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FRANK VAN WEZELS ROEMRUCHTE JAREN

Eerste hoofdstuk INGELIJFD

Misschien had Frank van Wezel zich in zijn vlegeljaren voor iets heel bij
aangezien. Dat is niet geheel en al onwaarschijnlijk, want in die-zonders
tijd maakte hij vrij regelmatig gedichten. Niet altijd op hetzelfde meisje,
dat is waar, maar evenmin ook in dezelfde stijl. Hoewel deze stijl geenszins
wisselde met de meisjes, al leek het zo: hij wisselde meer met de schrijvers,
die hij beurtelings het ijverigst las en toen Frank van Wezel dit opeens met
wonderlijke helderheid inzag, had hij pijnlijk geglimlacht, maar de plotse
overtuiging dat zijn dichterschap op ál te slappe benen stond, had hem
noch wanhopig gemaakt, noch zijn ziel voor goed geknakt, noch zijn ge*
moed ongeneeslijk verbitterd, zoals bij superieurder geesten het geval pleegt
te zijn. Want hij was eigenlijk nogal een gezond iemand, deze meneer
Frank van Wezel, en, 'n geringe bijziendheid en een andere afwijking, waar
we nader op terugkomen, daargelaten, tamelijk normaal. Niet groot, niet
klein, niet bijzonder mager, niet bijzonder dik, niet érg verwaand, noch
overdreven bescheiden, intelligent maar zonder een zweem van genialiteit,
gevoelig, maar doodsbenauwd om het te laten merken en met een gloeiende
afschuw van sentimentaliteit — kortom een vrij volledig Hollander, al kwam
ie dan ook uit het Zuiden, waar ie waarschijnlijk z'n goedronde lachsheid
vandaan had en zijn feilloos gevoel voor humor en speelse geestigheid.
Hij was onderwijzer geworden met het vaste voornemen het onderwijs
binnen zeer korte tijd als beroemd dichter de rug toe te keren: het zou
aardig zijn dan over `mijn onderwijzersperiode' te spreken en tegenover
interviewers en biografen aardige anekdoten uit het klasseleven te vertellen. Ja, jonge mensen, die versjes schrijven, kunnen in zonderling wereld
dromen leven. Intussen had de ietwat onthutsende ontdekking,-vremd
dat hij volstrekt geen dichter was, hem niet in diepe verslagenheid gestort,
maar hem de gemoedsrust gegeven, waarin zijn schoolwerk behoorlijk gedaan kon worden. Fanatieke letterkundige vrienden zagen daarin een bewijs van een erbarmelijke zielsondiepte en verachtten hem inwendig aanzienlijk. Maar daar hij overigens een genoeglijke kameraad was met een vast
inkomen en tamelijk hulpvaardig, verduwden zij hun fijngevoelige weerzin
tegen zijn grof gemoed en bleven in zijn gezelschap hooggestemde gesprekken voeren en zinspelen op hun doorslaande genialiteit, die feilen noch
vlekken had, hoewel hij eigenlijk een verdoemelijke filister was, een burgerman, een kruienier en de genade van hun omgang volstrekt niet waard.
En dat alles werkte zo aangenaam op Frank van Wezels gevoel voor humor,
dat hij hen nooit met bijtend sarkasme, hoogstens met vriendelijke humor

te lijf ging. En daar zij die niet begrepen, wijl zij zoiets van hem immers
niet verwachten konden tegenover hen, bleven zij goede vrienden. Zijn
enige ernstige fout, een afwijking, die hij uit de kinderziekte zijner `poëtische periode' had overgehouden waarschijnlijk, was, dat hij zo nu en dan
zich aan proza bezondigde. Dat was meest nogal strijdbaar proza, veel
brutaler dan de auteur, waaruit moderne psychologen mogen afleiden, dat
deze gemoedelijke Frank van Wezel een verdrongen luidruchtige vechtjas
in zijn onderbewustzijn herbergde. Soms kwam hij voor de dag met een
melancholiek schetsje hier of daar, dat al evenzeer in tegenstrijd leek met
zijn overstoorbaar goed humeur en zijn altijd gerede lach van prettige
optimist. Wel, misschien was de onderbewuste Frank van Wezel in alles
het tegenbeeld van de naar buiten levende man. Zodat het toch nog
mogelijk is, dat hij een dichter geworden zou zijn, als hij, zielkundig gesproken, binnenste buiten — of moet men zeggen: onderste boven? — geboren ware... Maar dat was hij niet en dus waren de vrienden het er over
eens, dat hij maar liever helemaal niet schrijven moest, want een prozaïst,
zonder een sterke poëtische inslag in zijn ziel — het gebied der schone kunsten krielt van gewichtige beeldende termen — was, goed beschouwd, toch
feitelijk een fataal onding. Frank van Wezel was graag bereid, dat volmondig toe te stemmen. Alleen, van tijd tot tijd schreef hij toch weer zijn strijdlustig of weemoedig proza, en hij verontschuldigde zich zuchtend met de
flauwhartige opmerking, dat hij het niet laten kon. Wat misschien een Frans
diplomaat aanleiding had kunnen geven tot de spitse opmerking: `C'est
peut-être une raison, monsieur, mais ce n'est pas une excuse.'
Overigens had Frank van Wezel zich ontwikkeld tot een toegewijd en
lustig schoolmeester, die plezier had in z'n klas en in de kinderen afzonderlijk, een klassieke afkeer koesterde van ambulante bovenmeesters — die tierden toentertijd nog welig — en een gematigde verachting voor schoolopzieners, inspekteurs en andere voogden, die een geheimzinnige macht had
aangesteld om van tijd tot tijd met onwennige ogen naar hem te komen
kijken in de onzinnige, verdwaasde verbeelding, hem op die manier in zijn
oneindig subtiel werk te kontroleren. -Als deze vreemdsoortige kontrole er
niet geweest was, en het baantje wat meer dan een hongerloon gegeven
had, zou Frank van Wezels leven een durend loflied geweest zijn op het
schone ambt. Nu vloekte hij tamelijk regelmatig op de schoolmeesterij,
kankerde met geweldige woorden op de hele inrichting, de kontrole, de
lesroosters en leerplannen en zwoer gruwzame eden, dat het voor een fatsoenlijk man niet om uit te houden was. Maar hij hield het toch uit, hoewel
hij zich voor een tamelijk fatsoenlijk man hield en ondanks alle principiële
fulminaties tegen de slavernij van de duizend en één verordeningen, regle.
menten en wetten, die de schoolmeester in zijn werk aan banden legden,

ging hij op school bedaard zijn gang, verwaarloosde kalm de vakken, die hij
als kletsvakken verachtte en besteedde de bespaarde tijd aan de noodzakelijke uitbouw van het geleerde in de vakken waar het op aankwam. En daar hij
een ambulante bovenmeester had, die even onverbiddelijk schoolmeester
was als hij en daarbij een verstokte demokraat, was al zijn verwoede strijd tegen onvrijheid en kletsnonsens van bureaupedagogen zuiver akademisch,
hoewel daarom niet minder vinnig en hartstochtelijk overtuigd. Ook de hoger geplaatste kontroleurs hinderden hem weinig, want het geroutineerde
personeel, met de baas vooraan, beduvelde deze heren op de beminnelijkste
manier, zodat ze steeds meenden voor het volle pond hun autoritaire zin te
krijgen, hoewel het gewoonlijk bij een schraal half ons bleef. Ja, Frank van
Wezel was een man en een schoolmeester, zoals er gelukkig heel velen zijn.
Volstrekt niet opvallend, maar van een lang niet slecht slag, nuchter en
praktisch, zoals we nu eenmaal zijn in ons vlakke landje, waar je te ver kijken kunt en te veel in eens overzien om de verwaandheid een kans te geven
epidemisch te worden.
De oorlog had hij voor even onmogelijk gehouden als ieder ander en als
ieder ander had hij verbijsterd gezeten, toen het onmogelijke gebeurde en
de oorlog toch uitbrak. En het wonderlijke gevoel, een grote tijd te beleven
— van de wieg af heeft men ons ingeprent, dat tijden van hevige massamoord
grote tijden zijn — had hem vreemd onthutst en in onzekerheid gestort: wat
moest hij doen ? Want hij wou de grote tijd liefst zo intens mogelijk meeleven. Misschien voelde hij enige neiging om alles in de steek te laten, zijn
meisje, zijn school, zijn boeken en z'n beetje proza en snel naar Frankrijk te
reizen om daar dienst te nemen tegen iet diep-verfoeide Pruisische militairisme, dat vernietigd moest worden. Maar de waarschijnlijkheid, dat ook
Holland in de dodendans zou moeten meespringen, hield hem terug. En
toen Holland tot ieders verbazing er al maar buiten bleef en de oorlog, die
hoogstens een maand zou duren, geen einde wou nemen, toen de kranten
dag in dag uit de levendige verhalen brachten van de schandelijkste moord
ooit door mensen aangericht, toen was hij spoedig innerlijk te moe-partijen,
geweest, te vol walging, te vol deernis met de wereldwaanzin, om nog te
verlangen er met de daad aan deel te nemen. Van dag tot dag zag hij helderder door de veelsoortige schijn, waarmee men de gruwel trachtte te verschonen, de eigenlijke oorzaken van de ontzettende botsingen en grimmiger
groeide de wil in hem, met alle krachten mee te helpen aan de zuivering van
de wereld, die niet anders beginnen kon dan in de gedachten der mensen.
Op het kleine vredeseilandje aan de kust van de Noordzee liep het leven al
stroever, en langzaam stroomde het goud de kisten der weinigen binnen, regelmatig, hoger en hoger, gelijke tred houdend met de nood, die de overgro9

te meerderheid der bevolking besloop. Het leven was ziek geworden en de
ziekte bleek hardnekkiger dan iemand had durven vermoeden. Het sprookje, dat het Hollandse leger door zijn snelle mobilisatie en zijn strijdbare aan
oorlog buiten de grenzen gehouden had en hield, won steeds-wezighd
meer aan kracht en de militaire autoriteiten kenden hun gouden tijdperk. Zij
bralden luider en hooghartiger dan ooit en liepen sabelkletterend en sporenrinkelend langs het gemene burgervolk en dwongen steeds meerdere onder
de wapens. Zij vonden de landstormwetten uit om de bevoorrechten, die in
de laatste jaren van de oorlog waren vrijgeloot, ook nog in dienst te roepen.
Frank van Wezel was onder dat alles door toch maar getrouwd en hij en
Cor, zijn vrouw, keken dagelijks met verbazing naar de voorspoedige ontwikkeling van hun eerste jongen, die, als alle eerstgeborenen, een kompleet
wonderkind was. Nooit te voren had ergens op de wereld een kind zo geniaal met zijn voetjes geschopt, op z'n tenen gekloven, gelachen en gekraaid.
Het was nog niet uit te maken of hij een groot musikus dan wel een enorm
schilder worden zou, maar zijn uitzonderlijke begaafdheid moest ieder, die
kijken kon, aanstonds opmerken: hij had zelfs steenkolen uit de kit gegeten,
toen hij nauwelijks acht maanden oud was.
En toen had de generaal, die minister was, een wet voorgesteld, waarbij de
mannen van negenentwintig jaar óók nog als recruut onder de wapens geroepen werden voor de landstorm. Daar hoorde Frank van Wezel bij. Cor en
hij hadden mekaar eens aangekeken, maar geen van beiden geloofde, dat het
er van komen zou. En ze schenen gelijk te krijgen, want zelfs de Tweede
Kamer bleek het nou welletjes te vinden en stemde de wet af. Waarop de generaal Bosboom, beledigd, zich uit de regering terugtrok en voorlopig vervangen werd door de premier Cort van der Linden. Het schijnt, dat bij het
parlementair stelsel aan een minister van oorlog ad interim een mystieke
macht is toebedeeld. Althans de grijze heer Cort deed alsof er geen kamervotum was en liet `de lichting 1908' onvertraagd onder de wapens roepen. Niemand begreep er veel van. Iedereen mopperde, doch" men was aan zoveel
waanzin gewend, dat men zich toch maar gereed maakte om aan de oproep
te voldoen. Maar de mannen van de lichting acht voelden zich nochtans
zwaar gegriefd en begrepen niet, waarom nou juist hun nog dit belachelijke
noodlot moest treffen. Daar waren ze nou tien jaar geleden eerlijk vrijgeloot
en dus wettelijk nooit meer voor de krijgsdienst op te roepen. En nou... nou
maakten ze doodkalm een snertwetje, dat óók nog verworpen werd, en ze
riepen je tóch op! Het negenentwintigjarig mannelijk deel van Nederland
was zwaar geschokt in zijn gevoel voor billijkheid. Maar zij werden op de Se
Juni 1917 door het vaderland verwacht, en zij kwamen...
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Het was toch een vreemde avond, die avond van de vierde Juni. Frank van
Wezel zat in zijn hoek achter z'n schrijftafel en ruimde de boel keurig netjes
op. Tot hij verwonderd ophield. Want waarom zou hij eigenlijk opruimen?
Hij bleef in de stad voorlopig en zou elke avond hier kunnen zitten. Op
school was het anders geweest. Daar had hij afscheid genomen voor onbepaalde tijd en z'n boeltje overgedragen aan een tijdelijke opvolger. Het was
wel een pest: juist nou alles met de nieuwe kinderen weer liep en de prettige
geest begon te komen van een gewende samenwerking, er uit te moeten, god
weet voor hoe lang... De kinderen hadden waarachtig een kadeau aangedragen, een monsterachtig lelijke asbak, en wat onrookbare sigaren en hij was
haast net zo diep onder de indruk gekomen als zij, kinderachtige vent, die hij
nou eenmaal was...
Vreemde avond! Nog was hij een vrij burger, maar de militaire tucht had de
hand al om zijn hart gelegd en hij voelde zich gedrukt. Och, het was ten slotte zo'n groot ongeluk niet, zo'n beetje soldaatje spelen, maar het was toch
een zonderlinge gedachte, dat ie van morgen af niet meer de baas zou zijn
over z'n eigen handelingen. Dat ie een marionet zou worden in de handen
van een stel gestreepte en gesterde meerderen, die misschien de minderwaardigste prutsmannekes zijn konden, maar die je te gehoorzamen had. Nou
ja, vrij... vrij was geen mens, vrij was hij eigenlijk ook nooit geweest, maar
er was toch een reusachtig verschil. Want als hij gewild had, had hij werkelijk vrij kunnen zijn. Hij had alles in de steek kunnen laten, had weg kunnen
lopen, zeeman of bedelaar worden, boereknecht of loodgieter en geen mens
had hem terug kunnen halen of verbieden zijn gang te gaan. En zelfs aan die
theoretische vrijheid was nu een eind gekomen. Van morgen af zou hij onder toezicht leven. Anderen zouden uitmaken welke bewegingen zijn lichaam mocht uitvoeren, welke uren hij voor zichzelf mocht besteden, wat hij
zou mogen zeggen en moeten zwijgen. Het was toch vreemd voor een man,
die sinds een jaar of tien gewend was nogal onafhankelijk te handelen en zijn
eigen baas te zijn.
En toch, hij kon het niet ontkennen, als hij eerlijk wou zijn tegenover zichzelf, toch was er ook wel iets in, dat hem aantrok. Het was zo geheel iets anders dan zijn gewone leven. Zo helemaal weg te zijn uit school en studie, zo
eens een tijd helemaal enkel lichamelijk te leven, zonder andere verantwoordelijkheid dan netjes stappen in de maat en op tijd en tel met een geweer
allerlei bewegingen uit te voeren. Zo midden onder mannen te leven van
allerlei slag en stand, allemaal gelijk gekleed en gelijkberechtigd... het
trok hem toch ook wel aan. Maar de weerzin tegen de slavernij won het
dan toch weer en met gefronste wenkbrauwen keek hij het raam uit naar
de verblekende zomeravondhemel en mompelde een wrevelige vloek.
Dan riep de stem van z'n vrouw hem uit de andere kamer: `Kom je thee
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drinken?... Blijf daar nou niet hangen, de laatste avond datje thuis bent!'
Loom stond hij op en ging naar de huiskamer. Cor schonk thee en de kleine
Bert lag na z'n laatste voeding soezerig naar een vlieg te kijken, die brommend boven het wiegje kringde. Zijn huis... Zijn kamer, zijn vrouw, zijn
kind. En daar stond hij, volwassen kerel, gediplomeerd, erkend staatsburger, man van negenentwintig, getrouwd, vader, een behoorlijk denkend
wezen... en morgen zou hij een wapennummer zijn, een rekruut, afgesnauwd
door het eerste het beste stukje onbenul met een paar gele strepen op z'n
mouwen, een slaaf van de militaire discipline. Langzaam en moeilijk had hij
zich dit milieu gebouwd en er zich met z'n vrouw in genesteld en hun leven
samen geordend... en nu liet hij zich als een pion op het schaakbord door
een onzichtbare speler wegschuiven, naar een ander veld, weg uit dit alles,
dat hij met zoveel inspanning om zich heen had weten te krijgen. En als in
een visioen, heel even, zag hij plotseling al die duizenden anderen, die evenals hij op deze avond in hun huis rondkeken en bedachten hoe stompzinnig zij zich lieten wegdrijven van hun gezin naar een vreemd, vijandig
milieu, weerloos en onnozel. En een diepe moedeloosheid drukte hem een
ogenblik neer. Wat waren de wereld en het leven der redelijke wezens, zoals de mensen zich gaarne noemden, een redeloze, domme, stompzinnige
bende!
Zuchtend zei hij: `Wat zijn we toch een schapen, niet Cor? Geboren kudde
-diern.'
Cor haalde de schouders op. Zij was een praktische vrouw, die de dingen
wist te nemen zoals ze waren.
`Pieker nou maar niet', zei ze hartelijk. `D'r is nou eenmaal niks an te doen.'
Frank glimlachte. Hij lei z'n arm om haar schouder en trok haar tegen zich
aan.
`Jij hebt makkelijk praten', zei hij plagend. `Jij blijft lekker in je huis, bij de
kleine jongen. Maar ik moet er uit, naar die smerige barakken, die verdomde
uniform aantrekken, me laten koejonneren door een stel gestreepte en Besterde apen.'
`Denk je soms, dat ik het lollig vind?' pruilde Cor.
`Nee', plaagde hij voort, `maar da's toch nog heel anders. 't Ouwe liedje, hè:
der Mann muss ins feindliche Leben hinaus... de vrouw mag tenminste
thuis de pee in hebben!'
'Zo?' vatte z'n vrouw vuur. `Maar zo lollig is 'et hier ook niet. Jij trekt er
uit, je hoeft nergens an te denken. Ik moet maar zien hoe ik 'et hier redder,
hoe ik alles bij mekaar trommel om de boel op poten te houen, de levensmiddelen op te scharrelen. Je kunt haast niks meer krijgen. ik prakkizeer me
gek soms hoe dat gaan moet, als die krankzinnige oorlog van jullie nog lang
moet duren.'
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Want voor Cor was de oorlog uitsluitend iets van de mannen, als ze kwaad
werd.
Frank lachte: "k Zal er es over denken of wij die krankzinnige oorlog overmorgen niet op zullen laten houen, hoor!'
Hij kuste haar op haar oor en ze duwde hem stoeiend weg. Maar hij werd ineens somber en zei: `Nou zie je, wat een gek beest de mens is: daar staan we
onzin uit te kramen en te lachen over zoiets gruwelijks als die onmetelijke
slachtersmisdaad, een paar honderd kilometer hiervandaan.'
Cor liep naar de theetafel en zei: `Nou ja... je kunt niet altijd zitten treuren
en mokken.'
`Nee', antwoordde Frank, zich uitrekkend. `Daar heb je gelijk in. Laten we
nog maar es gezellig als vrij, burger thee drinken: morgen zijn we soldaat,
zijn we Jan Fuselier, wapennummer zoveel, sektie zoveel van het Depot Bataljon in Amsterdam.'
Die avond lag hij lang wakker en woelde in het warme bed om en om, om en
om, vloekend omdat de slaap niet komen wou, die hij nu juist zo woedend
tot zich riep. En toen hij eindelijk tegen de vroege ochtendschemering insliep, droomde hij een reeks idiote visioenen uit het onbekende soldatenleven, die alle weer wegzonken naar het onbewuste, zodra hij wakker schrok
door de wild ratelende wekker en meteen wist, dat dit de vijfde Juni was, de
dag, waarop hij onder de wapens moest komen.
Het werd een zwijgzaam ontbijt. Ze vochten allebei tegen hun ontmoediging en de ontroering, die hun in de keel propte. Het was immers belachelijk: Frank bleef in de stad en ze zouen mekaar elke dag zien. Er was niks
vreselijks aan de hand. Er was geen oorlog in het land. Maar nog nooit hadden ze zó van nabij het gevaar gevoeld, dat er wel oorlog zou kunnen komen
als nu op dit moment, nu hij deel ging uitmaken van het oorlogsinstrument
zelf. De minuten kropen. De enige, die er zich niets van aantrokken, waren
de kleine Bert en de poes. De ene kraaide en schopte en sloeg verwoed
met zijn zilveren rammelaar tegen z'n wiegekap. De ander poetste haar
snuitje en knipoogde tegen het licht en rolde zich behaaglijk ineen op een
zonnig plekje bij het raam. Langzaam draaiden de wijzers naar het fatale
uur.
`Kom', zei Frank, geforceerd opgewekt, `ik ga nu maar. Je kunt het vaderland niet laten wachten.'
`Heb je die oproepingskaart?'
`Ja, alles.'
`Zou je... zou je vanavond thuis kunnen komen?'
Er klonken tranen in Cors stem. Frank slikte en lachte gedwongen.
`Natuurlijk, meid. Ik kom in ieder geval van avond even thuis. Na een uur
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of vijf, zes hebben we immers vrij. Misschien mag ik wel thuis slapen. Dat
zeggen ze immers: de getrouwde mannen mogen thuis slapen.'
`Nou... ga dan maar. God, ik wou dat de dag maar om was!'
`Amen!' zei Frank plechtig, maar de grap ging hem slecht af. Toen kuste
hij Bert, die schreeuwend van pret beide handjes haastig in de baard sloeg
van dat rare, harige wezen en er flink aan trok, zodat de tranen de mishandelde in de ogen sprongen. Lachend maakte hij de kleine handjes los en liep
naar de gang, waar Cor de deur al had opengemaakt. Bij de paraplubak aarzelde hij even. Nee, een stok zou hij maar niet meenemen... dat was feitelijk
al te dwaas. Cor viel hem om de hals en huilde waarachtig alsof ze ontroostbaar was. Zachtjes schold hij haar uit om haar dwaasheid en ze knikte zenuwachtig en slikte haar tranen weg en zei, haar ogen afvegend met een
driftige beweging: `Jaja... je hebt gelijk... ik ben een idioot. Ga nou maar.'
`Tot vanavond dan.'
`Tot vanavond. Daag!'
Haastig sprong hij de trap af. Op straat keek hij omhoog naar hun etage.
Daar stond Cor met Bert op haar arm en liet het kereltje wuiven naar de
vertrekkende vader. Hij wuifde terug, toch ook weer even met die onzinnige
beklemdheid in z'n strot. Toen sloeg hij de hoek van de straat om en was op
weg naar Bellevue, waar ze bijeen moesten komen om te worden ingedeeld.
Hij stak een sigaar op en keek es rond. Kennissen wuifden hem lachend toe.
Ja, stik maar, dacht hij, jullie kunnen makkelijk lachen. Maar het opwellend
zelfmeelij onderdrukte hij haastig: 't was toch waarachtig zo slim niet. Hij
kon althans z'n gezin rustig achterlaten: z'n salaris werd doorbetaald. Hoevelen gingen niet weg met de beroerde gedachte, dat vrouw en kinderen afhankelijk werden van het schrale beetje steunuitkering, dat het dankbare
vaderland de betrekkingen zijner gemobiliseerde zonen toewees. Vooruit!
Kop op! Wat een onzin om het zo op te vatten. 't Was immers de moeite
niet waard! En de oorlog zou ook gauw uit zijn nu. 't Kon zo toch niet lang
meer duren. En waarom hinderde het hem nou zo, dat hij geen wandelstok
bij zich had? Het was nou waarachtig toch geen tijd om aan een wandelstok
te denken. Wat kon hem die hele wandelstok schelen? Hij foeterde zichzelf
uit om zijn onzin, maar hij voelde heel goed, dat zijn ergernis een andere
grond had dan het gemis van zijn gewende stok: z'n lege hand was al 't symbool van z'n onvrijheid. Hij mocht geen stok meer dragen. Hij behoorde nu
tot de groep vechtmieren en mocht voortaan enkel wapens dragen. Nog
nooit was Frank van Wezel er zo na aan toe geweest dienst te weigeren als
op dit ogenblik. En hij moest lachen toen hij voelde, hoe grimmig hij zijn
tanden op mekaar gebeten hield. Het was wel de moeite waard!
In de buurt van Bellevue was het ongewoon druk voor zo'n vroeg uur. Van
alle kanten zwermden de slachtoffers aan. Velen werden door hun vrouw ge14

bracht, soms met een paar sip kijkende kinderen er ook nog bij. Frank bleef
een poosje staan kijken. Gek, hoe veel van deze mensen hun Zondagse pakje
hadden aangetrokken. Alsof ze naar een feest gingen, waarachtig! Maar de
gezichten stonden allesbehalve feestelijk... godgod, wat keken de meesten
beschimmeld! En wat een zonderling soort recruten zouden dat zijn! Ouwe
koppen met dikke hangknevels, met plooien onder de neus, gerimpelde
voorhoofden, zware lichamen, stijve benen. Wel, negenentwintig jaar scheen
voor velen al een hele leeftijd te zijn! Onder deze mannen voelde Frank zich
piepjong, ondanks de volle bruine baard, die z'n gezicht omkroesde. Kijk ze
nou afscheid nemen van hun vrouw. Onhandig, verlegen, plomp en met een
nors gezicht. Ze zouen 'er wel graag es stevig tegen zich aan drukken en 'er
zoenen, keer op keer, want met heel hun harde koppen waren ze lelijk van
streek en zagen tegen de dienst op als tegen een berg. Maar ze gaven de
vrouw enkel een hand, want de spot loerde rondom en in Holland wordt
nergens zo royaal en wetenschappelijk mee gespot als met publiekelijk bedreven tederheid. Dus gaven ze vrouw en kroost simpel een hand, trokken
hun gezicht nog in iets grimmiger plooi, glimlachten pijnlijk en zeien onverschillig: `Nou, ajuus, hoor... tot strak!'
En ze stapten tussen de agenten bij de ingang door, scharrelend in hun binnenzak naar de oproepingskaart. En ze keken zorgvuldig niet meer om.
Sommige kinderen huilden, anderen lachten, zwaaiden met de handjes, riepen schel: `Dag, vadéer!' maar het gebeurde zelden, dat vader nog es omkeek en terug zwaaide. De vrouwen keken beduusd naar de donkere deuropening, de ogen vol tranen, de lippen op mekaar geperst. Tot ze zich met

een ruk omkeerden en weggingen, alleen terug naar huis. Wat een zonder linge boel! je kon er geen een bij ontdekken, die met een licht hart en blije
overgave deze weg ging. Allen, mannen en vrouwen hadden er een even diepe weerzin en haat tegen. Maar een doodenkele zou het als onafwendbaar,
als noodzakelijk, als redelijk voelen, en toch kwamen ze, verlieten vrouw en
kinderen, huis en werk en meldden zich voor de militaire dienst, die ze voelden als poppenkasterij. Want er was een officiële oproep gekomen met het
imposante hoofd: `Ministerie van Oorlog' en de oproep was in bevelende
toon gesteld, kort en vinnig en met een dreigend-onleesbare pennekras ondertekend. Dat was... de Staat... het machtige organisme, waarvoor de enkeling een niets was, een stofdeeltje, dat willoos bleef in de handen van de
Staat, zodra deze er behoefte aan had. En nu had de Staat behoefte aan hen,
aan hem, en zij, hij, gehoorzaamden blindelings, al waren ze er nog zo diep
van overtuigd, dat het larie en boerenbedrog was, dat de Staat géén behoefte
aan hen had, integendeel zichzelf schade deed door onnodig het leven van
dit deel zijner burgers te ontwrichten. De Staat... mysterieuze machinerie
met een fascinerende, mystieke overweldigingsmacht ten opzichte van het
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individu. Niks op tegen natuurlijk..., als het maar wat meer zuivere koffie
was met die staat! Als de redelijkheid hem eens stuwde inplaats van allerlei
dooreenkruisende begeerten naar macht, bezit, persoonlijk en massa-egoïsme. Hu! wat een zoodje de wereld was...
Kijk, die breje, zware kerel durft zowaar z'n kleine blonde vrouwtje midden
op het trottoir te zoenen. Een paar slenteraars smakken klappend met de
lippen, maar hij let er niet op, zoent haar nog es, streelt met grote, vereelte
knuist over haar wang en zegt wat, met een strak gezicht. Zij glimlacht,
zegt wat terug en gaat dan weg. Even kijkt hij haar na. Dan wendt hij zich
naar de ingang en Frank van Wezel, die in eens sympathie voor hem heeft
opgevat, stapt achter hem naar binnen.
Bij de zaal moet de kaart vertoond worden.
`Asjeblief', zegt Franks voorganger met dreunende stem, `Van Wezep J., elfde rij nommer dertien. Je kan voortaan bij 't plaatsbespreken wel wat beters
voor me uitzoeke, want anders vraag ik me cente terug.'
De sergeant glimlacht vaag, maar Frank schiet luid in een lach en de ander
kijkt nuchter naar hem om.
`Ik zit op nommer twaalf', vertelt Frank, nog lachend, `ook op de elfde rij.
Maar dat komt me toe: ik ben schoolmeester.'
`Van Wezel, F.', leest de sergeant hardop en duwt hen zachtjes de deur bin-

nen.
Naast elkaar schuifelen de lotgenoten tussen de dringende en duwende massa door en zoeken hun plaatsen. Ze voelen voor mekaar, zijn allebei stilletjes
verheugd, dat ze althans een steunpunt hebben in de woelende menigte
vreemden. Als ze zitten, kijkt Van Wezep z'n buurman es goed aan, zegt
dan: `Schoolmeester, je boft! Ik ben bootwerker. Jij krijgt natuurlijk je traktement doorbetaald?'
Het is wonderlijk, maar het is Frank helemaal niet vreemd, zo ineens met jij
en jou aangesproken te worden door een onbekende bootwerker. De nivellerende werking van het legerverband begint al. Er is een merkwaardige, natuurlijke kameraadschap, die de gewone, aanvankelijke vormelijkheid tussen nieuwe kennissen volmaakt overbodig doet worden.
`Ja', zegt hij, `dat is wel een grote geruststelling. Maar jij krijgt toch dadelijk
gezinsondersteuning, niet?'
"t Zal de moeite zijn', smaalt de ander. `Drie koters thuis en me moeder. De
koors zulle ze krijge met d'r verrotte landstorm. Ben jij ook getrouwd?'
`Ja, we hebben één kind, een jongen — negen maanden.'
`Boffer', meent de bootwerker. `Kijk die knulle daar op 't schavotje met d'r
sterren en d'r kaasmessen. Kijken net of wij allemaal d'r rechtmatig eigendom zijn.'
Frank van Wezel lacht. Z'n nieuwe kennis bevalt hem.
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`Bepaald geestdriftig schijn je ook al niet te zijn voor het leger', merkte hij
op.
De bootwerker vertrekt zijn breed gezicht tot een grijnzend masker van onuitsprekelijke hoon.
`Bah!' zegt hij hartgrondig. `Die zwijnentroep? Hoe verdragen de mensen
nog zo iets op de wereld? Snap jij dat? Iedereen vervloekt 'et en iedereen
gaat er maar braaf naar toe as-tie geroepen wordt.'
`Daar heb ik daarbuiten net over staan denken', zegt Frank geïnteresseerd.
`Ik zie geen ander antwoord als dit: 't is de geheimzinnige invloed van de
Staat. Als de Staat roept, kom je nou eenmaal, of je't graag doet of niet.'
`De Staat?' snauwt de bootwerker. `Schijt an de Staat. De Staat is net zo
goed een rotzooi.'
`Maar waarom kom je dan?'
`Weet ik veel — omdat je ommers mot.'
`Je kan dienstweigeren.'
`Zou ik ook doen, as ik geen gezin had. Maar nou mot ik wel in die stinkdienst, omdat ze anders me wijf en de kleinen helemaal laten verrekken.'
Van het toneeltje wordt om stilte geroepen. Een officier met een kraakstem
schreeuwt en wenkt met een gehandschoende hand. Er wordt teruggeschreeuwd en even schijnt het of er een tumult zal losbarsten. Maar de mannen zijn toch te nieuwsgierig en langzaam wordt het stil. De officier vertelt,
dat de namen zullen worden opgeroepen en de dragers van die namen door
de zijdeur naar de andere zaal moeten gaan om in groepen te worden ingedeeld. Nauwelijks heeft hij uitgesproken of een daverend hoera! weergalmt
door de zaal. Frank verwonderd, kijkt rond. Zijn dat die stijve, wat verlegen
kerels, die haast schuchter afscheid namen op straat en met een bedrukt gezicht Bellevue binnen gingen? Ze kijken heel anders. Velen lachen baldadig,
staan overeind, gluren rond, lijken gereed tot elk spektakel. De kwajongens geest waart door de zaal en Frank van Wezel weet er zich mee door aangestoken. De officier wenkt weer, schreeuwt, dat iedereen moet gaan zitten en
stil zijn, omdat anders de namen niet verstaan kunnen worden. Ergens uit
de zaal roept iemand luid: `Goed, meester! Best meester! Maar mag ik assieblief even naar achteren?'
Hij heeft precies de kraakstem van de officier nagebootst en een bulderend
gelach barst los. De officieren achter de tafel lachen witjes mee. Ze willen
menskundig optreden tegenover deze ouwe kerels van landstormers.
Het opnoemen der namen begint. Overal murmelt gepraat, maar de luide
stem van de sergeant klinkt er fors bovenuit. Sommige namen geven aanleiding tot flauwe grapjes, maar het blijft vrij rustig. Dan buldert de stem van
de sergeant: `Bosboom A. J. !'
Even valt er een stilte. Iedereen is midden in zijn gesprek verrast door de
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klank van deze naam. De naam van de gevallen minister van oorlog, aan
wiens initiatief zij hun rampspoed te danken hebben! Maar de stilte duurt
niet langer dan een sekonde. Dan breekt de hel los. Heel de zaal loeit en sist,
schreeuwt en fluit. Alles staat overeind en de ongelukkige bezitter van de
gehate naam loopt haastig, verschrikt, zenuwachtig lachend naar de zijdeur.
`Bosb00000m!... Hang 'em op!'...

'Slaat 'em dood!'...
`Weg met Bosboom!'...
`Sekreeeet!'

`Beul!... Beroerling!'...
'Scheur 'em an lappen!'...
Ze luchten hun hart. Ze maken van de onverwachte gelegenheid gebruik
om al hun haat, hun machteloos verzet, hun woede, hun leed uit te schreeuwen. Ze honen de verfoeide generaal met alle felle scheldwoorden, die hun
te binnen schieten. Ze loeien als dol geworden dieren, stampen met de voeten, hoeden vliegen de vluchtende Bosboom achterna. Maar geen ogenblik
verliezen ze nochtans de bewustheid, dat het maar een grap is. Ze lachen
tranen om de nonsensikale vertoning. Maar ze joelen en schelden daarom
met niet minder overtuiging, woede en geestdrift. En als Bosboom in de nevenzaal verdwenen is, luwt langzaam het rumoer en giert alleen de tevreden
lach nog door de zaal en opgewonden kijken ze mekaar aan,'met flikkerende
ogen. Het heeft hun goed gedaan. Ze voelen zich opgelucht. Ze hebben even
kunnen demonstreren, dat ze ten slotte toch geen schapen zijn en bliksems
goed weten, dat ze mishandeld worden en daar flink de pest over in hebben.
Frank van Wezel denkt er over na en vindt het een armzalige demonstratie.
Maar als hij tot deze konklusie gekomen is, bedenkt hij plotseling, dat hij
zelf ook meegejoeld heeft en kernachtige uitdrukkingen verzonnen om in deze Bosboom die andere te beschimpen. Hij is een beetje verbaasd en onthutst, maar dan lacht hij weer mee met z'n robuuste maat naast hem, die
hem gevoelig op z'n schouder slaat en tevreden zegt: `Die was prachtig, zeg!
Godsammekrake, as de echte Bosboom es hier was!'
`Lynchen zouen we 'm!' roept Frank, volkomen weer in de toon, opnieuw
gegrepen door de massale opwinding van de menigte, die het afzonderlijke
individu in z'n bruisende stroom opneemt en hem dwingt tot dingen, waartoe hij uit zichzelf en alleen nooit komen zou. Nooit sterker dan op dit ogenblik had hij dat gevoeld en het besef, dat het nutteloos en bovendien idioot
was, zich daaraan te willen onttrekken, stemde hem wonderlijk rustig en
plotseling was hij van een prikkelende nieuwsgierigheid vervuld: wat zou
hij uit deze massageest in het leger al niet zien ontspruiten? Hij had daar
eigenlijk nooit aan gedacht. Zoiets moest je aan den lijve ervaren, eer je er
oog voor kreeg. Het was wel heel wonderlijk: nauwelijks waren deze mensen
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te hoop gedreven, ze kenden elkaar nog volstrekt niet en plotseling waren
ze al bezield van één geest, gingen in één beweging mee met een algemene
opwinding, hadden dadelijk iets gevonden, dat hun gemeen was en allen gelijkelijk bewoog. En aan de enkele eenling hier en daar, die niet meedeed,
dacht geen sterveling; niemand merkte hen op, in werkelijkheid bestonden
zij niet. Wat bestond was alleen de gezamenlijkheid, de groep, het gemeen
waardoor zij werden verbonden... Er was iets wonderlijk ont--schapelijk,
roerends in deze ogenblikkelijke opleving van onbewuste gemeenzaamheid
tussen onbekenden, die elkaar nooit eerder gezien hadden. Het was eigenlijk prachtig. Maar je voelde meteen met een lichte schrik, dat het ook geweldig gevaarlijk kon zijn: nu was de uitbarsting, ongeleid, zuiver humoristisch gebleken. Zou het bij een andere gelegenheid niet tot een tragedie
naar buiten slaan? Er was iets duisters in, je voelde, dat het onberekenbaar
was, wild, chaotisch... iets als een brand, die in eens naar buiten breekt,
laaiend en onblusbaar, verwoestend, onweerstaanbaar. Als het er was, was
het er plotseling, overal en geweldig sterk, een verontrustend natuurverschijnsel, onmiskenbaar schoon, maar vol gevaren.
De officieren op het podium hadden onthutst en beledigd gekeken. Ze waren beroepsmatig verontwaardigd: ze konden toch niet zonder protest aanhoren, hoe een generaal, die minister geweest was, kwajongensachtig gehoond werd,? Maar ze stonden machteloos tegenover deze gierende losdon dering van het gevoel der massa en werden er door ontwapend.. Ten slotte
kozen ze de wijste partij en lachten mee. Ze lachten een beetje als de legendarische boer die kiespijn heeft, want ze voelden deze hatelijke demonstratie
ook tegen henzelf gericht, maar ze lachten, omdat ze niets anders doen konden. Ze waren wijze officieren -- noodgedwongen, de enige manier waarop
officieren gewoonlijk wijs kunnen zijn.
Langzaam liep de zaal leeg en het gerucht van de pratende stemmen werd
steeds geringer. Eindelijk was de beurt ook aan Frank van Wezel en zijn
buurman. In de zijzaal werden zij ontvangen door een piepjonge sergeant en
een even piepjonge luitenant, die hen bij de anderen dreven en op een lijst
nakeken of zij hun afdeling nog niet kompleet hadden. Nog eensen nog eens
werden de namen opgeroepen. Er werd hun verteld, dat ze van dit ogenblik
af onder militair kommando stonden, ze werden in rijen van vier opgesteld
en naar buiten gebracht.
Daar stond zowaar al een tamboervoor de groep en de luitenant vertelde gemoedelijk, dat ze maar moesten proberen in de pas te blijven. Voorlopig waren ze nog te weinig militair. Ze mochten praten en roken, maar ze moesten
zo goed mogelijk vier aan vier en achter mekaar lopen. En nu: `Voorwaarts...
mars!'...
Daar gingen ze. Een lamentabele groep burgers, verlegen en onwennig stap
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pend achter de ronkende trom, die de maat van de pas aangaf. Ze probeer-

den onbevangen te kijken, maar dat lukte niet. Ze voelden zich dadelijk gegeneerd en hopeloos belachelijk, de risee van heel de stad. En de meefietsende slagersjongens, de jonge broodlopers achter hun karren, de glazenlappen de dienstmeisjes verzuimden geenszins dit onaangename gevoel behoorlijk
te stimuleren door spottende uitroepen, honende glimlachjes en zeldzaam
deskundige opmerkingen. Vooral de baarden van sommige der slachtoffers
wekten verbazing en hilariteit.
`Wat een soldaten!' zuchtte een glundere fietsjongen. `Een komplete kompie
opa's!'
`Hé, rekruut! ma'k es in je baard klimme?'
`God zal mijn beware, wat een stijve harke!'
`Nou zal de oorlog gauw afgelopen zijn!'
Ze liepen spitsroeden van Bellevue af tot aan de pont over het IJ toe. Ze wekten overal een wreedaardige spotlust en ze schaamden zich half dood, maar
ze lachten witjes mee, om te laten zien, dat ze de grappen waardeerden.
Maar het liefst waren ze de rij uitgevlogen om de idiote grappemakers hun
ogen dicht te slaan! En waarom liepen ze eigenlijk de rij niet uit en koelden
hun woede?
`Dat is nou het volk, waar je voor in dienst mot om ze te beschermen', zei de
bootwerker bitter tot Frank van Wezel, die naast hem liep. `Zou je ze geen
doodschop geve? Nemen ze je nog in de veiling op de koop toe!'
Frank vond het evenmin vermakelijk. Hij had nog nooit zo sterk gevoeld,
hoezeer een baard iemand hinderen kan.
`Laat ze kletsen', antwoordde hij grimmig. `Die snotdolven komen ook aan
de beurt.'
Het IJ lag te stralen onder de zomermorgenzon, blinkend als een metalen
spiegel. Hakkepoffend schoten de onstuimige sleepbootjes door het schuimende water. Een grote stomer met strak-geschilderde nationale kleuren
aan de boorden gleed langzaam naar zee. Meeuwen scheerden krijsend langs
de rimpelende oppervlakte. Vrijheid... alles was hier symbool van vrijheid.
Maar er was geen tijd tot filosofische overpeinzingen. De nieuwbakken militairen werden bijeengedreven op de logge pont, die krakend van de oever
gleed en naar het IJ-paviljoen koerste. En daar had het weer heel wat voeten
in de aarde, eer de dooreengeraakte landstormers weer tot zoiets als een
enigszins geordende troep waren bijeengegroepeerd, vier aan vier en achter
elkaar. De tamboer sloeg een mars en zo goed en zo kwaad als het ging marcheerde de afdeling naar het Entosterrein, waar ze de openstaande poort
door geleid werden en zich konden verbazen over de schildwachten, die
plotseling het geweer aan de schouders gooiden en in de houding verstar den voor de meemarcherende officier, die losjes groette.
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Over het kale, harde terrein, waar nog nauwelijks hier en daar een bosje
groen gras kleurde, werden de mannen naar de barak geleid, die voorlopig
hun thuis zou zijn.
Frank voelde zich wonderlijk bevangen, zodra hij de poort was binnengetreden. Hier was de nieuwe wereld, die van nu af ook zijn wereld zijn zou
en hij voelde een soortgelijke vage onsteltenis als hij zich herinnerde van zijn
eerste schooldag, toen hij zonder de hand van zijn moeder in het vreemde
lokaal werd gestuwd. Toen had hij gehuild en zijn ogen dicht gedaan. Nu
glimlachte hij en keek opmerkzaam rond. Maar de gewaarwordingen leken in pijnlijkheid zeer wel op elkaar. Ook nu voelde hij zich eenzaam te
midden der velen rondom en het bittere wee der verlatenheid schrijnde
hem. Terwijl ze het zonverschroeide en kaal geëxerceerde terrein naar de
loods overstaken, dacht hij aan vanmorgen en gisteravond en hoe vreemd
het was, dat er nog maar enkele uren lagen tussen die tijdstippen en nu. Er
was iets zonderlings gebeurd. Natuurlijk kon hij zich van minuut tot minuut
alles te binnen brengen wat zich in die uren had afgespeeld en toch moest er
hier of daar een breuk zijn. Want dat vroegere, kort geledene, het zat niet
vast aan dit vreemde uur, dat zo onbegrijpelijk vol plots opwellend heimwee
was. Er was ergens een wijde gaping. Dat vorige lag ver terug in een andere
periode, onbereikbaar ver. Vierentwintig uur geleden liet hij de leesboekjes
op tafel leggen in zijn klas. Vierentwintig uur? Het kon evengoed vierentwintig weken of jaren geleden zijn, zo vaag en ver was het, zo onwaarschijnlijk, dat hij die handeling verricht had. Met één ruk was hij losgescheurd en
weggeslagen uit het oude, vertrouwde leven en hier neergesmakt in een onbekend, schroeiheet, woestijnachtig land van barbaarse zeden, tussen onbekende mensen, even onwennig, evenzeer vreemdeling als hij. Hij had het
niet gewild. Men had er over beslist, ver weg, in een andere stad, er was ruzie om geweest. Toen was er een papier zijn huis binnengedwarreld en op de
aangegeven tijd was hij gegaan en had zich over laten planten in deze andere,
vreemde wereld, die vast en zeker vijandig aan zijn wezen was. Schijnbaar
geleidelijk was hij van het andere leven deze nieuwe sfeer binnengedreven,
maar ergens moest toch een hiaat zijn, een gaping, een kloof, waar hij op geheimzinnige manier over geraakt was zonder het te bemerken... of misschien
was de afgrond op raadselachtige wijze achter hem ontstaan? Maar één ding
was zeker: hij was verder van gisteravond af dan van zijn eerste schooldag.
En iets van zijn eigen verbijstering zag hij op de gezichten rondom zich. Ze
schenen het allemaal een weinig zo te voelen.
In de slecht geventileerde loods was het ondraaglijk heet, en het rook er onfris naar ongewassen lijven, vet, olie, eten en zweet. Links van de ingang
werd de afdeling, waar Frank van Wezel bij hoorde, als verblijfplaats aangewezen. Er stonden ijzeren kribben, leeg, met een raam van bandijzer onder21

in, lage dingen, zwaar en stevig. In het midden tussen de kribben waren
lange, losse tafels geplaatst met houten banken er langs. Al het houtwerk
zag er vlekkerig, vuil en vet uit, was overal gekerfd, met ruwe initialen besneden, zwart gebrand en besmeurd door duizend bezoedelde handen. De
kleine raampjes stonden wijd open en lieten een stukje grijsblauwe, zonnegloeiende zomerhemel zien. De planken vloer kraakte en bewoog onder de
voeten en was onbeschrijflijk vies en stoffig. Het hele noodje zag er verwaarloosd, onzindelijk en goor uit.
In een oogwenk was de grote loods vol zoemend leven van vier nieuw
gevormde sekties, elk van vijftig man, die nieuwsgierig, luidruchtig en
zeér kritisch hun nieuw verblijf opnamen.
`De paarden van me baas zijn beter onder dak gebracht,' oordeelde een
zwaarlijvige koetsier, minachtend snuivend door zijn wijdgespalkte neusgaten.
`Die zijn ook kostbaarder dan wij, niet?' spotte bitter een bleke meneer met
een vinnig glinsterend lorgnetje op zijn zwetende neus.
`Je stikt hier zowat', hijgde een ander. `Motten we nou al dood ?'
Ergens liet iemand een onfatsoenlijk, maar ver klinkend geluid horen.
De vuile korveeër, die met een bezem zo'n beetje rondhanselde over de
vloer, onder voorwendsel, dat hij veegde, riep, zonder z'n sigarettenstomp-

je uit z'n mond te nemen: `Gasmaskers voor!...'
En hij had een daverend sukses met zijn soldateske mop bij deze burgers, die
wagewijd open stonden om het militaire in zich op te nemen, hoe diep hun
afkeer er ook voor zijn mocht.
`Smeuïg, die volkshumor!' zei een goedgeklede heer tegen Frank van Wezel,
en stelde zich meteen voor: `Mertens, tandarts'.
`Aangenaam', zei Frank, glimlachend en noemde zijn naam. `We zijn wel een
gevariëerd gezelschap zo, geloofik. Alles door mekaar gestampt. Maatschappelijke hutspot.'
Het bleek maar al te juist. In het halve uur, dat ze aan hun lot werden overgelaten, maakte Frank nog kennis met een verlate student, een kolentremmer, een tramkondukteur, een melkboer, een eerste stuurman van de grote
vaart.
`Waarom ben je niet bij de marine?' vroeg hij deze laatste verbaasd.
`Heb ik aangevraagd', antwoordde de stuurman. `Maar ze hebben me bij de
infanterie gestopt.'
`Da's gek', vond Frank, `want ik heb nog pas een stuurman gesproken, die
was reserve-luitenant eerste klas bij de marine en die klaagde steen en been,
had het kommando over twee bodems, een torpedoboot en een kanonneerboot, waar ie beurtelings mee uit moest varen. Te veel navigatie -officieren
schijnen ze dus zeker niet te hebben.'
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De korveeër, die op z'n bezem leunend bij hen stond, even uitblazend van
het vermoeiend stofopjagen, mengde zich in het gesprek.
`Dat begrijpen jullie nog niet', zei hij diepzinnig. `Gm dat te snappen motje
trouwens al heel wat kuch achter je knopen gewerkt hebben. 't Is heel eenvoudig. Kijk: as ze nou de zeelui bij de infanterie of bij 't paardevolk douwen en de boerenknechts en de koekebakkers bij de marine, dan gaat 'et
overal belazerd, en daar is 'et in dienst toch maar om te doen, niewaar ?'
Hij zei het doodernstig en in onversneden jordaans. De twee nieuwelingen
lachten, maar de soldaat met z'n onooglijk ineengezakte kepi op drie haren,
keek beledigd en zei: `Ja, 't zal voor strontbiggen wel lastig te snappen zijn,
maar je zei 'et zelf wel ondervinden. Geef maar liever es een savviaantje weg.'
`Een savviaantje?' vroeg Van Wezel. `wat is dat voor een beest?'
`Zo'n lullig stukkie tabak in een pampiertje.'
'Een sigaret?'
`Ja, zo noemt de burgerpet, geloof ik, een savviaantje. 'k Weet niet goed
meer. 't Is al zo lang geleje, da'k geen uniform om me donder had.'
Hij kreeg een royaal voorraadje savviaantjes van de twee `strontbiggen', die
plezier hadden in z'n brutale tronie en z'n sappige taal. Verrukt door de ruime fooi sloeg de korveeër de hakken met een klap tegen elkaar en presenteerde met stramme handgrepen z'n vuile bezem. Toen sloeg Van Wezep,
de bootwerker, die achter hem stond, hem met een fidele klap de verfomnfaaide kepi over z'n ogen en het spel was in volle gang. De korveeër vloekte
in alle toonaarden, wrikte z'n hoofddeksel omhoog, sprong in gevechtshou-.
ding en duwde de bootwerker z'n smerige bezem in z'n gezicht. Deze sloeg
met zijn vuist de stok weg en het brilletje van een der begerig toeschietende
nieuwsgierigen was niet meer. Van alle kanten werd gelachen, i geduwd en
gestompt en de benarde soldaat zocht haastig een goed heenkomen, sprong
over tafels, banken en kribben en was bijna bij de deur, toen de luitenant binnenkwam. Als een volmaakte toneelspeler was de korveeër in eens weer rustig
aan 't bezemen, met zijn rug naar de meerdere gekeerd. Een daverend gelach
ging op. De luitenant keek onthutst en liet de ogen over z'n uniform gaan om
te zien of hij er soms belachelijk uitzag, wat de vreugde niet weinig verhoog- de. De jeugdige officier kreeg een kleur, maar riep niettemin manhaftig om
stilte en toen de storm langzaam ging liggen, deelde hij mee, dat `de sektie'
naar buiten moest komen om zich de krijgsartikelen , te horen voorlezen.
Buiten in de felle zon stond een ouwe snorrebaard van een sergeant-majoor
en de menigte nieuwbakken landsverdedigers werd rond hem gegroepeerd,
waarop hij met een hevig krakende stem uit een zwart boekje begon voor te
lezen in sneltreintempo. De krijgsartikelen somden de plichten van de
krijgsman op en bedreigden hem voor zeer onderscheiden vergrijpen tegen
de krijgstucht en het vaderland met gevangenis, kogel, strop en ontslag uit
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de militaire dienst. Het zou gruwzaam geweest zijn om aan te horen, als het
raffelend opdreunen niet zo'n onweerstaanbaar komische indruk gemaakt
had. Overal werd gegrinnikt en gespot. De dwaze, verouderde taal, de
zonderlinge opeenvolging van straffen, de lachwekkende gestrengheid der
honderdjarige termen prikkelden de zich nog zeer burger voelende landstormers tot dolle spotternij. En zelfs de ontstellende mededeling aan het slot,
dat ze nu geacht werden de krijgsartikelen te kennen en van dit ogenblik af
onder de krijgswetten stonden en al de verantwoordelijkheid te dragen hadden, die deze ijzerharde, meedogenloze wetten het krijgsvolk te lande op de
schouders legden, stemde de spotvogels niet ernstiger. Een protesteerde,
luid en verdrietig.
`Dat ze me de kogel of de strop willen geven zou ik nog kunnen verdragen,
maar -dat ze me daarna ook nog het leger uitjagen, dat neem ik gewoonweg
niet! Dat is overdreven! Dat is je reinste pesterij! Daar protesteer ik tegen!'
Een typische, kleine jodeman met een zwart snorretje, tikte de majoor op
z'n schouder, wees uit de verte naar de rand van z'n strooien hoed en vroeg:
`Meneer, ken u me nie zeggen of d'r niet zo'n klein pesvergrijpie tege de
krijgstuch is, waar je alleen maar voor weggejaag wordt, zonder dat ze je
eers ophangen? Die bevoegdheid om bij de landmach te dienen ken u gerust
van me kado krijge met de uniform d'r bij.'
Er werd geapplaudisseerd. Blijkbaar hadden de verpletterende krijgsartikelen geen al te neerdrukkende invloed gehad. De majoor kon echter de grap
niet appreciëren, klapte z'n hatelijke boekje dicht en ging haastig weg. De
luitenant had meer gevoel voor humor, lachte luchtig mee en wachtte, tot
de vrolijkheid wat bedaard was. Daarop zei hij ernstiger: `Mannen, nou te
gaan naar binnen en denk erom: je -mag er es mee lachen, maar je staat-rug
onder de krijgswetten en elk vergrijp tegen de discipline en de eerbied, die
je je meerderen verschuldigd bent, kan disciplinair gestraft worden.'
`ja, pa!' piepte ergens een benauwd stemmetje en opnieuw bruiste een geschater op.
De luitenant was een wijze jonge man. Hij reageerde niet en stapte gemoedelijk op de barak toe. En de sektie volgde hem. Ondanks hun spottende hou ding had de discipline hen al vast, al zouden ze het man voor man heftig
ontkend hebben. Het bevel was gegeven, er werd verwacht, dat het zou
worden opgevolgd: automatisch gingen ze op weg naar de plaats, die hun
was aangewezen.
Frank van Wezel voelde het maar al te wel en hij kon een gevoel van ergernis niet onderdrukken. Daar gingen ze al en hij erbij! Deze huisvaders. Deze
bijna dertigjarigen. Deze al lang volwassenen, die ieder voor zich een groot
gevoel van onafhankelijkheid hadden. Als weerloze - lammeren gehoorzaam
den ze. Niet merkbaar onderdanig, niet bewust gedwee, maar onweerstaan24

baar gedreven door een traditionele suggestie. Het was ook weer een stukje
`massa', een voorbeeld van de volmaakt andere wijze, waarop een groep reageert dan die waarop elk der samenstellende individuen reageren zou, als hij
alleen voor eenzelfde feit gesteld werd. Hij was geen bewonderaar van het
individualisme, deze Frank van Wezel, maar diep in zijn hart voelde hij het
toch als een smaad, dat zijn persoonlijkheid zo helemaal niet reageren zou.,
dat hij moest verdwijnen als een niets in deze menigte, een onverschillige,
naamloze, verloren korrel in een zak graan. De afzonderlijke eigenschappen
van de korrels kwamen er volstrekt niet op aan. Het enig belangrijke was:
dat ze samen een zak vormden, een sektie, een bataljon, een divisie of hoe de
zak anders heten mocht.
En was het ook niet zonderling, dat ze zo vrolijk en goedlachs, zo opgeruimd en humoristisch gestemd bleken, nu ze bij mekaar in de misère gestort waren! Ieder voor zich zou zich zeker ellendig voelen, onrustig, uit z'n
evenwicht, mishandeld en diep verdrietig, zoals hij, nu hij zich een ogenblik
psychisch had losgemaakt van `de sektie'. Als je ze een voor een ergens
apart kon zetten, zouden ze allemaal inzinken, somber kijken en zich beroerd voelen. Maar bij elkaar waren ze levendig, onuitputtelijk in moppen
hun humor nauw verwant aan galgehumor, ze lachten-taperijnlws
toch, dat ze schaterden, genoten van de grappen, en het was absoluut geen
overspannen nervositeit... Het was de massa, dat raadselachtige ding, dat
duizenderlei verrassende eigenschappen openbaart en altijd op alles anders
reageert dan de enkeling. Het was vreemd, maar het was eigenlijk ook verbazend interessant! En het ontsnapte aldoor aan je waarneming, zodra je er
zelf mee in opging... en als je je erbuiten stelde was het om te barsten van
ergernis, omdat je er tittel noch jota van begreep!
In de loods vormden zich pratende groepjes. Kennissen vonden elkaar. Gelijkgezinden ontdekten elkaar. Daar zaten er waarachtig al vier aan een tafel
hartstochtelijk te pandoeren, met triomfantelijke knokkelslagen op het dreunende blad. Een uur geleden hadden ze mekaar nog nooit gezien, nu vloekten ze mekaar broederlijk uit om een verkeerde kaart en waren onmogelijk te
beledigen. Sommigen hingen landerig om in de broeiwarme ruimte, begonnen hun individueel gezicht te tonen, neerslachtig en verdrietig. Ze waren
losgeraakt uit de gezamenlijkheid en dachten aan thuis, aan vrouw en kinderen, aan zaak en werk en worstelden met hun bevreemding omdat er zo
plotseling een breuk in hun leven was ontstaan. Enkelen stonden rond de
korveeër met z'n eeuwige bezem en vroegen hem allerlei over de dienst,
lachten om zijn snaakse uitleggingen en trakteerden hem op sigaretten en
sigaren. De man had een koninklijke dag!
De luitenant slenterde wat rond met z'n namenlijst in z'n hand, sprak hier
en daar iemand aan, vroeg wat, knikte, ging weer verder.
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Plotseling kwam er een sergeant op hem af, die salueerde, in de houding
sprong en hem iets zei. Frank ergerde zich opnieuw en zag dezelfde verwonderde ergernis op vele gezichten weerspiegeld: zó zouden ze dus ook in de
houding moeten staan voor iedere meerdere, deze stijve, belachelijke vertoning tien, twintigmaal op een dag moeten herhalen, als een kwajongen
stram gaan staan voor zo'n piepjong superieurtje. Ze vonden het allemaal
een weerzinwekkende poppekasteri* en geloofden niet, dat ze 't ooit leveren
zouden, zich zo te gedragen ten aanschouwe van iedereen en zich dan niet
dood te generen!
De sergeant keerde zich tot de nieuwelingen en riep luid: `Geeft... acht!'
Verbaasd keken ze mekaar en dan de sergeant aan.
`As-t-er "geeft acht" gekommandeerd wordt, gaat de soldaat in de .houding
staan. Maar vandaag zijn we al tevreden as jullie je mond maar houdt. De
ijzeren kribben moeten naar buiten gebracht worden. D'r komen hier houten kribben, die zijn gerieflijker. As jullie nou telkens met twee man een
krib opneemt, zijn ze zo buiten. Ga je gang maar.'
Op hetzelfde ogenblik voelde ieder de geest van de militaire lijntrekker in
zich ontwaken! Die allerwonderlijkste geest van wat je zou kunnen noemen
bedrijvige luiheid, bereid zich tot het uiterste in te spannen om... zich aan
alle arbeid te onttrekken. Deze spiksplinternieuwe militairen waren zeker

voor het overgrote deel mensen, die gewend waren hun werk stevig aan te
pakken, die er niet aan dachten `er de kantjes af te lopen', die een behoorlijke
minachting koesterden voor de tragen en luien, die liefst anderen voor het
werk laten opdraaien en zelf genoeglijk lopen te lanterfanten. Maar ziet:
nauwelijks hadden ze de eerste teugen legerlucht ingeademd of reeds werd
de geest van de lijntrekker vaardig over hen. Ze keken naar de kribben. Ze
keken mekaar aan. Ze moesten allen heel toevallig hun neus snuiten of een
verse pijp stoppen. Een paar, die dicht bij de deur stonden, draaiden zich
om en probeerden met volmaakt argeloze gezichten naar buiten, komen.
En niemand stak een hand uit naar de kribben. De sergeant lachte en knipoogde tegen de luitenant: hij had ze doór! die ouwe kerels begonnen al precies eender als alle andere rekruten. En gemoedelijk schreeuwde hij: `Kom
nou, wat is-tat nou? Toe, vooruit, pak nou an! Nee, hééé! Jullie daar bij de
deur, niet uitknijpe! Hier, jullie tweeën, pak op die krib, en jullie deze en jullie
die! Vooruit maar, 't is je grootmoeder niet! Je zult 'em geen pijn doen!'
Er was niet aan te ontkomen.
Ze zaten tussen een sergeant en een luitenant en ze werden persoonlijk aan
-gewzn.
Ze voelden zich gegriefd en pakten protesterend de onhandelbare kribben
op, bonkten er opzettelijk overal mee tegenaan, mopperden, zweetten en
sjouwden ieder hun portie naar buiten. Ze scholden en vloekten al amikaal
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als ze mekaar stieten en schreeuwden met rauwer klanken dan ze waar
voor het merendeel ooit gewend geweest waren. Frank van Wezel-schijnlk
droeg een krib met de bootwerker samen. Deze tilde het zware ding als een
veertje aan zijn kant op en liep zo luchtig, dat de ander ieder ogenblik ach
geduwd dreigde te worden. En de bedaarde schoolmeester schold-terov
driftig: `Niet zo hard, verdomme, hangen heeft geen haast.'
`Sta dan goddome een beetje vaster op je pote', riposteerde de ander, en
Frank verwenste hem zonder aarzelen: `Stik jij.'
`Na jou', beloofde de bootwerker plechtig en toen liet de schoolmeester de
krib los en begon te lachen: 't was ook te komiek, ze kenden mekaar een
paar uren en scholden mekaar uit als ouwe vrienden. De ander lachte ook,
jongensachtig onbekommerd, maar droog: `Toe nou, sta daar niet te lachen
as een halve gare, pak op dat rotding.'
`Ik kan niet', gierde Van Wezel, `doe jij dan niet zo idioot!'
Van Wezep zette de krib wanhopig ook neer, ging op de rand zitten en
veegde het zweet van z'n voorhoofd met de rug van zijn hand. Maar een
vettige korporaal met vijf gepommadeerde haren onder z'n wipneus, liet
z'n gezag gelden: `Zeg, lijntrekkers, begint 'et gedonder nou al? Schiet wat
op, hè, met dat kribbetje.'
`Breek een ribbetje', rijmde de bootwerker lakoniek.
De korporaal stond eventjes versteld, maar hij moest zijn gezag hooghouden
en zei, met een waarschuwende klank in z'n stem: `Zoiets moet je geen
tweemaal tegen me zeggen, man.'
`Je neus tege me blote togus an', dichtte Van Wezep onverstoorbaar en keek
de korporaal aan met een paar ogen ofie 'em levend en rauw wou opvreten.
Frank snikte van het lachen. De korporaal voelde het als volmaakt overbodig tegen zulke individuen verder op te treden. Ook wist hij waarschijnlijk
met zijn figuur geen raad. Hij draaide zich om en zei alleen nog over zijn
schouder: `Wij spreken elkaar nog wel.'
`Zak in de put, twalef el', klonk het onverbiddelijke antwoord van de snedige bootwerker.
De korporaal vluchtte. Rondom werd daverend gelachen.
`Zo'n strontvlieg', luchtte Van Wezep z'n gemoed, `wat let me of ik slaan
'em 'et Binnegasthuis in!'
Toen greep hij de krib weer op en donderde los tegen de schoolmeester, die
een bezwijming nabij was, en het rijksledikant van lachzwakte absoluut niet
tillen kon. Daarom schoof de ander hem met krib en al naar de deur, waar ze
draaien moesten en botsingen veroorzaakten met een ander stel kribbesjouwers en er een helse ruzie losbrak, waar iedereen in meeschreeuwde, tot niemand meer wist tegen wie ie te keer ging, de kribben onwrikbaar vast zaten
in het deurgat en nauwelijks met vereende krachten weer vrij gemaakt kon27

den worden, nadat de sergeant lachend en kalmerend tussenbeide gekomen
was. En zo raakten de kribben ten slotte dan toch nog buiten.
En toen de laatste krib in de gloeiende zon stond, kwam er een keurig onderhouden sergeant met een bundel papieren onder zijn arm, salueerde voor
de luitenant en deelde hem iets mee, waarna hij klip-klap-klop rechtsomkeert maakte en wegstapte om achter de verveloze deur van een bureau te
verdwijnen.
De luitenant wenkte de tussen de kribben verspreide landstormers bij elkaar
en zei onverschillig: "t Is een vergissing geweest: d'r komen geen houten
kribben. Breng de ijzeren maar weer binnen.'
En hij wandelde zielsrustig naar de loods terug.
De nieuwelingen keken mekaar aan en begonnen eendrachtig te mopperen.
De korveeër dampte een van de talloze gekregen savviaantjes, waarvan z'n
zakken uitpuilden en grinnikte: `Welja, jonges, kankeren jullie maar een
deuntje, dat 's ook dienst motje maar denken.'
`Nou, maar da's toch godvergeme geen werk om iemand in die hette voor
niks te laten sjouwen met die zware bakbeesten!' foeterde er een.
De soldaat haalde de schouders op.
`Voor niks', zei hij wijsgerig. `Voor niks ? Wat doch jij dan? Alles is toch zeker voor niks hier? Voor wat doch jij dan, dat je soldaat geworden was?'

