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Het Veld van Eer

Een kerstverte].].ing

l.eo Knoops en Wim Knoops

If you want the old battalion
I l<now where it is,
I (rJ]otr where lt !-s,
I know Írhere lt is.
If you want the old battaTLon
I knov where it is,
It's hanging on the o7d barbed wire.

I sav them, I saw them,
Ílangiítg on the o7d barbed wlre.
I saw them, I saw them,
Eanging on the old barbed wire.

Engels soldatenlled uit de Eerste lÍere1doorlog.

CapeIIe a/d Ussel en Rotterdam, oktober/november 1994



Proloog

De bijzondere en in vele opzichLen hoogst bizarre geschiedenis die ik thans
aan dit papi.er wil toevertrouwen, vindt zijn oorsprong voornamelijk in nijn
eigenaardige ge\íoonte om van een bepaalde gebeurtenis, hoe klein, vreemd,
of ver verwijderd geJ"egen in de spelonken van de geschiedenis die ook mag
zijn, LeLterlijk a1les Le villen r,reten. Rust kan ik pas weer vinden als de
Iaatste details zijn opgehelderd, de verhuLlende sluiers weggerukt. De
precieze feiten, daar gaat het om.

Aanvankelijk bezat ik een breed ontvikkelde belangstelling, die zích over
meerdere terreinen van de wereldge schiedeni s uitstrekte. Naarmate de jaren
echter vorderden, begon mijn interesse zich meer en meer te vernauiíen tol
de Eerste Iíereldoorlog, en in een later sladj-um kon alleen de gruwelijke
loopgravenoorl og aan het westelijke oorlogsfront zich nog in rnijn morbide
interesse verheugen. Alles zocht ik nE, niets zag ik over het hoofd, nooit
rustte ik voordat de exacte locatie van een gevecht shande f-ing door mij in
kaart was gebracht.

Ik geef toe, het kLinkt dwangmatig, en dat is het ook. Het is mijn aard.
lfaarom zou een mens anders door de vervallen loopgravens tel s el s dwalen, en
grauwe Engelse kerkhoven in Noord-Frankrijk bezoeken? A1 sinds jaren ben ik
echÈer gestopt met het achterhalen van de oorzaken van mijn rusteLoos
zoeken, dj-t achterna jagen van op het eerste gezicht onbeduidende, vreemde
en gewelddadige voorvallen uit een obscuur verleden.

Bij de personen in mijn directe omgeving, zoals mijn fanilíe, vrienden en
collega's, leverde ne dat bij het k1iÍmen der jaren het predikaat van een
zonderling op, een onaangepast persoon, van iemand die met het alledaagse'
het normale zo men wil, niet tevreden r{as, meer wilde, die doorging waar
anderen afhaakten, of onverschillig de schouders ophaalden.

Ze zullen wel gelijk hebben, ik weet het nlet. Oordeelt u daarover zelf bij
het Lezen van de hierna volgende bladzijden.



2. Buiten het dorp IIameI, Picardië, rrri jdag 24 december 1993

Zoals bekend Leidde het vastlopen van de Duitse opmars in de Eerste
Iíereldoor1og, dwars door Belgié, reeds in november L914 tot een algehele
verstarring van het front, dat zi.ch op den duur uitstrekte van de Belgische
kust door heel Noord-Frankrijk Lot aan de Zwitserse grens.
Reeds eerder had ik af en toe mijn vakantie benut om plaatsen te bezoeken
waar hevig was gevochten, Vorig jaar rond de Kerstdagen was ik voor het
eerst in de gelegenheid een deel van het front te bezoeken, waar ik altijd
aI eens heen had gewild, omdat ter plaalse een stuk voormalig slagveld door
de overheid i-n de oorspronkelijke staat is bewaard, dus J-oopgraven van de
Duitse en de geallieerde troepen, meL het ertussen gelegen stuk
niemand s land -

En zo liep ik op de mi-ddag van 24 december 1993 moederzieL alleen door de
uitgestrekte verlatenheid van de Picardj.sche velden tot ik aan de hand van
een bescheiden bordje nieL ver van het dorp Hamel tenslotte het doel van
mijn tocht bèreikte.
Aanvankelijk passeerde ik slechts enkele slecht onderhouden loopgraven,
gedeeLtelijk ingevallen en door struikgewas overwoekerd. Hier en daar
bevonden zich nog stukken roestig prikkeldraad. Verderop evenweL lagen wel
degelijk de in de oorspronke li. j ke staat herstelde loopgravenstelsels.
GeJ-ukkig, want het r,ras een sombere decemberdag, en binnen een uur zou het
te donker zijn on nog veeL te kunnen onderscheiden.
Terwijl ik urij behoedzaam op de modderige bodem liet zakken van een
loopgraaf van de eerste Britse linie vroeg ik mij af of er soms in de buurt
nog meer toeristen zoals ik zouden rondscharrelen, De loopgraven vormden
ter plaatse een waar doolhof, met allerlei verbinding sgangen, en zo er al
nog meer bezoekers zouden zijn, dan lías er toch, zo dacht ik, weinig kans
dat ik ze zou tegenkomen.
Dat bleek toch een vergissing. Terwijl ik door de i-nvallende duisternis
staarde in de richting van de iets hoger gelegen Duitse linies drong
plotseling een onmiskenbaar geluid tot me door: naderende voetstappen van
iemand die door de blubber Ioopt.
Ik draaide me om in de richting van het geluid, en weldra zag ik in de
schemering een rijzige gestalLe naderen. Een rlan van middelbare leefLijd,
gekleed in een wijde overjas met epauletten op de schouders. Hij maakte een
militaire indruk, nog versterkt door de platte uniformpet met een insj.gne
dat ik in de schemering moeilijk kon onderscheiden. Ifaarschijnlijk een
veldwachter, of een soort opzichter van dit park, meende ik. Maar tot mijn
verrassing sprak hij me niet in het Frans aan, maar in het Engels.
"Good evening sir. I{elkom in de Britse loopgraven, sir. VolgÈ u nij. Deze
kant op, sir. "
Ik had er nooit bij stilgestaan dat in een dergelijk miLitair momment
mensen werkzaam konden zijn net een soort gidsfunctie, Net zoals in de
Tower in Londen de Beefeaters, gepensioneerde militairen, die de bezoekers
rondleiden en vergasten op allerlei macabere bijzonderheden. Ook deze man
leek nij een voormalig militair, gezien zijn hele voorkomen en manier van
praten.
Zonder te kijken of ik hem wel volgde marcheerde hij doelbewust door het
nodderige gangenstelsel voor mij uit, om na enkele honderden meters, op een
punt !Íaar de loopgraaf een scherpe bocht maakte, halt te houden. Een
nieuwe, Iangere loopgraaf strekte zich voor ons uit. Mijn begelei.der maakte
een wuivend gebaar ,

"Hier j.s heL gebeurd, sir. Kerstavond 1914. Precies 79 )aar geleden, op de
kop af. "



