betekent ‘zich vergissen’, maar 
tromper betekent ‘bedriegen’. ‘Zij 
 vergissen zich’ = Ils se trompent. Hoe 
vertaal je nu: ‘Zij bedriegen elkaar’? 
Door toe te voegen: l’un l’autre. Dus: 
Ils se trompent l’un l’autre.

Wederkerigheid kan ook uitgedrukt 
worden zonder se. Enkele voorbeelden: 
• Zij hebben elkaar nodig = Ils ont 

 besoin l’un de l’autre

• Ze hebben vertrouwen in elkaar = 
 Ils ont confi ance l’un dans l’autre
• Ze rekenen op elkaar = Ils comptent 

l’un sur l’autre
Ik heb het zojuist gehad over verbes 
pronominaux. Het heeft niets met het 
probleem van ‘elkaar’ te maken, maar 
mag ik jullie er nog even aan herinne-
ren dat ze allemaal, maar dan ook al-
lemaal, vervoegd worden met être!!!
• Zij hebben zich vergist = 
 Ils se sont trompés
• Zij hebben elkaar ontmoet = 
 Ils se sont rencontrés

N’escalier pas 
dans cet espoir
Als we ‘Trap niet in die hoop’ willen 
zeggen tegen een Fransman dan 
 zullen we niet gebruiken wat er in de 
titel van dit stukje staat. Dat weten 
we wel. Maar er zijn wel andere pro-
bleempjes waarmee Nederlanders te 
maken hebben.Ik noem er een paar.
• Hij eet te veel = Il mange trop (dus 

niet: trop beaucoup). Het omge-
keerde kan voorkomen: Hij eet veel 
te veel = Il mange beaucoup trop.

• Hij reist tamelijk veel = Il voyage 
 assez souvent (niet: assez be-
aucoup).

• Hij werkt zo veel dat… = Il travaille 
tellement que… (dus nooit : 

 si beaucoup).
Nog steeds: nooit encore toujours, 
maar of encore, of toujours.
Dat is hetzelfde = C’est la même 
 chose/C’est pareil (niet: C’est le même).
Een vriend van me = Un de mes amis
(niet: un ami de moi).

Gebiedende wijs
Op school hebben wij geleerd dat je 
Franse werkwoorden in de gebiedende 
wijs (impératif) kunt zetten. Er waren 
drie vormen: donne donnons donnez. 

Dwars door de Monts de Vaucluse 
(tussen de Mont Ventoux en de 

Luberon) loopt een muur. Hij begint 
in de buurt van het plaatsje Cabrières- 
d’Avignon en loopt als een streep 
door het landschap, over een afstand 
van ongeveer 27 kilometer, zonder 
onderbrekingen en in noordoostelijke 
richting, tot Monieux. De muur reikt 
tot borsthoogte en bestaat uit opge-
taste losse stenen waar geen cement 
aan te pas is gekomen. Om de zoveel 
meter zijn guérites (posten voor 
schildwachten) gebouwd. Net de 
 Chinese muur in het klein.
Wat doet die muur daar? Hij is ge-
bouwd om… pestlijders te weren!
In 1720 wordt Marseille getroffen 
door een pestepidemie die de hele 
Provence bedreigt. In juli vallen 50 
slachtoffers per dag, in september 
1000. De dokters staan machteloos. 
De Zwarte Dood maait de helft van 
de Marseillaanse bevolking weg.  
De pauselijke gezant van het comtat 
Venaissin – een gedeelte van het 

huidige departement Vaucluse dat 
van 1274 tot 1791 met Avignon toe-
behoorde aan de paus – nam geen 
halve maatregelen en laat de muur 
bouwen om het pauselijke gebied  
te beschermen tegen die niets en 
niemand ontziende ziekte. De bouw 
wordt in 1720 begonnen en duurt  
17 maanden. Een duizendtal soldaten 
belet wie dan ook over die muur te 
komen.

Donne zeg je tegen iemand die je 
 tutoyeert, donnons tegen een of 
meerdere personen waar je zelf ook 
bij hoort en donnez tegen iemand die 
je vousvoyeert of tegen meerdere 
mensen.
Enkele voorbeelden: Aie patience!
(Heb geduld!), Allons enfants de la 
 patrie, N’hésitez pas à nous le dire!
(Aarzel niet het ons te zeggen !)