Frank van Wezel bewonderde deze vettige korveeër zeer. Het was een
wijs man, die het leven wist te aanvaarden nadat hij het eenmaal begrepen
had.
`Dienst', doceerde de wijsgeer verder, `dat is orders en tegenorders. Eerst
wat in mekaar zetten en dan weer uit mekaar halen. En as je dan weer net zo
ver ben as toen je begon, dan is de oefening geslaagd en dan is de dienst afgelopen. Let maar es op.'
`Laat ze doodvallen!' vloekte de dikke koetsier, die dreef van het zweet, en
balsturig ging hij op een krib zitten en zwoer, dat ie er nooit van z'n leven
meer afkwam.
Maar even later waggelde hij toch ook weer achter een krib aan en bokste
tegen anderen op om er mee binnen te komen. Toen ze de kribben weer binnen hadden en allen bek-af waren — ze waren in 't burgerleven nog nooit zo
bek-af geweest — overlegden ze cynisch, wanneer de tegenorder wel komen
zou, die beval, dat de kribben toch naar buiten moesten. En natuurlijk kwam
die order toen niet, maar begaven zij zich vijf minuten later in een onordelijke troep naar een verderopgelegen loods, waar ze van een foerier een eetketel kregen, een mes, een vork, een lepel en een veldfles. Rammelend en
trommelend met hun nieuwverworven uitrustingsstukken kwamen ze naar
hun verblijf terug: ze werden met elke minuut meer kwajongens en in de
barak was het een heidens leven, want op de andere sekties was dezelfde
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geest losgebroken en alles rammelde en trommelde en joelde en lachte. Heel
de barak daverde van de blikken symfonie en niemand onttrok zich aan de
kinderlijke pret, die eerst eindigde, toen de korveeërs het middagbrood
brachten en de grote emmers verdacht uitziende koffie en de blikjes met
margarine, netjes in vierkante blokjes afgedeeld. Voor de feestelijke gelegenheid van de inlijvingsdag was er ook nog voor ieder een hompje Goudse
kaas. Een oorverdovend gejuich ging op onder de nieuwelingen bij deze bewijzen van trouwhartige zorg voor hun welzijn. De sergeant schiep met
donderende kreten en wilde armgebaren een weinig orde in de chaos van de
op de eetwaren toedringende landstormers en wees, hoe het gaan moest opdat ieder snel en behoorlijk zijn portie krijgen zou.
En voor de eerste maal zat de lichting-Bosboom aan de tafel des vaderlands
als een welkome en inderdaad hongerige gast. Het tarwebrood smaakte de
mannen uitstekend, beter dan dat wat ze als oorlogsprodukt in de burgermaatschappij gedistribueerd kregen. De halve kuchies verdwenen als
sneeuw voor de zon. En toen ze gereed waren met hun maal, mochten ze tot
half twee vrijelijk over hun tijd beschikken, met dien verstande, dat ze op
het terrein moesten blijven.
In groepjes slenterden de mannen rond, keken nieuwsgierig in de andere
loodsen, ondervroegen andere militairen, die nonchalant antwoordden, zich
ver verheven voelden boven deze bejaarde biggen en opsneden over marsen
en het gewicht van de uitrusting en de oefeningen in schieten en velddienst
op de Larense hei. De nieuwelingen zuchtten. Ze zweetten al bij de gedachte alleen aan die afbeulerij en vervloekten het noodlot, dat gewild had dat
juist zij bij die vermoeiende infanterie moesten komen en niet bij de vesting,
waar je nou letterlijk niks hoefde uit te voeren, zoals iedere Amsterdammer
je bij hoog en bij laag verzekerde.
Frank van Wezel was met de bootwerker en de tandarts in de kantine terecht gekomen, een groot, houten lokaal, dat er weinig frisser uitzag dan de
woonbarakken.
Het was merkwaardig, zo smerig als alles er uit zag hier. De voorwerpen
zowel als de mensen. De werkpakken, groen-bruin, waren zonder uitzondering vies en vet en tafeltjes, stoelen en vloer vertoonden alle soorten vlekken
en zelfs het groene, verschoten laken van het biljart, waarde ballen een zonderling holderdeboldergeluid op maakten, was besmeurd met zwarte, vetti
vegen en plekken.
-ge
Er waren meer ouwe landstormers in burgerkleding in de kantine. Ze trok
aandacht en wekten de lachlust. Van Wezel en z'n twee metgezellen-kend
hadden aan het buffet een flesje bier gekocht en waren er mee naar een vrij
tafeltje gegaan. Ze dronken, keken wat rond in de ongewende omgeving en
spraken weinig. Een groepje veel jongere soldaten stond vlak in hun nabij29

heid en praatte ongegeneerd, met een nadruk, die bewees, dat de pillen voor
de onvrijwillige luisteraars bestemd waren.
`Héjje die bigge van morge binne zien komme?'
`Man, schei uit! De zenewe heb ik me gelache!'
`Make ze nooit meer behoorlijke soldaten van, geloofjij wel?'
`Och je ken nooit wete. Als ze ze maar flink een poot uitrukke iedere dag.'
`D'r benne d'r bij, die late baarde van d'r bakkes hangen, man, zo iets!'
En een breed gebaar toonde, hoe monsterlijke baarden die zonderlingen van
hun bakkesen lieten hangen.
`Je mot ze zien... je reinste opa's... En stijf! Stijf! As ze d'r uitrusting krijge
en ze motte naar Buiksloot marchere, knappe ze af as pijpestelen!'
`Maar zó ver zulle ze die arme ouwe dweilen toch niet laten lopen!' riep er
een, meewarig en verschrikt.
Ze grinnikten vergenoegd, loensden naar de slachtoffers aan het tafeltje en
vonden zich zelf ongemeen geslaagd. Van Wezel en de tandarts genoten ten
volle van de grap, maar de bootwerker vond het al lang mooi genoeg. Bedaard stond hij op, pakte twee der spotboeven bij de schouder en haalde ze
een eindje naar zich toe.
`wel, knapies', zei hij met grimmige kalmte, `jullie kenne heel aardig uit de
hoek komme, maar ik zou een beetje oppassen, anders trap ikje d'r zo weer in!'
De `knapies' voelden zich tamelijk onbeholpen in de robuuste vuisten van
deze strijdbare big en ze keken veel minder vergenoegd dan een ogenblik te
voren. Frank kwam lachend tussenbeide: `Maak je niet druk, Van Wezep!
Gun die jochies ook d'r plezier. Iedere leeftijd heeft immers zo z'n eigen genoegens.'
De bootwerker liet zijn gevangenen vrij, en ze haastten zich om uit zijn
buurt te komen. Toen ze weg waren, zei hij vergenoegd: `Niet dat ik 'et
niet lollig vond, zie je, maar je mot je door apekoppe niet al te veel in de veiling laten nemen.'
En ze lachten alle drie, goedgeluimd en vergevingsgezind.
`Hoe zou dat nou eigenlijk zitten met het slapen?' begon de tandarts. `Er
wordt gemompeld, dat de getrouwden thuis mogen eten en slapen.'
Ze hoopten alle drie, dat het waar mocht blijken. Maar ze waren er niet gerust op. Ze hadden zo'n vaag gevoel, dat je hier geen hei moest roepen
eer je over de brug was. Al hun gevoelens en verwachtingen hadden trouwens iets vaags gekregen. De toestand was zo onaangenaam nieuw, de toekomst zo onbekend, zo griezelig nevelig. De verhalen van ervaren vrienden
dwaalden, wazig omlijnd en plots vol nieuwe en onheilspellende betekenis,
door hun geest, en de order van het kribben buiten brengen met de vlak
daarop gevolgde tegenorder had niet gediend om hun een gewaarwording
van onwankelbare stabiliteit te geven.
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Gedrieën stapten ze naar buiten.
`Wat een onherbergzame woestenij', zuchtte Frank, z'n strohoed dieper
over z'n ogen trekkend. `Wat een vooruitzicht om op deze harde, kale vlakte
zonder een boom, zonder een sprietje fris groen, zonder een bloemetje, dag
in dag uit te moeten rondstappen in de gloeiende zon. As 'et weer ten minste maar wat koeler wordt!'
De bootwerker lachte honend. `Ja', zei hij bitter, `ze zulle daar plantsoentjes
voor ons aanleggen, een park met bomen en zeker nog een goudvissevijver
d'r ook bij. Man, wij benne toch maar vullis van soldate! Wees blij, dat ze 't
afranselen verboje hebbe.'
`En 't vloeken ook', grinnikte de tandarts, `je hoeft je niet meer door een
meerdere te laten uitvloeken.'
`En als ie 'et toch doet?' vroeg Frank sceptisch.
`Dan kan je je daar over beklagen bij nog een hogere.'
`En als die je dan ook uitvloekt ?'
`Dan vloek je driemaal zo hard terug, goddome!' riep Van Wezep uit de
grond van zijn hart.
`En dan ga je cito cito de provoost in', concludeerde Frank prompt.
En weer lachten ze gezamenlijk, in schone harmonie. Want Frank van Wezel
had in één korte samenvatting de hele militaire rechtspleging gekarakteriseerd, zó, als zij die allen uit vele verhalen kenden.
Om half twee begon `de dienst' weer. Er moesten strozakken, hoofdkussens
en dekens gehaald worden. De korveeër, die zich, ondanks zijn overigens originele persoonlijkheid, ontpopt had als Jansen, beweerde gehoord te hebben,
dat de landstormers van `de lichting acht' met voorkomendheid moesten
worden behandeld.
De lichting acht keek hoopvol op en spitste de oren.
`Ja', verklaarde Jansen, `d'r mot een order gekomen zijn van hogerhand — alles, goed en kwaad, maar het kwaad heel erg! — komt in dienst van hogerhand. Hogerhand', filosofeerde hij voort, `heeft nog nooit iemand gezien,
maar de keléra zal die krijgen. Afijn, jullie boffe d'r bij, want hogerhand
heeft gelast, dat jullie met zachtheid moeten worden behandeld, net as de
échte dieren. Ken je trouwens zien, want wij kregen geen gevulde stinkzakkies, mosten d'r zelf strooi in trappe. Voor jullie benne ze klaar gepreporeerd
door jongere lichtingen die eigenlijk oudere lichtingen benne, zie je, militair
bekeke.'
De `stinkzakken' wekten geen geringe verbazing en ontsteltenis bij de
nieuw aangekomenen. Ze hadden wel enige fantasie en waren voorbereid
op heel erge dingen en zeer zonderlinge zaken. Maar dat men hen bestemd
had om op deze keiharde, rolronde en overal stekelig aanvoelende worsten
de nacht door te brengen, zie, dat wou er bij hen niet in. Ze keken wantrou3'

wig naar de foerier en z'n helpers, die al maar nieuwe monsterdingen naar
buiten schoven, telkens een grote en een kleine worst. Ze vermoedden, dat
ze er al dadelijk tussen genomen werden en legden de verdachte voorwerpen aarzelend en achterdochtig voor zich op de grond en keken er naar met
onthutste en twijfelachtige blikken.
`Mot ik daarop slapen, foerier ?' vroeg een der landstormers. beledigd.
`Je mag er ook op wakker liggen as je dat beter aanstaat', grauwde de geweldige. `Hier, die volgt, pak an.'
`Maar daar rol je toch zeker zo af!' protesteerde de beledigde nog na.
`Kruip je d'r weer op', grijnsde de foerier, `net zo lang tot je een behoorlijk
soldaat ben, snap je? Die volgt!'
Beladen met de strozakken, de hoofdkussens, en twee dekens per man ondernamen ze dan eindelijk verslagen de terugtocht naar hun barak. Daar
legden ze hun rolronde en steenharde bedden in de britsen en stonden er in
eindeloze verbazing lang naar te kijken. Want niemand begreep, hoe hij ooit
op deze onzinnige, monsterlijke, bobbelige en uiterst ongastvrije worsten
de slaap moest vinden.
De sergeant en Jansen lachten zich tranen. `Wat een poszegels!' gilde Jansen
en de omstanders vermoedden geenszins, dat met die ietwat raadselachtige
term hun aangezichten bedoeld werden. `Om d'r zo een kiekie van te maken!
Geregeld een revue!'
De sergeant zei bemoedigend: `Ja, mannen, jullie motte in de lange veren,
maar dat went gauw en over een poosje zou je op geen ander bed meer willen
slapen.'
De landstormers grijnsden, niet helemaal overtuigd.
`0', vroeg Rengers, de student, `noemen ze dat in het leger een bed? Goed
dat u 't zegt. ik zal er een bordje aanhangen: "dit is een bed". 'k Mocht 'et
bij vergissing 'es voor een stuk ducdalf aanzien.'
Hij had het met een keurig beschaafde stem gezegd en de landstorm juichte
hem hartelijk toe. Hij was wel wat erg netjes gekleed, maar het scheen toch
een fatsoenlijk man te zijn, waar mee op te schieten was.
Jansen kreeg meelij met de uit het lood geslagen nieuwelingen. Hij greep
een der verbijsterende strozakken en zei: `Let nou es goed op, jongens, dan
zal ik jullie lere, hoe je zo'n ding temmen mot.'
Hij kwakte het voorwerp op de vloer en dadelijk drong de hele sektie om
hem heen om te zien hoe hij het ging temmen.
Jansen sjorde z'n broek hoger op, maakte een paar sierlijke passen op de punten van zijn zware veldschoenen, sprong toen als een wild paard omhoog en
begon onder het geneurie van een enigszins valse 'Blaue Donau' een formidabele wildemansdans uit te voeren op het knisterende en krakende, draaiende en zuchtende monster. Hij trapte met zijn zware schoen onbarmhartig
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op de strozak, sprong als een kakkerlak heen en weer, op en neer en ontwik
kelde een verbazingwekkende snelheid en kracht. Niet dat het ding onder
de smartelijke en vermakelijke bewerking enigermate begon te lijken op iets,
dat je onder je zou leggen om op te gaan slapen, maar het kreeg toch min of
meer een eivorm en het scheen ook of er zoiets als lichtelijk afgeplatte kanten aan kwamen... Toen hij ten slotte baadde in zijn zweet en naar zijn
eigen verklaring kraakte van vermoeienis, stapte hij van zijn slachtoffer af en
vertelde: `Zie je, zo mot je 'm anpakke. As je d'r zo'n keer of wat een half
uurtje op hebt staan tandakken, wil die wel es plat worden.'
De landstormers gaven niet onduidelijk te kennen, dat ze hem een krankjoreme optimist vonden, maar de sergeant verklaarde lachend, dat de methode van Jansen werkelijk de goede was. Ze aarzelden nog een beetje, de goede
landstormers, want ze waren er nog niet aan gewend zich in het publiek als
mallen aan te stellen. Maar de een na de ander ging toch tot de daad over en
in korte tijd was de barak vervuld van een heidens lawaai en de Charleston
moet wel in deze periode in de kiem ontstaan zijn. Ze kregen er liefhebberij in
en sprongen en gilden als waanzinnigen. Telkens hielden ze even op om te
kijken of hun kunstbewerking al resultaten had afgeworpen, en dan begonnen ze, na gekonstateerd te hebben, dat de strozak nog steeds niets menselijks vertoonde, opnieuw te springen als dollen. Hun jongensdagen doken
uit hun onderbewustzijn op en zij slaakten oorverscheurende kreten als Indianen, die tot de aanval overgaan. Zij krijsten en gierden, keken naar mekaars evoluties en sloegen dubbel van het lachen. En toen de luitenant bij de
deur verscheen, leek de barak herschapen in de afdeling van een krankzinnigengesticht, waar de gevaarlijke patiënten zijn ondergebracht. De korveër,
die de officier zag, riep automatisch: `In ordééé!'
`Staat!' brulde de sergeant er achter. En beiden vlogen in de houding.
Maar de soldaten-van-enkele-uren lieten zich niet van hun apropos brengen
en dansten, joelden en gilden ongestoord verder. De luitenant drong trouwens niet nader op orde aan. Hij liet de storm rustig voortwoeden, lachte
om de hemeltergende bende en ging met de sergeant staan praten. En na
een poosje liep deze de kribben langs, verzocht de fanatieke dansers nu op te
houden, omdat er weer naar de rustkamer gegaan moest worden: een algemeen bevel zou door niemand verstaan zijn.
Vermoeid, opgewonden als een troep dolle schooljongens, smeten ze de
zwaar mishandelde strozakken en hoofdkussens in de kribben, keken met
welgevallen naar de al enigszins ovaal geworden vorm van de weerbarstige
gedrochten en drongen lachend achter de sergeant aan naar buiten. In het
felle zonlicht keken ze elkaar met knipperende ogen in het gezicht en gierden onbedaarlijk: ze zagen als morianen door de dichte wolken zwart stof,
dat ze opgejaagd hadden en dat als een roetlaag op hun zwetende huid
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kleefde, doorstreept met blanke lijnen van de neerbiggelende droppels.
Goeie god, wat zagen ze er ontoonbaar uit. Ook hun kleren zaten onder het
stof en Frank van Wezel keek beteuterd naar een zeer aanzienlijke winkelhaak in z'n broekspijp, waarvan hij de oorzaak wel gissen, maar niet vaststellen kon. Hij wees er de sergeant op en zei: `Daar krijg ik toch zeker schadeloosstelling voor, sergeant? 'k Heb 'et in dienst van het vaderland opgelopen.'
`Absoluut', beloofde de sergeant. `Je krijgt er hele nieuwe pakken voor, wel
geen aangemeten, maar toch rijksconfectie, prima kwaliteit en bijna kleurecht!'
`Ik wil een nieuwe burgerbroek hebben!' zei Frank kwaad.
`Wat heb je daar nou an?' vroeg de onderofficier lachend. `De eerste vier en
een halfjaar kan je 'm toch niet dragen. Je weet toch, dat jullie pas over
vier en een half jaar aan de beurt zijn om afgelost te worden ? En dan ben je
immers al lang uitje burgerpak gegroeid!'
Het werd lachend gezegd en lachend aangehoord. Vier en een halfjaar. Het
ging toch even als een schok van schrik door Franks bewustzijn. Als de
oorlog niet eerder eindigde, zou hij vier en een half jaar onder de wapens
moeten blijven. Dat was vierenvijftig maanden... tweehonderdvierendertig
weken... hoeveel honderden en honderden dagen wel niet? En waarom zou
die oorlog eigenlijk eindigen? Tien maal zou er immers al vrede gekomen
zijn. Honderd maal hadden wijze mannen verkondigd, dat nou de oorlog
niet lang meer duren kon, en hun argumenten waren onweerlegbaar geweest... maar de oorlog was voortgegaan, een ijzeren noodlot, dat over alle
onweerlegbare argumenten koud en zeker weg schreed, zijn eigen bloedige
weg, vreemd en wreed, tegen alle redelijkheid in. Niemand wou het en het
ging maar voort. Zoals het begonnen was zonder dat iemand het wou. Vier
en een halfjaar... tenzij de oorlog eindigde, of — zich uitbreidde en ons land
mee overstroomde. In beide gevallen zou het wel eerder afgelopen zijn. Enfin, nou daar maar niet aan denken. In de optimistische sfeer blijven van deze krankzinnige, groteske, razend geworden dag!...
De foerier reikte hemden, werkpakken, sokken, borstrokken, onderbroeken
en handdoeken uit. Grijze uniformen, kwartiermutsen, kepi's en schoenen
kwamen misschien morgen aan de beurt. Onervaren .landstormers vroegen
aarzelend, eer ze de goede gave in ontvangst namen, of ze die bullen dan
niet eerst moesten passen. Het bleek niet nodig te zijn: ze pasten altijd.
`En as ze niet passen, dan máák je ze even passend', voegde de helper van
de foerier er lakoniek achter.
`O', zei Frank nuchter, `nou, da's goed dan, 't is maar een weet, hé!'
Als schooljongens, die nieuwe leermiddelen gekregen hebben, zo liepen de
grote kerels lachend en kijklustig met hun kadeaux onder de arm naar hun
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verblijf terug. Op tafels, banken en stoelen werd de voorraad uitgespreid en
nader onderzocht.
De verbazing, vrolijkheid, de verslagenheid waren groot. Er werd gemopperd, gescholden, nijdig of geamuseerd gevloekt. Iemand had een hemd
over zijn kleren aangetrokken: het hing hem tot ver over de knieën, zijn
handen gingen geheel schuil in de lange, afhangende mouwen. Het leek of
hij voor spook ging spelen en hij tierde als een bezetene in zijn bespottelijke
hobbezak. Ook de werkkleding werd. aangepast en was bij de meesten een
of meer handbreedten te lang van mouwen en broekspijpen.
De sergeant was de enige, die zich verrukt toonde over de afmetingen van
de diverse kledingstukken. Hoe langer de mouwen en pijpen, hoe tevredener de sergeant.
`Prachtig!' prees hij. `Net mooi zo! Die boel krimpt reusachtig met wassen
en wie een passend pak krijgt, loopt over een paar maanden voor schut.'
De landstormers keken hem verontwaardigd aan, draaiden en keerden zich,
wierpen argwanende blikken naar hun benen, waar de wijde broeken harmonika-achtig rond slobberden, worstelden om hun handen uit de mouwen
vrij te krijgen en maakten belachelijke omslagen aan mouwen en pijpen.
De jassen vielen bovendien veel te wijd om hun lichaam en waren veel te
lang. Ze voelden zich wanhopig belachelijk, maar ieder troostte zich met de
waarneming, dat ze bijna allemaal in veel te wijde slobberrommel rondhaspelden en dat ieder ander er nog belachelijker uitzag dan hij. En te midden
van de algemene passerij en de daardoor veroorzaakte, lang niet onaanzienlijke opwinding, verscheen de luitenant weer eens en de sergeant, automatisch, schreeuwde zijn ordebevel, waar niemand aanstoot aan nam, behalve
dan de wijsgerige korveeër, die zich verdienstelijk maakte door bij enkele,
van ijdelheid bezeten landstormers de benodigde opslagen met spelden vast
te steken. Hij sprong op en ging, tot verbazing van zijn klant, in de houding
voor een krib staan.
`Wat willen die vrijers toch met 'er bezopen "in orde, staat"?' informeerde
een argeloze, doch verontruste nieuweling.
Maar de luitenant wenkte met de hand en zei gemoedelijk: `Ga je gang
maar.'
Waarop de sergeant en de korveeër weer tot de menselijke staat terugkeerden.
`Luister es, mannen!' riep de luitenant. `Zijn d'r ook getrouwden bij jullie?'
Een honend gejoel ging door de afdeling. Meer dan de helft der mannen
drong naar voren, begerig naar goed nieuws, en toonde zich onmiskenbaar
getrouwd.
`Hebben jullie je trouwboekjes bij je?'
Het bleek, dat inderdaad een paar der gehuwden, op alles voorbereid, dat
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gewichtige dokument hadden meegebracht. Zij produceerden het haastig
en de luitenant nam het onverschillig in ontvangst. Beteuterd keken de
minder vooruitzienden toe.
`De kwestie is', verklaarde de jonge officier, `dat de getrouwde mannen permissie krijgen om buiten menage te gaan, dus zelf voor hun eten en drinken
te zorgen en ook thuis mogen gaan slapen. Maar om in het genot van die
gunsten gesteld te worden, moet je je trouwboekje overleggen.'
De landstorm voelde dit bewijs van wantrouwen als een onduldbare belediging. Wie waagde het hun waarheidsliefde in twijfel te trekken? Als zij zeiden, dat ze getrouwd waren, waren ze getrouwd en daarmee uit. Ze trokken
martelaarsgezichten, toonden zich diep gegriefd en gaven luidruchtig uiting
aan hun ontstemdheid. Maar de `vrije jongens' vonden het zeer redelijk en
putten zich uit in tegendemonstraties.
`Natuurlijk! Iedereen kan wel zeggen, dat ie getrouwd is!'
`Onzin!' schreeuwde een der gehuwden driftig. `Dat zou God verzoeken
zijn. Je spot toch niet met je eigen ongeluk!'
Het sarkasme sloeg in. Maar de ongehuwden bleven onverbiddelijk op het
standpunt staan, dat wie de, trouwens overdreven, gunsten voor de gehuw-

den deelachtig wou worden, toch minstens bewijzen moest, dat ie getrouwd
was.
`Anders kan iedereen wel zeggen, dat ie getrouwd is!' schreeuwde een der
afgunstigen nogmaals. `Ik kan ook best zeggen, dat ik getrouwd ben!'
`Zeggen kun je 't, maar dat gelooft toch geen mens', smaalde een getrouwde. `De vrouwen zijn niet helemaal gek! Welk meisje wil nou zo'n kruip -tegen-de-navel hebben!'
De kruip - tegen -de-navel brieste van woede, maar te oordelen naar de toejuichingen van de getrouwde afdeling had hij schromelijk ongelijk. Hoewel
de vrije jongens hem verdedigden uit esprit de corps. Het was vreemd hoe
de eensgezindheid plotseling verbroken was en de sektie uiteengevallen in
twee duidelijk vijandige kampen.
De luitenant, lachend, maakte een eind aan het tumult.
`Voor vandaag worden jullie op je woord geloofd. De getrouwden kunnen
na het middagappèl verdwijnen, maar moeten morgen hun trouwboekjes

meebrengen.'
De vrije jongens waren verslagen. Zij keken op hun beurt verongelijkt. En
de getrouwden triomfeerden. Zij staken de borst vooruit, trokken de schou-

ders vierkant en hoonden: `0 zo! 0 zo! Dat wou ik ook zeggen! Je hoort 'et,
snotjongens! De getrouwde landstormer, man en vader, krijgt tenminste
het respekt, dat hem toekomt'.
De vrije jongens joelden er huilend tegen in, maar ze hadden het afgelegd en
moesten spijtig in hun nederlaag berusten. En zij hadden althans de voldoe36

ving, dat de getrouwde kerels hun strozakken en dekens weer moesten inleveren: die zouen dan overdag niet op een bed kunnen rusten en de vrije jongens zouen wel zorgen, dat de troetelkinderen van de militaire overheid
niet met hun stinkende lijven op hun kribben kwamen. Want alles aan die
onooglijke bevoorrechten ergerde en walgde hun. Maar de gehuwden glimlachten superieur en hoonden de niksnutters, de loslopende zwervers hevig
terug. Natuurlijk bleek de volgende dag dat het wantrouwen der overheden
niet helemaal zonder grond was: een stuk of vijf boeven, die zich het nadruk
getrouwd hadden aangesteld, moesten toegeven tot de meest vrije-kelijst
jongens te behoren!
De resterende tijd van de middag werd doorgebracht met het aanleren van
de belangrijke kunst, kleding en dekens `model' op te vouwen en op de
planken boven de kribben te leggen. De landstormers voelden werkelijk een
zekere bevrediging, toen alles gereed was en zij keken langs de planken met
opgevouwen goed. Het `militaire' begon hen te pakken te krijgen, hoe
krampachtig zij ook hun meest onbarmhartige spot volhielden. Zij voelden
het immers als kinderachtige spelletjes, in geen enkel verband met de ernst
van hun leven en willen. Maar zij moesten het spelletje spelen en de mens
heeft de gelukkige gave, onwillekeurig ernst te maken met alles, waartoe
hij, zij het noodgedwongen, overgaat. Al hamert zijn bewustzijn het ganse
bedrijf ook met de felste spot in stukken. Op deze wonderlijke eigenschap
van aanpassingsvermogen berust trouwens de ganse mogelijkheid van een
legersysteem.
Eindelijk konden ze zich dan zo goed en zo kwaad als dat ging zonder andere
benodigdheden dan een nieuwe, gladde handdoek, die volstrekt weigerde
vocht op te nemen, in een kaal washok met vele kranen aan een ijzeren buis
reinigen en kregen de getrouwde mannen verlof naar huis te gaan tot de volgende morgen zeven uur. De eerste dag militaire dienst was achter de rug.
Met een paar der nieuwe kameraden liep Frank van Wezel het hek uit, de
weg op naar de IJ-pont. Ze praatten druk na over de gebeurtenissen van de
dag, ergerden zich, lachten, vonden alles van een verbijsterende onzinnigheid. En telkens stonden ze weer verbaasd voor de raadselachtige vraag:
`Waarom zijn we toch zo gek om dat allemaal maar goedsmoeds te doen?'
Als ze eens allemaal kalm zeien: `We verdommen 'et. We gaan naar huis en
komen niet meer terug'.
Wat zou er aan te doen zijn? Soms leek het hun zó eenvoudig, dat ze trilden
van iets als een blijde hoop: de mensen waren toch nog niet stapelgek! Maar
ze wisten op hetzelfde ogenblik ook al, dat ze op zoiets niet moesten rekenen. Ze hadden het gareel om gekregen en zouden er wel in blijven lopen.
Tot de omstandigheden het hun weer afnamen.
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Bij drie treden stormde Frank de trappen op. Z'n vrouw stond al in de deur
op hem te wachten. Het eerste wat ze zei, was: `0, gelukkig! Je hebt tenminste dat apepakkie nog niet an.'
`Nee', antwoordde Frank en kuste haar onstuimig, `maar ik ben toch al een
hele soldaat geworden, daar kan je donder op zeggen. Hoe is de jongen?'
De jongen was best, maar Cor trok haar neus op en zei: `Je hebt maar een
vies luchje bij je, jonge! En wat zie je d'r uit! 't Lijkt wel of je kolengruis in je
oren en je nek heb! En die winkelhaak in je broek!'
`Ja', zuchtte Frank, `de oorlog is een smerig en riskant bedrijf. Jeuk heb ik
ook al'.
De teil werd van de veranda in de keuken gesleept, zeep, handdoeken en
schoon goed klaar gelegd en een half uur later zat de landstormer, gereinigd
en verfrist, tevreden achter een kop dun vocht, dat toentertijd de thee begon
te vervangen en werkelijk heel goed smaakte voor wie vergeten was, wat
thee eigenlijk van vuilgeel warm water onderscheidde. En hij dacht er met
schrik aan, waar de drie kanjers van vlooien gebleven konden zijn, die hij
had zien exerceren over zijn hemd zonder ze te kunnen pakken. Cor zat al zo
verdacht aan d'r been te krabben: die kreeg trouw alle vlooien, die in huis
kwamen! Daar kon ze plezier van beleven! De legende ging, dat op Entos de
kribben 's nachts van hun plaats gereden werden door de vlooien.
Hij moest een gedetailleerd verslag uitbrengen van zijn eerste dag soldaatjespelen en z'n vrouw kwam niet uitgeroepen van verbazing over zoveel brutale onzin, idioterie, kinderachtigheid, tirannie en bedilzucht.
En later op de avond, toen de zwoele zomernacht zwaar over de straat lag en
de geluiden minderden, schreef Frank van Wezel z'n eerste bladzijde uit het
`Dagboek van een landstormman' en stuurde het met de laatste post nog
naar de krant, waar hij vrij geregeld aan meewerkte.
Weinig kon hij vermoeden, dat hij daarmee een reeks geopend had, die hem
eindeloos veel voldoening en bergen onaangenaamheden brengen zou. Misschien zou hij minder rustig geslapen hebben als hij geweten had, wat uit
deze journalistieke liefhebberij zou voortvloeien voor hem en anderen.
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Fel brandde de zon over de kaal getrapte Entosterreinen. De grijsblauwe
hemel stond als een gloeiende koepel boven de versmachtende aarde, met de
zon als een wit- laaiende vuurbal er in. Van de harde grond sloeg de warmte
in kolken van hete lucht terug, steeg trillend omhoog, deed de barakken
lijken op onwezenlijke schaduwen, liggend over rimpelend water. In een
hittenevel lag de stad, blauwig verdroomd, met zijn koepels en torens en
hoogopstekende stapeling van grote gebouwen, ver weg over het IJ.
En over de gloeiende, schaduwloze vlakte, ingedeeld in groepjes van vijftien
a twintig, scharrelden de landstormers rond onder kommando van de sergeants, met een korporaal als `guide' vooraan, en een toeziend officier op de
achtergrond. Zij hadden hun werkpakken aan, soepjassen en harmonika broeken en op hun hoofd het malle kleine kwartiermutsje, zonder beschermende klep voor de stekende ogen, half verblind door de schelle schittering
van de witte zomerzon, de onbarmhartige kweller, de martelende, de nooit
aflatende, de vervloekte zon van Entos.
De rekruten moesten leren, zich te bewegen, behoorlijk te lopen. Want hoewel ze in hun dertigste levensjaar waren, konden ze nog niet werkelijk lopen, niet zoals de `soldaat' lopen moest. De militairen waren desnoods bereid toe te geven, dat die burgerkerels zich, hoewel gebrekkig, konden
voortbewegen. Maar dat was geen militaire beweging, het was een stijlloos,
onbeholpen, ongedisciplineerd gehobbel, waar een fatsoenlijk man zich feitelijk voor moest schamen. Ze slobberden maar zo'n beetje met slappe of
stijve benen. Hun handen zwabberden er doelloos bij, ze hadden een kromme rug, een ingezonken borst, een veel te los hoofd, dat ze maar draaiden
en keerden en bogen naar willekeur. Goed beschouwd konden ze niet eens
militairement stil staan! Want dan leken ze helemaal op niks. Als ze ten
minste niet leken op half leeggelopen windzakken of slecht gevulde balen
aardappelen. Ze hadden misschien stuk voor stuk de verbeelding gehad,
dat ze vrij ooglijke typen waren, nogal kwiek en voor de vrouwen zelfs niet
zonder charme. Hele kerels zo in hun omgeving, recht van lijf en leden, gezond, stevig en lenig. 't Mocht wat! leder ogenblik van de dag voelden ze
nu, dat ze geen knip voor de neus waard waren. Stijve harken, trage slungels, onmogelijke hansworsten, die geen enkel lichaamsdeel op de juiste wijze wisten te gebruiken. Want de juiste wijze, dat was alleenlijk: de militaire.
Het zou niet in overeenstemming zijn met de feiten, te beweren, dat de
landstormrekruten het met deze zienswijze eens waren. Ze hadden zich tot
dan toe tamelijk tevreden gevoeld met hun korpus en deszelfs vaardigheden
39

En als zij zich onbeholpen voelden bij het uitvoeren van de bevolen bewegingen, dan weten zij dit allerminst aan de onvoldoendheid van hun fysieke
kapaciteiten, maar aan de waanzinnige eigenwijsheid der militaire eisen.
Wat een uitvinding was bijvoorbeeld niet `de militaire houding'! Wie kon
er iets belachelijkers en walgelijkers bedenken dan dit stram-stijve staan
met tegeneengedrukte knieën en hielen, gespreide voeten, ingetrokken
buik, vooruitgestoken borst, opgeheven kin en plat tegen de dijen gedrukte
handen? Of je van ijzer gegoten was door een smakeloze koekebakker! Of je
een kramp gekregen had, in schrik verstard was! Of je driedubbel overgehaald idioot krankzinnig geworden was en de pias uithing om alle normale
mensen de stuipen van het lachen te bezorgen! Als je zo een poosje moest
staan, begonnen al je spieren pijn te doen en je voelde je langzaam omzakken
dat je neer zou slaan als een plank of een stijve pop. Maar zo'n militair beweerde dan ijskoud, dat dat kwam omdat je je spieren nooit goed gebruikt
had. De vervloekte nonsens! De verdomde eigenwijsheid! De godvergeten
stommiteit! Een akrobaat, die op z'n handen rondkuierde, kreeg 'et toch
ook niet in z'n malle hoofd te beweren, dat dit nou de enig juiste manier van
voortbewegen was voor een redelijk wezen? Maar zodra een militair haantje
iets geks bedacht had, werd het voor ieder op de wereld meteen de hoogste
wijsheid. Als ze nou maar niet dachten, dat de lichting Bosboom er in vloog

en bereid was net zo gekronkeld te denken als die koppen, waar sterren onder blonken! 0, ze `kankerden' al heel aardig, de landstormers van de lichting acht! Ze wisten met opmerkelijke virtuositeit al de meest overdreven
termen te vinden om hun ontevredenheid te luchten en genoten zelf onbeschrijflijk van hun baldadige, fantastische scheldpartijen. In dit opzicht waren ze merkwaardig gauw militair geworden.
De schroeiende hitte teisterde hun lichamen, niet gewend aan zo voortdurende fysieke beweging in de open lucht, in de volle zon. Een zware loomheid woog als lood in hun ledematen, maar ze mochten er niet aan toegeven,
werden door voortdurende bevelen en aanmerkingen in aktie gehouden en
tot groter levendigheid opgezweept. Ze moesten de militaire pas leren en
het rhytmische armzwaaien er bij, stram en toch los, vlug en toch zwaar. De
logge vetleren soldatenlaarzen, nieuw en plomp, deden hun voeten branden
en de dikke zolen waren gloeiend heet van de geblakerde grond. Hun gezicht verschroeide. De huid op hun voorhoofd stond strakgespannen, rood
en gezwollen. Hun neus leek die van een verwoed bitteraar en deed pijn als
zij er aan kwamen. Zij zweetten geweldig. Als ze even stil stonden voelden
ze de straaltjes lauw vocht kriebelend langs hun borst, hun rug, hun benen
lopen. Ze werden honds afgebeuld, meenden ze. En ze protesteerden woedend als oudere soldaten jaloers opmerkten, dat zij er anders van gelust
hadden, dat die ouwe kerels van de lichting acht met tijen handschoentjes
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werden aangeplakt! Ze begonnen zich al in malse soldatenuitdrukkingen te
verweren. Ze zuchtten, dat ze het afpeigerden van de hette. Ze smaalden,
dat de sergeant 'em kneep voor de luitenant. Maar het waren slechts de
eerste baldadige pogingen tot emancipatie, want de sappige termen lagen
vreemd op hun tong en vol verbaasde bewondering luisterden zij in de kan
gesprekken af tussen al geroutineerde soldaten: zij verstonden er hoog--tine
stens de helft van, de rest was dieventaal voor hen.
0, ze wérden stilletjes ontzien, de ouwe kerels van de lichting acht, die zich
ironisch Bosbomers, en sarcastisch Bosbomianen noemden. Na een drie
kwartier exercitie kregen ze een beetje rust en daarna `theorie' in de loods.
Ze werden inderdaad met zijen handschoentjes aangepakt, maar dat wisten
ze niet en door gebrek aan militaire ervaring geloofden ze het ook niet. Integendeel! Ze voelden zich zwaar verongelijkt, door alles en iedereen, en ze
staken dat niet onder stoelen of banken. Ze kankerden geweldig en openlijk.
Ze deden in hun argeloosheid dingen, waar een militair de haren van te
berge rezen.
Toen Van Wezep, de bootwerker, enige keren achtereen een opmerking
kreeg van de sergeant, omdat hij zijn voeten niet `haaks' genoeg gespreid
hield in de houding, stapte hij kalm het gelid uit en vroeg op dreigende
toon: `Zoek jij me soms, vader? Als je-n-een pik op me heb, mot je't maar
meteen zeggen, dan za 'k je een kopstoot met suiker verkopen, dat je kiezen
in je fondement staan te rammelen, snap jij dat?'
De sergeant snapte het maar al te goed, evenals de vol belangstelling toeluisterende landstormers. Maar hij was te overdonderd om dadelijk een antwoord gereed te hebben: zo iets lag zo eindeloos ver buiten alle mogelijkheden, waarmee een militair rekening pleegt te houden, dat hij verbluft
naar de breedgeschouderde opposant bleef kijken, die met z'n boze kop
even vooruit gebogen, als een buffel hem bedreigde. De jonge luitenant was
in de buurt en schoot haastig toe. Hij was een gemoedelijke jonge man, een
der uitzonderingen onder het korps, die gevoel voor humor en werkelijkheid had. Met zijn zware, donkere stem, zei hij: `Zeg, Van Wezep... maak
nou geen grappen, hè? Je weet heel goed, dat je niet uit het gelid mag lopen !'
`Nou ja, luit', maar die man daar zoekt me de hele ochtend al. Ik kan me
toch niet as een kleine jongen uit laten kankeren?'
De luitenant zag in, dat dit werkelijk niet aanging. Hij lachte en klopte de
verontwaardigde landstormer op de schouder.
`Nee', zei hij, `maar zo moet je 't ook niet opnemen. De sergeant negert je
niet: hij moetje alleen de bewegingen leren. Alle begin is moeilijk, en iedereen maakt fouten. En daar moet nou eenmaal op gewezen worden als het ooit
goed wil gaan. En verder, Van Wezep, moet je een beetje letten op je woor41

den als je tegen je meerderen spreekt. As de kompagnieskommandant je bezig gehoord had, zou er wat zwaaien! Weet je wel, dat ze je voor de krijgsraad zouen kunnen brengen voor watje tegen de sergeant gezegd hebt?'
`Nou ja', zei Van Wezep, maar half overtuigd.
Maar hij ging terug naar zijn plaats en de luitenant lachte nog es en wenkte
de sergeant, die ook maar lachte, dat ie door zou gaan. De kritisch aangelegde landstormers knikten mekaar eens toe: ze vonden dat ze 't met hun luitenant nogal getroffen hadden, en ze verstonden hem uitnemend. Hij mocht
gerust wat zeggen, ze namen het heel gemoedelijk op en zeien heel gemoedelijk wat terug.
Vóór Frank van Wezel liep de dikke Jansen, koetsier. Ze waren goeie vrienden geworden en Jansen praatte een Jordaans, waar Frank zeldzaam van genoot. Maar Jansen was erg dik en erg moeilijk in z'n bewegingen, kon slecht
in de pas blijven en transpireerde onmatig. En ieder ogenblik zat hij onder
het exerceren met z'n handen aan z'n jeukend, verbrand en vervellend gezicht. En dan klonk de zware stem van de luitenant hier of daar vandaan:
`Jansen! blijf van je neus af!'
Waarop Jansen z'n hoofd naar de officier keerde en riep: `D'r zat een vlieg op,
luit'!'
Maar de luit' repliceerde: `Al zat er een olifant op, je houdt je handen naar
beneden!'
En de dikke Jansen, goedgemutst, antwoordde half binnensmonds met het
slagwoord van die dagen: `Hap zeit-ie!'
`Kiezen op mekaar, Jansen!' beet de sergeant.
Maar de dikke koetsier keek verachtelijk naar de mindere godheid en zei
logisch: `As ik met de luitenant spreek, kunt u je d'r buiten houen!'
Frank van Wezel, blauw van het ingehouden lachen, stompte hem in de rug.
Jansen keek gnuivend om en krabde weer aan zijn neus. Waarop prompt de
stem van de luitenant bulderde: `Jansen, lelijke kerel! blijf van je neus af!'
`Ik zweet me 't mikmak, luit'!' bulderde de lelijke kerel, volstrekt niet beledigd, terug, en de sektie moest halt houden, omdat er geen mens meer in de
pas was en iedereen liep te lachen alsof er geen militaire discipline op de wereld bestond. En zulke incidenten hielpen de tijd ombrengen. De tijd, deze
onverbiddelijkste vijand van de soldaat en speciaal van de rekruut.
Frank van Wezel had nooit geweten, dat een half uur zo eindeloos lang kon
zijn. 0, de tergende traagheid, waarmee de wijzer op de kompagniesklok
zich van het ene cijfer naar het andere bewoog! Hoeveel maal moest je het
ene been niet voor het andere zetten, hoeveel maal in de houding gaan staan
en weer `op de plaats rust', hoeveel maal rechts-omkeert-mars en rechtsomkeert-halt maken, hoeveel maal tot walgens toe dezelfde dooie uitleg van
een stom-eenvoudige beweging aanhoren, eer zo'n oneindig half uur om
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was? Hoeveel maal vergeleek hij de stand van de klok met het polshorloge
aan zijn arm, omdat het toch onmogelijk was, dat er nog maar drie minuten
omgekropen waren sinds hij het laatst gekeken had. Was tijd dan zo iets onverslijtbaars ? Of was de tijd ook gemobiliseerd en wou niet opschieten, omdat hij een volleerde lijntrekker geworden was?
`Links uit de flank... mars!'
Als ze nou maar een flink eind doorliepen, de loods langs... juist... mooi...
tot vlak bij het vieze watertje, dat het terrein begrensde.
`Sektie... halt! Op de plaats... rust!'
Prachtig! Nou niet op je horloge kijken. De sergeant begon opmerkingen te
maken, verklaarde waarom dit zus en dat zo moest. Lusteloos werd er geluisterd. De mannen voelden het lauwe zweet langs hun huid biggelen, de zon
stak fel op hun onbeschermde gezichten, ze waren moe en kregel en vonden
zich beklagenswaardig. O... 't ging goed, de tijd draaide.
`Geeft... acht! Rechtsomkeerts... mars!'
Weer de loods langs. Nog niet naar de klok kijken... er langs, de tintelende,
grijsblauwe, verschroeide zomerhemel in. Maar halverwege werden de
ogen onweerstaanbaar naar de wijzerplaat getrokken. Wat? Vier minuten?
Dat kon toch niet! Even loeren naar het armbandhorloge. Waarachtig... dat
gaf dezelfde tijd aan. Waren ze allebei stil blijven staan? Nee... het armbandhorloge tikte. Het tikte zelfs bijna overdreven snel, net of het wou demonstreren, hoe ijverig het was. Bah! wat een ellenlange minuten! Hoeveel minuten gingen er in een dag? een maand? in vier en een halfjaar? Dat was
immers om krankzinnig te worden!
Hij had het bevel van rechtsomkeert-mars niet gehoord en botste tegen de
dikke Jansen aan. Zij sloegen de armen om elkaar heen om niet te vallen,
en het gelid liep in de war. De sergeant vloekte, de bootwerker riep lachend:
`He, daar, niet zo innig!'
`Je moet zwijgen!' brulde de onderofficier.
`Slik een bordje paardevijgen', rijmde de onverbeterlijke Van Wezep.
`Die sektie lijkt wel een harmonika!' schreeuwde de luitenant, en Jansen antwoordde promp met zijn onvermijdelijk: `Hap zeit-ie!'
De orde werd hersteld. Het gelid sjouwde weer door. Links... rechts...
links.., rechts... links... rechts... nergens heen, zo maar voor zich uit over
het kale terrein, in de blakerende zonnebrand. Wat een leven! Wat een gedoe voor kerels van dertig jaren, die kinderen thuis hadden! Ze schaamden
zich dood, alleen bij de gedachte, dat hun vrouw en hun peuters ze hier
bezig zouen zien in hun boevenpakjes, met dit eeuwige, idiote heen en weer
dazen. Daar waren ze voor uit hun werk gehaald!
En dan, eindelijk, tegen alle verwachting in, kwam er toch nog een eind aan