Ik staarde hem nieuwsgierig aan. Wat precies bedoelde hij?
Maar de ander vervolgde, zonder op mij te letten: 'christmas Eve, 1914.
lleihnachten aan Duitse zijde... Die avond zwegen de Írapens.'
Hij tuurde over de rand van de loopgraaf in de allengs dichter wordende
duislernis.
"De gedachte aan oorlog op Kerstavond stuitte de ge\,rone soldaten tegen de
borst, Er deed zich iets wonderlijks voor... Zovel aan Duitse als aan
Engelse kant verlieten de soldalen hun stellingen.., ongelirapend I Ze liepen,
over het niemandsland, naar elkaar toe, en tot verbijstering en afgri.jzen
van hun officieren ríensten ze elkaar gelukkig Kerstfeest. 0p dat moment... "
Mijn gids draaide zich om en keek nij op eigenaardige wijze aan.
"0p dat moment had de oorlog afgelopen kunnen zijn Begrijpt u, sir? De hele
Eerste lJereldoorlog had op dat moment gewoon beëindigd kunnen worden. Als
de soldat.en besloten hadden er eenvoudigweg mee op te houden, llat hadden
dan hun generaals nog kunnen doen? Het was in hun, ver van het front
geLegen, hoofdkwartieren gedaan geweest met hun mensenslachtingen...
Machteloos waren ze geweest, Maar gelukkig, er irerd snel ingegrepenl"
Hij knikte langzaam. "Krijgstucht. Di.scipline. De baLal j ons commandant die
over deze frontsector het bevel voerde gaf ogenblikkelijk bevelen uit dat
alle soldaten uit de fronttinie zich volledig bewapend in hun stellingen
moesten opstellen en zich gereed houden voor een stormaanval.., Aan Duitse
kant gebeurde iets soortgelijks. En diezelfde avond nog, Kerstavond sir,
kwam het aanval s c omnando . "
Hij zweeg. In de loopgraaf waarin wij stonden was het nu dermate donker
geworden dat ik hem nog ternauwernood kon onderscheiden. vaag zag ik zijn
arm oÍtroog gaan en in de verte wijzen, richting Duitse stellingen.
"0p deze plaats, sir, gingen de manschappen van het derde baÈaljon van de
Royal SuffoJ"k Fusiliers 'over the top"... Niemand, werkelijk niemand is
teruggekeerd. wie niet meteen door het Duitse vuur werd neergemaaid, maar
erin slaagde het víjandelijke prikkeldraad te bereiken, vond daar alsnog de
dood. De enige overlevende was de coÍnnandant., die het aanvalsbevel had
gegeven. . . "
Met zijn linkerhand wees mijn gids langs de wand van de loopgraaf, di-e zi.ch
kaarsrecht voor ons uj.Èstrekte, honderden meters lang, aan beide zijden
voorzj-en van houten stutten en aan de bovenrand afgewerkt met vele
zandzakken. nPrecies hier sir, waar wij nu staan, stonden de manschappen
dicht opeengepakt, schouder aan schouder, de helmen op, de ríapens in de
hand, in afwachting van het signaal ... gespannen tot het uiterste... in de
lretenschap dat de meesten nog naar een paar minuten, of minder, te leven
hadden... ziet u het voor u?"
Hij maakte een suggestief gebaar, en inderdaad was het net of ik de
geslalten van de ten dode opgeschreven rulnnen plotseling voor mij zag. De
suggestie r.rra s dermate sterk, dat ik de neiging om een goed heenkomen te
zoeken moest onderdrukken. Ik verbeeldde me zelfs het metalen geraÍmel van
de vele ríapenen te horen, het zenuwachtj.g gefluister van de soldaten, en
ver weg, op de achtergrond het gèdonder van z!Íaar geschut aan het
Írestelijke front . . .

"Het gaat gebeurenl' De stem van mijn metgezel trilde van emotie, nBoort u
dat? Dat kanongebulder? Dat is onze artilleriel Zo direct valt alles stil,
en dan is het moment daarl "
Hij liep druk op en neer, achter de doodstil wachtende gestalten 1angs, die
ik nu heel duidelijk, ondanks de duisternis, kon onderscheiden. Hj-j wíerp
een blik op een ouderwets horloge dat hij onder zijn jas vandaan haalde en
lreer lregs tak.
Ik staarde verbijsterd voor me uit, ontzet door wat ik zag, of meende te
zien. Hadden dan mijn familie en vrienden toch gelijk? I{as ik bezig mijn



verstand te verliezen, gek te worden? Of was dit het resultaat van een
overspannen fantasie, stond ik te dagdromen, Liet. ik me teveel meesLepen
door de suggestieve uitleg van mijn begeleider?
Het kanonvuur was in ieder geval- plotseling opgehouden. Mijn mysterieuze
metgezel trok zich de pet diep in de ogen en schreeuwde een onverstaanbaar
militair comrando.
Oruniddellijk kwamen de starre spookgestalten in beweging. Voor mijn ogen
zag ík ze tegen de wanden van de loopgraaf onhoog klauteren en zi-ch over de
rand werken. Ze lraren verdwenen. nover the topl'
Toonloos klonk de stem van de suppoost, of wat voor figuur mijn metgezel
ook was .

"Ze zí jÍL Í'eg, sir. Allemaal. zo gingen ze hun einde tegemoet. op bevel van
hun majoor. Ieder jaar op Christmas Eve moet ik dit meemaken. "
De betekenis van deze laatste woorden drong niet dadelijk tot me door.
Sukkel die ik was. Om niet te vermoeden...
"zoals ik aL zeí, sj-r,' vervolgde de ander, "er ríaren geen overlevenden '
Geen enkete, behaLve de coÍmandant, die zijn manschappen "over the top'
joeg, maar zeLf achlerbleef. "

"En die coÍmandant..." vroeg ik, nog steeds ongelovig in de duisternis
turend, in de richting waarin de rampzali-ge soldaten van de Royal Suffolk
Fusiliers hun einde tegemoet gelopen r^raren.
"Die coÍmandant, n hoorde ik mi.jn gids achter mij op vlakke toon zeggen'
ndie conmandant raTa s ik, sir, Majoor Thomas Reginald Preston, bevelhebber
van het derde bataljon der dappere Royal Suffolk Fusiliers.. 

"'Een onuitspreketijk kJ-an gevoel van walging beving uri.j. Koud zweet brak mij
uÍt, en langzaam draaide ik nij om.
Ik was alleen, Van rrijn metgezel was geen spoor meer te bekennen.
Ik zocht steun aan de achter mij oprijzende wand van de looPgraaf. Daar
rraren, nog vaag zichtbaar in de modderige bodem, twee paar voetsporen' van
mij en van mijn metgezel... En er liepen er geen in de andere richtingl

Ik herinner nij niet meer hoe lang ik er over gedaan heb mijn hotel weer te
bereiken. Alleen nog het bezorgde gezicht van de eigenaar.
'Wat is u in vredesnaam overkomen, monsieur? U ziet eruit alsof u een geesL
hebt gezien l "
Het leek me beter daar geen corxmentaar op te geven. Ik bestelde een glas
cognac en nam dat mee naar mijn kamer om daar te trachten weer wat lot
mijzelf te komen. Buiten kLonk vaag klokgeluí, dat de gelovigen opriep naar
de Nachtmis, Het was Kerstavond 1993, in Picardié...