In het Nederlands voegen we heel 
vaak verzachtende woorden toe aan 
het gebod: Doe maar rustig aan, Kijk 
eens wat vrolijker, Verknoei het toch
niet. ‘Maar’, ‘eens’ en ‘toch’ betekenen 
niet veel; hun functie is de scherpe 
kantjes van het gebod af te halen.
Het Frans gebruikt in veel mindere 
mate verzachtende toevoegingen, 
daar is het meer de toon die aangeeft 
hoe hard of zacht een gebod is: 
N’ayez pas peur! = Wees maar niet 
bang! Regardez-moi ce gamin! = Kijk 
me die kwajongen nu toch eens aan.

Naast de impératif zijn er diverse 
 manieren om een gebod tot uitdruk-
king te brengen:
• Met een infi nitif (onbepaalde wijs): 

Ne pas se pencher au-dehors !
 (vroeger in de trein: Niet naar 
 buiten leunen !)

• Met een subjonctif (aanvoegende 
wijs): Qu’ils entrent ! (Laat ze 
binnen komen!)

• Met een futur (toekomende tijd):  
Tu diras merci à ta mère ! (Zeg eens 
dank je tegen je moeder!)

• Met een zelfstandig naamwoord: 
Bon appétit ! (Eet smakelijk!), 
 Défense d’entrer ! (Verboden binnen 
te komen!), Prière de s’adresser  
au concierge ! (Wilt u zich tot de 
concierge wenden!)

• Met merci. Voorbeeld: Merci 
 d’éteindre vos portables ! (Wilt u  
uw mobieltje uitzetten ?), Merci 
d’appuyer sur la sonnette ! (Wilt u  
op de bel drukken!). Merci de… is 
een beleefde en elegante manier 
om iets van iemand gedaan te 
 krijgen. Typisch Frans! •

Leuk om te weten
Avoir une araignée au plafond = 

ze niet alle vijf op een rijtje 
 hebben, ze zien vliegen, 

niet goed snik zijn

Le mur de la peste

Op de steen die het begin van de 
muur markeert staat dat de pest 
 inderdaad nooit over de muur is 
 gekomen. Toch drong de ziekte 
 Avignon binnen via de Rhône en 
 teisterde het comtat. Dat moet 
een zure ervaring zijn geweest! •

Wim Kruize
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OVER LEZEN...

Meta Boreel

LES HEURES 
SILENCIEUSES
Gaëlle Josse

Dit boek kreeg ik in han-
den door mijn Franse 

boekenclubje. De schrijfster, 
Gaëlle Josse, is na haar studie 
rechten, journalistiek en psy-
chologie een paar jaar naar Nieuw 
Calidonië gegaan en is nu redactrice 
bij een tijdschrift in Parijs. Dit is haar 
eerste boek dat bijzonder goed is 
ontvangen. Dit kleine boek (5 €) 
heeft nog geen 90 bladzijden, maar 
is helaas nog niet in het Nederlands 
vertaald. Het is uitgegeven door  J’AI 
LU.
Het is geïnspireerd op een schilderij 
van Emmanuel de Witte, dat is afge-
beeld op de omslag en speelt in 
Delft, in 1667. Het is in dagboekvorm 
geschreven door de dame die we op 

WATERLOO, 
200 JAAR STRIJD
Jurrien de Jong, Ben Schoen-

maker en Jeroen van Zanten 

Wellington versloeg Napoleon in 
de beslissende slag, die een 

defi nitief einde aan de heerschappij 
van Napoleon maakte. Zo hebben de 
meesten van ons het wel ongeveer 
geleerd vroeger op school.
Niet alle historici zijn het daar zonder 
meer mee eens. Er waren ook Pruisen, 
Belgen – en niet te vergeten Neder-
landers onder leiding van de Prins van 
Oranje, de latere Koning Willem II.

Als aan vulling op het mooie artikel 
van Wil de Jong wil ik de aandacht 
nog even vestigen op een in juni j.l. 
verschenen boek van drie historici:  
Jurrien de Jong, Ben Schoenmaker 
en Jeroen van Zanten over de slag bij 
Waterloo.
Het was niet zomaar de zoveelste 
veldslag die Napoleon aanging. Het 
was korte tijd na zijn ontsnapping van 
Elba. In korte tijd wist hij zijn machts-
positie weer in te nemen en de inmid-
dels door de ‘geallieerden’ op de troon 
geholpen Louis XVIII te verdrijven.

