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Hanging on the Old Barbed Wire 

 

If you want the old battalion, 

We know where they are, 

We know where they are, 

We know where they are. 

If you want the old battalion, 

We know where they are, 

They're hangin' on the old barbed wire. 

 

We've seen them, 

We've seen them, 

Hangin' on the old barbed wire, 

We've seen them, 

Hangin' on the old barbed wire. 

 

Engels soldatenlied uit de Eerste Wereldoorlog (fragment) 
 

 

 

 

 

Capelle a/d IJssel & Rotterdam, november – december 2014 
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Illustratie voorkaft: Engelse soldaten verlaten hun loopgraaf voor de aanval: “Over the top!” 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal betreft een iets gewijzigde herdruk van onze kerstvertelling uit 1994. De herdruk 

verschijnt omdat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog begon. De verbroedering in de 

loopgraven tijdens de Kerst van 1914 heeft werkelijk op meerdere plaatsen aan het westelijke 

front plaats gevonden. De Franse speelfilm “Jojeux Noël” van regisseur Christian Carion (de 

Engelse titel van de film luidt: “Merry Christmas”) uit 2005 is geheel aan dit thema gewijd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw! 

Bijna al onze kerstverhalen en sprookjes zijn sinds kort op internet te vinden. Bezoek onze 

gloednieuwe website: www.knoops-producties.nl 

De nog ontbrekende exemplaren worden het komende halfjaar geplaatst. Medio 2015 zullen 

dan alle verhalen (en trouwens ook onze overige publicaties) hier digitaal beschikbaar zijn. 

Met veel dank aan John Hellewegen te Rhoon voor het bouwen van deze prachtige website. 

http://www.knoops-producties.nl/
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Proloog 
 

 

De bijzondere en in vele opzichten hoogst bizarre geschiedenis die ik thans aan dit papier wil 

toevertrouwen, vindt zijn oorsprong voornamelijk in mijn eigenaardige gewoonte om van een 

bepaalde gebeurtenis, hoe klein, vreemd, of ver verwijderd gelegen in de spelonken van de 

geschiedenis die ook mag zijn, letterlijk alles te willen weten. Rust kan ik pas weer vinden als 

de laatste details zijn opgehelderd, de verhullende sluiers weggerukt. De precieze feiten, daar 

gaat het om. 

 

Aanvankelijk bezat ik een breed ontwikkelde belangstelling, die zich over meerdere terreinen 

van de geschiedenis uitstrekte. Naarmate de jaren echter vorderden, begon mijn interesse zich 

meer en meer te vernauwen tot de Eerste Wereldoorlog, en in een later stadium kon alleen 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 rustte ik voordat de 

exacte locatie van een gevechtshandeling door mij in kaart was gebracht. 

 

Ik geef toe: het klinkt dwangmatig, en dat is het ook. Het is mijn aard. Waarom zou een mens 

anders door de vervallen loopgravenstelsels dwalen, en grauwe Engelse kerkhoven in Noord-

Frankrijk bezoeken? Al sinds jaren ben ik echter gestopt met het pogen de oorzaken te 

achterhalen van mijn rusteloos zoeken, dit achterna jagen van op het eerste gezicht 

onbeduidende, vreemde en gewelddadige voorvallen uit een obscuur verleden. 

 

In mijn directe omgeving, zoals mijn familie, vrienden en collega’s, leverde me dit bij het 

klimmen der jaren het predikaat van een zonderling op, een onaangepast persoon, van iemand 

die met het alledaagse, het normale zo men wil, niet tevreden was, meer wilde, die doorging 

waar anderen afhaakten of onverschillig de schouders ophaalden. 

 

Ze zullen wel gelijk hebben. Ik weet het niet. Oordeelt u daarover zelf bij het lezen van de 

hierna volgende bladzijden. 
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Duitse soldaten tijdens de opmars in Noord-Frankrijk, najaar 1914. De ‘bewegingsoorlog’ 

liep al snel vast. Men begon zich in te graven, en zo ontstonden in het najaar van 1914 de 

eerste loopgraven aan het westelijke front, een ‘stellingenoorlog’ die vier jaar voortduurde. 
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Buiten het dorp Hamel, Picardië, dinsdag 24 december 2013 
 

 

Zoals bekend leidde het vastlopen van de Duitse opmars in de Eerste Wereldoorlog, dwars 

door België, reeds in november 1914 tot een algehele verstarring van het front, dat zich op 

den duur uitstrekte van de Belgische kust door heel Noord-Frankrijk tot aan de Zwitserse 

grens. 

Reeds eerder had ik af en toe mijn vakantie benut om plaatsen te bezoeken waar hevig was 

gevochten. Vorig jaar rond de Kerstdagen was ik voor het eerst in de gelegenheid een deel 

van het front te bezoeken, waar ik altijd al eens heen had gewild, omdat ter plaatse een stuk 

voormalig slagveld door de overheid in de oorspronkelijke staat is bewaard, dus loopgraven 

van de Duitse en de geallieerde troepen, met het ertussen gelegen stuk niemandsland. 

En zo liep ik op de middag van 24 december 2013 moederziel alleen door de uitgestrekte 

verlatenheid van de Picardische velden tot ik aan de hand van een bescheiden bordje niet ver 

van het dorp Hamel tenslotte het doel van mijn tocht bereikte. 

Aanvankelijk passeerde ik slechts enkele slecht onderhouden loopgraven, gedeeltelijk 

ingevallen en door struikgewas overwoekerd. Hier en daar bevonden zich nog stukken roestig 

prikkeldraad. Verderop evenwel lagen wel degelijk de in de oorspronkelijke staat herstelde 

loopgravenstelsels. Gelukkig, want het was een sombere decemberdag, en binnen een uur zou 

het te donker zijn om nog veel te kunnen onderscheiden. 

Terwijl ik mij behoedzaam op de modderige bodem liet zakken van een loopgraaf van de 

eerste Britse linie vroeg ik mij af of er soms in de buurt nog meer toeristen zoals ik zouden 

rondscharrelen. De loopgraven vormden ter plaatse een waar doolhof, met allerlei 

verbindingsgangen, en zo er al nog meer bezoekers zouden zijn, dan was er toch, zo dacht ik, 

weinig kans dat ik ze zou tegenkomen. 

Dat bleek toch een vergissing. Terwijl ik door de invallende duisternis staarde in de richting 

van de iets hoger gelegen Duitse linies drong plotseling een onmiskenbaar geluid tot me door: 

naderende voetstappen van iemand die door de blubber loopt. 