In de dagen die volgden deed ik - met de grootste behoedzaamhei.d - navraag
in de omgeving, en kleam er geleidelijk achter dat, aL zo lang als men zich
in de streek kon herinnneren, verhalen de ronde deden over een mysterieuze
verschijning in de buurt van de loopgraven, verteld door bewoners van het
dorp en de omstreken die "majoor Preston", of wie of lrat het ook geweest
was, gezien hadden. En onveranderlijk op 24 december, Kerstavond...

Maanden verstreken, zonder dat ik er in slaagde het voorval uit nijn hoofd
Le zetten. ik wilde er, koste waL kost, meer van r4reten.
Had er aan hët front inderdaad ooit een Ínajoor Preston gediend? Daar moest
achter te korren zijn, en ik wist in elk geval hoe.
op de hele !íereld is slechts één plaats !Íaar men alles, maar dan ook alles
rreet van de Eerste líereldoorlog. Het zou nog even duren voor ik gelegenheld
zou hebben die plaats te bezoeken, rnaar dat ik erheen zou gaan stond vast:
Londen. Het Imperial War Museum.



Lambeth Road, Londen, woensdag 21 december 1994

Hoewel ik van plan r.ra s geroeest in de nazomer vrije dagen op te nemen om
naar Londen te gaan, duurde het in werkelijkheid, door mijn drukke
werkzaamheden bij een gigantische verzekeringsmaatschappij, tot december
eer ik in de gelegenheid was tijd vrij te maken voor urijn onderzoek.
Vanaf Zestienhoven vloog ik met de "City-Hopper" naar Londen, om vanaf
Heathrorv met de Underground naar het centrum te reizen.
In South Kensington, niet ver van de Royal Albert HalI, nam ik een
hotelkanrer, en nog diezelfde ochtend begaf ik me naar het Imperial Iíar
Museum.
Mijn reislectuur werd zoals gebruikelijk gevormd door een boek over de
Eerste ÍIereldoorlog. Het laatste hoofdstuk eindigde met een beschrijving
van de gevechtshandelingen van ej.nd december aarr de Britse zijde van het
Í/íesteli.jke front. Voor de zoveelste keer las ik de passage:

"In de namidddag van de 24e december 1974 gaf een bataT jonscomtandant de
opdracht tot een frontale bestorainq van de Duitse loopgraven, nadat een
veel te kort inTeidend artiTTeriebombardement hier en daar gaten had
geschoten in de formidabele Duitse prikkeldraadversperringen. lerwijl de
schener sneT inviel, bevestigden de soldaten hun bajonet op het geveer en
vlogen de eerste Tichtkogels de lucht in. De onderofficieren trokken hun
pistolen, brulden 'Make readyl' en hielden hun horToges in de gaten. Om

precies 17.o0 uur ging het geheTe bataljon, ruim 600 nan sterk, "over the
top', dat wi1 zeggen dat de nanschappen, na het weerkLinken van de
tluitsignalen van hun officieren, gelijktijdig uit de loopgraaf kTauterden
en in gesloten formatie op de Duitse stellingen begonnen aan te vallen.
Eet werd een regeTrechte slachting. Ealverwege het niemandsTand, die 200
meter brede strook grond gelegen tussen de beide Loopgraaf stel sel s, was al
driekwart van de eoldaten neergenaaid door de goed opgestelde Duitse
mitraiTleurs. IIet restant vond zijn einde in het Duitse prikkeldraad.
Nienand van de ruim 600 aanvalTers keerde terug; die 24e december 1914 ging
de geschiedenis in als de dag van het veÍdvenen bataljon."

Het "verdwenen bataLjon",.. Een intrigerende benaming, peinsde ik. En die
commandant, zou dat wellicht die mysterieuze nmajoor Preston" gerteest zijn?
Het antwoord op vooral deze vraag hoopte j.k te vinden binnen de grauwe
muren van. . .

Ik werd in rrijn gedachten onderbroken toen het treinstel van de Londense
Underground waarin ik me bevond, piepend en schuddend tot stilstand kwarn in
het station ELephant and Castlè aan het einde van de Bakerloo Line, gelegen
op de zuidelijke Theemsoever. Ik borg het boek op en stond op. Door de
andere passagiers die eveneens uitstapten liet ik mij rreeleiden naar de
uitgang, de trappen op.

Londen.. . De Í'inter had reeds bezit genomen van de straten, die gehuld
lagen in een dichte mi.st. Enkele verdorde bladeren, afkomstig van het nabij
gelegen park, ritselden door de straten. Het was ijzig koud.
Ik hoefde me slechts kort op de omgeving te oriënteren - hoe vaak was ik
hier al niet geweestl - en liep toen via de Saint George's Road linksaf de
Lambeth Road op. 41 snel doemde vanuit de mistflarden de koepel van een
groot en grijs gebouw op, r{aarvan het uitgestrekte park werd gedomineerd
door t!Íee op een affuit geplaatste enorme scheepskanons.
Het Imperial llar Museum bood korton een weinig vrolijke aanblik, en vormde
daarmee een perfect onderkomen als opslagplaats van ruim een eeuw Britse



geschiedenis van onvoorstelbaar lijden, dood, verwoesting en van alle
andere ellende die oorlogen met zich mee konden brengen. En dan vooral de
EersLe Wereldoorlog.
Vanaf het toegangshek op Lambeth Road nam ik het imposante gebouw in
ogenschouw, Daarbinnen bevond zich, ergens, een klein stoffig kantoor, waar
een nan huisde over wie allerlej. sterke verhalen de ronde deden. IIij wist
a1les, maar dan ook werkelijk alles van de Eerste tlereldoorJ-og, waarmee hi-j
zich dag en nacht bezig hield. Het gerucht ging zelfs dat hij de nacht
doorbracht in het muser:m, en regelmatig ronddwaalde in de uitgestrekte
kelders van het gebouw, !Íaar een heel Brits loopgravenstel se 1 op vare
grootte was nagebouwd. In Engeland zijn zulke dingen nog urogeJ-ijk.

