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Geheel achterin dit verhaal treft u zoals gewoonlijk een lijst van onze publicaties aan. U kunt 

een aantal van onze verhalen sinds kort ook downloaden via internet. 

Bezoek hiervoor onze website: http://www.waknoops557.freeler.nl/ 

Het ligt in de bedoeling om op termijn al onze publicaties op deze site te plaatsen. Met dank 

aan Ralph Kleingeld voor het speciaal voor dit doel ontwerpen en bouwen van deze website. 

Voor meer informatie over het laten ontwerpen en bouwen van uw eigen website raadpleegt u 

de site van RAES Webdesign, is: www.raes.solcon.nl. Het e-mail adres is: raes@solcon.nl. 

 

 

 

 

 

Illustratie voorkaft: ‘De rechtvaardige rechters’, linker paneel uit het triptiek ‘De aanbidding 

van het Lam Gods’ (1432) van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck, een van de bekendste 

werken van Vlaamse kerkelijke kunst uit de late Middeleeuwen. Dit magnifieke altaarstuk (of 

retabel) bevindt zich in de St. Baafskathedraal te Gent. 

De afbeelding betreft een z/w foto uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, naar het origineel. 

 

 

 

 

Extra! 

Vanwege de 90-jarige herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914, 

hebben wij achter dit nieuwe kerstverhaal een herdruk toegevoegd van onze publicatie uit 

1994, getiteld: ‘Het Veld van Eer’. Naar wij hopen doen wij onze lezers hier een genoegen 

mee. 

http://www.waknoops557.freeler.nl/
http://www.raes.solcon.nl/
mailto:raes@solcon.nl
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Woord vooraf 
 

Met de dramatische novembermaand vers in het geheugen kan bij onze trouwe lezers wellicht 

de vraag hebben postgevat: “Is in dit klimaat een kerstnovelle nog wel mogelijk?” 

Welnu, beste lezers, wees niet ongerust, van dit soort zorgelijk getob hebben we werkelijk 

geen seconde last gehad. Wij gaan gewoon door met het schrijven van onze kerstverhalen, 

temeer daar van overheidswege wordt gepromoot dat men (zoals het Wilhelmus zegt) 

welhaast “tot inden doet” moet doorwerken. En wie zijn wij, eerzame en gezagsgetrouwe 

burgers, om daar geen gehoor aan te geven? Met als gunstig gevolg voor u een gloednieuw 

Kerstverhaal, sterker, een onvervalste kerstnovelle met een duidelijke, niet mis te verstane 

boodschap, u als gewoonlijk aangeboden door 

 

Leo Knoops en Wim Knoops, oktober - december 2004. 

 

PS 

Wat ook hetzelfde is gebleven: 

 wij blijven onze trouwe lezers gewoon netjes met “u” aanspreken; 

 bijbelcitaten worden uitsluitend aan de Statenvertaling van 1637 ontleend (met nieuwe 

vertalingen wensen wij niets te maken te hebben); 

 sterke drank komt in onze verhalen niet voor; men drinkt uitsluitend bier (maar dan wel in 

forse hoeveelheden, en meestal van Belgische topmerken); 

 vanuit Rotterdam Centraal worden bij voorkeur alleen treinen zuidwaarts genomen; 

 de vraag of inspecteur D.J. Bruins een geregeld gezinsleven leidt wordt ook dit jaar niet 

beantwoord; 

 de incidenteel vernomen roep om meer sex in de kerstverhalen kunnen wij niet honoreren; 

desgewenst neemt men maar een internet-aansluiting; 

 en volgend jaar (2005) is er weer een nieuw kerstverhaal met inspecteur D.J. Bruins, Deo 

Volente. In 2006 zal de beroemde Rotterdamse speurder dan zijn 25-jarig jubileum vieren. 

Uw royale giften zijn nu al van harte welkom bij het organiserend comité, bestaande uit 

LK en WK. 

 

PPS 

“Wanneer zal het derde en laatste deel van de trilogie over ‘Metropool Verzekeringen’ het 

licht zien? Want ‘Het Mamba Project’ is alweer van 1999, en deel 2, ‘Operatie Zeemeeuw’, 

verscheen in 2002. Krijgen wij nog te horen hoe het verder gaat met de zwaar overbelaste 

medewerkers van dit befaamde Rotterdamse verzekeringsbolwerk, gevestigd aan het Weena?” 

is een vraag die ons regelmatig wordt gesteld. 

Waarde lezers, nog even geduld alstublieft. Wij denken aan een jubileumuitgave in 2006. Stof 

tot schrijven is er voldoende, daar zal het zeker niet aan liggen. Voor de echte fans kunnen wij 

in ieder geval de volgende feiten melden: 

Het ondernemingspensioenfonds ‘Rijwielfabriek Saturnus’ is voornemens om, als gevolg van 

de kabinetsplannen inzake prepensioen en VUT, de regeling volledig op zijn kop te zetten. Bij 

Metropool is een ‘taskforce’ gevormd, waarin naast Joop Alblas ook Koos Montijn zitting zal 

hebben. Tot zo ver geen problemen. Echter, binnen deze ‘taskforce’ zal de inmiddels tamelijk 

bekende manager drs. Bart Caaymans
1
 de ‘lead’ nemen, waardoor verrassende of dramatische 

ontwikkelingen niet zijn uit te sluiten. Blijft u onze jaarlijkse publicaties aandachtig volgen. 

LK en WK. 

                                                 
1
 Raadpleeg: Het Zwaard van Cortigel (2001) en Operatie ‘Zeemeeuw’ (2002). 
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Proloog 
 

De augustusmaand van het jaar 2004 zou later worden geregistreerd als de natste sinds de 

middeleeuwen, maar zaterdag de veertiende was een droge dag.  

Aan het eind van de middag brak zelfs de zon door, waardoor het in de binnenstad van Gent 

(de hoofdstad van Oost Vlaanderen) nog aardig druk begon te worden. Ook de terrassen aan 

de Vrijdagmarkt, een prachtig plein, gedomineerd door het grote standbeeld van Jacob van 

Artevelde
2
, liepen vol. In een der restaurants zaten twee heren aan een uitstekend Vlaams 

diner, waarbij natuurlijk trappistenbier werd gedronken, nogal toepasselijk in dit geval, want 

één van de heren was duidelijk als een geestelijke te herkennen. Het was kanunnik Stefaan 

Coppieters van de orde van de heilige Cajetanus, bekend om haar werk voor nooddruftige 

weeskinderen in veelal verre landen, die uitgenodigd was door zijn tafelgenoot, een man van 

een jaar of veertig, met een intelligent voorkomen, die juist opnieuw zijn glas volschonk. 

“Awel. Op uw gezondheid, eerwaarde. Ik denk dat het ogenblik gekomen is om me wat meer 

over uw moeilijkheden te vertellen. Wellicht kan ik iets voor u doen.” 

“’t Is zeer vriendelijk van u, meneer Rodenbach,” antwoordde de geestelijke. “Het gaat in 

feite om de droevige situatie in al onze weeshuizen, maar met name in onze vestigingen in de 

Congo en Oost Polen is de situatie zeer penibel. Misschien hebt u gehoord dat onze toch al 

niet overdadige subsidie niet werd verlengd. En onze inkomsten waren al niet overmatig. 

Vroeger kon je nog wel eens ergens een collecte laten houden, maar u weet: er komt steeds 

minder volk in de kerken. We zullen enige tehuizen moeten sluiten, aan het eind van dit jaar, 

zeker die in de Congo. En voor de kinderen die nog kunnen blijven kunnen we, afgezien van 

het bidden om hulp en bijstand, niets extra's doen. Zodoende ziet het ernaar uit dat het voor 

hen eind dit jaar een droeve en weinig feestelijke Kerst gaat worden ...” 

Hij wreef zenuwachtig over zijn kin. “Ik ben nu ten einde raad. Tot wie kan ik me nog 

wenden? Misschien heeft u nog een advies?”  

Rodenbach antwoordde niet dadelijk. Hij staarde peinzend naar het beeld van Jacob van 

Artevelde, alsof hij verwachtte dat diens met een veldheergebaar geheven arm hem de juiste 

weg zou wijzen. 

“Ik zal er over nadenken,” beloofde hij. “Het idee van kinderen die een ongelukkig Kerstfeest 

hebben stuit me tegen de borst. Hm. Gaat u morgen naar de kerk?” 

"Dat denk ik wel," zei de kanunnik, verbaasd over deze onverwachte vraag. “Het is morgen 

immers Maria ten Hemelopneming. Waarom vraagt u dat?” 

“Gaat u dan naar de St. Baafskathedraal,” zei Rodenbach, “en vergeet niet een kaars voor de 

Heilige Bavo op te steken. Ook raad ik u aan even de kapel te bezoeken waar het schilderij 

‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck hangt. Ik ben het 

vanmiddag wezen bezichtigen, en vooral het paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ is voor mij 

een bron van inspiratie. Rechtvaardigheid is een begrip dat mij fascineert. Soms is er te 

weinig van in deze wereld ... en dan moeten wij er zelf wat aan doen, op een of andere 

manier.” Hij glimlachte. “Laten we dit onderwerp verder even laten rusten. Ik beloof u: ik 

kom erop terug ... Hebt u eigenlijk ooit het Belfort bezichtigd?” 

Nog geruime tijd wisselden beide mannen van gedachten over de architectonische schoonheid 

van de stad Gent. 

                                                 
2
 Jacob van Artevelde (Gent 1290/1295-1345), befaamd en gekend Vlaams volksleider. Steunend op de macht 

van de steden Gent, Brugge en Ieper voer hij een Engels gezinde koers in de aanvang van de Honderdjarige 

Oorlog (1337-1453). Dit bracht hem in conflict met Frankrijk. Tijdens een volksoploop te Gent op 17 juli 1345 

werd hij vermoord. Zoals gezegd domineert zijn standbeeld de Gentse Vrijdagmarkt. 
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“Es ist eine alte Geschichte, 

Doch bleibt sie immer neu.” 

 

Heinrich Heine (1797-1856), Ein Jüngling liebt ein Mädchen, in: Buch der Lieder (1827). 
 

 

Hoofdstuk 1. Een herfstochtend 
 

Het lijdt geen twijfel of de confrontatie tussen de fameuze oplichter en avonturier, bekend als 

de Man uit Gent, en de niet minder fameuze inspecteur van de Rotterdamse politie D.J. 

Bruins, zal voor zowel criminologen als historici een der interessantste gebeurtenissen 

geweest blijken te zijn van het afgelopen jaar. 

 

Als beginpunt van die geschiedenis kan een zonnige ochtend in november gelden, toen op het 

hoofdbureau van politie aan het Haagseveer de deur van de kamer van inspecteur Bruins, die 

juist met behulp van sterke koffie trachtte zijn verschrikkelijke ochtendhumeur te bestrijden, 

met kracht werd opengeworpen om doorgang te verlenen aan de omvangrijke gestalte van 

hoofdcommissaris Albertus Berestein. 

“Morgen, Dick! Kun je hier even naar kijken?” 

De commissaris deponeerde een stapel mappen in het lege bakje met het opschrift ‘In’, dat op 

Bruins’ bureau stond. “Zo. Daar kun je weer even mee vooruit.” 

“Dank u, commissaris,” zei Bruins beleefd, zijn lege koffiebekertje in de vuilnisemmer 

werpend. “Is er nog iets bijzonders bij?” 

“Och, tja...” Berestein trok met zijn voet een stoel naar zich toe en liet zich er op neervallen. 

“Zegt de naam Del Monte je iets?”  

Het gezicht van Bruins betrok. Natuurlijk wist hij wie Del Monte was. 

Mazareno Del Monte was een Italiaan, die zich zo'n twintig jaar geleden in Rotterdam had 

gevestigd, en het uitzendbureau Presto had opgericht. Het bureau had een nogal dubieuze 

reputatie. In bepaalde kringen was het het aangewezen adres voor figuren die hun vroegere 

werkgever liever niet als referentie opgaven. Tegen fikse betaling zorgde Del Monte dan voor 

klinkende getuigschriften, en vernam bovendien allerlei bijzonderheden over de vroegere 

bazen en patroons van zijn cliënten. Aangezien dat meestal zaken waren die de betrokkenen 

voor geen goud aan de grote klok wilden laten hangen betaalden zij Del Monte zwijggeld, 

vaak aanzienlijke sommen, wat hem in staat stelde een luxueus leven te leiden. Hij bewoonde 

een kapitale villa aan de 's-Gravenweg en bezat daarnaast nog, buiten medeweten van zijn 

vrouw, een appartement aan het Weena. Ook in zijn geboorteland had hij een geriefelijk huis, 

in Toscane, waar hij zich terugtrok als hij aanwijzingen kreeg dat een van zijn slachtoffers 

wraak wilde nemen. 

Bruins vermoedde overigens dat dit alles nog maar het topje van de ijsberg was van Del 

Monte's kwalijke praktijken. Nog nooit was de politie erin geslaagd ook maar het geringste 

geval van chantage of afpersing te bewijzen. Hij zuchtte. 

“Ik weet wie het is... helaas. Als we hem ooit te pakken krijgen geef ik een rondje. Is er 

nieuws over hem?” 

“Hij is bedreigd.” De commissaris grinnikte. “Niet voor de eerste keer, vermoed ik. Tja, dat 

kan gebeuren als je mensen chanteert. Deze keer schijnt hij behoorlijk geschrokken te zijn, en 

nu heeft hij politiebescherming gevraagd.” 

“Mooi is dat,” zei Bruins wrevelig. “Dus nu moeten wij hèm gaan beschermen. Ik zou 

zeggen: als hij op een goede dag een enorm pak slaag oploopt heeft hij dat dubbel en dwars 

verdiend. En nu? Gaan we dat doen?”   
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“Eh... nou, om je de waarheid te zeggen: dat is al geregeld,” zei Berestein luchtig. “Ik kreeg 

het geval vanochtend van Bianca, en die had, in haar ijver, de zaak al aan brigadier Veenstra 

toegewezen.” 

Iedere keer als Bruins de naam Bianca hoorde voelde hij een steek van jaloezie door zich heen 

gaan. Bianca van Wijk was de hoogblonde, jonge en onwaarschijnlijk knappe secretaresse van 

Berestein. Dat ze ook nog buitengewoon pienter was leek een combinatie die te mooi was om 

waar te zijn. Ze was pas drie maanden in functie, maar ze had zich in die tijd al voor de 

commissaris onmisbaar weten te maken. 

Feitelijk gebeurde er nagenoeg niets buiten haar om, en Berestein, die toch al een neiging tot 

gemakzucht had, was nagenoeg volledig van haar afhankelijk geworden. Bruins maakte, als 

hij de kans schoon zag, ook wel eens een praatje met haar, en hij begon steeds beter te 

begrijpen waarom mannen soms echtscheidingsprocedures op touw zetten. Hij zuchtte. 

“Veenstra, hè? Ik dacht dat die nog met die drugstoestanden in Charlois bezig was, maar nou 

goed, ik hoop dat hij er niet te veel tijd aan gaat besteden. In de loop van de week zal ik hem 

wel even bellen. Verder nog iets, commissaris?”  

“Nee. Alleen ...” Berestein wees met zijn duim naar de stapel rapporten. 

“Dat onderste rapport moet je eens op je gemak lezen als je eens wat tijd hebt. Het komt van 

onze collega's uit België, en het gaat over de grootste oplichter van de Benelux. Wie het is, 

weet niemand, alleen zijn methode is bekend. Ze noemen hem ‘De Man uit Gent’, omdat ze 

vermoeden dat hij daar vandaan komt, maar dat is niet eens zeker. Die methode is zeer 

vernuftig. Je lacht je een aap als je het leest.”  

“De Man uit Gent?” vroeg Bruins peinzend. “Ik geloof niet dat ik al eens eerder van hem heb 

gehoord. Wat hebben wij daarmee te maken?”  

“Voorlopig niks,” zei de ander, “behalve dat er geruchten gaan dat hij op het ogenblik in 

Rotterdam is. Je weet nooit. Misschien wil hij hier ook eens zijn slag slaan.”  

Op dat ogenblik werd er op de deur getikt, en de aantrekkelijke gestalte van Bianca van Wijk 

verscheen. 