het halve uur. Ze mochten naar binnen gaan, vijf minuten rusten. Dan was
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er 'teërie'. Theorie over `het eerbewijs' en de `rangen en graden'. En zodra
ze `vrij' waren, leek alle vermoeienis, alle druk in eens vergeten. Ze holden
dooreen, sprongen als kalveren over banken en tafels achter elkaar aan,
schreeuwden en stoeiden en ruzieden als een troep kwajongens. En als de
luitenant kwam, probeerden ze een beetje uit de buurt te komen, een lui
plekje op een krib te bezetten, vechtend tegen de slaap, die iedere soldaat
overvalt, zodra hij maar in de buurt van zijn wolletje is, op elk uur van de
dag.
En in de dompe atmosfeer van de broeihete loods, waar de felle zomerzon
onbarmhartig heel de lieve lange dag op stond te branden, gaf de luitenant
dan de landstormers les in het salueren en in het onderscheid tussen de verschillende rangen en graden van land- en zeemacht. Ze werden duizelig van
al die kemelsgaren en enkele en dubbele gouden chevrons, kroontjes in
goud en zilver, sterren op grijze, fluwelen en gouden kragen, balken en
maarschalksstaven, blauwe en rode biezen in broeken, gouden banden met en
zonder oog, kepi's met blikken, zijden en gouden kokardes. Ze zochten naar
vermakelijke vragen, probeerden de luitenant in de war te maken of soesden
dommelend na over een woord, dat in hun slaperige kop was blijven hangen,
zonder dat ze meer wisten, wat het betekende.
Frank verveelde zich gruwelijk. Het was allemaal zo kinderlijk eenvoudig
en als het eenmaal gezegd was, wist je 't voor je hele leven. En toch begonnen ze d'r iedere keer weer over te zeuren, tot spugens toe aldoor maar weer
over hetzelfde. Waar had die luitenant het nou weer over? Over halt en
front maken. Vroeger moest dat voor elke opperofficier, nu alleen voor leden van het Koninklijk Huis en voor de opperbevelhebber, generaal Snijders.
Frank glimlachte voldaan. Nou zou de luitenant er door! `Luit', mag ik u es
wat vragen?'
'Ga je gang.'
`Welke rang heeft Prins Hendrik?'
`Die is generaal-majoor.'
`Moet een generaal-majoor voor generaal Snijders halt-en-front maken?'
`Natuurlijk, even goed als een gewoon soldaat.'
`Maar generaal Snijders moet als militair toch halt-en-front maken voor een
lid van het Koninklijk Huis?'
`Ja, dat moet ie', antwoordde de luitenant, die nattigheid begon te voelen.
`0', zei Frank nuchter.
`Nou, wat was je bedoeling met die vraag?'
`Wel', antwoordde de landstormer lachend, `ik hoop alleen maar, dat generaal Snijders en Prins Hendrik mekaar nooit tegen zullen komen. Want hoe
moeten we ze nog ooit van hun plaats krijgen, as ze eenmaal voor mekaarin
de houding staan?'
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Algemeen gejuich.
`Hap zeit-ie!' riep Jansen. `Je zit erin, luit'!'
De luit' zat er inderdaad in en keek een ogenblik verlegen. Maar hij kwam
er dadelijk weer uit en lachte mee, verstandige jonge man, die hij was.
`De mop is niet kwaad', waardeerde hij en wou verder gaan. Maar de onbarmhartige landstormers wilden een oplossing horen, drongen aan op een
antwoord. De luitenant wenkte met de hand. Hij haalde de schouders op:
`Ik weet 'et niet', bekende hij, `maar vraag het generaal Snijders maar es as je
'm tegenkomt.'
Meerderen verklaarden zich bereid, dat te doen. Ze werden een beetje rumoerig, pijnden hun hersens af om óók strikvragen te verzinnen, kwamen
met flauwiteiten voor den dag die de luitenant ergerden, tot hij boos uitvoer
en zei niks meer te willen horen. En in de stilte, die hierop inviel, klonk luid
en brutaal het gesnurk van Van Wezep, die vreedzaam op de krib van een
ander in slaap gevallen was.
De luitenant keek onthutst naar de brutale slaper.
`Maak die vent es wakker!' gelastte hij, en gedienstige handen sjorden aan
de brede schouders van de bootwerker, die zijn ogen open deed en vals naar
z'n belagers keek. Blijkbaar was hij nog mijlen ver weg, want hij zei nijdig:
`Daar mot je geen gewoonte van maken, jongens, want ik zou je wel es een
kink voor je ogen kunnen geven.'
De luitenant viel hem in de rede: `Dat zou ik dan maar na de dienst doen.
En probeer te onthouen, dat er onder de theorie niet geslapen wordt. Jullie
maken misbruik van iemands goedheid.'
En nu drong het eerst goed tot Van Wezep door, waar hij eigenlijk was en
wat er gebeurde. Hij moest er in z'n burgerlichtzinnigheid nog om lachen
ook en zei goedig: `Zo mot u 'et nou niet opneme, luit'. Ik was effe onder
zeil. De jonges zijn zo beestachtig vervelend vandaag!'
De `jongens' lachten goedmoedig. De luitenant zuchtte diep. Moedeloos zei
hij: "t Zal heel wat moeite kosten om van jullie behoorlijke soldaten te maken.'
Het joodse lid van de sektie vatte dadelijk vuur: `Nee! die is zuiver! Hebbe
wij gevraagd om assieblief soldaat te magge worre? Hoe krijg men 'et in ze
hoof om iemand zoies te verwijte?'
"t Is mijn schuld toch zeker ook niet?' vroeg geprikkeld de luitenant.
`Weed'ik veel, wie ze schuld 'et is!' ruziede spinnijdig Sjakie Meier. `Me
zorg, wie ze schuld 'et is. Maar ik ben hier gedwonge naar toe gesleep. Mod'
ik me dan nog late verwijte, dad'et zo lang duurt eer ik een goeie soldaat
ben? Een goeie soldaat? Zal ik nooit een goeie soldaat worre, ook een ramp.'
`Zeg nou es eve!' stoof de luitenant op, maar Meier viel hem dadelijk weer
in de rede: `Laad'u me nou es uitspreke! Jullie laten een mens nooit fesoen-
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lijk uitspreke! Val ik u in de rede? U is toch begonne! U heb an ons verwete
as dadde me geen goeie soldate benne, en me benne oggenebbisj amper an
drie dage in diens. U heb makkelijk prate: uwes vak is 'et, maar wat gaat 'et
mijn an of ik een goeie of een slechte soldaat ben? Nee, zeg u nou zellef!'
Het laatste had ie al op heel wat verzoenender toon gezegd, want het gezicht van de luitenant voorspelde weinig goeds.
'Man!' donderde hij. `Jij zou een kalf tureluurs maken!'
Meier knipte met z'n ogen, maar kon toch niet nalaten te zeggen: `Een kalf?
Zeg ik, dat u een kalf is?'
Toen hield niemand het meer uit, ook de luitenant niet, die schuin tegen de
tafel lag van 't lachen. En nadat de rust weer wat was weergekeerd, bromde
hij, opstaand: `Nou, jullie zijn me 't noodje wel. Daar zal wat van terechtkomen.'
Hij keek op zijn horloge. `Over tien minuten aantreden buiten de loods. 0
ja... d'r zijn d'r hier bij, die brillen dragen. Laat die es even naar voren komen.'
De gebrilde landstorm trad vooruit.
`Zijn die brillen goedgekeurd?'
`Natuurlijk, luit',' antwoordde Frank van Wezel. `Door de oogarts immers.'
`Nee, door een militaire arts?'
Het bleek, dat geen der brillen door een militaire arts zelfs maar aan een keuring was onderworpen.
`Morgenochtend d'r mee voor de dokter.'
`Om wat te doen, luit'?'
`Weet ik niet. Kompagniesorder.'
Hij salueerde losjes en verdween, kletterend met zijn sabel.
`Weer wat nieuws!' oordeelden de brilledragers, maar de kameraden beijverden zich om de maatregel goed te keuren. Anders kon iedereen wel zo'n
paar scherrefies op z'n neus zetten om meelij te wekken of zuiver uit opschep
Ze hadden merkwaardigerwijze de soldateneigenschap al beet, zich te-perij.
verheugen in de last, die anderen wordt aangedaan en heftig te protesteren,
zodra iemand hun een strootje in de weg legde. De ongelukkige bezitters
van brillen foeterden, de anderen bleven het billijk achten en overstelpten
hen ten slotte met het machtige slagwoord: `Kompagniesorder!' En daar
was niets tegen in te brengen.
Maar het werd voor de bij- en verzienden `een pracht van een lijn'. En niet
minder een waardevolle militaire ervaring, waar vooral Frank van Wezel
veel uit leerde. Toen op de vroege morgen van de volgende dag de hoornblazer over het terrein stapte en hier en daar het ijverig meegezongen signaal deed schetteren:
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Al wat kapot is, al wat verrot is,
Voor de doktééér !
meldde zich een dozijn brilledragers bij de officier met de aesculaaptekens
op de kraag van z'n tuniek.
`O ja', zei hij, `gaan jullie maar weg. Om half tien hier bij het hek aantreden,
dan zal een korporaal met jullie naar het hospitaal gaan. Donder maar op.'
`Dank u', zei Van Wezel beleefd.
Hij had tamelijk het land. Daar was ie nóg een uur vroeger voor van huis gegaan!
`Zei je wat?' vroeg de officier van gezondheid achterdochtig.
`Ik zei: dank u', vertelde Frank oprecht.
`De soldaat zegt geen: dank u!' grauwde de geneesheer. `Hij maakt rechtsomkeert en marcheert af.'
Van Wezel keek hem ironisch aan, salueerde onhandig, maakte een bedenkelijk rechtsomkeert en marcheerde met klinkende stappen af. De dokter beet
op z'n martiale knevel en mompelde wat van kwajongens met baarden.
De brilledragers hielden krijgsraad.
`We motten zien, dat we niet met de dienst meedoen', vond een landstor mende kantoorbediende en die motie werd bij akklamatie aangenomen.
`Maar hoe leggen we dat an?'
`Heel eenvoudig', ontdekte Sjaak Meier, die ook bij het kippige stelletje behoorde. `We zeggen allemaal, dat de korporaal ons ieder ogenblik kan kom me hale. Ze wete hier toch niks van mekaar, de verschwarzte narre!'
Er waren angstigen, die aarzelden, maar Meier overstelpte hen met sarkasmen en staande de vergadering werd besloten, dat ze bij alle sekties hetzelfde
smoesje zouen vertellen.
Het lukte natuurlijk zonder enige moeilijkheid. Genoeglijk bleven de gebrilden binnen, rookten pijpen, speelden een akelig vroeg potje pandoer,
gingen in de deur staan en knikten goedkeurend naar de zwetende exerceerders. Die briesten van woede, telkens als ze binnen kwamen en de zoetsappige lofspraak der gruwelijke lijntrekkers moesten aanhoren.
`Brilslangen!' schold er een ten einde raad. `Duurt 'et veertien dagen eer
die snertglaassies van jullie gekeurd worden?'
`Dat hopen we', antwoordde Frank treiterend.
En Meier opperde: `Zeg, Van Wezel, as we strakkies naar 't hospitaal wandelen, zo op ons dooie gemak, hé... dan konne we wel es een glaassie bier
gaan drinken in De Poort van Weesp. Da's toch in de buurt, en met die
warmte.'
`De zenewen in je gedarmte!' verwenste de dichtzuchtige bootwerker onheus.
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Meier keek hem onderzoekend aan.
`Krijg ie dat dikkels?' vroeg hij deelnemend. `Mag ie je wel es na late kijke,
vóór'et erger wordt.'
`Een drol op je bord', dichtte de ander grijnzend, en na het algemeen lachsalvo zei Meier minachtend: `Die goysje gijn is mijn te vies.'
`Een spijker in je lies!' hield Van Wezep onbarmhartig vol. Niemand kon
ooit een debat van hem winnen. Hij rijmde de sterkste tegenstander met zijn
verpletterende onzin radikaal uit het strijdperk. Het was flauw, het was
zouteloos, het was formidabele nonsens, maar de snelheid, de absolute onfeilbaarheid, waarmee zijn rijmen kwamen neerstriemen, maakte aan alle
diskussie spoedig een einde, deed haar verlopen in een luidruchtige lachpartij, waarin geen ernstig woord meer mogelijk was. Meier gaf het dan ook
op. En het was enkel, om het laatste woord te hebben, dat hij nog zei: `Stik!'
Echter alleen om zich. beleefd te horen toevoegen: `Eerst u, dan ik.'
Waarmee, tot teleurstelling van de omstanders, het onderhoud was afgelopen, want Meier nam de vlucht.
Tegen half tien kwamen de gelukkige brilledragers aan het hek bijeen. Een
korporaal hield appèl, en toen allen er waren, werden ze in het gelid geplaatst
en marcheerden af. Zodra ze buiten de direkte invloedssfeer van Entos
waren, zei de korporaal: `Zeg, jonges, ik ga even m'n kalletje gedag
zeggen. Gaan jullie nou op je eentje naar de Sarphatistraat. Om half elf bij
mekaar voor de poort. En geen lolletjes: me motten mekaar kenne vertrouwen .'
De jongens, die ongeveer tien jaar ouder waren dan hun superieur, verklaarden geestdriftig dat ze van goede wil waren en aan de overkant van het IJ
gingen ze haastig uiteen, ieder gauw met een eigen plannetje voor het gegapte half uur, Frank en Meier namen de tram en volvoerden het voornemen om een biertje te verschalken in De Poort van Weesp. Zodra ze samen
waren, Frank van Wezel merkte het met stille verbazing op, viel de kwajongensachtige allure op eenmaal van hen af. Ze waren gewone, ernstige
mannen van haast dertig, die hun zorgen overdachten en op de gewone wijze over hun leven praatten. Meier vertelde van z'n groentezaakje, dat nu
enkel dreef op z'n vrouw. Alleen 's morgens in de vroegte ging hij nog naar
de markt, maar de hele dag stond 'et arme wijf d'r alleen voor en dan had ze
nog d'r vier kinderen en de vijfde onderweg. En de tijden waren toch al zo
slecht! Distributie hier en daar en overal.., geen centen onder de mensen,
alles in de poten van kettinghandelaars, die haaien en wolven. God zou zen-een barsjting laten krijgen! En nou hadden ze hem ook nog weggehaald.
Op 't ogenblik ging 'et nog een beetje, maar wat moest dat worden as ze
over een week of zes zeven naar 'et veldleger gestuurd werden en je eens in
de zes weken es thuis an kon komme? Of dacht Van Welel ook, dat ze deze
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ouwe lichting in Amsterdam touwen laten? Dat zou toch niet meer dan billijk zijn ? Wat had 'et land eran om zoveel gezinnen van mensen op die leef
naar de mieter te helpen? Dacht Van Wezel ook niet, dat ze hen toch-tijd
zeker wel in de stad zouen laten?
Frank haalde de schouders op. Je kon nooit weten. Een beetje verlegen schenen ze met de lichting-Bosboom wel te zijn. Maar het leek hem het beste om
maar op het ergste voorbereid te zijn. Over die verlegenheid kwamen ze gemakkelijk genoeg heen en dan behandelden ze iedereen weer op de gebruikelijke manier, als vee, dat ze van 't kastje naar de muur dirigeren en omgekeerd.
`De flikkers!' schold giftig de kleine groentekoopman. `En waarvoor? Al die
poppekast! As de Moffen ons hebben willen, vreten ze ons toch met huid en
haar op, leger of geen leger... Mesjoggaas!'
Pratend slenterden ze het tuintje van het café uit, de straat af naar het Militaire Hospitaal, het beruchte, waar zulke lugubere verhalen over rondgingen. Bij de deur vonden ze het kluitje gebrilden al kompleet en van de andere
kant kwam de korporaal aanslungelen, sigaret in z'n hoofd, de vettige kepi
zwierig op één oor.
`Goed gewerkt!' prees hij. `Ga maar mee naar binnen.'
En achter hun geleider liepen ze de holle gangen door, waar een akelige
lucht hing van lysol en verbandgaas, de trap op, weer gangen door, tot het
heiligdom van de oogarts. De korporaal meldde de hele afdeling ineens.
Schutterig stonden de landstormers in hun stijve nieuwe uniformen te
wachten. De dokter in z'n witte jas keek van de korporaal naar hen en van
hen weer naar de korporaal. Hij deed een machtige haal aan zijn sigaar, blies
een zware rookwolk over de kepi van de geleider en vroeg, blijkbaar verbaasd: `Wat moet dat?'
`Weet ik niet, dokter', antwoordde de korporaal onverschillig. "k Moest ze
naar u toe brengen.'
`Waar komen jullie voor?' informeerde de oogarts in 't algemeen.
Frank antwoordde: `De kompagniesarts heeft ons gestuurd. U zou onze brillen keuren.'
`Hebben jullie dan klachten over je bril?'
`Voor zover ik weet niet, dokter.'
De dokter werd nijdig.
`Wel, verdomme! Wat voor de bliksem komen jullie dan hier doen?'
`De dokter heeft ons gestuurd. Kompagniesorder.'
`Kompagniesorder! Kompagniesorder! Wat heb ik daarmee te maken? Ze
kunnen me 't hele Depot wel op m'n dak sturen, de idioten! Wie van jullie
heeft er wat te klagen over z'n bril?'
Niemand gaf een kik.
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`Welnon dan!' raasde de boze oogarts. `Verdwijn dan ás jeblieft met spoed.
En jij korporaal, zeg, dat ik van die nonsens verschoond wens te blijven, begrepen?'
`In orde, dokter.'
`Afmars dan!'
De korporaal salueerde. Beteuterd dropen de landstormers af. Op straat gaven ze lucht aan hun verbazing.
`Nou moe!' riep Meier. `Is dat een sof, die dokter van ons!'
`Ze lijken wel belazerd,' oordeelde een ander.
De korporaal grinnikte.
`Wees jullie nou gauw blij', ried hij. `Toch zeker een reuzelijntje gehad van
morgen? We tippelen op ons gemakkie terug. Komme we net op koffietijd
an. Nou, en de middag, die is zo geblazen!'
Dat was inderdaad een troostrijk gezichtspunt. Zelfs Frank van Wezel, die
principiële bezwaren voelde om zich zo te laten behandelen, werd er door
vertederd en mopperde niet meer, maar lachte vrolijk mee.
Het leek toch een zonderlinge wereld, waar ie in verzeild geraakt was. De
ambtelijke bureaukratie kon ook op sterke staaltjes van malloterie wijzen,
maar zo iets! En de lui, die het militaire leven kenden, zoals deze gemoedelijke korporaal, verbaasden er zich volstrekt, niet over. Ze gingen het malle
gangetje dat hun werd aangewezen en beoordeelden het blijkbaar alleen
naar de maatstaf van de hoeveelheid lijntrekkerij, die er bij te pas gebracht
kon worden. En zorgden daarbij een zekere schijn op te houen: zodra ze het
IJ over waren, zette de bevelhebber zijn klein legertje brilledragers weer in
het gelid en beval hen in de pas te lopen. Liep er zelf met een streng gezicht
naast, salueerde sergeants en officieren, waar de wereld van scheen te wemelen en deed naarstig alsof er geweldig dienst geklopt werd.
En toen ze er in de loods onder de jaloerse kameraden, die hartverscheurende
verhalen voordroegen over het leed van deze morgen exerceren, genoeg
over gelachen en geschimpt hadden, begon Frank van Wezel in eens weer
het land te krijgen, en inwendig te mopperen. Wat donder, 'et was toch
eigenlijk wel een beetje al te krankzinnig, om daar de mensen voor uit hun
werk te halen... om zo de kostelijke tijd te vermorsen.
Als er nou in dienst niks beters te doen was, waarom doekten ze het gammele zaakje dan maar niet liever radikaal op ? Als ze de boel niet eens zo primitief logisch konden organiseren, dat stompzinnige en pijnlijk idiote misverstanden als dat van deze morgen niet konden voorkomen, waarom praatten ze dan nog met zo'n brutaal air van gewicht over `de organisatie van het
leger'? Had je daar een minister voor en een generaal en een geweldige administratie en een mierennest vol hogere en lagere officieren? Een prachtding, wat die allemaal samen daar hadden klaar gemaakt!

so

En nijdig kauwend op z'n droog oorlogsbrood begon hij links en rechts aan
verschillende kameraden te vragen, wat ze voor hun vak deden en ze voor te
rekenen, wat ze voor werk hadden kunnen doen in deze triest - verloren dagen. Ze keken hem verwonderd aan en hij konkludeerde ontstemd: `Ze hebben ons hierheen gehaald in 't belang van 't vaderland. 't Vaderland heeft er
belang bij, dat er veel geproduceerd wordt en dat zo weinig mogelijk mensen
de luilak uithangen. En daar zijn we met z'n zo veel duizenden opgetrommeld, van ons werk weggehaald en worden gedwongen de luilak uit te hangen. Wie d'r wat van snapt, moet 't maar zeggen.'
De meesten mopperden mee, maar een christelijke timmerman zei: `Het vaderland heeft nou meer an me as soldaat zijnde dan as timmerman zijnde. Het
zijne donkere tijen en iedereen mot z'n portie van de lasten dragen.'
`Ach man, laat naar je kijken!' riep de bootwerker Van Wezep. `Stumper! Dat
verbeeldt z'n eigen ook een mens te zijn! De goudvinken, die profiteren van
de toestand. Hoe meer kanonnenvlees die bij mekaar kunnen stouwen, hoe
groter ze zich voelen. Wat heeft het land an jou as soldaat ?Je kost idem zoveel en je brengt niks in.'
`As de vijand komt, zal je wel anders praten.'
`Dan praten we al gauw helemaal nie meer', spotte de bootwerker. `Denk jij,
dat wij met ons snertleger 'et een week uithouen tegen de Moffen ofde Engel-

sen?'
`Dat noemen ze in Frankrijk defaitisme', wierp de tandarts er tussen, `en ze
stellen 'et gelijk met landverraad.'
`Je kan 'et noemen hoe je wil', snauwde Van Wezep, `maar de waarheid is 'et.'
`De waarheid is', zei de timmerman plechtig, `dat wij allen gehoorzaamheid
verschuldigd zijne aan de overheden. Als dat wat minder vergeten wier, zou
de Here de wereld misschien niet met deze vreselijke oorlog getuchtigd hebben.'
Het was een ogenblik stil.
Toen sloeg de student met z'n vuist op tafel en riep: `Bravo! Dat noem ik
spreken! Geef me duizend zulke ezels en ik zal de wereld uit haar voegen
lichten, ook zonder steunpunt.'
De grap was ruw, maar er werd wel om grover grollen gelachen. De timmerman zuchtte en zei gelaten: `De Boze is sterk in de wereld, maar daarom
hebt ie nog geen gelijk.'
`Nee, dat heeft ie zeker niet', riep Van Wezel driftig, `maar wie zegt jou, dat
de Boze niet juist aan de kant van jouw overheden staat? Wat hebben die alzo voor moois uitgehaald, dat je ze zo blindelings vertrouwt? Dat zou ik wel
es willen weten?'
Toen repliceerde de christelijke timmerman in alle gemoedsrust: `Verrek!'

`Touw om je nek en trek!' dichtte de bootwerker onmiddellijk en het heftige
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debat was gesmoord in een algemeen gelach van opluchting: wat had je d'r
feitelijk aan, mekaar dwars te zitten en te bekvechten over allerlei kwesties.
Je kwam er niet mee uit dienst en dat was alles wat een mens op dit ogenblik verlangen kon.
De tijd, die zo langzaam draaide als er geëxerceerd werd, vloog om in de
middagpauze en nauwelijks hadden de landstormers een akelig uiltje geknapt, een half potje pandoer gespeeld of een lui wandelingetje gemaakt
langs het grachtje achter het terrein, of ze werden alweer bijeen gedreven
voor de loods, en het gruwelijk vervelende exerceren begon weer, aldoor
hetzelfde gezeur van geeft-acht en sektie-halt en op de plaats-rust. En de
eeuwige, stekende zon, die maar aldoor aan een onbewolkte hemel stond
en de huid van de landstormers schroeide en het zweet overvloedig uit de
poriën dreef. En nog altijd konden ze niet menselijk lopen, noch onberispelijk stil staan. Gelukkig kreeg de luitenant het in zijn hoofd, de theorie van
het groeten in de praktijk te laten beoefenen. Hij stelde zich op midden op
een klinkerstraatje en de hele rij rekruten moest hem het saluut brengen, de
militaire groet, de hand met aaneengesloten vingers met de duim tegen het
gezicht op zij van de kepi. Zes passen te voren beginnen en de meerdere
daarbij eerbiedig en te gelijkertijd krijgshaftig aanzien. Vooral over de laatste, belangrijke onderdelen waren gewichtige meningsverschillen mogelijk.
Even goed als over het salueren zelf, dat niemand volgens het voorschrift
deed in de praktijk: ieder hield er zo'n eigenaardig maniertje op na en wie
werkelijk z'n hand hield zoals het moest, was een ongeoefende big of een onooglijke hark in de ogen van elk kranig militair. De luitenant vond, dat het
maar belabberd ging. En hij had gelijk: de Hollanders zijn verbazend slechte
toneelspelers. Ze kunnen zo'n klein komedietje niet opvoeren zonder zich te
generen en ieder afzonderlijk voelt zich het mikpunt van de spot aller anderen. Tot er iets gebeurt dat de perken te buiten gaat, dat zo overdadig
dwaas is, dat het de trage fantasie der mannen raakt. Zoals gebeurde, toen
de luitenant het `halt-en-front' liet beoefenen.
Tot zijn onmetelijk afgrijzen werd de bootwerker met zijn dikke knevel, zijn
stierennek en zijn geweldige schouders aangewezen om de rol van de Koningin te vervullen. Al zijn protesten hielpen hem niets. De kameraden
jouwden hem al bij voorbaat uit. En hij onderwierp zich met een martelaarsgezicht. Van enige afstand moest hij naderen en de soldaten, die vrij langs
het pad liepen en stonden, passeren. Waarop zij dan natuurlijk `halt-en-front'
moesten maken.
En toen het dwaze spelletje eenmaal aan de gang was, werd de geest vaardig
over Van Wezep. Hij bleek een uiterst nuffig idee van de Koningin te heb
hoofd een weinig schuin achterover en verleidelijk heupwie--ben.Mth
gend kwam hij met damesachtige pasjes aangetrippeld. Met de ene hand
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hield hij de wijde pijp van zijn slobberige werkbroek tussen vinger en duim
vast, zoals een dame, in de voorbije dagen der lange kleren, haar rok bij
Hij grijnslachte lieftallig en wuifde minzaam met de vrije hand naar de-hield.
landstormers, die in de houding sprongen als hij aankwam en dreigden te
stikken van de onbedaarlijke schaterlach bij dit zotte schouwspel. En toen
hij ook nog terugsalueerde en kushandjes ging werpen, bulderde alles en ze
gingen amechtig zitten aan de kant van het pad, zonder verlof van hogerhand. Hogerhand had het trouwens ook te kwaad met zijn lachspieren en
stond krom over zijn sabel, naar adem snakkend. Hare Majesteit toonde
zich beledigd door dit oneerbiedige gelach en zei smalend, en met een zeer
voornaam accent: `De keurs jullie allemaal, vuil tuig van soldètevolk!'
In overdadige vreugde rolden de geestdriftigsten op hun rug in het stof,
spartelden met hun benen in de lucht en gilden, hoestend en snikkend van
het lachen. Misschien vond de luitenant, dat de grap over de schreef ging en
op majesteitschennis begon te lijken. Althans hij vermande zich, hoestte en
kuchte, trok wat aan de hoge kraag van zijn tuniek en kommandeerde de ordeloze bende weer in het gelid, ook de Koningin, die slechts met tegenzin
gehoorzaamde.
Maar Van Wezep hield er de bijnaam van `Majesteit' uit! Tien maal op een
dag verwonderde Frank van Wezel zich over de losgebroken kwajongen in
zichzelf en de anderen. 's Avonds thuis sprak hij over de gebeurtenissen van
de dag met zijn vrouw en de vrienden of kennissen, die kwamen oplopen.
En telkens weer, als hij zo rustig in zijn burgerpak aan zijn bureau zat en een
sigaar rookte en vertelde van de dwaasheden, die de dertigjarige rekruten
die dag hadden uitgehaald, leek het hem ongelooflijk, dat hij aan deze malligheden had meegedaan, dat die dwaasheden ook zijn dwaasheden waren, dat
hij werkelijk razend benieuwd geweest was naar een of ander onbenullig en
onverschillig kleinigheidje, precies als de kinderen van zijn klas, wanneer er
een vaag geruchtje ging van een nieuw leesboekje of een ander schrift. Zijn
vrouw lachte, maar ze kon toch haar ergernis nooit geheel en al onderdrukken. Ze bleef de dwaasheden zien als onredelijk en onwaardig en begreep
niet hoe Frank er zo vlot en gewoon aan meedeed. Hij begreep het zelf ook
niet al te besten zocht naar de verklaring er voor en dacht, dat die wel hierin moest liggen: men had hen bij elkaar gedreven en hun maatschappelijke
persoonlijkheid uitgewist; zij waren nog slechts nummers in een gelid, samen een sektie van een kompagnie en hadden maar machinaal de gegeven
bevelen op te volgen; dat was hun hele verantwoordelijkheid in het nieuwe
leven en je kon die eigenlijk toch niet serieus een verantwoordelijkheid noemen! Daar zat 'em waarschijnlijk de kneep: ze hadden nergens meer verantwoordelijkheid voor te dragen! Ze waren beroofd van datgene wat mensen

serieus en nauwgezet en ijverig maakt, hun een gevoel van eigenwaarde,
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van waardigheid geeft, hen ernstig maakt en gewetensvol doet werken aan
een taak. De meerderen, sergeants, officieren, die hadden althans nog een zekere mate van vrijheid, een kleine speling van mogelijkheden in de uitvoering der opgedragen bevelen. Niet veel, dat was duidelijk voor ieder, die het
zaakje maar een paar dagen met kritische ogen aankeek, maar toch bleef er
ruimte voor een tikje initiatief: in plaats van een hoek van negentig graden
konden ze er misschien ook een kiezen van acht- of negen-en-tachtig, als
daar naar hun overtuiging redenen voor waren. Maar de mindere, de gemene soldaat, die had in ruimer zin geen enkele verantwoordelijkheid, zolang
hij maar langs de lijntjes liep, die anderen voor hem getrokken hadden. Daarmee was tegelijk alles van hem weggeschaafd, wat zijn ernst, zijn `volwassenheid' veroorzaakte — en de straatjongen kwam bloot. De ongedurige, baldadige, tot alle kattekwaad geneigde straatjongen, eerst volmaakt als hij
zijn luidruchtige schenderij bedrijven kan in gemeenschap met een troep lotgenoten en spitsbroeders. Een ongebonden, vaak zelfs bandeloos heerschap,
prat op zijn brutale moed, een waaghals met een grote mond, wel goedig
eigenlijk, maar ruw en doodsbenauwd om zijn zachtere kern naar buiten te
tonen, een belhamel, geestig en gevat, een gevreesd verniel-al, maar hoe
klein, hulpeloos en gedwee, zodra hij alleen staat, handelen moet zonder de
geheimzinnige steun van het fluïdum, dat de massa doorstroomt en de onderscheiden individuen ervan krachten, deugden en ondeugden geeft ver
buiten de afmetingen, waartoe zij afzonderlijk ooit groeien kunnen. De beruchte Hollandse straatjongen, die zo kwaad niet is als zijn roep, maar toch
kwaad genoeg, lastig en onberekenbaar, een plaag voor de buurt, origineel
en vrolijk, een goed kameraad en een lastig tegenstander. Bereid om met levensgevaar een katje uit een moddersloot of een hoge boom te redden,
maar evengoed om een zenuwachtige ouwe juffrouw of een rustige, goedaardige diender tot radeloosheid toe te sarren en te treiteren of hetzelfde katje
dood te plagen als een wreed aangelegd sujet hem onder zijn invloed heeft
door te lachen om zijn kinderachtig flauwe gevoeligheid.
Straatjongens... dat waren ze eigenlijk in dienst geworden. Plotseling, van
het eerste ogenblik af en ze werden het iedere dag in glanzender volmaaktheid. Gek, dat scheen het onvermijdelijk gevolg als je een groep individuen
in vast verband onder kommando plaatste. Het kwam doordat je één ervan
de verantwoordelijkheid oplei en de anderen daarmee overleverde aan het
sluimerende straatjongensinstinkt. Want het wezen van de straatjongen,
dat was immers juist: het ontbreken van alle verantwoordelijkheidsgevoel!
Cor haalde haar neus op voor die redeneerkunst. De moeite waard om daar
zo diepzinnig te zitten filosoferen en dan tot de konklusie te komen, dat je
een straatjongen was! Hij kon overigens best gelijk hebben, want toen ze
hem van middag in de straat zag aankomen in z'n frommelige uniform met
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z'n kepi schuin op z'n roodhuidengezicht, had ie iets echt kwajongensachtigs over zich.
`Je hoeft me niet te vertellen, dat je op 't balkon gaat staan om naar me uit te
kijken', zei Frank droog, `dat weet ik zo wel.'
`Verwaande vent', schold Cor. `Nogal wat lekkers om de vrouw van een
straatjongen te zijn!'
"t Zal nog wel erger worden,' voorspelde Frank, `want ik ga m'n baard, het
laatste, overbodige spoor van m'n uitgeschakelde volwassenheid, ook nog
afscheren.'
`Je bent toch zeker niet gek?' stoof z'n vrouw op.
`ik zou gek zijn as ik 'et niet deed. Ik ben de enige van de sektie met een
baard. Nooit kans om me ergens aan te onttrekken, want dadelijk missen ze
me: is die baardaap d'r niet bij? Nee, merci! Zodra ze allemaal een baard
dragen, laat ik 'em ook weer staan, maar nou moet ie er af. Geofferd op het
altaar van de god der lijntrekkers, die alleen gediend kan worden door zo onpersoonlijk mogelijke, anonieme priesters.'
`Ach, jij met je lijntrekkerij! Je bent nou al aan 't degenereren.'
`Wat zal je d'r aan doen? Het vaderland heeft het gewild. Het is schoon
voor het vaderland de lijn te trekken. Zo zou de zinspreuk moeten zijn, die
voór in het zakboekje van de soldaat stond. Maar in dienst zeggen ze zelden
de waarheid.'
Trouw iedere avond, als Cor al naar bed was, ging Frank achter z'n schrijftafel zitten, dacht over wat er die dag op Entos gebeurd was, zocht het
meest karakteristiek-militaire moment uit en schreef daar een bladzijde
over. Het voorval zelf deed er weinig toe. Hoofdzaak was de belichting, de
luchtige, ironische woordjes er rondom, de nuchterheid, die het zonderlinge
gevalletje met de verwondering van het gezond verstand bekeek en de redelijkheid losliet op de militaire dwaasheid. Hij wond zich niet op, hij toornde
niet, hij ging zich niet te buiten aan grimmige sarkasmen. Hij glimlachte
maar zo'n beetje, hij spotte gemoedelijk, goedaardig, hij was ironisch en
zocht naar de eenvoudige zielkundige verklaring voor de zotternijen, die
moesten voortvloeien uit het stelsel. De personen deden er niets toe. Hij
zag ze wel, maar hij droeg ze geen kwaad hart toe: ze schoven immers alleen
maar zover ze zelf geschoven werden! En voorlopig had hij zich trouwens
over personen niet te beklagen. De jonge luitenant was de gemoedelijkheid
zelf en behandelde de ouwe landstormers een beetje als grote, wat ruwe beren, die moesten leren dansen en wier gegrom hij begrijpelijk vond: ze deden
het waarachtig niet voor hun genoegen! De sergeant was een beetje kleinzieliger, maar waar hij bij de luitenant geen steun vond, hadden ze weinig last
van hem en hinderden hem meer dan hij hen. En de korporaal telde hele
niet mee: die werd door de landstormer als een non-valeur behandeld-mal
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en berustte daarin, nadat hij een paar keer onbarmhartig bespot was en met
geweldige rampen bedreigd zo hij z'n gemak niet wilde houden.
Nee, de personen konden buiten beschouwing blijven. De eerste openbaringen van het stelsel en deszelfs geest waren ruim voldoende voor goedig ironische dagboekbladzijden, waaraan nochtans de weerhaakjes van een
verholen bitterheid niet ontbraken.
En na een paar dagen begonnen de stukjes al te werken. En kwamen briefjes en briefkaarten via de redaktie, van soldaten, uit andere delen van het
land, geestdriftige instemming, hartelijke aanmoediging, voorvallen ter behandeling. Frank van Wezel had er plezier in, maar de markante nonsens,
die hem ter beschouwing werd aangeboden, liet hij ongebruikt liggen: hij
wou enkel eigen ervaring benutten, schrijven over wat hij zelf beleefd had,
zelf kontroleren kon. Vroeg of laat moest er herrie komen over deze dagboekblaadjes, en dan wou hij sterk staan door de overtuiging, dat hij nooit
in 't wilde weg gefilosofeerd had, maar steeds was uitgegaan van de nuchtere
werkelijkheid der onontkenbare feiten, die hij voor eigen ogen had zien gebeuren.
Iedere nacht ging er een nieuw blaadje op de post. Iedere avond verscheen
er een nieuw in de krant. Op Entos wekten ze vreugde en luidruchtige instemming. Ze werden uitgeknipt en tegen een deur geplakt, gelezen en besproken. Er werd gegist naar de schrijver, gesnuffeld in welke sektie hij
schuilen kon. Maar Frank richtte het listig zo in, dat de dingen, die hij onder de loupe nam en de toespelingen, die hij er bij voegde, ruimte lieten voor
de mening, dat hij vandaag bij deze, morgen bij die sektie rondgekeken had.
En hij praatte lachend zelf mee over de dagboekblaadjes, prees ze, maakte
aanmerkingen, insinueerde even listig als al de andere amateur-detektives,
die de onbedwingbare lust voelden, uit te snuffelen, wie deze oubollige
dingetjes schreef. De superieuren glimlachten tegemoetkomend: ze leken
misschien hier en daar een beetje pijnlijk, maar bijzonder agressief waren ze
niet; bovendien verrieden ze al te duidelijk de geest van de burger, die alles
in dienst vreemd vond; die vent zou wel gauw uitgeschreven raken. Frank
glimlachte en twijfelde inwendig sterk aan de juistheid van dit inzicht: het
leek hem uitgesloten, dat iemand ooit zo ver zou afstompen, dat hij al deze
formidabele, volstrekt dwaze, door eenzijdigheid onredelijke zotternij niet
meer zou opmerken en er zich over verwonderen. Hij hoopte die verwondering aldoor levendig te kunnen houden. Want eerst uit de oprechte, ongekunstelde, natuurlijke verwondering groeide de drang tot in- en doorzicht,
die hem in staat stelde van zijn dagboekwerk iets bijzonders te maken, er de
kern der verschijnselen in te raken, de `verklaring', die het diepst de wezenlijkheid van al dit gewrongen, on- en tegennatuurlijke militaire gedoe kon
onthullen, althans doen aanvoelen.
SÓ

Die morgen werd hij door een van de makkers in de deur verwelkomd met
de zonderlinge uitroep: `Hallo! Van Wezel! Kan je me nie es effen een breuk
trappen?'
`Met plezier', antwoordde Frank, `waar wil je 'm hebben, in je linker of rechter lies? Of prefereer je een navelbreukie ?'
De ander zuchtte. `Een breuk!' riep hij met ten hemel geslagen ogen. `Stel je
voor: een breuk... zo'n doodgewone, ordinaire breuk! Je weet wel: Dussen,
die grote, zware vent? Afgekeurd voor een breuk! Gaat van morgen alweer
huistoe. Geluksvogel!'
`Heeft ie die pas opgelopen?'
`Welnee! de ezel had 'em al, maar hij is niet voor de keuring gegaan, dacht
dat er van oproepen toch niks komen zou. Nou heeft ie d'r over geklaagd.
Ze hebben 'em onderzocht en hij mocht kiezen: op rijkskosten geopereerd
of met breuk en al afgekeurd en naar huis! Godsammekrake! en dan te denken, dat ik ook een breuk gehad heb en dat ik me een goed jaar geleden heb
laten opereren! Denk je daar es in! Ik had ook afgekeurd kunnen worden,
maar nee! ik, stomme ezel, ik moest me natuurlijk net een jaar te vroeg laten opereren! Wild ben ik! Toe, Van Wezel, wees een goeie kerel: trap men-es een flinke breuk!'
Lachend schoof Frank de lamenterende landstormer opzij en ging naar
binnen om zijn werkkleding aan te trekken voor de dienst. In de loods was
alles in rep en roer. Dussen met zijn breuk danste een woeste cancan boven
op een tafel en schreeuwde huizenhoog van pure weelde. En van alle kanten
werden de nieuw aankomenden op de hoogte gebracht. `Dussen is afgekeurd... hij heeft een breuk!'
Met een beetje beklemming hoorde Frank hoe in elke stem de jaloezie doorklonk, de afgunst op de uitverkorene, op het zeldzame gelukskind, dat zo
waarachtig een breuk had, een echte, authentieke, onmiskenbare breuk...
een reden tot afkeuring! En zelf nam hij ook een dergelijke afgunst waar. 0,
een breuk te hebben en afgekeurd te worden! Niemand van deze mensen
had vermoedelijk ooit gedroomd, dat er nog es een ogenblik zou komen,
waarop hij ernstig verlangen zou een breuk te hebben. Nu keken ze neerslachtig naar de bevoorrechte op de tafel, die danste en zong van vreugde,
omdat hij, hij alleen een breuk had! De anderen voelden zich achteruit gezet, benadeeld, verstoten... zij hadden, helaas, geen breuk... dat buitenkansje had een wreed noodlot hun onthouden.
Met heimelijke bevreemding keken ze naar het Zondagskind-met-de-breuk.
Hij zou weggaan, terug naar zijn gezin, de maatschappij, het burgerleven in,
terwijl zij blijven moesten en doorgaan met hun stompzinnige exercities en
de andere malle poppenkast. Zij dachten zich allen even de sprookjesachtige
zaligheid in, dat zij vandaag, vanmorgen, over een uur het terrein zouden
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afgaan, in een burgerpak, vrij, voor goed, definitief verlost van het zware
juk... en sloten zuchtend de ogen, als verblind door een al te heftig licht. Tegenover dit onmogelijk lijkende wonder-der-bevrijding voelden zij allen
zwaarder dan ooit te voren, hoe geweldig de dienstbaarheid, die plots over
hen gevallen was, hen drukte. Zij waren toch echte pechvogels: de allerlaatste lichting, die onder de wapens geroepen werd... en niet eens een onnozel
breukje om hen uit de misère te halen. Alle grieven en klachten welden onweerstaanbaar naar boven.
`Denk je daar es even in', verzocht Pieters, een droefgeestige spekslager, en
door de omstandigheden diep geschokt, vertelde hij zijn dwaas noodlot voor
de zoveelste maal aan een onverschillige kameraad: `ik werd geboren zowat
rond twaalf uur 's nachts, geen mens weet of het voor of na twaalf uur
was... in de nacht tussen oud- en nieuwjaar. Ze hebben d'r om gelachen en
een cent opgegooid: kruis was een ouwejaars-, munt was een nieuwejaarskindje. En laat me nou die rotcent munt vallen! Gaven ze aan: op i januari
geboren. Was 't kruis geweest, had je me hier nooit gezien... was ik van
de lichting '07 geweest. Of 'et uitgerekend is!'
`Had je maar niet zo vroeg met dobbelen motte beginnen,' oordeelde de kameraad onbarmhartig en grinnikte om Pieters, die waarachtig nog ging betogen, dat hij toch niet gedobbeld had.

Het was eigenlijk toch te komiek, vond Frank: daar stonden ze allemaal
rond die stakker en gaapten hem aan en vergingen van verlangen naar een
breuk! Hij lachte in zichzelf, terwijl hij zich verkleedde. Maar wat tekende
het eigenlijk de toestand! Wat een schril bewijs voor onoverwinnelijke afkeer, die hen allen vervulde tegen de dienst. Wat werden daar alle frases
over het voorrecht om het vaderland te mogen dienen, bleek en vals bij.
Ze waren zonder uitzondering afgunstig op iemand, die een lichaamsgebrek
had, waarvoor hij werd afgekeurd!
`Kan je ook een breuk simuleren?' vroeg er een, zijn teleurstelling en jaloezie
achter galgenhumor verduikend.
Een ander, hoopvol, informeerde: `Zeg, Dussen, hoe ben je eigenlijk an die
breuk gekommen?'
"k Weet er geen bliksem van', antwoordde de gelukkige.
`Te veel op een trompetje geblaze met Oranjedag', insinueerde een derde.
Het werd enerverend. Het was al breuk wat de klok sloeg. Het bleek plotseling, dat iedereen hopen kennissen had met breuken. Ze werden er mistroostig onder. Het leek wel of zij uitbijters waren, stiefkinderen der natuur! Iedereen had een breuk en wat schoten ze d'r mee op? Zij zouen d'r
nou net mee afgekeurd zijn, maar nee, dat was voor hen niet weggelegd. Zij
moesten het maar zonder breuk zien te stellen. Je zou 'et moeten verdommen! Ze vloekten van narigheid. En de oefeningen begonnen die dag in ge-

melijke stemming. In ieders kop stak nog de tergende gedachte, dat as ie
nou maar zo'n akelig, klein breukje had...
Tegen tien uur kwam Dussen, in burger, van het bureau aanstappen, afscheid nemen. Hij gaf de sergeant een hand, nam z'n hoed af voor de luitenant, zwaaide naar de mannen en schreeuwde, glunderend over z'n hele
verbrande tronie: "t Ga je goed, jonges! Hou je maar haaks, hoor... en zie
dat je ook een breuk opdoet.'
De achterblijvenden lachten gedwongen, groetten met een slap handje en
keken hem vol heimwee na. Bij het hek draaide hij zich nog eens om, wuifde
met zijn hoed, en was verdwenen. Voor hem was de kooi opengegaan... hij
vloog de vrijheid in. Zij bleven achter de tralies, gekooide vogels.., en voor
hoe lang? De komende jaren drukten geweldig zwaar op hun hart, dat
kromp van heimwee naar het goede leven zonder uniform, zonder de nare
dwang van de soldaterij, die hun al ellen de keel uithing.
`Geeft... acht!'
Daar begon het gedonderjaag alweer! En machinaal trokken ze het been bij,
sloegen de hakken tegen mekaar en richtten zich stram in de houding op.
Ze werden al heel aardige automaatjes! Maar o God! wat waren ze razend
jaloers op die, beroerling van een geluksvogel met z'n breuk! Hoe kon iemand zó'n krankzinnige voorspoed hebben in het leven! Een stevige, gezonde breuk!
's Middags kregen ze allemaal een blauw boekje cadeau. Buitenop stond een
optimismistisch plaatje: marcherende landverdedigers, de kepi kranig op
één oor, de mond wagewijd open, zingend met benijdenswaardige vrolijkheid en diep genot. Binnenin bleken liedjes gedrukt. Vaderlandse liedjes,
schoolliedjes, die de meesten in een kleine twintig jaar niet meer onder de
ogen gehad hadden. Nieuwe soldatenliederen, balkend van het ezelachtigste
chauvinisme, voor het merendeel vervaardigd door genoeglijk thuiszittende prulpoëten, die zich gemakkelijk konden opvijzelen tot lofliederen op het
schone soldatenleven, en de stoere kerels stroop om de mond smeren en
kreten slaken over het verpletteren van de vijand, die het waagde, zijn
schennende handen uit te steken naar ons dierbaar plekje grond.
Frank van Wezel bladerde het boekje door en een wee gevoel van afkeer
welde in hem op. Wat een botheid! Wat een wezenloze leugenpraat, wat
een minderwaardig gerijmel, wat een opgeblazen, hoogmoedswaanzinnig
gebral! Wat een gore verlakkerij ! Wat een hol gezwets! Speenhof! Speenhof? Daar had je waarachtig ook een hartekreet van Koos!.. .God! god! wat
had die zich uitgesloofd! `Holland' heette het...
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`Holland! hou je zwaard geslepen!'

Welja, waarom niet!
`Sla ze neer, die je belagen,
Oog om oog en tand om tand!'
Toe maar! Zie hem staan, op het podium, met zijn lessenaartje, z'n geklede
jas en z'n gitaar... de slome cabaret-held!
`Die daar trouw voor zullen waken,
God verhoor ons, dat zijn wij!'

Wij? Wie wij, god verhoor ons! Wij, opgeschroefde brulbavianen van het
levenslied? Sentimentele aanstellers, dichters voor ieder, die ons betalen
wil? Nee, natuurlijk! Wij... wij in de grijze uniform, die we niet begeerd
hebben, wij, soldaten, die zonder uitzondering thuis gebleven zouen zijn
als ze ons niet gedwongen hadden op te komen! Ze leien het je maar in de
mond, de knappe verzensmeden en je moest het maar nabauwen, al meende
je d'r geen lor van. Wat een liederlijke apekool!...

En als ze dan komen en dringen er door
En over de grenzen marcheren?
Dan steken we eren de dijken maar door:

We zullen ze zwemmen wel leren!
Het land is hier een beetje nat
En deugt hier niet voor overpad

Wat een taal! Wat een stuntelig kafferhollands! En wat een zwendel! Nog
altijd dat misselijke, onwaarachtige sprookje van de Hollandse waterlinie.
Alsof niet iedereen wist, dat het moderne geschut ons ook achter die linie
tot gruis sloeg! Alsof er geen vliegmachines waren en luchtschepen. De oplichters! Of waren het zwakzinnigen ?
En daar had je waarachtig dat lollige liedje van Dirk Witte ook: `Aspirine'.
Die bittere hoon aan de militaire geneeskundige dienst, die alles maar wou
genezen met een aspirinetabletje... die schandalige, onverantwoordelijke
kwakzalversdienst! Waren ze nou zo brutaal of zo stom om zo'n liedje in dat
boekje te zetten?
Frank van Wezel ergerde zich onmatig en hij moest al zijn filosofie te hulp
roepen om het humoristische van het geval in te zien. De kameraden hielpen
hem trouwens onbewust. Een drietal van de grofste vloekbeesten en vuil6o

bekken zat aan een hoek van een tafel, de koppen bij mekaar, met aandoen
lijke ernst te zingen van `Het groene dal', het wee-brave kinderliedje:
`Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben 'kin de hand des Heren.
Toch kies ik als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval!
Toch blijf ik steeds naar min begeren
De kleinste!...'
Kijk ze daar nou zitten, de rauwe, grove kerels! En ze zingen die opgelegde
deemoed uit met hun ruwe stemmen en een ernst alsof ze weten wat ze opdreunen en het menen ook! Wat de mens toch een raar, sentimenteel en ondoorgrondelijk beest is!
`In orde!... Staat!'
Daar had je de luit: `Naar de kantine, mannen. 't Is zingen vanmiddag. Zingen is ook dienst, denk er om: geen lolletje d'r van maken. Buiten aantreden.'

Prachtig! Zingen was ook al dienst. Enfin, ze hadden d'r niks op tegen: 't
was alles welbeschouwd een reuzelijn! Zo'n beetje galmen en knerpen was
altijd nog heel wat genoeglijker dan dat eeuwige heen en weer dalven over
het verschroeide terrein in die vervloekte zon, die maar niet wou ophouden
te schijnen in deze junimaand vol onheilen. De kantine was een wriemelende
en gonzende bijenkorf. Want ook oudere lichtingen, die nog tot het Depotbataljon van Entos behoorden, hadden deel te nemen aan de zangoefening.
De geestdrift voor de schone kunst was uiterst miniem, zoals trouwens
voor alles wat de dienst meebracht. De lange luitenant van een andere kompagnie, die op een stoel geklommen was, riep tevergeefs om stilte. De landstormers disputeerden rustig verder, rookten haastig de toch al benauwde
en overvulde ruimte blauw en schreeuwden op de malste manier, als doorgewinterde straatjongens met de driftige luitenant mee.
Tot deze als laatste redmiddel naar het militaire kommando greep. `Geeft...
acht!...'
Dat hielp. Dat hielp altijd. De magische invloed van het militaire kommando sloeg alle lijdelijk verzet met bijna onfeilbare zekerheid lam. Er moest al
een zeer ernstige ontstemming, een ware woede heersen, eer een krachtig en
kort uitgesnerpt kommando zijn uitwerking miste.
De stilte, die ontstond, had iets krampachtigs, benauwends, zoals alles wat
plots en kunstmatig veroorzaakt wordt.
En nu begon de luitenant te spreken.

Hij verklaarde de nieuwelingen de geweldige belangrijkheid van de zang in
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't algemeen en de militaire zang in 't bijzonder. Het bleek, dat dit gezang de
saamhorigheid in de troep aanmerkelijk verhoogde, wat enige der bandeloze nieuwelingen een welgemeend `hoera!' ontlokte, tot verbazing en ontstemming van de spreker, die op zoveel bijval niet gerekend had, noch gesteld scheen. Verder liep je veel gemakkelijker als er gezongen werd en bovendien werkte de zang veredelend en verzachtend op de mens, getuige het
gedenkwaardige woord van een groot Duits dichter, Schiller of Goethe, dat
wou spreker kwijt zijn, die immers gezegd had:

Da mo man .ringt, da lass di ch ruhig nieder,
Bose Mencchen Naben keine Lieder...'
Waarop een onbekende stem het niet minder gedenkwaardige woord uitsprak: `Gooi 'et maar in me pet, dan zal ik 'et strak wel uitzoeken!'
De luitenant genoot belangrijk minder van deze snedigheid dan de landstorm-acht, die door luid gelach te kennen gaf, dat de onbekende naar zijn
hart gesproken had. Zulke onschuldige interrupties vielen evenwel niet in
de smaak van de officier, wie het zweet uitbrak tegenover deze onverschillige en naar alle schijn ontembare humoristen. Hij kuchte, zette zijn stem
uit en deelde onmals mee: `D'r zijn hier veel nieuwe rekruten aanwezig en ik
neem aan, dat zij niet goed weten wat hier gebeurt.'
De tijd, die hij nodig had om te kuchen, benutte een andere onbekende om
te bewijzen, dat hij zeer goed wist wat er gebeurde, door te roepen: `Hier
gebeurt reuze-flauwekul!'
Ook hij oogstte veel applaus en enige krachtige en goedkeurende `zeer
juist's.
`Hier gebeurt dienst!' schreeuwde de luitenant plots woedend. `En as jullie
dat niet begrijpt, zal ik er een paar uitzoeken om de provoost in te donderen!'
`Nou, moe!' piepte een angstige stem, en een ander waarschuwde: `Hou me
vast!...'
`Stilte!' donderde de officier overspannen. `Als ik hier niet rustig spreken
kan, zal ik jullie na het middagappèl terug laten komen om de oefening te

hervatten!'
Dat dreigement sloeg beter in. Er werd nog wat binnensmonds gemopperd,
maar de spreker kon zonder ernstige stoornis verder gaan.
Zij moesten zich er goed van bewust zijn: deze zangoefening was dienst en
moest als zodanig opgevat worden. Het zangboekje behoorde tot hun uitrusting, wat zeggen wou, dat ze het in goede staat moesten bewaren en het
altijd bij zich hebben. En nu gaf hij het woord aan de korporaal, die zangleraar was en vertellen zou wat en hoe er gezongen zou worden.
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De luitenant verdween van de tafel, zonk weg in de menigte, die ratelend in
de handen klapte en luid bravo riep. In zijn plaats verscheen een korporaal
met een antieke, blauwe uniform aan en een opvallend ongunstig uiterlijk.
Naar zijn gezicht te oordelen moest de militaire zang veel uit te staan hebben met alkoholische en andere uitspattingen. Vooral zijn omvangrijke neus
wekte bewondering en de opmerking werd gemaakt, dat als je er een kraantje in draaide de jenever tappelings te voorschijn moest komen.
Maar hij sprak niet slecht, deze zang - korporaal! Hij sprak in de oubollige
taal van de manschappen, wist ze te doen lachen en luisteren, bracht ze met
wat gelukkige kwinkslagen in de goede stemming. Toen ze lachend naar
hem hoorden, zonder hinderlijke en aanvallende interrupties, bracht hij hen
zelfs gezamenlijk tot het opslaan van bladzijde zoveel van het zangboekje,
dat tot hun uitrusting behoorde, en zij ontdekten met enige verwondering,
dat daar het schone lied gedrukt stond:

't Is plicht dat ied're jongen
Aan d'onafhankljkheid
Pan zijn geliefde vaderland
Zin beste krachten mijdt!
Hoezee! Hoezee!
Voor 't vaderland hoezee !
Voor koningin en vaderland
Vecht ied're jongen meehee!

Ze kenden het allemaal wel. Sommigen hadden al zoons of dochters, die er
mee van school waren thuis gekomen. Frank van Wezel kende het maar al te
bitter-goed! Hoe dikwijls had hij zich op school niet gruwelijk geërgerd
als hij z'n klas dit stukje vervaarlijke vaderlandse onzin had moeten leren
zingen! Nooit had hij kunnen laten er nijdige stekeligheden over te zeggen
en de jongens een ideetje te geven van de barre, de waanzinnige opschepperij van het malle rijmsel, de opgeschroefde toon, de daverende onnatuur van
zo'n zot produkt, het gebrek aan ernst, dat een man al aanstonds tot een
ezel stempelde, die jochies tot het oorlogswerk zou willen opzwepen! En dit
vieze, misselijke, belachelijk kinderachtige malligheidje moest hier gezongen worden door volwassen mannen, mensen met oordeel des onderscheids ?
Daardoor moesten ze... veredeld worden? Er kon maar één verklaring voor
zijn: de militairen vonden het vaderlandslievend en dan: het was een marslied! Natuurlijk! De benen konden er stevig, maatvast op stappen, en daar
kwam het opaan. De hersens telden niet mee. In het leger werd met de hersens geen rekening gehouden. De soldaat behoefde geen hersens te hebben
en als hij ze per ongeluk had, werd hem bij elke gelegenheid dringend onder
63

het oog gebracht, dat hij beter deed ze niet te gebruiken: hij had niet te denken, hij had bevelen uit te voeren. En basta!
Er begon een grappig vals pianootje te rammelen en de zangkorporaal met
het souteneursgezicht zong met een ietwat roestige bariton het ontroerende kinderliedje voor. En toen was de beurt aan de kantine vol soldaten om
het na te zingen, geholpen door de vals jankende piano en de zangleraar, die
z'n best deed boven het geschreeuw uit te bulderen en door geweldige armzwaaien de maat er in te houden. Aan het slot zat een moeilijkheid: twee
tellen rust vóór het herhalen der laatste regels. Niemand heeft ooit begrepen
waarom daar twee tellen gezwegen moest worden en niemand dacht er ook
aan, het te doen. Tegen de steeds heftiger wordende protesten van de korporaal in zongen ze zonder rust door en de weinigen, die de rust wel namen,
deden het uitsluitend uit de hatelijke overweging, dat de boel dan veel sekuurder spaak liep. Het werd een heidens spektakel, een luidruchtige vreugde, een verwoed dooreenbrullen, dat volstrekt niet de indruk maakte, ooit
wie ter wereld ook te kunnen veredelen, noch iemands saamhorigheidsgevoel te zullen verhogen!... Zo dacht Frank van Wezel, zwetend van het
lachen om de dwaze, de onzinnige vertoning — tot het hem opviel met wat
een schone eensgezindheid de hele bende z'n best deed om de boel in de
war te schoppen. Wel, het saamhorigheidsgevoel scheen dan toch bevorderd te worden door deze officiële `aanmoediging van de volkszang'.., maar
of het de bedoeling geweest was, dat dit in deze zin geschieden zou, waagde
hij nochtans ernstig te betwijfelen. Het was een grenzeloze bende en toen
het een half uur geduurd had, begon het nog vervelend te worden ook. Zodat iedereen het ogenblik zegende, waarop de korporaal meedeelde, dat het
voor vandaag genoeg geweest was en dat ze nou voortaan elke dinsdagmiddag in de kantine verwacht werden om verder opgeleid te worden in de edele kunst van gezamenlijk zingen. De luitenant vond het nodig nog even op
een stoel te klimmen om te vertellen, dat hij niet tevreden was over hun
houding en gedrag tijdens de oefening, die ze lang niet genoeg als `dienst'
beschouwden klaarblijkelijk. Voor welke schone woorden hij met een onverschillig `hoera' beloond werd.
Gelukkig wachtte de `gymnastieksergeant' om de geërgerde landstormers
over te nemen. Ze mochten hem wel lijden, die kwieke, jonge kerel met z'n
lachend, bruin gezicht, z'n vlug, lenig lichaam en z'n gemoedelijke manier
van kommanderen. Ze vonden wel, dat ze door de legerleiding gruwelijk
mishandeld werden met al die onmogelijke kunsten van indianengang,
looppas, slootje springen, touwklimmen en over schuttingen klauteren, om
van de vrije en orde-oefeningen maar niet eens te spreken. Maar ze weten die
nodeloze pesterij niet aan de sergeant, die een `reuzejongen was, van een
grap hield en niet al te nauwlettend de stijl van de overjarige gymnasten
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kritiseerde. Onwillekeurig hadden ze het gevoel, dat deze soort oefeningen
hun korpus aardig ten goede kwamen en al sprong Meier midden in de sloot
en braakte een stroom van jiddische verwensingen uit over de goddeloze
roekeloosheid van de krankzinnige goyim om over sloten met water er in te
springen, al bleef de dikke Jansen strijk en zet met een purper aangezwollen
kop, uitpuilende ogen, zwetend, blazend en vloekend met zijn buik op de
schutting hangen en kon niet meer vooruit of terug, de stemming onder de
gymnastiekuren bleef vrolijk en genoeglijk en ieder deed wat ie kon. Meer
verlangde de sergeant niet en hij lachte telkens als hij ze weer onder zijn
kommando kreeg: ze waren wéér een beetje kwieker, wéér een beetje meer
mens geworden. En ze scholden hem gemoedelijk uit voor beul en moordenaar en sjokten achter hem aan en liéten zich `uit elkaar rukken', ten einde
de nodige lenigheid te bereiken, die van een rustig burger op de lange duur
een `soldaat te velde' maakt.
Het grote ogenblik kwam, toen ze een dag of tien hadden rondgesjouwd
over het kale, verschroeide Entosterrein. Toen ze al vrij behoorlijk in de pas
konden marcheren met losjes zwaaiende armen, vrij goed van houding, de
kommando's van `met vieren links of rechts uit de flank', het nummeren en
opmarcheren in lange linie vrijwel meester waren. Toen ze niet al te onhandig meer groetten en automatisch voor hun krib in de houding sprongen
bij de kreet `in orde... staat!' Toen ze dus min of meer op soldaten begonnen te lijken, al noemde de luitenant hen nog steeds onverbiddelijk: burgers, als militairen vermomd. Wat ze heel hun diensttijd door hoopten te
blijven.
Maar ze waren dan toch nog maar een armzalig stel rekruten, een 'ongewapende troep'. En dat begon ze te hinderen. Ze wilden wapens hebben! Een
geweer en een koppel, waaraan een bajonet zwabberde. Ze voelden zich onaf en de menselijke zucht om wat hij is helemaal te zijn, deed hen zaniken
om wapens.
En dus ging er een schok door de kompagnie, toen het bericht kwam, dat
ze de volgende morgen naar de Oranje-Nassaukazerne moesten om de wapens te halen.
Frank van Wezel observeerde zichzelf, ironisch gestemd. Waarachtig, hij
was precies als de rest, even kinderachtig opgewonden, even naief verlangend naar de voltooiing van zijn uitrusting, naar het bezit van wapens. Wat
was daar nou de oorzaak van? Hij was toch een volbloed tegenstander van
bewapening. In zijn hart had hij een afschuw van heel dat militairistische,
op broedermoord gerichte systeem, waaronder hij zelf sinds dagen zuchtte.
Elke beweging, die men hem liet maken voelde hij als een onderdeeltje van
de methode, die hem moest vormen tot een lenig, sterk, geoefend, zelfbewust
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en bekwaam dier, dat snel en zeker doden zou of verminken. Het wekte zijn
diepste weerzin, al de ogenblikken dat de vermoeiende rekrutenschool zijn
hersens toestond zelfstandig te werken. Hij wist, dat de bewapening de
kroon zou zetten op dit begin van militaire opvoeding. Hij haatte in beginsel
en van ganser harte die moderne moordtuigen, en toch... toch kon hij niet
ontkennen, dat hij een zeker genoegen vond in de gedachte, morgen zijn
wapens te zullen ontvangen. Hoe kwam dat nou?
Hij sprak er over met zijn vrouw en met de vriend, die's avonds vaak kwam
oplopen. Cor griezelde van het idee, dat Frank met zulke gemene en gevaarlijke wapens zou rondlopen, als een echte, bloedbeluste, tot alles bereide
moordenaar. De mogelijkheid, dat iemand ter wereld en haar man in 't bijzonder, ooit genoegen zou kunnen vinden in het ontvangen en hanteren van
zulke smerige moordwerktuigen lag ver buiten haar bevattingsvermogen.
De mannen glimlachten om haar afdoende afkeer. En de vriend spotte gemoedelijk: `Jij praat gemakkelijk, Cor, maar je praat van je vrouwensfeer uit
en je bent niet eerlijk tegenover je man.'
`Waarom niet?' vroeg Cor strijdlustig.
`Kijk es', filosofeerde de ander, `je moet de verklaring van de dingen zoeken
soms in zeer primitieve gronden. Afgezien van alle moderne bijmengsels,
verwordingen en vervormingen, bestaat de mensheid, nu zo goed als voor
duizend eeuwen, eigenlijk maar uit twee kampen: dat der vrouwen en dat
der mannen. De eigenlijke strijd woedt niet tussen de twee kampen, maar
in elk kamp afzonderlijk.'
`Schei maar uit', riep Cor, `die theorie is al zo oud...'
`Als de wereld, precies', vulde de ander aan. `Maar laat me nou even uitspreken, anders kan onze Frank de vreugde van zijn bewapening niet zonder gewetenswroeging genieten. De beide kampen hebben van moeder natuur de
opdracht gekregen elkaar aan te trekken. Het middel tot behagen van de
vrouw is meer de schoonheid, dat van de man is meer de lichaamskracht.
Om de noodzakelijke aantrekking een beetje te verhogen heeft de natuur in
de karakters de zucht tot wedijver gelegd. De vrouwen vangen elkaar vliegen af door de middelen der behaagzucht, de mannen door een vertoon van
kracht. En allebei zoeken ze door alle mogelijke middelen de uitwerking van
natuurlijke begaafdheid voor de strijd en de aantrekking te verhogen. Ook
door kunstmiddelen. De vrouw door kledij, door het gebruik van kleuren
en lijnen, van krullen in 'et haar, poeier, rouge, zijden kousen en alles wat
erbij hoort. De man heeft als verhoging van zijn natuurlijke gave tot vechten, tot doodslaan en verminken, het wapen uitgevonden. Een knots, een
mes, een repeteergeweer, het doet er niet toe wat, en zodra hij een wapen
heeft staat hij in de primaire strijd van het leven boven degene, die het zonder moet stellen. Niet daarvoor geven ze Frank een geweer en een bajonet
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in z'n handen, dat weten we allemaal. Maar ik geloof toch, dat hierin de oorzaak ligt van de heimelijke voorkeur van ongeveer alle mannen voor een handig en gevaarlijk wapen.'
Frank knikte glimlachend.
`Kon best es waar zijn', overwoog hij tegenover het onwillig schouderophalen van Cor. `De moderne man, die ik ben, verfoeit met al z'n denkkracht
het wapen, dat me morgen in de hand geduwd zal worden. Maar de voorvader uit de oertijd in me verheugt zich op het dragen van de geperfektioneerde knots, die alle medeminnaars in het zand kan doen bijten en alle gevaarlijke of eetbare dieren eveneens.'
`Dus als ik 'et goed begrijp', interrumpeerde Cor, `dan staat een behoorlijke
zijden blouse voor een vrouw zo ongeveer gelijk met een geweer voor een
man ?'
`Precies', lachte de vriend.
`Met dit onderscheid', vulde Frank aan, `dat de blouse belangrijk gevaarlijker is.'
Toen gooide Cor hem een bol distributie-sajet naar z'n hoofd en ze lachten
gezamenlijk om de primitieve filosofie.
`Maar zag je wel?' zei Frank. `Zag je wel, toen Cor gooide, dat zelfs het gebaar, waarmee een vrouw een moordaanslag doet, nog is berekend om te behagen? Als ze mij vermoordde in jouw bijzijn zou ze 't met zo'n aanminnig
manuaal doen, dat jij smoorverliefd werd en dadelijk solliciteerde om de
opengevallen plaats in te nemen.'
`Als je nou niet ophoudt, vermoord ik je in alle ernst', dreigde Cor, waarop
Frank in z'n schulp kroop en het gesprek een andere wending nam.
Maar Frank piekerde lang na over de verklaring van de zucht tot wapens bezitten van de man en hij herinnerde zich de inleiding van Octave Mirbeau
tot zijn boek `Le jardin des supplices', waarin hij met wrede nuchterheid en
vele pijndoende voorbeelden de stelling verdedigt, dat de mensen diep in
hun hart niets zo hartstochtelijk gaarne doen en zien als moorden en verwoesten. En hij zuchtte diep bij de gedachte aan de onontkenbare, zij het
kleine vreugde, die hij nog voelde, omdat hij morgen wapens zou dragen,
een gewapend man zou zijn... een wel toegerust moordenaar. Wat er al niet
verborgen lag in de schemerige diepten van de mensenziel. Soms was het
om bang of wanhopig te worden.
En toen ze de volgende dag terugkwamen van de kazerne, het geweer aan
de schouder, de koppel om het middel, de ransel op de rug, de bajonet kletterend langs hun linkerdij, toen merkte Frank van Wezel droefgeestig op,
dat de mannen het hoofd fierder rechtop droegen, dat ze harder, zelfbewuster de voeten op de keien sloegen, dat ze uitdagend keken en de hand om de
geweerriem klemden met een veelzeggend gebaar. En hij mocht nog zo zijn
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best doen om wijzer te zijn... diep in z'n hart moest hij toegeven, dat hij net
zo was en een onontkenbare bevrediging voelde in het bezit van zijn
venijnige wapens. Misschien.... misschien had hij zich nog nooit zo zeer
man gevoeld als op dit vreemde ogenblik. Met ontsteltenis besefte hij, hoeveel er nog uit de ziel der mensen weg moest slijten, eer de wereld veilig zou
zijn voor de primitieve geweldenaar, die eens de mens geweest was en die
nóg in hem sluimerde, gereed om op te springen en in woeste oerdrang zijn
oud bedrijf te hernemen, zodra hij werd wakker geschud en gevleid. En wat
werd er gedaan om die oude woesteling voor goed te boeien en machteloos
te maken? Hoe was de opvoeding, hoe was het onderwijs? Hoorde het niet
bij de opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden om de legeraanvoerders en zeehelden te verheffen tot stralende voorbeelden, uitgebreide verhalen te doen van massaslachtingen te land en ter zee? En zo de
geweldenaar in het kind reeds te kittelen en te prikkelen, in plaats van hem
te onderdrukken en machteloos te maken door een onoverwinnelijke, bewuste, redelijke afkeer van zijn wreed instinkt? Daar stapten ze door de
straten, rechtop, toonden trots hun wapentuig en waren benijdenswaardige
voorbeelden voor de passerende kinderen, en in hoe menig vrouwenoog
glimlachte de behaagzucht tegenover de verhoogde kapaciteit-tot-moorden,
waar z'n vriend gisteravond over doorgeslagen had. Het was waarachtig
veel meer geweest dan een losse boutade! De eerstvolgende dagen moest hij
telkens weer aan al deze dingen denken. Met wat een voorliefde namen de
landstormers het geweer ter hand! Hoe gauw hadden ze het mechanisme in
de gaten. Hoe smeuïg herhaalden ze de verhalen van de luitenant en de sergeant over de fabelachtige kracht van de kogel, die dit geweer uitdreef: je
schoot iemand achter een -flinke boom, dwars door de stam heen, nog hardstikke dood... zeven mannen achter elkaar werden door dezelfde kogel
doorboord. De kracht van een stoot met de opgezette bajonet was ongelooflijk, doordat heel het gewicht van het geweer er achter meedreef.
Wat stonden ze zelfbewust met de ene hand tussen de gordelriem en de andere losjes om de loop van het geweer! De stijfste pummels hadden waarachtig een zekere zwier gekregen, nu ze een wapen hadden om zich met romantiek te sieren. Ze stonden erbij als de soldaten, die ze wel op plaatjes gezien hadden en wier gewende, losse houding, vertrouwd met het wapen en
het oorlogsbedrijf op hun fantasie had gewerkt en die ze nu onwillekeurig
nabootsten. Waarmee ze onbewust uiting gaven aan de heimelijke, maar diepe bewondering, die ze tóch allen hadden voor de oorlogsman, voor de bloedige romantiek van de zwervende landsknecht, de gevreesde overweldiger,
onverschillig toeslaand, onbekommerd om het leven van wie ook, het eigene
niet uitgezonderd, de overwinnaar van de vijand en — o zeker, dat ook! —
van het onbegrijpelijke vrouwenhart. En Frank van Wezel, in al zijn wijs68