JOSEPHINE
Kate Williams

Joséphine was 
de grote lief-

de van Napoleon. Dit ongewoon 
goed gedocumenteerde boekt vertelt 
prachtig over de jeugd van Joséphine 
in de plantages van Martinique en 
het leven daar. Haar leven in Parijs 
als vrouw van een niet zo prettige 
aristocraat en diens dood onder de 

De politieke ontwikkelingen in de 
aanloop naar de slag, de vorming 
van de verschillende legers en het 
verloop van de slag tijdens die 
 befaamde dagen in juni 1915.
Gedetailleerd worden de meest be-
slissende gevechten beschreven. 
Zonder nationalistische rimram wor-
den de bijdragen van de eenheden 
uit de verschillende landen behandeld. 
Daaruit blijkt, dat het beeld dat met 
name uit de Engelse geschiedschrij-
ving naar voren komt: het waren de 
Engelse en niemand anders dan de 
Engelsen, sterk gecorrigeerd moet 
worden.
Pruisen, Belgen en Nederlanders 
droegen hun steentje bij. De Prins 
van Oranje raakte gewond.

DESIREE
Annemarie Selinko

Na het lezen van JOSEFINE ben ik 
naar mijn boekenkast gerend en 

vond daar DESIREE. Dit gaat over de 
eerste verloofde van Napoleon, Dési-
rée Clary.  Een dochter van een wel-
gestelde zijdehandelaar in Lyon, die 
Napoleon ontmoet, als hij nog niet 
belangrijk is. Zij komt ook met haar 
familie in Parijs terecht, trouwt uit-
eindelijk met de Maarschalk Ber-
nadotte en wordt Koningin van Zwe-
den.  Net als het andere boek is het 
bijzonder boeiend over die woelige 
tijden, de politieke en gouvernemen-
tele manipulaties, familierelaties, 
veldslagen, maar vanuit een andere, 
burgerlijke hoek.
Dit boek werd in 1953 van het Duits 
in het Engels vertaald en komt meer 
romantisch over. Er is ook een fi lm 
van gemaakt.(Vertaald door H. van 
Voorthuizen in 1953, Geillustreerde 
pers. Op marktplaats worden exem-
plaren aangeboden. Red.)

guillotine. Zij zelf overleeft maar net 
deze zeer woelige tijden en leert in-
tussen zich te gedragen als een cour-
tisane. Ze is charmant en intelligent 
en heeft alle juiste connecties als ze 
Napoleon ontmoet, die haar direct 
waardeert. U kent het verhaal. Ze 
trouwen, hij wordt Keizer en kroont 
haar zelf als Keizerin. Helaas kan ze 
geen kinderen meer krijgen en daar 
hij een dynastie wil stichten, moet ze 
het veld ruimen. 
Ze stierf niet lang daarna, maar is al-
tijd zijn grote liefde gebleven.
De Engelse schrijfster van dit boek, 
die meerdere universitaire titels 
heeft, verschijnt regelmatig op de 
BBC en op Channel 4 programma’s 
om over haar werk te praten. (Ver-
taald door Lise de Groot, Prometheus, 
€ 12,50. Red.)

de rug zien voor een spiegel en spe-
lend op haar spinet. Zij vertelt waar-
om ze zo geschilderd wilde worden, 
het wel en wee van haar huwelijk, 
haar huishouden en familie en kinde-
ren. Een intelligente vrouw uit een 
welgestelde familie in het Nederland 
van de Gouden Eeuw.
Heel boeiend is ook haar beschou-
wing over de bezoeken aan de boten, 
de Indiëvaarders, de VOC, de handel 
en de sociale voorzieningen in die 
tijd, toen men nog zeer godsdienstig 
was. Het bezoek van een Franse de-
legatie toont een duidelijk Franse kijk 
op de situatie van toen.

Napoleon en zijn generaals, die dapper 
en verbeten streden – onder generaal 
Ney werd op één dag vijf keer een 
paard vandaan geschoten – dolven 
het onderspit.
Ook de politieke ontwikkelingen na 
de slag, de bezetting van Parijs en de 
verbanning van Napoleon naar de 
Engelse rots in de zuidelijke Atlan-
tische oceaan, Sint Helena, worden 
levendig beschreven.
De bij de bevolking weinig geliefde 
Louis XVIII werd weer op de troon 
gehesen. Hij nam gruwelijk wraak op 
velen die in zijn ogen verraad hadden 
gepleegd door onder Napoleon te 
dienen. De hertog van Wellington, de 
feite lijke machthebber de eerste tijd 
na Waterloo, liet het gebeuren.