Niet alleen het kantoor van Dr. Septimus Haríthorne !ía s stoffig. Zijn hele
verschijning ría s dat, van zijn dunne, pluizige haar, zijn ordeLoze,
verkreukelde kostuum en oude schooldas, tot zijn kale schoenen toe.
Even had ik, toen ik hem verzocht had om de dodenLijst van de "Royal
Suffolk I'usiliers", verwacht dat hij de reden van mijn verzoek zou wilLen
weten. Maar zo groot rsa s de onvers toorbaarheid van deze "Right honourable
senior membe r of the Imperial wargraves Cotrmission', dat hij zelfs geen
wenkbrauw had opge trokken.
Ik prees mezelf gelukkig dat aan deze bejaarde Brit de vervlakkende vraag
naar het nut van bepaalde soorten kennis was voorbij gegaan. Hij zou
vraarschijnlijk niet eens de vraag begrepen hebben. Kortom, hij was een
fantastische kerel waarmee ik het uitstekend kon vinden. Ik paste er
overigens wel voor hem dit te vertellen; ongetroijfeld zou hij dat "not
done" hebben gevonden. we begrepen elkaar, dat rra s voldoende.
Nadat ik de zÍrarte linten met gepaste eerbied had losgestrikt, begon ik de
vele paperassen door te nemen. Dodenlijsten, soldatenbrieven, posthuum
toegekende onde r scheidingen, legerorders, dagrapporten, het dossier bevatte
de gebruikeLijke zaken. Ik zocht de naam van de najoor. Niets. In ieder
geval geen overl i j densbericht . Nogmaals nam ik de stukken door. I,Íaarom had
die officier dit gruweJ-ijke bevel gegeven? I,Iat !Ía s er met hem na de aanval
gebeurd? Í,Íeer vond ik niets, Heel vreemd..,

Dr. Septimus Hawthorne, de eminente geleerde, rsa s zonder dat ik het had
bemerkt dichterbij gekomen en wierp een sombere blik op de archiefstukken.
Hij leek mijn gedachten geraden te hebben.
"Merkwaardig, vindt u ook ni.et sir, dat bevel tot een aanval op Christmas
Evel' Hij vouwde een stafkaart uit L914 open en priemde met zijn rechter
wijsvinger naar een bepaalde frontsector. "Kijk, hier sPeelde het zich af.
Iets ten noorden van het dorpje Hamel. Ik za1 u een copie van deze kaart
meegeven sir, Zoa1s u veet zijn de loopgraven er nog bijna geheel intact.
Het verhaal gaat dat de inwoners van de streek de plek mijden, waarom, dat
is niet bekend, aI heb ik mijn vermoedens."
Ik keek de oude man recht in het gelaat en kreeg het vreemde gevoel over me
dat deze bejaarde archivaris meer over deze geheimzinni-ge zaak rsist dan uit
de stukken kon r,rorden opgemaakt. Was er wellicht een persoonlijke
betrokkenheid? Ik moest het weten,
"Dr. Hawthorne, mag ik u vragen..." begon ik aarzelend, maar hij onderbrak
met met een gebaar, en zei:
"Iíeet u, in a1 die jaren bent u de eerste die zich zo diepgaand met deze
zaak bezighoudt. Ik merk wel dat uw bedoelingen oprecht zijn.'
Ik schoof vol spanning naar het puntje van mijn stoel, want ik begreep dat
na deze inleiding meer ging komen.
HanTthorne nam tegenover me plaats. Hij zuchtte enkele ralen diep, en keek
rne Lange tijd aan, nadenkend, twijfelend, aarzelend hoe zijn ongetwijfeld



merkwaardige verhaal te beginnen. Minuten verstreken.
'Hier voLgt de hele geschiedenis, luister, " zo begon hij ten sLotte. "Mijn
ouders trouwden in juLi. 1914, In april 19L5 werd ik geboren. In augustus
1914 neldde mijn vader zich als oorl og svrijwilliger voor de Royal Suffolk
FusiLiers. De idee was tosn nog dat voor Kerst de oorlog voorbij zort zíj,tr.
Iedereen rdilde er Èoen bij zijn, moet u begrijpen. Het enthousiasme voor de
oorlog was in die prachtige zomerrnanden van 1914 enorm. Het zou één grote
overwinningsparade naar Berlijn lrorden, juichten de kranten, en de mensen
geloofden het .

Gezien zijn maats chappeli jke achtergrond - hij was leraar klassieke talen
op een middelbare school - werd mijn vader als luitenant ingedeeld bij het
derde bataljon en vertrok een maand later per schip naar Frankrijk. "

Hawthorne wees anderrnaal op de stafkaart. "Zoals u wellicht bekend is,
vonden er in die bewuste frontsector op Christnas Eve verbroederingen
plaats met de Duitse soldaten, 1inj.e regimenten uit Hannover. A1 snel kreeg
de Engelse coEÍrÀndant, najoor T.R. Preston, er lucht van, Om de zaak in de
kiem te smoren, beval hi.j die zel fmoord-aanval , waarvan hij wist dat
niemand ervan zou terugkeren. Hij zorgde be\,rust voor een veel Le korte
beschieting van de Duitse steLLingen door onze artillerie. Preston zorgde
er wel voor dat niets in de officiële stukken !Íerd vastgelegd."
Hardthorne keek me aan. "zou u versachlen dat zoiets als een verbroedering
tussen frontsoldaten zou worden gedocumenteerd in legerberichten? Vast en
zeker niet; het gold als slecht voor de moraal aan het Britse thuisfront.
ErI hèt gold zeker a1s slecht voor de carrière van op promotie beluste
hoofdofficieren, als majoor Preston en consorteÍr..."
Ik keek hem onderzoekend aan. Hoe kon deze geLeerde dit aLLes te weten zijn
gekomen? Hij scheen mijn gedachten geraden te hebben.
"U vraagt zic}. af hoe ik hier achter ben gekomen? Ik zal het u vertellen.
Mijn vader sl"aagde erin, vlak voordat die aanval begon, nog een briefje aan
een ordonnans mee te geven, waarin hij het waanzinnige van het geheel
schetste. Het bereikte mijn moeder, en zo is het later in mijn bezit
gekomen. Die ordonnans sneuvelde trdee dagen Iater."
"Dus u heeft er nooit iets aan gedaan?"
"I,Iat kon ik doen? Mijn moeder verhuisde kort erna naar Londen, waar ik werd
geboren. Ze overleed in 1939, zonder nog één keer teruggekeerd te zijn i-n
Suffolk" ze heeft altijd geweigerd om erover te spreken. Twee dagen nadat
ik in haar nagelaten papieren dat briefje vond, moest ik zelf als soLdaat
naar EEypte, waar ik tot 1945 ben gebleven. En daarna, ach... Toen ontbrak
me de behoefte in een oorlog te gaan zoeken, terlÍijl ik nog bezig was die
van mezelf te venÍerken. "

"En majoor Preston, wat gebeurde er met hem?"
"Dat is een vreemde zaak. Eerlijk gezegd, ik ircet het niet. Voor zover ik
heb kunnen nagaan, hier, op het archief, verdween hij zonder een spoor
achter te l"aten, nog diezelfde Kerstnacht. Aanvankelijk geJ-oofde men niel
dat hij gesneuveld rías, want hij bevond zich een kilometer achter het
front, in het batal j onshoofdkr,rartier. Hij werd gewoon nooit meer gezien,
dat is alles. Daarom werd uiteindelijk toch maar aangenomen dat ook hij is
gesneuveld. Een graf is echLer nooit gevonden.'
Ik knikte. "Inderdaad, zeer intrigerend. "
"U moet weten, niemand vist er in díe tijd het fijne van. Preston heeft van
het aanvalspLan niets officieels doorgegeven. Zijn bataljon verdween,
afgeslacht in het niemandsland, maar hij verdween eveneens, Zoiets brengt
de geruchtenmachine in werking. Er r^raren natuurlijk vermoedens, maar meer
ook niet. De zaak raakte na enkele maanden in de vergetelheid,'
Hawthorne zrqeeg. Nog altijd rustte zijn rechterhand op de stafkaart van de
frontsector die ons beiden zo boeide.