heid, kon walgen van zichzelf, als hij opmerkte, dat hij even goed als de anderen naar de schilderachtige losheid van houding zocht, die zo onweerstaanbaar aantrekkelijk was... en zo romantisch.
En vlak daarop had hij gelegenheid zijn mening omtrent zichzelven én de
anderen, toch weer enigermate te herzien.
Plotseling waren er hongeropstootjes uitgebroken. Aardappelschuiten en
-wagons waren door te hoop gelopen hongerlijders geplunderd. De opwinding steeg met het uur. De politie kon de toestand niet meer aan: er werden
soldaten gerequireerd `om de orde te herstellen'. De schone orde, waarbij
kettinghandel en smokkelarij de prijzen der levensmiddelen lustig opjoegen,
de brutalen fabelachtige vermogens verdienden in belachelijk korte tijd en
de bescheidenen op een houtje beten. Waarin nochtans het. stelselloos weggrissen van levensmiddelen hier en daar zeker geen verbetering kon brengen.
Ook van het Entosterrein werden patrouilles de stad in gestuurd. De pas
gewapende Bosbomers zagen ze weg trekken, de tassen vol patronen, de
bajonet op het geweer, de luitenant met klewang en revolver. Als het oproer geen onverwacht grote afmetingen aannam, zouden zeker de nog weinig geoefende rekruten niet voor patrouilledienst in de stad worden gekommandeerd. Maar... als de nood eens aan de man kwam.?
Plotseling keken de landstormers met geheel andere ogen hun wapen aan.
Och, eigenlijk hadden ze dat geweer en die venijnige dolk toch maar beschouwd als speelgoed, waarvan de aantrekkelijkheid verhoogd werd doordat het `echt' was. Maar nu nog enkel in de verte de mogelijkheid in zicht
kwam, dat zij dat speelgoed in alle ernst zouden moeten gebruiken, en nog
wel in het hatelijkste verband: bij een volksoproer... nu gruwden ze van die
moordwerktuigen en van de verhalen omtrent hun uitwerking, die ze eerst
met zoveel voorkeur en heimelijke opschepperij hadden naverteld, onder elkaar en thuis. En Frank van Wezel merkte met stille bevrediging aan zichzelf en de meerderheid der overigen, dat hun zucht naar de romantiek van
met wapens vertrouwde helden eigenlijk maar het flauwe spelletje der gewichtigdoenerij betrof, een ongevaarlijke pose, een vrij onschuldige aanstellerij, niet veel meer betekenend dan het trotse spel van de kleuterjongen, die
met een papieren steek en een houten sabel de krijgsheld uithangt. En diep
in zijn hart ontwaarde hij naast het gevoel van opluchting, óók een kleine ergernis: ze waren dan toch eigenlijk wel kinderachtig in al hun volwassenheid en weinig in staat tot dóórdenken, konsekwent en redelijk.
In de kantine werd tijdens de middagpauze druk over de onaangename toestand gesproken. De bootwerker Van Wezep had een kollega ontdekt, die
bij een vroeger opgekomen lichting diende en gewoonlijk kwam die ook aan
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hun tafeltje zijn brood eten. Hij vertelde met een ontstemd gezicht, dat hij
mee aangewezen was om die namiddag te patrouilleren in de Jordaan.
`Rotbaan!' mopperde hij. `Afijn, as ze nou maar niet denken, da'k schieten of
steken zal. Da' verdom ik eeuwig. Die uitgehongerde arme bliksems vermoorden, omdat ze nemen wat ze niet kopen kunnen, en ze motten toch leven! Ik ben gloeiend verdomd as ik een poot uitsteek, al kommanderen ze 't
duizendmaal.'
`Zou ik vast ook niet doen', viel Van Wezep hem bij.
Toen zei Frank, om hen te polsen: `Maar de anderen schieten wel, en jij gaat
de kast in voor dienstweigeren.'
`Schiet ik toch zeker in de lucht, over de hoofden heen', vond de man, die
patrouille moest lopen.
`Ja', zei Frank ironisch, `net ofje daar wat mee opschiet! Blazen je kogels de
een of andere toevallige voorbijganger een paar honderd meter verder 'et
licht uit, ofje schiet iemand aan, die uit 'et raam kijkt of zo.'
De ander knikte peinzend.
`Daar hejje gelijk in', overwoog hij. `Nou, dan schiet ik helemaal niet, vast
niet. Motte ze me maar opsluite. Met een zuiver geweten hou ik 'et wel
uit.'
Frank lachte plotseling luid en spottend.
De twee bootwerkers keken hem verwonderd en ontstemd aan.
`Waar lach je om?' vroeg Van Wezep nijdig.
`Och', antwoordde Frank, "t is eigenlijk toch een komieke wereld. As wij
ruzie krijgen en in dolle woede geef jij me-n -een por met dat mes daar, ga je
voor een aardig poosje achter de tralies. En as hij vanmiddag in een ongeluk kig geval weigert om misschien een heel ristje mensen dood of kreupel te
schieten, die 'em niks misdaan hebben en die-d-ie nog nooit gezien heeft,
dan gaat ie ook voor een poos de bajes in. Zie je, dat is toch gek genoeg om
er es even over te lachen.'
De twee anderen glimlachten nu ook, maar het was een bittere, grimmige
lach.
`Een rotwereld', bromde Van Wezep, `stinkend van 'et vuilste onrecht. Mot
hoe eerder hoe liever ondersteboven getrapt worden.'
Een landstormer met een blinkend brilletje op een spitse neus, aan een tafeltje vlak bij hen, had al een paar maal omgekeken en mengde zich nu in het
gesprek.
`Jullie bekijken de zaken wel een beetje simplistisch', verklaarde hij ongevraagd.
`Da' ken best', snauwde Van Wezep. `Maar je zei knap zijn as je mijn ken uitleggen waarom?!'
`Wel', zei de ander op docerende toon, `orde moet er nou eenmaal zijn. En
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wie die orde verstoort, moet gestraft worden. En als de politie 'et niet met de
gewone middelen af kan en de gewapende macht moet er aan te pas komen,
dan kunnen er natuurlijk lelijke dingen gebeuren. Waar gehakt wordt, vallen spaanders.'
De andere bootwerker viel met een rooie kop uit:
`Motten die armoedzaaiers die verrekken van de honger, dan maar kapot ge
worden as ze een maaltje aardappelen jatten, dat ze niet kopen kun- -schoten
nen?'
`Ze plunderen schoenwinkels en ze bedreigen de zaken van juweliers. Diamanten kunnen ze toch niet eten, wel? Een bewijs, dat het boeventuig de
leiding neemt, zodra wat ongelukkige hongerlijders aan 't stelen slaan.'
Van Wezep was niet overtuigd.
`Lak an die diamanten', verklaarde hij onverschillig. `ik weet wel, dat die bestemd zijn voor de halzen van de vrouwen en de mintenees van de O.W.-ers,
maar daar krijgt 'et volk geen hap vreten mee. Natuurlijk lopen de jatters
mee, maar de oorzaak van heel 'et spul, dat is toch zeker de honger van de
anderen. Dat mot je niet vergeten.'
`D'r wordt voor het volk heel wat gedaan in deze dagen.'
'Maar 'et volk lijdt toch honger.'
`Met geweld is niets te bereiken.'
`Man, je lult uit je nek', riep Van Wezep woedend. `Dat weet een kind ook.
En dat weten de hongerlijders, die gaan plunderen zeker zo goed as jij.
't Moet je toch wat zeggen, dat ze dan toch nog geweld gaan gebruiken.
Zou jij d'r op schieten?'
`Als 't me gekommandeerd werd, ja.'
`Zeker met een bloedend hart?' hoonde Frank.
`Natuurlijk', antwoordde de ander, `voor je genoegen doe je zo iets niet.'
`Je bent een sekreet', grauwde Van Wezep en zijn vriend voegde er bij: `En ik
schiet niet voor alle kommando's van de wereld.'
De ander haalde de schouders op en liep de cantine uit.
`Wat een lazerbol', schimpte de bootwerker. `Die heeft vast nooit groene
sneeuw gezien, die rotvent met z'n kalme redenaties. Laat ie de koors krijgen!'
Frank ging er niet verder op in. Het was een buitengewoon moeilijke kwestie. Je moest eerlijk zijn naar alle kanten. Die plunderende stakkers waren
zeker ellendig genoeg en ellende was een verontschuldiging voor oneindig
veel. Maar van de andere kant stond de overheid voor een ontzettend moeilijk probleem en zij kon niet lijdzaam aanzien, dat haar systemen gedwarsboomd werden door onberaden uitvallen van volkswoede. En het was een
feit, dat ongure elementen er als de kippen bij waren om in het troebele water te vissen. Hij was blij, dat hij voorlopig niet zou hoeven deelnemen aan
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de daadwerkelijke aktie tegen de opstootjes, die overigens wel gauw voorbij
zouden zijn.
's Middags zagen ze de patrouille uittrekken, waar de vriend van Van Wezep bij was. Hij groette in het voorbijgaan met een donkere blik. De zon
blonk op de blauwe bajonetten en Frank griezelde even bij de gedachte aan
de dienst, die wellicht van deze wapens binnen enkele minuten gevergd zou
worden.
Kort daarop kwam de opwindende tijding, dat de hele troep op het terrein
gekonsigneerd werd: niemand mocht er meer af, ook niet de getrouwde kerels. Alles moest in het kampement blijven om in geval van nood dadelijk bij
de hand te zijn om gewapend de oproerige stad in te trekken en de opstand
in bloed te smoren.
Een geweldige opwinding greep de mannen aan. Bij de oefeningen werd slap
en onverschillig gewerkt. Niemand had er zijn gedachten bij. En zodra ze
rust hadden, begonnen de disputen. Er werd zwaar gekankerd en gescholden. De onrust steeg van ogenblik tot ogenblik. Ieder keek naar het silhouet van de stad, die daar lag als altijd, zonder dat er iets te vermoeden viel
van wat zich daar afspeelde. De nerveuze geest der gekonsigneerden verdiepte zich in de zwartste veronderstellingen, de schrikwekkendste kombinaties
Er moest toch iets gebeurd zijn, iets ernstigs. Het Depot-Bataljon werd toch
niet voor niets gekonsigneerd!
Terugkerende patrouilles brachten onbestemde geruchten, die met verwonderlijke snelheid van loods tot loods voortgingen en op hun weg steeds onrustbarender afmetingen aannamen. Op Kattenburg was hevig gevochten,
twintig doden en hoeveel gewonden wist niemand. In de Jordaan wierpen ze
barrikaden op en het werd een formeel oproer. Er waren regimenten Brabanders en Friezen op weg naar Amsterdam. Zij werden enkel gekonsigneerd
omdat `ze' bang waren, dat die Amsterdammers gemene zaak zouen maken
met de opstandelingen. Het zag er belabberd uit. En nadenkend keken ze
naar de stad, die er vreemd begon uit te zien in hun ogen. Er werd boos en
zenuwachtig gemopperd. Als het werkelijk losbarstte in de stad... zouden
zij dan hier opgesloten blijven? Moesten ze dan maar exercerende afwachten
of thuis de boel werd ondersteboven getrapt, hun vrouwen en kinderen misschien doodgeschoten? Dat zou anders wel es verkeerd kunnen gaan! Die
prikkeldraadomrastering van het terrein was maar een zwakke afsluiting!
En vele ogen zochten aarzelend naar hun geweer in het rek. De lucht leek
geladen van onheil.
Tegen de avond kwam ontspanning. Er werd rondgezegd, dat de getrouwde mannen naar de stad mochten gaan om hun gezin gerust te stellen. Maar
ze moesten om negen uur weer binnen zijn en dan bleven ze gekonsigneerd
tot de toestand zich had gewijzigd. De mannen herademden: dan kon het
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ook niet zo erg zijn! Als het werkelijk zo slim was als de geruchten hadden
doen vermoeden, zouden ze zeker niemand veroorloofd hebben de stad in te
gaan. Haastig kleedden de getrouwden zich en zo groot was de opluchting,
dat ze al bijna reisvaardig waren, eer `de vrije jongens' ontdekt hadden, dat
zij natuurlijk weer als stiefkinderen behandeld werden en binnen moesten
blijven. Haastig haalden zij hun schade in en begonnen in blinde woede te
schimpen op al wat getrouwd was en de poort uit mocht, benevens op de
gevaarlijke gekken, die dit getrouwde gespuis zo maar op het zenuwachtige
Amsterdam loslieten! Alsof iedereen niet wist, dat de vrijgezellen de gemoedelijkste, bedaardste, vriendelijkste en onschadelijkste schepselen waren, die
op twee benen rondliepen. En de getrouwde kerels? Je hoefde ze immers
maar aan te kijken om te zien, dat ze zonder uitzondering droogpruimers
waren, onuitstaanbare zwartkijkers, beroepsruziemakers, kwallen en ellendelingen! En dat schorriemorrie mocht de stad in, terwijl de brave vrije
jongens op het huis moesten passen! Tot bij de poort werden de grinnikende
getrouwde kerels vervolgd door de schimpscheuten van de woedende vrijgezellen, die met de kwartiermuts nijdig scheef geslagen op hun kop in hun
al vettig wordende werkplunje over het terrein boemelden en als afscheid
zwoeren, dat ze die getrouwde kaffers van avond wel krijgen zouden.
Frank vond zijn vrouw in grote angst. En die verminderde niet, toen zij hoorde
van de onrustbarende maatregel, die haar man aan Entos bond, dag en nacht.
De avondbladen bevatten overigens geen berichten, die konden doen vermoeden, dat de toestand werkelijk zo dreigend was als de nervositeit van de militaire autoriteiten deed vermoeden. Er waren doden gevallen, maar alle berichten wezen er op, dat het toch niet meer dan relletjes waren, volstrekt
geen georganiseerd oproer. Toen ging een schok van ontroering door
Franks hart: een afdeling soldaten had geweigerd op het volk te schieten.
`Heb je 't gelezen, Cor ?'
Zijn stem klonk jongensachtig opgewonden. Verbaasd keek zij hem aan.
`Nee, ik heb nog geen krant gezien. Wat dan?'
`Soldaten hebben geweigerd te schieten!'
Cor aanvaardde het feit als iets doodnatuurlijks.
`Groot gelijk', vond ze. `Die stakkers ook, die voor een paar aardappelen met
geweren worden aangepakt.'
Opgewonden liep Frank in de kamer op en neer.
`Je begrijpt 'et niet', zei hij driftig. `Ach, voor drie weken zou ik 'et ook zo
niet begrepen hebben. Als je de ongelooflijke druk van de militaire discipline
niet gevoeld hebt aan je eigen body, dan kun je onmogelijk beseffen wat
dat betekent: gezamenlijk weigeren om een kommando uit te voeren! Ze
hebben niet willen schieten. God, wat is dat iets prachtigs! Al zouen de anderen geen arme hongerlijers geweest zijn. Je moet dat eerst kennen! As ze
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zeggen: ga! dan ga je. As ze zeggen: sta stil! dan sta je stil. As ze zeggen:
vuur! dan schiet je. Blindelings, machinaal. Ze maken een machine van je,
een automaat. Ze nemen je denken, je oordeel weg. Je bent met z'n allen één
wapen, dat de bevelende meerdere richt en afvuurt. En deze jongens hebben
geweigerd om te vuren! Dondert niet of ze gelijk hadden of niet, prachtig is
het! 0, het wordt zo moeilijk om de mensen tot machines te maken. Ze wil len blijven denken en oordelen. Ze worden al minder geschikt om soldaat te
zijn. 't Gaat goed! 't Gaat goed!'
`En wat zullen ze doen met de soldaten, die geweigerd hebben te schieten?'
`Dat weet ik niet. Als 't er veel geweest zijn, zullen ze wel een smoesje moeten verzinnen om ze niet te straffen. Maar wat doet dat er toe? As die jongens gestraft worden, zullen ze zich kunnen troosten met de gedachte, dat
ze hun straf kregen, omdat ze hun handen schoon gehouen hebben... dan
kan je heel wat verdragen, Cor!'
'ik zou nog veel woedender zijn als ik gestraft werd zonder schuld', meende
z'n vrouw.
Frank schudde het hoofd.
`Je moet eerlijk blijven', glimlachte hij. `Ze zijn schuldig aan dienstweigering. Zo lang de heren de macht hebben er een leger op na te houen, maken
ze natuurlijk volledig van die macht gebruik, dat is hun goed recht.'

Cor was verontwaardigd.
`Eerst ben je enthousiast voor die jongens en nou ga je verdedigen, dat ze gestraft worden! Jij bent ook een mooie.'
Frank keek nadenkend naar de slapende kleine jongen in de wieg. Zijn hart
werd warm en ernstig antwoordde hij: `Alles moet groeien, Cor... en groeien
tegen de verdrukking in. As je dienst weigert, verzet je je tegen de bestaande orde. Jij en ik vinden dat zeker niet misdadig. Maar waar zou de verdienste blijven, als je van te voren wist, dat er geen straf op zou volgen? De verdienste ligt toch immers juist in het leed, dat een opstandige willens en wetens over zich brengt bij zijn poging om de wereld te verbeteren.'
`Geloof jij, dat de wereld verbeterd wordt doordat die soldaten niet hebben
willen schieten?'
`Ja!' riep Frank overtuigd, `dat geloof ik. Ze hebben iets moois gedaan en
dat is nooit te vergeefs. 't Is een daad van solidariteit geweest. Ze hebben
een zaadje laten vallen en dat moet kiemen. Ze hebben bewezen, dat ze zich
niet langer stom en blind willen laten gebruiken om in hun eigen vlees te
snijden!
Verwonderd zat Cor naar hem te kijken.
`Nou praat je toch net as de anarchisten, waar je altijd op af geeft', zei ze
droog.
Frank voelde, dat hij kleurde.
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`Misschien wel', bromde hij ontevreden. `Maar ik heb me d'r zo wanhopig
diep ingedacht, dat ik zelf mee zou moeten om op de mensen te schieten.
Op de ouders van de kinderen uit mijn klas... op die kinderen zelf misschien.'
`En zou jij weigeren te schieten?'
`Ja!' riep Frank hartstochtelijk. `Dat zou ik zeker. Ik zou nooit mijn geweer
kunnen aanleggen op zo'n troep gillende stumpers. Ik ben in dienst gegaan
omdat ik persoonlijke dienstweigering hopeloos vergeefs vind, maar dán
zou ik ook dienst weigeren, vast!'
Cor lachte en kuste hem.
`Ik zou trots op je zijn, as je d'r de gevangenis voor in ging', zei ze warm en
toen verdiepte zij zich ter afleiding in het vraagstuk, hoe hij er als tuchthuisboef uit zou zien. Maar zij slaagde er niet in, de rimpel tussen zijn ogen weg
te krijgen. Het afscheid was toch moeilijk. De toestand leek niet bijzonder
gevaarlijk. Maar wie kon zeggen, wat er morgen gebeuren zou? Voor hoe
lang ging hij de deur uit en wat wachtte hen de eerstvolgende dagen? Frank
kuste de kleine jongen in de wieg, die in zijn slaap geërgerd zijn gezichtje afwendde. Het was dwaas, maar het deed hem toch even pijn. Cor verbeet
haar tranen. Ze wou het hem niet moeilijker maken dan het al was. Met een
gevoel van zwaar heimwee liep hij de straat op, in zichzelf vloekend op de
krankzinnige tijd en het deel, dat hij er aan hebben moest, en dadelijk daarop zich verwijten makend om zijn kinderachtigheid, z'n ongeduld, z'n gebrek aan bereidheid om z'n kleine deel te dragen. Hoe gingen vele van z'n
kameraden van huis, die wisten, dat bij hun vertrek de nood naar binnen
sloop? Hij was immers nog een bevoorrechte en mocht niet klagen!
Bij de tram stopte een flodderig uitziend jongeling hem een papiertje in zijn
handen: het was een oproep aan `onze jongens' om niet te schieten bij mogelijke botsingen op straat. Het epistel was in een jammerlijk taaltje gesteld en
niet ondertekend. Het ergerde hem en hij smeet het nijdig weg. En toen ergerde hij zich opnieuw aan zichzelf, want het papiertje vroeg hem toch niets
dan wat hij zelf al van plan was? Hij was toch waarachtig een onverbeterlijke
individualist!

Een halte verder kwam Sjakie Meier op de tram. Hij keek zwart.
`Me zakie gaat naar ze moer', zei hij nors. `Nou mot ik er helemaal uit en me
vrouw houdt et vast niet.'
`Ja, 't is een beroerde boel', zei Frank zacht, verlegen en hulpeloos.
Meier las een biljetje, dat ze hem zoëven gegeven hadden: hetzelfde, dat
Frank ook gekregen had. Hij frommelde het papiertje in mekaar, gooide het
op straat en spuwde er achter aan.
`Kenne ze an d'r hart voelen!' viel hij uit. 'Hardstikke dood schiet ik ze, de
gazzers. Me zwager heb ze bezig gezien. Gapten ze een arm jodemannetje
z'n wagentje negotie leeg, haalden schoenen uit zo'n klein peswinkeltje, 'et
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schorremorrie... Ja, daar zal ik me huid as dienstweigeraar voor wagen, 'k
zag net zo lief! De koors zal 'et falderappes krijgen...'
Z'n stem sloeg over van woede en zenuwachtigheid. Medelijdend keek
Frank hem aan, en zei niets.
`Mooie jonges!' sputterde Sjakie verder. `Zal ik niet schieten... en as ik de
hoek om ben, hale ze bij Saartje de winkel leeg... As ik mesjogge was!'
De mensen op de tram praatten druk over de relletjes. Ze vroegen de twee
soldaten over de geest onder de militairen, maar zij haalden de schouders op,
vertelden alleen, dat de hele troep op Entos gekonsigneerd werd. Aanstonds
verdiepte men zich in zwaarwichtige gissingen over deze maatregel. Hun
bezorgdheid nam toe... d'r scheen toch wel wat te broeien. Fantastische verhalen werden gedaan: ieder had een familielid of een kennis, die het zelf gezien had.
Op Entos werden de binnenkomenden bestormd om nieuws. De kalme, zakelijke verslagen van de kranten hadden weinig belangstelling. De zogenaamde verhalen van ooggetuigen vonden meer aftrek en werden gretig
verder verteld. In de stikhete loodsen werden driftige debatten gevoerd
over de toestand en over de mogelijke ontwikkeling ervan, over het weigeren van die ene sektie om te schieten.
Frank was met zijn vrienden, de bootwerker en de stuurman naar buiten gegaan. Ze zaten te praten in het verschroeide, schrale gras bij het water
en keken naar het silhouet van de stad, dat zwart en scherp getekend tegen
een glanzend gouden avondhemel stond. Opeens sprong Van Wezep overeind.
`Jezus! daar heije Karel!... Hij heb een verband om z'n kop!'
Het was Van Wezeps vriend, die op patrouille gestuurd was, en gezworen
had, dat ie nooit van z'n leven zou schieten. Hij liep als in een droom, met
hangend hoofd, de armen slap bengelend naast het lijf. Van Wezep greep
hem bij de schouder en hij schrok op, keek schichtig wie hem aanhield en
glimlachte schaapachtig.
`Wat zie je d'r uit!' riep Van Wezep. `Je ziet gewoon grijs... Wat heb je ?'
`Een gat in m'n kop', antwoordde de ander dof.
`Erg?'
`Nee, niks...'
`Kom d'r bij zitten', noodde Van Wezep en de gewonde liet zich lusteloos in
het gras zakken, vouwde de handen tussen de knieën en keek strak voor zich
uit.
De drie anderen keken verwonderd en verontrust naar zijn star gezicht.
Maar niemand vroeg iets. Het scheen dat de stilte hem hinderde. Langzaam
wendde hij zijn ogen naar hun gezicht, keek ze een voor een aan. Toen zei
hij met zijn vreemd-klankloze stem: `Ik kon 'et niet helpen... Ik kon d'r niks
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an doen... Hij gooide me onverwachts van dichtbij met een halve klinker
tegen me kop.'
Frank voelde z'n hart stil staan. Van Wezep werd bleek.
De stuurman trok een bosje gras uit en vroeg hard: `En toen ?...'
`Toen... toen', stotterde de ander en keek hem hulpeloos aan. `Toen stak
ik 'em m'n bajonet door z'n donder... 'Et bloed spoot tot tegen m'n handen!'
Hij had de laatste woorden uitgeschreeuwd en zijn gezicht vertrok in ontzetting en afgrijzen. De anderen rilden. Hij keek weer voor zich, wrong z'n
handen tussen z'n knieën en klaagde zachtjes: `Ik kon d'r niks an doen... 't
Was gebeurd eer ik 'et wist. Hij gooide me van vlak bij met een steen een
gat in m'n kop... kijk, hier, naast m'n slaap... en toen... toen stak ik 'em
omver...'
In dwaas gebaar hield hij zijn handen met gespreide vingers voor zich uit en
keek er naar. Zijn ogen stonden groot en vol schrik in zijn verwrongen gezicht. Plotseling viel hij woedend uit: `Zeggen jullie nou es wat! Verdomme! Ik kan d'r toch ook niks an doen... As ze je aanvallen dan verdedig je je
toch! Had ik dat vuile geweer maar niet in m'n poten gehad!'
Toen boog hij zich voorover, bedekte zijn gezicht met de handen en begon
als een kind te snikken, ontroostbaar, gebroken van zenuwspanning, afschuw en verdriet.
Frank klopte hem op de schouder, troostend.
`Kom, kerel', zei hij bemoedigend. `Trek 'et je zo niet an. We begrijpen best,
hoe 'et gekomen is. 't Was jouw schuld ook niet.'
`Nee, hè?... Nee, hè?' riep de ander gretig, het hoofd opheffend; zijn ruw
gezicht was nat van tranen en begerig om het nog eens te horen, vroeg hij:
`Nee, hè? ... Ik kon er ook niks an doen. 't Is toch te begrijpen, dat ik
woedend wier?'
Van Wezep schudde het hoofd.
`Maak je niet te sappel, Karel', troostte hij met haperende stem. `Natuurlijk is dat te begrijpen. 't Is allemaal de schuld van dat verdomde wapens
dragen.'
`Is ie dood?' vroeg de stuurman.
`Nee... ze hebben 'm naar 't gasthuis gebracht. Misschien haalt ie 't er wel
op.'
Even was er een zwijgen. Toen vroeg Frank: `Hoe kwam 'et?'
Karel dacht na en plukte met nerveuze vingers aan het dorre gras.
`Ja... we liepen patrouille, met zes man. D'r was niks bijzonders an de hand.
Toen was-t-er een oploopje op de Lindengracht, 'k weet nog niet waarom.
Een paar agenten joegen de mensen uit mekaar. Toen zagen ze ons ankommen en meteen begonnen ze te schelden. De sergeant zei: Hou je klaar,
77

jongens, maar kalm an. Ik dacht: stik jij maar met je klaar houen... nooit van
z'n leven doen ik die mensen wat! En toen liepen d'r een paar kerels met ons
mee, te treiteren en te zuigen. Ik zeg nog tege die ene: hou je kop toch dicht,
rotzak... doch je soms dat ik hier voor m'n plezier loop? En toen komt er een
vent uit een steechie schieten en dringt tussen de mensen door en geen vier
pas van me af raapt-ie een stuk steen op en gooit 't me pardoes tege me
harses. Nou... en toen had ik meteen m'n geweer in me handen, en...'
Hij zweeg. Zijn slappe onderlip beefde. Weer zag hij het rode visioen van
het spattende bloed en de groot-open ogen in het wit-bestorven gezicht van
de man, die achterover viel, verschrikt door de kou van het in zijn lichaam
flitsende staal.
`As-t-ie... as-t-ie... kapot gaat', vervolgde Karel haperend en halfluid, `dat...
kom ik nooit te boven... M'n leven lang zal ik dat voor me zien'.
De anderen zochten hem te troosten, maar hij schudde triest het hoofd, stond
op en liep haastig weg in de vallende schemering.
`Arme bliksem', zie de stuurman.
Van Wezep vloekte. `Je mot dat kalf kennen', zei hij bitter. `Doet nooit geen
vlieg kwaad. En nou heeft-ie een mens overhoop gestoken. Hij is-t-er kapot
van.'
Frank zuchtte:
`Ja, als je een wapen in je handen hebt. En hij was nogal zo dapper van plan,
niet op de mensen te schieten.'
`Maar as ze je onverwacht van vlak bij een steen tegen je bakkes gooien!'
`0, ik oordeel niet', zei Frank zacht. `Wie weet waar we zelf nog toe komen.
't Is een treurige wereld.'
Langzaam stonden ze op en gingen terug naar de loods. Daar was al bekend,
wat er gebeurd was en er werd lang en breed over gesproken, maar langzamerhand kroop de een na de ander op zijn brits en de getrouwden zochten
de bedden op, die voor hen gereed stonden, voelden aan de keiharde strozakken en keken verongelijkt. Ze werden vol leedvermaak onder een kruisvuur van schimpscheuten bedolven door de tevreden vrijgezellen, die zich
gewroken voelden over veel achteruitzetting en bulderend lachten, toen de
eerste onnozele huisvader met strozak en onderstel door z'n krib zakte en
vloekend, hulpeloos lag te spartelen onder z'n dekens. Er waren heel wat
kribben `gekeerd' en het duurde geruime tijd eer de hele sektie er ordelijk
onder lag. De sergeant kwam avondappèl houden en daarna gingen de lichten uit. En toen brak het spektakel eerst recht los. Burleske twistgesprekken
werden gevoerd van de ene zijde van de sektie naar de andere. De loods
daverde van het stemmengeweld. Er werd gelachen, geschreeuwd, gehoond,
dierengeluiden geimiteerd. Kommando's werden op groteske wijze verdraaid uitgebruld, de stem van de luitenant en de sergeant nagebootst. Met
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iedere minuut steeg het rumoer. Iemand liep met een wollen deken om als
een spook over tafels en banken, zwaaide met de armen onder zijn fantastisch
gewaad, leek een witte vleermuis in het vale schemerdonker en stiet met
holle stem akelige kreten uit. Maar het spook was spoedig terug in bed gevlucht, want het hagelde schoenen, eetketels en veldflessen op zijn zeer materiële rug en hoofd.
Alle zwarigheid, alle sombere uitzichten waren eensklaps vergeten. Ze waren weer `massa' en dachten aan niets dan het ogenblik en de luidruchtigste
wijze om zich te vermaken. De vrijgezellen verheugden zich onmatig over
de gedwongen tegenwoordigheid der getrouwde kerels en beijverden zich
elkaar te overtreffen in weinig kiese en luid uitgeschreeuwde toespelingen
op de eenzaamheid der arme, schreiend te bed liggende vrouwen en de woede der tot kuisheid veroordeelde, hier tegenwoordige huisvaders. En de getrouwden raasden terug, goedmoedig en namen zich voor, de vrije jongens
bij opheffing van de konsignatie met de voordelen van hun gehuwde staat
veel nadrukkelijker te ergeren. Een ware kakofonie van geluiden rumoerde
rond. Niemand kon slapen. Niemand dacht aan slapen. Een stentorstem
brulde boven alles uit: `Geeeeeft!' En tien anderen bulderden: `Bloed op!'
`Hoeraaaah!'
`Zet af!'... `Armen en benen!'...
Iemand kraaide langgerekt als een bezeten haan. Een ander schreeuwde:
`Zwijgen! die getrouwde voddezakken! De kippetjes zijn thuis.'
`Jansen, lelijke kerel! blijf van je neus af!'
`Hap zeit ie!' gilde Jansen plichtgetrouw.
Ieder ogenblik rijmde Van Wezep op een of andere uitroep en hij vond ver
navolgers. Hondengeblaf, kattengemauw, koeiengebrul, gehin--dienstljk
nik van paarden, gilletjes als van zenuwachtige meisjes, het gegrol van een
papegaai, het loeien van een sirene, alles raasde dooreen als was de wereld
krankzinnig geworden. Het leek de slaapzaal van een kostschool vol baldadige kwajongens, die weten dat alle toezicht van de baan is.
De sergeant kwam binnenstuiven en beval stilte. Ze hoonden hem bloedig
en het rumoer zwol aan tot een storm. Wat later kwam er een luitenant, die
ongelukkig genoeg een vrouwenstem bleek te hebben en van tien zijden
tegelijk werd nagebootst en toen hij niet verdween in alle toonaarden werd
vervloekt en bedreigd, omdat hij de Bosbomers niet eens hun nachtrust
gunde, de bloedhond. Tot hij ten slotte machteloos en woedend afdroop na
het gewone: `Ik zal jullie wel vinden!'
Het laatste wat hij hoorde was de menslievende raad van Van Wezep, die
riep: `Hang je op an een linde!'
`Wie roept daar?' schreeuwde hij de duisternis in.
`Ik ben het maar!' kwam prompt het antwoord en in de opjoelende schater79

lach verdween de onthutste luitenant, die zo'n ongelooflijke bende in heel
z'n leven nog niet had bijgewoond.
En het feest van razende luidruchtigheid duurde uren, tot Frank van Wezel
zich met verbazing afvroeg, waar de mensen het uithoudingsvermogen vandaan haalden. Maar ten slotte, ver na middernacht, viel toch langzamerhand
de stilte en daarmee kwamen de bezwaarlijke gedachten terug, die ieder verontrustten, zodra ze uit het algemene lawaai in hun eigen eenzaamheid
terugvielen.
Twee dagen later was de toestand in de stad weer vrijwel normaal en het
konsignatiebevel werd opgeheven, waarop het rekrutenleven op Entos zijn
gewone loop hernam.

80

Derde hoofdstuk VOOR OFFICIER BESTEMD

Traag en eentonig vergingen de dagen. Er werd eindeloos geëxerceerd met
het geweer, al of niet met de bajonet op en de geestdrift voor het bezit van
wapenen raakte al aardig bekoeld: de landstormers waren tot de verontrustende ontdekking gekomen, dat deze dingen zeer zorgvuldig onderhouden dienden te worden. Voortdurend moesten de geweren uit en in elkaar
gezet worden, gepoetst, gewreven en in 't vet gezet, vies, geel, klodderig
vet, dat een petroleumachtige glans kreeg als het begon te smelten. En de
loop met die prachtige spiraal van binnen, die zilverblank behoorde te glimmen, moest worden doorgehaald met een wonderlijk lampenpoetsertje aan
een ijzeren staaf, nadat eerst het borsteltje gedrenkt was in dikke geweerolie. En iedereen met wat ervaring waarschuwde je: voor je wapens moest je
een angstige zorg hebben, want elk krabbeltje, elk roestplekje, elke schram
bracht straf.
Sjakie Meier was stiekem in verzet gekomen. Hij deed alles verkeerd en was
onnoemelijk vergeetachtig en onnozel brutaal. Hij toonde een onoverwinnelijke vrees voor zijn geweer, durfde nooit de grendel open maken uit vrees,
dat er een ongeluk zou gebeuren, hield altijd schroefjes en moertjes over als
zijn geweer in elkaar zat en moest geholpen worden om de gaatjes en boutjes op te sporen, waarbij ze thuis hoorden. Op alle hoon en alle spot antwoordde hij kalm: `Bij mijn thuis benne me voorzichtig opgebracht. Bij mijn
thuis waren 'et geen moordenaars, die met vuurwapens omgingen. En... en
ik heb nou een keer de angst voor die verrotte dingen: weet ik precies wanneer 't af zal gaan?' Hij knipperde er bij met z'n ogen en zijn handen beefden. En als iemand voor de grap het geweer op hem aanlegde, sprong hij
weg achter een krib of dook onder de tafel en schreeuwde van schrik. Hij
werd een soort publieke vermakelijkheid voor de sektie. Ook om zijn onverwachte brutale uitvallen tegen de sergeant of de luitenant en om zijn voortdurende vergissingen en fouten. Het was heel zonderling, maar het bange
mannetje kende absoluut geen vrees voor superieuren.
Als hij bij een looppasje achterbleef en de luitenant schreeuwde: `Opsluiten,
Meier!... Bijhouen!' dan keerde hij zich al dravende half om en riep: `Wa'
zou dat nou, luit' of ik een paar minuten vroeger of later bij de vijand kom?'
en hij haastte zich volstrekt niet.
De anderen schaterden om zijn malle dwarsdrijverij, maar ten slotte werd de
luitenant boos en kafferde hem grondig uit. Meier liet de stortvloed van
kernachtige verwijten met een nijdig gezicht zwijgend over zich heen gaan.
Maar toen hij 's avonds de luitenant in de stad ontmoette, keek hij hem
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spottend, recht in z'n gezicht en salueerde niet. Deswege de volgende dag
door de kompagniescommandant ter verantwoording geroepen, toonde
Sjakie zich uiterst verbaasd en riep heftig: `Asjemenou!... 'k Had 's middags pas heibel gehad met de luit'! Mot ik 'em dan 's avonds alweer groeten ?'t Is nog niet bijgelegd bij mijn weten, zo werachtig as God nie!
Het hele bureau had zich een halve stuip gelachen, de luitenant niet het
minst, en alleen Meier, verontwaardigd, was ernstig gebleven. Ten slotte
had de kommandant hem verteld, dat een gemeen soldaat nooit heibel heeft
met een luitenant, maar hoogstens door deze wordt uitgeveterd, wat hem,
de mindere, niet ontheft nochtans van zijn verplichting tot groeten.
`Zonder gijn?' informeerde Sjakie voor alle zekerheid.
Toen was de officier losgedonderd in hevige uitdrukkingen, waar Meier bij
stond te knipogen en bibberen van zenuwachtigheid, en had hem het bureau
afgejaagd: zonder straf nog deze keer, maar met de bulderende waarschuwing om niet meer zulke gekke streken uit te halen. Het verhaal ging ijverig
rond en iedereen had er een onmatig plezier in. Alleen Meier haalde de
schouders op: hij begreep niet, wat daar nou zo uitbundig om te lachen
viel.
Hij had iedere dag wat nieuws en waarschuwingen noch dreigementen hielpen. En zijn gezicht stond zo goedmoedig onnozel, zo tegemoetkomend en
ijverig, dat niemand de moed had hem te rapporteren. Maar uitgescholden
werd hij dagelijks.
De eerste schietoefening op Zeeburg was een sportieve gebeurtenis. De
grote kwajongens kwamen weer tot geestdrift voor hun gevaarlijk speelgoed. Ze verheugden zich er op met scherpe patronen te zullen schieten. Die
flauwe kul met exercitiepatronen en marga waren ze al lang beu. En ze
snoefden op hun schietkunst en wedden al bij voorbaat wie de hoogste series
schieten zou. Sjakie Meier alleen toonde een felle angst en bezwoer dat hij
vast niet schieten zou. En terwijl de anderen als ongeduldige kinderen stonden te popelen om aan de beurt te komen, drong hij zich bangelijk achteraf,
in de hoop dat ie vergeten zou worden. Hij hield de handen voor de oren bij
de scherp-harde knallen van de geweerschoten onder het houten afdak,
vloekte zachtjes bij zichzelf en verwenste die mesjoggene goysje lefgozers,
die maar gemoedereerd met die gevaarlijke dingen stonden te schieten.
`Meier! Waar zit je ?... Kom, vooruit, jouw beurt!'
`ik ken niet schieten luit', gerust niet... Laat u mijn hier maar staan."
De luit' lachte, goedmoedig. `Nou, geen gekheid... vooruit.., hier zijn de
patronen.'
Vreesachtig, aarzelend, stak Meier de hand naar de griezelige dingen met
hun nijdig blinkende stalen koppen uit.
`Nou... vul je magazijn!'
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Meier stond doodsangsten uit. `Kan 'et heus niet afgaan, luit', as ik die verrotte dingen d'r in stop?'
`Doe nou niet zo idioot, Meier... schiet op. D'r kan je niks gebeuren.'
Een van de kameraden zei bemoedigend: `En as-t-er wat gebeurt, wor je
gepensioneerd.'
`Of je weduwe natuurlijk', voegde een ander er troostvol aan toe.
`Krijg een barsjting!' wenste Meier van harte, zwetend van agitatie terwijl hij angstig de patroonhouder in zijn geweer morrelde. Maar toen het
ding zat, durfde hij de grendel niet sluiten. De luitenant, ongeduldig, sloeg
hem dicht en nu moest Meier aanleggen. Het geweer trilde en zwaaide heen
en weer. Overal werd gelachen.
`Stilte!' riep de luitenant en instrueerde rustig.
`Nou drukpunt nemen, Meier... drukpunt nemen!... heb je drukpunt?'
`Weed' ik veel', sputterde Sjakie met een rooie kop. `ik geloof'et wel!'
`Mooi!' zei de luit' gemoedelijk, zijn lach verbijtend. `Nou goed de kolf in je
schouder drukken en niet bang zijn voor het schot. Als je de bovenkant van
de vizierkorrel in 't midden van de schijf hebt, druk je af. Langzaam doordrukken Vuurrrrrrrr!'
Hij liet de r langzaam rollen, maar hij had geen adem genoeg om het vol te
houden. Sjakie Meier scharrelde maar met zijn vinger aan de trekker en
kwam niet verder. De luitenant wachtte en werd er zenuwachtig van.
Plotseling schreeuwde hij: `Komt er nog wat of wacht je tot de volgende
oorlog?'
Meier schrok geweldig, gaf onwetend een ruk aan de trekker en het schot
ging af. Hij kreeg een harde stoot van de kolf tegen z'n onderkaak. En verbijsterd gaf hij een gil, liet het geweer los, dat kletterend op de vloer viel en
drukte beide handen tegen zijn pijnlijke kaak, alle krankzinnigen vervloekend, die geweren hadden uitgevonden en er anderen mee lieten schieten.
Hij stond te stampvoeten en stoorde zich evenmin aan de woede van de luinant als aan de vreugde der kameraden. Hij was zo van streek, dat de luitenant ten slotte zijn mond maar hield en hem verder minachtend met rust
liet. Hij trok zich terug achterin de loods en toonde niet de minste belangstelling voor de series, die de kameraden schoten. Meer aandacht had hij
voor de proeven van teken- en dichtkunst, die vorige soldatengeslachten op
de wanden hadden achtergelaten. En toen het even stil was, reciteerde hij
met luide stem:
...

`God schiep de mensen en de dieren,
Maar wie voor den duivel, schiep d'oficieren ?'
De luitenant keerde zich om, maar Meier wees met een schichtige blik op
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de wand en zei: `Dat staat hier, luit'... Weed-u soms welk stuk ongijn dat

gedaan heb?'
Of ie 'et schrijven van het vers dan wel het scheppen der officieren bedoelde,
bleef in het midden. De luitenant schudde het hoofd en zweeg, wetend, dat
hij toch zou lachen als hij zijn mond open deed. Hij haastte zich, verder te
gaan met zijn verklaringen en nam geen notitie meer van de zonderlinge
landstormer achterin.
's Avonds op de tram haalde Frank van Wezel de grap van dat onvergetelijke gedicht nog eens op en samen lachten ze zich tranen.
`Zeg nou es eerlijk, Meier', polste Frank, `maak je d'r een lolletje van of ben
je werkelijk zo bang en zo onhandig.'
Meier lachte slim en antwoordde: `Da's voor jou een vraag en voor mijn een

weet...'
Frank drong niet verder aan, maar na een poosje zei Meier vertrouwelijk:
`Jou wil ik 'et wel vertellen: jij smoest er toch niet over. 't Is allemaal gijn,
weet je! Zou je denken, dat ze me niet af kenne keure wegens algemene ongeschiktheid?'
Frank had er een hard hoofd in.
`Nou ja!' mopperde Meier. `Wat motte ze nou beginnen met een soldaat,
die niet ken exerceren, niet ken schieten en heel de dienst falikant verkeerd
begrijpt!'
De ander haalde de schouders op.
`In ieder geval', vertelde Sjakie, `ik hou 'et vol zo. En as ik zie, datte ze me
niet afkeure, dan vraag ik an voor bij de hospitaaldienst. Me dokter die kent
militaire dokters en hij heb gezegd, dat ie misschien wel zorgen ken, da 'kin
Mokum blijf dan.'
`Nou, proberen maar', lachte Frank. `In ieder geval hebben we d'r allemaal
ons plezier van. Hou jij maar vol!'
`Reken maar!' beloofde Meier. `En as jullie dan over een week of zes naar
dat emmese veldleger gane, dan blijft Sjakie stiekem in Amsterdam bij z'n
zakie en z'n Saartje. 0 zo!'
Frank wenste hem alle succes, maar twijfelde sterk of'et lukken zou. Van nu
af genoot hij dubbel van Meiers onverwachte uitvallen, dwaze vergissingen
en onberedeneerde angst voor wapens. Hij bewonderde zijn toneelspelers talent zowel als zijn volhardingsvermogen en zijn moed.
Op een middag liep hij met Van Wezep te praten in de schaduw achter de
loods, toen ze plotseling allebei een arm om hun schouder voelden en baldadig heen en weer geschud werden. Het was Karel, Van Wezeps vriend, die
jongensachtig met hen solde. Verwonderd keken ze in zijn stralend gezicht.
Eindelijk barstte hij juichend uit: `Hij wordt beter, jonges!! Hij wordt beter!'
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Ze hoefden geen van beiden te vragen, wie hij bedoelde.
`Fijn', zei Frank, `gefeliciteerd, jong!'
`Merci', lachte Karel en sloeg hen gevoelig op de schouder. 'Godvergeme,
wat heb ik in m'n stinkerd gezeten! 't Is op 't kantje af geweest. Maar de
dokter heb me daarnet verteld, dat alle gevaar geweken is. Morgen gaan ik
naar 'em toe. Hij leit in 't Binnengasthuis.'
Hij was zo blij als een kind en lachte met een heldere, vrolijke klank, als
iemand, die juist uit een benauwde droom ontwaakt is.
`M'n vrouw is bij 'em thuis geweest', vertelde hij. `Hij was al een tijd zonder
werk. Z'n wijf zat met vijf koters te kreperen van de honger. 'n Wonder, dat
die vent tureluurs geworden is. Van Dijk het ie.'
Van Wezep keek hem aan.
`En nou?' vroeg hij.
Karel deed wat verlegen.
`Och', zei hij achteloos. `Wij hebben d'r maar twee, en met m'n vergoeding
en het winkeltje kunnen we wel wat missen, hè. En 'k heb m'n traktement
ook nog.'
Frank kreeg een wonderlijk gevoel.
`Dus jij gaat nou voor dat huishouden zorgen?' vroeg hij.
`Da's toch werachtig al 'et minste wat ik doen ken!' zei Karel nors.
Van Wezep knikte. Frank dacht aan de ingewikkeldheid van al die dingen
en aan de natuurlijke solidariteit van de armen.
`Ik doe ook mee', zei hij hartelijk, `as je 't goed vindt. Mag 'et?'
Karel lachte.
`Waarom niet?' zei hij. `Vetpot kan ik ze toch niet geven. 't Is verdomd aardig van je.'
`Van jou veel aardiger', lachte Frank. `Dat regelen we dan wel, hè?'
De hele dag bekwam Frank niet van zijn blijde verbazing, en zodra hij thuis
was, begon hij erover tegen z'n vrouw: `Vin je dat niet prachtig, Cor? Je
weet wel, die landstormer, waar ik je van verteld heb ?... die op straat een
vent omver stak, die 'em met een steen een gat in z'n kop gooide? Nou, de
gewonde wordt beter, de andere zoekt 'em in 't gasthuis op, en zorgt van
z'n armoedje, dat de stakker z'n gezin d'r niet helemaal onderdoor gaat. Vin
je dat geen geval om nooit te vergeten? Geen voorbeeld, waar de hele wereld van kan leren, hoe weinig bewust de wapens gevoerd worden en hoe
zo'n gedwongen doodslager tegenover zijn werk staat? Hoeveel duizenden
grimmige moordenaars van de slagvelden zouen alles willen missen, als ze
hun daden ongedaan konden maken? Als ze de vrouwen en kinderen van de
gesneuvelden, die door hun hand vielen, lekker konden verwennen? Verdomme, die Karel was zo blij als een kind, net een grote jonge hond, zo mal
sprong hij rond op Entos. Fidele geweldenaars zijn we! Ze moeten me nog es
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komen vertellen, dat de drang tot geweldenarij de mens ingeboren is. De
drang om te helpen is veel machtiger.'
Hij psalmodiëerde in een adem door en Cor zei er niet veel van: ze had een
brok in haar keel om dat eigenlijk toch zo gruwelijke geval, en ze deed ongevraagd hetzelfde voorstel, dat Frank op Entos gedaan had: zij moesten
ook maar wat bijspringen. Frank greep haar bij de schouders en lachte, dat
de tranen hem over de wangen liepen. Toen zei hij op barse toon: `Voor het
gezin van zo'n ongunstig element? Van zo'n raddraaier, die z'n verdiende
loon kreeg van een flink soldaat bij schandelijke straatrelletjes? Mens, wat
wil je beginnen ? De oproerkraaiers, je bitterste vijanden, de bloedgierige aanvoerders van wat je noemt het gepeupel nog driester maken? Hoera, Cor!
We gaan wat vruchten kopen voor die bandiet! God, god wat een prachtkerel is die Karel! M'n hele leven zal ik van die sentimentele idioot houen!'
Hij schreeuwde de kleine jongen wakker en kreeg een schrobbering om zijn
krankzinnige luidruchtigheid, maar hij was baldadig en haalde Bert uit zijn
wieg, danste met hem door de kamer, zong van `De plicht van iedere jongen' en liep toen de deur uit om vruchten en een bos bloemen te kopen voor
de gewonde oproerling in het gasthuis. En hij ging die avond wonderlijk gelukkig slapen.
In de loop van de volgende dag informeerde de luitenant op de sektie, wie
meer dan gewoon lager onderwijs genoten had. De landstormers keken wantrouwig en nieuwsgierig rond: wat wou die man nou weer? Iemand zei deskundig: `Kader! Bananenschillen!'
Maar het bleek veel erger: de lui, die zich mochten verheugen in een meer
dan lagere-school-opleiding, werden uitgenodigd, zich beschikbaar te stellen voor officier. De tandarts en de student konden moeilijk beweren, dat ze
geen betere scholen gehad hadden en werden aanstonds op het lijstje gezet.
`En jij, Van Wezel?' vroeg de luitenant. `Jij bent toch onderwijzer?'
`Jawel, luit', antwoordde Frank luchtig, `maar ik kom gelukkig maar van
een Normaalschool, en daar wordt lager onderwijs gegeven, niks meer.'
De luitenant keek ongelovig. Frank knikte nadrukkelijk met het hoofd.
`Op m'n woord, luit!... dat is allemaal lager onderwijs. Vraag u maar gerust na. Geen middelbaar en geen hoger onderwijs, hoor, geen schimmetje.'
`Link is ie', oordeelde Meier.
`Best mogelijk', gaf de luitenant toe. `Maar ik zal 'em toch ook maar op m'n
lijstje zetten.'
Het gaf een heel relletje. De drie bevoorrechten werden fris in de maling genomen. Ze sprongen voor hen in de houding, riepen: `In orde... staat!!!' en
vroegen nederig of ze assiebliefoppasser mochten worden as de heren generaal waren. De `heren' hadden knapjes het land, en zwoeren kernachtige
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eden, dat ze het gloeiend vertikten om officier te worden. Hoe gewoner soldaat je was, hoe vroeger je afzwaaide... en daar was het toch zeker in de eerste plaats om te doen?
`Zallen ze je wel anders aan je verstajem brengen', dreigde Van Wezep. `Je
mót officier worden of je wil of niet.'
`Nee', weerlegde Frank, `je mag weigeren.'
`Zeker, en ook steigeren en 'et afpeigeren', grinnikte de bootwerker, in zonderlinge kombinatie.
`We zullen zien', lachte Frank, waarop Van Wezep riep: `Kien!'
En voorlopig was daar het onderwerp mee afgehandeld. Maar de volgende
morgen moesten de uitverkorenen een voor een op het kompagniesbureau
verschijnen, ten einde daar een verklaring af te leggen omtrent hun bereidheid te worden opgeleid tot de verheven staat van officier der landmacht.
De kompagnieskommandant was vriendelijk. Hij was zelf ook reserveofficier, onderwijzer aan een christelijke school en hij vond zijn kommandantschap zeer gewichtig en had er veel zelfvoldoening van. En hij keek verwonderd op, toen Frank van Wezel hem op zijn vraag antwoordde, dat hij zich
niet beschikbaar wenste te stellen om opgeleid te worden voor officier.
`Waarom niet?' vroeg hij, nog al uit de hoogte.
Frank begreep, dat zijn christelijke kollega ietwat beledigd mocht zijn: hij
had zich wel beschikbaar gesteld... wou die rekruut hem misschien door zijn
weigering tonen, dat hij verkeerd of minderwaardig gehandeld had?
`Ik voel me niet geschikt om een militair kommando te voeren', antwoordde
Frank rustig.
`Kom, zo lastig is dat niet', moedigde de kommandant hem aan.
Frank glimlachte. `Nee', zei hij, `dat geloof ik nou ook niet. Maar ik voel
niks voor de dienst. ik zou er graag zo gauw mogelijk weer uit gaan. En ik
kan me niet tot verontwaardiging opwinden als iemand iets niet goed doet
of lanterfant. En dit is toch voor een meerdere noodzakelijk, niewaar, in
dienst zo goed als in school.'
De officier haalde de schouders op. Zolang hij een kraag met sterren droeg,
hield hij de school liefst buiten het debat.
`Je moet het natuurlijk zelf weten', zei hij gemoedelijk. `Dan word je aangewezen.`
'Aangewezen?' vroeg Frank verwonderd. `Hoe aangewezen?'
`Wel, aangewezen om officier te worden. Wie weigert zich beschikbaar te
stellen, kan aangewezen worden. En het vaderland heeft op het ogenblik
veel officieren nodig. Je kan er dus op rekenen, datje aangewezen wordt.'
Frank kreeg een kleur van ergernis.
`Maar waarom vraagt u het mij dan?' vroeg hij ontstemd. `Dat is toch een
flauwe komedie?'
87