De Waterlooherdenkingen zijn feite-
lijk nog steeds een onderwerp van 
twist tussen historici, waarbij natio-
nalisme nog steeds meespeelt.
De drie Nederlandse historici maken 
zich daar niet schuldig aan, ze be-
schrijven ook deze strijd wel.

Waterloo, 200 jaar strijd, is een uit-
gave van Boom, in samenwerking met 
het Nederlans Instituut voor Militaire 
Historie. €19,90. • BdR

Napoleon en 
zijn generaals. 
1814. Campagne 
de France, Ernest 
Meissonier, 1864
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Tony Verhulst en Sofi e Goetghebeur droomden 
 ervan om een rusthuis te bouwen voor olifanten 
die in gevangenschap leefden. Ze wilden zo ook 

hun resocialisatie en rehabilitatie bevorderen en tege-
lijkertijd informatie verstrekken en onderzoek verrichten 
over hun complexe behoeften en gedrag. Tony en Sofi e 
beschikken beide over de nodige kennis gezien hun 
20- jarige werkervaring in Belgische dierentuinen. Ze 
richtten ‘Elephant Haven’ op. 

Rust, kijken op afstand

Elephant Haven zal een rustoord worden voor oude en 
zieke olifanten afkomstig uit circussen en dierentuinen 
die moeten of willen stoppen met het houden van deze 
dieren. Een olifant wordt meer dan 60 jaar oud.
Er wordt tegen niemand een negatieve campagne gevoerd, 
maar steeds, samen met alle betrokken instanties, 
 gestreefd naar een oplossing voor elk van deze olifanten 
om op die manier te helpen waar nodig.

Voor de locatie moet rekening gehouden met de mogelijk-
heid om te voorzien in de dagelijkse behoefte van hooi  
en water van de olifanten. Elke olifant zal een eigen leef-
gebied hebben van minstens 2 ha groot. In de eerste fase 
zullen maximaal 10 olifanten worden opgenomen.
Het wordt geen openlucht zoo. Voor gasten zullen er 
 begeleide bezoeken georganiseerd worden. Ze worden 
evenwel niet tot bij de olifanten toegelaten. 

Elephant Haven zal ook workshops, yogalessen en andere 
cursussen organiseren, die de geestelijke en lichamelijke 
rust van bezoekers ten goede komen, evenals dag uit-
stapjes voor bejaarden en scholen om iedereen op een 
leuke manier educatieve voorlichting te geven over dieren 
en natuur. Dit zal gebeuren in een ruimte met uitzicht 
over het domein en op de olifanten.
Alle werkzaamheden zullen in het kader staan van echte 
duurzaamheid en in samenwerking met de lokale handel.
Hoewel we volledig afhankelijk zijn van fondsen, komen 
we stap voor stap dichter bij ons doel.
Maar we hebben jullie nodig om de olifanten te helpen.
Dus willen jullie  helpen of doneren, alvast hartelijk 
 bedankt ervoor!

www.elephanthaven.com/nl/help-mee/doneren

De defi nitieve plaats is nog niet vastgesteld, er wordt nog onderhandeld, 

maar “het is wel in de Haute Vienne.” (red.) 
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OLIFANTEN

Tony Verhulst

Een welverdiende rustige 

oude dag voor olifanten
Oprichting van rustoord voor olifanten in de Limousin in voorbereiding

Op het ogenblijk leven er zo’n 141 olifan-

ten in circussen en 540 in dierentuinen 

in heel Europa. Eén voor één voeren de 

Europese landen een verbod in op olifan-

ten in circussen. De olifanten terugsturen 

naar hun land van herkomst is niet altijd 

realistisch, hen een veilige thuishaven 

bieden in Europa is dat wel. 
Sofi e Goetghebeur en Tony Verhulst
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MUZIEK
Anke de Bruyn
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Alice in Wonderland