Ik draaide me om in de richting van het geluid, en weldra zag ik in de schemering een rijzige 

gestalte naderen. Een man van middelbare leeftijd, gekleed in een wijde overjas met 

epauletten op de schouders. Hij maakte een militaire indruk, nog versterkt door de platte 

uniformpet met een insigne dat ik in de schemering moeilijk kon onderscheiden. 

Waarschijnlijk een veldwachter, of een soort opzichter van dit park, meende ik. Maar tot mijn 

verrassing sprak hij me niet in het Frans aan, maar in het Engels. 

“Good evening sir. Welkom in de Britse loopgraven. Volgt u mij. Deze kant op, sir.” 

Ik had er nooit bij stilgestaan dat in een dergelijk militair 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 allerlei macabere 

bijzonderheden. Ook deze man leek mij een voormalig militair, gezien zijn hele voorkomen 

en manier van praten. 

Zonder te kijken of ik hem wel volgde marcheerde hij doelbewust door het modderige 

gangenstelsel voor mij uit, om na enkele honderden meters, op een punt waar de loopgraaf 

een scherpe bocht maakte, halt te houden. Een nieuwe, langere loopgraaf strekte zich voor ons 

uit. Mijn begeleider maakte een wuivend gebaar. 

“Hier is het gebeurd, sir. Kerstavond 1914. Precies 99 jaar geleden, op de kop af.” 

Ik staarde hem nieuwsgierig aan. Wat precies bedoelde hij? 

Maar de ander vervolgde, zonder op mij te letten: “Christmas Eve, 1914. Weihnachten aan 

Duitse zijde… Die avond zwegen de wapens.” 

Hij tuurde over de rand van de loopgraaf in de allengs dichter wordende duisternis. 
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“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 verlieten de soldaten hun 

stellingen… ongewapend! Ze liepen, over het niemandsland, naar elkaar toe, en tot 

verbijstering en afgrijzen van hun officieren wensten ze elkaar een 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 

Wereldoorlog had op dat moment gewoon beëindigd kunnen worden. Als de soldaten besloten 

hadden er eenvoudigweg mee op te houden, wat hadden dan hun generaals nog kunnen doen? 

Het was in hun, ver van het front gelegen, hoofdkwartieren gedaan geweest met hun 

mensenslachtingen… Machteloos waren ze geweest. Maar gelukkig, er werd snel 

ingegrepen!” 

Hij knikte langzaam. “Krijgstucht. Discipline. De bataljonscommandant die over deze 

frontsector het bevel voerde gaf ogenblikkelijk bevelen uit dat alle soldaten uit de frontlinie 

zich volledig bewapend in hun stellingen moesten opstellen en zich gereed houden voor een 

stormaanval… Aan Duitse zijde gebeurde iets soortgelijks. En diezelfde avond nog, 

Kerstavond sir, kwam het aanvalscommando.” 

 

 
 

Het “niemandsland”, een verwoeste strook grond gelegen tussen de loopgravenstelsels. 

 

Hij zweeg. In de loopgraaf waarin wij stonden was het nu dermate donker geworden dat ik 

hem nog ternauwernood kon onderscheiden. Vaag zag ik zijn arm omhoog gaan en in de verte 

wijzen, richting Duitse stellingen. 

“Op deze plaats, sir, gingen de manschappen van het derde bataljon van de Royal Suffolk 

Fusiliers “over the top”… Niemand, werkelijk niemand is teruggekeerd. Wie niet meteen door 

het Duitse vuur werd neergemaaid, maar erin slaagde het vijandelijke prikkeldraad te 
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bereiken, vond daar alsnog de dood. De enige overlevende was de commandant, die het 

aanvalsbevel had gegeven…” 

Met zijn linkerhand wees mijn gids langs de wand van de loopgraaf, die zich kaarsrecht voor 

ons uitstrekte, honderden meters lang, aan beide zijden voorzien van houten stutten en aan de 

bovenrand afgewerkt met vele zandzakken. “Precies hier sir, waar wij nu staan, stonden de 

manschappen dicht opeengepakt, schouder aan schouder, de helmen op, de wapens in de 

hand, in afwachting van het signaal… gespannen tot het uiterste… in de wetenschap dat de 

meesten nog maar een paar minuten, of minder, te leven hadden… ziet u het voor u?” 

Hij maakte een suggestief gebaar, en inderdaad was het net of ik de gestalten van de ten dode 

opgeschreven mannen plotseling voor mij zag. De suggestie was dermate sterk, dat ik de 

neiging om een goed heenkomen te zoeken moest onderdrukken. Ik verbeeldde me zelfs het 

metalen gerammel van 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 gebeuren!” De stem van mijn metgezel trilde van emotie. “Hoort u dat? Dat 

kanongebulder? Dat is onze artillerie! Zo direct valt alles stil, en is het moment daar!” 

Hij liep druk op en neer, achter de doodstil wachtende gestalten langs, die ik nu heel duidelijk, 

ondanks de duisternis, 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 mijn 

familie en vrienden toch gelijk? Was ik bezig mijn verstand te verliezen, gek te worden? Of 

was dit het resultaat van een overspannen fantasie, stond ik te dagdromen, liet ik me teveel 

meeslepen door de suggestieve uitleg van mijn begeleider? 

Het kanonvuur was in ieder geval plotseling opgehouden. Mijn mysterieuze metgezel trok 

zich de pet diep in de ogen en schreeuwde een onverstaanbaar militair commando. 

Onmiddellijk kwamen de starre spookgestalten in beweging. Voor mijn ogen zag ik ze tegen 

de wanden van de loopgraaf omhoog klauteren en zich over de rand werken. Ze waren 

verdwenen. “Over the top!” 

Toonloos klonk de stem van de suppoost, of wat voor figuur mijn metgezel ook was. 

“Ze zijn weg, sir. Allemaal. Zo gingen ze hun einde tegemoet. Op bevel van hun majoor. 

Ieder jaar op Christmas Eve moet ik dit meemaken.” 

De betekenis van deze laatste woorden drong niet dadelijk tot me door. Sukkel die ik was. Om 

niet te vermoeden… 

“Zoals ik al zei, sir,” vervolgde de ander, “er waren geen overlevenden. Geen enkele, behalve 

de commandant, die zijn manschappen “over the top” joeg, maar zelf achterbleef.” 

“En die commandant…” vroeg ik, nog steeds ongelovig in de duisternis turend, in de richting 

waarin de rampzalige soldaten van de Royal Suffolk Fusiliers hun einde tegemoet gelopen 

waren. 

“Die commandant,” hoorde ik mijn gids achter mij op vlakke toon zeggen, “die commandant 

was ik, sir. Majoor Thomas Reginald Preston, bevelhebber van het derde bataljon der dappere 

Royal Suffolk Fusiliers…” 

Een onuitsprekelijk klam gevoel van walging beving mij. Koud zweet brak mij uit, en 

langzaam draaide ik mij om. 