De kompagnieskommandant haalde opnieuw in alle gemoedsrust de schouders op. Hij maakte zich niet boos om de rare inzichten van die vent, die
vermoedelijk wel rooie en zelfstandige neigingen zou hebben, zoals die
schoolmeesters van het openbaar onderwijs met 'er Bond allemaal. Maar hier
was geen gelegenheid voor debat. Hier was godlof nog de ouwe gezonde toestand, dat gezag alles besliste en tegenspraak er niet toe deed.
`Dank je', zei hij kortaf. `Ga maar naar je afdeling terug. Je zult er wel van
horen.'
Frank moest zich even geweld aandoen om zich te herinneren, dat het gesprek nu werkelijk was afgelopen, al had hij ook nog heel wat op zijn lever.
Een officier had gezegd: `Dank je!' Dat was genoeg. Daarna kwam er niks
meer, tenminste niet hardop. Dus salueerde hij, maakte rechtsomkeert en
ging het bureau af.
De ervaring der anderen was precies eender. Bij rondvraag bleek, dat van de
zeventien bevoorrechten er maar één zich beschikbaar gesteld had en dat
was waarachtig ook een christelijke schoolmeester, een van een andere sektie. Het geval werd druk bediskussieerd. Iedereen stelde zich verwonderd
aan: hoe kon men zo ondankbaar zijn?
Daar werden die suffers in de gelegenheid gesteld om niet minder dan offi-

cier te worden en ze hadden nog de pest in op de koop toe. Je moest toch

maar een hondennatuur hebben! Een paar dagen later werden de `meer ontwikkelden' bijeengeroepen, en naar de Oranje-Nassau-kazerne gevoerd,
waar ze moesten verschijnen voor de garnizoenskommandant. Dat was een
hoofdofficier met geweldige knevels, een ruige sik en een paar ogen als karbonkels. Zijn opgezette rode wangetjes voltooiden het beeld van de operette-overste, die een bulderbast en een liefhebber van goed eten en nog beter
drinken is. Hij monsterde het stelletje met een vrij verachtelijke blik, blijkbaar niet zeer gevleid met de gedachte, dat dit toekomstige kollegaas van
hem voorstellen moesten. Toen liet hij ze op de plaats rust staan en hield een
kleine toespraak met een grocstem en onwankelbare overtuiging.
`Kijk es', oreerde hij, `jullie bent het vaderland veel verschuldigd. Het heeft
zich grote moeiten en kosten getroost om jullie een wetenschappelijke opleiding te geven. 't Spreekt vanzelf, dat jullie daartegenover nou de plicht
hebt om met die wetenschappelijke opleiding het vaderland op de beste wijze
zijn goede zorgen te vergelden. Het vaderland eist dat. De liefde kan niet van
ene kant komen. Daarom moet jullie beseffen, dat het je plicht is, je beschikbaar te stellen voor de opleiding tot de rang van officier. Wat je bovendien
als een voorrecht en een eer moest beschouwen. Tot mijn verbazing heb ik
vernomen, dat er onder jullie maar één is, die deze plicht begrepen heeft...'
Ontevreden keek hij de ondankbaren aan. Frank van Wezel dacht aan de zielige pomp-maar-in-systemen van zijn Normaalschooltje, en onderdrukte
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met moeite een glimlach bij het idee, dat hij het vaderland dankbaar zou
moeten zijn voor een wetenschappelijke opleiding. Ook overigens zou er wel
het een en ander aan te merken vallen op de schone redevoering van de gar-.
nizoenskommandant! Edoch daar was natuurlijk geen sprake van. Je luisterde maar en hield je kiezen op mekaar, zoals je geleerd werd.
`Ik geef jullie nog eenmaal de gelegenheid, je vrijwillig beschikbaar te
stellen', ging de edelmoedige officier voort en haalde hoopvol een lijst uit de
borstzak van zijn tuniek. Aanmoedigend keek hij de rij langs, maar hij zag
enkel onnozele gezichten, die hem volstrekt niet dankbaar leken voor zijn
welwillendheid. Hij stak brommend de lijst weer weg.
`Mag ik misschien iets vragen, majoor?'
Het was de student in de rechten, die gesproken had. Verwonderd keek de
majoor hem aan. Maar hij gaf genadig zijn toestemming, en toen vroeg de
student: `Hebben degenen, die geweigerd hebben, werkelijk kans, dat ze
aangewezen worden?'
'Kans? Kans?' gromde de majoor. `D'r is geen sprake van kans: ze worden
aangewezen... automatisch!'
`Maar, majoor, neem me niet kwalijk, als ik soms stomme dingen vraag,
maar wat is dan het verschil eigenlijk?'
De garnizoenskommandant keek hem even ontstemd aan. Het scheen, alsof
hij uit wou varen, maar toen bedacht hij zich, en lachte grimmig. Hij steunde zich behaaglijker op zijn sabel en zei: `Wel, als je daar dan zo nieuwsgierig
naar bent, wil ik je dat wel eens uitleggen, vriend. Kijk es, we veronderstellen, dat jij geweigerd hebt en de man naast je toegestemd. Nou komen jullie
toch allebei op dezelfde opleiding, met de aantekening: bereid, of: aangewezen. Als ik nu kommandant bij die opleiding ben, en ik krijg van jullie allebei het rapport, dat je het een of ander miserabel gedaan hebt, even miserabel, he, dan redeneer ik zo: Die vent heeft z'n werk niet goed gedaan; maar
hij was bereid, en ik veronderstel dus, dat ie gewoon achteloos geweest is,
en ik geef hem een paar dagen kwartierarrest om hem ijver te leren. Maar die
andere kerel, jij dus, die heeft geweigerd... die vent wil dwarsdrijven... dat
moet hem afgeleerd worden. En dan krijg jij voor hetzelfde vergrijp acht dagen provoost. Zie je... dat is nou heel het verschil tussen vrijwillig toestemmen en aangewezen worden. Begrijp je?'
Hij had het laatste deel van zijn merkwaardige uitlegging met stemverheffing uitgesproken. Zijn hand had zich vaster gesloten om de greep van zijn
sabel en zijn blauwe ogen flikkerden vervaarlijk. De student zei uiterst beleefd: `Dank u wel, majoor, voor uw uitleg.'
`Dus', grauwde de majoor met nog luider stem, `jullie weet nou, waar het op
staat. Voor het laatst geef ik jullie de gelegenheid, je alsnog beschikbaar te
stellen... vrijwillig.'
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Maar bij deze zonderlinge landverdedigers had hij zelfs nu nog geen succes. Ze bleven zwijgend en met strakke gezichten tegenover hem staan, en
grommend verbeet hij zijn nederlaag.
"t Is goed... jullie kunnen afmarcheren. Je zult er wel nader van horen.'
Eenmaal weer onder elkaar, bespraken ze de barse uitleggingen van de garnizoenskommandant. Optimisten vermoedden, dat hij het maar wat erger
had gemaakt om hen murw te krijgen. Zij gingen zelfs zo ver, te veronderstellen, dat het allemaal larie was, dat ze nooit opgeroepen zouden worden
voor een opleiding, waar ze immers niets voor voelden en zich niet geschikt
voor achtten. Meer inzichtigen schudden het hoofd. Zij hadden minder
vertrouwen in de meegaandheid en het gevoel voor logika van de militaire
autoriteiten, bij wie in deze de beslissing lag.
Op de kompagnie werden ze beschouwd als reeds in opleiding en bij voortduring met ironisch respekt behandeld.
Een der volgende dagen ontwaakte het slome sleurleven al vroeg in de morgen tot een ongewone levendigheid. Sergeants liepen zenuwachtig rond
door de loodsen, keken naar de pakjes kleren boven de kribben, deelden
standjes uit en deden model. De luitenants hadden een schichtige blik in de
ogen en de kompagnieskommandant met schone zeemleren handschoenen
en een ongezien fraaie sabel, verwaardigde zich in persoon door de verblijven
te wandelen en de toestand ervan op te nemen. `D'r broeit wat!' was het algemeen gevoelen.
En daar broeide inderdaad wat!
Tegen achten, toen de sekties ongewapend aangetreden stonden voor de
eerste oefeningen, kwam de luitenant en deelde mee, dat ze naar binnen
konden gaan en hun uitrusting keurig in orde maken. Ze moesten wat opschieten, want de loods moest uitgeschrobd worden na de poetserij en alles
moest blinken van netheid: de generaal kwam inspektie houden. Tegen een
uur of half elf zou hij er zijn.
Het bevel was zeer welkom en werd met een gebrom van tevredenheid begroet: poetsen was een geliefde bezigheid geworden van de landstorm-acht.
Je kon er genoeglijk een pijpje bij roken en rustig kletsen en elkaar bestoken
met stevig aankomende hatelijkheden. Het was watje noemt een lijntje.
Maar dit poetsen was ernstig bedoeld. De sergeants en zelfs de luitenant liepen achter de behaaglijk scharrelende soldaten langs de tafels en drongen
aan op meer nauwlettendheid, heviger glans en groter ijver. Het scheen menens te zijn deze maal, tot grote verbazing van de landstormers, die niet
konden inzien, waar een generaal het recht vandaan haalde om zulke overdreven eisen te stellen aan zo iets onbelangrijks als de glans van hun eetketels, veldflessen en geweren. Maar de meerderen waren onverbiddelijk in
hun terechtwijzingen, en zuchtend maakten de soldaten wat meer werk van
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hun uitrusting. Zonder overdreven zorg nochtans, want de al of niet goedkeuring van een onbekende grootheid als die befaamde generaal liet hen
merkwaardig onbewogen. Zij keken goedig naar de nette uniformen van de
meerderen en verheugden zich kinderlijk in de vieze staat van hun werkpakjes, die ze deze dag minder spaarden dan ooit.
Na enige tijd kwam er een belangrijke mededeling van het kompagniesbureau: tot nu toe had het voor model gegolden, dat de broek van de grijze
uniformen boven op de jas lag; het bleek, dat het werkelijk eerst model
mocht heten, als de jas boven op de broek gedeponeerd werd. En derhalve
was het de wil van de kompagnieskommandant, dat deze vergissing haastig
werd hersteld. Mopperend kwamen de vreedzaam poetsende en wrijvende
landstormers overeind en verlegden de gevouwen kleren op de planken boven hun krib. Zenuwachtig zagen de sergeants toe of alles wel piekfijn en
precies volgens de aangegeven voorschriften werd neergelegd.
Luidruchtig werd de kompieskommandant beklaagd.
`Wat een zorg heeft zo'n man', zei meewarig Sjakie Meier. `Wat een heibel
an zo'n arm hoofd! Een paar honderd van die broeken in eens... om d'r zo
mesjogge van te worre!'
Ze hadden oprecht met de man te doen, en bewerkstelligden de belangrijke
wijziging met veel zorg. Maar nauwelijks was dat geschied en zaten ze weer
te poetsen, of daar stormde een korporaal van het bureau binnen en deed de
verbijsterende mededeling, dat er een tegenorder was gekomen: de broeken
moesten toch boven op de jassen liggen! En wel dadelijk en zonder uitstel.
Die verwonderlijke mededeling wekte weerzin en vrolijkheid. Schimpscheuten en toejuichingen klonken door elkaar. Er werd gelachen en gevloekt, al
naar de aard van degenen, die gestoord werden in de prettige bezigheid van
poetsen.
`Wat een verdomde larie!' schreeuwde er een, die zich ergerde.
`Ook een zorg, hoe zo'n pestbroek ligt!' vond een onverschillige.
Maar een deskundig aangelegde verklaarde kategorisch: `Begrijp je dat niet?
Anders kan de oorlog toch zeker niet doorgaan!'
En opnieuw stonden ze op en volbrachten kankerend hun gewichtig militair
werk, waar weer een deeltje van het vaderland werd gered van de ondergang
En toen ze goed en wel zaten, rende een grote Bosbomer de loods rond en
schreeuwde met een stem als een omroeper: `Tegenorder! Tegenorder! De
broeken motten opgevreten worden, en een beetje gauw of ik zajje de petoet in donderstene!'
Hij nam met zijn daverend geweld het laatste restje ergernis weg. Overal
werd gelachen en niemand ergerde zich langer aan de stoornissen van de
verhuizende pantalons. Ze wachtten gelaten op het echte tegenbevel, dat
hun gelasten zou, de jassen weer boven op de broeken te leggen. Maar tot
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hun teleurstelling kwam dat bevel niet, en dat namen ze toen dekommandant
erg kwalijk.
Spoedig werden ze daarop weer naar buiten gekommandeerd, en toen ze
aangetreden stonden, kwam de luitenant en vroeg vrijwilligers om de loods
uit te schrobben. De soldaat heeft immer het vage gevoel, dat overal een
lijntje in zit, zodra het maar iets te maken heeft met de dingen, die niet tot
de dienst behoren. De hele sektie trad verlangend naar voren, de tandarts
en de student het verst. De luitenant lachte en vroeg of het schrobben van
loodsen misschien iets speciaals te maken had met universitaire studie. Er
was verholen gegrinnik en de twee schroblustigen traden beledigd en vertwijfeld achteruit: ze begrepen, dat het voor hen niet weggelegd was, loodsen te mogen schrobben, terwijl anderen liepen te exerceren... en zachtjes
vervloekten ze het ogenblik, waarop ze naar de hogeschool gegaan waren.
De exercities hadden voorlopig nog niet veel om het lijf. Die zouden pas model worden, als de generaal op het terrein kwam. En er werd een hoornblazer geroepen om de nieuwelingen te laten horen, hoe het signaal van `Jan
met de pet' klonk, wat betekende, dat het onheil in de gedaante van een opperofficier in aantocht was. Ze kenden het . spoedig en zongen het vrij vals,
maar herkenbaar mee.
Tien maal op die ochtend werden ze opgeschrikt door onverlaten, die plotseling hier of daar vandaan schoten en de mare uitgalmden, dat de generaal
d'r was. Eenmaal schrok de luitenant ernstig, en riep terug: `Maar het signaal is niet gegeven!'
Waarop de ongure grappenmaker grijnzend repliceerde, dat de hoornblazer
driemaal steil achterover gevallen was van de schrik: zo grimmig zag de hoge mieter d'r uit, gewoon onmenselijk... zes rooie biezen en een kraag, van
voren en van achteren en op zij wemelend van de sterren. Het was flauw,
maar de landstormers genoten van de mop en hadden het idee, dat ze zelden
zo'n goeie gehoord hadden.
De loodsen zagen er keurig geschrobd uit. Ze waren niet meer te herkennen.
De vloeren bleken werkelijk van hout te zijn en niet van vast gestampte
modder of zo iets. En de tafels waren gewassen en al het vet eraf geboend.
Stom van verbazing keken de landstormers naar hun woonverblijf en informeerden bij elkaar of ze hier terecht waren en of ze soms een aangename
droom hadden, waaruit ze aanstonds zouden ontwaken? En de luitenant zowel als de kompieskommandant kwamen de boel inspekteren en knikten
goedkeurend en glimlachten en de soldaten zagen kompleet aan hun gezichten, dat ze bij zichzelf dachten: laat die generaal nou maar komen... als we
nou geen pluim krijgen voor onze keurige zorg voor de soldatenverblijven,
krijgt nooit iemand er meer een. Toen ze weg waren, droeg Frank uit zijn
hoofd een rapport voor over de uitstekende staat, waarin de loodspaleizen
-
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op Entos verkeerden, en over de pijnlijke zindelijkheid, die daar door hoog
en laag betracht werd. Een en ander ter weerlegging van de praatjes van
kwaadwillige ingezonden -stukkenschrijvers, die soms met misdadige leugenachtigheid beweerden, dat het in die loodsen een smerige bende was,
een vlooienparadijs en een stinkzooi. Het keurige rapport had bij de landstormers zeker evenveel succes als enig officieel rapport ooit behaalde op
het ministerie van oorlog. Maar de gewichtige dag verliep, en de generaal
kwam niet. En tegen de avond weergalmde het Entosterrein van luidruchtige zuchten, die uitgestoten werden door minderen, en nochtans de teleurstelling der meerderen moesten demonstreren. Och! Och! wat hadden ze
zich druk en zenuwachtig gemaakt voor noppes! Wat hadden ze heel de dag
lopen knijpen voor lauw! Dat stuk sacherijn van een generaal moest nog es
laten weten, dat ie komen zou! Wat een sof! Wat een sof! Hadden ze de hele
dag lopen zweten als otters, hadden ze gesappeld as koelies, hadden ze d'r
lui eigen laten voeren door stomme grappenmakers... en de hele generaal
was niet op het appel verschenen! Geregeld een operetteklucht! Jammerlijk!
jammerlijk! En nou lag Entos daar, schandalig zindelijk, belachelijk proper,
gewoon idioot opgepoetst... en alles voor niks! Maar gauw zien de boel weer
stinkend te krijgen om de schande te vergeten en uit te wissen!
De dagen gingen voorbij en van de officiers-opleiding werd niets vernomen.
De slachtoffers begonnen zo'n vage hoop te krijgen, dat er niets van zou komen. Misschien was er een papiertje zoekgeraakt, of iemand had vergeten
de brief te versturen. Ze begonnen al aardig kijk te krijgen op militaire mogelijkheden! Hadden ze de geschiedenis van het kantinehalfje niet meegemaakt en daar ontzaglijk veel uit geleerd? Het was het halfje, dat overschoot
van acht centen als je een flesje melk betaalde, dat zeveneneenhalf kostte.
Niemand kreeg het ooit terug. De militaire kantine bezat nooit halve centjes. Maar als je twee flesjes nam en je gaf twee dubbeltjes, kreeg je maar
vier centen weerom: de bediende stoorde zich niet aan protesten, en liep
minachtend weg. Tot er een officiële klacht werd ingediend en de militaire
autoriteit aan het gedonder radikaal een eind maakte — door de prijs vast te
stellen op acht cent. Sindsdien wisten de Bosbomers, dat de mogelijkheden
in het militaire leven ongebreideld waren, hadden zij zich voorgenomen nooit
meer ergens verwonderd over te zijn... behalve dan over dingen, die redelijk
leken en toch gebeurden!
0, ze waren al hele soldaten geworden! Ze konden bijvoorbeeld ook al `verzoekje's schrijven. Ze wisten, dat je'een officier zo maar niet mocht aanspreken als je hem wat te vragen had. Die heiligschennis haalden ze allang niet
meer uit. Wanneer je de kompieskommandant iets te verzoeken had, dan
kocht je een half vel modelpapier, deelde dat netjes in tweeën, schreef er bo93

ven bij welk onderdeel van het Nederlandse leger je diende en vroeg dan in
je waardigheid van 'Landstormplichtige' je kommandant te spreken, met
vermelding van de reden, welteverstaan. Op het voorbeeldje dat een baldadige korporaal geschreven had, en dat in de loods hing, was als reden aangegeven: `Huwelijk van zijne jongste dochter'. Ze wisten ook, datje om de aan
een majoor te trekken, een half, en van een overste een heel vel-dachtvn
modelpapier moest offeren. Ze hadden trouwhartig getracht uitgerekend te
krijgen, hoeveel papier je nodig had voor een verzoek aan de Opperbevelhebber van land- én zeemacht, maar ze waren duizelig geworden van de getallen, en hadden het opgegeven. 0, ze begonnen zich werkelijk al heel aardig
in de militaire sfeer te bewegen!
Ze waren zelfs al zo ver, dat ze recht hadden op verlof. Dagen tevoren hadden ze zich er al over opgewonden. De geruchten over de duur, over het
verlenen en het weer intrekken van het eerste verlof waren niet van de
lucht en gaven het leven een ongewone prikkeling. Voor het eerst in hun
militaire loopbaan voelden zij de enorme belangrijkheid van al de vraagstukken, die verband hielden met het verlof. Hun dagen waren ervan vervuld,
's nachts droomden ze ervan. Ze schreeuwden luidruchtig hun overtuiging
uit, dat ze het zouden krijgen, maar innerlijk waren zij er lang zo zeker niet
van en beefden van angst, dat het alles loze geruchten zouden blijken, en
dat ze de eerste maand zeker nog geen aanspraak hadden op verlof.., gelijk
iedereen trouwens wist dat waar was. Maar voor de arme ouwe Bosbomers
werd een uitzondering gemaakt: zij kregen vervroegd verlof, deze troetel kinderen der overheid, en op een zaterdagmiddag stoven ze juichend de
poort uit, als een bende kinderen, die vakantie hebben gekregen. Ze maakten zotte sprongen, schreeuwden luidruchtig zonder enige aanleiding, lachten, stompten elkaar, waren uitgelaten blij: ze behoefden niet terug te komen voor woensdagmorgen.
Drie volle dagen vrij. Het was bijna verschrikkend van heerlijkheid! Drie
dagen niet exerceren! Drie dagen niet lastig gevallen worden met theoretische vraagstukken over rangen en graden, het beruchte naaizakje, de slagpin en het staartstuk. Slapen zolang je wou. Heengaan waar je wou. Met een
burgerpak aan door de stad sjouwen en alle officieren lekker straal negeren.
Het leek een droom. Drie dagen! Zondag... Maandag... Dinsdag... Dinsdagnacht niet te vergeten.., daar kwam geen eind an!
Frank van Wezel genoot zijn vakantie in een stemming, die hij sinds zijn kinderjaren niet meer gekend had. Het was zo overstelpend heerlijk 's morgens
tegen de dag aan te kijken en er niets militairs in te ontdekken. Hij sliep
lang, boemelde doelloos door het huis, lag lui te lezen op de divan, schreef
's avonds wat aan zijn allengs berucht wordend `Dagboek van een landstormman', goedmoedige, olijke dingen, zonder bitterheid, want voor bit94

terheid was er in zijn bevrijd gemoed geen plaats in die verrukkelijke, ongekend zalige dagen...
Maar ze gingen toch voorbij, en sneller dan hij voor mogelijk gehouden had.
Hoe bestond het, dat drie volle dagen zo bespottelijk snel konden voorbij
vliegen? Hij zat er juist verbouwereerd met zijn vrouw over te delibereren,
dinsdagavond tegen half tien, toen er gebeld werd en Frank, over het balkonnetje kijkend, een soldaat op de stoep zag staan.
`Wat nou?' zei hij verwonderd, en amikaal riep hij naar beneden: 'Hé! vetlap!
wat motje ?'
Het gezicht van het veldgrauw had hem aanstonds in de sfeer gebracht.
De `vetlap' keek omhoog, helemaal niet beledigd, en riep terug: `Ordonnans!
Een bericht van de kompieskommandant!'
`Kom bij je!'
En even later kwam hij met een somber gezicht de kamer weer in, een ver
briefje in zijn hand. Cor was geschrokken, vroeg: `Wat is-t-er ?' -fromeld
`Mooie boel!' gromde Frank en voegde er een woord bij, dat hij voor enige
weken nog nooit in huis gezegd had. `Morgen afreizen naar de officiersopleiding. Uitgezocht op de laatste avond van je verlof moeten ze je zo'n
heilsbode sturen, de ongelukken!'
`Ze hebben je misschien je verlof niet willen bederven', veronderstelde Cor
menslievend.
Frank grijnsde vol weerzin, en klopte haar goedkeurend op de schouder. `Braaf zo', zei hij, 'respekt voor je inzicht in de edele bedoelingen van
onze welwillende overheden. Jij kent ze.'
`Nou, waarom denk jij dan, dat ze 't gedaan hebben?'
`Ze zullen wel niet anders gekund hebben', zuchtte Frank gelaten. `Ze kun
nooit anders, de stakkers. Nou... dan zullen we maar es bij mekaar gaan-ne
pakken, wat we nodig kunnen hebben in dat godvergeten gat aan de Zuiderzee. Een ding verwondert me maar.'
`Wat dan?' vroeg Cor argeloos.
`Dat die ordonnans niet morgenochtend om vier uur is komen luien', grinnikte Frank. `Was veel meer in stijl geweest. Maar de suffers kennen d'r
eigen stijl niet eens, god zal me bewaren!'
Het werd maar een trieste inpakkerij. En de gedachte, dat Frank nu ver van
huis ging, begon eerst langzaam door te dringen tot Cors bewustzijn, en zij
werden er geen van beiden vrolijker op. Ze konden geen van beiden goed slapen, woelden om en om in 't broeiwarme bed, maar hielden zich voor elkaar
slapend, omdat ze niet goed wisten wat ze zeggen moesten. En 's morgens
was het een moeilijk afscheid, dat hun even met een vleugje weemoed herinnerde aan het afscheid op de ochtend van Franks inlijving bij de landstorm.
Toen wisten ze tenminste, dat ze elkaar iedere dag zouden zien. Nu ging
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Frank echt weg, naar een verafgelegen plaats, en het zou mooi zijn, als hij
eenmaal in de week thuis kon komen. Cor huilde zachtjes. Frank troostte
haar, herinnerde haar aan de soldaten uit de oorlogvoerende landen: die
moesten wel anders afscheid nemen van vrouw en kinderen! Het was immers allemaal maar kinderspel, dat soldaat-zijn van hem. Ze moest de werkelijkheid zien zoals ze was, en het verband van de dingen, en blij zijn, dat
hij enkel maar naar een officiersopleiding ging. 't Was toch waarachtig zo
tragisch niet! Nee, dat was het ook niet, maar hij voelde zich toch zelf ook
danig in zijn wiek geschoten, en stapte met een bezwaard hart naar de tram.
De verontwaardiging onder de uitverkorenen voor de verheven rang van
officier was zeer groot. Ze hadden allemaal op het laatste nippertje bericht
ontvangen. Voor lui als Frank was dat niet zo verschrikkelijk: die pakten
hun boeltje en waren gereed. Maar onder de slachtoffers waren verscheiden
mensen, die grote zaken dreven en die door hun onverwacht vertrek lelijk
in de knoop zaten. Zij gingen aanstonds de kompagnieskommandant te spreken vragen en protesteerden tegen hun plotseling vertrek. Waarom hadden
ze niet een paar dagen althans te voren gewaarschuwd kunnen worden? Ze
konden zo niet uit hun zaken weg! Er was heel wat te regelen, te bespreken
met kompagnons en personeel! De kompieskommandant haalde de schouders op: hij kon het ook niet helpen, wel? Hij had zijn bevelen en handelde
daar naar. Het was lam, maar de dienst ging voor in deze belabberde tijden.
En zonder veel praatjes boende hij ze zijn bureau af en gaf ze de raad, te zorgen, dat ze gereed waren om de trein van half elf te halen.
Mopperend en schimpend, met humeuren om bang van te worden, scharrelden ze dan hun boeltje bij mekaar, sloten hun kistjes en koffers, rookten
verwoed en zaten in kluitjes bij elkaar te foeteren en te bewijzen, dat die
flauwe kul hun god weet wat kostte, vervloekten de stomme militaire knullen, die zonder enige eerbied voor het ekonomisch leven van deze moeilijke
dagen maar snertmaatregelen namen en de boel nog liederlijker in de war
schopten, dan ie toch al was. Alles in het nadeel van het vaderland, waar ze
dag en nacht hun grote mond vol van hadden, en van welks werkelijke belangen ze geen snars benul hadden, geen aasje, geen bal begrip. Ze zagen er
zo somber en ontroostbaar uit, dat zelfs de kameraden, die exerceerden, terwijl zij zaten te kankeren, in de tussenpozen de moed tot hatelijkheid ver
-loren
oprecht met hen meetreurden en scholden.
Tegen tien uur kwam de christelijke schoolmeester, die de enige vrijwillige
adspirant-officier was, de sekties langs en verzocht de kollegaas, zich klaar te
maken: de kompieskommandant had hem opgedragen, de leiding van de
troep te nemen en de afdeling veilig in Harderwijk af te leveren op het uur
dat de reiswijzer aangaf.
Verstomd keken de mannen het kleine, zenuwachtige kereltje aan. Wat? Hij
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zou hun kommandant zijn? Ze fleurden een beetje op door die dwaasheid, en
de gedachte, dat ze hem heel de weg over zouden kunnen negeren en uitlachen bracht in eens weer een beetje zon in hun gemoed. Wat een kakkerlak van een ventje! Ze begonnen alvast met nederig te zeggen: `jawel,
kap'tein! Best kap'tein. Zal voor gezorgd worden, overste, tot uw orders!'
En toen hij dat blijkbaar volstrekt niet aardig vond, knapten ze nog een
beetje meer op en berekenden, dat ze een prettige reis konden hebben, als ze
het een ietsje verstandig inpikten... Het wonder van de massageest had hen
weer te pakken, en met verbazingwekkende eensgezindheid, waar ze helemaal geen afspraak voor hoefden te maken, was vastgesteld, dat de vijand
voor vandaag die kwiebes van een geleider zou zijn, en ze zouden hem ongenadig aanpakken! Het zou een klucht worden, waar ze allemaal danig hun
rol in zouden spelen. Achter de rug van het verdwijnende kommandantje
met zijn bundel officiële papieren eigenwijs onder zijn arm, begonnen ze al
te proesten van pret.
Er werd een zeer hartelijk afscheid genomen van de meer bevoorrechte kameraden, die op Entos mochten blijven, in het zalige Amsterdam, dat hun
nooit zo schoon en begeerlijk geleken had als in dit trieste uur van vertrek.
Frank drukte zijn goede vriend de bootwerker stevig de hand, en zei: `Nou,
jong, hou je maar goed!'
`Een klap op je snoet, die zeer doet', rijmde de onverbeterlijke dichter weemoedig. `Zie maar gauw een paar sterren te krijgen, maat, en wor dan mijn
luitenant. Zellen me-n-een fijn diensje voor mekaar boksen.'
"t Zal aan mij niet liggen, as je me ooit met sterren op m'n kraag ziet',
dreigde Frank. `Ik bén nog geen officier!'
`Maar je word 'et', voorspelde Van Wezep. `Ze beginnen allemaal met de
pest in te hebben en 'et te verdommen. Maar dat helpt niks: 't is toch wel
lekker om de meneer uit te hangen.'
Hij zag dat Frank ontstemd keek, en voegde er vergoelijkend aan toe: `Nou
ja, dat zeg ik nou niet op jou... maar je zal es zien hoeveel d'r volhouen, as ze
eenmaal op die school zijn. Afijn, wat lazert 'et ook: d'r zijn genoeg rotkerels
onder de officieren: laat er ook es wat mensen bij zijn, ken nooit geen kwaad!'
`Door je neus een pikdraad!' imiteerde Frank hem geërgerd, en toen schoten
ze allebei in een lach, drukten elkaar nog eens de hand en gingen ieder een
andere kant uit.
De sergeant en de luitenant kwamen de vertrekkenden ook de hand drukken en dan marcheerden ze met sombere gezichten het terrein af, de kleine
kommandant met zijn gewichtige bundel paperassen onder zijn arm naast de
voorste vier, een sjouwer met een handwagen vol koffers en kistjes achter
hen aan. Een honderd meter buiten de poort bleven ze als bij ingeving allen
tegelijk staan en zochten naar sigaren, pijpen en sigaretten. De kommandant
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keek ongerust rond en zei vermanend: `D'r mag niet gerookt worden, mannen. We moeten in de houding naar het station marcheren.'
Verpletterende blikken overstelpten hem. Niemand sprak een enkel woord,
maar niemand nam ook verder notitie van zijn schuchter bevel. Ieder stak de
brand in zijn rookvoorwerp en toen zette de troep zich weer in beweging, op
de slungelachtigste manier die zij bedenken konden. De aanvoerder keek'
om zich heen en achter zich, bang, dat er een officier zou zien, hoe zijn ondergeschikten langs de weg dweilden. Maar er was niemand te zien, die er
op kon loeren hem een douw te bezorgen. De mannen begonnen onaangena-me opmerkingen te maken over dienstkloppers en verwaande kwasten, die
dachten, dat ze volwassen mannen als kleine jongens konden behandelen.
De onthutste bevelhebber merkte schuw op, dat ze toch moesten bedenken
dat ze in de ' houding liepen en dus niet mochten praten. Honende lachjes
waren het povere resultaat van deze logische opmerkingen. De grote kerels
hadden een kinderlijk plezier in zijn klaarblijkelijke angst, en enkelen begonnen - genoeglijk te neuriën, juist hard .genoeg om hem te doen vrezen, dat
ze aanstonds luidkeels zouden gaan brullen. Hij zag rood van verlegenheid,
wist met zijn figuur geen raad, durfde niet meer luid te bevelen of dreigen,
en liep kaarsrecht, stram militair, naast het voorste gelid, als had hij de flauwe hoop, dat zijn ferm voorbeeld de slungelende troep tot beter gedrag zou
opvoeren. Maar het was hopeloos mis. Ze grinnikten en wezen hem elkaar
aan, en vroegen beledigende dingen over de staat van zijn verstand, hadden
het over kakkerlakken van ventjes, en over kleinekinderen, die op een grotemans-kakhuis gingen zitten en door de bril zakten. Ze raakten immers al
heel aardig thuis in de vocabulaire van het soldatenvolk!
Bij het station gaf de geleider te kennen, dat de mannen naar de bagageloods
moesten gaan om voor de koffers en kisten te zorgen. Toen werd Van der
Kamp, een reus uit de sektie waaruit ook de aanvoerder stamde, woedend
en vroeg op volmaakte ruzietoon: `Zeg, waar zie je ons voor aan? Ben jij de
verantwoordelijke leider van de reis, ja of nee ? Jij hebt te zorgen, dat wij en
onze bagage veilig in Harderwijk komen, snap je ? Dat staat in je reisbevel of
hoe dat ding anders heet. En wij hebben enkel maar te reizen onder jouw op-zicht. Jij zorgt voor de bagage en wij gaan 'et bier in de wachtkamer proeven. Je hebt nog een kwartier om het zaakje voor elkaar te brengen. Ga mee,
jon ges ... hij speelt 'et wel klaar.'
De leider protesteerde zwakjes, maar niemand luisterde naar hem. Rustig
en één van zin stapten ze weg, het station binnen en lieten hem alleen met
de stapel bagage. Misschien vloekte hij inwendig, hoewel dat tegen zijn beginselen en aard was, maar hij durfde de verantwoordelijkheid niet aan en
verdween mopperend in de bagageloods, terwijl de anderen meesmuilend
in de wachtkamer bij elkaar zaten en op zijn gezondheid dronken.
-
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Op hun gemah slungelden zij het perEon op , i trokken de onwelwill endeaan
van een paar joiige fficiertjes, mair hun onverschillig uiterlijk wa s-dacht
van dien aard, dat de gechoqueerde jongelieden het raadzaam oordeelden
maar lievereen andere kant op, te lcijken Zonder te wachten op'hun bevel
hebber zochten ze een coupé enklommen er in. Een soldenier, die an verlof
terug kwam, koQp hij hen en vroeg aastopdswaar ze naar tqe,moesten met
hun hele zwilçkie bij zich. ^-liji,fichtten hem. kanieraa4sehappel ijkine
,^_ n dé,
manij met ben te doen. En toen hij hQprdç, datç wachttçi op hun
e, gezet hadden, wreefhijzickde bank.
kommandant. en ioe ze dieaan hçtwrk
den, spuwde een lange straal pruimesopover het perron en.. toQnde zich in
alle opzichten tevreden met hpn mannelijk gedrag.
Even vpor detijd van yertrekken kwam de kleine aanvoejder met zijn onaf
scheideijke papieren zwetend en; blazer aanhollen keek schichtig oieval
rord naar, zijn troep en sprong haastig hnn cnupé.hinri; toen hij hen ten
slotte ontdekt had., De vreemde eend spropg in 4e hotsding, ndueerde en
zei beleefd: 'ik heb hier, ï ook miar een. zacEt bankje opgezocht, kontman
dant, met uw verlof. Kan ik tot,A
xn4ereizen assieblief?'
'De geplaagde kommandant gaf he m gcen asern, viel uitgeput op debank
en bronk pnvriendeljk woorden, tetwijl hij het zweet Van zijn gezicht
Wiste De adspirant-oLllcieren bgonnen hem dadelijkachterdochtig en zön
der enige beleefdheid naar zijn daden in de bagageloods te vragen:of ie ge
zorgd had da alles meekwam? wantze waren niet vanplanom met zich te
laten solJen Alije kommaixtant was,dan had jede verantwoordelijkheiden
hij moest niet denken, dat het een lolletje was
de aange
blafte met de hand; 't was allemaal in-oxde
'O',zeienze, metnog een beetje wraalczuehtige intonatie, 'o, da's maar goed
ook.
De kommandan; zuçhtte, en de verlofganget zeiraadselachtig 'J't valt
niet mee o nz boyçn je hfa te wittenmeteen.tandebortel, en dan, te zorgen
dat je de spetten niet in je ogen krijgt.'
De aangesprokene keek bn scbaapaehtig verbaasd aan maarhii bemoeide
zich al nietmeer met hem, aanv atkle een satviaantje yan eetider, andere
medereizigers en was weldra verdiept in een beschrijving van het militeire
leven inAmersfoort, een pokkepl*tsnaar hij becerde, met een dienst om
d'r een op toe te geven, teringvreten, en een stel donderhonden van ofl1ciem
ren, die nognietgoed genoegwaren pn de laodienrnee tedweilencHijhad
zeer vele en jçrnchtigeklachtcnen wist voer lleelingen enomstandighe
den namen, die de nieuwelingen in de miJitaie aunosèer in een durende
verbazing hielden çn waarvanzij matçloos genoten. Het was Eun eersteaan
ralçing met het nvervaiste veldieger, en het arnaakte hun buitehgewoon.
Toen hij in AmersfoortuitgeStapt was, lachtenzi.i nog langom zijn termino,
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logic en probeerden zijn ruwe intonatie na te doen, maar zij moesten erkennen, dat ze met z'n allen nog maar een erbarmelijk stelletje dilettanten
waren.
Het was een lange, en warme reis. Hoe verder ze kwamen, hoe meer de
stemming daalde. Gedachten aan thuis en aan Entos kwamen al dringender
op, en zij praatten zachtjes over wat de jongens op Entos nou deden, en wat
die zeggen zou en die, en hoe beklagenswaardig zij waren, dat ze geen deel
meer hadden aan dat leven. De onbekendheid van de nieuwe omgeving en
de gewoonten daar verontrustte hen. De naam Entos begon al een zekere
tedere klank in hun mond te krijgen. Met verwondering merkten ze op, dat
hun officieren allemaal aardige, meegaande kerels waren geweest, mensen
wat je noemt, jonge mannen, maar met begrip van de toestand en die niet
van laffe pesterij en flauwe kul hielden. En ieder hunner kwam uit de prettigste sektie van heel de grote kompagnie, en al de lotgenoten waren plezierige
jongens, joviaal in de omgang, geestig en onderhoudend, echte kameraden.
De sektiegeest werkte nog wat na; ze bleven in groepjes van twee en drie
verdeeld, maar er kwam toch al toenadering: ze zouden in Harderwijk met
z'n allen Amsterdam vertegenwoordigen.
Toen ze eindelijk in Harderwijk aankwamen, was het al ver in de middag en
onbarmhartig heet. Hun tong lag verdroogd in hun mond, en zij waren
hongerig en moe.
Buiten drong de kommandant er op aan, dat zij in het gelid gingen staan: de
kazerne, waar ze moesten zijn, was vlak bij en ze werden met deze trein verwacht... natuurlijk zou er naar hen uitgekeken worden... en ze moesten dus
netjes, militairement de poort binnen marcheren. Zijn stem klonk overredend en een beetje angstig. De mannen hesen hun uitrusting om, gooiden
het geweer aan de schouder en gingen tot zijn verbazing gewillig in 't gelid
staan. Maar ze keken om zich heen en een gefluister ging door de troep, dat
de kommandant volstrekt niet aanstond. En daarom kommandeerde hij
haastig: `Geeft... acht!'
Wonder boven wonder sloegen ze klakkend de hielen tegeneen en stonden
stram in de houding. Het gelaat van de kommandant klaarde op. Hij voelde
zich zekerder van zijn zaak en keek met enige trots naar zijn goed gedisciplineerd troepje. Scherp klonk zijn volgend bevel: `Met vieren, rechts uit de
flank... mars!'
De mannen knikten welwillend: het was een heel aardig kommando! Alleen
strookte het niet met hun bedoelingen, en tot hun spijt konden zij er dan
ook niet aan voldoen. Met ferme pas marcheerden zij recht voor zich uit,
zonder te letten op de heftige protesten van hun bevelhebber en achter elkaar verdwenen zij in de herberg aan de overkant. Verbijsterd over deze
nieuwe ramp liep de zenuwachtige geleider achter hen aan, trachtte hen te
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overreden, weer naar buiten te gaan: ze moesten toch bedenken, dat ze verwacht werden... met deze trein.., het stond in de papieren... hij kreeg er de
last mee... hij zou rapporteren, dat ze niet gewild hadden... dat het zijn
schuld niet was. Maar hij kreeg hen enkel tot een honend gelach en de opmerking, dat een bevelhebber altijd en voor alles aansprakelijk gesteld werd.
Zij waren maar onverantwoordelijke pionnen en hij was de hand, die het spel
bestuurde. Als het mis liep, moest hij maar zien, hoe hij zich er uit draaide.
Zij hadden honger en dorst. Zij moesten eten en drinken. Zij konden het
niet helpen, dat hij hen niet behoorlijk van voedsel en drank voorzag, en
tegen zijn voortdurende protesten in begonnen ze een heftig debat over de
vraag, of ze soms hun eigen vertering hier moesten betalen? Hij was toch
zeker de aanvoerder, en ook aansprakelijk voor de menage? Het zweet brak
de arme, geplaagde kommandant uit. Maar hoe hij vroeg, smeekte en dreigde, de landstormers bleven onvermurwbaar, bestelden koffie en broodjes,
aten en dronken in alle gemoedsrust, namen nog een potje bier voor de goede spijsvertering en rookten behaaglijk een sigaartje voor de gezelligheid.
En het was meer dan een uur na de aankomst van de trein, dat ze zich bereid
voelden om hun geleider naar de kazerne te volgen.
Met bevend hart liet deze hen op het voorterrein staan en ging op zoek naar
iemand, die hem zou kunnen zeggen, waar hij zijn mensen moest afleveren.
Hij sprak eerst een korporaal, toen een sergeant beleefd aan, maar allebei de
hoogwaardigheidsbekleders haalden hun schouders op, keken even naar de
troep adspirant - officieren, die op hun geweren leunend onverschillig wacht"
ten, wat er gebeuren zou, en gingen onbewogen huns weegs. Eindelijk
doemde er een officier op uit een der gangen van het nieuwe en zeer onherbergzaam lijkende gebouw, en na enige aarzeling stapte de kommandant resoluut op hem toe, sloeg ferm de hakken tegen elkaar en vroeg hem inlichtingen. De luitenant dacht even na, wees op een deur en zei wat, waarop de
geleider de deur binnen ging en er na vijf minuten weer uit kwam: zonder
papieren, maar met een beduusd gezicht.
'Wel'? riepen de wachtenden. `Waren we veel te laat?'
`Daar hebben ze niks van gezegd... D'r was een sergeant- majoor... die heeft
de papieren ingenomen. We moesten maar zien, dat we een slaapplaats vonden voor vannacht, zei ie, boven in gebouw A. D'r was niet op ons gerekend
met de menage.'

`Natuurlijk niet!' hoonden de aangekomenen. `Stel je voor, dat er es wel op
gerekend was! Nou? En wat moeten we nou? Op een houtje bijten tot morgenochtend soms?'
De kommandant stond er verlegen bij. Hij wist ook niet, wat er gebeuren
moest.
`Ga dan terug!' brieste woedend een der misdeelden. `Ga ze vragen of we op
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rijkskosten in de stad - mogen eten vandaag! Vooruit! jij ben toch de kommandant!'
Maar de kómmandant vond, dat het nou welletjes was. Hij draaide zich om
en ging het gebouw A binnen om te zoeken naar een slaapplaats. 'En de
overigen volgden hem, hevig schimpend, om hetzelfde te doen.
De Amsterdammers bleken de eerst aangekomenen van de adspiranten. Een
korveeër-kamerwacht lichtte hen in, dat ze idioot vroeg waren: ze hadden
evengoed vannacht kunnen komen, want niemand rekende er op, dat ze
hier al zo vroeg zouen komen aanzetten. Toen vervloekten ze hun geleider
tat in de diepste diepten der hel, en zijn opmerking, dat hij dat toch ook niet
geweten had, -maakte volstrekt gein indruk op hun verstokte gemoederen.
Ze smeten hun rommeltje neer op de kribben, vroegen de korveeër er een
oogje op te houen, beloofden hem een fooi en vroegen hem bijzonderheden
over het leven hier in dat vervloekte oord.
De man bleek zeer welwillend. Hij vertelde, dat het hier een reuzerotzooi
was. Het eten deugde geen lazerij. De kompieskommandant was gek, en de
ene luitenant, die over hen zou bevelen, was de gruwelijkste beul, die ooit
geleefd had. De sergeants waren allemaal dure sokken, maar overigens rede
wezens. De dienst was onmenselijk zwaar en stinkend vervelend. Ze-lijke
hadden zeven maanden de tijd om sergeant te worden. De heren van de opleiding hoefden geen kamerwacht te spelen; dat deed hij met een stelletje
kameraads: afgekeurden voor de velddienst. Als de heren iemand nodig hadden om hun schoenen en - uitrusting te poetsen, hield hij zich aanbevolen:
voor een gulden inde week waren ze overal af. En de heren van de opleiding
huurden altijd kamers in de stad om er 's avonds te zitten. Maar als ze er
een hebben wonen, moesten ze gauw zijn, want er was geweldig gebrek aan
kamers. Ze konden nou meteen wel gaan: niemand was verder op hun aan
-wezighd
hier gesteld. Morgenochtend begon de dienst pas.
Met deze weinig aanmoedigende inlichtingen slenterden de adspiranten de
kazerne uit, de weg op naar de stad. Frank van Wezel liep met zijn sektiegenoten, de tandarts Mertens en de student Kant, en ze besloten te proberen
met z'n drieën een kamer te huren. Het viel niet mee: er waren maar weinig
kamers meer vrij en de mensen, misbruik makend van de militaire overstro ming, vroegen fantastische prijzen. Maar eindelijk gaf een verhuurster, die
geen kamer over had, hun het adres van een kennis, die nog nooit verhuurd
had, maar misschien nu wet een kamer wou afstaan. Zij liepen er haastig
heen en een half uur later hadden zij een kamer gehuurd, die er gezellig uitzag en waar ze hun vrije tijd zouden kunnen doorbrengen. Een thuis na de
dienst. De juffrouw washed vriendelijk, een beetje timide tegénover de drie
vreemde soldaten, die gauw officieren zouden zijn. Ze begonnen met thee te
drinken in hun nieuwe domein, : en wandelden daarna nog even door het
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stadje, dat opgepropt vol -leek met soldaten en Belgische geinterneerden van
alle rangen. Ze wandelden - langs -de Zuiderzee en vonden eensgezind, dat 'et
niet haalde bij de Zuiderzee: zoals - die zich biij: Amsterdam vertoonde. Am-sterdam... Daar ginder ergens. naar het .Noord-westen moest het liggen,
Amsterdam... De naam liet zich. 7.o .gemakkelijk uitspreken, en toch was .het
iets als uit een sprookje, iets uit een ander leven, uit een ver verleden.., uit
een droom... iets van fantastische schoonheid en heerlijkheid. Amsterdam., p
zalig oord. Waren ze er van morgen nog- geweest ?. Ondenkbaar! Mismoedig
slenterden ze terug naar de kazerne, en vonden daar hun lotgenoten, heftig
scheldend op Harderwijk, lofzangen zingend op Amsterdam, die heerlijke,
onvergelijkelijke stad, het puikje van alle steden, de enige stad in Holland
waard om genoemd te worden. Zelfs de schoolmeester, die hun die dag aan
zong verlegen mee in het koor en de anderen keken hem goe--gevordha,
dig aan: ze hadden hem al weer vergeven, dat ze hem onderweg zo gruwelijk genegerd hadden. Och, wat waren ze kinderlijk ongelukkig! Wat voelden ze zich misplaatst en beledigd, dat zij, volbloed Amsterdammers, naar
hier waren overgeplant, naar dit stinkende, kleine nest, met zijn slechte
naam van kolonialen -ronselarij, gerookte Zuiderzee-bokking en bekrompen
kleinsteedsheid.
Er waren nieuwe groepen gekomen: grenadiers en jagers uit Den Haag, die
er niet half zo genoeglijk en joviaal uitzagen als de Amsterdammers. Ze zaten keurig in hun uniformen genaaid. Vele droegen buitensporige ballon broeken en sterk getailleerde, fijn laken tunieken, die in hoge mate de verontwaardiging der Amsterdammers opwekten. Ze zwoeren, dat ze alles in
het werk zouden stellen om bij elkaar te blijven, niet gemengd te worden
onder die verwijfde knullen, die buitenmodel uniformen droegen, net of ze
liefhebberij in de dienst hadden... de windkappers. Er werd al gemompeld
van houten hammen, en een abonnement bij de banketbakker op lege taartendozen, aardappelen halen in een vioolkist en een genrèkt sprèkje.
Er liepen vreemde sergeants over de chambree en een opschepperig luitenantje met een geweldig rinkelende sabel kletterde rond en dwong ze ieder
ogenblik in de houding te springen. Beneden waren een troepje luidruchtige
en zeer boerse rekruten aan 't voetballen, en ze begrepen niet, hoe iemand zo
vrolijk kon spelen in dit van god vervloekte nest, in deze triest-muffige
kazerne-atmosfeer, die hen drukte als met centenaarslasten.
Toen viel langzaam de grauwe avond, en in de rommelige chambree kwam
het naargeestige licht van een akelig klein en onzeker gasvlammetje. En
vroeg gingen de ontwortelde landstormers onder de wol in de ijzeren krib
pogend te slapen, een gevoel in het hart of ze nu eerst definitief uit hun-ben,
gewone leven waren weggerukt en nog nooit zo ongelukkig geweest waren,
noch ooit weer zouden worden.
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Frank van Wezel lag uren en uren wakker, woelde om en om in het kleine
bed, dacht aan thuis en aan de avonden, die waren vooraf gegaan, en voelde
zich zeer grimmig en zeer hopeloos gestemd. En vlak bij zijn oor lag de student op ondenkbaar afschuwelijke en benauwde wijze te snurken. Frank
meende, dat zijn lotgenoot door akelige dromen gekweld werd, en wekte
hem goedig. En toen kreeg hij een uitgezochte verzameling vervloekingen
naar zijn hoofd en de bedreiging, dat de gewekte hem zou vermoorden, als ie
't nog es waagde, hem te storen. Diep gegriefd sliep Frank eindelijk in...
kort voor de hoornblazer buiten, om vijf uur 's morgens, de reveille blies, en
de nieuwe troosteloze dag begon.
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Het waren maar beroerde dagen, die eerste tijd op de ofcierschool in Harderwijk. Het hele, reeds vertrouwd geworden aanzicht van het militaire leven was hopeloos anders geworden. Hier was geen sprake meer van gemoedelij kheid, van een zekere welwillendheid, een uitzonderlijk tegemoetkomen
aan de nood der oude landstormers. En daar waren zij op Entos zozeer aan
gewend geraakt, dat zij triest verwonderd stonden tegenover de wrede
eisen van het streng militaire leven. Ze moesten precies om vijf uur 's morgens uit de wol. Dan zich wassen in het algemene, kil-natte waslokaal. Om
zes uur werd het ontbijt gebracht: soep en voor ieder twee sneden bruin
brood. 0, die soep... Soep, 's morgens om zes uur! Dat was om te beginnen
al een heel wonderlijke gewaarwording. Maar het wonderlijkst leek het hun
toch, dat dit zonderlinge brouwsel soep genoemd wenste te worden! Het
zag geelachtig wit, ziekelijk bleek en waterig. Onderin waren voor de vluggen
wat rijstekorrels te vissen, en verder dreven er vreemdsoortige velletjes in
en kloddertjes drillig vet, die er te vies uitzagen om door iemand op prijs
gesteld te worden, dan ook zorgvuldig uit de nattigheid gevangen en naast
de borden op de withouten tafel gedeponeerd met de stereotype uitroep:
`Weer een vetlel!'
Baldadigen probeerden om deze kledderige soepdelen in andermans hals te
mikken. Dat was trouwens het enig aardige dat ooit iemand aan de ochtendsoep ontdekken kon. Overigens werden er breedvoerige discussies gehouden over de herkomst van dit soldatenvoedsel. En ze kwamen nog al tot
wonderlijke, verontrustende en vrij walgelijke konklusies, waarbij het afdruipende water van de wanden der chambrees, en de goten buiten een belang
rol speelden, om van de latrines maar helemaal te zwijgen. En de smaak-rijke
in de veelgeprezen soldatensoep ging er langzamerhand volkomen uit: de
gamellen gingen onaangeroerd naar de keuken terug.
Er waren nog wat Amsterdammers bijgekomen uit andere depots, en zij
hadden zich bijeen weten te houden in één kamer, aangevuld met enkele
Alkmaarders, een Haarlemmer, een Zeeuw en een hoofd van een school uit
Brabant. De vreemden werden geduld, goedig en een beetje uit de hoogte,
maar ze hadden niet veel te vertellen, en als er over Amsterdam gesproken
werd, verwachtte men dat zij bescheiden zouden zwijgen. Het was de kamer
van de Amsterdammers, en die eisten eerbied voor het verblijf van de verhevenste burgers, waarop Nederland zich mocht beroemen.
De dienst begon om zeven uur. Met een half uur lichaamsoefeningen. Dat
waren zeer geraffineerde oefeningen, erop berekend om alle spieren van het
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lichaam een hevige beurt te geven, snel achtereen, deugdelijk en grondig.
Het bleek, dat in soldatentaal deze bezigheid heette: `de kerels een poot
uitrukken'. Het waren vermoedelijk zeer gezonde oefeningen, maar ze waren
beestig vermoeiend en werden besloten met een looppasje het hele voorterrein van de kazerne rond. Als er daarna `ingerukt... mars!' gekommandeerd
werd, vielen de landsvormers uitgeput neer waar ze stonden, vloekend en
kermend, het ogenblik verwensend, waarop ze in dit vervloekte gat gekomen waren. Degenen met een snelle spijsvertering jankten alweer van de
honger na het schamele ontbijt en sleepten zich naar de kantine om een Verkades korstje te kopen of een stuk chocola.
Om acht uur vingen de verdere oefeningen aan: exercities, met en zonder
geweer, aanslagen maken, bajonetvechten, afgewisseld met hartverheffende
theorielessen over het `Reglement Infanterie I', de velddienst, de garnizoensen de inwendige dienst, het seinen met vlaggen en armen, en .alle verdere
belangwekkende zaken, die aanstaande officieren in de puntjes moeten kennen. Ze kregen een stapel in glimmend zwart linnen gebonden boekjes,
waar al deze onderscheiden krijgskundige wetenschappen grondig in behandeld werden en men verzocht hen, die 's avonds in hun vrije uren degelijk te
bestuderen. Maar de eisen voor een sergeantsexamen zijn niet bijster inge
wikkeld voor mensen, die geleerd hebben, methodisch te studeren en daar
ze zeven maanden lang zich moesten voorbereiden op dit geweldig onderzoek van hun militair geweten, maakte niemand haast met de studie en bleven de reglementen buiten de theorie-uren vreedzaam sluimeren in kastje
en kisten.
Het was een zeer gemengd gezelschap, dat daar door de toevalligheden -der
wetgeving bij elkaar gekomen was: advocaten, ingenieurs, stuurlieden, studenten, die wat laat waren met hun promotie, schilders, letterkundigen, musici, een doctor in de kunstgeschiedenis, onderwijzers, kantoormensen, han
een bankdirekteur, een toneelspeler en nog wat anderen uit intellek--delsui,
tuele beroepen. Maar ze droegen allen het grauwe 'werkpakje en als ze bij
banken voor een of andere theorieles, leken ze meer op tucht---enzatopd
huisboeven dan op iets anders. En dat voerde dan soms tot zonderlinge
konflikten —
De luitenant... 0, die luitenant van de Amsterdammers!
Hij was een piepjonge luitenant, zo van Kampen gekomen. Alles aan hem
blonk nog van nieuwheid. Hij had het gezicht van een onbeduidende baby,
maar de ziel van een grimmige ijzervreter, en al het militaire vereerde hij
met vurig-brandende devotie. Zichzelf vergat hij bij deze eredienst niet.
Men vertelde, dat hij zelfs sterren droeg op de kraag van zijn pyjama, en dat
hij ging slapen met zijn sabel omgegespt. Hij had waterige blauwe ogen en
een roze gezicht zonder een spoor van een knevel, en dat was een van de
-
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wormen, die knaagden . aan zijn mannenhart. Hij was geboren voor held en
had het uiterlijk van een argeloze kleine jongen. Maar daartegenover kende
hij dan ook alle knepen en streken; waarmee men zichzelf gehaat en de soldaten het leven ondraaglijk maakt. Hij zag er altijd uit of ie zo uit de winkel
kwam, spiksplinternieuw, - glimmend en schitterend van top tot teen, en de
Amsterdammers vonden hem onverdraaglijk. En de tweede dag gaf hij hen al
een lesje in militaire opvattingen en de kennis van zijn karakter, dat vrijwel
afdoende was.
Hij gaf theorie over de krijgsdienst te velde. Hij deed dat op zijn gewone
manier: de mannen zaten op lage banken in de ene helft van de chambree,
hij zelf liep heen en weer, met zijn kepi op, bij elke stap kletterend met zijn
sabel op de stenen doorloop, pratend met scherpe kraakstem, het hoofd gewend naar de kamerhelft, waar de nietswaardige rekruten... niet zaten. En
hij vertelde iets over de behandeling van vijandelijke gewonden.
Toen verhief een der rekruten zijn stem en interrumpeerde: `Nee luit', dat
-
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mag niet!'...
Alleen iemand, die het genre kent, kan zich flauwtjes voorstellen, wat er bij
die interruptie omging in het gemoed van luitenant Laagboom. Hij werd
een beetje bleek, bleef staan, wendde het gelaat naar de rekruten en vroeg
meer dood dan levend: ' Wie zei daar wat?'
De man, die geïnterrumpeerd had, een reus van een vent uit het Noorden,
stond op en antwoordde: `Ik, luit'.
De luitenant verbeet zijn gevoelens zo goed en kwaad als het ging, en
vroeg: 'Wát'zei je ook weer?'
`Ik zei, luit', dat wat -u zei, niet mocht.'
`Niet mocht? Niet mocht? Wat weet jij daarvan?'
"t Is in strijd met het Volkenrecht, luit'.'
De luitenant werd nog een nuance bleker. Daarop zwol plotseling zijn zuigelingengezicht in donkerrood aan, en hij blafte: `Het Volkenrecht? Wat wou
jij mij vertellen van het Volkenrecht? Ik heb aan de krijgsschool een speciale
studie gemaakt van het Volkenrecht.'
Nu had de onaanzienlijke rekruut, verpletterd, behoren te zwijgen. Dat had
althans luitenant Laagboom verwacht. De rekruut nochtans antwoordde
met vlakke stem: `Ik heb de laatste vijfjaar niet veel anders gedaan dan een
speciale studie maken van het Volkenrecht, luit'.'
De luitenant vond dat blijkbaar nog al zonderling en ongeloofwaardig. De
andere rekruten zwegen en keken uiterst belangstellend toe. Het konflikt
had hun volle goedkeuring.
Na een korte pauze vroeg de luitenant: `Tat ben jij in 't burgerleven ?'
`Ik ben advokaat en prokureur, luit'!' deelde de rekruut bescheiden mee.
Er was een lichte vreugde te konstateren onder de landstormers. Heimelijk
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gegrinnik voer door de rijen. Er werden .handen gewreven en sommigen
kregen een hinderlijke hoestbui. Ten overvloede voegde de advokaat en prokureur er nog aan toe: `Wat u zei, is in lijnrechte strijd met artikel zoveel van
de Berner Conventie, luit'.'
Er kwamen zachtzinnige uitroepjes: `Hoe is 't mogelijk ?' `Brutaliteit van
die Berner kerels!'
De luitenant stompte met zijn sabel op de onschuldige vloer en brulde:
`Stilte!'
Het scheen, dat iemand nog iets op het hart had.
`Kiezen op mekaar, godverdomme!'
De kiezen zaten en bleven op mekaar. De luitenant keek aanmatigend de
klas rond. Iedereen brandde van nieuwsgierigheid, wat hij nu nog te vertel
zou hebben. Het was trouwens heel eenvoudig. Hij zei: `Kijk es, man...-len
jij bent de rekruut en ik ben de luitenant... Dat geeft de verhouding voldoende aan. As ik zeg dat iets zus of zo is, dan kan je dat gerust op mijn gezag aannemen. Begrepen?'
`Ja, maar, luit" ... begon de verbijsterde advokaat.
`Niks te jamaren!... dank je!'
Dank je... Dat betekende: zitten en kiezen op mekaar... Beduusd ging de
kenner van het Volkenrecht zitten. De luitenant keek triomfantelijk. Hij had
dat rare, brutale heerschap daar es even op z'n nummer gezet! De school
vond het blijkbaar minder afdoende. Er werd onderdrukt gegrinnikt en met
de voeten geschuifeld, maar de luitenant vervolgde onder dreigend gekijk
zijn oratie en deed alsof er geen pijnlijk incident geweest was. En waarschijnlijk was het dat voor hem ook niet: het kon in zijn militair hoofd eenvoudig
niet opkomen, dat een officier ongelijk zou hebben tegenover een rekruut...
en daar hijzelf officier was, kon het gebeurde hem in geen enkel opzicht verontrusten. Dat de malle Bosbomers er anders over dachten, ging hem zelfs
in de verste verte niet aan. Maar zij deden het toch en amuseerden zich
dagenlang met het geval.
Frank van Wezel had veel schik in de kleine luitenant. Hij mocht hem wel
als type en dacht veel aan hem te hebben voor zijn `dagboek'. Evenals trouwens aan de kommandant van de kompagnie, die de korveeër de eerste dag
al met onwankelbare zekerheid voor gek verklaard had. Frank had in deze
officier een oude kennis ontdekt. En dat had hem zeer verheugd. Want het
kan in dienst werkelijk van zeer veel nut zijn, een kompagnieskommandant
te hebben, die een kennis van je is!
Hij was hem een der eerste dagen op het voorplein tegen het lijf gelopen, en
had hem herkend, ondanks zijn hevig soldatesk gezicht en de kepi, die hem
krijgszuchtig bijna over de oren zakte. Voorzichtigheidshalve had hij hem
toch maar met zijn titel aangesproken: `Luitenant Kles...'
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De luitenant keek hem onder de klep van zijn kepi uit argwanend aan.
`Ja... wat is er?'
`Kent u mij niet meer?'
De blik werd al onverschilliger.
`Niet dat ik weet.'
Ondanks zichzelf tamelijk verlegen, herinnerde Frank hem: `We zijn toch
vaak samen geweest bij onze gemeenschappelijke vriend Van Goyen... en
uit geweest in Den Haag en zo.'
`Mogelijk', peinsde de kompieskommandant. "k Weet niet meer. Maar 't
zal goed zijn als je die dingen maar vergeet: jij bent hier de rekruut en ik de
kompagnieskommandant. Hou je maar aan die verhouding. Dank je.'
Toen kon Frank salueren, rechtsomkeert maken en zijn stommiteit vervloeken, die hem deze blunder had doen slaan. De heer Kles kende hem niet
meer. De verwaande aap! Was reserve-officier geworden en leed waarschijnlijk aan hoogmoedswaan. Enfin... de oorlog raakte ook nog wel eens uit, en
dan ontmoetten ze mekaar misschien nog wel es. Hij liep inwendig te vloeken van woede en vernedering en besloot voortaan alle officieren, al waren
het zijn intiemste vrienden, voorzichtig uit de weg te gaan. Zo'n ogenblik
wou hij liever niet voor de tweede maal beleven. Misschien vloog hij bij een
volgende gelegenheid zo'n kwast aan en sloeg hem een blauw oog en zichzelf
de kast in. Wat een kwal! Wat een zeldzaam stuk imbeciel!
En dat het de heer Kles ernst was met zijn verloochening bleek de volgende
morgen, toen de mannen, die wat te vragen hadden omtrent hun tenue, buiten moesten aantreden. Frank had een modelkepi gekregen, die enige maten
te groot was: ze hadden in Amsterdam zijn maat niet, en hij zou wel ergens
een passende krijgen. De kompieskommandant keek naar het hoofddeksel,
dat veel van een halve hektoliter weg had, en vroeg: `Wat scheelt er aan die
kepi?'
`Veel te groot, luit'.'
`Zet 'em es op.'
Frank gehoorzaamde; de kepi zakte hem over de oren. Er was hilariteit onder de toeschouwers. De luitenant deed verwonderd.
`Vin jij die te groot? Man, je weet niet hoe een militair hoofddeksel staan
moet. Hij is je precies goed. Kijk es naar mijn kepi! (Hij sloeg zijn monsterachtig grote pet nog wat dieper over zijn glurende oogjes.) Zie je: zo moet
een kepi staan, flink diep in de ogen... dat staat krijgshaftig. Je kepi is goedgekeurd. En jij!'
Hij sprak al tot de volgende, had Frank zelfs niet herkend. En die kon zuchtend met zijn kolenemmer naar binnen gaan en de spotternijen van de makkers in ontvangst nemen. Uit wraak vertelde hij hun zijn gesprek met de
brave kommandant, de manier waarop hij als een kwajongen uit wandelen
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gestuurd was door een oude kennis.. De verontwaardiging. was riet minder
groot dan de verbazing, en de luitenant Kies was aller achting. voor goed
verloren. Behalve zijn rang was nu ook zijn karakter een , reden om hem te
verachten. Frank schreef weemoedige dagboekblaadjes, vol komische weeklachten over het verloren paradijs op Entos, vol lofzangen op het onverge^
lijkelijk heerlijke , leven, dat de jongens van Entos leidden- en waaruit zij, arme inteliektuelen,. verbannen waren naar dat onnoemelijk vervelende.. gat
aan de Zuiderzee, waar alles 'model' ging, waar geen gemoedelijkheid . was,
geen. -respekt ;voor hun weldra grijze .haren, voor hun getrouwde staat, hun
kinderen, hun burgerlijke gewichtigheid. Waar ze spraken, niet zo maar vn
luitenant Laagboom, maar van do luitenant Laagboom,. wat , een klein ver
lijkt, maar in waarheid -twee werelden karakteriseert: in de ene ' is het-schil
nog. om uitte houden, in de andere is geen redding mogelijk. Er werd lustig
om, die dagboekblaadjes gelachen en met die bedoeling waren ze . ook geischreven, maar de toon .van verdrietige weemoed was er .toch echt in en gaf
een zuiver beeld van de gemoedstoestand der overgeplaatsten.
Het eten was uitermate slecht. Vaak zo slecht, dat velen het maar lieten
staan, ,zich haastig kleedden en in de stad wat gingen eten. Liefst in de Belgische keuken, door een weelderige Vlaamse dame en haar- schraal mannetje
gehouden: daar was het goedkoop, smakelijk en je hoefde er geen. bonnetjes
in te leveren voor de -levensmiddelen, die je er verwerkte. En 's avonds zaten ze: op hun kamers in de stad, dachten aan de avonden in Amsterdam,
aan hun gezinnen thuis, die nu ook alleen zaten en .vervloekten de gore uitvinding, die soldaten maakte van gewone, volstrekt niet krijgszuchtige
burgers.
Frank van Wezel en zijn kamergenoten hadden van elkaar ontdekt, dat ze
skat konden spelen. Ze hadden alle drie gejuicht en waren aanstonds aan
het kaarten geslagen. En nu kaartten ze elke avond tot het laatste minuutje,
vloekten erbij als middeleeuwse landsknechten, vertelden elkaar na elk spel
wat een ezels ze waren en dat ze 't nooit zouden leren en leien uit.welke trek
dé fijne geweest. zou zijn, al hadden ze natuurlijk niet verwacht, dat zo'n
knul als de ander was daar ooit uit zichzelf op gekomen zou zijn!
Het kwam zelfs voor, dat zij 's morgens, na een snel ontbijt, om zes uur at
aan een hoek van de tafel zaten en zich hartstochtelijk verdiepten in de ingewikkelde e-n. geraffineerde. kombinaties van -het fijne. skat-spel. Ze verbaasden zich daar alleen maar. over, .als ze uit -de kazerne-sfeer weg-waren.
En vertelden aan hun vrienden thuis met welk een woede en uithoudingsvermogen zij zich 'wijdden aan.. het edele skaren, en verbaasden
zich niet minder dan dezen over de ongewone uren, waarvan 'hierbij sprake