“Blijft u op kantoor lunchen, commissaris?” vroeg ze op zwoele toon, waarin een sexy 

zuidelijk accent doorklonk. Op slag waren beide mannen al hun rapporten vergeten. Bruins 

schoof snel zijn stropdas recht en Berestein trachtte zijn buik in te houden. Hij knikte. “Ik 

lunch op kantoor.” 
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“Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad: tot welke 

sommigen lust hebbende, zijn afgedwaald van het geloof, 

en hebben zich zelve met vele smarten doorstoken.” 

 

1 Timotheüs boek 6, vers 10. 
 

 

Hoofdstuk 2. Zaken zijn zaken 
 

De heer Mazareno Del Monte had zijn enorme inkomen voor het grootste deel te danken aan 

allerlei informaties, die hem vaak met een getrouwde vrouw in contact brachten. Het was hem 

ter ore gekomen, zo vertelde hij zo'n vrouw dan, dat ze geregeld herenbezoek ontving als haar 

man in het buitenland zat. Natuurlijk zou hij daar met niemand over praten, maar ja, het leven 

was duur en zijn reis- en andere onkosten waren hoog. Kon zij hem schadeloos stellen? 

En de ongelukkige vrouw betaalde in haar angst grif de buitensporige "onkosten" van signor 

Del Monte. 

Zodoende kon hij een luxeleven leiden, waarbij het hem weinig kon schelen dat reeds twee 

van zijn slachtoffers zelfmoord hadden gepleegd. 

 

Zo kreeg hij op zekere dag bezoek van iemand, die zich G. de Haan noemde (ook wel bekend, 

zo zei hij bescheiden, als Gladde Gerrit).  

Het was een vreemd type, wiens haar- en baardgroei dusdanige omvangrijke vormen hadden 

aangenomen, dat zo'n 95% van zijn hoofd uit haar bestond. Alleen zijn neus en oren waren 

nog zichtbaar, waarbij dan de ogen ook nog door een donkere bril aan het zicht waren 

onttrokken. Hij liep krom en had een hoge, hese stem.  

Deze De Haan stelde hem een aantrekkelijke transactie voor. Hij bleek een professionele 

autodief te zijn, en had onlangs de hand weten te leggen op een mooie Toyota, die hij 

overigens al had doorverkocht. Maar in het handschoenenvakje had hij een klein pakje 

brieven gevonden. Ze waren gericht aan een zekere mevrouw Anne van Brederode, en bleken 

van het soort te zijn dat je, zacht gezegd, compromitterend zou kunnen noemen. 

Hij liet ze aan Del Monte zien, die ze aandachtig doornam en concludeerde dat hier zaken in 

het verschiet lagen. 

Hij kocht de brieven van De Haan voor driehonderd euro, en bracht daarna zijn eerste bezoek 

aan mevrouw Van Brederode. 

Zij woonde in een appartement in de buurt van de Goudsesingel, en het verbaasde hem 

allerminst dat zij jong en aantrekkelijk was. 

Hij stelde zich voor als privé-detective, die benaderd was door een man die haar auto had 

gestolen en haar brieven gevonden. Deze man, zo verklaarde Del Monte, wilde naar Canada 

emigreren en had geld nodig om een nieuw leven te beginnen. Als zij hem financieel zou 

willen steunen zou hij de brieven, via Del Monte, laten terugbezorgen. Voorlopig zou hij met 

vijfduizend euro geholpen zijn.  

De radeloze vrouw vroeg hem over een week terug te komen. Dan zou zij zorgen dat zij het 

geld beschikbaar had.  

Tevreden ging Del Monte weer terug naar zijn riante villa. Vijfduizend euro, zo droomde hij 

goedgehumeurd, was een aardig begin. Hij zou haar de brieven één voor één terugbezorgen, 

en dat zou hem zeker nog zo'n 50.000 euro opleveren, zo schatte hij. Het was altijd de kunst te 

bepalen hoever je kon gaan, maar over het algemeen wist hij zeer nauwkeurig waar het punt 

lag waar hij moest ophouden. 
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Een paar dagen later evenwel viel er iets voor waardoor zijn plannen lelijk in de war leken te 

worden gestuurd. Hij ontving een kort briefje. Het was getypt, en er stond geen afzender 

onder vermeld.  

 

U bent een gewetenloze afperser. Het wordt tijd dat iemand daar een eind aan maakt. 

Binnenkort kom ik u opzoeken, en zal met u afrekenen. Politiebescherming zal u niet baten.    

 

Del Monte schrok. Het was niet de eerste keer in zijn leven dat hij een dergelijke brief kreeg. 

Meestal vertrok hij dan voor een paar maanden naar Italië. Maar nu ... Had het te maken met 

mevrouw Van Brederode? Zo nee, dan was het wel erg zonde zo'n winstgevend project te 

laten schieten. Wat dan? 

Toen werd hij boos. Wel verduiveld, hij had een blanco strafregister en betaalde altijd op tijd 

zijn belasting. Dus hoezo: politiebescherming zal u niet baten? Als oppassend burger had hij 

toch juist recht op politiebescherming. Of niet soms? Hij had overal relaties, dus waarom niet 

ook bij de politie. O, zo! De brutalen hebben de halve wereld, niet? Hij pakte de telefoon.  
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“I will make him an offer he can’t refuse.” 

 

Mario Puzo, The Godfather (1969). 
 

 

Hoofdstuk 3. Een aantrekkelijk voorstel 
 

De rest van die dag bleef Del Monte zenuwachtig in zijn huis rondscharrelen. Weggaan 

durfde hij niet, uit vrees dat iemand hem buiten zou opwachten. 

Tegen de avond stopte er een auto voor zijn deur. Hij hoorde het portier dichtslaan, en even 

later klonken voetstappen op het grintpad. Toen werd er krachtig aangebeld. 

Voorzichtig keek Del Monte door de vitrage die voor het raam hing. Er stond een man voor 

zijn deur van middelmatige lengte. Hij droeg een donkere regenjas, en zag er niet erg 

gevaarlijk uit. Toch hield Del Monte, toen hij opendeed, de voordeur slechts een klein stukje 

open en stak alleen zijn hoofd om de hoek. 

“Goedenavond... Wat is er van uw dienst?” 

De onbekende knikte beleefd en toonde een legitimatie.  

“Ook goedenavond, meneer. Mijn naam is Veenstra, van de recherche. Mag ik even 

binnenkomen?” 

Del Monte slaakte een diepe zucht van opluchting. “Natuurlijk. Komt u verder.” 

Hij liet de man binnen en sloot de deur weer zorgvuldig. 

“Wilt u uw jas uitdoen?” Maar de rechercheur schudde het hoofd. 

“Nee, sorry. Ik heb niet al te veel tijd. Uw naam is Mazareno Del Monte? Ik heb begrepen dat 

u bent bedreigd. Was dat telefonisch? Of schriftelijk?” 

“Schriftelijk.” Del Monte haalde het briefje uit zijn portefeuille en Veenstra nam het 

voorzichtig aan. 

“Juist ... Jaja. Anoniem dus. Enig idee wie de afzender zou kunnen zijn?” 

“Geen enkel,” zei de ander luid. “Het slaat nergens op. De beschuldiging dat ik iemand afpers 

is belachelijk. Ik ben nog nooit met de justitie in aanraking geweest. Ik heb me in dit land 

altijd als een voorbeeldig burger gedragen, en heb recht op bescherming van de politie.” 

Veenstra schudde het hoofd. “Het spijt me, meneer Del Monte. Daar is dit briefje te weinig 

concreet voor. Het kan best een flauwe grap van iemand zijn. Voor zover ik het nu kan 

beoordelen is dit te weinig aanleiding om u permanent te gaan bewaken. Als u niets onwettigs 

doet of gedaan heeft, heeft u ook weinig te vrezen, zou ik zeggen. Het enige wat ik u in dit 

stadium kan adviseren is om uw mobiele telefoon op zak te houden, en ons te bellen als u toch 

in moeilijkheden komt. Verder kan ik weinig voor u doen. Ik zal inspecteur Bruins op de 

hoogte stellen.” 

Hij maakte aanstalten om weer weg te gaan, maar Del Monte hief paniekerig zijn armen. 

“Maar ... alstublieft, signore! Kunt u niet nog even blijven? Al is het maar een uurtje. Die 

bedreiging ... die heeft me uit mijn slaap gehouden. Misschien ben ik wat te zenuwachtig van 

aard. U kunt me helpen ... Wilt u toch niet even gaan zitten? Wat wilt u drinken?” 

De rechercheur keek op zijn horloge. “Even dan. Maar ik heb nog een andere afspraak. En 

bovendien moet ik nog rapport uitbrengen.” 

“Natuurlijk, natuurlijk,” zei de Italiaan verheugd. “Gaat u toch zitten, inspecteur. Een whisky-

soda?” 

Veenstra trok zijn jas uit en glimlachte. “Ik ben geen inspecteur. En voor mij geen sterke 

drank onder diensttijd. Hooguit een biertje of zo.” 

“Immediatamente!” Del Monte verdween en keerde terug met een Affligem Tripel en een 

glas. “Wat is dan uw rang, als ik vragen mag?” 
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“Ik ben maar brigadier.” Veenstra schonk het bier vakkundig in de bokaal. “Vorig jaar was ik 

bijna inspecteur geworden, maar op het laatste moment ging het niet door.” 

Het leek Del Monte tactischer om maar niet te vragen waarom die promotie niet was 

doorgegaan. In plaats daarvan begon een idee in zijn hoofd vorm te krijgen. 

“U lijkt me anders iemand die wel aan promotie toe is,” zei hij listig. “Financieel gezien moet 

dat toch ook een fikse tegenvaller zijn geweest. Dus dat dat niet doorging, bedoel ik.” 

Veenstra nam op zijn gemak een teug van zijn bier en haalde de schouders op. 

“Och ja ... Natuurlijk! Vooral als je juist wat ongelukkig met beleggingen bent geweest. Tja, 

het is min of meer mijn vak om niemand te vertrouwen, maar dat geldt vooral voor 

beleggingsadviseurs. Vertrouw die ook beter maar niet.” 

“Volkomen waar,” beaamde Del Monte, die zelf heel wat zeer aanvechtbare 

beleggingsadviezen had verstrekt. “Moet u luisteren, brigadier. Ik heb een voorstel. Volkomen 

zakelijk. Over een paar weken moet ik naar het buitenland ... Daar zal ik veilig zijn, voor 

welke bedreiging dan ook. Maar tot die tijd heb ik bescherming nodig ... geloof me, ik neem 

dat briefje volkomen ernstig. Als u daar voor kunt zorgen zal ik u daarvoor een ruime 

financiële tegemoetkoming geven.” 

Hij haalde zijn portefeuille tevoorschijn en nam er enkele bankbiljetten uit. "Hier hebt u alvast 

een voorschot."  

Hij legde vijf briefjes van 50 euro op tafel, en Veenstra zette grote ogen op.  

“Dat kan ik onmogelijk aannemen, meneer. Echt niet, sorry. Ik zou in de grootste 

moeilijkheden komen ...”  

“Moeilijkheden? Onzin!” De Italiaan maakte een weids gebaar. “Per Bacco! Een man als u 

komt niet in moeilijkheden. Daar bent u te bekwaam voor.” 

Hij schoof het geld over de tafel naar de rechercheur en vervolgde: “Ik heb informatie nodig. 

U weet de weg op het hoofdbureau van politie. U kunt daar gemakkelijk nagaan wat daar over 

mij bekend is, en wie daar iets heeft gemeld of aangegeven wat met mij te maken heeft. 

Begrijpt u? U meldt mij dat en houdt verder een oogje in het zeil. Binnen een maand heeft u 

een paar duizend euro verdiend!” 

“Hm ...” Veenstra nam de vijf bankbiljetten van de tafel en staarde er geruime tijd naar. Hij 

kuchte nogmaals, en kwam tot een besluit. 

“Luistert u eens: ik beloof niets. Maar mocht ik informatie krijgen die voor u van belang is ...” 

Hij keek de ander scherp aan.  “Akkoord. Maar denk erom: u heeft nu zelf ook verplichtingen 

aan mij. Als u die niet nakomt zal ik ervoor zorgen dat u er spijt van krijgt.” 

Hij ledigde zijn glas en stak het geld in zijn zak. Toen stond hij op. 

“Maak u verder geen zorgen. Voor uw veiligheid bedoel ik. Laat dat maar aan mij over. 

Binnen een paar dagen kom ik terug om de zaak verder financieel af te ronden.” 

“Afgesproken,” zei Del Monte opgetogen. “Hier is uw jas. Ik zal u even uitlaten.”  

 

Nadat Veenstra was vertrokken wreef hij zich vergenoegd in de handen. Dat hij daar nooit 

eerder was opgekomen: een politieman omkopen. Nu was hij dubbel veilig. Als de politie iets 

tegen hem in het schild voerde, en Veenstra zou hem bijtijds waarschuwen, dan kon hij in alle 

rust de nodige maatregelen nemen. De toekomst zag er plotseling een stuk rooskleuriger uit: 

eerst rustig die mevrouw Van Brederode uitplunderen, en daarna een half jaartje of zo naar 

Toscane. En nooit meer last met de politie. Nou ja, voorlopig niet in elk geval. Een paar 

duizend euro was maar een bagatel. Dat had hij er graag voor over.  

Hij pakte de catalogus van een juwelier. Hij was dol op juwelen, vooral ringen met 

diamanten. Om die juwelen te kunnen betalen hadden heel wat vrouwen de hunne moeten 

verkopen. Hij glimlachte. 
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Daar had je bijvoorbeeld die vrouw, die ooit voor sexfoto's had geposeerd, en er later alles 

voor over had om te voorkomen dat Del Monte ze via Internet zou verspreiden, en dan was er 

nog ... 

Langzaam zakte zijn hoofd, vol aangename herinneringen, op zijn borst. 

Mazareno Del Monte sliep de slaap der onrechtvaardigen. 
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“Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren, 

de straf die ik verdiend heb zit ik uit.” 

 

André Hazes, Eenzame kerst (1976). 
 

 

Hoofdstuk 4. Een geldopname 
 

In de weken die volgden ontving Del Monte met een zekere regelmaat discrete telefoontjes 

van Veenstra. Nu eens betrof het een onverwachte verkeerscontrole die in het geheim werd 

voorbereid, dan weer een voorgenomen inval in een illegaal gokhuis. Klein spul weliswaar, en 

niet alle informatie was even nuttig voor hem geweest, maar keer op keer bleken de tips in 

orde te zijn. Del Monte begon te geloven dat zijn ‘investering’ op de lange duur lucratief voor 

hem zou kunnen zijn. Vroeg of laat zou hem ongetwijfeld de gouden tip bereiken in de vorm 

van informatie die voor anderen wellicht onbelangrijk, maar voor hem van groot belang zou 

zijn. Hij keek in de spiegel van de badkamer en zei tegen zichzelf: “Ja ja, de politie is je beste 

kameraad!” Hij lachte lang en hard om zijn eigen grapje. 

 

Het was al laat op de avond en Del Monte stond op het punt naar bed te gaan, toen de telefoon 

overging. Hij nam op en hoorde aan de stem dat het Veenstra was, want de brigadier was niet 

gewoon zijn naam te zeggen als hij zijn tips doorbelde. 

Del Monte was vertrouwd geraakt met het rustige stemgeluid. In korte zinnen deed de ander 

zijn verhaal, om direct daarna zonder verdere plichtplegingen het gesprek te beëindigen en de 

verbinding te verbreken. Het verbaasde – en verontrustte – hem dan ook dat de stem aan de 

andere kant van de lijn deze keer wat gejaagd klonk. 

“Meneer Del Monte, heb ik uw volle aandacht? Er is spectaculair nieuws te melden, morgen 

zal de financiële wereld op zijn grondvesten trillen! U moet weten, dat …” 

“Momentje.” Del Monte draaide het geluidsvolume van een ballade van André Hazes omlaag 

en zei: “Ja, ik luister.” 

“Het is werkelijk ongelofelijk, of zeg maar rustig sensationeel, en het is echt puur toeval dat 

ik er zojuist achter ben gekomen!” Hij ademde zwaar en leek even op adem te moeten komen. 