Ik was alleen. Van mijn metgezel was geen spoor meer te bekennen. 

Ik zocht steun aan de achter mij oprijzende wand van de loopgraaf. Daar waren, nog vaag 

zichtbaar in de modderige bodem, twee paar voetsporen, van mij en van mijn metgezel… En 

er liepen er geen in de andere richting! 

 

Ik herinner mij niet meer hoe lang ik er over gedaan heb mijn hotel weer te bereiken. Alleen 

nog het bezorgde gezicht van de eigenaar. 

“Wat is u in vredesnaam overkomen, monsieur? U ziet eruit alsof u een geest hebt gezien!” 
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Het leek me beter daar geen commentaar op te geven. Ik bestelde een glas cognac en nam dat 

mee naar mijn kamer om daar te trachten weer wat tot mijzelf te komen. Buiten klonk vaag 

klokgelui, dat de gelovigen opriep naar de Nachtmis. Het was Kerstavond 2013, in Picardië… 

 

In 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 herinneren, er 

verhalen de ronde deden over een mysterieuze verschijning in de buurt van de loopgraven, 

verteld door bewoners van het dorp en de omstreken die “majoor Preston”, of wie of wat het 

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 zetten. Ik wilde 

er, koste wat 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. 

Op de hele wereld is slechts één plaats waar men alles, 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. 
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Lambeth Road, Londen, maandag 22 december 2014 
 

 

Hoewel ik van plan was geweest in de nazomer vrije dagen op te nemen om naar Londen te 

gaan, duurde het in werkelijkheid, door mijn drukke werkzaamheden bij een gigantische 

verzekeringsmaatschappij, tot december eer ik in de gelegenheid was tijd vrij te maken voor 

mijn onderzoek. 

Vanaf Zestienhoven (“Rotterdam The Hague Airport”) nam ik het vliegtuig naar Londen, om 

vanaf Heathrow met de Underground naar het centrum te reizen. 

In South Kensington, niet ver van de Royal Albert Hall, nam ik een hotelkamer, en nog 

diezelfde ochtend begaf ik me naar het Imperial War Museum. 

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

Het laatste hoofdstuk eindigde met een beschrijving van de gevechtshandelingen van eind 

december aan de Britse zijde van het westelijke front. Voor de zoveelste keer las ik de 

passage: 

 

“In de namiddag van de 24
e
 december 1914 gaf een bataljonscommandant de opdracht tot 

een frontale bestorming van de Duitse loopgraven, nadat een veel te kort inleidend 

artilleriebombardement hier en daar gaten had geschoten in de formidabele Duitse 

prikkeldraadversperringen. Terwijl de schemer snel inviel, bevestigden de soldaten hun 

bajonet op het geweer en vlogen de eerste lichtkogels de lucht in. De onderofficieren trokken 

hun pistolen, brulden “Make ready!” en hielden hun horloges in de gaten. Om precies 17.00 

uur ging het gehele bataljon, ruim 600 man sterk, “over the top”, dat wil zeggen dat de 

manschappen, na het weerklinken van de fluitsignalen van hun officieren, gelijktijdig uit de 

loopgraaf klauterden en in gesloten formatie op de Duitse stellingen begonnen aan te vallen. 

Het werd een regelrechte slachting. Halverwege het niemandsland, die 200 meter brede 

strook grond gelegen tussen de beide loopgraafstelsels, was al driekwart van de soldaten 

neergemaaid door de goed opgestelde Duitse mitrailleurs. Het restant vond zijn einde in het 

Duitse prikkeldraad. 

Niemand van de ruim 600 aanvallers keerde terug; die 24
e
 december 1914 ging de 

geschiedenis in als de dag van het verdwenen bataljon.” 

 

Het “verdwenen bataljon”… Een intrigerende benaming, peinsde ik. En die commandant, zou 

dat wellicht die mysterieuze “majoor Preston” geweest zijn? Het antwoord op vooral deze 

vraag hoopte ik te vinden binnen de grauwe muren van… 

Ik werd in mijn gedachten onderbroken toen het treinstel van de Londense Underground 

waarin ik me bevond, piepend en schuddend tot stilstand kwam in het station Elephant and 

Castle aan het einde van de Bakerloo Line, gelegen op de zuidelijke Theemsoever. Ik borg het 

boek op en stond op. Door de andere passagiers die eveneens uitstapten liet ik mij meeleiden 

naar de uitgang, de trappen op. 

 

Londen… De winter had reeds bezit genomen van de straten, die gehuld lagen in een dichte 

mist. Enkele verdorde bladeren, afkomstig van het nabij gelegen park, ritselden door de 

straten. Het was ijzig koud. 

Ik hoefde me slechts kort op de omgeving te oriënteren – hoe vaak was ik hier al niet 

geweest! – en liep toen via de Saint George’s Road linksaf de Lambeth Road op. Al snel 

doemde vanuit de mistflarden de koepel van een groot en grijs gebouw op, waarvan het 

uitgestrekte park werd gedomineerd door twee op een affuit geplaatste enorme 

scheepskanons. 
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Het Imperial War Museum bood kortom een weinig vrolijke aanblik, en vormde daarmee een 

perfect onderkomen als opslagplaats van ruim een eeuw Britse geschiedenis van 

onvoorstelbaar lijden, dood, verwoesting en van alle andere ellende die oorlogen met zich 

mee konden brengen. En dan vooral de Eerste Wereldoorlog. 

Vanaf het toegangshek op Lambeth Road nam ik het imposante gebouw in ogenschouw. 

Daarbinnen bevond zich, ergens, een klein stoffig kantoor, waar een man huisde over wie 

allerlei sterke verhalen de ronde deden. Hij wist alles, maar dan ook werkelijk alles van de 

Eerste Wereldoorlog, waarmee hij zich dag en nacht bezig hield. Het gerucht ging zelfs dat hij 

de nacht doorbracht in het museum, en regelmatig ronddwaalde in de uitgestrekte kelders van 

het gebouw, waar een heel Brits loopgravenstelsel op ware grootte was nagebouwd. In 

Engeland zijn zulke dingen nog mogelijk. 

 

 
 

Imperial War Museum, Lambeth Road, Londen. 

 

Niet alleen het kantoor van dr. Septimus Hawthorne 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 gevraagd had om de dodenlijst van de “Royal Suffolk Fusiliers”, 

verwacht dat hij de reden van mijn verzoek zou willen weten. Maar zo groot was de 

onverstoorbaarheid van deze “Right honourable senior member of the Imperial Wargraves 

Commission”, dat hij zelfs geen wenkbrauw had opgetrokken. 