Ik stond op.
"Ik wil toch meer weten van die majoor Preston. Leeft zijn familie nog?
!íaar komt hi.j eigenlijk vandaan?'
Dat is niet zo moeilijk," zei Hawthorne. "Hij is geboren en opgegroeid in
een klein plaatsje in SuffoLk: Hatton Cross. Ik denk dat u het beste zelf
erheen kunt gaan. Het is een goede twee uur reizen, meÈ de trein. i
"Hatton Cross,n herhaalde ik, "Dank u. Ik ga er zo snel mogelijk heen. "
Ik keek op nijn horloge, en voegde eraan toe3 "Vanmiddag nog.'

"Over the top. "



Hatton Cross, Suffo1k, woensdag 2I- december 1994

De schemering begon reeds te vaIlen toen de trein het kleine station van
Hatton cross binnenreed. De dagelijkse dienstregeling met de noordelijk van
Londen gelegen graafschappen wordt onderhouden vanuit het station st.
Pancras, waar ik ruim twee uur tevoren op de trein van 13,49 uur rda s

gestapt. Hatton Cross was gelegen in het oostelijke deel van het graafschap
Suffolk, een rustig en landelijk gebied.
cezeten in de lrein had ik de situatie nog eens rustig overdacht. Het leek
me een goed idee eerst de plaatselijke parochi-ekerk te bezoeken om daar de
doop- en trouwregisters in te zien en navraag te doen naar eventuele
nabestaanden; ongetwijfeld zou de vicar die kennen. Mocht dit evennÍel niets
opleveren, dan zou ik een hotel voor de nacht zoeken om de volgende dag,
donderdag, mijn speurtocht op het gemeentehuis voort te zetten.
Ik liep het station uit, dat door zijn bouwstijl nog geheel de sfeer van
het Victoriaanse Engeland ademde, en wist dat het zoeken naar de kerk geen
probleem zou opJ-everen. A1 vanuit de trein had ik reeds op verre afstand
van het plaatsje de machtige toren boven de huizen van Hatton Cross zien
uitsteken. De hele streek, zo had èen brochure urij tijdens de reis geleerd,
was beroemd om zijn vele grote middeleeuwse kerken, soms gelegen in dorpjes
met maar enkele hondèrden inwoners. De bou!0werken vormden de sti-lle
getuigen van een rijk en gelukkig verleden.
Hoe anders moest dat hier eind decernber l-914 we1 zijn geneesÈ, bedacht ik,
door de smalle straatjes lopend, Loen dj.t dorp de rampzali-ge tijding van
het front bereikte dat honderden streekgenoten in één enkele aanval rÍaren
omgekomen? trIe1k een verdriet en leed moest zich hier in de dagen na
KersLmis 1914 hebben voltrokken. IrÍners het gehele bataljon was uit deze
streek afkomstig, was vanuit dit dorp gerecruteerd.
De laatgotische kerk Fenchurch sL. Paul was gebouwd in 1436 en deed dienst
als parochiekerk voor Hat.ton cross, zo vermeldde een bordje naast het
portaal. De afmetingen van het gebouw waren indrukwekkend. Een hoge,
robuuste vierkanten toren sLoot een langwerpig schip af, fn de kerk zelf
brandde li.cht; een flauw schijnsel viel door de glas-in-lood ramen naar
buiten, en gaf zicht op een klein kerkhof. zou ik hier, in deze gewíjde
omgeving, de oplossing van het raadsel vinden?
Tenri jl ik naar de vele grafzerken keek, die dicht opeenstonden, schoot me
plotseling iets te binnen. !,las het in Engeland geen goede gewoonte om de
namen van de gesneuvelden uit de diverse oorlogen op marmeren platen te
vermelden en die in de plaatselijke kerk op te hangen?
Ik liet mijn koffer achter in het kerkportaal, nam rrijn hoed af en trad de
kerk binnen. Talrijke kaarsen verlichtten het prachtige middeleeuwse
interieur. Het slank geribde tonge!Íelf was zo hoog dat het maar met moeite
in aI zijn gotische vornenpracht was te onderscheiden. Het rook in de kerk
naar kaarsen, was, wierook en ouderdorn,
Mijn eerste indruk was dat de kerk verLaten \,ras, naar daarin vergiste ik
me, zo bleek aI snel . Schuin achter me stond een in steÍmj.g zlrart geklede
heer met z'n rug naar me toe enkele boeken en brochures op een tafel" te
schikken. 0p het geluid van mijn voetslappen draaide hij zich om, zo te
zÍen blij verrast met de komst van eeÍ] kerkganger.
"Good afternoon, sir, hartelijk welkom in onze parochiekerk, sir. U bent
geloof ik niet uit deze streek meen ik, is het niet? Komt u onze prachtige
kerk bezichtigen? Als u een ogenblik geduld heeft, ben ik hier klaar, dan
kan ik u een korle rondleiding geven.'
ïk zag aan zijn priesterboord dat ik met een Anglicaanse geestelijke van
doen had. Ik stelde me voor en zei dat een kerkbez ichtiging inderdaad het
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doel van mijn komst was.
"Aangenaam sir. Prettig om eens een buitenlander op bezoek te hebben. Er
komen hier niet veel" toeristen, ríeet u. Tè ver van Londen, denk ik. Dat is
jaÍmer, want dan missen ze veel fraais. "
Hij J-egde enkel-e nissaals op een net stapeltje en vervolgde: "zo, dat is
klaar. Altijd een hoop drukte, die Kerstdagen. Maar ik doe het graag, aL
ruim 36 jaar. oh wacht, ik zal me ook even voorstelLen, wat onbeleefd van
me. Bothwell is de naam, vicar Jonathan Bothríe1"1 van de parochiekerk
Fenchurch St, Paul tè Hatton cross." Hij keek rne vriendeli.jk aan en vroeg:
"lÍilt u gewoon even rondkijken, of komt u voor iets in het bijzonder?"
Ik dacht even nai het leek me het beste om deze innernende geesteLijke maar
gewoon op de man af om informatie te vragen.
"Tja, waar ik eigenlijk hier voor ben is een historische speurtocht naar
een speciale gebeurtenis uit de Eerste l.Iereldoorlog. Bevindt er zich in uw
kerk ook een herdenkingsbord met daarop vermeld de gevallenen uit dit dorp,
uit Hatton Cross en omgeving? Het gaat me meer speciaal om het derde
bataljon van de Royal Suffolk Fusiliers."
Het leek me een normale vraag, rnaar Bothwell keek me op een eigenaardige
manier aan, angstig leek het wel. Had ik iets verkeerd gevraagd? Het leek
me toch van niet.
Vergiste ik ne, of beefde zijn stem licht toen hij antwoordde 3 "zeker sir,
deze kant op, sir. volgt u mi-j maar.'
Hij ging me voor naar het linker transepl van de kerk, waar de verlj"chting
een stuk zwakker n'as. om de sLilte wat te verbreken merkte ik op, terwijl
we door het mi-ddenpad liepen: 'Eigenlijk ben ik speciaal op zoek naar een
zekere persoon, nameLi-jk ene rajoor T.R. Preston.rr
vicar Bothwell hield de pas in en draaide zich naar mij on, 'Ik !Íist het
wel," zei hij. "Ik had er aI een voorgevoel van toen ik u zag binnenkomen.
Vroeg of laat moest er iemsnd komen orn dit raadsel op te losseÍr, want het
moment is niet ver meer. " Zijn gezicht zag bleek en zijn linkerhand had
steun gezocht bij een kerkbank.
"Het moment is niet ver meer? I{at bedoelt u? Gaat er dan binnenkort iets
gebeuren? "
De geestelijke had zich weer wat hersteld en !Íenkte mij hem te volgen.
Zonder verder iets te zeggen ging hij ure voor naar de achterwand van het
linker transept, Daar hield hij stil en wees naar boven. Hoog in de muur
was meL vier koperen bouten èen grote marmeren plaat vastgeschroefd, meL
daarop in alfabetische voLgorde lange rijen namen van de gesneuvelden uit
de "Great fiar 1,914-L918 " .
Aanvankelijk viel me niets bijzonders op. Zoals gezegd, het !Ía s er nogaL
schemerig, en lk had moeite de namen goed te onderscheiden. Gelukkig liet
het kaarslicht de met goudverf afgewerkte uitgehakte letters redelijk goed
uiLkomen op het zwarte marmer.
Toen rrijn ogen zich enigszins hadden ingesteld, viel één macaber detail me