“Ga door, ik ben een en al oor,” zei Del Monte, die nu barstte van nieuwsgierigheid, maar zijn 

best deed zijn stem in bedwang te houden. Zouden morgen de beurskoersen instorten, zoiets? 

“Morgenochtend zal de politie een grootscheepse inval doen bij de SUNIL Bank.
3
 De redenen 

blijken legio: grootschalige fraude, verduistering van spaargelden, verkeerde investeringen in 

niet bestaande goudmijnen in Peru, dubieuze leningen aan het zeer bekende bouwconsortium 

‘Drijfzand Funderingen BV’, blind geaccepteerde bankgaranties bij havenbedrijven die echter 

geen lor waard blijken te zijn, valsheid in geschrifte, wat boekhoudschandalen, gegraai aan de 

top, belangen in bedrijven waarvan de aandelen het papier nog niet waard zijn waarop ze zijn 

gedrukt, de lijst is eindeloos lang. Bent u daar nog?” 

Del Monte slikte moeilijk. Tijdens Veenstra’s woorden had hij zich beurtelings warm en koud 

voelen worden. Ten slotte bracht hij uit: “Ja, vertel me er alles over.” 

“U en ik zijn natuurlijk wel enigszins bekend met de reputatie van de SUNIL Bank, die niet 

voor niets adverteert met de slogan: ‘Wij wassen al uw zwarte geld weer stralend wit.’ Nou, 

dan weet je het wel. Maar dat het zó erg zou zijn, nee … Stel je voor, je hebt belangen in die 

bank, spaartegoeden, ik noem maar wat zaken.” 

Op de achtergrond was de ontroerende ballade van André Hazes – een eenzame kerst – tot een 

einde gekomen, en kilte sloop de kamer in. Del Monte meende haast fysiek te voelen hoe een 

                                                 
3
 Spaarbank met een Uitgebreid Netwerk voor Investeringen en Leningen. 
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ijskoude, benige hand zich met een stalen greep om zijn hart begon te sluiten. Hij bevoelde 

nerveus een van zijn vele gouden halskettingen. “Ga door,” fluisterde hij hees. 

Veenstra leek het niet op te merken, en vertelde door: “Welnu, aan de praktijken van die bank 

zal morgen paal en perk worden gesteld. Morgenochtend om tien uur, dus een uur na opening, 

zal een enorme politiemacht het bankgebouw hermetisch aan alle zijden afgrendelen, waarna 

recherche, FIOD, ME, belastingdienst, de hondenbrigade, en nog wat van dat soort diensten, 

het gebouw van kelder tot dakspanten zullen uitkammen. Onnodig te zeggen dat deze actie het 

vertrouwen van de gedupeerde rekeninghouders geen goed zal doen.” 

“Hm, wat denkt u? Zal dat vertrouwen dan een deuk kunnen oplopen?” 

“Een deuk? Volgens mijn laatste informatie zal de politie morgen, direct na de inval, zo’n vijf 

kilometer dranghek plaatsen om geen chaos te laten ontstaan als duizenden spaarders …” 

“Ja ja, ik begrijp het al.” Del Monte liet zijn omvangrijke lichaam in een fauteuil zakken en 

depte zijn bezwete voorhoofd met een batisten zakdoek af; hij was blij dat Veenstra hem niet 

kon zien. “Uw verhaal is helder.” 

“Maar, heeft u er ook iets aan? Is deze informatie nuttig voor u?” 

“Voor mij niet,” loog Del Monte. Hij slikte diep en zei zo kalm mogelijk: “Maar ik ben toch 

blij dat u me heeft gebeld, want een goede vriend van mij, een man genaamd Smith, heeft er 

voor zijn jongste zoontje een junior-rekening lopen, die kan ik misschien wel waarschuwen, 

in strikt vertrouwen natuurlijk, dat spreekt. Het zou voor dat kind toch sneu zijn als …” 

“Duidelijk. Welnu, ik heb alles verteld wat ik weet, dus …” 

“Wacht nog even, voor de zekerheid: die inval is voor morgenochtend gepland, om tien uur 

precies, toch?” 

“Tien uur precies, inderdaad. Alle verloven zijn ingetrokken, kijkt u morgenavond maar naar 

het journaal, dan zult u eens wat zien.” 

Veenstra verbrak de verbinding. 

Del Monte staarde enige seconden naar de telefoonhoorn in zijn handen en huiverde. Hij was 

van één ding zeker: hij zou de beelden van het journaal niet afwachten. De gouden tip … Die 

was sneller gekomen dan hij had verwacht. Hij prevelde een kort schietgebedje tot de heilige 

Jodocus, de schutspatroon van de ongeregelde goederen. Toen legde hij de hoorn op de haak 

en ging hij op zoek naar een ruime, stevige canvas weekendtas. 

 

*   *   * 

 

De volgende ochtend stapte Del Monte met bonzend hart door de grote glazen draaideur de 

SUNIL Bank aan de Westblaak binnen. Het was kort nadat de bank om stipt negen uur zijn 

deuren had geopend, en het was stil en rustig. 

“Ja, bijna vredig,” dacht Del Monte. “Hoe anders zal dat over nog geen uur zijn, als de politie 

en de FIOD hier bezig zullen zijn. Ze moesten eens weten wat ze boven het hoofd hangt ...” 

Hij begaf zich naar de balie, waar een kassier zat die hij goed kende, en overhandigde hem 

een ingevuld formulier. De man trok verbaasd de wenkbauwen op. 

“Maar ... dat is nagenoeg uw hele tegoed, meneer Del Monte,” zei hij verbluft, en de ander 

knikte. 

“Ja, inderdaad, meneer Bakker. Ik vertrek voor een paar jaar naar het buitenland, en ik laat 

een klein bedrag staan, net genoeg om de rekening in stand te houden. Ik wil trouwens ook 

mijn doos uit de safe hebben.” 

Stel je voor, zo dacht hij bij zichzelf, terwijl Bakker verdween, dat een of andere curator die 

doos in handen krijgt ... De inhoud zou hem een gevangenisstraf van minstens tien jaar 

kunnen bezorgen. 
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Daar was de kassier weer terug, en geruime tijd verstreek met het uittellen van stapels 

bankbiljetten. Het ene pak bankpapier na het andere verdween in de ruime canvastas van 

Mazareno Del Monte, en dan was er ook nog de doos uit de safe. 

Tenslotte moest hij nog enige handtekeningen zetten, en kon hij de bank verlaten. 

Eenmaal weer in zijn auto gezeten loosde hij een eindeloos diepe zucht van opluchting. Tot 

dusver ging alles goed ... Nu als een speer naar huis, koffer pakken, en met een taxi naar het 

station. Dan met de TGV naar Parijs, om vandaar ... 

Stel je voor dat Veenstra hem niet had gewaarschuwd. Hij zou hem per post duizend euro 

extra sturen. Zo'n geweldige hulp zou hij nooit meer treffen. 

Tegen tien uur reed hij de oprijlaan van zijn huis aan de 's-Gravenweg op. Na de auto in zijn 

garage geparkeerd te hebben liep hij naar de voordeur, en schrok toen hij zag dat er iemand op 

hem stond te wachten. Hij herademde toen hij zag dat het niemand minder dan Veenstra was. 

Maar toch was hij er niet blij mee. Hij had de man nu niet meer nodig, en hoe eerder hij weg 

zou kunnen hoe liever. 

“Veenstra! Jij hier?” vroeg hij verbaasd. “Is er iets bijzonders aan de hand?”  

“Nou en of,” zei de rechercheur gejaagd. “Iets heel bijzonders. Iets dat u beslist weten moet. 

We kunnen beter even naar binnen gaan.” 

Hij keek veelbetekenend naar de zware tas die Del Monte meezeulde, terwijl deze de deur 

opendeed en zijn gast binnenliet. “U bent zeker even bij de bank langs geweest?”  

“Dat gaat je niets aan,” gromde de afperser korzelig. “Nou, wat is er voor bijzonders? Schiet 

op, mijn tijd is nogal beperkt.” 

“Ik kom alleen maar even die tas van u overnemen,” zei Veenstra kalm, en richtte een 

revolver op zijn gastheer. “Verroer u niet, of ik schiet.” 

Er viel een loden stilte. De mond van Del Monte zakte onwijs open. Hij werd lijkbleek van 

schrik, en staarde Veenstra met uitpuilende ogen aan. 

“Wat betekent ... betekent dat, Veenstra? Ben je ... ben je gek geworden? Doe die ... die 

revolver weg.” Zijn stem beefde. 

“Ik heet geen Veenstra,” lichtte de man hem in. “Hoe ik wel heet doet er nu even niet toe, 

maar hier en daar sta ik bekend als ‘De Man uit Gent’.  

Dat dreigbriefje dat je gekregen hebt was van mij afkomstig ... En die vrouw die je hebt 

willen afpersen heet geen mevrouw Van Brederode, maar Isa Declerck, en over haar kan ik je 

ook nog zeggen dat ze mijn vrouw is.” 

Del Monte voelde zijn knieën knikken. “En ... en die autodief? De Haan?”  

“Dat was ik ook.” De man uit Gent grinnikte. “Geen simpeler vermomming dan een pruik en 

een baard. Alleen de hele tijd krom lopen was wat lastig.” 

Hij keek op zijn horloge. “Genoeg gepraat, Del Monte. Ik zal me wel over dat geld ontfermen. 

En wat er in die blikken doos zit zal de politie wel interesseren. De echte politie, bedoel ik. 

Verder zul je begrijpen dat ik voorgoed afscheid van je neem.” 

De chanteur sidderde. “Wat ... wat ben je van plan? Ga je me koud maken?” 

“Dat was ik eerst wel van plan,” zei de man uit Gent opgewekt. “Maar je krijgt nog een kans 

je ellendige leven te beteren. Ik zal je in de toekomst nauwlettend volgen, en als ik ooit merk 

dat je je oude beroep weer bent gaan uitoefenen kom ik je nog eens opzoeken, en schiet je 

hersenen er uit. En ga nu maar op je knieën zitten ... Goed zo. Handen omlaag ... dank je. Nu, 

welterusten!” 

Het volgende moment voelde Del Monte een grote dot watten, gedrenkt in chloroform, tegen 

zijn gezicht drukken. Hij besefte dat verzet geen zin had, en binnen een halve minuut had hij 

het bewustzijn verloren. 

De man uit Gent stak zijn revolver weg, en wierp een voldane blik op zijn slachtoffer. Dan 

nam hij de zware weekendtas op, en pakte de blikken doos, waarna hij bedaard het pand 

verliet, de voordeur behoedzaam achter zich dichttrekkend. 



 15 

Zonder zich al te zeer te haasten wandelde hij door de mistige herfstochtend weg naar de plek 

waar zijn eigen auto stond geparkeerd. 

 

Enkele uren later zat Del Monte, die langzaamaan weer wat bij zijn positieven was gekomen, 

versuft voor zich uit te staren, toen er op krachtige wijze werd aangebeld. Duizelig strompelde 

hij naar de voordeur, deed open en zag enkele geüniformeerde politiebeambten voor zich, 

onder aanvoering van een man in een winterjas, en met een grijze hoed, die hij beleefd had 

afgenomen, 

“Meneer Mazareno Del Monte? Mijn naam is Bruins, politie, afdeling Weerzinwekkende 

Delicten. Ik kom u verzoeken ons naar het hoofdbureel te vergezellen.” 

“Op welke beschuldiging?” vroeg de Italiaan moeilijk. 

“Chantage en afpersing,” zei Bruins opgewekt. “De bewijzen werden ons een half uurtje 

geleden per expresse bezorgd. Neem uw pyjama en tandenborstel mee, en bereid u alvast voor 

op een eenzame kerst. En eh … oh ja, uw afspraken voor de komende vijftien jaar kunt u ook 

wel afzeggen.” 

 

*   *   * 

 

Die middag zat Bruins, nog steeds in een voortreffelijk humeur, achter zijn bureau, toen 

commissaris Berestein handenwrijvend binnenkwam. 

“Eindelijk hebben we hem dan te pakken, Dick! We hebben hem net een kort, voorlopig 

verhoor afgenomen. Nou, je snapt, hij is helemaal over zijn toeren. Hij is ongeveer 950.000 

euro lichter gemaakt. Werkelijk ongelofelijk. Hij hing een verward verhaal op dat hij van 

rechercheur Veenstra een tip had gekregen dat zijn bank op springen stond of zoiets. In paniek 

heeft hij toen zowat zijn hele tegoed opgenomen, en is daarna door Veenstra beroofd. Nou ja, 

het was Veenstra natuurlijk helemaal niet, maar dat wist je zeker al.” 

“Dat wel. Maar hoe kwam die geheimzinnige kerel erbij zich zo te noemen?” prevelde Bruins 

met gefronst voorhoofd. “Ik bedoel: hoe wist hij dat er hier inderdaad een rechercheur 

Veenstra met zijn zaak was belast?” 

“Dat zou ik ook zo gauw niet weten,” mompelde Berestein. “Weet je trouwens waar die hele 

zaak me aan doet denken? Heb je nog tijd gehad om dat lijvige rapport over De Man uit Gent 

te lezen? Heb je dat hier nog ergens liggen? Pak het eens.” 

“Hier is het.” Bruins viste de map uit de stapel, en sloeg het vuistdikke dossier open. “Hm ... 

werkt altijd op dezelfde manier: doet zich voor als rechercheur, en kiest altijd als slachtoffer 

een of andere walgelijk rijke schurk ... Nou, dat klopt inderdaad precies. Er staat hier 

trouwens dat hij zijn buit vaak aan allerlei nobele doelen uitgeeft. Jaja. Dat zal wel. Denkt 

zeker dat-ie Robin Hood is. Dat zullen we maar met een korreltje zout nemen.” Hij knikte 

langzaam. “Als ik dit allemaal zo lees heeft onze Man uit Gent hier ook zijn slag geslagen. 

Maar, bij het gebeente van de heilige Laurentius, hoe komt hij aan zijn informaties? Zou hij ... 

Hij zal hier in ons bureau toch zeker geen handlanger hebben? Wacht effe ...”  

Hij las enige tijd zwijgend verder en hield plotseling zijn adem in. 

“Hier staat: De Man uit Gent werkt gewoonlijk samen met zijn vrouw, die een buitengewoon 

knappe verschijning moet zijn, en bovendien zeer intelligent ...” 

Hij staarde de commissaris aan, en even heerste stilte in het vertrek. Toen sloeg Bruins het 

rapport dicht. 

“Bianca! Is ze op kantoor?” 

“Nee. Ze heeft zich vanochtend ziek gemeld,” zei Berestein hees, en Bruins graaide naar de 

telefoon. “Als de bliksem!” snauwde hij. “Vlug, haar adres, commissaris! En ga me niet 

vertellen dat u dat niet weet!” 
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“Jericholaan 16, eerste verdieping, twee keer bellen,” zei Berestein automatisch. “Maar het 

zal wel te laat zijn.” Hij liet zich zwaar op een stoel vallen en staarde sip voor zich uit. “Die 

zien we natuurlijk nooit meer terug.” 

 

Beresteins woorden waren profetisch. Want op datzelfde moment waren ‘De Man uit Gent’ en 

zijn knappe jonge vrouw al meer dan honderd kilometer van Rotterdam verwijderd, en het zou 

lang duren vooraleer men in de Maasstad weer iets van hem zou vernemen. 
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“Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle 

levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu.” 

 

Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (1919). 
 

 

Hoofdstuk 5. De rechtvaardige rechters 
 

Wie vanuit Rotterdam de trein naar het zuiden neemt, arriveert na een reis van een uur op het 

veruit mooiste treinstation ter wereld, de ‘Middenstatie’ van Antwerpen. Verder reizen heeft 

dan eigenlijk geen zin meer, maar voor degene die dat toch wil valt er te kiezen uit een waaier 

van sfeervolle Brabantse en Vlaamse steden in de directe omgeving, veelal middeleeuws van 

karakter en de een nog mooier dan de andere, en allemaal per trein goed bereikbaar. 