Ik prees mezelf gelukkig dat aan deze bejaarde Brit de vervlakkende vraag naar het nut van 

bepaalde soorten kennis was voorbij gegaan. Hij zou waarschijnlijk niet eens de vraag 

begrepen hebben. Kortom, hij was een fantastische kerel met wie ik het uitstekend kon 
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vinden. Ik paste er overigens wel voor hem dit te vertellen; ongetwijfeld zou hij dat “not 

done” hebben gevonden. We begrepen elkaar, dat was voldoende. 

Nadat ik de zwarte linten met gepaste eerbied had losgestrikt, begon ik de vele paperassen 

door te nemen. Dodenlijsten, soldatenbrieven, postuum toegekende onderscheidingen, 

legerorders, dagrapporten, het dossier bevatte de gebruikelijke zaken. Ik zocht de naam van de 

majoor. Niets. In ieder geval geen overlijdensbericht. Nogmaals nam ik de stukken door. 

Waarom had die officier dit gruwelijke bevel gegeven? Wat was er met hem na de aanval 

gebeurd? Weer vond ik niets. Heel vreemd… 

 

Dr. Septimus Hawthorne, die zich inmiddels bij me had gevoegd, wierp een sombere blik op 

de archiefstukken. Hij leek mijn gedachten geraden te hebben. 

“Merkwaardig, vindt u ook niet sir, dat bevel tot een aanval op Christmas Eve!” Hij vouwde 

een stafkaart uit 1914 open en priemde met zijn rechter wijsvinger naar een bepaalde 

frontsector. “Kijk, hier speelde het zich af. Iets ten noorden van het dorpje Hamel. Ik zal u een 

kopie van deze kaart meegeven sir. Zoals u misschien weet zijn de loopgraven er nog bijna 

geheel intact. Het verhaal gaat dat de bewoners van de streek de plek mijden, waarom, dat is 

niet bekend, al heb ik mijn vermoedens.” 

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

bejaarde archivaris meer over deze geheimzinnige zaak wist 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 me met een 

gebaar, en zei: 

“Weet u, in al die jaren bent u de eerste die zich zo diepgaand met deze zaak bezighoudt. Ik 

merk wel dat uw bedoelingen oprecht zijn.” 

Ik schoof vol spanning naar het puntje van mijn stoel, want ik begreep dat er na deze inleiding 

meer ging komen. 

Hawthorne nam tegenover me plaats. Hij zuchtte enkele malen diep, en keek me lange tijd 

aan, nadenkend, twijfelend, aarzelend hoe zijn ongetwijfeld merkwaardige verhaal te 

beginnen. Minuten verstreken. 

“We praten inderdaad over een gebeurtenis waarbij mijn eigen familie betrokken is geweest,” 

zo begon hij ten slotte. “Mijn grootouders trouwden in juli 1914. In april 1915 werd mijn 

vader geboren. In augustus 1914 meldde mijn grootvader zich als oorlogsvrijwilliger voor de 

Royal Suffolk Fusiliers. De idee was 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 in die 

prachtige zomermaanden van 1914 enorm. Het zou één grote overwinningsparade naar Berlijn 

worden, juichten de kranten, en de mensen geloofden het. 

Gezien zijn maatschappelijke achtergrond – hij was leraar klassieke talen op een middelbare 

school – werd mijn grootvader als luitenant ingedeeld bij het derde bataljon en vertrok een 

maand later per schip naar Frankrijk.” 

Hawthorne wees andermaal op de stafkaart. “Zoals u wellicht bekend is, vonden er in die 

bewuste frontsector op Christmas Eve verbroederingen plaats met de Duitse soldaten, 

linieregimenten uit Hannover. Al snel kreeg de Engelse commandant, majoor T.R. Preston, er 

lucht van. Om de zaak in de kiem te smoren, beval hij die zelfmoord-aanval, waarvan hij wist 

dat niemand ervan zou terugkeren. Hij zorgde bewust voor een veel te korte beschieting van 

de Duitse stellingen door onze artillerie. Preston zorgde er wel voor dat niets in de officiële 

stukken werd vastgelegd.” 

Hawthorne keek me aan. “Zou u soms verwachten dat zoiets als een verbroedering tussen 

frontsoldaten zou worden gedocumenteerd in legerberichten? Vast en zeker niet; het gold als 

slecht voor het moreel aan het Britse thuisfront. En het gold zeker als slecht voor de carrière 

van op promotie beluste hoofdofficieren, als majoor Preston en consorten…” 
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Ik keek hem onderzoekend aan. Hoe kon deze geleerde dit alles te weten zijn gekomen? Hij 

scheen mijn gedachten geraden te hebben. 

“U vraagt zich af hoe ik hier achter ben gekomen? Ik zal het u vertellen. Mijn grootvader 

slaagde erin, vlak voordat die aanval begon, nog een briefje aan een ordonnans mee te geven, 

waarin hij het waanzinnige van het geheel schetste. Het bereikte mijn grootmoeder, en zo is 

het later in mijn bezit gekomen. Die ordonnans sneuvelde twee dagen later.” 

“En u heeft nooit iets met die kennis gedaan?” 

“Nee. Ik zal u ook vertellen waarom niet. Het heeft te maken met respect. Mijn grootmoeder 

verhuisde kort na de dood van haar man naar Londen, waar mijn vader in 1915 werd geboren. 

Ze overleed zelf in 1939, zonder nog één keer teruggekeerd te zijn in Suffolk. Ze heeft altijd 

geweigerd om erover te spreken. Mijn vader diende zijn land in de Tweede Wereldoorlog. De 

geschiedenis met mijn grootvader verdween naar de achtergrond, temeer daar mijn vader het 

pertinent nooit over die tragische dood van zíjn vader wilde hebben, die hij zelf nooit had 

gekend. Ik besloot aanvankelijk dit zwijgen van mijn grootmoeder en vader te respecteren, 

maar misschien is nu wel het moment aangebroken de stilte te verbreken.” 

Ik knikte langzaam en benutte de opening die hij me bood. 

“En hebt u enig idee wat er verder met majoor Preston is gebeurd?” 

“Dat is een vreemde zaak. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Voor zover ik heb kunnen nagaan, 

hier, op het archief, verdween hij zonder een spoor achter te laten, nog diezelfde Kerstnacht. 

Aanvankelijk geloofde men niet dat hij gesneuveld was, want hij bevond zich een kilometer 

achter het front, in het bataljonshoofdkwartier. Hij werd gewoon nooit meer gezien, dat is 

alles. Daarom werd uiteindelijk toch maar aangenomen dat ook hij is gesneuveld. Een graf is 

echter nooit gevonden.” 