a1s eerste op: achter honderden namen stond als gesneuveld opgegeven de dag
van 24 december 19L4.
Ik prevelde die datum zacht voor me heen. Bothwe1l bleek dit gehoord t.e
hebben, rcant hij zei: "Ja, Christmas Eve 1914, een zrrarte dag uit de
geschiedenis van ons graafschap, sir. 0p die bewuste dag werd het gehele
derde bataljon van de Royal Suffolk Fusiliers tot de laatste man toe
vernietigd, met uitzondering dan van de bevelhebber. "
Mijn blik gleed langs de rijen met namen en bleef bij de letter P steken.
Ik moest me inspannen om in de schemer goed te kunnen lezen. Maar ineens
zag ik het: majoor T.R. Preston, gesneuveld 24 december ....
Het r./a s of ik een klap in mijn gezicht kreeg. I[as dit een vreselijke grap,
een du.iveLse vergissing? Ik keek nog eens, maar daar stond hetr gesneuveld
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24 december 19 94 I

Ik keek BothweLl met stoÍiheid geslagen aan. Had de vicar dat bedoel,d met de
opmerking: 'Het moment is niet ver meer"?
De geestelijke bemerkte mj.jn verwarring. Hij nam me bij de arm en liet me
in een kerkbank plaatsnemen. zeLf kwan hij naast me zitLen.
"Ik ben u denk ik enige uitleg schuldig, sir. Of u er iets aan heeft, weet
ik niet, maar het kan geen kwaad u de hele historie te vertellen. Daarna
moet u zelf naar uw oordeel vellen. "
Ik had me weer r^rat verrnand; de woorden die Bothwell daar sprak maakten me

uiteraard zeer nieuwsgierig. !íat had die goede man mij aLlemaal mee te
delen? Ik verzocht hem dan ook om de loop der gebeurtenissen waar hij op
doelde zelf te schetsen.
"Ik ben een nederig dienaar van de Church of England en een gelovig mens,
anders zou ik het duivel,swerk noemen,' zo begon hij zijn merkwaardige
relaas. 'U vroeg naar majoor Preston. Zijn verhaal vangt aan bijna 80 jaar
geleden, toen in dit dorp het vreselijke nieuws van het front doordrong.
Vrijwel iedere familie werd in rouw gedompeLd. Aanvankelijk was de
berichtgeving verward; van rnajoor Preston werd §lechts opgegeven "vermist
in actie'. Men nam aan dat hij eveneens was gesneuveld. zi-jn naam werd op
de dodenJ-ijst geplaatst en door de st.eenhouwer op het berruste bord
aangebracht. Enige bevestiging is echter nooit binnengekomen; het bLeef een
vage zaak.
Een paar r^reken later bemerkte mijn voorganger in die tijd, vicar Venables,
tot zj.jn verrassing dat de overli j densdatum van Prestoo 24 december 1994
vermeldde. Hij dacht eerst aan een vergissing van de steenhouwer, maar die
beweerde met klem zijn opdracht correct te hebben ui-tgevoerd. Niettemin
verhielp hij het euvel door er de juiste datum j-n te zetten. Het incident
leek daarmee voorlopig gesloten.
Maar een !íeek later bLeek de datum weer gewijzigd te zijn in 1994. NogmaaLs
liet VenabLes een correctie aanbrengen, nu in het geheim door een
st.eenhour,rer van buiten het dorp, om onder de dorpelingen geen onnodige
consternatie te verwekken. Maar het rrra s helaas tevergeefs. Een week later
verscheen opnieuÍ, die geheimzinnige datum op het wandbord, Het leek werk
van een hogere macht, een aanwijzing van iets onnoembaars... iets
afschuwelijks.
venables hield het stil. zoals u heeft gezien hangt. het bord vri.j hoog en
is de verlichting slechtt gelukkig kijken nog nraar weinig mensen ernaar."
Hij pauzeerde even. Ik wj.lde iets vragen, maar hij onderbrak me.
"Het verhaal is nog niet ten einde, In de loop van l-91,5 en t9t6 begonnen
van het front verwarde verhalen het dorp te bereiken dat Preston zo,t zi- jn
gezien in de loopgraven van waaruit de rampzalige aanval was ondernorren,
rondspokend, een gekwelde geest, die nergens rust kon vinden en over het
niemandsLand doolde, achtervoJ.gd door de geesten van de door zijn toedoen
afgeslachte soldaten. Zijn graf is er echter nooit gevonden. "

"Dat betekent dus..." begon ik, tenijl een vreselijk vermoeden zich bij
nij begon post te vatten.
"Inderdaad, sir. Voor zover ik het nu kan inschatten is Preston een lot,
erger dan de dood, ten deel geval.J-en... Hij lijkt gedoemd steeds opnieuw de
gevolBen van zijn ver schrikkelj. j ke beslissing van Kerstavond L9L4 te moeten
doorstaan. En ik denk dat dat over drie dagen voor hem misschien voorbij
zaL z|jn. Maar de reden daarvoor weet ik niet, en eveÍrmin rveet ik rÍaar het
zal gebeuren. Dat kan cod alleen wetenl"
Ik keek de geestelijke recht in het gelaat. 'Naar de reden kan ik nu wel
gissen, en waar het zal gebeuren, dat lreet ik bijna wel zeker,' zei ik
langzaam. "I,Jat u me daar vertelde klopt naneLijk precies met rrat me, b.ijna
een jaar geleden, in Picardië is overkomen, op Kerstavond. "
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Ik vertelde henr nijn ríedervaren in de Britse Loopgraaf bij Hamel, in het
dal van de Souune, en Bothwell luisterde zonder me te onderbreken.
Tenslotte knikte hij enige malen en staarde naar het mndbord. Ik volgde
zijn blik en zonder ze uit te spreken begrepen we elkaars gedachten. Het
was Bothwell die de stilte verbrak.
"Ik neem aan, sir, dat u van plan bent,.."
Hij naakte zijn zin niet af. Ik stond op en nam mijn hoed.
'Inderdaad, eer\raarde. Ik weet niet precies hoe dit gaat eindigen. Maar één
ding weet ik wel: ik moet erbij zijn. A1s ik er niet achter kom hoe dit af
gaat Lopen zal het me de rest van mijn leven nooit meer met rust laten. Ik
ga terug naar de SoÍme, naar Hamel. Ik vertrek morgen. n