Zoals onze trouwe lezers weten was inspecteur Bruins een geboren en getogen Rotterdammer, 

maar zelfs hem werd de imposante, moderne nieuwbouw in het stadscentrum wel eens te veel 

van het goede, en dan wierp hij zich op vrijdagmiddag in de ijltrein naar Antwerpen, om daar 

een aangenaam weekeinde door te brengen (over de precieze details hopen wij de lezers een 

andere keer te kunnen inlichten). Na verloop van tijd had hij zijn actieradius uitgebreid over 

steden als Lier, Mechelen, Leuven, Brussel, Kortrijk, Ieper, Brugge en Gent. Menigmaal had 

de inspecteur, staande onder de imposante koepel van de Antwerpse ‘spoorwegkathedraal’, de 

gele borden met treintijden van de Belgische spoorwegen bestudeerd, aarzelend naar welke 

historische en bezienswaardige stad hij nu weer eens zou doorreizen. Of toch maar gelijk het 

centrum van Antwerpen ingelopen? 

Op de lagere school had Bruins ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van H. Conscience gelezen, en 

sinds die tijd had hij een zwak voor Vlaanderen. Jan Breydel en Pieter de Coninck waren zijn 

jeugdhelden, en iedere keer als hij in Brugge de prachtige Markt betrad deed de aanblik van 

hun in brons uitgevoerde standbeeld hem zichtbaar goed. Gezeten op een zonnig terras met 

voor hem een bokaal Leffe Dubbel, en met uitzicht op het middeleeuwse Belfort, dacht hij 

met een mix van verbazing en leedvermaak aan mensen die hun vakantie in het hooggebergte 

van Nepal doorbrachten, of tussen de verraderlijke zandheuvels van de Gobi-woestijn. Deze 

laatste gedachte deed zijn dorst zo snel terugkeren, dat hij zich genoodzaakt zag de kelner te 

wenken teneinde een nieuwe bokaal te laten aanrukken. 

 

Maar dat was afgelopen zomer. Thans was het Kerstavond, en of u het nu wilt geloven of niet, 

het sneeuwde, en niet zo’n beetje ook. In Rotterdam was het nog droog geweest, maar bij 

aankomst in Antwerpen was de lucht al loodachtig grijs betrokken geraakt met laaghangende 

wolken, en toen de trein het fraaie station St. Pieters te Gent binnenreed, sneeuwde het hard. 

Inspecteur Bruins zette de kraag van zijn winterjas hoog op, drukte zich de hoed vaster op de 

schedel en begaf zich door de krakende sneeuw richting centrum. Ongeveer halverwege, op 

de Nederkouter (een bedrijvige winkelstraat) bevond zich het hotel, waar hij een kamer had 

besproken. Hij meldde zich bij de receptie om in te checken en zijn bagage af te geven, 

waarna hij zijn voettocht vervolgde. 

Zijn bezoek aan Gent had een tweeledig doel: ten eerste zou hij morgen, eerste kerstdag, de 

gast zijn van een Vlaamse vriend en collega, en verder beschikte hij over informatie die hem 

wellicht in staat zou stellen hier zijn onderzoek af te ronden. Hoe hij dat precies zou 

aanpakken stond hem nog niet voor 100% duidelijk voor de geest, hoewel hij in de trein 

ruimschoots de gelegenheid had gehad daarover na te denken. In grote trekken stond zijn te 

volgen gedragslijn hem wel voor ogen, maar verder zou hij zich door de omstandigheden 

moeten laten leiden. 
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Onder het voortgaan keek hij op zijn horloge: bijna half zes. Er was gelukkig geen haast bij, 

bedacht hij. Hij liep de Koestraat uit, vervolgde zijn weg door de Lange Kruisstraat, en ineens 

stond hij voor de ingang van de machtige St. Baafskathedraal. 

“Het is eigenlijk gek,” peinsde hij, “maar hoe vaak ik hier ook al geweest ben, ik ben er nog 

nooit binnen geweest. En zo te zien zijn ze nog open.” Hij liep via het westelijke portaal de 

kerk in, blij op deze manier nog wat tijd te kunnen rekken. Wellicht dat hij binnen inspiratie 

kon opdoen hoe deze zaak af te ronden. 

Hij wandelde op zijn gemak rond en genoot van het prachtige interieur. Vreemd toch, peinsde 

hij, hoe sterk katholieke en protestantse kerken in hun inrichting verschilden. Het beeld en het 

woord, daar kwam het eigenlijk in essentie op neer. Zou de nieuwe bijbelvertaling – zo vroeg 

hij zich af – hier in Vlaanderen even veel beroering hebben veroorzaakt als in Nederland? Hij 

wist het niet zeker, maar kon het zich nauwelijks voorstellen. Hij glimlachte even en bleef wat 

langer staan bij de ‘Bekering van St. Bavo’, een barok schilderwerk van Rubens. 

Bruins was bijna aan het einde van zijn rondgang door de kerk gekomen toen hij min of meer 

toevallig in een groepje mensen terecht kwam dat, onder aanvoering van een gids, een kapel 

binnen werd geloodst waar ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Hubert en 

Jan van Eyck stond uitgestald, de trots van de Gentse St. Baafskathedraal en voor Vlaanderen 

van een belang dat in Nederland alleen was te vergelijken was met dat van ‘De Nachtwacht’ 

van Rembrandt. Hij liet zich meevoeren, en liep achter de anderen de kapel in, zes eeuwen 

terug in de tijd. 

Bruins keek ademloos door het kogelvrije pantserglas naar het magnifieke altaarstuk. Hij had 

zich nooit gerealiseerd dat het zó groot zou zijn. Hij kende natuurlijk wel de beschrijving die 

Johan Huizinga in zijn ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ van dit triptiek, een topstuk der Vlaamse 

primitieven, gaf, maar zelfs de pen van een Huizinga haalde het niet bij de werkelijkheid zelf. 

Alle facetten werkten samen om de aanschouwer te imponeren: de omvang, de vele panelen, 

het schitterende kleurgebruik, de werkelijk waanzinnig gedetailleerde afbeeldingen, het was 

een werk van een overdonderende schoonheid en van een grote mystieke zeggingskracht. 

Er was trouwens, tamelijk kort geleden, wat met dit altaarstuk aan de hand geweest, bedacht 

hij zich ineens. Was dat niet zo’n twee jaar geleden? Ja hij wist het weer, begin oktober 2002 

ontstond er ineens de nodige ophef over. Hij luisterde naar de gids voor de details. 

 

“… en daarnaast, geheel links voor u, ziet u het paneel getiteld: ‘De rechtvaardige rechters’. 

U kijkt echter naar een kopie, want het origineel is in de nacht van 10 op 11 april 1934 uit de 

omlijsting gehaald en gestolen. Sindsdien is het zoek. Talloos zijn de theorieën over de dader, 

over waar het paneel zich zou bevinden, enzovoort. Nu twee jaar terug doken er via internet 

geruchten op: iemand zou de vindplaats onthullen, maar helaas. Dus, beste mensen, tot op de 

dag van vandaag moet de stad Gent het stellen zonder de ‘rechtvaardige rechters’. Welnu, als 

u nu weer naar rechts kijkt, dan wil ik u graag iets meer vertellen over …” 

 

Maar Bruins luisterde niet langer. Hij liep in gedachten verzonken de kapel uit en nam plaats 

op een kerkbank. “Kerstavond,” mompelde hij voor zich uit. “Kerstavond te Gent. Is dat geen 

mooi moment voor de terugkeer van de rechtvaardige rechters? Ik geloof dat ik eindelijk weet 

wat me te doen staat.” 

Hij stond op, rechtte zijn rug en liep zonder aarzelen de kathedraal uit. Buitengekomen bleek 

dat het sneeuwen was opgehouden. Hij keek omhoog. De grijze wolken waren verdwenen. 

Talloze sterren schitterden aan het firmament. 

 

*   *   * 
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Bruins opende de deur van het café en trad binnen. Hij bleef even staan en keek zoekend om 

zich heen. Een toeschouwer zou gemeend kunnen hebben dat hij alleen een lege stoel zocht – 

het was nogal druk – maar dat was niet zo. In werkelijkheid zocht hij een gezicht, een gezicht 

dat hij bovendien alleen kende van een summiere beschrijving, aangevuld met een vage foto 

van vele jaren terug, hem per fax toegestuurd. 

Dit was al het zevende café in de straat waar hij zijn geluk beproefde, want erg nauwkeurig 

was zijn informatie helaas niet. Nee, ook hier leek zijn komst vergeefs, of … 

Iemand stond op van zijn stoel. Bruins kreeg ineens zicht op een onberispelijk geklede heer 

van een jaar of veertig, met donker, naar achteren gekamd haar, die aan het verste eind van de 

bar zat, alleen. Hij keek snel weer de andere kant op, hing zijn jas en hoed aan de kapstok en 

slenterde toen op zijn gemak op de bar af. Hij bofte, want naast de man die in het zicht was 

komen te zitten bleek nog een kruk vrij, het zou heel normaal overkomen om daar plaats te 

nemen in dit volle café, waar blijkbaar nogal wat mensen waren neergestreken voor een 

kerstborrel, alleen, of met een groep vrienden of collega’s van het werk. 

“Excuseert u mij, is deze kruk nog vrij?” 

“Jazeker, gaat uw gang.” 

“Dank u.” Bruins hees zich op de kruk en wenkte de barman. “Een Rodenbach alstublieft.” 

Hij wachtte tot het glas gevuld met het donkerrode bier voor hem stond, nam een lange teug 

en zuchtte toen voor zich uit: “Ah …voortreffelijk. Een prima bier.” 

Hij keek opzij, naar de man naast hem. “Ik zit geloof ik in mezelf te praten, neemt u me niet 

kwalijk, maar ja, Rodenbach van het vat, dat hebben wij in Nederland helaas niet.” 

Hij nam een tweede nog diepere teug en zei lachend: “Vandaar dat ik regelmatig naar 

Vlaanderen reis.” 

De man keek Bruins taxerend aan, leegde zijn glas en dacht even na alvorens te reageren. 

“Aha, een bezoeker,” zei hij eindelijk. “Een vreemdeling uit Nederland, te gast in Gent. Laat 

me u in dat geval iets te drinken aanbieden. Nog een Rodenbach wellicht? Zo te zien is dat uw 

favoriete merk.” Hij wenkte de barman. 

“Erg vriendelijk van u meneer. Heel graag. Overigens, ik ben een liefhebber van vele 

Belgische bieren, maar inderdaad, vanavond heb ik speciaal belangstelling voor Rodenbach. 

Tot op de bodem, zal ik maar zeggen.” 

Hij pakte het glas van de barman aan. “Nou, op uw gezondheid. Proost! En u bent van hier, 

als ik vragen mag, uit Gent? Prachtige stad. Ik kom zojuist van de kathedraal, een schitterend 

gotisch bouwwerk, men mag trots zijn op zo’n mooi bezit.” 

“Ja, ik ben een man uit Gent.” Hij staarde aandachtig naar Bruins, die net deed of hij niets 

merkte. “En u meneer, laat me eens raden, u bent blijkbaar een groot kenner van alles wat met 

‘Rodenbach’ van doen heeft, u komt wellicht uit Rotterdam?” 

Bruins nam ruim de tijd om zijn bijna lege glas van het genoemde biermerk precies op het 

midden van zijn bierviltje terug te plaatsen, en keek de ander toen recht in de ogen. 

“U bent een intelligent man, meneer Rodenbach, want zo luidt uw achternaam toch inderdaad, 

niet? Mijn complimenten. Ik zal daarom verder geen verstoppertje meer met u spelen. Ja 

inderdaad, ik kom uit Rotterdam. En mijn naam is Bruins, inspecteur D.J. Bruins, van de 

Rotterdamse politie.” 

Hij stak zijn hand uit, die de ander na een korte aarzeling schudde. 

“Kijk eens aan. Hm. Hoe heeft u mij hier kunnen vinden?” 

“Een combinatie van wat geluk, aangevuld met degelijk speurwerk en het gebruik maken van 

een ouderwets, maar nog heel doelmatig netwerk. Overigens, wat drinkt u?” 

“Een tripel Trappist graag.” 

“Prima, dan doe ik met u mee. Staat u mij toe een nieuw rondje te bestellen.” 

Het duurde even voordat de bokalen kwamen, want het werd zienderogen drukker in het café. 

Bruins nam de gelegenheid te baat om enige papieren voor zich uit te spreiden op de bar. 
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“Om met de factor geluk – toeval, zo u wilt – te beginnen, meneer Rodenbach: een heeroom 

van mij is pater Salesiaan van Don Bosco, en om die reden krijg ik een paar keer per jaar een 

blaadje toegezonden van hun reilen en zeilen. Zo ook een week geleden. 

Zoals u weet houden de Salesianen zich sinds de oprichting in 1869 bezig met apostolaat en 

missiewerk. In Nederland vestigden zij zich in 1929, in België al in 1891. Wat weinig mensen 

weten is dat in Belgisch Congo in 1904 een onderafdeling werd opgericht, de ‘Broederschap 

van den Heilige Cajetanus tot Verlichting van den nood van Nooddruftige Weezen’, met een 

moederhuis in deze stad, in Gent. Dat was overigens geen toeval, want de oprichter van deze 

onderafdeling der Salesianen van Don Bosco was een zekere pater …” 

“… was pater Geert Rodenbach,” vulde de ander Bruins’ verhaal aan. 

“Ja, een jongere broer van uw overgrootvader, heb ik na heel wat speuren begrepen. En toen 

viel vorige week deze nieuwsbrief bij mij in de bus.” Bruins wapperde met een missieblaadje. 

“Daarin werd gemeld de schenking in contanten van € 950.000,-- aan de missiepost annex 

kindertehuis in Congo, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Broederschap van 

den Heilige Cajetanus.” 

Hij vouwde het missieblaadje weer op en vervolgde: “De hoogte van dat bedrag intrigeerde 

me mateloos, meneer Rodenbach, temeer daar de schenking in contanten was. De tweede stap 

was toen het op gang brengen van degelijk speurwerk. Ik belde mijn oom, die woonachtig is 

in een klooster te St. Michelsgestel, en na wat bellen en e-mailen kreeg ik de penningmeester 

van de Broederschap van den heiligen Cajetanus aan de telefoon.” 

Hij pauzeerde even toen de barman eigener beweging twee verse bokalen tripel Trappist voor 

de beide bezoekers neerzette. “Van het huis,” meldde hij. “Vanwege Kerstavond.” 

Bruins overwoog serieus de mogelijkheid zich voorgoed in Vlaanderen te vestigen. 

“Een tijdje terug kreeg ik een rapport over uw, hoe zal ik het noemen, ‘activiteiten’ in handen. 

Alles daarin wees naar België, en waarschijnlijk meer specifiek naar de stad Gent. Ik heb toen 

enige malen met mijn collega’s hier getelefoneerd en gefaxt, en toen voor de tweede keer met 

die bewuste penningmeester gesproken. U moet het de goede man maar niet kwalijk nemen, 

want in zijn onschuld meldde hij dat hij u, de gulle schenker die anoniem wenst te blijven, van 

gezicht kende, daar hij u enige malen een café in deze straat uit had zien komen. Ik gokte er 

vervolgens op u hier op Kerstavond te treffen, en zie, die gok is gelukt. Ik wist alleen niet dat 

er in één straat zoveel cafés zouden zitten.” 

Beide mannen zwegen, tot Rodenbach zei: “En wat bent u nu van plan te doen?” 

“Daar heb ik lang over nagedacht, en om eerlijk te zijn, tot ruim een uur geleden wist ik het 

werkelijk niet. Hier in België heb ik geen opsporingsbevoegdheid, dat is om te beginnen al 

lastig. Maar goed, we hebben tegenwoordig de Europese samenwerking hoog in het vaandel 

staan, dus daar valt wel een mouw aan te passen …” 

“Waarom aarzelt u dan nog? Er is een politiebureau hier twee straten vandaan.” 

“Zeker. Ongetwijfeld bemand met resolute en ervaren flikken.” 

Rodenbach knikte en stak op zijn gemak een sigaret op. 

“Iets in mijn binnenste zegt mij, waarde heer Bruins, dat u niet staat te popelen mij te 

arresteren.” 