Ik knikte. “Inderdaad, zeer intrigerend.” 

“U moet weten, niemand wist er in die tijd het fijne van. Preston heeft van het aanvalsplan 

niets officieels doorgegeven. Zijn bataljon verdween, afgeslacht in het niemandsland, maar hij 

verdween eveneens. Zoiets brengt de geruchtenmachine in werking. Er waren natuurlijk 

vermoedens, maar meer ook niet. De zaak raakte al na enkele maanden in de vergetelheid.” 

Hawthorne zweeg. Nog altijd rustte zijn rechterhand op de stafkaart van de frontsector die ons 

beiden zo boeide. 

Ik stond op. 

“Ik zou toch erg graag meer weten van die majoor Preston. Leeft zijn familie nog? Waar komt 

hij eigenlijk vandaan?” 

“Dat is niet zo moeilijk,” zei Hawthorne. “Hij is geboren en opgegroeid in een klein plaatsje 

in Suffolk: Hatton Cross. Ik denk dat u het beste zelf erheen kunt gaan. Het is een goede twee 

uur reizen, met de trein.” 

“Hatton Cross,” herhaalde ik. “Dank u. Ik ga er zo snel mogelijk heen.” 

Ik keek op mijn horloge, en voegde eraan toe: “Vanmiddag nog.” 
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Hatton Cross, Suffolk, maandag 22 december 2014 
 

 

De schemering begon reeds te vallen toen de trein het kleine station van Hatton Cross 

binnenreed. De dagelijkse dienstregeling met de noordelijk van Londen gelegen 

graafschappen wordt onderhouden vanuit het station St. Pancras, waar ik ruim twee uur 

tevoren op de trein van 13.49 uur was gestapt. Hatton Cross ligt in het oostelijke deel van het 

graafschap Suffolk, een rustig en landelijk gebied. 

Gezeten in de trein had ik de situatie nog eens rustig overdacht. Het leek me een goed idee 

eerst de plaatselijke parochiekerk te bezoeken om daar de doop- en trouwregisters in te zien 

en navraag te doen naar eventuele nabestaanden; ongetwijfeld zou de vicar die kennen. Mocht 

dit evenwel niets opleveren, dan zou ik een hotel voor de nacht zoeken om de volgende dag, 

dinsdag, mijn speurtocht op het gemeentehuis voort te zetten. 

Ik liep het station uit, dat door zijn bouwstijl nog geheel de sfeer van het Victoriaanse 

Engeland ademde, en wist dat het zoeken naar de kerk geen probleem zou 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 beroemd om zijn vele grote middeleeuwse kerken, soms gelegen in dorpjes 

met maar enkele honderden inwoners. De bouwwerken vormdende stille getuigen van een rijk 

en gelukkig verleden. 

Hoe anders moest dat hier eind december 1914 wel zijn geweest, bedacht ik, door de smalle 

straatjes lopend, toen dit dorp de rampzalige tijding van het front bereikte dat honderden 

streekgenoten in één enkele aanval waren omgekomen? Welk een verdriet en leed moest zich 

hier in de dagen na Kerstmis 1914 hebben voltrokken. Immers het gehele bataljon was uit 

deze streek afkomstig, was vanuit dit dorp gerekruteerd. 

De laatgotische kerk Fenchurch St. Paul was gebouwd in 1436 en deed dienst als 

parochiekerk 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. In de kerk zelf brandde licht; een flauw schijnsel viel door de glas-in-

lood ramen naar buiten, en gaf zicht op een klein kerkhof. Zou ik hier, in deze gewijde 

omgeving, de oplossing van het raadsel vinden? 

Terwijl ik naar de vele grafzerken keek, die dicht opeen stonden, schoot me plotseling iets te 

binnen. Was het in Engeland geen goede gewoonte om de namen van de gesneuvelden uit de 

diverse oorlogen op marmeren platen te vermelden en die in de plaatselijke kerk op te 

hangen? 

Ik liet mijn koffer achter in het kerkportaal, nam mijn 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 te onderscheiden. Het 

rook in de kerk naar kaarsen, was, wierook en ouderdom. 

Mijn eerste indruk was dat de kerk verlaten was, maar daarin vergiste ik me, zo bleek al snel. 

Schuin achter me stond een in stemmig zwart geklede heer met z’n rug naar me toe enkele 

boeken en brochures op een tafel te schikken. Op het geluid van mijn voetstappen draaide hij 

zich om, zo te zien blij verrast met de komst van een kerkganger. 

“Good afternoon, sir, hartelijk welkom in onze parochiekerk. U bent veronderstel ik niet uit 

deze streek, is het niet? Komt u onze prachtige kerk bezichtigen? Als u een ogenblik geduld 

heeft, ben ik hier klaar, dan kan ik u een korte 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 doel van mijn komst was. 
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“Aangenaam sir. Prettig om eens een buitenlander op bezoek te hebben. Er komen hier niet 

veel toeristen, weet u. Te ver van Londen, denk ik. Dat is jammer, want dan missen ze veel 

fraais.” 

Hij legde enkele missaals op een net stapeltje en vervolgde: “Zo, dat is klaar. Altijd een hoop 

drukte, die Kerstdagen. Maar ik doe het graag, al ruim 36 jaar. Oh wacht, ik zal me ook even 

voorstellen, wat onbeleefd van me. Bothwell is de naam, vicar Jonathan Bothwell van de 

parochiekerk Fenchurch St. Paul te Hatton Cross.” Hij keek me vriendelijk aan en vroeg: 

“Wilt u gewoon even rondkijken, of komt u voor iets in het bijzonder?” 

 

 
 

Fenchurch St. Paul, de parochiekerk van Hatton Cross in Suffolk. 

 

Ik dacht even na; het leek me het beste om deze innemende geestelijke maar gewoon op de 

man af om informatie te vragen. 

“Tja, waar ik eigenlijk hier voor ben is een historische speurtocht naar een speciale 

gebeurtenis uit de Eerste 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 speciaal om het derde bataljon van de Royal Suffolk Fusiliers.” 

Het leek me een normale vraag, maar Bothwell keek me op een eigenaardige manier aan, 

angstig leek het wel. Had ik iets verkeerds gevraagd? Het leek me toch van niet. 

Vergiste ik me, of beefde zijn stem licht toen hij antwoordde: “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 middenpad liepen: 

“Eigenlijk ben ik op zoek naar een speciaal iemand, namelijk ene majoor T.R. Preston.” 