" Fenchurch st. Pau7, de parochiekerk van Ilatton cross.l
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5. Buiten het dorp Hane1, Picardië, zaterdag 24 december 1994

De bewegwi. j zeri-ng in Noord-Frankrijk is niet overal even voortreffelijk,
maar dank zij mijn Michelin-wegenkaart I.Ias ik er redelijk op tijd in
geslaagd het dorp Hamel Le bereiken. Het vas ongeveer drie uur in de
namiddag van de 24e december, Een koude, bewolkte dag. Af en toe viel er
I,Ía t natte gneeur,ir.

Tefi^rijl ik zocht naar een geschikte plaats om mijn auto te parkeren vroeg
ik me plotseliog af wat me eigenlijk bezj.elde. Had ik soms troop een of
ander noodlot, waar dominee Bothrrell het over had gehad, nog te kunnen
afwenden? Maar wat deed het er eigenlijk toe? Ik moest eenvoudig weten wat
er stond te gebeuren.
In ieder geval was duidelijk dat ik voort moest maken. Over een uur,
hoogstens anderhalf uur, zou het te donker zijn om nog veel te kunnen
onderscheiden. Hiermee rekening houdend had ik overigens wel een sterke
zaklantaarn bij me ge stoken.
Na nijn auto bij de Britse militaire begraafpLaats geparkeerd te hebben,
begon ik het smalle voetpad te volgen, dat mij over het glooiende terrein
naar de l oopgravenstel s el s moest leiden. Met nijn handen diep in mijn
zakken en de kraag van mijn jas opgeslagen stapte ik stevig voort, I.Íijd en
zijd was geen sterveling te zien.
Stilte lag zwaar over de velden. Slechts af en toe meende ik, vaag en ver,
een zachL rorrnelend geluid te horen. Onweer? In decernber? Ik keek naar de
lucht, I,IeI bewolkt, maar toch geen omreerswolken, zo te zien. Lichtflitsen
zag ik trouwens ook niet. 0f toch wel?
Ik was inmiddels in de nabijheid van een der Britse dwarsloopgraven gekomen
en tuurde door de schemering. Ik kreeg een eigenaardig gevoel . Als ik,
precies 80 jaar geleden, op deze zelfde plek had gestaan had ik mij
bLootgesÈeld aan levensgevaar. Vanaf de Duitse linies zou ik, zo rechtop
staande, een prima doelwit zijn geweest. Binnen de kortste keren zou men
het vuur geopend hebben, en ik zou geen schijn van kans hebben gehad.
Behalve dan natuurlijk me plat voorover l-aten vallen en zorgen dat ik in de
veilige beschutting van de loopgraaf terecht kwam,. .

Het zr,Íeet brak rne plotseling uit. opnieuw hoorde ik een dof geronmel , en in
een reflex wierp ik me voorover, Half kruipend, half rollend bereikte ik de
voorste I-oopgraaf en liet ne hijgend omlaag zakken. Met hevig bonzend hart
bleef ik enige tijd in elkaar gedoken zitten. I{at was er i.n vredesnaam
gebeurd? lÍa s er werkelijk geschoten, of begonnen mijn zenuwen het te
begeven in deze macabere omgeving?
Voorzichtig krabbelde ik overeind en keek om mij heen. Toen snakte ik naar
adem. Ik was niet langer alleen. De loopgraaf rras vo1 gestalten,.,
militaj-ren in grauwe uniformen, ransels en patroontassen op de rug, platte
helmen op het hoofd en gewapend met geweren, voorzien van een lange
bajonet... llet leek gruweli.jk veel op de siLuatie die ik hier precies een
jaar geleden meende beleefd te hebben.
Maar dat kon natuurlijk niet rdaar zi-jr:, zo hield ik mij voor, Het was hier
doodstil , en uitgestorven. Dit was een hallucinatie. Doch nee, nu ik dit
hier zit te schrijven kont het mij voor, dat dit niet het juiste woord is.
Ik was daar alleen, en toch zag ik aI die Engelse soLdaten om rnij heen,
gereedstaand in die Loopgraaf, alsof ze met z'n allen op een aanvalsbevel
stonden te tachten. Ik stond er tussen, maar niemand nam notitie van me. Ik
was blijkbaar onzichtbaar voor ze. Het was 'virtual reality,,.
Een ander woord is er niet voor. Ik maakte deeL uit van gebeurtenissen, was
méér dan een toeschouwer. Een officier naast mij zat gehurkt bij een
veldtelefoon. Ik zag hen knj.kken en de hoorn neerleggen. Hij kwan overeind
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en schreeuwde geluidloos bevelen. De soldaten schaarden zich naast hun
comnandant, klaar voor de aanval,,.
Ik keek omhoog. Zouden ze over de rand van de loopgraaf klinmen, en de
aanval inzetten? Maar wie of wat dan aanvallen? De een paar honderd meter
verderop gelegen Duitse linies? !íaren die dan ook weer bemand met Duitse
soldaten, getooid met hun karakte rj-s tj-eke 'Pickelhauben'?
Ik rende door hel overvolle gangenstelsel zonder iemand te raken. Ondanks
de stilte verbeeldde ik me nu toch ook het oorverdovend geknal en gegier
van zríaar geschut te horen, en het geratel van mitrailleurs. Kwam dat van
Britse of Duitse kant? I.Ia s het verantwoord om over de rand van de loopgraaf
te kijken? Liep ik hier reëeL gevaar? Ik zette mijn voet tegen de zandige
wand met de bedoeling omhoog te klauteren toen ik plotseling een hand op
mijn schouder voelde, die me weer terugtrok.
Hevig geschrokken draaide ik me om, en stond oog in oog met een gestalte,
die me ondanks zijn lange offi.ciersjas en militaire pet afschuwelijk bekend
voorkwam. Ik had gevonden wat ik zocht.
"Zoek dekking, sirl" schreeuvde majoor Preston. "Dit is een offensiefl ![e
gaan aanvallenl 0n 17.00 uur precj.esl A1s ik heL sein geef gaan we over the
topl Hier heb ik tachtig jaar op moeten wachten I Ik zal nu persoonlijk de
l"aatste aanval leiden l "
Het. gerormel en gedreun werden sterkeri het troÍE0elvuur bereikte zijn
hoogtepunt. Boven me zag ik lichtflitsen, di-e een ÍEcaber schijnsel wierpen
op de wachtende militairen. Preston trok zijn revolver uit de holster en
gooide zijn overjas van zich af. Ergens in de verte meende ik een door merg
en been gaand snerpend fluitsignaal te horen. celijktijdig stopte het
bombardement, In de verte begonnen de Duítse mitrailleurs al te ratelen,
klaar om de konende aanval i.n bLoed te snoren,
"Het is zoverl Dit is het eindel cood-bye sirl"
Met enkele sne1le bewegi-ngen had Preston zich omhoog gewerkt en klom over
de rand van de loopgraaf, gevolgd door de honderden schimnen om hem heen.
Roerloos keek ik toe hoe zijn gestalte een ogenblik scherp afgetekend stond
tegen de Picardische avondlucht.
Toen, van het ene op het andere moment, vielen alle echte of vermeende
oorlogsgeluiden weg. Maar nee, toch niet helemaal. In de doodse stilLe die
erop voLgde klonk nog eenmaal, vaag en gedempt, als van grote afstand, een
lang salvo uit een Duj.tse mitrailleur.
Ik staarde omhoog naar het vreselijke fantoom dat zich majoor Preston
noemde, die, naar de rand van de loopgraaf terugwankelend, zijn arm, als in
afweer, in de lucht hief, en toen achterover, naar beneden in de J-oopgraaf
stort.te, vaar hij bewegingloos bLeef liggen. ontzet boog ik mij over heut
heen, Zijn lichaam vertoonde taLloze bloedige kogelgat.en.
Ik stond op en keek wanhopig rond. Niemand of niets te zien. De loopgraven
waren weer even uitgestorven a1s altijd. Ik was hier alleen met... Ja, met
wie? Of wat ?