Juist op dat moment klonk van buiten het gebeier van bronzen kerkklokken tot in het café 

door. Bruins vroeg: “Hoor, meneer Rodenbach, men luidt de klokken. Negen slagen. Ja, 

negen stuks. Is het al zo laat?  Het zijn toch de klokken van de St. Baafs die we daar horen?” 

De ander luisterde even, en knikte toen. “Inderdaad.” 

“Een paar uur terug was ik in de St. Baafskathedraal, dat heb ik u geloof ik al verteld. Maar 

wat ik u nog niet heb verteld is dat ik daar in een flits de oplossing aangereikt heb gekregen 

hoe deze bijzondere zaak op te lossen.” 

Hij haalde diep adem. “Als inspecteur van politie ben ik dienaar van de wet. Maar er is ook 

zoiets als gerechtigheid, en soms gaat dat boven de wet. Door de wet zou u zeker worden 
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veroordeeld, maar laat hier de gerechtigheid maar eens het laatste woord hebben. Ik kan met 

de beste wil uw daden niet veroordelen. Geld, door een walgelijk persoon bijeengegraaid via 

misdaad en afpersing, is via uw ingrijpen terecht gekomen bij mensen die er een prachtige 

bestemming aan geven: de hulp aan kinderen, wezen, in een van de armste landen ter wereld. 

Hoe kan ik daar tegen zijn, nu en hier, op Kerstavond?” 

Bruins staarde voor zich uit en begon de papieren die voor hem lagen langzaam in snippers te 

scheuren. 

“Weet u, op een gegeven moment kwam ik in de kathedraal te staan voor dat fameuze drieluik 

‘De aanbidding van het Lam Gods’, en toen vertelde de gids dat het paneel ‘De rechtvaardige 

rechters’ ontbrak, en dat de stad Gent sinds die diefstal geen rechtvaardige rechters meer had, 

afgezien van een kopie. En toen schoot het door me heen: maar de stad heeft wel degelijk een 

rechtvaardige rechter, een man uit de stad Gent, die misdadigers opspoort, hen het geroofde 

geld ontneemt en dat weggeeft aan de behoeftigen. En moet ik degene zijn die nu, juist op 

Kerstavond, zo’n ‘rechtvaardige rechter’ gaat arresteren? Nee, ik pieker er niet over.” 

Raymond Rodenbach, de ‘Man uit Gent’, knikte. Zijn ernstig gezicht ontspande zich en er 

verscheen een brede glimlach op. Hij wierp de inspecteur uit Rotterdam een waarderende blik 

toe. 

“Het doet me genoegen dat ik u op uw juiste waarde heb getaxeerd, inspecteur. U bent een 

edel mens. Het is volkomen terecht dat u een paar jaar geleden door uw koningin Beatrix in 

de adelstand
4
 bent verheven.” 

“Wat? Ach ja …” zei Bruins verbluft. “Opmerkelijk dat u dat weet. Er zijn maar weinig 

mensen van op de hoogte, en eerlijk gezegd vind ik dat maar goed ook.  Mag ik vragen hoe u 

daar achter bent gekomen?” 

“Ik weet nagenoeg alles van u,” zei Rodenbach bedaard. “Ik heb tal van bronnen van 

informatie. Zo heb ik al uw avonturen, voor zover ze door enkele van uw bewonderaars zijn 

geboekstaafd,
5
 gelezen, en vergeet u ook niet dat mijn vrouw een paar maanden op uw 

hoofdbureel heeft gewerkt.” 

Hij ledigde op zijn gemak zijn glas, en vervolgde opgewekt: “Daarom heb ik me eigenlijk ook 

geen zorgen gemaakt. Ik heb uw komst hier in alle rust afgewacht. Als ik minder zeker van 

uw reactie was geweest had ik allang in Spanje gezeten.” 

Bruins staarde hem aan. “U … u hebt hier op mij zitten wachten? Maar u … Hoe wist u dan 

…?” 

“Och, soms moet je het geluk een handje helpen,” zei Rodenbach glimlachend. “U heeft 

onlangs, zei u zojuist, gesproken met de penningmeester van de Broederschap van den Heilige 

Cajetanus. Kent u die man? Nee zeker?” 

Bruins greep zich met beide handen naar het hoofd. “Allemachtig. Dat was u zeker zelf?” 

“Inderdaad,” zei de ander olijk. “Ik had al lang door dat u vrede had met de herbestemming 

van Del Montes stinkende vermogen. Daarom vertelde ik u onbekommerd waar u de 

geheimzinnige man uit Gent zou kunnen vinden. Eerlijk gezegd, sorry dat ik het zeg, had ik u 

gisteren of eergisteren al hier verwacht. Maar goed, eigenlijk maar beter dat u nù hier bent. 

Op Kerstavond.” Hij wenkte opnieuw de barman. 

“U was daarnet zo complimenteus mij te vergelijken met een der ‘rechtvaardige rechters’. 

Maar denk ook over uzelf niet te bescheiden. Voor ik aan deze hele operatie begon had ik al 

ontdekt dat die betiteling ook op uzelf van toepassing is. Als ‘Man uit Gent’ kan ik dat 

zeggen. Ik wil u daarom voorstellen: spreekt u liever in de pluralis.” 

                                                 
4
 Zie hoofdstuk 9 (“Noordeinde”) van onze vertelling uit 2000, Verraad aan de Vlist – koningsdrama. Wegens 

onschatbare verdiensten aan Vorst en Vaderland bewezen werd inspecteur D.J. Bruins in de adelstand verheven. 

Hem werd de titel van baron van Kralingen en Trompenburg verleend, en heer van Haastrecht en Hekendorp. 
5
 Voor een volledig overzicht van alle publicaties raadpleegt men de lijst achter dit verhaal. 
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“Ik heb u onderschat,” zei Bruins sportief. Hij lachte. “En u hebt volkomen gelijk: onder deze 

zaak zetten we een dikke streep. Zo had ik het me ook voorgesteld, een paar uur geleden, 

tijdens de bezichtiging van de kathedraal.” 

Hij keek tevreden naar de barman, die twee volle bokalen Trappist over de bar schoof. 

Beide mannen hieven het glas: “Op de terugkeer van de rechtvaardige rechters.” 

 

*   *   * 

 

Het was ongeveer drie uur en een onduidelijk aantal bokalen Trappist later dat Bruins 

enigszins beneveld het café verliet. Na de zaak afgerond te hebben had hij het raadzaam 

gevonden het onderwerp van gesprek op een wat luchtiger niveau te brengen, en had hij langs 

zijn neus weg geïnformeerd of er nog voortgang was in het onderzoek naar het in de jaren ’30 

geroofde paneel. Want als inspecteur van politie, en een kenner van de Vlaamse geschiedenis, 

hield hij natuurlijk graag de ontwikkelingen bij, was hij nog zo onverstandig geweest er aan 

toe te voegen. 

Rodenbach had hem omstandig alle theorieën over de roof enthousiast uit de doeken gedaan, 

en thans duizelde het Bruins, niet alleen van het vele abdijbier, maar ook van de fascistische 

complotten, geheime Vlaamse genootschappen, onderaardse tunnels, verborgen ruimtes, met 

elkaar wedijverende politiediensten, en wat al niet meer. Onder het geduldig luisteren moest 

hij denken aan een citaat van de Rotterdamse schrijver Bob den Uyl, die had eens opgemerkt: 

“België is een heerlijk land, je moet alleen geen haast hebben.” 

 

Maar eindelijk dan stond hij weer buiten, in de vrieskou van Kerstavond. Met onvaste tred 

begaf hij zich in de richting van zijn hotel, en bereikte na verloop van tijd de St. Baafs, 

waarvan de hoge toren lichtjes heen en weer leek te bewegen. 

Bruins haalde een paar keer diep adem, schudde het hoofd en keek opnieuw naar de toren, tot 

het wiebelen was opgehouden. 

“Hèhè. Zo kan-ie wel weer,” zuchtte de inspecteur. “Hoe eerder ik onder de wol lig, hoe 

beter!” 

De kathedraal liep intussen flink vol met bezoekers, en Bruins, weer wat helderder, zag dat 

heel wat ouders hun kind bij een wat oudere dame achterlieten die, staande in het westelijke 

portaal naast een prachtige oude kerststal, het bekende verhaal vertelde van Maria en Jozef. 

“Er was geen plaats meer in de herberg, lieve kinderen, en daarom werd Jezus geboren in een 

stal, waar hij werd neergelegd in een kribbe.” 

De peuters luisterden ademloos. Bruins constateerde tot zijn genoegen dat de dame niet had 

gerept van een “nachtverblijf in de stad” of van een “voederbak”, maar gebruik maakte van de 

mooie, traditionele woorden “herberg” en “kribbe”. 

“En zo hoort het met Kerstmis,” dacht Bruins vergenoegd, “wat hedendaagse vertalers ook 

mogen verzinnen.” 

Staande voor de vijver op het plein voor de kathedraal, bij het monument voor Jan Frans 

Willems,
6
 stak hij een sigaar op en keek toen op zijn gemak rond naar de hem omringende 

historische gebouwen, sfeervol verlicht in het duister van deze wel zeer bijzondere 

Kerstavond. Onwillekeurig dacht hij even aan Mazareno Del Monte, die gisteren was 

veroordeeld tot twaalf jaar kerkerstraf, op water en brood, en aan het ongetwijfeld 

overvloedige kerstdiner dat hem zelf morgen wachtte bij zijn Vlaamse vriend en collega, 

inspecteur Lancelot Blondeel, en vooral dacht hij aan het feestelijke kerstfeest dat een fiks 

                                                 
6
 Jan Frans Willems (Boechout 1793 – Gent 1846), Vlaams letterkundige, de grondlegger van de Vlaamse 

Beweging. In zijn bekende gedicht Aan de Belgen (Antwerpen, 1818) verdedigde hij het Nederlands tegen de 

aanvallen van Frans georiënteerde publicisten. 
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aantal weeskinderen zou hebben dank zij een oplichter en vrijbuiter, en ook een heel klein 

beetje dank zij hem. 

Een ongekend warm geluksgevoel doorstroomde de inspecteur. En hij vervolgde zijn weg, 

terwijl de machtige torens van de St. Niklaaskerk, het stadhuis, de St. Baafskathedraal en het 

Belfort, de indrukwekkende monumenten van de lange en roemrijke geschiedenis van de 

goede stad Gent, goedkeurend op hem neerkeken. 

 

 

Einde 
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Van de hand van dezelfde auteurs zijn verschenen: 

 

 Moord in de Kluis (novelle – 1982) 

 Het Noodlot van St. Wijnandsklooster (spookverhaal – 1983) 

 Drie Dode Directeuren (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 1 – 1984) 

 Foutloze Methode (kort verhaal – 1985) 

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

 Het Kassandra Programma (driedelig horrorfeuilleton – 1987) 

 Het Geraamte achter het Beeldscherm (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 2 – 1988) 

 Terugkeer om Middernacht (Rotterdams spookverhaal – 1989) 

 Gasten op Kerstavond (Rotterdamse kerstnovelle – 1990) 

 De Vloek van de Kluizenaar (assurantiethriller; RVS-trilogie deel 3 – 1991) 

 Het Testament van de Tempelier (kerstvertelling – 1992) 

 De Heks van Bleskensgraaf (spookverhaal – 1993) 

 De Ondergang van St. Gregoria (korte eenakter – 1994) 

 Het Veld van Eer (spookverhaal – 1994; herdruk 2004) 

 De Herfstmoorden (Rotterdamse thriller – 1995) 

 De Ruïne van de Abdijkerk (spookverhaal – 1996) 

 De Terugkeer van graaf Ewout (kort historisch blijspel voor de jeugd in drie bedrijven – 

1997) 

 Het Graf van de Gehangene (fantastische vertelling – 1997) 

 Het Portret van Sebastiaan Franken (spookverhaal – 1998) 

 Het Mamba Project (Rotterdams kantoordrama; Metropool-trilogie deel 1 – 1999) 

 Verraad aan de Vlist (koningsdrama – 2000) 

 Het Zwaard van Cortigel (spookverhaal – 2001) 

 Operatie ‘Zeemeeuw’ (stormachtig kantoordrama; Metropool-trilogie deel 2 – 2002) 

 De ondergang van de RVS (Rotterdamsche Opera van vóór den Spoortunnel – 1988 & 

2001; publicatie 2002) 

 Het Lijk op de Flexplek (kerstnovelle – 2003) 

 De Man uit Gent (kerstnovelle – 2004) 

 

Kerstsprookjes voor de jeugd: 

 

 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Nihil Obstat 

 



Het Veld van Eer

Een kerstvertelling

Leo Knoops en IUim Knoops

It you vant the old battallon
I knov vhere it is,
I l(,rov where it ls,
I knov vhete it is.
If you want the old battalion
I knov vhere it is,
Ít'§ hanging on the old batbed wire.

I saw them, I Ëaw them,
Ëanging on the old barbed wire.
Í saot them, ï saer thefr,
Eanging on the old barbed wire.

Engels soldatenlied uit de Eerste llereldoorlog.

Capelle a/d Ussel en Rotterdam, oktober/nowember 1994



1. Proloog

De bijzondere en in vele opzichten hoogst bizarre geschiedenis die ik thans
aan dit papier vil toevertrourrcn, vindt zijn oorsprong voornamelijk in mijn
eigenaardige geríoonte om van een bepaalde gebeurtenis, hoe kleia, vreemd,
of ver verwijderd gelegen in de spelonken van de geschiedenis die ook mag
zijn, Ietterlijk alles te willen !"eten. Rust kan ik Pas weer vinden als de
laatste details zijn opgehelderd, de verhullende sluiers r{eggerukt. De
precieze feiten, daar gaat het om.

Aanvankelijk bezat ik een breed ontwikkelde belangstellj-ng, die zich over
meerdere terreineÍr van de !Íereldge schiedenis uitstrekte. Naarmate de jaren
echter vorderden, begon mijn interesse zich meer en meer te vernaunÍen tot
de Eerste I{ereldoorlog, en in een later stadir:m kon &lleen de gruweliJke
Loopgravenoorlog aan het westelijke oorlogsfront zich nog in mijn morbide
interesse verheugen. Alles zocht ik na, niets zag ik over het hoofd, nooit
rusLte ik voordaL de exacte locatie van een gevecht shandeJ" ing door rnij in
kaart !Ía s gebrachl.

Ik geef toe, het kllnkt dwengÍEtig, en dat is het ook. tset is mijn aard.
lÍaaron zou een mens anders door de vervallen loopgravenste ls els dwalen, en
grauwe Engelse kerkhoven in Noord-Frankrijk bezoeken? ÀI sinds jaren ben ik
echter gestopt met het achterhalen van de oorzaken van mijn rusteloos
zoeken, dit Echterna jagen van op het eerste gezicht onbeduidende, vreemde
en gewelddadige voorvallen uit een obscuur verleden.

Blj de personen in mijn directe omgeving, zoals nijn fanilie, vrienden en
collega's, leverde ne dat bij het klixmen der jaren het predikaaÈ van een
zonderling op, een onaangepast persoon, van iemand die met het alLedaagse,
het normal"e zo men wil, niet tevreden lras, meer wilde, die doorging waar
anderen afhaakten, of onverschiLlig de schouders ophaalden.

ze zuLLerL we1 gelijk hebben, ik lreet het niet. Oordeelt u daarover zelf bij
hel lezen van de hierna volgende bladzijden.