was.
Als een durende en dodelijke verveling gingen de zomerdagen over hen
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heen. De eerste paar weken moesten ze de rekrutenschool weer door, want
naar de strenge begrippen van de luitenant Laagboom s deugde geen enkele
van hun bewegingen ook maar voor een geringe portie. Zelfs het in de houding springen en op de plaats rust gaan staan bleken ze volstrekt niet te beheersen. Een merkwaardig zenuwachtig sergeantje kreeg de speciale opdracht hun in te prenten, hoe naar de eisen der hoge kunst deze .schijnbaar
eenvoudige bewegingen moesten :worden uitgevoerd. Het werd een benauwd half uurtje. Voor de sergeant, omdat hij twintig reaal met even gering resultaat hetzelfde moest zeggen en laten doen. Voor de landstormers,
omdat zij niet hardop mochten lachen en duizend methoden moesten zoeken om het net nog even fout te doen. De sergeant bleef om de tien minuten
beweren, dat er `geen fluit' van deugde, en kommandeerde dan onveranderlijk: `Herstel'. Langzaamaan begonnen de mannen het interessante woord
mee te mompelen, en de arme onderofficier raakte steeds meer van de wijs
en moest zich ieder ogenblik aanmanen om weer te herstellen, wat hij bedorven had. Tot onuitsprekelijke vreugde van de soldaten, die hem al ijveriger in zijn herstelpogingen terzijde. stonden. Het zweet brak de man uit en
toen het halfuur om was, bleken de raadselen van het: `Geeft... acht!' en
`Op de plaats rust!' nog volkomen onopgelost. Maar de kazerne had een- paar
nieuwe gevleugelde . woorden erbij gewonnen. Op de meest verwarrende
momenten klonk onverbiddelijk, van de een of andere zijde het woord: `Hers
stel!' En het leek onmogelijk, dat een enkel woord op zo veel gevallen van
toepassing kon zijn. Evenals het aantal dingen, waar geen `fluit' van deugde,
welhaast ongelimiteerd bleek. Een mens moet zich toch ergens mee amuseren !
Het werd met de dag benauwder. Als torren op een gladde schotel scharrelden de landstormers al maar rond op het stoffige, hard verdroogde voorter-rein van de kazerne, en keken -vol jaloezie de gelukkige gewone soldaten na,
die naar buiten trokken, bossen en velden en hei in, met vlaggen en stokken
bij zich om elkaar te beoorlogen met losse flodders in denkbeeldige kombinaties van sekties en kompagnieën. Ze zaten eindeloze uren op de warme,
benauwde kamers en beproefden zich uit de slaap te houden onder de
droge theorielessen van weinig . pedagogisch-onderlegde sergeants, die niet
wisten, hoe ze de eenvoudigste dingen moesten uitgelegd krijgen, of van
de luitenant, die hen uit de slaap hield, door zijn ononderbroken sabelgekletter.
En elke dag werd de tirannie van de luitenant Laagboom onverdraaglijker,
zijn arrogant optreden tergender en de weerzin van ook, de kalmsten onder
de adspirant-officieren heftiger. Overal viel hij over. Altijd had hij aanmer?kingen op het tenue van de een of ander. Iedere los zittende knoop was hem
een gerede aanleiding om uit te varen op de wijze van een onverstandige va-
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der tegen zijn driejarige zoon. De handen werden nooit precies hoog genoeg
aan de geweerriem gehouden. Zijn kraaiende jongensstem werd een onverdraaglijke kwelling voor de vermoeid rakende landstormers, die hem een
plaag vonden, en hem haatten van zijn keurige puttees tot zijn gepommadeerde peenhaar. Als er geoefend was van zeven uur 's morgens tot een uur
of elf, afwisselend exerceren, bajonetvechten, aanslagen met het geweer, begonnen de slecht gevoede mannen vermoeid te raken en regende het aan
rondrennende luitenant, die van groep tot groep ging en-merkingvad
overal uiting gaf aan zijn mening, dat er op heel de wereld geen lamlendiger
troep beroerlingen bestond dan het zonderlinge zoodje stoethaspels, dat
men hem op de hals geschoven had. Hij kreeg de bijnaam van `het haantje'.
Hij werd een obsessie voor de rampzalige aanstaande officieren en hij lei hen
tergend uit, dat al wérden ze zijn gelijke in rang, zij altijd jonger zouden blijven dan hij, omdat in dienst alleen de jaren meetellen, die in een zekere rang
gediend zijn: een officier wordt geboren op de dag, dat men hem beëdigt.
Toen verbaasde niemand zich meer over zijn baby-gezicht en hij veranderde
van bijnaam: men noemde hem `de zuigeling', `de melkmuil', `het gesterde
wiegekind'. Ten slotte bleef het bepaald op: `Het Kind'. En het Kind werd
elke dag onverdraaglijker.
De eerste keer, dat ze buiten het hek mochten, waren ze in werkkleding,

met wijde slobberbroeken. Ze kwamen voor een lange landweg, die een dikke laag koolas als dek had. Zwart verpulverd, mul door de langdurige droogte. Een sergeant wees het wiegekind op de ongewenstheid van de weg. Het
Kind werd woest: elke weg was goed voor soldaten; als de vijand ze met de
bajonet achter hun kont zat zouen ze zich óók niet in hun vlucht laten ophouden door een beetje koolstof. Met een krakerig kommando dirigeerde
hij de troep het zwarte weggetje in. De gevolgen waren onbeschrijfelijk. Het
was heet. De manschappen zweetten aanzienlijk. De zware schoenen joegen
wolken van zwart poeier omhoog. De gezichten werden met elke stap groezeliger. Ze kregen min of meer het land en sloften kwaadaardig. De wolken
stof werden dikker. De troep marcheerde in een zwarte mist. Ze niesden,
hoestten en vloekten onbetamelijk. Ze leken ietwat mislukte negers eer ze
het weggetje uit waren. Het wit van hun ogen en tanden glinsterde vals in
de zwarte tronies. Ze spuwden zwarte klodders in het stof, ze snoten zwart,
ze niesden stralen zwart stof weg. Hun ziel en hart werden zwart. Ze vervloekten de hele wereld in de zwartst denkbare termen. Het Kind liep voor
de troep uit en bleef blank-en-rose. De troep slofte, zweette, werd onherkenbaar vuil en kankerde luidruchtig...
Toen ze het hek in marcheerden, lachte de kazerne zich tranen om de
zwarte bakkesen, waar blanke zweetstreepjes over liepen. Maar de licht bestoven luit' lachte niet. Had ie tenminste nog maar gelachen! Dan hadden
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de landstormers kunnen denken, dat ie een grap met hen had uitgehaald, en
vermoedelijk zouden ze meegebruld hebben, omdat de mop onmiskenbaar
geslaagd was. Maar hij lachte niet. Hij was dodelijk ernstig. Het was een
serieuze oefening geweest. Streng, stram en ernstig liet hij hen inrukken.
En dat konden ze hem onmogelijk vergeven...
Toen ze zich verkleedden, bleek de ramp in volle omvang. Hun onderkleren
waren even roetzwart als hun handen en gezichten. Hun hele lijf was overdekt met een laag zwart kolenstof. Ze vochten om een plaats in het washok,
waar ze naakt, als pas uit de hel ontsnapte duivels rondsprongen, elkaar weg
boksten van de kraantjes, vloekten als wilden, en ploeterden als bezetenen
om weer blank te worden. En eerst langzamerhand vermochten ze het humoristische van het geval in te zien. Maar toen waren ze nog dubbel woedend op het Kind, dat deze komische ramp zonder enige humoristische bijgedachte had aangericht. En er werd besloten, dat de troep gewroken moest
worden, dat er verzet moest komen tegen de tirannie van deze onuitstaanbare jeugdige kwast. Hij moest een zwakke plek hebben en daarop zou de

aanval gericht worden.
Luitenant Laagbooms zwakke plek was zijn waan van onkwetsbaarheid.
Zijn onmogelijke voorstelling van de onbegrensdheid der officierlijke macht
en bevoegdheid. En de innerlijke ruwheid, die deze jonge- man-met-het-kindergezicht kenmerkte werd dan de strop, waaraan hij met eigen hulp werd
opgehangen.
Ze waren bijna een maand in Harderwijk en het vooruitzicht, dat ze spoedig
met enkele dagen verlof naar huis zouden gaan, had de stemming gunstig
beïnvloed. Maar de vermoeienis van de lange ochtenden ingespannen werken onder de grimmige kontrole van het Kind werd er niet minder om. En hij
bleef het volle pond eisen, als een Shylock-in- zakformaat. Hij werd met de
dag arroganter en brutaler. Hij werd zelfs handtastelijk, greep de slap werkende, oververmoeide mannen bij de arm en duwde hen de geweerkolf onzacht in de schouderholte bij het `aanslagen-maken'. Frank van Wezel en zijn
nieuwe vriend Feber grinnikten tegen elkaar: daar lag de kans!
Feber was een kleine, volronde stuurman van de grote vaart, een buitengewoon schrander kereltje, maar die een gezicht kon trekken, zo dom als de
domste boerenrekruut, wie het laatste gras nog niet tussen z'n kiezen was
weggemaaid. Hij had een anekdotisch talent, dat voor dat van Frank van
Wezel niet onderdeed, en ze hadden mekaar spoedig ontdekt en vriendschap
gesloten. Ze bespraken het geval van de handtastelijkheden en waren het er
over eens, dat ze daarmee het Kind een loer konden draaien. Ze stookten de
anderen op, maar die waren al moedeloos geworden, haalden de schouders
op en meenden, dat er immers toch niets aan te doen was. Dus besloten de
twee belhamels, dat zij zelf handelend moesten optreden.
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Ze werkten ellendig slap. Maar het Kind merkte het niet voldoende op. Ze
kregen wel eens een grauw en een snauw, maar daarmee konden ze niet volstaan. Hij moest fermer tegen hen optreden.
Het was de laatste dag voor het verlof, een vrijdag. Zaterdagsmorgens zouden ze met de eerste trein naar huis reizen. De kerels zaten vol jool. Maar
Frank en Feber loerden niet minder hardnekkig op het Kind.
Tegen elf uur liet Feber, die de zaak wou forceren, kletterend z'n geweer uit
de handen vallen. Uit de verte krijste de luit' van woede. De sergeant
echode een beetje. Feber zei rustig: `Die spuit wordt me te zwaar, sergeant.
Op dat beetje morgeneten kan ik zo lang en zo hard niet werken. Ik leg 'et
driekwart af van de honger.'
"k Zal 'et even rapporteren', antwoordde lakoniek de goedige onderofficier
en stapte op de naderbijkomende Zuigeling toe.
Hij vertelde, waarover Feber geklaagd had en met luide stem, triomfantelijk,
gilde het Kind over het terrein: `Laat de kerels taai doorsjouwen! As ze d'r
bij neer bliksemen, kunnen we altijd nog zien!'
Dit staaltje van mannentaal verkwikte zijn hart. Zijn aanminnig melkbaar dengezicht straalde van onverholen trots op zijn flinkheid. De mannen mopperden. Feber mompelde: `Val zelf dood, mispruim!'
Dat scheldwoord deed hem zichtbaar goed, maar hij slaagde erin zo beroerde
aanslagen te maken, dat de luitenant al dichterbij kwam, telkens blaffend in
steeds scheller toonaard. Feber bleef onverstaanbaar en hanselde met zijn geweer of 'et een slappe vaatdoek was. Tot eindelijk het Kind, ten einde raad,
op hem afstoof, briesend van woede, hem bij de arm pakte en hem het geweer stevig tegen de schouder stiet.
`Zo mot je, verdomme, die kolfin je schouer gooien, kerel!'
Frank bewonderde het pijnvertrokken gezicht van zijn bolle vriend, maar
nog meer de volmaakte waardigheid, waarmee hij allereerbiedigst zei: `Mag
ik u beleefd verzoeken, luit', met uw handen van mijn lijf te blijven?'
Hij had het luid gezegd en alle hoofden keerden zich vol belangstelling naar
het tweetal. Het Kind werd bleek van schrik om zoveel ongehoorde brutaliteit. Hij hakkelde van woede: 'W-w-wat?!'
En Feber antwoordde ijzig kalm: `U weet heel goed, dat u niet handtastelijk
mag zijn, luit'.'
Het Kind werd weer rood. Snerpend, overslaand van drift, krijste hij: `Wat
wou jij me, godverdomme, aanmerkingen maken?'
`En ik verzoek u beleefd', lijsde Feber, steeds kalmer, `me niet uit te vloeken,
want dat hoef ik van u ook niet te verdragen.'
Het Kind stampvoette. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Hees van razernij beet hij zijn mindere toe, zijn vlammend gezicht vlak bij dat van de
onverstoorbare Feber: `Wat wou jij zeggen, vent?'
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En Feber antwoordde zonder aarzelen of haperen: `Ik zal me over u beklagen,
luit'!'
En nog verging de wereld niet!...
Het Kind hapte naar lucht. Het duurde een halve, maar eindeloos schijnende
minuut, eer hij kracht genoeg gevonden had om te bulderen: `Dan onmiddellijk! Kom direkt mee naar de kompagnieskommandant.'
`Graag, luit", zei rustig de rekruut en achter de luitenant aan ging hij kalm
het terrein over naar de gebouwen. Hoopvol keek de hele troep de verdwijnenden achterna: wie van de twee zou de douw krijgen? Feber natuurlijk.
Ze hadden het nog wel niet zo heel ver gebracht in de militaire wetenschappen, maar dat meenden ze toch te mogen konkluderen. De rekruut Feber
tegenover de gekke Kles en het Kind? Dat was geen portuur.
Op het kompagniesbureau deed luitenant Laagboom een opgewonden verhaal van brutaliteit, insubordinatie en ongelooflijke lapswanzerij, een en ander bedreven door de kleine, dikke aterling, die er rustig en met een aanmerkelijk stomme snuit bij stond, keurig in de houding. De kompagnieskommandant wreef z'n lange neus en keek verbazend ernstig. Toen het Kind
zich buiten adem geraasd had, vroeg Kles met een onheilspellend gezicht:
`En wat heb je daarop te zeggen, Feber?'
En Feber antwoordde in alle gemoedsrust: `Dat zou allemaal heel aardig zijn,
luit', as 'et niet van a tot z gelogen was.'
Het hele bureau viel vol ontzetting. Het Kind verbleekte, de kompagnieskommandant vloog met een schok rechtop in z'n stoel, de majoor viel bijna
flauw van schrik, de ordonnans kreeg een verdachte hoestbui. Toen hervond Kles zijn stem en vroeg scherp: `Weet je wel, wat je zegt, man?'
En Feber sprak vol dreigende waardigheid: `As ik gewoon was er zo maar
wat uit te flappen, zou ik as eerste stuurman té dikwijls moeilijkheden hebben, luit'...'
De kompagnieskommandant keek nadenkend van Feber naar Laagboom.
De vermelding van zijn rang aan boord was geen onhandige zet van de kleine man met zijn aartsdom gezicht. 't Waren ten slotte geen boerenjongens
met wie ie hier te doen had. Langzaam zei hij: `Geef jij me jouw lezing van
het geval es.'
Feber gafzijn lezing. Vertelde kalm, dat hij inderdaad niet voorbeeldig werkte, maar gaf de schuld aan de onvoldoende morgenvoeding, de lange werktijd en het strenge systeem. Hij beklaagde zich over luitenant Laagboom,
die hem hardhandig had beetgepakt en hem de kolf van het geweer tegen
zijn schouder gestompt had, zodat het nog pijn deed; hij beklaagde zich
nogmaals, omdat de luitenant hem ruw had uitgevloekt, toen hij hem beleefd
had gevraagd, zijn handen thuis te houden.
Luitenant Kles' gezicht werd steeds nadenkender. Hij was binnenkort aan
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de beurt om kapitein te worden. Zocht die onverstoorbare kleine idioot een
`zaakje' misschien ?
Aarzelend zei hij: `Wees voorzichtig, man. Ik kan de zaak laten onderzoeken.'

`Ik vraag niet beter', antwoordde Feber. `Ik wil u alleen zeggen, dat ik 'et
beetje recht, dat ik als soldaat heb, zal verdedigen, desnoods tot de krijgsraad toe. Geen een officier zal mij mishandelen of uitvloeken, zolang hem
dat niet reglementair wordt toegestaan.'
Dat was een bedreiging. Het gezicht van de kompagnieskommandant werd
bijna menselijk. Hij dacht sterk aan zijn promotie nu, en vriendelijk vertelde
hij: `Niemand denkt er aan, je in je rechten te beknotten, soldaat. Ik zal de
zaak dadelijk onderzoeken. Ordonnans, ga naar de afdeling van de luitenant
Laagboom en breng de zes eerste mannen van het gelid hier.'
De ordonnans verdween. Het Kind was bleek geworden en stond te trillen
op zijn benen: hij voelde dat het misliep, dat hij verraden en verkocht werd
door zijn kommandant. Hij dacht ook aan de aanstaande promotie en wist
zich verloren. Feber bleef rustig in de houding staan, het gezicht stommer
dan ooit. Welwillend zei Kles: `Neem er je gemak van, Feber; ga maar op de
plaats rust staan.'
Wat Feber onverschillig deed...
De getuigen kwamen. Werden een voor een ondervraagd. Gaven allemaal
dezelfde verklaring als Feber. Toen er vier geweest waren, sprak de kom
een onheilspellend gezicht: "t Is genoeg. Feber,-pagnieskomdt
ga naar je afdeling terug. Meneer Laagboom, u wilt nog wel even hier blijven?'
Het hele bureau werd ontruimd. Kles bleef met het Kind alleen. Wat er gesproken werd, weet niemand buiten hen, maar tien minuten later kwam
Laagboom weer op het terrein, minder veerkrachtig dan anders en met een
knalrood hoofd. Hij keek naar de oefeningen en maakte mismoedig af en toe
een opvallend bedaarde aanmerking. De troep groeide weelderig in de situatie.
De volgende morgen gingen ze juichend naar huis en verleefden drie kostelijke dagen in het burgerbestaan en hun familiekring. Toen ze weer terug
kwamen en 's morgens aantraden voor de oefening, stond er een andere officier, die hun vertelde, dat hij was aangesteld tot hun kommandant. En Feber zei lakoniek: `O zo!'
Een zucht van verlichting ging op uit de troep: ze waren van het Kind ver
-lost!
De nieuwe luitenant was een lange, schrale jongeman met roetzwart haar en
een klein zwart kneveltje. Z'n gezicht was even bruinig getint en zijn zwarte ogen stonden er vriendelijk en vurig in te glinsteren. Zijn Indische afII6

komst verried zich in elke trek van zijn beweeglijk gelaat, in elke beweging
van zijn smalle, magere handen. Een Indo, nerveus en gevoelig.
Met voorzichtige terughoudendheid wachtten de landstormers zijn daden
af. Zouden ze vooruitgegaan zijn met deze verandering?
Na een paar dagen van wederzijds verkennen rukte de troep uit voor een
velddienstje. 't Was mooi weer en de stemming was prachtig. Een eind buiten , toen alles `in 't gelid vrij' genoeglijk liep te praten en te roken, riep luitenant Barten plotseling Frank van Wezel uit het gelid.
`Kom hier een beetje bij me lopen', noodde hij vriendelijk.
Frank dacht aan zijn `dagboek', dat al beruchter werd en was op zijn hoede.
Rustig liep hij naast de kommandant, die hem een sigaret presenteerde en
blijkbaar niet goed wist, hoe hij het gesprek beginnen moest.
`Ik wou je wat vragen', bekende hij eindelijk.
`Vraagt u maar', antwoordde Frank gemoedelijk.
`Ja, zie je... ik heb de laatste tijd een paar maal iets in een tijdschrift gelezen,
ondertekend door Frank van Wezel... Is dat werk van jou?'
`Dat zal wel.'
'Hm!'
Peinzend keek de lange luitenant met zijn dromerige donkere ogen de soldaat aan.
`Ik vond 'et erg mooi', zei hij plotseling.
`Da's prettig', vond Frank.
Weer was er een kort, wat gehinderd zwijgen. De luitenant hield zijn pas in.
Langzaamaan kwamen ze achter de troep te lopen. Toen zuchtte de jonge
officier diep, nam z'n kepi af en droogde met zijn zakdoek z'n voorhoofd af.
"t Is warm', zei hij onhandig.
`Lekker', oordeelde Frank glimlachend.
Luitenant Barten viel plotseling uit: `Ik wil je wel zeggen, dat ik helemaal
niet in m'n schik ben met mijn kommando over jullie!'
`U moet 'et niet zo tragisch opvatten', lachte Frank. `Zulke beroerde kerels
zijn we niet.'
`Daar gaat 'et niet om', zuchtte Barten en hij trok een komisch benauwd ge
`Maar, zie je, ik ben een stuk jonger dan jullie en bovendien, wat erger-zicht.
is, verre de mindere in ontwikkeling van de meesten onder deze troep. Da's
voor een kommandant nou juist geen verheven gevoel.'
Frank keek hem even aan, door een lichte twijfel aan zijn oprechtheid bevangen.

`Luitenant Laagboom had niet veel last van dat soort gevoel', herinnerde hij
met een strak gezicht.

`Nou ja', antwoordde Barten, wat driftig, `luitenant Laagboom. Ik wil liever
niet met hem vergeleken worden. 't Is een kranig officier, daar gaat niks van
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af... maar ik ben een beetje anders. Hij was niet geschikt voor jullie, omdat
ie zich te groot voelde. En misschien voel ik me wel te klein en ben daardoor
ook niet geschikt.'
Frank verbaasde zich meer en meer over die konfidenties. Wat wou die luitenant van hem? Hij was nog steeds op z'n hoede, vertrouwde de zaak maar
half, en zweeg. Barten keek hem aan, zag z'n achterdocht, en glimlachte.
"t Zou beter geweest zijn als ze jullie een bejaarde kapitein als kommandant
gegeven hadden,' ging hij voort. `Die zou dan tenminste het overwicht van
z'n rang en z'n jaren gehad hebben.'
Frank lachte.
`Zulke ouwe bokken zijn we niet', zei hij. `U zult wel merken, dat de lui zo
jolig en kinderachtig kunnen zijn as kwajongens.'
`Och ja... maar heel de toestand is toch wat pijnlijk. Wat zijn d'r al niet voor
mensen onder jullie. Geleerden, mannen met een grote positie, advokaten
van naam. En daar sta ik maar tegen te jij -en en jouen en ze moeten mij u
noemen en in de houding staan.'
Hij zag er onmiskenbaar verlegen uit en zijn prettige stem klonk jongens
-achtig
oprecht.
Frank werd ernstig, geloofde hem, en antwoordde: `Och, dat zijn immers alleen maar uiterlijkheden. Ik geloof niet, dat de meesten van ons daar zo erg
door gegriefd worden, al is de Franse en Duitse methode om de meerderen
u te laten zeggen tegen de soldaten zeker sympathieker. Da's trouwens ook
een beetje een kwestie van spraakgebruik. Maar als de mannen voelen, dat
ze als mens gerespekteerd blijven, niet onnodig als kwajongens worden afgesnauwd, niet als nullen beschouwd... wel, dan vinden ze 't heus zo slim
niet om met jij en jou te worden aangesproken of gekommandeerd te worden,
door een jong officier. We hebben immers gezond verstand genoeg om te
begrijpen, dat u enkel doet, wat u wordt opgedragen en dat u in het militaire ons inderdaad de baas is. En ook om ons te schikken in het onvermijdelijke. Maar een behandeling als die van luitenant Laagboom behoorde niet
tot dat onvermijdelijke en daarom was de geest van de troep zo totaal ver
Wij willen best wat van een officier leren, omdat we nou eenmaal in het-pest.
militaire nog schooljongens zijn. Maar we zijn ook nog een beetje volwassen
mannen, huisvaders, onafhankelijke mensen tot nog toe, en we hebben liever
niet, dat dat al te erg vergeten wordt... zoals luitenant Laagboom deed.'
Barten zuchtte.
"t Zal toch moeilijk zijn', overwoog hij. `Maar ik zal m'n best doen. As jullie
maar niet beginnen met van te voren de pest aan me te hebben en te denken,
dat een officier noodzakelijk iemand is, die de soldaten wil donderen.'
`Niet zo somber, luitenant', lachte Frank. `Met een beetje goeie wil zullen
we 't onder mekaar wel vinden.'
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`Wil je vanavond bij ons komen theedrinken?' nodigde de officier. 'Mn
'
vrouw zal 'et erg prettig vinden. We wonen schuin tegenover waar jij een
kamer hebt.'
`Wel graag. Ik wist niet, dat u getrouwd was.'
`Ja... ik ben er jong ingevlogen.'
Ze lachten samen als goede kameraden. Toen ging Frank terug in z'n gelid
en dacht nog es na over het zonderlinge gesprek met z'n luitenant. Als dat
zuivere koffie was, zouen ze een veel beter leven krijgen!
Het was zuivere koffie. En ze krégen een beter leven, Want luitenant Barten
was een verstandige jongeman, die volstrekt niet leed aan de onderscheiden
soorten van waan, die zijn voorganger hadden ten val gebracht. Wat hij tegen Frank van Wezel gezegd had, bleek geen paradepraatje, maar een hartgrondig verzoek om steun en samenwerking bij zijn weinig aanlokkelijke
taak. Binnen een week was de geest in de troep volledig veranderd. Er werd
zeker niet met geestdrift gediend — de Hollander dient nooit met geestdrift —
maar er werd met een zekere blijmoedigheid berust in het onvermijdelijke.
Aan enkele kleinigheden hadden de mannen bemerkt, dat luitenant Barten
oprecht voor hun grotere en kleinere belangen voelde en bereid was er met
de nodige flinkheid voor op te komen. Hij kankerde niet om allerlei prutsdingen. Hij maakte de aanmerkingen, die nodig waren, vriendelijk, beslist
en met een redelijke verklaring, en ze werden zonder praatjes aanvaard en
opgevolgd. Als hij zich vergiste, was hij de eerste, die er om lachte, zonder
te poseren als onfeilbare godheid. Als iemand een mop tapte op een der reglementen — en goeie God! wat zijn daar een moppen op te tappen! — dan
vloog hij niet op als een gesmade majesteit, maar grinnikte stil mee of schaterde luid, al naar de kwaliteit van de mop. Iedereen mocht hem graag en de
gekke of onaangename dingen van de dienst werden niet langer de afdelingskommandant als persoonlijke grieven aangerekend.
De mannen leefden op. De gedrukte atmosfeer verdween. De nervositeit
door de voortdurende brulpartijen van Laagboom en de daaruit gegroeide,
steeds sterker wordende haat sleet uit. Ze wenden aan hun onooglijke kazernechambree met z'n hopeloos hoge en kale muren, z'n grof gespijkerde vloer,
z'n gele kastjes langs de wanden, z'n verveloze tafels en banken en de geweerrekken onder de hoge ramen zonder gordijnen. Ze groeiden naar de onbezorgde soldatensfeer terug, kregen weer baldadige en jolige neigingen
zoals in de goede, zorgeloze dagen op Entos.
De Amsterdammers hadden de hegenomie over alle andere groepen. Ze
hielden Amsterdam hoog en behandelden de overigen en speciaal de Hagenaars met gepaste minachting. Het was volstrekt niet boosaardig of hatelijk.
Het was alleen maar om luidruchtig te kunnen zijn, om hun baldadige overmoed te kunnen luchten. Frank van Wezels `slapie' was een Zeeuwse kandiI19

Baat in de rechten, maar hij had zich met de Amsterdammers verbroederd
en verdedigde de bijzondere rechten van Kamer 24 met evenveel heilig
vuur als de beste geboren en getogen Amsterdammer.
De Hagenaars liepen te veel over de kamer van de Amsterdammers. En ze
hadden er niets te maken, want aan de andere kant van hun chambree was
even goed een trap en een waslokaal. En dus verscheen er op een goeie dag
een dekreet van de Amsterdammers, dat de malle windhappers eenvoudig
verbood nog langer de gezegende vloer van Kamer 24 met hun profane zolen
te ontheiligen. Het was een lakoniek dekreet. Het bestond eenvoudig uit een
stuk wit karton, waarop met schoensmeer geschilderd was: 'Verboden Toegang'. En die dreigende kennisgeving werd opgehangen aan de Haagse kant
van de deur. Toen gingen de Amsterdammers rustig op hun wolletje liggen
en wachtten de gebeurtenissen af, glimlachend, zielsvergenoegd.
Het duurde niet lang of een der Hagenaars kwam rustig binnenstappen en
begaf zich op weg naar de overzijde.
`Dacht 'et wel', zei Feber lakoniek, `die Haagse suffers kunnen geen eens lezen.
Een boomlange Amsterdammer ging dreigend voor de onthutste grenadier
staan.
`Wat kom je hier uitspoken?'

Verheugd gegrinnik klonk ingehouden van de kribben. De Hagenaar vermande zich: `Maak nou geen smoesjes... Laat me door.'
De Amsterdammer trok de wenkbrauwen op. Verbaasd riep hij: `Hoor je
dat, Jonges ? Heb je ooit zo'n brutaliteit beleefd! Wil je as de bliksem maken,
dat je op je eigen kamer terug komt, astrant joch. 't Is hier geen doorgangs
voor gevallen windhappers!'
-huis
De mop had sukses. Maar de grenadier probeerde langs z'n belager heen
naar de deur te slippen. Het lukte niet. De reus pakte hem bij z'n arm, sleurde hem terug, deed de deur open en wees op het bordje met `Verboden Toegan g'.
`Ik weet niet of ze bij de grenadiers Hollands verstaan', deelde hij bedaard
mee. `Maar dit hier betekent, dat jullie niet meer over onze kamer mogen
dweilen. En wie van jullie zich niet aan dat konsigne houdt, zal door ons
voorbeeldig gestraft worden. Je mag nou nog ongeschonden teruggaan, maar
verdere inbreuk op de krijgsartikelen wordt niet geduld.' Meteen lag de
grenadier midden in de andere kamer en de deur sloeg met een klap dicht.
De spanning steeg. Zouen de Hagenaars deze pil zo maar slikken? Er werd
ernstig gehoopt van niet: dan zou de aardigheid er af zijn. En Hagenaars
hadden toch ook eergevoel? Ja, dat bleek, want spoedig daarop ging de deur
weer open en een machtige groene jager verscheen op de drempel. Langzaam, omzichtig, stapje voor stapje kwam hij binnen en keek wantrouwig
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en tegelijk uitdagend rond naar de Amsterdammers, die schijnbaar rustig
op hun wolletje lagen. Dapper sloot hij de deur achter zich en kwam verder.
En plotseling schoot alles in een vaart van de bedden. Een wilde krijgskreet
schalde: 'Sjampoojing!... Sjampoojing!...'
De Hagenaar verloor even zijn zelfvertrouwen, en dat ogenblik werd hem
noodlottig. Vier, vijf Amsterdammers hingen aan zijn lijf, sloegen armen en
benen om hem heen, maakten hem volkomen weerloos. Anderen gingen met
hun rug tegen de deur staan om het oprukken van versterkingen te voorkomen. En aldoor klonk de zonderlinge kreet: `Sjampoojing!... Sjampoojing!...
De verbouwereerde en machteloze jager keek angstig rond, worstelde tevergeefs om zijn armen vrij te krijgen en werd langzaam op zijn knieën neergewrongen. Toen kwam de kleine Feber met zijn veldfles aanstappen, ging op
een bank staan en begon plechtig de inhoud op het keurige blonde hoofd
met de lijnrechte, scherp getrokken scheiding uit te gieten. Het `haarwasmiddel' bleek te bestaan uit kouwe koffie, meer dik dan koffie wel te verstaan. Onder onbedaarlijk gebulder werd de Hagenaar zorgvuldig 'gesjamponeerd', koffie en dikke droes liefdevol door de bekwame handen van de
stuurman in de welriekende jagers-haren gesmeerd. Het bad bleek wat
overvloedig: koffie en bruine pap liepen rijkelijk over het gladgeschoren gezicht, in de ogen, in de wild schreeuwende mond, tussen het nette witte
boord, dat even boven de tuniekkraag uitkeek, voornaam en koket. En toen
het zoëven nog zo onberispelijke hoofd één smerige, vette, bruine buil
leek, werd de onfortuinlijke jager met vereende krachten de deur uitgewerkt en tussen zijn opdringende kameraden gemikt, die verschrikt achteruit weken voor het vieze monster dat hun werd toegeworpen. Daarna
werd de deur gesloten en de Amsterdammers dansten, huilend van vreugde,
rond de tafels en konden niet tot bedaren komen van pret over de gelukte
aanslag: dat zou die Haagse windhappers leren om de bevelen van Hollands
edelste burgers te eerbiedigen.
Helaas, de Hagenaars bleken hardleers! Blijkbaar beschouwden ze de gerechte straf van de overmoedige jager als een belediging, hun groep aangedaan. Na enkele ogenblikken al vloog de deur open, en een wilde troep grenadiers en jagers stormde schreeuwend en tierend binnen, de grootsten en
sterksten voorop. Ze zwaaiden wraakzuchtig met gevulde veldflessen en
eetketels, met stokken en poetslappen en in een oogwenk was Kamer 24 het
toneel van een woest gevecht geworden. Een nat en luidruchtig gevecht,
dat met geestdrift en veel dierlijke geluiden gevoerd werd. Banken smakten
om, tafels schoven terzij en kantelden, verhitte hoofden werden door wraakzuchtige vuisten in grote spuwbakken gedrukt, stralen water en koffie
plensden over wegduikende koppen, rode gezichten, opgestoken vuisten.
Het was een leven als een oordeel en van alle kanten kwamen bewoners van
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naburige kamers toelopen om met vreugdige belangstelling de hardnekkige
veldslag in zijn verloop gade te slaan. Maar de Amsterdammers waren op
eigen terrein. En een nederlaag zou hun heerschappij voor goed breken. Dus
vochten ze met de moed der wanhoop en ontwikkelden een zodanige aktiviteit, dat de Hagenaars langzaam maar zeker werden achteruitgedrongen.
En toen er eenmaal enkelen buiten gevecht gesteld waren, weken de anderen haastiger en haastiger, en het duurde niet lang meer of de laatste, hardnekkig worstelende vertegenwoordigers der roemrijke garderegimenten
werden aan armen en benen de kamer afgesleurd en weggezeuld naar hun
eigen afdeling. Amsterdam had zijn prestige gehandhaafd en gaf op luidruchtige wijze uiting aan zijn vreugde om de overwinning. 't Is waar, dat ze
er niet zonder schade waren afgekomen. Ze zagen er uit of ze zo uit de goot
waren opgestaan, besmoezeld met koffieklodders, gescheurde kleren, met
machtige builen op hun hoofden, geschaafde knokkels en hier en daar een
licht zwellend oog. Maar wat betekenden die kleinigheden bij het feit, dat
de Hagenaars definitief verslagen waren, van het slagveld gegooid, meneer,
en je moest zien in welk een desolate staat! Amsterdam liet geweldige juichkreten schallen, wies zich, trok andere kleren aan, verbond wonden en builen en schreeuwde wilde uitdagingen naar de vijand. Maar de vijand liet
niets meer van zich horen, berustte mismoedig in z'n nederlaag.
En toen luitenant Barten de volgende dag het verhaal van het gevecht te
horen kreeg, betreurde hij het levendig, dat hij het niet had kunnen bijwonen. Want de Hagenaars — die behoorden niet tot zijn afdeling, maar stonden
onder kommando van luitenant Hamel, een luitenant-adjudant met een gouwe ster op z'n kraag en laarzen met sporen aan. En Barten zei tegen Hamel
dezelfde soort hinderlijkheden als de Amsterdammers tegen de Hagenaars.
Het leven begon werkelijk een ander aanzien te krijgen.
Tegen de onredelijkheden van `het systeem', die zich naar alle zijden overvloedig openbaarden, stelden de landstormende adspirant-officieren hun
eigen redelijkheid, in overleg met de zeer redelijke luitenant Barten. En zo
kregen zij in onderlinge samenwerking zeer bevredigende resultaten. Ze
hadden het van hogerhand gedikteerde `lesrooster' gezamenlijk bestudeerd.
Er waren vreemde dingen bij, zoals: woensdag tirailleren. Dat lijkt heel eenvoudig. Maar tirailleren, oftewel in verspreide linie met sprongen ten aanval rukken, is een uiterst eentonige, dodelijk vermoeiende en gruwelijk vervelende aardigheid. Een half uur houdt iemand het uit zonder wanhopig,
misschien een uur zonder krankzinnig te worden. Maar daarmee is ook de
uiterste grens van het menselijk weerstandsvermogen bereikt. De simpele
mededeling: `woensdag tirailleren' wekte alzo heftige onsteltenis. Griezelige
visioenen doemden op voor de ogen der bedreigden. Dc dienst begon om
zeven uur 's morgens en eindigde om half vijf 's middags, met twee uur
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pauze voor `de grote rust'. Stel je voor, een troep al die uren tiraillerende...
Barten vroeg de kompagnieskommandant, of dat niet een beetje gek was,
maar de heer Kies was gekker dan elk denkbaar militair rooster en vroeg
verwonderd, wat daar nou voor zonderlings in stak? De bataljonskommandant zag het iets beter in, maar meende, dat er nu eenmaal gebeuren moest
wat van hoger hand was voorgeschreven: hij wenste zich er niet mee te bemoeien.
Toen bemoeide de troep zichzelf er mee. Er stond immers niet bij waar getirailleerd moest worden! Als ze nu eens gingen tirailleren op de hei achter
Putten? In overleg met luitenant Barten werd het plan verder uitgewerkt
en de oplossing was prachtig. Om zeven uur 's morgens wandelden ze vrolijk de twee uren naar Putten. Daar werd afgehangen en in een hotel-pension
een smakelijke kop koffie genuttigd. Tegen tien uur toog de troep stralend
naar de hei en genoot al de geneugten van het theoretisch en praktisch tirailleren, afwisselend onder het kommando van de luit', de sergeants, en de
leerlingen zelf. De rusttijden kortten zij zich met zuurtjes eten, elkaar met
heiplaggen gooien, worstelen, ruzie maken, kankeren en roken. Na een uur
werken was duidelijk alle kracht tot dulden van de manschappen opgebruikt
en bedaard werd teruggemarcheerd naar Putten, waar het hotel-pension
opnieuw overrompeld werd. Het was tijd de kuchies aan te spreken, koffie
te drinken en degelijke bomen te gaan ophijsen over de politiek van de dag,
de laatste offensieven van de Centralen of de Geallieerden, de kansen op vrede en de omstandigheden der diverse achtergebleven betrekkingen. Dat
duurde tot ongeveer half een, waarna de thuismars begonnen werd. En als
ze om half drie in de kazerne terugkwamen, hadden ze ononderbroken van
zeven uur 's morgens af gewerkt, zodat ze nog recht hadden op een `grote
rust' van twee uren. Waarmee de rest van de officiële werktijd gevuld was.
Het spreekt vanzelf, dat zij deze `grote rust' niet nadrukkelijk naar buiten
demonstreerden. Zij waren al grote strategen geworden en hielden zich kies
verdekt opgesteld in de kamers. Ze sliepen op hun wolletje, behaaglijk en
onschuldig. Ze lazen vlijtig in de meesterwerken van Buffalo Bill en Lord
Lister; ze speelden kaart, dat de tafels kraakten; ze gooiden rauwe aardappels tegen de blikken wasbakken, die boven de hoofden der argeloze slapers
hingen, welke gezegde slapers, als het schot een treffer was, onveranderlijk
zich half dood schrokken van het kletterend lawaai boven hun hoofden en
vloekend en tierend overeind sprongen, gehoond door de boosaardige dader; ze sjamponeerden een onnadenkende Hagenaar, die het parool vergeten
had; ze rookten de kamer blauw en scholden op al wat militair was, en prezen luitenant Barten als de uitzondering, die de grimmige regel vriendelijk
bevestigde.
Op dezelfde wijze werd een dag doorgebracht met velddienst en een met
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pionieren. Eén dag ging weg met een mars, de rest moest worden doorgeworsteld in theorie en exercitieoefeningen op het voorplein. De dienst liep. Ze
marcheerden gemiddeld twintig kilometer per dag, behalve op de dag van
de mars: dan liepen ze er dertig veertig. Maar dat lopen vermoeide hen
niet noemenswaard meer. Ze raakten getraind, kregen een vaste pas, een
rechte houding, een donker verbrand gezicht. Hun uitrusting drukte hen
weinig meer, ze speelden met het eerst zo zware geweer. Lichamelijk waren
ze in de beste konditie, de meesten beter dan ze ooit geweest waren. Ze
merkten het en verheugden zich er over. Ze schreven het eerlijk op de kreditzijde van het militaire leven.
Frank van Wezel vooral stelde die lichamelijke welstand mateloos op prijs.
Hij bewonderde zijn kaal geschoren en bronskleurig gezicht en voelde met
welbehagen de losse, soepele bewegingen van al zijn spieren. Hij peinsde er
over, waarom ze de schoolmeesters niet verplichtten, twee maanden per jaar
achtereen in kampen te leven en alle dagen veel en -krachtige lichaamsbeweging te nemen. Wat zouen ze de overige tijd veel frisser tegenover de dingen
staan en beproeven hun korpus in getrainde staat te houden! Natuurlijk...
het was een zuiver dierlijk welbehagen, dat je in deze krachtige ontwikkeling van je body had, maar het was vermakelijk en het moest ook prachtig
zijn voor de geest, die absoluut rust kreeg en zich kon voorbereiden op veerkrachtige inspanning als de fysieke kuur voorbij was. Want de geest... nou,
die was ingeslapen en toonde verduiveld weinig neiging om wakker te worden en aan de slag te gaan. 't Was merkwaardig: je zag niemand een serieus
boek lezen of studeren. Hij zelf, die altijd las en werkte, hij vond juist genoeg energie om z'n vinnig `dagboek' bij te houden, maar hij dacht onder
het schrijven soms al aan de fraaie partijen skat, die hij met deze rare bezigheid verzuimde. En hij liet zich maar rustig gaan, liet zijn geest rustig dutten. Als het voorbij was... wat zou het dan verrukkelijk zijn om met woede
weer aan 't werk te schieten! Nou maar lopen en springen, aan sport doen,
kaarten, gedachteloos ruziën en zwetsen, al je vernuft uitputten om mekaar
te honen en in 't zonnetje te zetten... en de verdrietelijkheden van je soldatenbestaan te vergeten.
Er was nog iets, dat je in de dienst moest appreciëren. Dat was de voortdurende aanraking met allerlei soort mensen uit allerlei lagen van de samenleving. Ze waren allemaal uit de ontwikkelde klasse hier, hele of halve intellektuelen, vertegenwoordigers van de beschaafde afdeling der mensheid. In
't begin hadden ze mekaar vormelijk begroet en behandeld, `aangenaam' gezegd bij de kennismaking en een korrekte buiging gemaakt, elkaar `U' genoemd en serieus gesproken over serieuze dingen, met keurige woorden en
keurige vloekjes, op keurige wijze en met beschaafd aksent uitgesproken.
Ze hadden netjes aan tafel gezeten en mes en vork gebruikt en onder het
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eten beschaafde gesprekken gevoerd. Ze waren stuk voor stuk `heren' geweest, met respekt voor elkaar en zichzelf en de goede manieren, de beschaafde spreektrant, de netheid van welopgevoede mensen. Lieve hemel!
wat waren ze hun maskertjes gauw kwijt geweest!! Een Hollander is maar
een pover soort `heer' blijkbaar! Hij is eer een beetje een ruwe klant, met een
onmiskenbare neiging voor gepeperde uitdrukkingen, gewaagde moppen en
ruige manieren. Hij heeft een instinktieve afkeer van gemaaktheid en fijne
manieren, van alles wat naar verwijfdheid zweemt. Hij is in wezen een ongebonden type, die zich slechts node als heer voordoet, zich banden aanlegt
en zich moeizaam perst in het korset van fatsoen, dat de beschaafde omgeving van hem eist. Als je het vernisje van hem afkrabt, vindt je de ruwe kerel aanstonds terug. En niets is zozeer in staat het vernisje van iemand af te
krabben als de voortdurende omgang, dag en nacht, van mannen ondereen.
Och, wat was er weinig heerachtigs meer aan de heren over, toen ze een
week of drie de kazernebroederschap gezamenlijk hadden beleefd. Wat
schoot er jammerlijk weinig over van hun aangeleerde fijne manieren! Wat
bleken ook onder deze heren de fijnere naturen zeldzaam! En hoe genoeglijk
aanvaardden ook dezen de ruwere toon, de ongebonden gedragingen, de ongemaskerde natuur van de keurige makkers uit het begintijdperk! Er werd
even geweldig en krakend gevloekt als onder de `kaaiwerkers', die ze tot
nogtoe gewoon waren als toppunten van onbeschaafdheid te citeren. Ze vertelden grappen en zongen liedjes, die de befaamde dragonder konden heb ben doen blozen. Zelfs aan tafel werden faecalische moppen getapt en het
gold helemaal niet meer als een bewijs van absolute minderwaardigheid geluiden voort te brengen anders dan door de mond. Ze pasten zich met werkelijk verdachte gemakkelijkheid aan bij de zeer weinig kiese kazernemanieren. En de fijnere naturen zagen het aan en hadden niet de moed er met
kracht tegenin te gaan. Ze zagen de hopeloosheid ervan in. Het vernisje was
weg en de blootgelegde ruwe kwant was er in zijn hart blij om, voelde zich
als een vis in het water, als een zwijn in de modder vaak. Ze riepen dubbelzinnige aardigheden en ondubbelzinnige uitnodigingen naar voorbijgaande
meisjes en vrouwen, niet minder ruw en schaamteloos dan de bouwarbeider
steigers, waar hun klassegenoten (of wellicht zij zelf) zulke geslaagde-opde
ingezonden stukken over konden schrijven. Het soldatenpak had hen uiterlijk neergedrukt op het niveau van de onbeschaafde man-uit-de-straat, en zij
namen maar al te graag zijn manieren, spreekwijze en houding over.., omdat
zij immers innerlijk en in wezen helemaal zo ver niet boven hem stonden...
omdat de hoog geroemde beschaving toch maar, och arme, als een zo dun
laagje vernis over hun eigenlijkheid heen gestreken was: wat kleren, wat
manieren, wat woorden. Maar de geest? De ziel? Datgene, waar het bij beschaving op aankomt?
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Het was heel leerzaam, vond Frank van Wezel, dat alles rond je heen te zien
gebeuren en maar mee te leven, alsof er niks bijzonders op te merken viel. Je
noteerde het maar in een hoekje van je geest, om het te onthouden als het
weer nodig was om over `beschaving' sommige dingen te zeggen in verband
met `onze beschaving'.
Maar het was ook leerzaam, omdat je soms praten kon met de anderen over
de dingen waar je buiten stond: hun leven, hun werk, hun vak, hun denkbeelden op allerlei gebied. Het was prachtig zo neergegooid te worden
tussen een hoop mensen van de meest tegenstrijdige beroepen, levenskringen en overtuigingen. De mens leeft over 't algemeen veel te eng. Blijft opgesloten in zijn eigen standje, mensen van het eigen beroep, de kring van
gelijkgezinden, de godsdienst, de partij. Hier was alles dooreengemengd en
je moest met mekaar je nieuwe leven leven en om het te kunnen verdragen
mekaars goeie kant zoeken. Je moest in ieder de mens leren vinden, waar je
mee op kon schieten, ook al bestreed je op z'n tijd de tegenstander in hem.
En zelfs in de angstig bekrompen, fanatiek christelijke, zielige schoolmeester met zijn allerwonderlijkst verdraaid kijkje op het leven en de mensenwereld ontdekte je soms in eens de kameraad, de simpele mens, die je hulp
vroeg of ongevraagd bood of aanvaardde. Zelfs de verstokt reaktionaire
geldploert, die al schuimbekte als ie 'et woord arbeidersbeweging maar hoorde, kwam soms in eens voor de dag als toch wel een aardige, royale, behulpzame kerel, die met al zijn grove klasse-zelfzucht, zijn ruwe terugwijzen van
maatschappelijke rechtvaardigheid voor de verdrukten, in z'n hart warm
voelen kon voor een ongelukkige naast hem. Je leerde ruimer denken en
waarderen, je leerde je strijdvaardigheid verder richten, mens en systeem
scheiden. Het was allemaal heel belangwekkend en de moeite waard en in
dat opzicht werkte de militaire dienst ongetwijfeld in hoge mate opvoedend.
't Was alleen de bedoeling niet van de militaire dienst.
En dan was daar de prachtige zomer op de heerlijke Veluwe. De marsen, te
zwaar door de bepakking, maar toch heerlijk. Dat zwerven bij de velddienst
door de eindeloze bossen, bij Putten, bij Hulshorst, bij de Zwarte Boer. Dat
stille genieten in de diepte van zo'n zomerbos, vol heimelijk leven, vol gespeel van licht en schaduw, vol van de suizelende eenzaamheid der ongerepte natuur. Dan kon je heel en al vergeten, dat je daar zat met een griezelig
moordtuig in je handen en bezig was afgericht te worden tot het methodisch
afslachten van je evenmens. Dan was je een rustig, vreedzaam, gezond dier,
dat het welbehagen van de zomerse atmosfeer door alle poriën indronk, en
je was tegelijkertijd een dichter, genietend de ongeschreven zangen van de
grootmeesteres aller poëten, moeder natuur zelf. 0, deze zomer was vol
verrukkingen, zoals hij vol heimwee en vol van allerlei verdriet was, van
onrust en het leed van een telkens weer gekwetste menselijkheid.
R
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Want al was het dienen onder de vriendelijke en menskundige leiding van
Barten, die spoedig Frank van Wezels persoonlijke vriend werd, best uit te
houden, en al wist hij onbevangen de onwillekeurige voordelen van de dienst
te waarderen, er was daarnaast meer dan voldoende om alle kortstondig genot te bederven. Want buiten hun genoeglijke kleine kring woedde het redeloze systeem en deszelfs redeloze dienaren en onophoudelijk drongen die
er binnen en vernielden de tevreden luchthartigheid, die in een prettig
ogenblik gegroeid was.
Koninginnedag naderde. Er moest een groots opgezet feest komen, een demonstratie van vaderlands- en vorstinneliefde. Er zou een generaal komen en
er moesten athletiekwedstrijden zijn en een grote zangdemonstratie. De luitenant, die de leiding had van de afdeling `Onderwijs en Ontwikkeling', in de
wandeling O. en O. genoemd, vlaste op een baantje bij het hoofdkwartier in
Den Haag en hij zou de generaal es effe laten zien, wat hij kon organiseren.
En een paar weken vóór de 31ste augustus kwam hij aangefietst over de hei,
waar de opleiding zich onledig hield met het amusante tirailleren. Hij trof
het niet bijzonder, want er was juist een lastige en bulderende kolonel geweest, die alles afkeurde en de mensen het land in gejaagd had met z'n onhebbelijk gevloek en gedreig. De zangluitenant was zeer vriendelijk en lei
uit, dat hij de opleiding graag als spil van zijn zangdemonstratie wou hebben. Zo'n honderd forse, beschaafde, min of meer geschoolde stemmen zouden een prachtige invloed hebben op de grote groep rondom. Maar het lied
moest uit het hart komen, niewaar, en geen gedwongen fraaiigheid zijn? De
mannen knikten heftig. Juist, en daarom wou hij die dag enkel met vrijwillige krachten werken. Ze waren dus vrij om al of niet deel te nemen aan de
zangdemonstratie. Hij hoopte natuurlijk op algemene deelname, maar hij
wou niemand dwingen. En wie van de mannen nou mee wou zingen op de
3 iste augustus, die moest zijn geweer maar omhoog steken. En de zangluitenant greep in zijn borstzak en haalde zijn notitieboekje te voorschijn om
de namen der vrijwilligers aan te tekenen. Hij diepte een potloodje op.
Dan wendde hij de ogen terug naar de mannen... en schrok! Hij zag geen
enkel opgeheven geweer. De landstormers keken hem rustig aan, zonder
smaad zonder vreugde. Maar ze hielden de kolf van hun geweer vastbesloten op de grond. De luitenant werd rood en keek zijn kollega's Barten en
Hamel vragend aan. Die haalden hun schouders op met een kwalijk verho-