Vicar Bothwel hield de pas in en draaide zich naar mij om. “Ik wist het wel,” zei hij. “Ik had 

er al een voorgevoel van toen ik u zag binnenkomen. Vroeg of laat moest er iemand komen 
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om dit raadsel op te lossen, want het moment is niet ver meer.” Zijn gezicht zag bleek en zijn 

linkerhand had steun gezocht bij een kerkbank. 

“Het moment is niet ver meer? Wat bedoelt u? Gaat er dan binnenkort iets gebeuren?” 

De geestelijke had zich weer wat hersteld en wenkte mij hem te volgen. 

Zonder verder iets te zeggen ging hij me voor naar de achterwand van het linker transept. 

Daar hield hij stil en wees naar boven. Hoog in de muur was met vier koperen bouten een 

grote marmeren plaat vastgeschroefd, met daarop in alfabetische volgorde lange rijen namen 

van de gesneuvelden uit de “Great War 1914-1918”. 

Aanvankelijk viel me niets bijzonders op. Zoals gezegd, het was er nogal schemerig, en ik had 

moeite de namen goed te onderscheiden. Gelukkig liet het kaarslicht de met goudverf 

afgewerkte uitgehakte letters redelijk goed uitkomen op het zwarte marmer. 

Toen mijn ogen zich enigszins hadden ingesteld, viel één macaber detail me als eerste op: 

achter honderden namen stond als “datum gesneuveld” opgegeven: 24 december 1914. 

Ik prevelde die datum zacht voor me heen. Bothwell bleek dit gehoord te hebben, want hij zei: 

“Ja, Christmas Eve 1914, een zwarte dag uit de geschiedenis van ons graafschap, sir. Op die 

bewuste dag werd het gehele bataljon van de Royal Suffolk Fusiliers tot de laatste man toe 

vernietigd; met uitzondering dan van de bevelhebber.” 

Mijn blik gleed langs de rijen met namen en bleef bij de letter P steken. Ik moest me 

inspannen om in de schemer goed te kunnen lezen. Maar ineens zag ik het: majoor T.R. 

Preston, gesneuveld 24 december …… 

Het was of ik een klap in het gezicht kreeg. Was dit een vreselijke grap, een duivelse 

vergissing? Ik keek nog eens, maar daar stond het: gesneuveld 24 december 2014! 

Ik keek Bothwell met stomheid geslagen aan. Had de vicar dat bedoeld met de opmerking: 

“Het moment is niet ver meer”? 

De geestelijke bemerkte mijn verwarring. Hij nam me bij de arm en liet me in een kerkbank 

plaatsnemen. Zelf kwam hij naast me zitten. 

“Ik ben u denk ik enige uitleg schuldig, sir. Of u er iets aan heeft, weet ik niet, maar het kan 

geen kwaad u de hele historie te vertellen. Daarna moet u zelf maar uw oordeel vellen.” 

Ik had me weer wat vermand; de woorden die Bothwell daar sprak maakten me uiteraard zeer 

nieuwsgierig. Wat had die goede man mij allemaal mee te delen? Ik verzocht hem dan ook om 

de loop der gebeurtenissen waar hij op doelde zelf te schetsen. 

“Ik ben een nederig dienaar van de Church of England en een gelovig mens, anders zou ik het 

duivelswerk noemen,” zo begon hij zijn merkwaardige relaas. “U vroeg naar majoor Preston. 

Zijn verhaal vangt aan bijna 100 jaar geleden, toen in dit dorp het vreselijke nieuws van het 

front doordrong. Vrijwel iedere familie werd in rouw gedompeld. Aanvankelijk was de 

berichtgeving verward; van majoor Preston werd slechts opgegeven “vermist in actie”. Men 

nam aan dat hij eveneens was gesneuveld. Zijn naam werd op de dodenlijst geplaatst en door 

de steenhouwer op het bewuste bord aangebracht. Enige bevestiging is echter nooit 

binnengekomen; het bleef een vage zaak. 

Een paar weken later bemerkte mijn voorganger in die tijd, vicar Venables, tot zijn verrassing 

dat als overlijdensdatum van Preston 24 december 2014 in plaats van 1914 stond vermeld. Hij 

dacht eerst aan een vergissing van de steenhouwer, maar die beweerde met klem zijn opdracht 

correct te hebben uitgevoerd. Niettemin verhielp hij het euvel door er het juiste jaartal in te 

zetten. Het incident leek daarmee voorlopig gesloten. 

Maar een week later bleek dat jaartal weer gewijzigd te zijn in 2014. Nogmaals liet Venables 

een correctie aanbrengen, nu in het geheim door een steenhouwer van buiten het dorp, om 

onder de dorpelingen geen onnodige consternatie te verwekken. Maar het was helaas 

tevergeefs. Een week later verscheen opnieuw die geheimzinnige datum op het wandbord. Het 

leek werk van een hogere macht, een aanwijzing van iets onnoembaars… iets afschuwelijks. 
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Venables hield het stil. Zoals u heeft gezien hangt het bord vrij hoog en is de verlichting 

slecht; gelukkig kijken nog maar weinig mensen ernaar.” 

Hij pauzeerde even. Ik wilde iets vragen, maar hij onderbrak me. 

“Het 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 zijn gezien in de loopgraven van 

waaruit de rampzalige aanval was ondernomen, rondspokend, een gekwelde geest, die 

nergens rust kon vinden en over het niemandsland doolde, achtervolgd door de geesten van de 

door zijn toedoen afgeslachte soldaten. En zijn graf is nooit gevonden.” 

“Dat betekent dus…” 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 gevallen… Hij lijkt gedoemd steeds opnieuw de gevolgen van zijn verschrikkelijke 

beslissing van Kerstavond 1914 te moeten doorstaan. En ik denk dat dat over twee dagen voor 

hem misschien voorbij zal zijn. Maar de reden daarvoor weet ik niet, en evenmin weet ik waar 

het zal gebeuren. Dat kan God alleen weten!” 

Ik keek de geestelijke recht in het gelaat. “Naar de reden kan ik nu wel gissen, en waar het zal 

gebeuren, dat weet ik bijna wel zeker,” zei ik langzaam. “Wat u me daar vertelde klopt 

namelijk precies met wat me, bijna een jaar geleden, in Picardië is overkomen, op 

Kerstavond.” 

Ik vertelde hem mijn wedervaren in de Britse loopgraaf bij Hamel, in het dal van de Somme, 

en Bothwell luisterde zonder me te onderbreken. 

Tenslotte knikte hij enige malen en staarde naar het wandbord. Ik volgde zijn blik en zonder 

uit te spreken begrepen we elkaars gedachten. Het was Bothwell die de stilte verbrak. 

“Ik neem aan, sir, dat u van plan bent…” 

Hij maakte zijn zin niet af. Ik stond op en nam mijn hoed. 