2. Buiten het dorp Hame1, Picardië, wri jdag 24 decenber 1993

Zoals bekend leldde het vastlopen van de Duitse opmars in de Eerste
I.Iereldoorlog, dwars door Belgtë, reeds in novenber 1914 tot een algehele
verstarring van het front, dat zich op den duur uitstrekte van de Belgische
kust door heel Noord-Frankrijk tot aaÍr de Zrd.tserse grens.
Reeds eerder had ik af en toe nijn vakantle benut om plaatsen te bezoeken
waar hevig !Ía I gevochten. vorlg Jaar rond de Kerstdagen vas Lk voor het
eerst in de gelegenheJ.d een deel ven het front te bezoeken, waar lk altijd
al eens heen had gewlld, omdat ter plaatse een stuk voornalig slagveld door
de overheid in de oorspronkelijke 6teat i§ bewaard, dus loopgraven van de
Duitse en de geallieerde troepèn, met het ertussen gelegen stuk
niemandsland.
En zo liep ik op de middag van 24 decenber 1993 noederzlel alleen door de
uitgestrekte verlatenheid van de Plcardi6che velden tot ik aan de hand van
een bescheLdeo bordje nLet ver van het dorP Bame1 tea8lotte heÈ doel van
[}ijn tocht berelkte.
Aanvankelljk paeseerde ik Blechts enkele Blecht onderhouden loopgraven,
gedeeltelijk ingevallen en door strulkgerras ovenroekerd. Eier en daar
bevonden zich nog stukken roeotlg prLkkeldraad. Verderop evenwel lagen wel
degelijk de Ln dè oorepronkelilke 6taat herstelde loopgravenstel§els .

Gelukklg, lrant het. waa een so[bere decenberdag, en bLnnen een uur zou het
te donker zlJn om nog veel te kunnen onder8cheLden.
Terwljl lk alJ behoedzaarn op de modderige bodèm Ilet zakken van een
loopgraaf van de eerate Britse lLnLe vroeg lk mij af of er soms in de buurt
nog meer toeri8ten zoals lk zouden rondscharrelen. De loopgraven vormden
ter plaaÈse een waar doolhof, met allerlei verbJ,ndingsgangen, en zo er aI
nog meer bezoekers zouden zijn, dan waa er toch' zo dacht ik, weinig kans
dat ik ze zou tegenkosèn.
Dat bleek toch een vergissing. Tervljl ik door de invallende duisternis
staarde in de richting van de lets hoger gelegen Duitse linies drong
plotseJ-ing een onmiskenbaar geluid tot me door: naderende voetstappen van
iemand die door de blubber loopt.
Ik draaide me om in de richtlng van het geluid, en weldra zag ik ln de
schemering een rijzige gestalte naderen. Een uan van niddelbare leeftiJd,
gekleed in een wijde overjas met epauletÈen op de schouders. Hij mÀakte een
militaire indruk, nog versÈerkt door de platte uniformpet Ínet een insigne
dat ik in de schernering noellilk kon onderscheiden. I{aarschijnlijk een
veldwachter, of een soort opzichter van dit park, meende ik. Maar tot mijn
verrassing sprak htJ me niet in het frans aan' mÀar in het Engels.
'cood evening str. I{elkon in dè Britse loopgraven, sir. Volgt u nij. Deze
kant op, sir. "
Ik had er nooit. bij stilgeBtaan dat in een dergelijk nilitair monument
mensen werkzaam konden zijn met een soort gidsfunctie. Net zoals in de
tower in Londen de Beefeaters, gepensioneerde militairen, die de bezoekers
rondleiden en vergasten op al-i.erlei nacabere bijzonderheden. Ook deze man
leek mij een voormalig nilitair, gezien zijn hele voorkomen en manier van
praten.
Zonder te kijken of ik hem weL volgde rnarcheerde hij doelbewust door het
modderige gangenstelsel voor mij uit, om na enkelè honderden meters' op een
punt waar de loopgraaf een scherpe bocht maakte, halt te houden. Een
nieu\oe, langere loopgraaf strekte zich voor ons uit, Mijn begeleider maakte
een vuivend gebaar.
'Hier is het gebeurd, sir. Kerstavond 1914. Precies 79 jaar geleden, op de
kop af. '



Ik staarde hem nieuwsgierig aan. I{at precies bedoelde hij?
Maar de ander v_ervolgde, zonder op mij te letteÍr: 'christmas Eve, 1914.
I{eihnachtèn aan DuLtse zijde... Die avond zwegen de wapens."
Hij tuurde over de rand van de loopgraaf in de allengs dichter wordende
duisternis.
"De gedachte aan oorlog op Kerstavond stuitte de gewone soldaten tegen de
borst. Er deed zich iets wonderlijks voor.'. Zowel aan Duitse als aan
Engelse kant verlLeten de soldaten hun stellingen... ongerrapend I Ze liepen,
over het niemandsland, naar elkaar toe, en tot verbijstering en afgrijzen
van hun officieren ríensten ze elkaar gelukkig Kerstfeest. OP dat moment...'
Mijn gids draaide zich om en keek mij op eigenaardige wijze aan.
"op dat moment had de oorlog afgelopen kunnen zijn Begrijpt u, sir? De hele
Eerste wèreldoorlog had op dat moment gewoon beéindigd kunnen worden. A1s
de soldaten besloten hadden er eenvoudigweg mee op te houden, ruat hadden
dan hun generaals nog kunnen doen? Het was in hun, ver van het front
gelegen, hoofdkwartieren gedaan gerÍeest met hun mensens lechLingen. '.
Machteloos rraren ze geweest, l,laar geJ-ukkig, er ríerd snel ingegrepenl"
Htj knikte langzsam, "Krijgstucht. Discipline. De batal jonscomandant dj"e
over deze frontsector het bevel voerde gaf ogenblikkelijk bevelen uit dat
alle soldaten uLt de fronÈl1nie zich volledig bewapend in hun stellingen
moesÈen opstellen en zich gereed houden voor een storm8anval.,. Aan DuLlse
kant gebeurde 1et8 §oortgelijks. En diezelfde avond nog, Kerstavond sir,
klram hèt aanvalscomnndo. n

Hij zweeg. In de loopgraaf waarl.n wij stonden was het nu dernate donker
geworden dat ik hem nog terÍrauwernood kon onderscheiden. Vaag zag ik zijn
arrn ornhoog gaan en in de verte wijzen, richting Duitse stellingen.
nop deze plaats, sir, gingen de manschappen van het derde bataljon van de
Royal Suffolk Fuslllers nover the top"... Niensnd, werkelijk niemand is
teruggekeerd. Iíie niet meteen door hèt Duitse vtrur werd neergemaaid, maar
erin slaagde het vijandetijke prikkeldraad te bereiken, vond daar alsnog de
dood. De enige overlevende wes de cormandant, die het aanvalsbevel had
gegeven. . . n

Met zijn linkerhand wees mijn gids langs de wand van de loopgraaf, die zich
kaarsrecht voor ons uitstrekte, honderden meÈers 1ang, aan beide zijden
voorzien van houten stutten en aen de bovenrand afgerrerkt met vele
zandzakken. nPrecies hier sir, waar wij nu staan, stonden de uranschappen
dicht opeengepakt, schouder aan schouder, de helmen op, de wapens in de
hand, in afrÍachting van het signaal... gespannen tot het uitersie... in de
wetenschap dat de meesten nog naar een paar minuten, of minder, te leven
hadden... zi.eL u het voor u?'
Hij rEakLe een suggeslief gebaar, en inderdaad !Ía s het net of ik de
gestalten van de ten dode opgeschreven Ínarulen plotseling voor mij zag. De

suggestie was dermale sterk, dat ik de neiging om een goed heenkomen te
zoeken moest onderdrukken. Ik verbeeldde me zelfs het metalen gerarmel vaÍr
de vele wapenen te horen, het zenuwachtig gefluister van de soLdaten, en
ver weg, op de achtergrond het gedonder van zwaar geschut aan het
westelijke front . . .

"Het gaat gebeurenl' De stem van mijn metgezel trilde van emotie. nHoort u
dat? Dat kanongebulder? Dat is onze artilleriel Zo direct valt alles stil ,

en dan is het momenÈ dasrl'
Hij liep druk op en neer, achter de doodstil wachtende gestalten langs, die
ik nu heel duidelijk, ondanks de duisternj.s, kon onderscheiden. Hij wierp
een blik op een ouderwets horloge dat hij onder zijn jas vandaan haalde en
weer wegstak,
Ik staarde verbijsterd voor me uit, ontzet door wat ik zag, of meende te
zien. Hadden dan nijn familie en vrienden toch gelijk? I{a s ik bezig rnijn



verstend te verliezen, gek te ríorden? of was dit het resultaat van een
overspannen fan-tasie, st.ond ik te dagdromen, liet ik me teveel meeslePen
door de suggestieve uitleg van mijn begeleiderz
Het kanonvuur was ín ieder geval plotseling opgehouden. Mijn mysterieuze
metgezel trok zich de pet diep in de ogen en schreeuwde een onverstaanbaar
mili.tair comando.
Onniddellijk ksenea de starre spookgestalten in beveging. voor mijn ogen
zag ík ze tegen de wanden van de loopgraaf onhoog klauteren en zich over de
raad werken. Ze r^/aren verdwenen. "Over the topl"
Toonloos klonk de stem van de suppoost, of wat voor figuur mijn metgezel
ook was .

'ze zLjÍt weg, sir. Allemaal. Zo gingen ze hun einde tegemoet' 0p bevel van
hun majoor. Íeder jaar op christnas Eve moet ik dit Dèemaken. "
De belekenis van deze laatste woorden drong niet dadelijk tot me door.
Sukkel die ik was. 0m niet te vermoeden...
"zoals ik al zei, sir,' vervolgde de ander, ner waren geen overlevenden'
Geen enkele, behalve de cosunndant, die zijn manschappen 'over the topn
joeg, maar zelf achterbleef. '
"En die comandant..." vroeg ik, nog steeds ongelovig in de duisternis
turend, in de rlchting waarin de ranpzalige soldaten van de Royal Suffolk
FusiLiers hun einde tegemoet gelopen waren.
nDie comundant, n hoorde ik nijn gids achter rni j op vlakke toon zeggen,
'die comandant. was ik, sir. Majoor Thonas Reginald Preston, bevelhebber
van heÈ derde bataljon der dappere Royal Suffolk FusiLiers...'
Een onuLtsprekeltjk klen gevoel van valging beving nij. Koud z!Íeet brak nij
u.it, en langzaam draaide ik nij om.
Ik was alleen. van nijÍr eetgezel I'as geen spoor meer te bekennen.
Ik zocht steun aan de achter mij oprijzende trand van de loopgraaf. Daar
lraren, nog vaag zichtbaar in de modderige bodem, tlree paar voetsPoren' van
mij en van mijn netgezel... En er liepen er geen in de andere richtingl

Ik herinner nij niet neer hoe lang ik er over gedaan heb mijn hotel lreer te
bereiken. Alleen nog het bezorgde gezicht van de eigenaar.
'wat is u in vredesnaam overkomen, monsieur? U ziet eruit alsof u een geest
hebt gezien I "
Het leek me beter daar geen coÍElentaar op te geven. Ik bestelde een glas
cognac en nam dat mee naar rnijn kamer om daar te trachten weer roat tot
mijzetf te komen. Buiten klonk vaag klokgelui, dat de gelovigen opriep naar
de Nschtmis. Het was Kerstavond 1"993, in Picardië...

Tn de dagen die volgden deed ik - met de grootste behoedzaamheid - navraag
in de omgeving, en kwam 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 Prestonn, of wie of wat hel ook geweest
was, gezien hadden, En onveranderlijk op 24 december, Kerstavond,..

Maanden verstreken, zonder dat ik er in slaagde het voorvaL uit mijn hoofd
te zetlen. ik wilde er, kosle !ÍaL kost, meer van weten.
Had er aan het front inderdaad ooit een majoor Preston gediend? Daar moest
achter te komen zijn, en ik wist in elk geval hoe.
0p de heJ.e wereLd is slechts één plaats waar men a1les, maar dan ook alles
weet van de Eerste Wereldoorlog. Het zou nog even duren voor ik gelegenheid
zou hebben die plaats te bezoeken, maar dat ik erheen zou gaan stond vast:
Londen. Het Imperial War Museum.



3. Lambeth Road, Londen, woensdag 21 december 1994

HoeweL ik van plan rtras ge!Íeest in de nazomer vrije dagen op te nemen om

naar Londen te gaan, duurde het in werkelijkheid, door mijn drukke
werkzaamheden bil een gigantische verzekeringsrnaatschapptj, tot decèmber
eer ik in de gelegenheid was tijd vrij te naken voor mijn onderzoek'
Vanaf ZestienÀoven vloog ik met de 'city-EoPper" naar Londen, om vanaf
Heathrow meL de Underground naar het centfl:m te reizen.
In South l(ensington, nlet ver van de Royal Albert H811' nam ik een

hotelkamer, en nog diezelfde ochtend begaf ik me naar het Imperial 1'I8r

Museum.
Mijn reislectuur werd zoals gebruikelijk gevormd door een boek over de

Eeiste !íerelrtoorlog. Het leatste hoofdstuk eindigde met een beschrijving
van de gevecht shandel ingen van eind december aan de Britse zijde van het
westeLijke front, voor de zoveelsie keer las ik de passage:

'In de nanldddag van de 24e decembet 1914 gaf een batal jonscotnandant de

opdracht tot een trontale bestorming van de Duitse looPgraven, nadat een
veel te kort inleidend artiTTeriebombatdement hier en daat gaten had
geschoten ln de tornidabele Duitse prikkeldraadversperringen. lerwijl de

schemer snel lnv!.el, bevestlgden de soldaten hun bajonet op het geweer eí1

vTogen de eerste TichtkogeTs de lucht in. De ondetofficieren trokken hun
pistolen, brulden nuake teady!^ en hielden hun hotToges in de gaten' on,
-precLes 

L7.OO uur gl g het gehele batation, ruim 600 nLn sterk, nover the
top', dat wil zeggen dat de nanschaPPen' na het weerkTinken van de

fluitsignalen ,ti hun officieren, gelijktijdig uit de TooPgraaf klauterden
en in gàsToten fornatle oP de Duitse stelTingen begonnen aan te va7Len'
et werd een regeltechte slacht!-ng. EalveÍerege het nienandsland, die 200

meter brede stràok grond gelegen tussen de beide looPgraafsteT se7 s, was a7

driekwart van de soldaten neergemaaid door de goed oPgestelde Duitse
nitrailTeurs. Ilet restant vond zijn einde in het Duitse prikkeTdtaad'
Nienand van de ruim 600 aanvaTlers keerde terug; die 24e decembeÍ 7914 ginS
de geschiedenis in als de dag van het verdwenen bataTion,'

Het "verdwenen bataljon"... Een intrigerende benaming, peinsde ik' En die
cotrEBndant, zou dat wellicht die mysterieuze nnajoor Preston' geweest zijn?
Het antÍroord op vooral- deze vraag hoopte ik te vinden binnen de grauwe

muren van. , .
Ik wercl in rnijn gedachten onderbroken toen het treinstel van de Londense
Underground wÀarin ik me bevond, piepend en schuddend tot stilstand kwam in
het siation Elephanl and Castle aan het einde van de Bakerloo Line, gelegen
op de zuidelijke Theemsoever. Ik borg het boek op en stond op. Door de

rnd"r" p."""giers die eveneens uitstapten tiet ik mij meeleiden naar de

uitgang, de trappen oP.

Londen... De winter had reeds bezit genomen van de straten, die gehuld
lagen in een dichte mist. Enke1e verdorde bladeren, afkomstig van het nabij
gelegen park, ritselden door de siraten. Het was ijzig koud.
ik hoefde me slechts kort op de omgeving te oriënteren - hoe vaak was ik
hier al niet geríeestl - en liep loen via de Saint George's Road linksaf de

Lambeth Road op, A1 snel doemde vanuit de mistflarden de koepel van een
groot en grijs gebouw op' ?raarvan het uitgestrekte park werd gedomineerd
door twee op een affult geplaatsle enorme scheepskanons.
Het Imperial l.Iar Museum bood kortom een weinig vrolijke aanblik, en vormde
daarmee een perfect onderkomen als opslagplaats van ruim een eeu!Í Britse



geschiedenis van onvoorstelbaar lijden, dood, verwoesting en van alle
andere ellende die oorlogen met zich mee konden brengen. En dan vooral de
Eerste Wereldoorlog.
Vanaf het toegangshek op Lambeth Road nam ik het imposante gebouw in
ogenschoulr. Daarbinnen bevond zich, ergens, een klein stoffig kantoor' waar
een man huisde over vie allerlei sterke verhalen de ronde deden. Hij !Íist
alles, naar dan ook werkelijk alles van de Eerste !Íereldoorlog, waarmee hij
zich dag en nacht bezlg hield. Het gerucht glng zelfs d8t hij de nacht
doorbracht in het museum, en regelmatig ronddwaalde in de uitgestrekte
kelders van het geboulÍ, lraar een heel Brits looPgravenstel sel op ware
grootte was nagebouwd. In Engeland zijn zulke dingen nog mogelijk.