len glimlach.
De zangluitenant meende, dat de mannen hem bepaald niet goed begrepen
hadden. Hij zou het nog maar es gemoedelijk uitleggen.
`Ik bedoelde', zei hij, toch enigszins verlegen, `ik bedoelde, zie je, dat degenen, die mee willen zingen, eventjes hun geweer zouen opsteken... alleen
die mee willen zingen dus, steken hun geweer op... de anderen niet. Alzo:
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goed begrepen? Dus die mee wil zingen, steekt zijn geweer omhoog. Ik zal
ze... ik zal ze noteren voor de vrijwillige zangdemonstratie. Nou... steek je
geweer dan op, die mee wil doen!'
De mannen keken hem onverstoorbaar aan, recht in z'n jeugdig gelaat, dat
al roder en roder werd. Rustig keken ze naar hem, misschien een tikje
nieuwsgierig, maar zonder de minste spot. Gevoelloos, net of ie er niet was,
net of ie niks gezegd had. Geen enkele geweerkolf kwam ook maar een
streep van de grond. Ja toch: Feber lichtte zijn geweer op, maar dat was enkel
om even naar de kolf te kijken. Toen zette hij het kalm weer naast de voet.
'Jij?' vroeg de luitenant, ten einde raad, toch.
Feber deed verschrikt en verontwaardigd.
`Nee, nee! luit',... herstel!' ontkende hij heftig. `D'r kroop enkel zo'n raar
beest over m'n staartstuk. 't Zit hier trouwens vol met enge beesten. En
zingen kan ik helemaal niet.'
De schaduw van een glimlach gleed heerlijk over de bruine gezichten. Luitenant Hamel keerde zich plotseling af en snoot proestend zijn neus.
De zangluitenant zweette over z'n hele lichaam. Hij kuchte een paar maal
en trachtte zich van z'n ontzetting te herstellen. Daarop blafte hij met schelle jongensstem: `Ja, als jullie dwars willen, kan ik ook andere maatregelen
nemen! Ik kan het zingen ook verplicht laten stellen. Jullie moeten 'et zelf
weten. Wat ik je vraag is toch waarachtig zo erg niet. Je moet 't zelf weten:
als ik niet genoeg vrijwilligers krijg, wordt 'et verplicht zingen. Voor 't
laatst dus: geweren omhoog die mee willen doen!'
Het was zijn hoogste troef. Maar hij bleek niet hoog genoeg. Want niemand
stak zijn geweer omhoog en de gezichten, die even langs de rijen gekeken
hadden, draaiden zich weer naar hem toe, maar nu met een duidelijke uit
-drukingva
honende triomf.
"t Is goed', zei de zangluitenant, hees van agitatie. `Zingen zullen jullie toch,
daar gaat niets van af!'
Haastig groette hij zijn kollega's, sprong op z'n fiets en peddelde als een bezetene de hei af. Feber neuriede onschuldig: `En die de pest in heeft, steekt
z'n vinger maar omhoog...' Welk schone lied ze plotseling allemaal bleken
te kennen...
Barten en Hamel keken elkaar aan, schudden het hoofd en kommandeerden
de troep tot de orde voor de voortzetting der oefening...
En natuurlijk werd de opleiding toen even vrolijk voor de zangdemonstratie
gekommandeerd als de twaalfhonderd andere geestdriftige vaderlanders.
De `repetities' waren evenementen. Vooral de eerste, die volgde na een zeer
onaangename terreinoefening onder zeer onaangename omstandigheden.
De luitenant Hamel had die dag de hele opleiding onder zijn kommando. Hij
was te laat op het appèl verschenen en had ze van de bataljonskommandant
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uitgemeten gekregen. In zijn woede was hij onredelijk geweest en als tegen
opleiding een weliswaar geestig, maar daarom niet minder-prestaihd
prikkelend lijdelijk verzet georganiseerd. Hamel had geschuimbekt, was
nog onredelijker geworden, had de athletiekoefeningen afgelast en een geforceerde en bovendien `geheime' mars gekommandeerd, wat insloot, dat er
niet gepraat, gezongen of gerookt mocht worden. Tijdens het rusten hadden
ze toen een diep en luidruchtig medelijden getoond met jonge officieren, die
door onaangenaamheden met uitgedroogde bataljonskommandanten uit
hun evenwicht gebracht werden. Treffende uitdrukkingen hadden ze weten
te vinden en gezichten, die daar volkomen mee in overeenstemming waren.
De noodzakelijkheden tot looppas, knielen, liggen, door het hakhout marcheren waren door dit alles aanmerkelijk toegenomen en toen de troep tegen
twaalf uur op het schietterrein aankwam was de stemming tamelijk onweersachtig. En het leven leek hun bepaald ondraaglijk, toen ze de boodschap
kregen, dat er die middag na de grote rust niet geschoten, maar gezongen
zou worden.
Stel je voor! Ze moesten zingen, terwijl ze razend kwaad waren! Ze moesten
vaderlandslievende liederen galmen, terwijl ze heel de morgen door het vaderland op de schandelijkste manier mishandeld waren! Ze spuwden vuur en
en gif. En ze spraken af, dat ze doodeenvoudig niet mee zouden zingen.
Het was een geweldige troep soldaten, die in een grote halve cirkel werden
opgesteld met de opleiding als spil. Van de opleiding werd immers verwacht,
dat zij de leiding zou nemen bij deze massale veredeling van de volkszang!
De luitenant van O. en O. beklom een soort hoge tafel, die haastig in mekaar gespijkerd was en hief een dirigeerstok de lucht in, verzoekend om
stilte. Het `Wilhelmus' moest gezongen worden. Hij gaf de toon aan en
telde tot drie, waarop de massa tot de aanval op het mooie oude lied overging. Maar de opleiding zweeg eensgezind. De luitenant had een vage ge
dat er iets haperde, dat er hier of daar een gaping was in het-waroding,
geluid. Onrustig keek hij rond en ontdekte de gesloten monden der adspirant- officieren. Na enig gehaspel bereikte hij iets, dat op stilte geleek en
foeterde de weerbarstigen uit. Beval ze op heftige toon, hun mond open te
doen. Wel, bij de hervatting van het lied deden ze hun mond open, eerlijk,
heel ver en enthousiast -- maar ze gaven geen geluid, ze maakten enkel
schijnbewegingen. En de gaping in het massale geluid bleef. De luitenant
voelde, dat het bleef haperen, wist niet, waar hij de fout zoeken moest, werd
zenuwachtig, en de boel liep hopeloos in 't honderd, eindigde in een onverklaarbare schaterlach, die uitging van de opleiding en zich door heel de
bende voortplantte. Toen nam `de gekke Kles' de leiding over, de kompieskommandant himself. Hij beklom het houten bouwsel, sloeg de te grote kepi manhaftig diep over de ogen, gespte zijn sabel af en lachte de verzamelde
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menigte zonderlingerwijze toe. De menigte lachte goedgemutst terug. Door
de opleiding ging een verheugd gemompel, een geheimzinnig wachtwoord
werd rondgegeven. Kles vertelde, dat hij nog nooit gedirigeerd had, maar
voegde er optimistisch aan toe, dat hij het 'em wel flikken zou. Ze moesten
maar goed naar hem kijken. Hij zou nog eens het `Wilhelmus' met hen doornemen. Een zwaai met de sabel: `Vooruit maar!'
Het Wilhelmus donderde los. Maar de opleiding zong het `Wien Neerlands
Bloed' en begon al vlugger en vlugger te zingen. De verwarring werd met
iedere sekonde groter. Het tempo nam met iedere sekonde toe. En Kles
probeerde het eerlijk bij te houden, zwaaide wat hij maar kon met zijn zware
sabel, klemde de tanden op elkaar, sloot in dirigentenvuur de ogen, stampte
met de voet. Tot de vertoning een ontijdig einde nam: het wrakke getimmerte verdroeg zoveel artistieke heftigheid niet en zonk krakend in mekaar... De kompieskommandant lag, nu met de kepi tot ver over z'n neus,
tussen de ruïnes te spartelen en een daverende juichkreet beëindigde het
schone vaderlandse lied. De heer Kles werd uit de latten en planken opgevist, met veel moeite van zijn krijgshaftig hoofddeksel ontdaan en bleek
vrijwel ongedeerd. Hij was zo ongedacht verstandig mee te lachen om z'n
geschramde kin, de winkelhaakjes hier en daar in z'n keurige uniform en
z'n verbogen sabel.
Het humeur van de opleiding was met één slag weer ver boven het nulpunt
gestegen en het verplicht zingen leek hen in eens minder ondraaglijk. Wat
niet zeggen wil, dat ze ook verder niet hun uiterste best deden om de repetitie in 't honderd te sturen.
En op Koninginnedag kwam de generaal zó laat, dat de zangdemonstratie
erbij inschoot. Daartegenover kregen de mannen toen `verplicht kijken' bij
de wedstrijden, waarvan de athleten weinig genoegen beleefden, want ze
werden bitter en hardnekkig gehoond. Maar er zat tenminste een vrije middag aan en dat maakte veel goed.
Het slot van de dag was enigszins zonderling: er was een streng bevel van
de garnizoenskommandant, dat er op 31 augustus in heel de stad geen sterke drank geschonken mocht worden. En toen bleek weer eens, hoe weinig de
menselijke voorzienigheid vermag. Want tegen het avondappèl was het halve garnizoen laveloos dronken en vele bewoners van de nieuwe kazerne
konden de poort niet vinden en wandelden derhalve dwars door de sloot het
voorterrein op. Met hoogstaande harten voor Vaderland en Vorstin, gelijk
ieder begrijpt.
Er waren meer dingen buiten de gemoedelijke kleine kring van de opleiding
en haar kommandanten, die steeds gemakkelijker de wegen naar elkaars genegenheid vonden, waardoor de betrekkelijke rust van dit militaire leven
verstoord werd. Want `het grote geheel' met de geheimzinnige `hogerhand'
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deden ook hun invloed gelden binnen de kring van de Harderwijkse officiersschool. Er waren telkens `legerorders'. Wanhopige en ontstellend onwrikbare dingen. En geen ervan kon ooit genade vinden in de ogen van de landstormers, die overigens de zonderlinge fout begingen, de inhoud van deze
legerorders meedogenloos te toetsen aan de logika van het verstand des
burgers. Het spreekt van zelf, dat er dan een bedroefd schijntje redelijkheid
in overschoot.
Er was een legerorder, dat voortaan maar vijfprocent der mannen 's zaterdags
een pas kon krijgen, die geldig was voor een treinreis. Een pas om met de
fiets of te voet te reizen konden ze echter wel allemaal krijgen, want te doen
had zondags niemand ook maar het minste. Bij navraag bleek, dat de oorzaak
van de onaangename legerorder gezocht moest worden in de overbelasting
der spoorwegen op zaterdag en zondag. Dit strekte niet om de woede der
landstormers te doen bedaren. Integendeel! Als er minder gereisd moest
worden op die dagen, dan moesten ze de burgers maar verbieden voor hun
plezier uit te gaan! Wat donder, zij zaten voor de veiligheid van die dooie
burgers in allerlei onmogelijke holen en gaten het hele land door verspreid,
ver van hun gezin en hun huis. En opdat meneer en mevrouw de burger
rustig zouen kunnen uitgaan, in treinen, die niet propvol zaten met stinkende soldaten, moesten zij, de landsverdedigers, de `jongens van Holland',
negentien van de twintig zondagen in garnizoenen en kantonnementen en
kampen zich lopen verbijten!?! Dat was godverhoog en laag het toppunt
van kwaadaardige dwaasheid! Zij toch zeker eerst, en dan een hele tijd niks,
en dan eindelijk de burgers, niet? Zo hoorde het in een land, dat z'n leger
tot in de verste geledingen wou mobiliseren! Maar ze mochten schelden zo
lang en zo hard ze wilden — de legerorder bleef en zij kregen geen treinpas.
Och... niet dat ze nou niet met de trein reisden. Want ten slotte waren er in
alle militaire maatregelen wel gaatjes te ontdekken, waar een behoorlijk
soldaat door kon sluipen. Taktiek en strategie waren schone wetenschappen! In Harderwijk bijvoorbeeld was geen stationswacht, die de passen kon
werd je enkel naar je treinpas gevraagd bij het bin--troled.InAmsa
nenkomen van het station. Je kon dus met z'n allen veilig naar Mokum
reizen. En 's zondagsavonds bracht ieder een vriend of z'n vrouw mee en de
bende wachtte elkaar in de hal op. De enkele gelukkige, die een treinpas had,
stapte naar het perron en z'n geleider of geleidster bracht het papiertje terug
in de hal, waarna een tweede met het zelfde pasje de trein wist te bereiken
en het eveneens per ordonnans retour zond naar de hal. Zo kon een ongelimiteerd aantal verlofgangers met één onnozel pasje toe. Het was wel
sportief, maar het bevredigde hun gevoel voor logika toch niet.
0, als je een `fietspas' had, kon je d'r zelfs een slaatje uit slaan, wanneer je
brutaal was. Je vroeg dan bij het pionieren op het Beekhuizerzand aan luite-
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nant Barten: `Zeg luit', zou u mij niet weg kunnen laten gaan?... 'k Heb een
fietspas en 't is een hele trap naar Amsterdam.'
Je zei het heel onschuldig en ernstig. Je keek hem rustig recht in z'n ogen.
Barten glimlachte, knipoogde en vroeg: `Je wou zeker met de fiets van half
elf, niet?'
Dan keek je verontwaardigd, maar tegen hem kon je gerust met één oog
lachen. Hij wou je alleen de illusie ontnemen, dat je hem ertussen had. Je
ging dus wijselijk niet op zijn insinuatie in. En dan zei Barten: `Donder maar
op, maar hou je een beetje gedekt, dat ze je niet in de smiezen krijgen, hè?'
En dan ging je fijn `met de fiets van half elf' en je was extra vroeg thuis.
Vanwege de fietspas. En de volle treinen op zaterdag en zondag. En natuurlijk: de legerorder.
Bovendien was het altijd bekend als er 's zondagsavonds stationskontrole
zijn zou. Dan stapte je in Ermelo uit en liep een uurtje. Of wel de trein zat
vol burgers, die in Harderwijk met grote koffers en stalen gelaten tussen de
grimmige bewakers doorstapten. Waarna er een geheimzinnige beweging
ontstond in de bosjes naast het station en tien minuten naderhand de weg
dik was van uit de grond opgerezen militairen, die allemaal met een fietspas
naar de kazerne stapten. Och, je leerde spoedig alle trucs, en het was veel
minder moeilijk voor een kommandant om de kazerne in zijn zak te steken

dan om zijn ouwe landstormers te beletten 's zondags naar huis te reizen.
Vooral als je een luit' had, die desnoods een handje meehielp en een kader,
dat iedere week onverschilliger werd voor wat `model' was.
Want de onderofficieren praatten veel met die bedaagde adspiranten en deden een hoeveelheid inzicht en wereldkennis op, die niet bevorderlijk waren
voor hun ijskouwe gestrengheid van beroepsmilitairen. Op de theorielessen
bleek hun, dat de reglementen lang niet zo onaantastbaar noch zo onderhoudend waren als ze tot nu toe gemeend hadden. En voor de genadeloze
kritiek van de landstorm was niets heilig. Noch de superieuren, noch de legerorders, noch de organisatie van het leger zelf. Het bleek, dat er aanmerkingen — en gepeperde! — mogelijk waren, omdat de schoenmakers van beroep de pot kookten, terwijl een paar bekwame scheepskoks bij de schoenmaker met pikdraad en een hamer zaten te spelen. En als ze er dieper over
nadachten, kwamen de onderofficieren tot de pijnlijke konklusie, dat er nog
waarheid school in die aanmerkingen ook. En langzaam, heel langzaam, begonnen zij zachtjes mee te pruttelen en ze kregen het uitbundig on-militaire
gevoel, dat ze sozusagen óók mensen waren, welke ontdekking de krijgstucht tot nu toe verhinderd had, en waardoor zij ernstig in hun hierarchieke
evenwicht gestoord werden. De verhouding tot het beroepskader werd zeer
kameraadschappelijk. De opleiding werd mil meer en meer een gesloten eenheid en de landstormers voelden er zich tamelijk wel thuis. Alleen nam in de
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laatste dagen van de week de nervositeit voortdurend toe: ieder werkte aan
een plan de campagne om 's zaterdags op een of andere listige manier weg te
komen.
Frank van Wezel leefde het kazerneleven danig mee. Hij vond het wel uit te
houden en het ontbrak hem nooit aan stof voor zijn `dagboek', dat langzaam
aan berucht werd. Maar tegen het einde van de zomer werd het minder genoeglijk. Cor, zijn vrouw, werd ziek. Ze leed aan zenuwoverspanning en
haar nieren waren aangetast. De dokter vertelde hem, dat hij moest proberen
iedere zaterdag thuis te komen; Cor kon niet tegen de zorgen thuis, het gescharrel met geld en levensmiddelen, altijd alleen met het kind. Frank vertelde, hoe de vork in de steel zat; dat maar vijf procent der mannen met de
trein mocht reizen iedere week, maar dat ze smokkelden om toch weg te
komen.
`Met altijd de kans, dat je d'r invliegt en straf oploopt', zei Cor.
"t Is beter', zei hij, `dat u die kans niet loopt. Dan kan uw vrouw zich daar
ook niet nerveus over maken.'
Frank haalde de schouders op: er was een legerorder.
`Ik zal u morgen een brief schrijven', beloofde hij. `ik zal uiteenzetten, dat
het voor de gezondheidstoestand van uw vrouw beter is, dat u elke week
thuis komt. Dan krijgt u natuurlijk iedere week een treinpas.'
`Misschien', twijfelde Frank.
`Maar natuurlijk!' viel de dokter driftig uit. `Dat is toch belachelijk! Voor
zo'n geval wordt toch een uitzondering gemaakt?! Ik zal de brief behoorlijk
ernstig schrijven. Ik zou wel es willen zien...'
`Schrijft u maar', zei Frank rustig. `Ik zal m'n best doen.'
`M'n waarde Van Wezel', lachte de dokter, `u ziet de militairen te zwart. Ze
zijn toch waarachtig niet gek of opzettelijk boosaardig.'
`Lang niet allemaal', gaf Frank royaal toe.
Twee dagen daarna ontving hij een zeer ernstig gestelde brief van de huisarts met de overeengekomen boodschap. Hij schreef een `verzoekje' om de
kompagnieskommandant te spreken met vermelding van de reden, speldde
de brief van de dokter er aan vast als bewijsstuk en gaf het zaakje met de
sergeant van de week mee.
De volgende dag moest hij `op rapport'. Luitenant Kles zat breeduit achter
zijn schrijftafel en zag er ongenaakbaarder uit dan ooit. Frank stond in de
houding en wachtte af. Kles keek hem uitvorsend aan. Na een poosje vroeg
hij: `Jij schrijft, hè?'
Frank glimlachte vaagjes.
"t Doet me plezier, luit', dat u het zich begint te herinneren', antwoordde
hij ironisch.
`Jij bent artiest, hè?'
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`Als u 't zo noemen wilt... Maar ik kwam eigenlijk spreken over mijn verzoek.'
Luitenant Kles liet zich niet uit het veld slaan. Onverstoorbaar ging hij
voort: `Ik heb een broer, die schrijft ook. Da's ook een artiest. ik weet dus
uit de eerste hand, dat je met artiesten op moet passen. Ze liegen nog al gemakkelijk.'
Franks gezicht verstrakte en hij werd een beetje rood. Kles zweeg en keek
hem uitdagend aan. De sterren op zijn kraag schitterden in een streep zonlicht, die door de gordijnen schoot. Frank keek naar de sterren en dan weer
naar het arrogante, verbrande gezicht met de grote neus en de schichtige,
onbetrouwbare ogen. Hij antwoordde niet.
'Nou?' vroeg Kles ongeduldig. `Wat heb je daarop te zeggen?'
`Niets', zei Frank, zich dwingend tot kalmte. 'ik kom hier niet praten over
uw broer, maar over mijn verzoek, dat daar voor u ligt.'
`Maar ik zeg, dat artiesten gewoonlijk liegen', hield Kles koppig vol.
`Dat moeten de artiesten weten', antwoordde Frank strak. `De soldaat Van
Wezel F. wou graag antwoord op zijn verzoek aan de kompagnieskommandant.'
Kles keek naar de sergeant-majoor aan de andere schrijftafel en knikte veelbetekenend. De majoor keek strak op zijn papieren. Frank kreeg de indruk,
dat hij in een gekkenhuis verzeild was. Toen hervatte Kles de konversatie.
`Dat briefje is een briefje van een burgerpil. Daar heb ik lak aan.'
`Ik niet, luit', zei Frank, driftig wordend. `Net zo min als aan de ziekte van
m'n vrouw, die u waarschijnlijk ook niet bijzonder interesseert.'
Kles bleef glimlachen.
`Je treft' et net', vertelde hij. `Je bent zaterdag aan de beurt voor een treinpas. Dan kun je in Amsterdam naar het militaire hospitaal gaan. Als een
militaire arts het bericht van die burgerdokter bevestigt, zullen we weer
zien. Begrepen? Afmars!'
Ziedend van woede kwam Frank van het bureau, inwendig alle vloeken en
verwensingen, die hij maar kende over het ongare hoofd van z'n ouwe kennis Kles uitstortend. Barten ried hem aan, kalm te blijven, 't kwam immers
wel in orde.
's Zaterdags stapte Frank naar het militaire hospitaal met de brief van zijn
huisarts en de boodschap van zijn kompagnieskommandant. Hij werd ontvangen door een jeugdige en zwijgzame plaatsvervanger van de chef. Zijn
geval zou onderzocht worden.
De volgende dinsdag kwam er voor Frank van Wezel een grote gele brief van
het militaire hospitaal. Het advies van zijn huisdokter zat er in, benevens
een stukje onregelmatig afgescheurd model-papier, waarop, onder het stempel van de chef, de goede raad te lezen was, de kwestie te laten uitmaken
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door de officier van gezondheid van zijn onderdeel. In Harderwijk dus? Terwijl zijn vrouw ziek lag in Amsterdam? Verbluft zat hij te staren op het
briefje. Hij was al aan heel wat gewoon geraakt, maar dit leek hem toch een
beetje al te kras. Wat wouen die ezels van hem? Hij vroeg toch waarachtig
geen moeilijke of ingewikkelde oplossingen! Wouen ze hem in de maling
nemen? Zaten er gekken op sommige sporten van de hiërarchieke ladder?
Was er een listig ineengeschroefd en wijd verbreid complot van antimilitaristen aan 't werk, dat overal de gruwelijkste onzin aanrichtte om het leger
en deszelfs organisatie steeds hatelijker, belachelijker en onmogelijker te
maken?
Hij stapte naar Barten en vroeg hem raad in dit wonderlijke geval. De luitenant lachte grimmig.
`Afschuifsysteem', gromde hij. `Overbekend. Dekken op je voorman en zelf
buiten schot blijven. De verantwoordelijkheid afschuiven op een ander, liefst
een, die 'em niet dragen kan.'
`Maar ik durf niet naar de dokter te gaan met deze idiote boodschap', zei
Frank. `Hij schopt me natuurlijk z'n bureau af en dat zou ik 'em niet kwalijk
kunnen nemen.'
`Ga morgenochtend maar naar 'em toe', antwoordde Barten. `De dokter is
een goeie kerel. Ik zal wel eerst even met 'em praten, dan komt 'et wel in
orde.'
De dokter was een reservist met een gloeiende hekel aan al wat militair was.
Het geval van Van Wezel leek hem kenmerkend voor het hele systeem. Hij
schuimde van woede en verontwaardiging. Zijn medisch en menselijk inzicht waren even diep beledigd.
`De kaffers!' raasde hij. `De brutale kwakzalvers! De honden! Jezus, kerel,
m'n vingers jeuken om die chef daar es even een paar woordjes te schrijven
helemaal onder uit de zak. 't Is gewoon een schande om met zoiets hier te
durven aankomen. We zijn, godverdomme, toch geen organisatie van spelende kwajongens!'
Hij vloekte, dat het zo daverde. Het deed Franks overkropt gemoed weldadig aan.
"t Is natuurlijk krankzinnige nonsens, dat ik hier zal uitmaken of 'et al of
niet noodzakelijk is. M'n hart is goed om 'et straal te verdommen en die plebejers van dat hospitaal daar in 'n officiële pampieren dienstbrief de huid vol
te schelden. Maar daar schiet jij niks mee op en de patiënt in Amsterdam
ook niet. Ik zal jou een bewijs geven, dat ik 'et nodig acht, dat je iedere week
naar huis reist.'
Met woedende, grote letters en veel inktspatten schreef hij dan het gevraagde attest en gaf het aan Frank, hem veel geluk wensend.
Toen schreef Frank een nieuw verzoek om de kompagnieskommandant te
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spreken en hechtte er al de paperassen van het kleine, doch leerzame en zeer
merkwaardige dossier aan. En opnieuw stond hij de volgende middag tegen over de luitenant Kles, die waanzinniger keek dan ooit en lachte met al zijn
gele paardentanden bloot, als had hij nog nooit zo'n goeie dag gehad.
`Zozo', ze hij. `Dus jij dacht, dat je nou klaar was, hè? Jij dacht, dat ik je nou
elke week een spoorpas zou moeten geven? Mis, vriend.., ik hou me ijskoud
aan de legerorder: vijf procent met de trein en daarmee uit. As je kunt omruilen met iemand, die op z'n treinpas geen prijs stelt, zal ik je dat bij wijze
van gunst toestaan. Begrepen?'
Frank van Wezel keek hem aan, zich afvragend of Kles hem stond te `voeren'. Voor alle zekerheid vroeg hij: `Meent u dat, luit'?'
Kles scheen beledigd.
`ik zit hier toch niet als clown?' informeerde hij nijdig.
Frank haalde diep adem en dwong zich tot kalmte. Uiterlijk bedaard zei hij:
`Dus nadat ik aan uw opdracht voldaan heb, nadat door een militaire arts
het attest van mijn huisdokter bevestigd is, weigert u mij nog iedere week
een treinpas te geven?'
`Maar natuurlijk, kerel', lachte Kles onbevangen. `Ik kan toch een ander niet
duperen, omdat jij nou toevallig een zieke vrouw zegt te hebben. Boven vijf
procent mag ik niet gaan. Basta. Dank je.'
Maar Frank ging niet heen. Als door een waas zag hij het lachende gezicht
van Kles en een bijna onweerstaanbare behoefte om op hem toe te springen
en dat grijnzende bakkes murw te beuken met z'n vuisten kwelde hem. Met
moeite wrikte hij zijn dolle woede naar beneden.
`Je kunt gaan, soldaat', beet Kles hem toe.
`We zijn nog, niet klaar', antwoordde Frank en zijn veranderde, doffe stem
deed de luitenant verwonderd opzien.
`Ik ben klaar', merkte hij autoritair op.
`Maar ik niet', vertelde de soldaat, weer kalmer wordend. `Ik voel mij ver
mee te delen, dat ik iedere week met de trein naar huis zal reizen.'-plichtu
Kles' gezicht werd een masker van verbazing. Toen grijnsde hij weer en
vroeg sarkastisch: `Met een fietspas ?'
`Desnoods helemaal zonder pas.'
`Nou, dat moet jij weten. Hoor je dat, majoor? Da's voor jouw verantwoording, man!'
Frank greep de dokumenten van de tafel, hield ze dicht voor Kles' gezicht

en zei hard: `Nee, luit', met deze papieren in de hand is 'et voor uw verantwoording.'
Onrustig keek Kles hem aan, vroeg dan onzeker: `Wat bedoel je daarmee?'
`Daar bedoel ik mee', antwoordde Frank, nu uiterst bedaard, `dat ik wel es
gerapporteerd wil worden voor reizen zonder treinpas en door u gestraft.
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Dan wil ik desnoods graag met u tot voor de krijgsraad gaan en het oordeel
van de heren vragen over de manier, waarop u de mannen van uw kompagnie behandelt en hun belangen behartigt. Misschien herinnert u zich uit de
reglementen nog wel, dat dit tot uw plichten behoort.'
Kles' gezicht veranderde. Hij grijnsde niet langer en werd vaal. Woedend
keek hij naar zijn brutale ondergeschikte, maar die sloeg de ogen niet neer
en zag hem strak en zeker met niet geringer woede aan. Eindelijk zei de luitenant langzaam: "t Is goed. Je moet zelf weten, wat je doen wilt. Maar
wees voorzichtig, want ik kan heel streng zijn.'
`Ik ook', antwoordde Frank zonder aarzelen.
Toen salueerde hij, maakte rechtsomkeert en stapte het bureau af.
De hele opleiding sprak schande van het geval. Barten was even woedend
als Frank en maakte daverende ruzie met Kles. De dokter schold hem met
uitgezochte adjektieven de huid vol. Maar de koppige Kles volhardde bij zijn
beslissing en liet Frank 's zaterdags een fietspas geven. Waarop hij naar Amsterdam reisde en terugkwam zonder gesnapt te zijn: toen hij opzettelijk
met zijn fietspas, waarop in dikke zwarte letters gedrukt stond: `Geen spoorwegverkeer', de kontrolerende soldaat passeerde, knipoogde die en duwde
zijn hand amikaal weg, hij mocht zulke brutale honden wel. En zo kwam het
niet tot een konflikt Kles—Van Wezel, want de volgende weken kwam er telkens iemand hem zijn treinpas aanbieden. Maar Kles begon zijns ondanks
een rol te spelen in Frank van Wezels `Dagboek van een landstormman'. En
dat smaakte hem bijzonder slecht zo kort voor z'n promotie tot kapitein.
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Lijfde b o ofds t u k

DE GROTE BOTSING

Eerst kwam de herrie met Kles en de hele opleiding. De hele opleiding had
namelijk een rekest geschreven aan de Minister van Oorlog om een dag
meer verlof in de maand. Want de opleiding had een dag minder verlof dan
de gewone rekruten. Dat was... omdat er zoveel tijd niet af kon voor de
moeilijke studie. Een té belachelijk smoesje. Dus had de opleiding beraad
een rekest naar de minister gestuurd. Ieder apart een gelijklui--slagden
dend rekest natuurlijk, want één rekest door allemaal ondertekend — dat
mocht niet. Vermoedelijk omdat er dan niet genoeg papier vermorst werd.
En zo waren er honderd grote gele brieven, met het adres van de Minister
van Oorlog er op, tegelijk in de bus gestopt. Met voorbijgaan van de hiërarchieke weg. Dat mocht, als je wat aan de minister te vragen had, maar de
hiërarchieke weg voelde zich daar altijd door beledigd.
Zo ook de lichtgeraakte en verheven heerser over de opleidingskompagnie,
de sinds de mobilisatie weledelgestrenge heer Kles. En hij besloot, dat de
vrijpostige kerels van zijn ongenoegen overtuigd zouden raken. Te dien einde riep hij ze in completo bijeen op een grote kamer met de boodschap, dat
hij ze iets te vertellen had. En voorafgegaan door zijn sergeant-majoor, die
`geeft... acht!' kommandeerde, verscheen hij, in de volle glorie van een
zwaar-gebouwde ballonbroek, een paar nieuwe zeemleren handschoenen
met teruggeslagen kappen, een machtige kepi en een onwezenlijk grote sabel, die kletterde als drie andere. Tevreden keek hij rond, overtuigd dat de
kèrels een geweldige indruk van hem zouden krijgen. En daarin vergiste hij
zich niet: de verbazing was algemeen en ongehuicheld.
Rustig glimlachend koesterde luitenant Kles zich in de verwondering van
de stram staande troep. Hij werd er gemoedelijk onder en vergunde ze genadiglijk om op de plaats rust te gaan staan. Toen schraapte hij zijn keel en
sprak: 'ik moet jullie es wat vertellen. Dat schijnt nodig te zijn. Jullie voelen
je te veel burger in een soldatenpak. Daar moet verandering in komen. Soldaten moeten jullie je voelen, soldaten en niks dan soldaten. Met de burgermaatschappij hebben jullie voorlopig afgedaan.
Ieder ogenblik word ik lastig gevallen om een dag verlof. Onder allerlei
smoesjes. De ene moet voor z'n zaak naar huis, omdat z'n kompagnon niet
voort kan. De ander moet noodzakelijk weg omdat de Russische papieren
duikelen en as ie niet gauw persoonlijk ingrijpt, d'r een paar ton verloren
gaan. De derde z'n broer trouwt, de vierde trouwt zelf en de vijfde z'n vrouw
is ernstig ziek. Jullie moeten toch begrijpen, dat voor al die pietluttigheden
geen extra verlof gegeven kan worden!'
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Hij keek vragend rond. De gezichten blaakten nu juist niet van het begrip,
dat hij verwachtte. Er ging een vaag gemompel door de vergadering.
`remand iets op te merken?'
Feber kwam naar voren.
`Ja, ik, luit'. U kunt gemakkelijk zeggen, dat dat pietluttigheden zijn en dat
we aan de burgermaatschappij maar niet meer moeten denken. Maar wij
moeten weer in de burgermaatschappij terug en dat doen we liefst zonder
eerst geruïneerd te zijn, begrijpt u?'
Kles lachte, als tegen een kind, dat een grappige domheid gezegd heeft.
`Juist!' riep hij vrolijk. `Precies! Daar heb je de zaak! De heren denken aldoor
maar aan hun voorbije burgerbelangetjes. Niks mee te maken, hoor, soldaat,
niks!'
`Geen fluit!' veronderstelde een onbekende.
Kles, in het vuur van zijn rede, hoorde het niet eens.
Geestdriftig voer hij voort: `Kijk es... d'r bestaat op 't ogenblik maar één
belang: dat is het belang van het gemobiliseerde vaderland. Daar zijn jullie
belangen, jullie burgerbelangen niks bij! Denk es even, wat er op het spel
staat: de hele wereld is in oorlog. Elke dag kunnen wij d'r ook bij betrokken
worden. Wat betekenen daarbij nou kwestietjes als een huwelijk, een paar
ton persoonlijk verlies, een zieke vrouw. Jullie hebben geen burgerbelangen
meer, doodgewoon.'
`Dus onze persoonlijke belangen', viel Frank van Wezel in, `honen geen verband met de belangen van het land. De zakelijke welvaart van persoonlijke
ondernemingen laat 'et vaderland onberoerd?'
`Ik sta geen debat toe!' blafte Kles.
`Da's 't makkelijkste', vond weer een onbekende.
`Jullie burgerbelangen komen niet in aanmerking, die kunnen me geen fluit
verdommen! En al zou je me aantonen, dat as je geen verlof kreeg, je na de
oorlog achter een kruiwagen zou moeten lopen, omdat je totaal geruïneerd
was, dan kan me dat nog niks verdommen!'
`Da's flink!' klonk het ergens onderdrukt.
Maar Kles was te diep verzonken in bewondering voor zijn mannelijke welsprekendheid om het te horen en vervolgde tevreden: `Zie je, zo staat de
zaak. Hou daar nou es rekening mee. Wat 'et zwaarst is moet 'et zwaarst
wegen. Jullie hebben nou een rekest verstuurd om meer verlof. Belachelijk.
Gewoon belachelijk. Ik zal 'et tegenhouen. De opleiding kan geen dag studie
missen. D'r moet gewerkt worden, hard en zonder onderbreking. Ziezo, dat
weten jullie nou. As je weer es wat te rekestreren hebt, doe het dan over mijn
bureau. Goeie middag!'
Hij salueerde Napoleonachtig en kletterde weg, de sergeant- majoor als een
schaduw achter hem aan. Zodra hij de deur uit was, barstte de verontwaar139

diging los. De mannen waren diep gegriefd en putten zich uit in argumenten
en krachttermen en de haat tegen de zotte Kles steeg met elke sekonde.
Frank van Wezel nam de leiding van het ordeloze geschreeuw.
`Met schelden schieten we niet op, jongens', riep hij. `We moeten ons gezamenlijk over hem beklagen, weer allemaal een rekest sturen. ik zal z'n idiote
redevoering kort samenvatten en we moeten die in het rekest opnemen en
er bij zetten, dat we onze belangen in de handen van deze officier niet langer
veilig achten. Met een stille verwijzing naar de geest onder de troep, die door
zulk soort bevelhebbers niet precies in de goede richting bevorderd wordt.'
Het plan vond daverende bijval. Daar waren ze voor te vinden! Ze zouen die
halve gare ophakker een loer draaien... Opgewonden schreeuwend gingen

ze uiteen.
Maar toen het rekest gereed was, waren er nog maar heel weinig, die de
moed toonden het mee in te zenden. Luitenant Barten meende: té weinig;
als het rekest gevolg had, zou Kles overgeplaatst worden, maar de rekestranten eveneens; zo eiste een goede militaire behandeling van een dergelijk ge
-val.
En dus werden de rekesten niet verzonden. Maar Frank van Wezel schreef
een bitter en heftig dagboekblaadje over het geval en duidde plaats en man
zo aan, dat vergissingen buitengesloten waren. Kles werd aan de officierstafel min of meer gehoond, want de krant circuleerde haastig, door een rooie
officier rond gegeven. Er werd veel over gepraat en het dagboek werd plotseling hevig populair bij de opleiding. En Kles, die wel vermoedde uit welke
hoek de pijl was afgeschoten, besloot zich zekerheid te verschaffen omtrent
de persoon van de schrijver. Doch hij ving overal bot. Maar daar hij een
merkwaardig persoon was, greep hij naar merkwaardige middelen. De kamergenoot van Frank van Wezel, de tandarts Mertens, zou binnen enkele
dagen in de officiersstand verheven worden: luitenant - tandarts. Kles redeneerde logisch, dat, als Van Wezel het befaamde `dagboek' schreef, Mertens
dat zeer zeker weten moest. En Mertens wist het ook: vaak genoeg had hij
vloekend geïnformeerd of'et nou haast gedaan was met dat rottige geschrijf,
want dat 'et anders helemaal de moeite niet meer waard was om te gaan

kaarten.
Kles riep dus op een morgen de soldaat Mertens bij zich, liep kameraadschap
rond op het terrein, vroeg hem het een en ander over zijn-pelijkmth
vooruitzichten in z'n praktijk en kwam eindelijk, toch een beetje aarzelend
nog, tot het doel van het onderhoud: `Eh... zeg... eh, Mertens... weet jij
misschien ook, wie van de lui dat `Dagboek van een landstormer' schrijft?'
En Mertens antwoordde blijmoedig: `Zeker weet ik dat, luit'...'
Kles' gezicht straalde: hij was op het goede spoor.
`Prachtig!' juichte hij. `En wie is 'et dan ?'
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Mertens glimlachte voorkomend, maar zei: `Ja... 't spijt me, luit', maar ik
heb m'n woord gegeven, dat ik die naam niet noemen zou, dus u begrijpt...'
Een verontschuldigend handgebaar voltooide de fatale mededeling.
Het gelaat van de kompieskommandant werd plotseling een aanzienlijk stuk
langer. Hij kuchte en mopperde wat en dacht diep na. Na een poosje helderde zijn gezicht weer wat op: hij had een aannemelijke uitweg gevonden.
`Ahum!' zei hij. `Ik begrijp, Mertens, dat het moeilijk voor je is. Maar...
eh... over een dag of wat, eh... dan ben je óók officier. Nou, en als officier...
dan hoefje je niet meer gebonden te voelen door het woord, datje als soldaat
gegeven hebt, niewaar. Dus dan kun je 't me veilig vertellen.'
Hoopvol keek hij op naar Mertens, die een hoofd boven hem uitstak. Maar
Mertens' gezicht stond helemaal niet hoopgevend. Integendeel. Het gaf enkel blijk van verbazing en verontwaardiging. Strak antwoordde hij: `Ik weet
niet, luit', of dat onder officieren de gebruikelijke opvatting van het erewoord is. Ik geloof het voorlopig nog maar liever niet. Maar mijn woord heb
ik gegeven als Mertens. En al wordt Mertens generaal, z'n woord houdt ie.
Van mij zult u nooit te weten komen, wie de schrijver is.'
Toen lachte de luitenant Kles. Hij lachte luid en vrolijk, alsof ie een goede
mop gehoord had, draaide zich om en liep lachend weg, Mertens verstomd

achterlatend.
Maar de volgende dag stond het merkwaardige gesprek met een ietwat medelijdende toelichting in de krant en luitenant Kles moest veel en erg hard
lachen in die dagen om zijn woedende ergernis te verbergen tegenover allerlei mensen, die hem het stukje lieten lezen en vroegen of hij dat nou waarachtig zó ingepikt had. En nog enkele dagen later was Kles verdwenen: bevorderd tot kapitein en overgeplaatst naar het hoge Noorden. Hij kreeg van
de lachende opleiding het heilige kruis na. En hardnekkig dook telkens het
gerucht op, dat hij helemaal niet overgeplaatst was, maar opgesloten in een
gekkenhuis. Het was niet waar, maar toch geloofde iedereen het grif.
De nieuwe kompagnieskommandant was een rustige, bedaarde man, beschaafd, met een blinkende lorgnet en een zachte stem. Hij meende het niet
kwaad, maar hij was als de dood zo bang voor de legerorders en handhaafde
ze angstvallig, bewerend, dat hij niet verantwoordelijk was voor de bevolen
krankzinnigheden maar wel voor de uitvoering ervan. En zo kon hij nooit de
achting of de genegenheid winnen van de opleiding, die met de dag meer
maling kreeg aan de legerorders en manmoedig samenzwoer om ze allemaal
te ontduiken. Zo kwam het, dat ook de nieuwe kompieskommandant spoedig op ietwat pijnlijke wijze tot de ervaring kwam, dat er van de opleiding
uit iemand hinderlijke dagboekbladzijden schreef. En de steeds aangroeiende
stapels rooie kranten, die elke dag voor die opleiding bezorgd werden, vervulden hem met ergernis en onrust. Er werd naar alle kanten gesnord en
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gevraagd, maar het geheim bleef onopgelost. De hele opleiding wist, wie de
schrijver was. Vaak genoeg werd een stukje op de chambree voorgelezen en
toegejuicht, eer het werd verzonden. Maar niemand liet ooit een woord
naar buiten los. Ook de officieren en het kader wisten er van. Barten en Hamel kwamen soms 's avonds op Franks kamer in de stad en vertelden hem
zotternijen uit het officierskorps. En hij gebruikte ze welwillend, lichtte ze
op zijn luchthartig-ironische wijze toe en de onrust in Harderwijk steeg. Niemand buiten de ingewijden begreep er iets van. Hoe wist die vent al die
dingen? Wantrouwig keken de officieren mekaar aan: iemand van hen moest
tot de schuldigen behoren. Maar wie? En het werd steeds ongemoedelijker.
Want eensklaps bleek, dat `hogerhand' het dagboek in de gaten hield. Kort
achtereen kwamen twee dagboekblaadjes, uitgeknipt en op een groot vel
papier geplakt, van de `Persafdeling' van het Ministerie van Oorlog op het
kompiesbureau `met verzoek om konsideratie, en advies'. Het ging over
enigszins onwaarschijnlijke en niet volkomen geoorloofde staaltjes van
machtswaan en brutaliteit, door officieren bedreven en door Frank van Wezel goedmoedig-meewarig te boek gesteld. Na nauwgezet onderzoek bleken
de feiten juist, en na 'konsideratie en advies' van de kompieskommandant
kregen de verblufte officieren, die zich zo snoevend heldhaftig gedragen en
onkwetsbaar gewaand hadden, van hogerhand een gevoelige douw. Waardoor de nervositeit merkbaar steeg en de zucht om de onbekende schrijver
te ontdekken, toenam. Maar er werd niets ontdekt. En Frank van Wezel
lachte. En schreef rustig door. En adresseerde zijn kopij brutaalweg aan de
redaktie van de krant. Uit louter bravoure, en uit spotlust. Want de militaire autoriteiten hadden het recht van brievencensuur en huiszoeking.
Maar op het bureau van de censor werden ijverig de brieven nagesnuffeld,
die aan mejuffrouwen gericht waren. En naar de 'schrijver zochten ze door
navraag bij zijn gesloten en grinnikende kameraden. Het was kompleet een
klucht! Frank nam toe in wijsheid. Zijn inzicht verdiepte zich. Zijn lankmoedigheid werd evangelisch. Hij bekeek de dwaasheden van de militaire
draaimolen van grote hoogte, met de ogen van een filosoof die alles, begrijpt
en veel vergeven kan. Hij toornde nooit in zijn dagboek. Hij glimlachte
slechts. En als de een of andere officier het erg bont gemaakt had, schudde
hij meewarig het hoofd en behandelde de delinkwent met een vaderlijk air
en het mededogen, dat de wijze voelt voor de zielige dwaasheid van verdoolde geesten, in nevelen dwalend en nochtans snoevend op hun voortref
Maar de delinkwenten waren hem volstrekt niet dankbaar voor-felijkhd.
zijn zachtmoedigheid en zijn medelijden met hun beklagenswaardige staat.
Het leek alsof zij razender werden, naarmate hij hen milder geselde, naarmate hij breder de vleugels van zijn vergevensgezind begrip breidde boven
de barre nonsens van hun blaaskakerige, holle snoeverij, hun geesteloos
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rondtobben in het verstarde soldatenleven, hun uitgedoofde menselijkheid,
hun redeloos gebral.
De luitenant Laagboom had meer dan eens stof geleverd voor inslaande dag
Hij had een collega, erkend S.D.A.P. -er, de schuld gegeven,-boekladzijn.
ruzie en een pak slaag gekregen. Later had hij toch verdenking opgevat tegen Frank van Wezel en eens, toen de opleiding juist van een oefening terug
kwam, liet hij hem bij zich roepen op het voorplein. Frank keek zijn uniform
even na, of er niets verkeerd zat en stapte op het Kind toe, klapte de hakken
tegen elkaar en meldde zich model: 'Landstormplichtige Van Wezel meldt
zich.'
Het Kind leunde krijgshaftig op zijn sabel, salueerde slapjes en keek de landstormplichtige van het hoofd tot de voeten met arrogante blikken aan, zwijgend. En bleef kijken en zwijgen. Frank bedacht, dat je je als soldaat toch
heel wat moest laten welgevallen. Waarom mocht hij dat verwaande, vlegelachtige treiteraartje nou geen klap om zijn bloemzoet babygezicht geven?
Hij verdiende het toch! Langzaam steeg het bloed hem naar het hoofd onder
de dwaze, brutale blik van Laagboom. En zich dwingend om korrekt te blijven, vroeg hij: `Mag ik misschien ook weten, luit', waarom u me hebt laten
roepen?'
Toen kraakte de stem van het Kind, achteloos en traag: `Wat doet de landstormplichtige Van Wezel in 't burgerleven?
Geërgerd antwoordde Frank op dezelfde dwaze toon: `De landstormplichtige Van Wezel is in 't burgerleven onderwijzer.'
Het Kind nam hem weer van het hoofd tot de voeten op, en zweeg. Bleef
kijken, en zwijgen. Frank doorzag zijn taktiek wel: hij wou hem prikkelen,
ergeren, een ongeoorloofde repliek uitlokken. Maar hij verdomde het om
daar in te vliegen! Hij zou korrekt blijven, al kookte hij van drift om de onbeschaamde provokatie van die arrogante kleine aap. Ijzig kalm vroeg hij:
`Is dat alles wat u te vragen hebt, luit', of wou u nog iets weten?'
Nog even zweeg Laagboom. Toen antwoordde hij nonchalant: `Nee... dat
wou ik alleen maar even weten.'
`En mag ik misschien ook vragen met welk doel u dat weten wou?'
Hij was niet van plan geweest, het te vragen, maar de houding van Laagboom werd hem langzamerhand te kras. De luitenant keek langs hem heen,
geeuwde even achter zijn keurig geschoeide hand en zei toen traag: `Dank
je... je kunt wel inrukken.'
En Frank van Wezel, bleek en woedend, moest zich inhouden, moest salueren, moest één, twee, klap! rechtsomkeert maken en stram afmarcheren.
Hij mocht die vervloekte pestkop niet alleen niet ondersteboven schoppen,
maar moest zorgvuldig alle bewegingen model uitvoeren, want anders zou
hij teruggeroepen worden om het over te doen en dan zouen er onvermijde143

lijk krasse woorden en misschien klappen vallen en was hij het kind van de
rekening. O, je leerde wel zelfbeheersing in dienst! Maar je gevoel van eigenwaarde... daar moest je dan ook elke vlegel met z'n lompe modderpoten
maar overheen laten lopen. Trillend van woede kwam hij op de kamer terug,
waar de kameraden, die voor de ramen het toneel hadden gadegeslagen,
hem haastig kwamen vragen, wat er aan de hand was. Hij vertelde het en de
anderen vonden het komiek, lachten, sloegen hem op z'n schouder en zeien,
dat ie zich de fratsen van zo'n baby toch waarachtig niet aan moest trekken!
Hij kon 'em vandaag of morgen wel weer es nemen en hem daardoor veel
harder pesten dan hij gepest werd. Maar Frank bleef die hele dag licht van
streek, voelde telkens weer de pijnlijke vernedering van het gesprek en zijn
machteloosheid om zich tegen zo'n behandeling te verweren. Barten kwam
's avonds op zijn kamer een kop thee drinken en was woedend toen hij van
Laagbooms optreden hoorde.
`We zullen 'et em inpeperen!' zei hij. `Die verdomde blaag! Hij rapporteert
tegenwoordig z'n eigen kameraads as ie ze 's avonds een brief naar de bus
ziet brengen zonder sabel of handschoenen aan! Gewoon een ongelooflijke
idioot!'
`Een bezetene', oordeelde Frank. `Je moet er meelij mee hebben natuurlijk,
maar 't is soms wel verdomd moeilijk. Enfin, morgen heb ik 'et juiste inzicht

wel weer veroverd. Laten we over wat prettigers praten.'
Op een middag in het begin van oktober kwam de vettige korveeër, die
eeuwig voor kamerwacht speelde, met z'n armen zwaaiend de kamer op
stormen.
`Heren! Heren!' schreeuwde hij naar de verbaasde landstormers. `Groot
nieuws! geweldig! D'r is een schip met bananeschillen aangekomen!'
Verwonderd keken ze hem aan.
'Nou?' vroeg iemand.
'Nou?' herhaalde de kamerwacht verslagen. `Nou ?... Begrijpen jullie dat
niet ?... Voor jullie ieder een paar!... De heren worden zaterdag allemaal
bevorderd tot kepraal! Wel gefeliciteerd, heren!'
En hij stak z'n groezelige hand uit, of ie de hele rij wou langs gaan om ze
stuk voor stuk geluk te wensen. Maar geen mens nam de gul uitgestoken
hand aan.
`Hoe weet jij dat?'
`De generaal gesproken', grinnikte de kamerwacht, en hij verduidelijkte:
`de jongen van 't bero. Jullie zitte d'r an, mannen... 't schip met bananeschillen ligt an de wal!'
En jolig begon hij te zingen:
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`Een scheepje in de haven lag
Hojo! Hojo! Hojobojobojo!
Gevuld met specerijen,
Hojojobo! Hojobojohojo!'
`Hou je snuit, idioot!'
Hij werd de kamer uitgegooid en luidruchtig werd het nieuws besproken.
Zou het waar zijn? Zouen ze werkelijk die vuile, gele kemelsgaren onderscheidingstekenen op hun mouwen krijgen? Ze bleken er allemaal een gruwelijke afkeer van te hebben. Het was de eerste schrede op het pad naar de
rang van officier. Ze zouen weg raken uit de bevoorrechte stand van onverantwoordelijke soldaat.
En het was maar al te waar!
Nog dezelfde dag kwam er bevel, dat ze hun overjas en tuniek bij de kleermaker moesten inleveren en 's zaterdags liepen ze allemaal met gloednieuwe,
kanariegele chevrons op hun mouwen en voelden zich zeldzaam verlegen.
Het was een malle toestand. De jongere opleiding, die beneden in het gebouw lag, jeugdige reservisten, waren door Laagboom uiterst model ge
als zij een van de nieuwbakken korporaals tegenkwamen, salueerden-drilen
ze stram. Frank liep met Feber en de Zeeuwse rechtsgeleerde naar de stad
en halverwege kwamen ze een lange, bleke reservist tegen, die verstijfde
van eerbied, zodra hij de voorgeschreven afstand bereikt had en als door een
veer bewogen klapte zijn arm omhoog naar de zijkant van zijn hoofd. En hij
deed eerlijk zijn best om eerbiedig doch krijgshaftig zijn meerderen aan te
kijken. Frank zwaaide met een slap handje: `Bonjour!'
De Zeeuw lachte en riep: `Idioot!'
Maar Feber keek grimmig voor zich uit. Toen de reservist een pas of wat
voorbij was, draaide de stuurman zich om en riep met zware, schorre stem:
`Héee!... soldaat!'
De soldaat bleef staan en keerde zich verschrikt om.
`Kom es hier!'
Beteuterd kwam de reservist naderbij, salueerde opnieuw en sprong onberispelijk in de houding voor de blijkbaar vertoornde meerdere. Afkeurend
nam Feber hem van het hoofd tot de voeten op met een blik, die de arme
reservist visioenen opende van eindeloze reeksen nachten, in de politiekamer doorgebracht.
`Ga d'r eerst es as een fatsoenlijk mens bijstaan', gromde de stuurman. `Je
heb toch bijgeval geen bezemsteel ingeslikt, wel? Vooruit, kerel, doe toch
niet zo gek, ga gewoon staan.'
De soldaat werd er verlegen mee. Aarzelend nam hij een meer menselijke

houding aan.
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`Zo', zei Feber voldaan, `laten we nou es even kennis maken. M'n naam is
Feber.' En hij stak vriendschappelijk zijn hand uit, die schroomvallig werd
aangenomen.
`Aangenaam', stamelde de reservist, `De Groot.'
`Nou, De Groot', zei de stuurman op dreigende toon.`Ik vin 'et allemachtig
plezierig, dat ik es kennis met je gemaakt heb. Kan je boksen?'
`Eh... nee, korporaal!'
`Feber!' verbeterde de ander. `Zeg tegen je grootmoeder korporaal, voor
mijn part, maar niet tegen een eerste stuurman, ben jij bedonderd! Wel, De
Groot, as je niet boksen kunt, wordt de zaak veel eenvoudiger. Kijk es... as
je me weer tegenkomt en je heb 't hart in je donder om te salueren, dan sla ik
je vierkant tegen de grond, snapje? Ik ben niet van plan om 'et hele Nederlandse leger te groeten. 't Is al erg genoeg, dat ik 'et m'n meerderen mot
doen. Onthou dat en zeg 'et voort.'
De reservist keek uit het veld geslagen. Daarop glimlachte hij bleekjes. Feber wuifde met de hand ten afscheid en zei: `Anders niks, De Groot... Bonjour, jongen.'
`Loeien avond, heren!' antwoordde de soldaat en, bereids onverbeterlijk,
sloeg hij de hakken tegen mekaar, salueerde en marcheerde kranig af. Frank
en de ander lagen dubbel van het lachen. Feber vloekte geweldig. Hij

schudde zijn vuist achter de haastmakende reservist en schreeuwde: `Ezel!...
Individu!... Kom es terug asje 't lef hebt!'
Maar de ezel kwam niet terug. Hij beende haastig voort in de richting van
de kazerne en zijn schouders schokten verdacht.
`Hij lacht nog ook, dat stuk falderappes!' mokte de stuurman. Toen schoot
hij ook in een lach en ze liepen door, telkens weer gierend om de nonsens van
het feit, dat ze nou `gegradueerden' waren, de eerste stap gezet hadden op
de weg naar de sterren.
`Per aspera ad astra', citeerde de jurist met galgenhumor. Overigens merkten ze niet veel van hun nieuwe waardigheid, want de dienst bleef dezelfde
en van hogerhand werden ze volstrekt niet volwassener behandeld dan te
voren...
Toen ze een week de strepen droegen, ondernamen ze een vierdaagse mars.
Het zou de krachtproef worden van hun getraindheid. 's Maandagsmorgens
marcheerden ze om zeven uur de kazerne uit, met de muziek voorop, die
hen een eindweegs zou uitgeleide doen. Ze waren goed gemutst. Ze zagen
volstrekt niet op tegen de honderdvijfendertig kilometer, die ze af te leggen
hadden. Niemand had er trouwens enig idee van wat het betekent, deze afstand in vier dagen af te lopen, volledig bepakt en bewapend. Ze bedachten
alleen, dat ze vier dagen lang het gewone werk niet zouden hoeven doen,
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dat het prachtig oktoberweer was, dat ze door de heerlijke bossen, heiden
en heuvels van de Veluwe zouden trekken en dat de week met deze militaire
wandeling om zou vliegen. Twee der adspiranten hadden verlof gekregen
op hun motorrijwiel mee te gaan: ze konden dan iedere dag de post halen en
de eventuele uitvallers vooruit rijden naar de plaats van bestemming op de
duozitting. Vrolijk donderden zij op hun Indian en Harley Davidson met
geopende knalpotten langs de kolonne en werden luid toegejuicht. Luitenant Hamel en de oudste sergeant waren op de fiets vooruit als kwartiermakers.
De eerste avond bleven ze in Lunteren en werden ingekwartierd. Voor het
eerst van hun leven waren ze ongenode gasten in een vreemd huis. Met een
briefje meldden zij zich aan de verschillende adressen om voeding en onderdak. Het was toch wel een ietwat onwennige gewaarwording.
Frank van Wezel was met drie anderen ingekwartierd op een grote villa, die
midden in een prachtig park lag. Z'n Zeeuwse kamergenoot was er bij, een
boekhouder van een bank in Amsterdam en Feber. Ze werden door een
tuinknecht naar een zijingang geleid en daar overgenomen door een stemmige ouwe juffrouw in 't zwart, die hen voorging naar een kleine kamer,
waar de tafel al gedekt stond. In de hoek stond een wonderlijk ding, dat met
een grauwe hoes overtrokken was en er raadselachtig uitzag. Zodra de juf
weggegaan met de boodschap, dat het eten aanstonds kwam,-frouwas
lichtte Frank een hoekje van de hoes op en verrast keken ze mekaar aan: een
badkuip. Ze waren ondergebracht in een ongebruikte badkamer. Vreemd...
het vertrekje was keurig en toch voelden ze zich ontstemd, pijnlijk aangedaan. In eens wisten ze zich, wat de soldaat in deze wonderlijk ondankbare
wereld altijd geweest is: paria's, ietwat verdachte, ietwat onfrisse individuen
die je alleen ontvangt als het moet en dan opbergt op plaatsen, die er minder
op aankomen en waar je ze het minste opmerkt. In heel die grote villa was
geen plekje meer geschikt om hen aan tafel te brengen dan deze ongebruikte
badkamer. Na een lange dag marcheren. Ze waren gemoedelijke jongens,
maar toch voelden ze zich spijtig en geërgerd. Het is niet prettig, zo opeens
gedemonstreerd te zien, hoe ver je gezonken bent beneden het peil, waarop
je dacht voorgoed te staan in de samenleving.
`Zouen we ons nou maar niet moeten gedragen in overeenstemming met de
manier waarop we ontvangen worden?' vroeg de Zeeuwse jurist nijdig.
`ik ga met m'n handen eten', voorspelde Feber en liet een daverende vloek
rollen.
`Integendeel', vond Frank. `Altijd meneer blijven.., wacht maar...'
Een norse huisknecht bracht onder toezicht van de stemmige juffrouw, die
kennelijk een huishoudster was, het eten op tafel. Overvloedig en voortreffelijk. Maar servetten lagen er niet naast de borden. Demonstratief haalden
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ze een handdoek uit hun ransels en spreidden die netjes over hun knieën. De
huishoudster keek beledigd. Met geweldige eetlust vielen de landstormers
op het maal aan, zwijgend en verwoed.
Toen ging de deur open en een dame, stralend van neerbuigende vriendelijkheid kwam binnen, een face á main elegant voor de ogen, een arm om de
schouders van een meisje van een jaar of twaalf, dat mee mocht om te zien
hoe die soldaten smulden. Beminnelijk groette de dame: `Dag, mannen!...
Smaakt het eten?'
Gelijktijdig stonden de vier landstormers overeind, militair, stram. Frank
was het dichtst bij de deur en onder een invallende gedachte stelde hij met
een strak gezicht voor: `Mag ik u even de namen van uw gasten bekend maken, mevrouw ?... Jonkheer Kotting thoe Middelburg, doctorandus in de
rechten, Meester Van Welie, onderdirekteur van de Twentse Bank in Amsterdam, kapitein Feber, gezagvoerder bij de Nederland, Dr. Van Wezel.'
De hand met de face á main zakte langzaam naar de sneller op en neergaande
boezem. De dame werd knalrood en daarop vreemd bleek. Haar mond, waar
de beminnelijke glimlach nog niet geheel van verdwenen was, ging langzaam een eindje open en haar ogen sperden onnatuurlijk wijd. De vier korporaals keken haar ijzig kalm aan, met strakke, nietszeggende gezichten,
wachtend op haar antwoord. Dat stamelend kwam: `Maar... eh... gaat u
toch zitten heren... derangeer... derangeer u niet. ik, eh... ik hoop van
avond nog het genoegen te hebben. Goeden avond, heren... kom Minnie...'
Mama en Minnie bliezen haastig de aftocht, uitgeleid door Frank van Wezel,
die met een onberispelijke buiging de deur voor haar open hield. Toen hij
zich omkeerde, keek hij in drie stomverbaasde gezichten. Enkele seconden
later zaten ze alle vier weer rond de tafel, hielden zich aan de rand vast,
voorovergebogen, met rood aanzwellende gezichten. Ze durfden niet hard
op lachen, maar de tafel schudde onder de druk van hun ingehouden pret.
En van het gastheerlijke gezin zagen ze niemand meer.
Toen ze tegen half tien na een paar levendige uren in het hotelletje, dat als
hoofdkwartier fungeerde, naar huis kwamen, werden ze bij het hek opgewacht door de huisknecht, die met akelige eerbied zijn lesje op zei: `Kom
meneer en mevrouw en ofdatte de here nog even in 't selon-pelmntva
wille komme theedrinke.'
Frank van Wezel tikte hem beschermend op de schouder en antwoordde:
`Beste vriend, je zult ons moeten verontschuldigen. Zeg aan meneer en mevrouw, dat het ons allemachtig spijt, maar we zijn doodaf en we moeten
morgen om zes uur weer uit de veren. Wil je zo goed zijn ons te wijzen,
waar we slapen moeten?'
De beteuterde huisknecht gehoorzaamde. En ze kregen ieder een aparte,
prachtvolle slaapkamer, zoals ze waarschijnlijk geen van vieren nog ooit ge148