“Inderdaad, eerwaarde. Ik weet niet precies hoe dit gaat eindigen. Maar één ding weet ik wel: 

ik moet erbij zijn. Als ik er niet achter kom hoe dit af gaat lopen zal het me de rest van mijn 

leven nooit meer met rust laten. Ik ga terug naar de Somme, naar Hamel. Ik vertrek morgen.” 
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Buiten het dorp Hamel, Picardië, woensdag 24 december 2014 
 

 

De bewegwijzering in Noord-Frankrijk is niet overal even voortreffelijk, maar dank zij mijn 

Michelin-wegenkaart was ik er redelijk op tijd in geslaagd het dorp Hamel te bereiken. Het 

was ongeveer drie uur in de namiddag van de 24
e
 december. Een koude, bewolkte dag, net 

zoals dat precies een jaar geleden het geval was geweest. Af en toe viel er wat natte sneeuw. 

Terwijl ik zocht naar een geschikte plaats om mijn auto te parkeren vroeg ik me plotseling af 

wat me eigenlijk bezielde. Had ik soms hoop een of ander noodlot, waar dominee Bothwell 

het over had gehad, nog te kunnen afwenden? Maar wat deed het er eigenlijk toe? Ik moest 

eenvoudig weten wat er stond te gebeuren. 

In ieder geval was duidelijk dat ik voort moest maken. Over een uur, hoogstens anderhalf uur, 

zou het te donker zijn om nog veel te kunnen onderscheiden. Hiermee rekening houdend had 

ik overigens wel een sterke zaklantaarn bij me gestoken. 

Na mijn auto bij de Britse militaire begraafplaats geparkeerd te hebben, begon ik het smalle 

voetpad te volgen, dat mij over het glooiende terrein naar de loopgravenstelsels moest leiden. 

Met mijn handen diep in mijn zakken en de kraag van mijn jas opgeslagen stapte ik stevig 

voort. Wijd en zijd was geen sterveling te zien. 

Stilte lag zwaar over de velden. Slechts af en toe meende ik, vaag en ver, een zacht 

rommelend geluid te horen. Onweer? In december? Ik keek naar de lucht. Wel bewolkt, maar 

toch geen onweerswolken, zo te zien. Lichtflitsen zag ik trouwens ook niet. Of toch wel? 

Ik was inmiddels in de nabijheid van een der Britse dwarsloopgraven gekomen en tuurde door 

de schemering. Ik kreeg een eigenaardig gevoel. Als ik, precies 100 jaar geleden, op deze 

zelfde plek had gestaan had ik mij blootgesteld aan levensgevaar. Vanaf de Duitse linies zou 

ik, zo rechtop staande, een prima doelwit zijn geweest. Binnen de kortste keren zou men het 

vuur geopend hebben, en ik zou geen schijn van kans hebben gehad. Behalve dan natuurlijk 

me plat voorover laten vallen en zorgen dat ik in de veilige beschutting van de loopgraaf 

terecht kwam… 

Het zweet brak me plotseling uit. Opnieuw hoorde ik een dof gerommel, 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. 

Wat was er in vredesnaam gebeurd? Was er werkelijk geschoten, of begonnen mijn zenuwen 

het te begeven in deze macabere omgeving? 

Voorzichtig krabbelde ik overeind en keek om mij heen. Toen snakte ik naar adem. Ik was 

niet langer alleen. De loopgraaf was vol gestalten… militairen in grauwe uniformen, ransels 

en patroontassen op de rug, platte helmen op het hoofd en gewapend met geweren, voorzien 

van een lange bajonet… Het leek gruwelijk veel op de situatie die ik hier precies een jaar 

geleden meende beleefd te hebben. 

Maar dat kon natuurlijk niet waar zijn, zo hield ik mij voor. Het was hier doodstil, en 

uitgestorven. Dit was een hallucinatie. Doch nee, nu ik dit hier zit te schrijven komt het mij 

voor, dat dit niet het juiste woord is. Ik was daar alleen, 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 wachten. Ik stond er tussen, maar niemand nam notitie van me. Ik was blijkbaar 

onzichtbaar voor ze. Het was “virtual reality”. 

Een ander woord is er niet voor. Ik maakte deel uit van gebeurtenissen, was méér dan een 

toeschouwer. Een officier naast mij zat gehurkt bij een veldtelefoon. Ik zag hem knikken en 

de hoorn neerleggen. Hij kwam overeind en schreeuwde geluidloos bevelen. De soldaten 

schaarden zich naast hun commandant, klaar voor de aanval… 

Ik keek omhoog. Zouden ze over de rand van de loopgraaf klimmen, en de aanval inzetten? 

Maar wie of wat dan aanvallen? De een paar honderd meter verderop gelegen Duitse linies? 
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Waren die dan ook weer bemand met Duitse soldaten, getooid met hun karakteristieke 

‘Pickelhauben’? 

Ik rende door het overvolle gangenstelsel zonder iemand te raken. Ondanks de stilte 

verbeeldde ik me nu toch ook het oorverdovende geknal en gegier van zwaar geschut te 

horen, en het geratel van mitrailleurs. Kwam dat van Britse of Duitse kant? Was het 

verantwoord om over de rand van de loopgraaf te kijken? Liep ik hier reëel gevaar? Ik zette 

mijn voet tegen de zandige wand met de bedoeling omhoog te klauteren toen ik plotseling een 

hand op mijn schouder voelde, die me weer terugtrok. 

Hevig geschrokken draaide ik me om, en stond oog in oog met een gestalte, die me ondanks 

zijn lange officiersjas en militaire pet afschuwelijk bekend voorkwam. Ik had gevonden wat 

ik zocht. 

“Zoek dekking, sir!” schreeuwde majoor Preston. “Dit is een offensief! We gaan aanvallen! 

Om 17.00 uur precies! Als ik het sein geef gaan we “over the top”! Hier heb ik honderd jaar 

op moeten wachten. Ik zal nu persoonlijk de laatste aanval leiden!” 

Het gerommel en gedreun werden sterker; het trommelvuur bereikte zijn hoogtepunt. Boven 

me zag ik lichtflitsen, die een macaber schijnsel wierpen op de wachtende militairen. Preston 

trok zijn revolver uit de holster en gooide zijn overjas van zich af. Ergens in de verte meende 

ik een door merg en been gaand snerpend fluitsignaal te horen. Gelijktijdig stopte het 

bombardement. In de verte begonnen de Duitse mitrailleurs al te ratelen, klaar om de 

komende aanval in bloed te smoren. 

“Het is zover! Dit is het einde! Good-bye sir!” 