NieL alleen het kantoor van Dr. Septimus HarÍthorne was stoffig. Zijn hele
verschijning was 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 nRoyal

Suffolk Fusiliersn, venÍacht dat hij de reden van mijn verzoek zou willen
weten. Maar zo groot was de onverstoorbaarheid van deze 'Right honourable
seaior member of the lmperial lÍargraves comoi§sion', dat hij zelfs geen
wenkbrauv had opgetrokken.
Ik prees mezelf gelukkig dat aan deze bejaarde Brit de vervlakkende vraag
naar het nut van bepaalde soorten kennis was voorbij gegaan. Hlj zou
naarschijnlíjk niet eens de vraag begrepen hebben. Kortom, hij was een
fantastische kerel waarmee ik het uitstekend kon vinden. Ik paste er
overigens vel voor het[ dit te vertellen; ongetwijfeld zou hij dst nnot

done' hebben gevonden. we begrepen elkaar, dat was voldoende.
Nadat ik de zríarte linten Ínet gepaste eerbied had losgestrikt, begon ik de
vele paperassen door te nemen. Dodenlijsten, soldatenbri-even, posthuum
toegekende onde rs cheidingen, legerorders' dagrapPorten, het dossier bevatte
de gebruikelijke zaken. Ik zocbt de naaur van de rnajoor. Niets. In ieder
geval geen overl i jdensbericht . Nog[raals nam ik de stukken door. I'Iaarom had
die officier dit gruwelijke bevel gegeven? Iíat was er met hem na de aanval
gebeurd? I{eer vond ik niets, Ileel vreernd.'.

Dr. Septimus HaÍ.rthorne, de eminente geleerde, was zonder dat ik het h8d
bemerkt dichterbij gekomen en wierp een sombere blik op de archiefstukken.
Hij leek mijn gedachten geraden te hebben.
"Merkvraardig, vindt u ook niet sir, dst bevel lot een aanval op Christmas
Evel" Hij vouwde een stafkaart uit l-914 open en priende meL zijn rechter
wijsvinger naar een bepaalde frontsector' "Kijk, hier speelde het zich af.
Iets ten noorden van het dorpje Hamel. Ik zal u een copie van deze kaart
meegeven sir. 2oa1s u weet zijn de loopgraven er nog bijna geheel intacl.
HeL verhaal gaat dat de inwoners van de streek de plek nijden, rsaarom, dat
is niet bekend, a1 heb ik mijn vermoedens. n

Ik keek de oude man recht in het gelaat en kreeg heL vreemde gevoel over me

dat deze bejaarde archivaris meer over deze geheimzinnige zaak vist dan uit
de stukken kon worden 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:
"I{eet u, in al die jaren bent u de eerste die zich zo diepgaand met deze
zaak bezighoudt. Ik Elerk wel dat uw bedoelingen oprecht zijn.'
Ik schoof vol spanning naar het puntje van mijn stoel, want ik begreep dat
na deze inlei.ding meer ging komen.
Hawthorne nam tegenover me plaats, Hij zuchtte enkele nualen diep, en keek
me lange tijd aan, nadenkend, twijfelend, aarzelend hoe zijn ongetwijfeld



merk!Íaardige verhaal te begLnnen. MLnuten verstreken.
'llier volgt de hele geschiedenis, luister,' zo begon hij ten slotte. 'Mijn
ouders trourrden in jult 1914. In aprll L91,5 werd lk geboren. In augustus
L914 melddè mijn vader zlch aIB oorlogsvri jwllliger voor de Royal Suffolk
Fusiliers. De idee lva s toen nog dat voor Kerst de oorlog voorbij zou zijn.
Iedereen wilde er toen bij zijn, moet u begrijpen. Het enthousiasme voor de
oorlog was io dLe prachtige zoueruaanden van 1914 enorm. Het zou één grote
overwinningsparade naar BerliJn worden, lulcht.en de kranten, en de mensen
geLoofden het.
Gezien zijn maatschappelLjke achtergrond - hij was leraar klassieke talen
op een rniddelbare school - werd nlJn vader als luitenanl ingedeeld btj het
derde bataljon en vertrok een maand later per schip naar Frankrijk.'
Hawthorne wees andermaal op de stafkaart. nzoals u !Íellicht bekend ls,
vonden er in die be!Íusle froÍrtaector op Christnas Eve verbroederlngen
plaats met de Duitse soldaten, llnieregimenten uit Eannover. A1 snel kreeg
de Engelse co[Elèndaot, najoor T.R. Preston, er lucht van. 0n de zaak in de
kiem te smoren, beval hlj dle zelfmoord-aanval , !Íaarvan hij !Íist dat
niemand ervan zou terugkerèn. Hlj zorgde bewust voor een veel te korte
beschieting van de Duitse stelli[gen door onze artillerle. Preston zorgde
er wel voor dat niets in de officiële sÈukken rrcrd vastgelegd.'
Haríthorne keek me aan. nzou u venrachten dat zoiets ala een verbroederlng
tu§6en frontaoldaten zou Ííorden gedocumenteerd in legerberichten? vast en
zeker niet; het gold À1§ slecht voor de Boraal aan het Britse thuisfront.
En het gold zeker als slecht voor de carrière van op promotie beluste
hoofdofflcieren, als najoor Preston en consorten... i
Ik keek hem onderzoekend aan, Hoe kon deze geleerde dit alles te ríeten zijn
gekomen? Hij scheen Í0iJn gedachten geraden te hebben.
nu vraagt zich af hoe lk hler achter ben gekomen? Ik za1 het u vertellen.
Mijn vader slaagde erin, vtak voordat die aanval begon, nog een briefje aan
een ordonnans mee te geven, waarln hij het waanzinnige van het geheel
schetste. Het bereikte mijn noeder, en zo is het lat.er in nijn bezit
gekomen, Die ordonnans sneuvelde trtree dagen later.'
"Dus u heeft er nooiE iets aan gedaan?'
i!Íat kon ik doen? l"1l jn rroeder verhuisde kort erna naar Londen, waar ik werd
geboren. Ze overLeed in 1939, zonder nog één keer teruggekeerd te zijn in
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 Egypte, waar ik tot 1945 ben gebleven. En daarna, ach.., Toen ontbrak
me de behoefLe in een oorlog te gaan zoeken, tenijl ik nog bezig was die
van mezelf te venrerken.'
"En majoor Preston, vat gebeurde er net hem?"

"Dat is een vreemde zaak. Eerlijk gezegd, ik weet het nieÈ, Voor zover ik
heb kunnen nagaan, hier, op het archief, verdween hij zonder een spoor
achter te laten, nog diezelfde Kerstnacht. Aanvankelijk geloofde Íren niet
dat hij gesneuveld rías, lrant hlj bevond zich een kilomet.er achter het
front, in het batal j onshoofdkwartier. Hij werd gewoon nooit meer gezien,
dat is alles. Daarom werd uiteindelijk toch naar aangenomen dat ook hij is
gesneuveld. Een graf is echter oooit Bevonden. i
Ik knikte. 'Inderdaad, zeer intrj.gerend.'
"U moet weten, niemand wist er in die tijd het fijne van. Preston heeft van
het aanvalsplan niets officLeels doorgegeven. Zijn bataljon verdween,
afgeslacht in hel niemandsland, maar hij verdween eveneens. Zoiets brengt
de geruchtennachine in rrerklng. Er waren natuurlijk vermoedens, maar meer
ook niet. De zaak raakte na enkele naanden in de vergetelheid.'
HaÍrthorne arceg. Nog altijd rustte zijn rechterhand op de stafkeart van de
frontsector die ons beiden zo boeide.



Ik st.ond op.
'Ik wil toch meer lreteÍr van die majoor Preston. Leeft zijn fanilie nog?
lJaar komt hij eigenltJk vandaan? n

Dat is niet zo noeilijk," zei Hawthorne. "Hij is geboren en opgegroeid in
een klein plaatsje ln Suffolkr Hatton cross. Ik denk dat u heL beste zelf
èrheen kunt gaan. Het ls een goede twee uur reizen, met de trein.n
nEatton Cross,n herhaalde ik. "Dank u' Ik ga er zo snel rnogelijk heen.'
Ik keek op mijn horloge, en voegde eraan toe3 'Vanmiddag nog. "

n Over the top.o



4. Hatton Cross, Suffolk, woensdag 21 deceunber 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 trrce uur Levoren op de trein van 13.49 uur r{a s

gestapt. Hatton Cross was gelegen j.n het oosÈelijke deel van het graafschap
Suffolk, een rustig en landelijk gebied.
Gezeten in de trein had ik de situatie nog eens rustig overdachL. Het leek
me een goed idee eerst de plaatselijke parochlekerk le bezoeken om daar de

doop- en trouríregisters in te zien en navraag te doen naar eventuele
nabestaanden; ongeLwijfeld zou de vicar die kennen. Mocht dit evenwel 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 wísl dat het zoeken naar de kerk geen
probleern zou opleveren. Al 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 een brochure mij tijdens de reis geleerd'
was beroerrd om zijn vele grote middeleeuwse kerken, soms gelegen in dorpjes
met maar enkele honderden inwoners. De bo$fiterken vorrrden de stille
getuigen van een rijk en gelukkig verleden.
Hoè anders lroest dat hier eind december 1914 wel zijn geweest' bedacht ik,
door de smalle sÈraatjes lopend, toen dit dorp de ranpzalige tijding van
het fronÈ bereiktè dat honderden streekgenoten in één enkele aanval waren
omgekonen? Iíe1k een verdriet en leed moest zich hier in de dagen na
Kerslmis 1914 hebben voltrokken. Imter§ het gehele bataljon was uit deze
streek afkomstig, was vanuit dit dorp gerecruteerd.
De laaLgotische kerk Fenchurch St. Paul was gebouwd in L436 en deed dienst
als parochi-ekerk voor Hatton Cross, zo vermeldde een bordje naast het
portaal . De afmetingen van het gebouw waren indrukwekkend. Een hoge,
robuuste vierkante[ toren sloot een langwerpig schip af. ]n de kerk zelf
brandde lichti een flauw schijnsel viel door de glas-in-1ood ramen naar
buiten, en gaf zicht op een klein kerkhof. zou ik hier, in deze gewijde
omgeving, de oplossing van het raadsel vinden?
ferwijl ik naar de vele grafzerken keek, di-e dicht opeenstonden, schoot me

plotseling iets te binnen. I,Ia s het in Engeland geen goede 8eltoonte om de
namen van de gesneuvelden uit de diverse oorlogen op rnarmeren platen te
vermelden en die j.n de plaatselijke kerk oP te hangen?
Ik liet mijn koffer achter in het kerkportaal, nam nijn hoed af en trad de
kerk binnen. Talrijke kaarsen verlichtten het prachtige middeleeuwse
interieur. Het slank geribde tongewelf was zo hoog dat het maar met moeite
in al zijn gotische vormenpracht was le onderscheiden. Het rook in de kerk
naar kaarsen, was, wierook en ouderdom.
Mijn eerste indruk was dat de kerk verLaten rras, maar daarin vergiste ik
rne, zo bleek aI snel . Schuin achter me stoÍrd een in stemnig zvsrL geklede
heer mei z'n rug naar me Loe enkele boeken en brochures op een tafel te
schikken. op het geluid van mijn voetstappen draaide hij zich om, zo te
zien blij verrasL met' de komst van een kerkganger '
"Good aflernooÍr, sir, hartelijk rrclkom 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 kort.e rondleiding geven"
Ik zag aan zijn priesterboord dat ik met een Anglicaanse geestelijke van
doen had. Ik stelde me voor en zei dat een kerkbezichtiging inderdaad het

l0



doel van mijn komsL was.
'Aangenaam sir._ Prett.ig om eens een buitenLander op bezoek te hebben. Er
komen hier niet veel toeristen, weeL u. Te ver van Londen' denk ik. DÀt is
jaEmer, want daÍr missen ze veel fraais. "
Hij legde enkele missaals op een net stapeltje en vervoJ-gde: "Zo, dat is
klaar. ALt.ijd een hoop drukte, die Kerstdagen. MaaÍ ik doe het graag, a1
ruim 36 j8ar. oh wacht, ik zal me ook even voorstellen' rrat onbeleefd van
me. BothwelL is de naam, vicar Jonathen Bothwell van de parochiekerk
Fenchurch St. Paul te Hatton Cross.n Hij keek rre vriendelijk aan en vroeg:
'I,Iilt u geríoon even rondkljken, of komt u voor iets in het bijzonder?'
Ik dacht even na; het leek me het beste om deze innemende geestelijke naar
geríoon op de men af om informatie te vragen.
"Tja, waar ik eigenlijk hier voor ben is een historische speurtocht naar
een speciale gebeurtenis uit de Eerste wereldoorlog. 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 speciaaJ- om het derde
bataljon van de Royal Suffolk Fusiliers."
Het leek me een normale vraag, m,aar BoLhrrell keek rne op een eigenaardige
manier aan, angstig Leek het wel. Had ik iets verkeerd gevraagd? Het leek
me toch van niet.
vergiste ik rne, of beefde zijn sten licht toen hij ant!íoordde r "Zeker sir,
deze kant op, sir. Volgt u mij maar,"
Hij ging me voor naar het linker transept van de kerk, waar de verlichting
een stuk zwakker was. Om de stilte wat te verbreken merkte ik op, terwijl
we door het niddenpad liepen: "Eigenlijk ben ik speciaal op zoek naar een
zekere persooa, namelijk ene najoor T.R. Preston.n
Vicar Bothwel} hield de pas j.n en draaide zich naar mij om. 'Ik rtist het
we1 ," zei hij. "Ik had er al een voorgevoel van toen ik u zag binnenkomen.
vroeg of laat moest er iemand komen om dit raadsel op te losèen, !Íant het
moment is niet ver meer. " Zijn gezicht zag bleek en zijn linkerhand had
steun gezocht bij een kerkbank,
'Het monent is niet ver meer? ÍIat bedoelt u? Gaat er dan binnenkort iets
gebeuren?'
De geesfelijke had zich rreer !Íat. hersteld en wenkte mij hem te volgen.
zonder verder iets te zeggen ging hij trre voor naar de achterwand van het
linker transept. Daar hield hij stil en rrees naar boven. Hoog in de muur
was met vi-er koperen bouten een grote marmeren plaat vastgeschroefd, met
daarop in alfabetische volgorde lange rijen namen van de gesneuvelden uit
de 'Greal War 19L4-1918".
Aanvankelijk viel me niets bijzonders op. Zoals gezegd, het vas er nogal
schemerig, en ik had moeite de narnen goed te onderscheiden' Gelukkig liet
het kaarslicht de met goudverf afge!íerkte uitgehakte letters redelijk goed
uitkomen op het zríarte mÀrmer.
Toen mijn ogen zich enigszins hadden ingesteld, viel één macaber detail me

als eerste op: achter honderden namen stond als gesneuveld opgegeven de dag
van 24 december 1914.
Ik prevelde die datr:m zacht voor me heen. Bothwell bleek dit gehoord te
hebben, want hij zeL: nJa, ChristÍnas Eve L914, een zlrarÈe 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; me! uitzondering dan van de bevelhebber, n

Mijn blik gleed langs de rijen met namen en bleef bij de letter P steken.
Ik moest me inspannen om in de schener goed te kunnen lezen. Maar ineens
zag ik het: majoor T.R. Preston, gesneuveld 24 december ....
Het was of ik een klap in mijn gezicht kreeg. was dit een vreselijke grap,
een duivelse vergissing? Ik keek nog eens, maar daar stond het: gesneuveld
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24 december 19 94 I

