Speciale Belhameluitgave

200 jaar WATERLOO

WATERLOO ANDERSOM
De Belgische uitgave van een EUROMUNT ter herinnering aan de SLAG VAN WATERLOO heeft geleid
tot een diplomatieke rel met Frankrijk dat zich geschoffeerd voelt door de afbeeldlng van de (Dietse)
LEEUW VAN WATERLOO.
Het oprakelen van de perte totale van ‘Le Plus
Grand Fils de France’ (met 6 miljoen lijken op zijn
kerfstok - de paarden niet inbegrepen -) wordt in
Frankrijk nog steeds aangevoeld als een stekende
aambei of zo u wil als een klets in ‘t gezicht.

Het Euromunt-incident kwam bij de Fransen des te
pijnlijker aan daar de Belgische staat sinds de jaren
1980 eigendom werd van Frankrijk door de uitverkoop van de SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE en
- later - ook FORTIS en ELECTRABEL.
Zeg maar ‘Waterloo en sens inverse’! Bij deze weten wij nu meteen waarom er géén BOERENKRIJGPOSTZEGEL mocht gedrukt worden in 1998... terwijl dat wél kon in 1995 ter herinnering aan de
Franse overwinning van 1745 te Fontenoy!
Ieder jaar wordt NAPOLEON’S PRAALGRAF in de
Dôme des Invalides te Parijs in de presidentiële

Niet alleen de FÜHRER
maar ook diens personeel
op toeristische uitstap
bracht hoofs bezoek
aan de graftombe
van de Grote Corsicaan.

bloemetjes gezet, iets wat we nog niet zo meteen
zien gebeuren in een mausoleum te Berlijn voor
HITLER...
Dezelfde die, allicht goedgemutst na de zegeparade op de Champs Elysées (I940), zijn respekt
kwam betonen aan zijn FRANSE ALTER IDEM die in
1805-1813 gans het Duitse rijk bezette en o.a. de
Pruisen naar het OOSTFRONT stuurde!
Nu ja, ome Adolf was dan ook een vergevingsgezinde en gemütliche Oostenrijker...
Het toppunt is wel dat gans die diplomatieke heibel op een spijtig MISVERSTAND berust: de Waterloomunt was natuurlijk bedoeld als HULDEBETOON
aan Napoleon, hetgeen overigens een jaarlijkse
traditie is in gans Franstalig België. Uitbundig in
ere gehouden, geüniformeerd, met vlag, trom en
buskruit, tijdens de ‘Marches Militaires entre Sambre et Meuse’ en op de ‘Morne Plaine’ van Waterloo.
C. Alberts

“DRIE MILJOEN MANNEN GAVEN IN TIEN
JAAR TIJD HUN LEVEN VOOR EEN ENKELE
MAN” (*)
(Markies DE LA FAYETTE over Napoleon)
“WAT BETEKENEN 1 MILJOEN MENSEN VOOR
IEMAND ALS IK?” (NAPOLEON tot METTERNICH)
De TWEE MILJOEN tegenstanders die dezelfde Napoleon
het hoekje om hielp worden echter door de markies niet
vermeld en al evenmin het aantal burgerlijke slachtoffers
waarvan blijkbaar geen cijfers bestaan. Of vindt men het
onnodig die vrij te geven? Nochtans konden onze voorouders in 1914 terugblikken op 1815 en het OEUVRE
van NAPOLEON zoals wij nu na 100 jaar terugblikken op
W.O.1.
Daarom deze korte schets van hoe het er aan toe
ging ‘achter de frontlijn’, uit het Franse maandblad ‘Le
Crapouillot’ hors série no 8, 1969. Speciale uitgave ‘NAPOLEON CET INCONNU’, die de minder fraaie kanten van
de nationale held in de verf zet.

LES REPRESAILLES
Het Franse leger krijgt af te rekenen met sabotage en
aanslagen wat resulteert in hevige represailles.
We trachten zo getrouw mogelijk te vertalen.
“(…) Wanneer de daders niet konden gevat worden namen de Fransen meestal hun toevlucht tot collectieve
strafmaatregelen die uitliepen op het platbranden van
dorpen of volledige stadskwartieren en het afslachten
van de inwoners. (…) Doorgaans besliste het oppercommando zelf over de solidaire verantwoordelijkheid van de
bewoners van een regio waar duidelijk door de bevolking
hulp werd verleend aan partizanen en beval standrechtelijke executies na een parodie van rechtspraak (…)
Dit leidde tot het aanleggen van gijzelaars-reserves de

welke men fusilleerde telkens er zich een aanslag voordeed.
In afwachting crepeerden veel van die gijzelaars in gevangenschap of werden als dwangarbeiders ingezet bij verdedigingswerken. De weerstand in Spanje, Italië, Tyrol,
Zwitserland en Rusland was heftig. De Franse troepen die
zich b.v. in 1798 te STANZ in ZWITSERLAND bevonden en
er werden aangevallen door vrouwen, priesters en kinderen, hebben daar 63 mensen vermoord die toevlucht in
de kerk hadden gezocht. Het ORADOUR van Zwitserland.
Zowat overal in de bezette gebieden kwamen dergelijke
daden bij herhaling voor en dit tot op het einde van het
keizerrijk. (…)
Dat de Russen de represailles op de plaatselijke bevolking niet licht zullen vergeten gaat terug naar het feit dat
de ‘GRANDE ARMEE’ iedere Russische boer als een potentiële moordenaar beschouwde. De Russische regering
had wel, in strijd met de ‘oorlogsregels’, iedere burger
opgeroepen partizaan te worden. (…)
Er werden ook uitroeiingskampen georganiseerd. In
SPANJE werden de gevangenen door het Franse leger
aan een uithongeringsregime onderworpen. Dit in combinatie met zware en uitputtende arbeid zorgde voor
een erg hoog sterftecijfer. Daar bovenop werd fysieke
ongeschiktheid met de dood bestraft. Op die manier verdwenen volledige groepen gevangenen. (…)
Er bestonden ook strikt politieke kampen zoals o.a. in
de omgeving van HAMBURG waar Duitse verzetsmensen,
samen met ongevaarlijke notabelen, in schuren werden
opgesloten om er op stro te creperen, voor zo ver ze niet
als gijzelaars geëxecuteerd werden. Een groot aantal notabelen heeft het niet overleefd” (einde citaat)
(*) De drie miljoen mannen waarvan de La Fayette
spreekt waren voor een groot deel opgevorderden (conscrits) van verschillende nationaliteiten uit de bezette
landen en uit vazalstaten. Ondermeer Vlamingen, Hollanders, Wurtembergers, Saksen en zelfs Pruisen!

Francisco de Goya brengt hier een represaille-fusillade door Franse troepen in Spanje in beeld.
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GEVOLGD DOOR DE
GROGNARDS VAN NAPOLEON...

UIT HET PRIVE PRENTENKABINET

Als onweerstaanbare charmeur...

met de hulp van het orakel...

en de zegen van Paus en Allerhoogste ... heilig verklaard op 14/08/1802

Met de troonopvolger minzaam spe-

lende met de soldaatjes, tot op St-Helena toe...

De Führer... heu,
l’ Empereur groet u !
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