Ik knielde bij de languit j.n de modder liggende gedaante, en nam hem
voorzichtig de pet af. Daarna dej-nsde ik mel een schreeuw van afgrijzen
achteruit. Het lichaam van de gesneuvelde was veranderd in een ontvleesd
geraamte, nog slechts gehuld in rafelige vodden, met in de botten van de
rechterhand een roestige revolver gekLemd. Een grijnzende doodskop staarde
mij met lege oogkassen aan.
Ik kokhalsde en wierp de pet van de rampzalige ver van mij af. LaÍrgzaam
zakten voor mijn ogen de afzichtelijke knekels ríeg in de modder van het
voormalige slagveld uit 1914, tot a1Ies was verdwenen,
Zwetend klauterde ik uit de Loopgraaf, en rende Í,reg, zo snel ik kon, door
de invallende duisternis van Kerstavond, l-994...
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6. Epiloog. Londen, wrijdag 6 januari 1995

Het is nu 6 januari 1995 (Driekoningen), en ik ben bezíg, gezegen in mijn
hotelkamer, rnijn verslag van deze buitenge!Íone en macabere geschiedenis af
te ronden, mij maar al te goed realiserend dat slechts weinigen er enig
geloof aan zullen hechten.
Wal- zal ik er verder mee aanvangen als ik het af heb? In ieder geval stuur
ik een exemplaar naar mi.jn goede vriend Dr. Septimus Hawthorne van het
Imperial l{ar Museun. A1s het ergens in goede handen is, is het daar.
Het enige wat ik nog vermelden moet is het tweede bezoek aan Hatton Cross'
dat ik gisteren treb afge}egd. Mijn komst had ik tevoren telefonisch bij
domj-nee Bothwell aangekondigd, en hij was zo vriendelijk mij aan het
pittoreske stationnetje te komen afhalen' zelfs bleek hij, in zijn stÍlle
pastorie, een complete "tea' aangericht Le hebben.
Terwijl niets anders hoorbaar was dan het langzame Setik van de grote
staande klok vertelde ik de geestelijke nijn ervaringen.
Nadat ik was uj.tverteld bLeef het geruime tijd stil. Beiden staarden we ín
de vlanmen van de open haard. De eerste die uiteindelijk de stilte verbrak
was BothweLL.
"Ik ben bang dat uw verhaal maar weinig geloof zal vinden sir. Zelfs Dr.
Haríthorne zal u misschien niet geloven, of zo zi-jn tvijfels hebben. Slechts
één persoon weet dat u zojuist geen fantasieverhaal heeft verteld.'
Ik staarde hem aan. "wie bedoelt u?'
De vicar knikte. "Ikzelf. Ik zal u iets laten zien.'
Hij verdween en keerde na korte tijd terug met een lijvig boekdeel.
"Het parochiële geboorteregi s ter , " lichtte hij toe. "Ik heb het vanmorgen,
nadat u rne had gebeld, uj.t het kerkarchief gehaald om de geboortedatun van
majoor Preston op Le zoeken, Ik heb hem inderdaad gevonden... en nog iets
anders ook. "
Hij stoeg hèt boek open en zocht de juiste bladzijde.
"Hier staat het: geboren 12 februari 1870; Thomas Reginald Preston, zoon
van Edmund ![i]-Liam Preston en Enily Jane witley; overleden 24 december
1914, althans dat stönd erl'
Ik zag wat hij bedoelde. In een handschrift dat onmiskenbaar van
aanzienlijk recentere datum vras, stond er in de marge met verse inkt iets
bijgeschreven3

"Octogesimo anno paenitentiae suae, Tibetatus de ptofundis inferni. Ne

ultra timebis a timore nocturno, Requiescat in pace."

"Het betekent,' lichtte de geestelijke toe, "zoveel als: Na 80 jaar boete
verlost uit de diepten der Hel. lIees niet. langer meer bevreesd voor de
nachteLijke verschrikking. Hij rustè in Vrede. "
BoLh$re11 zuchtte. "Hoe dit erin gekomen is zuLlen we, vrees ik, nooit
\íeten. Gaat u nog even mee? Naar de kerk?'

Samen liepen we door de plechtige stilte van het indrukwekkende bou!Írderk
naar de plaats ríaar zich de mèrmeren wandschilden met de namen der
gevallenen uit de diverse oorlogen bevonden. Voor het laatst staarden !Íe
naar één bepaalde naam:

Thomas Reginald Preston, gevallen op het Veld van Eer, 24 december 1994.
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COLOFON

Van dezeLfde auteurs zijn verschenen:

1. Moord in de Kluis
(novelle - L982)

2. Het Noodlot van St. !Íi jnandsk}oos ter
( spookverhaal - f983 )

3. Drie Dode Directeuren
(as surant ieLhrill er - 1984 )

4. Foutloze Methode
(verhaal - L985 )

5. Onrust. op St. Gregoria
(toneelstuk in drie bedrijven - 1986)

6. Het Kassandra PrograÍma
( 3-delig horrorfeuill- e ton - 1987)

7. Het Geraamte achter het Beeldscherm
(assurantj-ethriller - 1988 )

8. Terugkeer om Middernacht
( spookverhaal - 1989 )

9. Gasten op Kerstavond
(KerstnovelLe - 1990 )

10. De Vloek van de Kluizenaar
( assurantietragedie - 1991)

11. HeL Testament van de TeErpelier
(Kerstvertelling - 1992 )

12. De Heks van Bleskensgraaf
( spookverhaal - 1993 )

13. De ondergang van St. Gregoria
(eenakter - 7994)

SJechts enkele van deze titels zijn nog (beperkt) leverbaar
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