Ik keek Bothwell met stoDheid geslagen aan. Had de vicar dat bedoeld met de
opmerking r 'HeC moment is niet ver meern?
De geestelijke bemerkte mijn verwarring. Hij nan me bij de arrn en liet me

in een kerkbank plaatsnemen. Zelf kwam hij naast me zitLen.
"Ik ben u denk ik enige uitleg schuldig, sir. 0f u er iets aan heeft, weet
ik niet, maar het kan geen kwaad u de hele historie te vertellen' Daarna
moet u zelf maar uw oordeel vellen.'
Ik had xne weer ríat vernEnd; de woorden die Bothwell daar sprak maakten me

uiteraard zeer nieuvsgierig. wat had die goede man mij allemaal mee te
delen? Ik verzocht hem dan ook om de Loop der gebeurtenissen waar hij op
doelde ze lf te schetsen.
'Ik ben een nederig dienaar van de Church of England en een gelovig mens'
anders zou ik het dulvelswerk noemen,' zo begon hij zijn merkwaardige
relaas. "U vroeg naar rrajoor Preston. Zijn verhaal vangt aan bljna 80 jaar
geleden, toen in dit dorp heE vreselijke nieuws van heL front doordrong'
Vrijwel iedere fanilie werd in rouv gedompeld. Aanvankelijk was de
berichtgeving venrard; van majoor Preston werd slechls opgegeven nvermist
in actien. Men nam aan dat hij eveneens was gesneuveld. Zijn naan werd op
de dodenlijst geplaatst en door de steenhoulter oP het bewuste bord
aangebracht. Enlge bevest.iging is echLer nooit blnnengekomen; het bleef een
vage zaak,
Een paar weken later bemerkte rrijn voorganger in die tijd' vicar venables,
tot. zijn verrassing dat de overli jdensdatum van Preston 24 december 1994
vermeldde. Hij dacht eerst aan een vergissing van de steenhouwer, rraar dj.e
beweerde met klem zijn opdracht correct te hebben uitgevoerd. Niettemin
verhielp hlj het euvel door er de juiste datlrm in te zetten' Het incident
leek daarmee voorlopig gesloten.
Maar een week later bteek de datum rtreer gewijzigd te zijn in 1994. Nogmaal's
liet Venables een correctie aanbrengen, nu in het geheim door een
steenhouroer van buiLen het dorp, om onder de dorpelingen geen onnodige
consternalie te verwekken. Maar het was helaas tevergeefs. Een week later
verscheen opnieuw die geheimzinnige datum op het wandbord ' Het leek lrerk
van een hogere macht, een aanwijzing van iets onnoembaars... iet§
afschuwelijks.
Venables hield het stil. Zoals u heeft gezien hsngt het bord vrij hoog en
is de verlichting slecht; gelukki.g kijken nog maar weinig mensen ernaar"
Hij pauzeerde even. Ik \dilde iets vragen, maar hij onderbrak me.
nHet verhaal is nog niet ten einde. In de loop van 1915 en 1916 begonnen
van het front verwarde verhalen het dorp te bereiken dat Preston zou zíjn
gezien in de loopgraven van waaruit de rampzalige aanval was ondernornen,
rondspokend, een gekwelde geest, die nergens rust kon vinden en over het
niemandsland doolde, achtervoJ-gd door de Seesten van de door zijn toedoen
afgeslachte soldaten. Zijn graf is er echter nooit gevonden.'
"Dat betekent dus...n begon ik, terwijl een vreselijk vermoeden zich bij
mij begon post te vatten.
'Inderdaad, sir. Voor zover ik het nu kan inschatten is Preston een lot,
erger dan de dood, ten deel gevalIen,.. Hij lijkt gedoemd sLeeds opnieu,, de
gevolgen van zijn ver schri.kkeli jke beslissing van Kerstavond 1914 te moeten
doorstaan. En ik denk dst dat over drie dagen voor hen misschien voorbij
zaL zijn. Maar de reden daarvoor lreet. ik niet, en evenmin weet ik ríaar het
zal gebeuren. Dat kan God aLleen wetenl'
Ik keek de geestelijke recht in het gelaat. nNaar de reden kan ik nu wel
gissen, en r{aar het za1 gebeuren, dat weet ik bijna wel zeker," zei ik
langzaam. 'I,lat u me daar vertelde klopt namelijk precies met rlat me, bijna
een jaar geleden, in Picardië ís overkomen, op Kerstavond. "
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Ik vertelde hem mljn wedervaren in de Britse loopgraaf bij Hanel, in het
dal van de Some, en Bothlrell luisterde zonder me te onderbreken.
Tenslotte knlkte hij enige malen en staarde naar het wandbord. Ik volgde
zijn blik en zonder ze uit te spreken begrepen we elkaars gedachten. Eet
was Bothrrcll die de stilte verbrak.
'Ik neem aan, sir, dat u van plan bent...'
Eij naakte zijn zin niet af, Ik stond op en nam mijn hoed.
"Inderdaad, eemaarde. Ik rÍeet niet precíes hoe dit gaat eindigen. Maar één
ding rrcet ik wel: lk moet erbij zijn. Als ik er nlet achter kom hoe dit af
gaat lopen zal het me de rest van mijn leven nooit. Deer met rust laten. Ik
ga terug naar de SoÍme, naar Hamel . Ik verÈrek morgen. n

" Fenchurch st. Pau7, de parochiekerk van Eatton cross.n
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5. Buiten het dorS» Eamel, Picardië, zaterdag 24 deceuber 1994

De bewegwijzering in Noord-Frankrijk is niet overal eveÍI voortreffelijk,
maar dank zij mijn Michelin-wegenkaart sra s ik er redelijk op tijd in
geslaagd het dorp Hamel te bereiken. Het was ongeveer drie uur in de
narniddag van de 24e december. Een koude, belrolkte dag. Af en toe viel er
wat nalte sneeu!Í.
lerwijl ik zocht naar een geschikte plaats om nijn auto te parkeren vroeg
ik me plotseling af wat me eigenlijk bezielde. Had ik soms hoop een of
ander noodlot., rtraar dominee BothrÍel1 het over had getrad, 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 heL te donker zijn orn nog veel te kunÍren
onderscheiden. Hiermee rekening houdend had ik overigens wel een sterke
zaklantaarn bij me gestoken.
Na mijn auto bij de Britse milit.aire begraafplaats geparkeerd te hebben,
begon i-k het snalle voetpad te volgen, daL urij over het glooi-ende terrein
naar de loopgravenstel sel s moest leiden. Uet nijn handen diep in mijn
zakken en de kraag van mijn jas opgeslagen stapte ik stevig voort. wijd en
zijd was geeb sterveling te zien.
SLilte lag zrraar over de velden, Slechts af en toe meende ik, vaag en ver,
een zacht romelend geluid te horen. o veer? In december? Ik keek naar de
lucht. lÍeI belrolkt, maar toch geen onweerswolken, zo !e zien. Lichtflitsen
zag ik trouvens ook niet. 0f toch wel?
Ik was inrdddels in de nabijheid van een der Britse dwarsloopgraven gekomen
en tuurde door de schemering. Ik kreeg een eigenaardig gevoel. A1s ik,
precies 80 jaar geLeden, op deze zelfde plek had gestaan had ik mij
blootgesteld aan levensgevaar. Vanaf de Duitse linies zou ik, zo rechLop
staande, een prima doellrit zijn gerreest. 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 laten vallen en zorgen dat ik in de
veilige beschutting van de loopgraaf terecht kwam...
Het zweet brak me plotseling uÍt. opnieuw hoorde ik een dof geronmel, en in
een reflex wierp ik me voorover. Half kruipend, half rollend bereikte ik de
voorste loopgraaf en liet me hijgend omlaag zakken. Met hevig bonzend hart
bleef ik enige tijd in elkaar gedoken zitten. I{at was er in vredesnaam
gebeurd? was er werkelijk geschoten, of begonnen mijn zenusÍen het te
begeven Ín deze nacabere omgeving?
Voorzichti.g krabbelde ik overeind en keek om mij heen. Toen snakte ik naar
adem. Ik llas niet langer alleen. De loopgraaf was vo1 gestalten.. ,

militairen in grauroe uniformen, ransels en patroontassen op de rug, platte
helmen op heL hoofd en gewapend met geweren, voorzien van een lange
bajoneL... Het leek gruwelijk veel op de situatie die j.k hier precies een
jaar geleden meende beleefd Le hebben.
Maar dat kon natuurlijk niet waar zijr., zo hieLd ik mij voor. Het Íra s hier
doodstil , en uitgestorven. Dit was een hallucinatie. Doch nee, nu ik dit
hier zit te schrijven komt het nij voor, dat dit niet het juiste woord is.
Ik was daar aJ,1een, en toch zag ik al die Engelse soldaten om mij heen,
gereedstaand in die loopgraaf, alsof ze met z'n allen op een aanvalsbevel
stonden te !Íachten. Ik stond er tussen, maar niemand nam notitie van me. Ik
was blijkbaar onzichtbaar voor ze, Het was nvirtual 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 hem knikken en de hoorn neerleggen. Hij kwan overeind
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en schreewíde geluLdloos bevelen. De soldaten schaarden zich naast hun
comlandant, kla_ar voor de aanval...
Ik keek omhoog, Zouden ze over de rand van de loopgraaf kl ilrmen, en de
aanvaL inzetten? Maar wLe of wat dan aanvallen? De een paar honderd rneter
verderop gelegen Duitae linies? I{aren die dan ook weer bemand met Duitse
soldaten, getooid met hun karakteristieke'Pickelhauben'?
Ik rende door het overvolle gangenstelsel zonder ienand te raken. Ondanks
de sttlte verbeeldde ik me nu toch ook het oorverdovend geknal en Segler
van zrraar geschut te horen, en het geratel van nitrailleurs. Klram dat van
Britse of Dultse kant? lÍas heÈ veratrtlroord on over de rand van de looPgraaf
te kijken? Liep ik hier reëel gevaar? Ik zette nijn voet tegen de zandige
wand met de bedoeling odhoog te klauteren toen ik plotseling een hand op
mijn schouder voelde, die me weer terugtrok.
Hevlg geschrokken draalde 1k me om, en stond oog in oog met een gestal'te,
die me ondanks zljn lange offlcleraJas erl mílitaire pet afschuwelijk bekend
voorkwam. Ik had gevonden lrat lk zocht.
"zoek dekking, sirl" schreeuwde majoor Preston. "Dit is een offensiefl We

gaan aanvallenl on 17.00 uur preciesl ÀIs ik het sein geef gaan !Íe over lhe
topl Hier heb ik tachtig Jaar op noeten wachtenl Ik zal nu persooalijk de
Iaatste aanval leideal "
tlèt geromrel en gedreun !íerden eterker; het tromelvuur bereikte ziJn
hoogtepunt. Bovea me z8g ik llchtfllteen, die een macaber schiJnsel wierpen
op de wachtende nllitairen. PrestoD trok zLjn revolver uit de holsler èn
gooide ziJn overJae van zlch af. Ergens in de verte meende ik een door merg
en been gaand enerpeud fluitelgnaal te horen. Gelijktijdig stopte he!
bombardement. In de verte begonnèn de Duitse mitrailleurs al te ratelen,
klaar om de konende aanval Ln bloed te smoren.
"Het is zovèrl Dit 1s het eindel Good-bye sirl"
Met enkele snelle beweglngen had Pre8toa zlch ouhoog gewerkt en klom over
de rand van de loopgraaf, gevolgd door de hoÍrderden gchfurmen om hem heen.
Roerloos keek ik toe hoe zljn gestalle een ogenbllk scherp afgetekend stond
tegen de Picardische avondlucht.
Toen, van het ene op het andere moment, vielen alle echte of verneende
oorlogsgeluj-den weg. t'íaar nee, toch nlet helemaal. In de doodse stilte die
erop volgde klonk nog eennaal, vaag en gedemPt, als van grote afstand, een
lang salvo uit een Dultse mit.raillëur,
Ik staarde ontroog naar het vreselijke fantoom dat zich majoor Prèston
noende, die, naar de rand van de loopgraaf terugwankelend, zijn arm, a1s in
af!Íeer, in de lucht hief, en toen achterover, naar beneden in de loopgraaf
stortte, waar hij bewegingloos bleef liggen. Ontzet boog ik mij over hem
heen. zijn lichaam vertoonde talloze bloedige kogel8aten.
Ik stond op en keek wanhopig rond. NiemÀnd of niets te zien. De loopgraven
Íi'aren weer even uitgestorven als 8Itijd. Ik was hier alleen met..' J8, met
ríie ? Of ríat ?

Ik knielde bij de languit in de modder liggende gedaaote, en nam hem
voorzichtig de pet af, Daarna deinsde ik met 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 gekleurd. Een grijnzende doodskop staarde
mij met lege oogkassen aan.
Ik kokhalsde en wlerp de pet van de raopzalige ver van nij af' Langzaam
zakten voor mijn ogen de afzichtelljke knekels weg in de modder van het
voormal-ige slagveld ult 1914, tot alles was verdwenen.
zwetend klauterde ik uit de loopgraaf, en rende weg, zo snel ik kon, door
de invallende duisternis vao Kerstavond, 1994...
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6. Epiloog. Londen, vrijdag 6 januari 1995

Het is nu 6 januari 1995 (Driekoningen), en ik ben bezig, gezeten in mijn
hotelkamer, mijn verslag van deze buitengewone en macabere geschiedenis af
te ronden, mij maar al te goed realiserend dat slechts ríeinigen er enig
geloof aan zullen hechten.
l,IaÈ zal ik er verder mee aanvangen als ik het af heb? In ieder geval stuur
ik een exemplaar naar mijn goede vriend Dr. septimus Hawthorne van het
Inperial Var Museum. ALs het ergens in goede handen is, is het daar.
llet enige wat ik nog verrnelden moet is het tweede bezoek aan Hatton Cross,
dat ik gisteren heb afgelegd. Mijn komst had ik tevoren telefonisch bij
dominee Bothrdell aangekondigd, en hij lras zo vriendelijk mij aan het
pittoreske slationnetje te komeÍr afhalen. Zelfs bLeek hij, in zijn stil1e
paslorie, een complete ntean aangericht te hebben.
Terwijl niets anders hoorbaar was dan het langzame gètik van de grote
staande klok vertelde ik de geeslelijke nijn ervaringen.
Nadat ik was uitverteld bleef het geruime tijd stil. Beiden staarden we in
de vlaÍmen van de open haard. De eerste die uiteindelijk de stilte verbrak
vas Bothríell.
'Ik ben bang dat uw verhaal rnaar weinig geloof zal vinden sir. Zelfs Dr.
Earrthorne zal u mlsschlen niet geloven, of zo zijn twijfels hebben. Stechts
één persoon rreet dat u zojuist geen fantasieverhaal heeft verteld.'
Ik sta8rde hem aan. "I{ie 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 parochiéle geboorteregis ter, n lichtte hij toe. "Ik heb het vanmorgen,
nadat u me had gebeld, uiL het kerkarchief gehaald om de geboortedatum van
majoor Preston op te zoeken. Ik heb hem inderdaad gevonden. .. en nog iets
anders ook. "
Hij sloeg het boek open en zocht de juiste bladzijde.
"Hier stsat het: geboren L2 februari 1870; Thoma s Reginald Preston, zoon
vao Edmund willism Preston en Euri.ly Jane l{illey; overleden 24 december
1914, althans dat stènd erln
Ik zag wat hij bedoelde. In een handschrift dat onmiskenbaar van
aanzienlijk recentere datum was, stond er in de marge met verse inkt iets
bijgeschreven:

"octogesimo anno paenitentiae suae, liberatus de profundis inferni. Ne
uTtra tímebis a timore nocturno. Requiescat in pace.'

"Het betekent," lichtte de geestelijke toe, "zoveel als: Na 80 jaar boete
verlost uit de diepten der HeL Wees niet langer meer bevreesd voor de
nachtelijke verschrikking. Hij ruste j.n vrede."
Bothwell zuchtte. "Hoe dit erin gekomen is zullen we, vrees ik, nooit
weten. Gaat u nog even mee? Naar de kerk?"

samen liepen we door de plechtige stilte van het indrukwekkende bouwwerk
naar de plaats eraar zich de Ínarmeren wandschilden mel de namen der
gevallenen uit de diverse oorlogen bevonden. Voor het laatst staarden lre
naar één bepaalde naamr

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