De pauze is er om geld op te halen 
voor het comité des animations. 
 Buiten worden drankjes verkocht.  
De regen is even opgehouden en het 
is aangenaam koel geworden. Het 
schemert in het dorp. Mensen staan 
in groepjes te kletsen – je hoort 
naast Frans ook Engels, Nederlands, 
Duits, wat Vlaams. De aangekondigde 
tien minuten pauze worden een half 
uur en tegen elf uur is het concert 
 afgelopen. De mevrouw van de or-
ganisatie nodigt het publiek uit om 
samen de heuvel af te dalen en in de 
salle des fêtes het glas te heffen. 
Daar staan uiteindelijk tien mensen 
rondom de champagne en de taartjes 
die de mevrouw van de organisatie 
zelf gebakken heeft. Niemand heeft 
er last van dat de nazit niet druk-
bezocht is. Als ik om middernacht 
onder de natgeregende bomen naar 
de auto loop, voel ik me weer eens 
Alice in Wonderland. Aangelicht:  
de wanden van eeuwenoude stenen 
huisjes, een overhangende rots mid-
den in het dorp met een wasplaats 
eronder, uitgesleten traptreden naar 
de kerk op de heuvel, de hoofdweg 
als een slecht onderhouden fi etspad. 
Hoe kom ik hier nou weer terecht, in 
dit land waar de tijd heeft stilgestaan, 
omringd door het geluid van een 
druppelend bladerdak en verder niets. 
De rit terug naar huis leidt door 
 donkere stukken bos en over land-
weggetjes waar de waterdamp dik 
opstijgt uit het asfalt. Kikkers sprin-
gen in het licht van de koplampen, 
een das steekt waggelend over. De 
volle maan hangt vaag zichtbaar 
achter een sluier van wolken.
Allemaal dankzij de muziek. •

Anke de Bruyn is 
muziekpedagoog 
en koordirigent. 
Ze organiseert 
 zangvakanties. 
www.papageno.net

Emigreren voelt alsof je net 
brug pieper bent geworden op 
de middelbare school. Net als 

toen wandel ik nu, in het nieuwe 
thuisland, met open mond door een 
compleet nieuwe omgeving, die in-
eens mijn dagelijks leven is geworden. 
Nieuwe gezichten om te leren kennen, 
een nieuwe cultuur om me eigen te 
maken. 

Wat mijn werk betreft heeft die 
 cultuur veel met muziek te maken. 
Daarbij kom ik weleens voor ver-
rassingen te staan. Bijvoorbeeld dat 
heel veel Fransen hartstochtelijk van 
gospel blijken te houden! Chansons, 
mooi hoor, maar gospel! Dat spreekt 
pas echt tot de âme, wordt er ver-
zucht. Amerikaanse gospelgroepen 
worden naar Sarlat gehaald, een 
toonaangevende gospel-pedagoge 
uit Toulouse brengt jaarlijks een gro-
te groep amateurzangers in extase 
met inspirerende workshops in een 
piepklein dorp in de Lot. Gospel is 
alive, zelfs tot in La France Profonde. 
Ook het zevenkoppige groepje dat ik 
sinds een jaar coach, heeft het gospel-
virus. De dames zijn zo enthousiast 
dat ze optredens afspreken die ze 
 vocaal maar nauwelijks aankunnen – 
zingen in de open lucht is bijvoorbeeld 
een precair ding dat je maar beter 
aan een grote groep zangers kunt 

overlaten, of aan professionals. 
 Daarom is het een zegen dat de Lot en 
Périgord bezaaid zijn met Romaanse 
kerkjes die met hun akoestiek de 
scherpe randjes mooi glad strijken. 

Wachten op de burgemeester

Het concert in Milhac is dan ook een 
groot succes. Na een half uurtje 
wachten op de burgemeester beginnen 
we om negen uur met ons programma. 
De gospeldames zien er fi er uit in hun 
kleurige gewaden – er zijn twee heel 
donkere, exotisch ogende zangeressen 
bij, goed voor het groepsgeluid en 
het oog wil natuurlijk ook wat. Met 
opgeheven hoofd en brede borstkas 
staan de ladies te zingen. Terwijl 
 buiten een zomerse regen op het 
middeleeuwse dorp dendert, zit het 
publiek met de hoofden mee te wiegen 
en bromt er af en toe iemand mee 
met een rock’n’roll-versie van Walk 
With Me, Lord of de gitzwarte blues 
Go Down Moses. De mevrouw van de 
organisatie staat na elk nummer op 
om het applaus kracht bij te zetten. 
Omdat de kerk erg klein is, zit ik met 
mijn pianokruk bijna op schoot van 
de mensen op de eerste rij, die na de 
liedjes gezellig met me beginnen te 
praten. ‘Dat was mijn favoriete gospel’, 
‘Speel en zing je nou tegelijk?’ en:  
‘Er is toch wel een pauze?’

Praise The Lord 
en France Profonde