 

 
 

“Over the top!” 
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Met enkele snelle bewegingen had Preston zich omhoog gewerkt en klom over de rand van de 

loopgraaf, gevolgd door de honderden schimmen om hem heen. Roerloos keek ik toe hoe zijn 

gestalte een ogenblik scherp afgetekend stond tegen de Picardische avondlucht. 

Toen, van het ene op het andere moment, vielen alle echte of vermeende oorlogsgeluiden 

weg. Maar nee, toch niet helemaal. In de doodse stilte die erop volgde klonk nog eenmaal, 

vaag en gedempt, als van grote afstand, een lang salvo uit een Duitse mitrailleur. 

Ik staarde omhoog naar het vreselijke fantoom dat zich majoor Preston noemde, die, naar de 

rand van de loopgraaf terugwankelend, zijn arm, als in afweer, in de lucht hief, en toen 

achterover, naar beneden in de loopgraaf stortte, waar hij bewegingloos bleef liggen. Ontzet 

boog ik mij over hem heen. Zijn lichaam vertoonde talloze bloedige kogelgaten. 

Ik stond op en keek wanhopig rond. Niemand of niets te zien. De loopgraven waren weer 

even uitgestorven als altijd. Ik was hier alleen met… Ja, met wie? Of wat? 

Ik knielde bij de languit in de modder liggende gedaante, 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 gekleed in rafelige vodden, met in de 

botten van de rechterhand een roestige revolver geklemd. Een grijnzende doodskop staarde 

mij met lege oogkassen aan. 

Ik kokhalsde en wierp de pet van de rampzalige ver van mij af. Langzaam zakten voor mijn 

ogen de afzichtelijke knekels weg in de modder van het voormalige slagveld uit 1914, tot 

alles was verdwenen. 

Zwetend klauterde ik uit de loopgraaf, en rende weg, zo snel ik kon, door de invallende 

duisternis van Kerstavond, 2014… 
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Epiloog. Londen, dinsdag 6 januari 2015 
 

 

Het is nu 6 januari 2015 (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 weinigen er enig geloof aan zullen hechten. 

Wat 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 Imperial War Museum. Als het 

ergens in goede handen is, is het daar. 

Het enige wat ik nog vermelden moet is het tweede bezoek aan Hatton Cross, dat ik gisteren 

heb afgelegd. Mijn komst had ik tevoren telefonisch bij dominee Bothwell aangekondigd, en 

hij was zo vriendelijk mij aan het pittoreske stationnetje te komen afhalen. Zelfs bleek hij, in 

zijn stille pastorie, een complete “tea” aangericht te hebben. 

Terwijl niets anders hoorbaar was dan het langzame getik van de grote staande klok vertelde 

ik de geestelijke mijn ervaringen. 

Nadat ik was uitverteld bleef het geruime tijd stil. Beiden staarden we in de vlammen van de 

open haard. De eerste die uiteindelijk de stilte verbrak was Bothwell. 

“Ik ben bang dat uw verhaal maar weinig geloof zal vinden sir. Zelfs dr. Hawthorne zal u 

misschien niet geloven, of zo zijn twijfels hebben. Slechts één persoon weet dat u zojuist geen 

fantasieverhaal heeft verteld.” 

Ik staarde hem aan. “Wie bedoelt u?” 

De vicar knikte. “Ikzelf. Ik zal u iets laten zien.” 

Hij verdween en keerde na korte tijd terug met een lijvig boekdeel. 

“Het parochiële geboorteregister,” lichtte hij toe. “Ik heb het vanmorgen, nadat u me had 

gebeld, uit 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 staat het: geboren 12 februari 1870; Thomas Reginald Preston, zoon van Edmund 

William Preston en Emily Jane Witley; overleden 24 december 1914, althans dat stònd er!” 

Ik zag wat hij bedoelde. In een handschrift dat onmiskenbaar van aanzienlijk recentere datum 

was, stond er in de marge iets bijgeschreven: 

 

“Centesimo anno paenitententiae suae, liberatus de profundis inferni. Ne ultra timebis a 

timore nocturno. Requiescat in pace.” 

 

“Het betekent,” lichtte de geestelijke toe, “zoveel als: Na 100 jaar boete verlost uit de diepten 

van de hel. Wees niet langer meer bevreesd voor de nachtelijke verschrikking. Hij ruste in 

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 

waar zich de marmeren wandschilden met de namen der gevallenen uit de diverse oorlogen 

bevonden. Voor het laatst staarden we naar één bepaalde naam: 

 

Thomas Reginald Preston, gevallen op het Veld van Eer, 24 december 2014. 

 

 

 Einde  
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Lijst van publicaties 
 

Romans, novellen en toneelstukken 
 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 (kerstvertelling – 1994; ongewijzigd herdrukt in 2004, gevoegd achter “De Man uit Gent”) 

 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; gevolgd door een ongewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 Het Klooster van Knarsel (postmoderne graal-roman – 2005) 

 Het Uranus Complot (historisch kantoordrama; Metropool-trilogie deel 3 – 2006) 

 De Solutius Rollen (kerst-thriller – 2007) 

 Dood in Zwartewaal (macabere vertelling – 2008) 

 De Rentmeester (kerstnovelle – 2009) 

 Kroningsmis (Dietse roman – 2010) 

 De Patriotten (opera in vijf taferelen – 2011) 

 Het Veemgericht (kerstvertelling – 2011) 

 De Zaak Pontius (paasverhaal – 2012) 

 De Man met de Baard (kerstvertelling – 2012) 

 Sprookjes en vertellingen (verzameling – 1995-2012) 

 Het Veld van Eer (kerstvertelling – 2014; iets gewijzigde herdruk van “Het Veld van Eer” uit 1994) 

 

Kerstsprookjes en andere verhalen voor de jeugd 
 De kabouter (1995) 

 Juffrouw Gré (1996) 

 De nieuwe dwergenkoning (1997) 

 De herders (1998) 

 Het echte millennium-probleem (1999) 

 De wondertuin (2000) 

 De man aan het raam (2006) 

 De kerststal (2006) 

 De stenendelvers (2007) 

 De rijke verhalenverteller (2011) 

 De poppenkast (2012) 

 De nieuwe berg (2013) 
 

Bezoek onze website met kerstverhalen (en nog veel meer): www.knoops-producties.nl 

 

Nihil Obstat: pater Pierluigi Collina, Censor a.h.d., generale overste van de Maledictijnen 

Imprimatur: kardinaal-aartsbisschop Ignatio de Spada, hoofd van de Spaanse Inquisitie 

http://www.knoops-producties.nl/
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Bericht uit “de Volkskrant” van 23 november 2006. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