zien hadden. Stikkend van 't lachen rolden ze in de zacht verende bedden
en sliepen spoedig de slaap der rechtvaardigen, tot ze gewekt werden door
de bediende, die eerbiedig een kop geurige, heuse thee op het elegante tafeltje naast hun bed zette en vroeg of de heren op hun kamer dan wel beneden het ontbijt wensten te gebruiken. De heren ontbeten beneden, in een
ruime, zonnige en vriendelijke serre en deden het weelderig ochtendmaal
alle eer aan. Mevrouw kwam zelf mee aanzitten, beproefde met een hoogrode kleur verontschuldigingen, betuigde haar spijt, dat de heren de vorige
avond zo vermoeid waren geweest, hoopte dat ze wel gerust hadden en ratelde zenuwachtig in een adem door tegen de beleefde, maar gesloten gezichten harer beledigde en niet weinig aanzienlijke gasten. En meneer bleef
diskreet onzichtbaar.
Ze vonden een stapel appels en peren om mee te nemen en hun veldflessen
waren gevuld met koele Rijnwijn, maar de koelheid van hun buiging bij het
afscheid was ijziger. En mevrouw keek hen na, vermoedelijk met tranen in
de ogen, ontroostbaar over de geweldige blunder, die ze geslagen had. En de
vier schelmen liepen buiten te schateren van het lachen, beten ongegeneerd
in de ongeschilde vruchten en vrolijkten de hele opleiding met het verhaal
van hun inkwartiering op.
De dag begon genoeglijk. De troep was in goede konditie en toen na een
half uurtje de stijfheid uit de benen was, bekeken ze het leven met verheugde ogen, genoten van de zonneschijn en de prachtige streek, waardoor de
mars ging en niet minder van hun gezang en de straffe moppen, die ze tapten. Toen bereikten ze Ede en daar hield de vreugde op. De marcherende
officiersschool werd opgenomen als onderdeel van een gevechtsoefening in
grote stijl. Ze waren totaal overrompeld. Plotseling werden ze van hun officieren beroofd en met vreemde sergeants en soldaten het veld ingestuurd.
Een majoor met een mond vol spraakgebreken had heldhaftige pogingen
aangewend om de troepen duidelijk te maken, dat de oefening een zeker doel
had en welk doel dat was, maar niemand had er iets anders van begrepen,
dan dat ze tot de rode troepen behoorden en de blauwe troepen in de buurt
van Bennekom moesten verslaan. De Harderwijkse opleiding was radikaal
uit elkaar geslagen. Onder vreemd kommando scharrelden ze in groepjes en
patrouilles door bosjes en over akkers, strompelden over omgeploegde velden, liepen gebukt door droge sloten en achter akkermaalshout en gaven
luide uiting aan hun ontstemming over deze onverwachte en zeer onwelkome onderbreking van hun plezierige mars. Er scheen overal ernstig gevaar te dreigen, want voortdurend moesten ze in looppas over open velden,
kruipen door struikgewas en zwijgen. De stemming werd moorddadig. En
toen ze een uur bezig waren, was de boel hopeloos in de knoop gelopen,
wist niemand meer, waar hij naar toe moest en was iedereen bekaf en geneigd
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om onmiddelijk de opgezette bajonet door ieder lichaam te jagen, dat er
voor kwam.
Men naderde de vijand naar het scheen. Frank van Wezel werd met een patrouille van vijf man het terrein ingestuurd om de boel te verkennen. Ze
zuchtten van verlichting, toen ze zich vrij voelden van de dienstklopperige
leiding der vreemde sergeants, zochten een welbeschut plekje in het bos en
strekten hun vermoeide leden voor een aangename rustpoze. Maar de vrees,
dat ze te ver achter zouden raken, joeg hen toch spoedig weer op en ze slopen Indiaanachtig langs de bosrand en over de van eikenhakhout omgeven
akkertjes. Tot ze beweging zagen in een kreupelbosje, langs welks rand ze
zich sluiperig voortbewogen.
`Halt, jongens', fluisterde Frank, zich zwaar bewust van zijn verantwoordelijkheid als kommandant. `Es kijken, wat dat voor snuiters zijn.'
"t Is vast die rotvijand', bromde Feber, die ook van de partij was.
`Wat let me', dreigde Jonkheer Kotting thoe Middelburg, `of ik rijg die jak
allemaal aan m'n bajonet!' en hij stiet verwoed gaten in de lucht. -halzen
"t Zijn blauwen', fluisterde Frank. `Een patrouille.'
De patrouille stond juist stil, op nog geen twintig meter afstand. Ze had
geen flauw vermoeden van de moorddadige nabijheid der rode geweldenaars
en stak sigaretten op. Snel slopen Franks mannetjes rond het groepje argelozen en plotseling zagen die rondom bajonetten blinken en hoorden zacht
en dreigend: `Leg je geweren neer, jullie zijn gevangen.'
De overrompelden keken stom verbaasd naar de vreemde snoeshanen. Het
waren drie soldaten en een korporaal. De korporaal zei nijdig: `Zeg maak
nou geen fiebelegijntjes, jij met je gevangen... ben je belazerd ?'
`Misschien', antwoordde Frank. `Maar jullie zijn gevangen. Neer die geweren of je wordt zelf neergelegd.'
`ik maak je zonder genade koud', deelde Feber mee, de korporaal z'n bajonet
voor z'n buik houdend. `Weg met die spuit.'
De vijandige patrouille lachte. Het waren gemoedelijke helden, die gevaar
en dood als mannen onder het oog wisten te zien. Ze legden de wapens neer
en gaven zich over.
`Nou motten jullie onze geweren dragen', deelde een van de gevangenen
grinnikend mee, `en je mot ons sigaretten en kwatta geven. Zo hoort 'et in
in een fesoendelijke oorlog.'
`Je kan de koorts krijgen, doodgewone soldaat', blafte korporaal Feber,
`draag zelf je vuiligheid.'
`Wat zullen we met die vetlappen doen ?' vroeg een ander der overwinnaars.
Frank krabde zich achter 't oor. Ja, waar moesten ze met die kerels blijven?
Maar het vraagstuk werd spoedig opgelost, want van drie kanten werd er
plotseling gevuurd en een minuut later waren ze zelfde gevangenen van een
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grotere patrouille blauwen onder aanvoering van een jeugdig vaandrig. En
deze edele krijgsman liet hen daadwerkelijk ontwapenen: met zure gezichten
namen de soldaten hun geweren over en handenwrijvend liepen de gevangenen mee. Ze protesteerden er alleen tegen, dat ze hun uitrusting om moesten houden. Dat leek hun perverse plagerij van weerloze overwonnenen.
De verheugde vaandrig liep met trots opgericht hoofd naast zijn succesvol
troepje en keek met vaderlijke blikken op zijn vrolijke gevangenen neer. Ze
werden teruggebracht naar het detachement, waartoe hij behoorde. En de
fortuinlijke korporaals, die zo lekker in de val gelopen waren, voelden zich
tevreden: de anderen mochten doorsappelen... zo meteen zouen ze lekker
op hun rug liggen, sigaretjes roken en bedaard wachten tot heel de komedie
voorbij was.
Toen kwamen ze een tweede luitenant tegen op de fiets. Vlak bij hen sprong
hij van zijn vehikel en begon aanstonds te schreeuwen: `Terug gaan, vaandrig! D'r is een vergissing begaan! Alles moet hersteld worden zoals 'et
een half uur geleden was zegt de majoor!'
Hij sprong weer op de fiets en peddelde haastig weg.
De schrik sloeg de gevangenen om het hart. Ze haalden hun horloge voor de
dag en kregen dadelijk ruzie met de vaandrig, die beweerde, dat ze hun
troep weer moesten opzoeken. Daartegenover hielden zij vol, dat ze voor
een half uur al gevangenen waren en als dat niet zo was, eisten ze hun gevangenen terug, want die hadden ze zeker voor een half uur al te pakken. De
jeugdige vaandrig protesteerde. De troep begon er zich mee te bemoeien,
verdiepte zich in tijdberekeningen, schreeuwde, joelde en ,dreigde. De vaandrig raakte in verwarring. Gelukkig kwam er toen in eens een eerste luitenan aan, die verwonderd vroeg: `Waar ga je heen, vaandrig?... Heb je daar
gevangenen? Je loopt de verkeerde kant op!'
`Pardon luit', daareven kreeg ik bevel, terug te gaan naar waar ik een half
uur geleden was.'
De luitenant keek stomverbaasd.
'Waarom?
`Ja, 't was bevel van de majoor. Een luitenant zei 'et me.'
`Niks mee te maken!' bulderde de officier. `ik kom net van de overste. Wat
is dat voor apekool?'
`D'r was een vergissing, luit ".
'Klets! Rechtsomkeert en naar 'et detachement!'
De gevangenen juichten. De vaandrig keek mistig. Hij had nog niet genoeg
praktijk om zulke ontroeringen met een ongeschokt gemoed te doorstaan.
Maar hij keerde ten tweede male om en de troep marcheerde weer in de
richting van de rust. De soldaten gaven humoristische krijgskundige theorie.
Na een kwartier zaten de gevangenen met nog een stel verheugde lotgeno...
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ten op een pleintje bijeen, rookten, aten en vertelden hoe ze gedurende die
onbegrijpelijke oefening in handen van de vijand geraakt waren. Ze hadden
er allemaal geweldig veel plezier in, maar geen sterveling begreep iets van
zijn avonturen. Tot hun grote spijt werd er toen spoedig `eindigen met de
oefening' geblazen en kort daarop was de officiersschool weer compleet en
marcheerden de troepen uit Ede naar hun kazernes terug.
Barten en Hamel werden bestormd met vragen: wat was er nou eigenlijk gebeurd? Ze haalden mistroostig de schouders op, hadden er ook niks van begrepen. Ze wisten wel zo ongeveer, wat er had moeten gebeuren, maar van
dat alles was letterlijk niets gebeurd, de hele boel was in 't honderd gelopen,
aan alle kanten waren fouten begaan en de fronten waren door elkaar gedwaald zonder dat iemand kon zeggen hoe. De landstormers knikten. Ze
begonnen het te begrijpen: het was echt militair geweest.
Maar inmiddels waren de meesten doodmoe en voelden hun voeten pijnlijk
steken. En ruim twee derden van de dagmars hadden ze nog voor de boeg.
De stemming was aardig gezakt en die dag, na de middag, hadden de motorrijders veel werk om lui, die niet meer konden, vooruit te brengen naar het
hoofdkwartier te Oosterbeek; zij namen de vermoeide uitvallers op de duozitting en hadden er een duivels vermaak in, de slachtoffers mee te sleuren
in een vaartje van honderd kilometer met donderend ploffende knalpotten.
De derde dag werd gemarcheerd van Oosterbeek over Arnhem naar Apeldoorn. Het was een onnatuurlijk hete Octoberdag en de eindeloze, voortdurend klimmende en dalende weg werd een gloeiende kwelling. De voeten
kregen afzichtelijk geweldige afmetingen voor de ontstelde verbeelding van
de landstormers. Langzaamaan ontwikkelde zich de zonderlinge gewaarwording, dat ze eigenlijk niets dan voeten waren en dat die voeten aan alle kanten vol wonden, kloven, eksterogen, zweren en vergiftige doorns zaten. En
boven op die monsterachtige voeten woog een enorme last, die elke beweging nog duizendmaal pijnlijker maakte: hun uitrusting, die verscheidene
centenaars moest wegen, uit louter lood moest zijn samengesteld. En nooit
hadden ze geweten, dat hun geweerriem eigenlijk een mes was, dat het vlees
van je schouder tot op het been doorsneed. Ze werden allengs zelfs te moe
en te beroerd om te vloeken en te schelden. Weemoedig herdachten ze de
kwartieren in Oosterbeek, waar het gemoedelijk geweest was en de rustige
buurtjes hen gastvrij en hartelijk hadden ontvangen. Ze dachten maar aan
één ding: aan de kwartieren in Apeldoorn en ze stelden zich voor hoe ze na
deze moorddadige dag knus en behaaglijk zouden rusten, wat slaperig praten
en soezerig door de avond rollen tot ze naar bed zouden kruipen en slapen als
mollen. 0, te mogen slapen! Niet langer meer die monsterlijke pijnklompen
van voeten te moeten bewegen. Die weg naar Apeldoorn scheen aldoor langer te worden.
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Maar ze kwamen in Apeldoorn. En ze boften: ze waren ingekwartierd in een
villawijk, bij de deftigste burgers van Apeldoorn. De burgers, die kort geleden een legerdag georganiseerd hadden, geestdriftig gespeecht hadden en
gedronken op `onze jongens'. De burgers, die blaakten van geestdrift voor
het leger, letterlijk huilden van liefde voor de soldaten. De opleiding bofte.
Wat zouen ze hartelijk, juichend worden binnen gehaald als lang verbeide
gasten! Wat zouen ze vertroeteld worden! Het lauwe bad zou gereed zijn om
stof en vermoeienis van hun deerlijk geteisterde lijven weg te nemen. Mollige luie zetels strekten vriendelijk de armen naar hen uit om hen te koesteren in behaaglijke rust. Beschaafde en dankbare dames en heren zouden hen
onthalen als broeders en helden, als slachtoffers en martelaars, die lijden
moesten, opdat deze dames en heren ongestoord konden voortleven en hun
bezit veilig zijn zou voor de begerige greep van snode vijanden. Visioenen
van hemelse zaligheid wemelden voor de ogen van de verrukte landstor
zich verkwikt voelden nu de heerlijke rust en het feestelijk ont--mers,di
haal zo nabij waren. Ze moesten nog wel een heel eind lopen, want de meeste
kwartieren lagen een half uur of daaromtrent van het centrum, waar de
troep ontbonden werd. Maar dat kon er nog wel bij: na dat laatste pijnlijke
half uurtje kwam dan ook de goddelijke koestering van de weelderige rust
in een behaaglijke omgeving...
Jaja. Maar in plaats daarvan kwam voor de overgrote meerderheid een bijna
groteske ontgoocheling. Op hun bellen werden ze ontvangen door een stijve
huisknecht of een blankgemutste dienstbode en kregen een briefje, dat ze
zich met hun inkwartieringsbiljet aan dat en dat adres moesten vervoegen:
daar waren ze door hun hartelijke gastheren — 'uitbesteed. Even stonden ze,
star verbaasd, met hun briefje in de hand, te kijken naar de keurige deur,
die zich rustig voor hen sloot. Die alle vertrouwen, alle behaaglijkheid, alle
hoop meedogenloos voor hen afsloot. Die hen buiten stiet, koel en honend,
buiten de gemeenschap der deftige burgers... waartoe de meesten van hen
zelf behoorden. Voor het eerst van hun leven kregen ze een klein proefje van
de bitterheid, die een mens het leven vergallen kan, als hij ondervindt hoe
beter gekleden en gevoeden, beter van middelen voorziene soortgenoten
hem de rug toewenden met een minachting, die des te grievender is, wijl het
gebaar zo natuurlijk, onopzettelijk, vanzelfsprekend lijkt. Soldaten... doodgewone soldaten waren ze immers, afgesneden van eigen kring, van hun
maatschappelijke basis gestoten, de gelijken van fabrieksarbeiders, knechten
dagloners... armoedzaaiers... proletariërs. Zo voelde je je dus, als achtenswaardige lieden-van-stand de deur voor je neus dicht gooiden, omdat je niet
fatsoenlijk, voornaam, deftig en zindelijk genoeg was om door hen als mens
en gast ontvangen te worden. Zo voelde je je dus als je behandeld werd als
proletariër. Het was maar een klein en simpel proefje, dat de heren van de
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opleiding daar te slikken kregen, maar het smaakte hun volstrekt niet. Ze
vloekten erbarmelijk, voelden zich dodelijk beledigd en gehoond, speurden
moordenaars- en brandstichtersneigingen in hun binnenste. Maar ze waren
machteloos en moesten zich onderwerpen aan de konsekwenties van hun
nieuwe, maatschappelijke staat. Tandenknarsend van woede moesten ze opnieuw aan 't zwerven, zich van straat tot straat slepen met hun dodelijk
vermoeide lijven, vol onbedwingbare drift, waaraan ze nochtans geen uiting
konden geven anders dan in wilde verwensingen en zinneloze bedreigingen.
Sommigen vonden als nieuw kwartier een onooglijk kroegje, dat tot in de
nok van het dak stonk naar slechte jenever en weinig edele tabak en bevolkt
was met groezelige mensen, drankzuchtig en vuil. En kregen een eigenaar dige kijk op legerdagen-organiserende deftige burgers. Ze voelden zich bewogen door zeer revolutionnaire gedachten, keken somber en spraken vele
onhoffelijke woorden.
Ook Frank van Wezel was met enkele lotgenoten uitbesteed. Ze waren te
gekomen in een uitstekend hotel-pension, waar ze goed eten en be--recht
hoorlijke kamers vonden. Maar dat kon de bitterheid niet wegnemen van
de smadelijke behandeling, die zij hadden ondervonden. Zonder een woord
van verklaring of verontschuldiging aan de deur te worden afgescheept
door de knecht, met een briefje waar je vreten en een slaapplaats voor kon
krijgen! Als een onappetijtelijke bedelaar, als een schurftige hond! Door de
mensen, uitgerekend juist door die mensen, wier belangen je als de nood aan
de man kwam, het allereerst verdedigen moest met je bloed! Het vaderland
... dat was immers helemaal in het bezit van dat soort mensen. Geen wonder, dat ze zo gesteld waren op het leger, geestdriftige speeches afstaken op
de soldaten, leger- en vlootdagen organiseerden. Maar als het er op aan kwam, diezelfde uit de verte bewierookte soldaten voor één enkele avond
en nacht een prettig thuis te verschaffen, ze persoonlijk een beetje hartelijk
aan te doen — o nee, dan waren de dames en heren niet te spreken...-heid
dan scheepten zij die dappere landsverdedigers, over wier opofferingen zij
met tranen in de stem spraken in hun gevoelerige feestredenen, aan de deur
af, gaven een paar harde rijksdaalders om ze kwijt te zijn, besteedden ze uit
bij anderen, die minder deftig, misschien minder heftig vaderlandslievend,
maar ook minder kieskeurig waren. Hun fijne neuzen konden niet tegen de
geur van zweet en leer en wapenvet, die deze onaanzienlijke soldeniers
overal meebrachten. De huichelaars! De baatzuchtige zwetsers! Doodvallen
konden ze!
In heftige verbittering en onder stromen van hatelijke welsprekendheid
verorberden de geërgerde landstormers hun maal. En van louter ergernis
vergaten zij hun plannen om heel de avond zalig te verluieren, vergaten hun
vermoeienis en zwermden samen in het hotel, waar het hoofdkwartier geves-

154

tigd was. Een ware golf van oproerigheid deinde door de verzamelde bestedelingen en van alle zijden kwamen ze Frank van Wezel aan boord met eisen
omtrent felle dagboekblaadjes, waarin de deftige burgers van Apeldoorn
bloedig gehoond werden en als lafhartige huichelaars aan de kaak gesteld.
Frank voelde er veel voor. Maar hij voelde nog meer voor een open brief aan
die deftige burgers. Een open brief, die ze eerst allemaal te lezen zouden krijgen en die namens de hele opleiding, door hem ondertekend, aan alle grote
bladen zou worden gestuurd. Dat voorstel verwierf uitbundige bijval en de
officieren gaven er graag hun fiat op.
Toen sloegen de woedende, vernederde landstormers van pure gramschap
aan 't fuiven en zetten het hele hotel op stelten in een soort grimmige zucht
om zich nou net te gedragen zoals past voor individuen, die weggejaagd
worden van de deuren der fatsoenlijke mensen. Ze dronken, ze zongen, ze
zwetsten, ze dansten stampend rond de tafel en riepen beledigingen naar elk
gezicht, dat boven een goed gesneden pak uitkeek. Ze waren smadelijk uitbestede soldaten, uitschot van de maatschappij en dan wouen zij ten minste
het genoegen hebben zich ook zo te gedragen. Om elf uur werden ze door de
politie buiten gezet en zwierden lawaaiend door de stille straten naar hun
kwartieren. De ouwe sergeant, die als majoor-instructeur dienst deed, had
heel veel te diep in menigten glazen gekeken en danste in een woest wapperende wijde mantel als een dol geworden kakkerlak rond. In het pension,
waar ook Frank en zijn Zeeuws slapie ondergebracht waren, begon hij eindeloze geschiedenissen uit zijn veeljarige militaire loopbaan te vertellen,
waar geen sterveling uit wijs kon worden en die op wonderbaarlijke wijze
door elkaar liepen, zodat de toehoorders, die toch al nevelige hersens hadden
er duizelig van werden en naar bed vluchtten.
Frank en Kotting hadden één kamer en beiden een diep en behaaglijk ledikant. Ze haastten zich om het eerst onder de wol te zijn en de ander daardoor
te dwingen de kaars uit te blazen. Toen lagen ze allebei in bed en de kaars
brandde nog. Ze kregen hevige ruzie, beschuldigden elkaar van onhartelijkheid en van fraude en weigerden kort en goed om het licht te doven, waarvoor
ze uit bed zouden moeten stappen. Maar ze konden geen van beiden met
licht slapen en begonnen telkens opnieuw te schelden en te betogen, dat de
ander een luie lammeling was, een hondsvot en als vriend, wat je dan noemt:
vriend, geen bliksem te betekenen had. Tot Frank een geniale inval kreeg:
tegen zijn bed stond z'n geweer, waar nog losse flodders in zaten van de
velddienstoefening bij Ede. Resoluut greep hij het wapen, mikte even, Kotting dook verschrikt onder de dekens... toen knalde het schot en de kaars
was uit. Met een zucht van verlichting strekten ze hun leden en zonken onverwijld in diepe slaap weg. En eerst de volgende morgen hoorden ze van de
opschudding, die het schot in de nacht in het vredige pension gebracht had.
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Er was een dame flauw gevallen en geruchten van moord of zelfmoord hadden een hele sleep bibberende slaapgasten in nachtgewaad over de gangen
doen scharrelen. Frank en Kotting sloten zich hartelijk aan bij de verontwaardiging van de hotelier en zijn gasten over zo baldadige en levensgevaarlijke grappenmakerij.
De laatste dag van de mars!
0, die morgen! De hele troep was katterig en gemelijk gestemd. Ze hadden
schele hoofdpijn, voelden zich moe en nog erger beledigd dan de vorige
avond. Bovendien was het weer. omgeslagen. Er woei een koude wind en er
viel een kille regen, druilerig en gestaag. De weg was modderig en overal
in de kolonne brak ruzie uit. De lange grenadiers aan het hoofd namen de.
pas te groot en achteraan werden ze met hun ooievaarsstelten, hun Haagse
verwaandheid, hun voor- en nageslacht in alle toonaarden vervloekt. En zij
schimpten krachtig terug op het ontuig van buiten de residentie met hun
kromme horrelpoten, waarvan geen mens begreep, hoe ze nog ooit goedgekeurd waren voor de militaire dienst: ze namen tegenwoordig ook maar alles! Amsterdammers, die in de buurt van Groningse plattelanders marcheerden, ondervroegen mekaar ernstig omtrent de kwestie van het kannibalisme daar in het hoge Noorden. Of ze nog wat gehoord hadden van die patrouille, je weet wel, vijf man en een korporaal, die in de buurt van Winschoten of zo'n andere verdomde negerij spoorloos verdwenen was ? O ja, gisteren
had er in de krant gestaan, dat er wat afgekloven, geblakerde botjes en benen onderbroeksknopen gevonden waren. Maar dat was het laatste wat er
ooit van die patrouille terecht zou komen. Tot er een Groninger opstoof en
schreeuwde, dat die Amsterdammers niks konden dan een groot'n bek opzett'n, waarop de Amsterdammers elkaar verschrikt aankeken en ernstig
waarschuwden, immers het was bekend: `De Grunnegse schutters schaiten
goud'.
Het werd een helse voormiddag en eerst toen ze allemaal dof van moeheid
werden na de kater finaal uit hun lijf te hebben gemarcheerd, klaarde de
geest weer wat op. Wat hoefden ze mekaar ook in het vaarwater te zitten:
ze waren ook zonder dat immers al beklagenswaardig genoeg!
Maar toen ze eenmaal weer in bekende oefenterreinen kwamen en dus op
menselijke afstanden van Harderwijk waren, leefden ze wonderlijk op. Ze
vergaten hun pijnlijke voeten, ruggen en schouders en stapten vlugger
voort. Bij Sonnevanck werden ze opgewacht door de militaire kapel en toen

was alle leed vergeten. Muziek is een wonderding! De vermoeide lijven kregen nieuwe veerkracht. De ruggen strekten zich, de benen stapten vaster
en in sterker regelmaat. De verslapte gezichten leefden op, de ogen kregen
nieuwe glans.
En de opleiding van de landstorm-Bosboom marcheerde het kazerneplein
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op, zo fors en kranig, alsof ze eerst een uur geleden waren uitgerukt. En de
saamgestroomde soldatentroep, die heimelijk gehoopt had, die troep ouwe
kerels als invaliden in stukken en brokken te zien binnenstrompelen, barstte
los in een spontaan applaus en bravo-geroep, dat de sportieve harten der
landstormers weldadig aandeed. Ze waren stiekem toch trots op hun uithoudingsvermogen en luisterden met welbehagen naar de woorden van lof,
die de kommandanten hun toezwaaiden. Ze voelden zich kerels, mannetjesputters, die voor geen klein geruchtje vervaard waren en bluften over hun
marsoefeningetje, alsof ze bereid waren morgen aan de dag weer zo'n aardigheid te ondernemen. Maar in hun hart waren ze toch dolblij dat het
karwei achter de rug was.
De volgende dag mochten ze als beloning voor hun kranig gedrag heel de
diensttijd `poetsen'. Wat bleek te bestaan in pijpjes roken, op pantoffeltjes
rondscharrelen, keveren op het wolletje, kaartspelen en onzinnige ruzies uitknobelen. Ze kwikten er helemaal van op. En Frank van Wezel benutte de
dag om een venijnige open brief te komponeren, waarin de deftige burgers
van Apeldoorn onbarmhartig de ogen gewassen werd. Het epistel werd onder juichende goedkeuring van hoog tot laag vermenigvuldigd en aanstonds
naar de pers gezonden. De grote pers toonde vaderlandslievend, waarin de
grote pers klein kan zijn en gooide de brief in de prullemand. Alleen het
rooie blad kwam er mee en dadelijk was Leiden in last: de ijverige persafdeling van `Oorlog' zond het ding om 'konsideratie en advies' naar de kom
zwetend van agitatie Van Wezel op zijn bureau riep.-pieskomandt,
Het werd een heel aardig gesprek.
`Heb jij deze open brief geschreven ?'
`Jawel, luit'.'
`Hoe kom je daar in Godsnaam bij?'
`............ ?'
`Ja... je weet toch wel, dat dat niet te pas komt?'
c
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`Je mag niet uit naam van anderen schrijven!'
`In de krant toch wel, luit'?'
`Verdomme! ik krijg er de last maar mee!'
`Dan hadden de deftige burgers van Apeldoorn maar niet zo onhebbelijk
moeten doen, luit'.'
`Hm... Je weet zeker, dat jullie officieren er de grootste last mee krijgen?'
"t Is met hun medeweten en instemming geschreven, luit'. Ze waren net zo
verontwaardigd als wij.'
`Weer wat nieuws! Ze zullen nu gestraft warden, omdat ze de kwartieren,
waar jullie uitbesteed waren, niet eerst geïnspekteerd hebben. Jullie hadden
geen klachten mogen hebben over je inkwartiering.'
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`Dat was natuurlijk praktisch onmogelijk. En klachten over de kwartieren...
daar gaat 'et in de open brief niet over. Enkel over de onbeschaamdheid en
de hondsheid, waarmee wij van de deftige deuren gewezen werden.'
`Zo... nou, enfin... dat muisje zal wel een staartje hebben. Je zult er wel nader van horen.'
`Wel, luit', ik ben bang van niet. Maar ik wou u wel graag van te voren
zeggen, dat ik me verzetten zal tegen elke straf voor dit feit. ik heb niets
meer gedaan dan wat m'n recht was als staatsburger.'
`En de krijgstucht dan?'
`Als me wordt aangetoond, dat ik de krijgstucht geschonden heb, zal ik in
straf berusten, maar eerder niet'...
`Je bent socialist, niet ?'
`Om u te dienen, luit'.'
De luitenant zuchtte. Toen zei hij dapper: `Ik wil je wel zeggen, dat ik het
met jouw beginselen niet eens ben!'
`Daar zou ik u niet voor straffen, zelfs al kon ik het', glimlachte Frank
barmhartig.
Onzeker keek de kompieskommandant hem aan. De majoor kuchte achter
zijn hand. Dan viel de luitenant wanhopig uit: `Wat moet ik hier nou, verdomme, mee an ?!'

`Ik weet het ook niet, luit'... Maar u zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat
de schrijver uws inziens niets gedaan heeft, wat zijn bevoegdheid te buiten
ging en dat u het ook niet aardig vindt van die Apeldoornse deftigheden.'
Opnieuw zuchtte de luitenant.
`Jij hebt makkelijk praten', zei hij nijdig. `Nou, donder maar op. Je moet
maar afwachten wat er van komt.'
Er kwam een herhaling van het gesprek van. Want `Oorlog' nam geen genoegen met zijn konsideratie noch met zijn advies en stuurde het dokument
ten tweede male in om nadere konsideratie en advies. Frank volhardde koeltjes bij zijn inzichten en de luitenant was woest, was wanhopig, zag geen uitkomst uit de geweldig moeilijke situatie. `Oorlog' wou blijkbaar, zijn karakter getrouw, bloed zien, en in zijn hart was de nieuwe kompagnieskommandant veel te zachtaardig om het zo ver te laten komen. Gelukkig bemoeide toen de sergeant-majoor zich met de zak. Hij schreef een ellenlange brief,
waar niemand, ook hij zelf niet, uit wijs kon worden, en toen bleek `Oorlog'
bevredigd. Nooit hoorde men meer iets van deze vervaarlijke kwestie.
Intussen werd de kwestie van Frank van Wezels `Dagboek van een Landstormman' met de dag pijnlijker. Er gebeurden zonderlinge dingen bij de
opleiding. Er was een kapitein-instrukteur aangesteld, die een enigszins
verbluffende entree maakte. Hij liet de troep aantreden en keek zonder veel
welbehagen of respekt de rijen langs. Blijkbaar vond hij het nogal een raar
,
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zoodje. Met luide en barse stem informeerde hij bij luitenant Barten: `Wat is
er dat voor een daar, met die dikke pens?'
`Dat is Peters, een effektenmakelaar uit Amsterdam.'
`Zo, hm... lijkt meer op een volgevreten spekslager.'
De delinkwent kreeg een kleur, maar van plezier was dat niet.
`En die vent daar, met al dat haar in z'n bakkes?'
`Dat is Blok, een kunstschilder.'
`0... een artiest!... Kan je wel aan z'n dwepersogen zien.'
De artiest glimlachte in z'n geweldige baard. Hij was een zachtmoedig man
en een wijsgeer. Bruutheid boezemde hem enkel een met meelij gemengde
afkeer in. Maar de kapitein ging verder: `Die baard mot er af!'
Ontroering en schrik voer door de gelederen. Bloks Leonardobaard was de
trots van de opleiding en ze voelden het allemaal als een persoonlijke belediging, dat er een aanslag op dit formidabele bewijs van hun achtbaarheid
gedaan werd. Barten keek zuur en antwoordde, eveneens duidelijk hoorbaar: `ik vrees, kapitein, dat Blok daar niet toe te bewegen zal zijn.'
`Bewegen ?Je gelast het 'em eenvoudig en daarmee uit.'
`Het reglement inwendige dienst zegt, dat baard en snor naar verkiezing
gedragen mogen worden, mits dit het gelaat des mans niet ontsiere.'
`Ik konstateer, dat het smoel door zo'n struikgewas ontsierd wordt en 't zal
d'r af ook... Hé, jij daar, met je baard, kom es voor 't front.'
Hij daar met z'n baard kwam naar voren.
`Je moet je baard laten scheren.'
"t Spijt me, kapitein, maar daar kan ik niet aan denken.'
Het was in alle gemoedsrust gezegd, maar de kapitein keek of ie een klap in
z'n gezicht gekregen had. Hij werd rood en brulde: `Niet an denken ?.. .
Kèrel... ik gelast 'etje! Begrijp je dat?'
`Jawel, kapitein, maar m'n baard laat ik staan op medisch voorschrift. Voor
m'n keel, begrijpt u? Zonder baard heb ik aldoor last van bronchitis.'
De kapitein aarzelde. Barten gnoof zichtbaar. De kapitein retireerde strategisch: "k Zal 't onderzoeken. Maar verdomd lelijk blijft'et... Is dat een bakkes voor een militair? Schande gewoon. Ga maar terug in 't gelid.'
Hij keek nog even de rij langs, bromde: `Wat een stel!... Wat een noodje...'
Daarna salueerde hij en ging naar z'n bureau.
En daarop kwamen de kommentaren van de troep. Die niet mals uitvielen.
Langzamerhand waren ze zich weer gaan voorstellen, dat ze mensen waren, en
deze gloednieuwe kapitein-instrukteur had met één gebaar opnieuw hun
slavernij onthuld, getoond hoe nietswaardig ze zich moesten voelen, hoe
volstrekt onbelangrijk: hij sprak immers over hen in hun tegenwoordigheid
alsof ze niet anders dan voorwerpen waren, over welker eigenschappen je gerust luid op spreken kunt, aangezien voorwerpen noch gehoor, noch gevoel,
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noch een eigen kijk op zichzelf hebben... En deze onverbeterlijke militaire
mensen van de landstorm-acht konden zich nog altijd maar niet voorstellen,
dat zij afgedaald waren tot de rang van voorwerpen. Het is duidelijk, dat in
deze de fout bij hen lag en er geen enkele reden kon bestaan om de arme
kapitein hun gebrek aan inzicht als een grief aan te rekenen. Hoewel zij dat
deden, en met welk een vuur en overtuiging!
En behalve door de kapitein-instrukteur werd de opleiding ook nog verontrust door een kolonel, die regelmatig de officiersscholen inspekteerde. Hij
was een sterk staaltje van een kolonel. Een borstelige knevel hing dreigend
onder zijn haviksneus en zijn harde grijze ogen keken geweldig onverbiddelijk. Hij liep kaarsrecht, met krakende laarzen en rinkelende sporen. Hij had
lang in Indië gediend en was, nóg meer dan de kapitein-instrukteur, grijs geworden in de ijzeren overtuiging, dat soldaten minderen, voorwerpen waren, die je vooral niet te hoog moest aanslaan en waarvan je je niet in sentimentele misvatting moest voorstellen, dat ze óók mensen waren met gevoel
van eigenwaarde en behoefte aan een zekere mate van recht en hoogachting.
Een soldaat was voor hem een koloniaal, een verkochte ziel, waarmee een
officier naar welbehagen kon omspringen zonder ooit bevreesd te zijn anders
dan bruut en dom verzet te ontmoeten, datje neersloeg met zware vrijheidsstraffen... al was het jammer, dat je de rotan niet meer op d'r onwaardige
donder kon laten spelen.
En deze alleszins merkwaardige en karakteristieke kolonel werd dan de oorzaak van het grote konflikt in Frank van Wezels militaire loopbaan.
Bij een inspektie gedroeg hij zich volledig naar zijn aard. Frank had zijn voet
verstuikt en zat op een bankje vóór de kazerne rustig het schouwspel aan te
zien. De opleiding exerceerde in kleine afdelingen, telkens onder kommando
van een andere adspirant, die moest leren kommanderen en zijn troep in bepaalde formatie en bepaalde richting dirigeren. Luitenant Barten en de sergeants liepen van de ene naar de andere afdeling, gaven aanwijzingen en instrukties, korrigeerden fouten en deden nog eens voor hoe de kommandotoon moet klinken. Het ging alles gemoedelijk en vriendschappelijk en iedereen deed eerlijk zijn best om ervan te maken wat er van te maken was.
Toen kwam de kolonel.
En het was uit met de gemoedelijkheid.
Er bleek geen bliksem van te deugen. De kolonel wist alles veel beter. Dat
was trouwens niet te verwonderen, maar het ware misschien aardiger ge
dit niet zo ontstellend duidelijk en opdringerig te demonstreren. Het-west,
rustige werk ontaardde in een zenuwachtig gejaag. De vergissingen in de
kommando's én in de uitvoering namen toe in aantal en ernst. De kolonel
bulderde. Zijn streng gezicht werd rood van verontwaardiging, van ontzet
eerlijke woede. Hij stapte voor het gelid uit, kranig, kaarsrecht,-ting,va
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met klappende zolen en stramgehouden hoofd om te laten zien hoe het
moest. Hij riep met scherp-krakende stem: `Een... twee!... één... twee!...
Links!... links.., links!... Zet je poten neer, kérels ! ... kop op! borst vooruit!' Hij maakte zich geweldig druk, stapte, schreeuwde, vloekte en Frank
van Wezel keek naar zijn grijze haren, verwonderde zich en werd bewogen
van oprecht medelijden. Hij hoorde een groezelige korveeër, die op z'n bezem leunend naar de kleine tragedie keek, tegen een kameraad grinniken:
`Kijk hem... stapt net as een haan, die stront an ze pote heb.'
De vergelijking was onnavolgbaar raak en Frank glimlachte, maar zijn medelijden verdiepte zich. De kolonel schold een oude sergeant uit, die een
lange broek droeg, wat niet model was. Hij raakte in razende woede, omdat
een grenadier een wit boordje droeg onder de opstaande kraag van zijn tuniek. Toen riep hij luitenant Barten bij zich en maakte hem ten aanhore
van de troep een knetterend standje, vertelde hem in al te ronde woorden,
dat er geen godverdit-en -dat van deugde en eindigde met de hartekreet:
'Het is dun, meneer, dun!... zeer dun!...'
Toen hij zweeg, wou luitenant Barten zich verdedigen, maar aanstonds donderde de kolonel op nieuw los: `Hou je mond, luitenant!... Als ik je aanmerkingen maak, heb je maar te zwijgen, begrepen!...'
Barten werd een nuance bleker, salueerde en draaide zich met kletterende
sabel om. De kolonel wierp nog een laatste woedende blik over de rommelzooi van een opleiding en stoof toen als een wervelwind de kazerne binnen
om bij de bataljonskommandant troost te zoeken voor zijn gekweld gemoed.
En Frank van Wezel peinsde hoofdschuddend over de wrange humor van
het geval, over het ontstellende feit, dat deze grijsaard zich zo overdreven
kon opwinden over zo onbeduidende, zuiver mechanische kleinigheden;
over het leven, dat deze mens geleefd moest hebben, om zo te kunnen zijn,
zo te kunnen optreden.
En 's avonds schreef hij op zijn rustige kamer in de stad een paar dagboekblaadjes over de kapitein-instrukteur en de kolonel. Psychologische beschouwinkjes, zonder boosheid of haat, enkel mededogen met de beklagenswaardige slachtoffers van dat militaire leven, met deze wonderlijk verdwaasden, die vergeten hadden wat er zoal betekenis geeft aan het leven der mensen buiten een korrekte uniform en een militaire houding; die zich eindeloos
diep vernederden door zich mateloos te verheffen op hun militaire rang; die
verruwd waren en geestelijk verarmoed in een omgeving, waar alle menselijkheid verschrompeld was tot een grotesk en belachelijk aanbidden van
`de rang'... Hij vond de zachte woorden en de weke toon om deze verlorenen
te beklagen en hij glimlachte, toen hij de stukjes overlas: ze zouden dit wijde
mededogen niet aanvaarden, noch waarderen. Ze zouden het voelen als bloedige hoon en de zachtste woorden zouden hun het grievendst striemen.
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Natuurlijk. Hoe zouden ze ooit in deze gedachtensfeer thuis raken. Het zou
immers hun ondergang betekenen!
Deze dagboekblaadjes sloegen geweldig in. Ze deden de ronde door de kazerne en werden door hoog en laag geprezen en bewonderd. Door de minderen met begrip en grimmige tevredenheid, door de hogeren met honend
leedvermaak. En toen de opleiding terug kwam van een met volle teugen
genoten Kerstverlof, begon er in de nerveuze sfeer van de opleiding een
streng en vrij wild onderzoek naar de schrijver. De kolonel bemoeide zich er
nu zelf mee. Hij was persoonlijk aangetast. Als de onverlaten zich zelfs niet
ontzagen om hem, de opperste verschijning, de verblindende afgod van deze
kring met hun vuige hoon te attakkeren, werd het hoog tijd er radikaal een
eind aan te maken.
Het eerste slachtoffer was luitenant Barten. Gelijk alle officieren werd ook
hij door de kolonel ondervraagd: of hij misschien wist, wie de walgelijke
schendstukjes schreef. Barten had zijn blinde eerbied voor kolonels verloren,
nu hij onder invloed der landstormers tot de ontdekking gekomen was, dat
onder de uniform ten slotte ook een doodgewoon feilbaar mens school. Hij
had zelfs de zonderlinge aanmatiging te menen, dat hij door deze man persoonlijk beledigd was! Alsof de worm zich beledigd mag voelen als de machtige bliksem der hemelgoden hem treft! Dus antwoordde Barten bedaard:

`Dat kan ik u niet zeggen, kolonel. Maar ik kan u wel zeggen, dat ik deze
u fen- zeer bewondert
De kolonel werd bleek van schrik over zoveel ongehoorde brutaliteit, zo onbegrijpelijke woorden uit de mond van een subaltern officiertje.
`Meneer!' bruiste hij op. `Hoe kunt u zulke schandelijke stukjes tegen de
krijgstucht bewonderen? Het is infaam! Wat gebeurt er hier toch in Harderwijk?'
`Ik vind de stukjes prachtig geschreven', deelde Barten rustig mee. `Boven
zijn ze altijd waar en ik kan niet zien, dat ze tegen de krijgstucht zijn.' -dien
Niet tegen de krijgstucht? En de kolonel zelf was er in aan de kaak gesteld
als een verloren ziel en bij een haan vergeleken, die een zeker iets aan z'n poten had! Niet tegen de krijgstucht? De kolonel schuimbekte.
`Meneer Barten! Ik straf u met vier dagen kamerarrest wegens onbehoorlijk
gedrag bij een onderhoud met uw superieur! U kunt gaan!'
Barten ging en schreef een verzoek aan de superieur van zijn superieur om
verzet aan te tekenen tegen zijn straf. Waarop hij wegens ongegronde reclame gestraft werd met tien dagen streng arrest `zonder acces', wat in mensentaal wil zeggen, dat hij geen bezoek mocht ontvangen en geen dienst doen:
een soort provooststraf voor de officier. Waarop Barten zijn zaak voor de
krijgsraad bracht.
De kolonel was zo geschrokken en zo bezorgd voor het morele welzijn van
'
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de adspirant- officieren, dat Barten onmiddellijk werd afgezet als kommandant en vervangen door een onnozel uitziende jongeman van het bekende
type 'ik-zal-dat-zakie -wel -es -effe-opknappen'. De landstormers konden zijn
bloed wel drinken nog voor ze hem gezien hadden. Hij zou de plaats innemen van hun aller vriend en beschermer, van hun troetelkind Barten? Ze
haatten hem bloedig. En zijn entree was weinig fraai.
Hij vertelde, dat het tot nu toe bij de opleiding maar een slappe boel geweest
was, maar dat hij er de wind wel onder zou krijgen.
De opleiding kookte: dat was een belediging voor Barten.
De opleiding had z'n tijd een beetje verlapswanst, maar van vandaag af zou er
gewerkt moeten worden. Ze hadden te weinig begrip van het respekt, dat
ze hun meerderen verschuldigd waren, maar hij zou hun dat wel es even bijbrengen. De opleiding ziedde. Hoe dorst die blaag een collega, in wiens
schaduw hij niet kon staan, zo afbreken in zijn afwezigheid!
Daar had je b.v. het Reglement-Infanterie I: dat moesten ze uit hun hoofd
kennen voor het examen volgende maand, gewoon letterlijk uit hun hoofd.
Toen stond Feber op, het gelaat van een stuitende domheid, een zedig dik-

kerdje.
`Luitenant', zei hij bedroefd, `dat kan ik niet.'
Wantrouwig keek de luitenant hem aan. Maar het domme gezicht stelde
hem gerust, en kortaf vroeg hij: `Wat kan jij niet?'
`Uit m'n hoofd leren, luit'... Ik heb nou gewoonweg nóóit iets uit m'n
hoofd kunnen leren.'
`Hm!' kuchte de luitenant, onzeker rondziende over de mannen, die verholen
grinnikten. Maar misschien grinnikten ze enkel om de stommiteit van die
kleine dikke kaffer. Voor sommige individuen moest je toegevend zijn.
`Ja, kijk es hier', zei hij welwillend. `Dan moet jij je de bewegingen maar in
onderdelen voorstellen en ze stuk voor stuk opnoemen, begrijp je?'
Feber knikte, dat hij het begrepen had, maar zijn gezicht bleef dom en angstig.
`Jawel, luit ", antwoordde hij schuchter, `maar dat kan ik ook niet...'
De verdachte geluiden in de troep namen hoorbaar toe. De luitenant kende
deze opleiding uit verhalen, die hij er over gehoord had. Hij raakte een weinig in de war, en vroeg: `Hoe heet jij ?'
`Feber, luit'.'
`Feber, Feber', mompelde de luitenant, in zijn lijst kijkend, terwijl de troep
op de banken al ruchtiger werd. Hij kon zo gauw de naam niet vinden en zei
onhandig: `Feber?... Ik zie je naam niet op de lijst staan.'
Febers gezicht kreeg een uitdrukking van bovenaardse vreugde. Hij greep
onverwijld zijn kwartiermuts van de bank en zei opgelucht: `Dan kan ik zeker wel naar huis gaan, luit'?...'
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Een schaterlach barstte los en zelfs de luitenant moest even glimlachen om
die kwibus. Maar een sekonde later overzag hij de hachelijke toestand en
donderde los, tot de opleiding in gemelijk stilzwijgen naar zijn vervelende
zeurstem luisterde. En van dat moment af stond het vast, dat hij een gluiperd, een droge knul en een ellendeling was. Dat was onbillijk, want de
jonge luitenant Bals was enkel maar dom en had geen gevoel voor humor. En
verder was hij officier, zodat hij lak kon hebben aan deze tekortkomingen.
Het onderzoek in de officierswereld had geen resultaten opgeleverd. Behalve dan de straf van Barten en een reeks zonderlinge verdenkingen over en
weer. Toen besloot de kolonel in arren moede, de listigheden van zijn speur
ook op de mindere goden te gaan toepassen. Op een middag, toen-derszin
er rustig theorie gegeven werd, kwam de ordonnans van het bataljonsbureau telkens geheimzinnig de kamer op en nam een der leerlingen mee. Ze
gingen ongaarne, want er werd een buitengewoon belangwekkend probleem
behandeld. Gelijk de lezer weet, waren de meeste van deze ouwe landstor
getrouwd. Dat gaf hun recht op bepaalde gunsten, waaronder behoor--mers
de, dat een met kwartierarrest gestrafte, deze hechtenis thuis bij zijn vrouw
mocht `uitzitten'. Maar nu was aan een der getrouwden deze gunst geweigerd. Hij mokte somber en de kameraden scholden heftig mee. Zo lieten zij
zich niet behandelen! Wat moois! Het kleine beetje recht, dat ze hadden,

konden ze zich niet laten ontnemen!... En nu was de sergeant aan de hand
van een voorwereldlijk reglement bezig hun duidelijk te maken, dat ze niks
te mopperen of te protesteren hadden. Want dat reglement handelde over
de soldaat en zijn recht om te trouwen. Wanneer hij niet een bepaald aantal
dienstjaren had, mocht hij niet trouwen zonder toestemming van zijn meerderen. Nou, en zoveel dienstjaren hadden ze niet. Konden ze soms een bewijs
overleggen, dat hun kommandant toestemming tot hun huwelijk gegeven
had? Nee... ze hadden enige jaren geleden schandelijk verzuimd na te speuren, wie er ooit wellicht hun militaire kommandant worden zou. Weliswaar
was het reglement bedoeld voor beroepssoldaten. Maar dat alles nam niet
weg, dat de militaire overheden met die belabberde formaliteit van hun huwelijk geen rekening behoefden te houden. Administratief waren ze niet ge
-

trouwd.
De opleiding zat paf. De getrouwde kerels zaten sprakeloos verbijsterd. Het
was een wonderlijke gedachte, dat ze eigenlijk, militair - administratief bekeken, niet getrouwd waren! Vandaar misschien hun zonderlinge vrijgezellenneigingen, die hun waren aangewaaid zodra ze de uniform hadden aangetrokken! Er brak een storm los. Niet getrouwd? Nou ja, administratief niet ge-

trouwd. Administratief bekeken waren hun vrouwen dus hun vrouwen niet.
Ze vonden uit, dat militairement parle die vrouwen dus niet meer of minder waren dan hun administratieve mainteneetjes. Dat was een gewichtige
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ontdekking! Ze voelden zich zeer voorname heren en zetten een hoge borst.
Ze waren heren-met-maintenees, wat, zoals iedereen weet, een hoge maatschappelijke positie is! Het was een dwaas half uur en ze genoten het uitbundig!
Intussen ging op het batajonsbureau `het onderzoek' hevig zijn gang. De
kolonel zat er achter de tafel, geflankeerd door de kapitein-instrukteur en de
kapitein Taas, die als bataljonskommandant fungeerde. Toevalligerwijze
werden er eerst een reeks Amsterdammers voor de vierschaar gedaagd. En
onveranderlijk speelde zich dan hetzelfde toneel af met dezelfde dialoog. De
kolonel vroeg: `Lees jij dat "Dagboek van een Landstormman" wel es, korporaal ?'
`O jawel, kolonel, dat leze we allemaal.'
`Zo... En heb je er ook enig vermoeden van, wie dat schrijft?'
De Amsterdammer keek verbaasd.
`Nee, kolonel', zei hij dan met kennelijke oprechtheid. `Geen flauw vermoeden.'
`Hem!... Heb je nooit in dat verband es een naam horen noemen.'
`Een naam, kolonel?... Hoe bedoelt u?'
`Nou... van iemand, die voor de schrijver wordt aangezien!'
`O! bedoelt u dat ?'
Hij nam een veelbelovende pauze, dacht ernstig na en konkludeerde dan
zuchtend: `Nee, 't spijt me, kolonel, maar ik heb nooit zoiets gehoord...'
De doorborende blikken van de drie geweldigen achter de tafel waren niet
in staat, zijn geheugen op te frissen. Zijn gelaat bleef even gesloten en onschuldig. Derhalve besloot de kolonel: `Zo... hm... zonderling... Enfin.., ga
je gang maar, korporaal.'
En er werd een nieuwe scholier geroepen, die even weinig lust had, z'n kameraad te verraden en een even onnozel gezicht wist te produceren. Tot
eindelijk een man verscheen, die minder gemoedsrustig bleek en meer toegankelijk voor de invloed van dreigende blikken en blinkende sterren. Het
was een onderwijzer ergens uit de binnenlanden van Groningen, een, die
serieus van kannibalisme verdacht werd in ogenblikken van baldadige ontstemming. Op de vraag of hij nooit een naam had horen noemen, antwoordde deze held bevend, dat hij de korporaal Frank van Wezel wel eens had
horen aanduiden als iemand, die het dagboek zou kunnen schrijven. De ogen
van de kolonel lichtten op in vreugde. Vermoedelijk waren er meerdere sporen, die in dezelfde richting leidden. En nu dit! De zaak was duidelijk. De
dader was gevonden. Nu nog even hem laten bekennen en de poorten van
de provoost konden geopend worden. De korporaal Frank van Wezel werd
op het bureau ontboden.
X65

De korporaal Frank van Wezel begreep, dat er onheil in de lucht zat en dat
hij ondervraagd zou worden over het dagboek. Hij had zich voorgenomen
niets uit te laten, de heren niet wijzer te maken dan ze waren. Ze hadden er
niets mee te maken. Wat hij als schrijver deed, ging hun niks aan.
Toen hij zich, stram militair, meldde, doorboorden drie paar strenge ogen
hem en de kolonel donderde hem aanstonds toe, met dreigend uitgestrekte
vinger: `Jij bent de schrijver van die artikelen in de krant!'
Frank keek hem vast aan en vroeg bedaard: `Mag ik ook weten, kolonel,
over welke artikelen en welke krant het gaat? D'r zijn er zo'n massa...'
`Dat dagboek van een landstormman in het blad van de socialisten... dat
schrijf jij.'
Het klonk zeer beslist. Frank van Wezel vroeg zich af, wat deze aanklager
wist. Hadden ze toch een brief onderschept?... Hij was van plan geweest,
tegenover deze brutale machtsprotsen een even brutale leugen te gebruiken.
Maar de onzekerheid of ze al dan niet bewijzen in handen hadden, dwong
hem tot een andere taktiek. En dus vroeg hij: `Mag ik misschien ook weten,
kolonel, welke bewijzen u daarvoor hebt?'
'Bewijzen?' brulde de kolonel. `Bewijzen ?... Ik beschuldig je ervan en daarmee uit!'
Frank van Wezel voelde, dat er geen bewijzen waren. Glimlachend zei hij:
`Het is de goede gewoonte, kolonel, dat degene, die beschuldigt, ook de bewijzen levert voor zijn beschuldigingen.'
`Nonsens!' vond de kolonel. `Ik zeg, dat jij het gedaan hebt. Zeg jij nou maar
ja of nee, dan zijn we klaar.'
Toen sprak Frank van Wezel het noodlottige woord, dat verbijstering en
woede bracht.
`Neem me niet kwalijk, kolonel, maar ik maak bezwaar om op deze wijze een
pertinent antwoord te geven. Ik zeg geen ja en geen nee.'
Een ogenblik was zelfs de kolonel verstomd. Zodra hij zijn stem terug gevonden had, blafte hij: `En waarom, hè ?... Wat bezielt jou?
Zijn onbeschofte buldertoon irriteerde Frank hevig. Hij had er nooit tegen
gekund als een hond te worden afgesnauwd. Maar hij bedwong zijn wrevel,
wetend, dat hij hier niets won met terug te snauwen. Een tintje bleker van
opkomende woede, maar met rustige stem, lei hij uit: `Daar zijn verschillende redenen voor, kolonel. Allereerst deze: u hebt mij beschuldigd en
moet dus de bewijzen bijbrengen. Dan is u met uw vraag aan 't verkeerde
adres; u vraagt naar de onthulling van een pseudoniem of van anonimiteit;
dat is vragen naar een redaktiegeheim, waarover ik niet beschik en beschikken mag; dat kan alleen de redaktie u beantwoorden, als zij mag en wil.
Bovendien weet ik niet of er nog anderen dan ik verdacht worden en ik wil
niet meewerken tot de beschuldiging tegen die anderen door nee te zeggen.
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Maar ik zeg evenmin ja. Als u weet en bewijzen kunt, dat ik de schrijver ben,
handelt u dan maar zoals u denkt dat moet.'
De kolonel was rood geworden. Zijn ogen schoten vuur. Zijn gebalde vuist
trilde op de tafel. Naar adem happend schreeuwde hij: `Dus je weigert op
m'n vraag te antwoorden? Denk er om, korporaal, ik overweeg toch al, of
iemand, die deze schandelijke stukken schreef, wel een rang in het Nederlandse leger mag bekleden... Ik gelast je, te antwoorden.'
"t Spijt me, kolonel, maar ik geloof niet, dat u daar de bevoegdheid voor
hebt. Ik blijf bezwaar maken op een vraag in die vorm te antwoorden.'
De kolonel was gebluft. Een zodanige brutaliteit, zo koud en vormelijk,
had hij waarschijnlijk in zijn hele Indische loopbaan nog nooit ontmoet.
Een ogenblik leek het alsof hij op zou springen en de weerspannige korporaal te lijf gaan. Daarop bulderde hij: `Dus je weigert aan mijn bevel te vol-.
doen?'
`Pardon, kolonel, ik weiger niets. Ik maak bezwaar op de gronden, die ik u
noemde en die ik redelijk vond.'
De kolonel dacht na.
`Maar, wat bliksem! je kunt toch gerust ja of nee zeggen?'
`Zeker, kolonel, maar ik geef er de voorkeur aan, dat niet te doen.'
Weer een korte pauze, vol onheil. Dan: "t Is goed... Ga maar naar de gang
en wacht tot ik je weer laat roepen.'
Frank salueerde en verdween naar de gang. Drift en verontwaardiging kookten in hem. Hij verdomde het nu zeker om een direkt antwoord te geven.
Wat een manier om te beginnen met een beschuldiging en dan, als ze geen
bewijzen hadden, de beklaagde te willen dwingen z'n hoofd in de strop te
steken. Hij wou tegenover iedereen met genoegen zijn recht verdedigen om
deze dagboekblaadjes te schrijven, maar zich een antwoord laten afpersen,
dat verdomde hij straal. Dan moest er maar van komen wat wou. Daar werd
hij al weer binnen geroepen. Veel bedaarder zei de kolonel: `Ik heb er met de
kapiteins over gesproken en wij zijn tot de konklusie gekomen, dat jij op
mijn vraag zonder praatjes met ja of nee moet antwoorden. Heb je dat begrepen ?'
`ik heb het begrepen kolonel, maar u houdt mij ten goede, dat ik het met de
konklusie van u en de kapiteins niet eens ben.'
`Voor de laatste maal gelast ik je om op mijn vraag te antwoorden met ja of
nee. Zeg nou maar of je weigert aan mijn bevel te voldoen.'
`Ik blijf bezwaar maken, kolonel.'
De kolonel greep een papier, dat vo' ór hem op de tafel lag en grauwde: `Dan
straf ik jou met veertien dagen provoost, korporaal, met de volgende mutatie: Bij het onderzoek naar de schrijver van een serie de krijgstucht ten zeer
ondermijnende artikelen geweigerd te antwoorden op dc vraag of hij-ste
167

al dan niet de schrijver was, daardoor het onderzoek bemoeilijkt en door
zijn wijze van antwoorden de indruk gewekt, dat hij zelf de schrijver
was.'
Een ogenblik draaide alles Frank voor ogen.
Veertien dagen provoost? Veertien dagen in die stinkende, kleine cel? Als
uit de verte hoorde hij de stem van de kolonel, die bars vroeg: `Heb je nog
iets te zeggen of te vragen, korporaal?'
Toen strekte Frank nog strammerzijn bovenlijf en antwoordderustig: `Jawel,
kolonel, ik zou graag van u weten, op welke wijze ik tegen deze straf kan
reklameren.'
De kolonel vloog op `als door een adder gebeten'. Zijn streng en nurks gelaat stond nu werkelijk een weinig ontdaan. Hij wees met trillende vinger
naar Van Wezel en schreeuwde: `Kapitein!... u zult morgen die man nog es
straffen voor deze vraag!... Afmars, korporaal!'
De korporaal salueerde, maakte rechtsomkeert: één... twee... klap!... en
marcheerde met flinke pas paf. Hij bewees daarmee, dat hij in dienst al veel
zelfbeheersing geleerd had, een geweldig voordeel. In de burgermaatschappij zou hij zich zo niet hebben laten wegzenden. Dan zou er nog heel wat gepraat zijn, eer het `onderhoud' beëindigd was. Hij had nog heel wat op z'n
lever, Frank van Wezel, heel wat argumenten tegenover de domme, harde
en bekrompen wraakzucht van deze `rechter'. Hij ziedde van drift, woede en
verontwaardiging en liep krijtwit terug naar de kamer, begeleid door de
verschrokken sergeant-majoor, die hem in arrest moest stellen. Hij had het
liefst over de tafel gesprongen en die aanmatigende, machtsmisbruikende
hoofdofficier aangevlogen. Maar hij maakte model rechtsomkeert en marcheerde met flinke pas af. 0, zelfbeheersing leerde je wel in dienst! Dat was
nou wat, je noemt: discipline, gehoorzamen aan de krijgstucht. Maar Frank
voelde op dat moment heel goed, dat er niet te veel van deze dingen moesten gebeuren, als hij krijgstuchtelijk zou moeten blijven.
Op wonderbaarlijke wijze vloog het bericht van zijn straf door de kazerne.
Toen hij terug op de kamer kwam, wisten de kameraads het al. Ze keken
deelnemend naar zijn wit gezicht met de woedende ogen en barstten uit in
een wild geschreeuw, maar de begeleidende sergeant-majoor beval stilte en
dreef hen voor de bedden. Toen moest de arrestant zich in zijn werkpak kleden en hemvolgen naar de wacht. In de gang kwam de dokter hen tegemoet.
Hij drong tussen Frank en zijn bewaker in en fluisterde: `As je gauw ziek

wordt, laat ik je van avond nog naar 't hospitaal brengen.'
Toen was hij weg en zijn woorden zoemden in Van Wezels hoofd, verward
en roezig, als een refrein, dat hij lang geleden eens gehoord had en niet precies meer thuis kon brengen. In de wacht werd hij gefouilleerd. Een minuut
daarna zat hij in de cel, was de deur met een klap achter hem dicht gevallen,
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had het slot geknarst, de grendels geknerpt, was de stilte over hem gevallen
als een benauwenis.
Gevangen!
Opgesloten in een cel! Als een boef, een misdadiger...
Hij had een groot gevoel voor humor, Frank van Wezel, maar hij was niet in
staat dit geval van de humoristische kant te bekijken. Hij zat vol woede,
verontwaardiging, schrik ook. Met verdwaasde blikken keek hij naar de
hoge, kale, bekraste muren, de met ijzer beslagen deur, het getraliede venster van matglas. Veertien dagen? Moest hij veertien dagen in dit beestenhok doorbrengen, twee volle weken? Hij had nu al een gevoel of hij stikken
zou. Dat hield ie nooit veertien dagen vol! Zwaar viel hij neer op de houten
brits, de ellebogen op de knieën, de kin in de handen, starend, trachtend
zijn razend verwarde gedachten te verzamelen, zoekend iets te bedenken, dat
aan zou tonen, hoe dit een vergissing was, hoe hij eigenlijk niet hier was,
hoe hij droomde of aan hallucinaties leed.
Grauw schemerde de vale winternamiddag door het hoge tralievenster naar
binnen. Frank rilde in zijn dunne werkkleding. 't Was koud in het onverwarmde hok met zijn stenen vloer.Waarom was deze cel onverwarmd ?Midden
in de winter! Een arrestant had toch een gezondheid, die verwoest kon worden ? Zouden de cellen in de gevangenissen ook onverwarmd zijn? Nee...
dat waren ze niet. De dieven, oplichters en moordenaars zaten in verwarmde
cellen. Een gestrafte soldaat moest dus harder behandeld worden dan een
moordenaar? Veertien dagen hier?
Frank sprong op, stak de kleumende handen in de zakken en begon heen en
weer te lopen. Wat was dat ding klein en nauw! Vier passen lang en twee
breed. Hij kon precies langs de brits, schuurde dan al met z'n arm langs de
muur. Veertien dagen hier opgesloten blijven?
Al lopende, kalmeerde hij langzamerhand. Hij moest zijn hersens bij mekaar
houden. Rustig nadenken. Handelen. Geen gekke dingen doen in woede en
overspanning. Wat had de dokter ook weer gezegd? Ziek worden? Als ie es
ziek werd? In het hospitaal was het allicht beter dan hier...

Toen om half vijf de sergeant van de wacht de celdeur opende en luid
schreeuwde: `Geeft... acht!' sprong er geen arrestant in de houding voor de
brits ter ere van de kapitein van de week, die de ronde kwam doen.
Verwonderd keken de twee bezoekers de cel in, waar een zwaar schemerdonker heerste. Ze hoorden zwaar adem halen, maar de gestrafte korporaal
kwam niet te voorschijn.
De wachtkommandant riep: `Hé!... Korporaal! Ga in de houding staan!'
Maar niets bewoog.
Ongerust kwam de kapitein naderbij en streek een lucifer af. Van Wezel lag
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achterover op de brits, met gesloten ogen, bleek, en zwaar ademend. Zijn
ene arm hing slap over de rand tot op de grond. Verschrikt riep de officier:
`Verdomme!... de man is bewusteloos... Haal dadelijk een paar hospitaalsoldaten, sergeant en laat hem naar het ziekenzaaltje brengen... Gauw!'
De sergeant rende weg. De kapitein trok zich mopperend terug naar de
gang. De bewusteloze op de brits bleef zwaar ademen, benauwd en onheilspellend. Er was wat geroep en geloop door de gangen. Toen kwam de sergeant hijgend aanhollen met twee potige hospitaalsoldaten, die aanstonds
deskundig de bewusteloze arrestant opnamen en hem wegdroegen naar het
ziekenzaaltje, tussen nieuwsgierig opdringende kameraden door. De zieke
werd op een krib gelegd, zijn kleren aan de hals losgemaakt, zijn slapen en
polsen met koud water bevochtigd... maar hij kwam niet bij. Ongerust stond
de kapitein toe te zien, trappelend van ongeduld, omdat de dokter zo lang
weg bleef. Beroerde boel! Een arrestant bewusteloos in de provoost gevonden. Als 't een beetje meeliep stond er morgen weer een hatelijk stuk in de
krant! Eindelijk kwam de dokter binnenstuiven. Nauwelijks groette hij de
kapitein, boog zich aanstonds over de patiënt, die roerloos op z'n brits lag,
bleek en koud. Hij voelde zijn pols, lei de hand op zijn hart, keek op z'n
horloge. `Dadelijk naar 't hospitaal brengen met een brancard! Vlug wat!'
kommandeerde hij de hospitaalsergeant, die eerbiedig op z'n orders wachtte.
`Is 't ernstig? vroeg de kapitein benauwd.
De dokter haalde de schouders op.
`Da's altijd ernstig', antwoordde hij somber. `En 't ernstigste is, dat jullie
iedereen maar om de haverklap die vervloekte provoost in donderen, zonder
te weten of te vragen of zo'n vent z'n zenuwen daartegen bestand zijn. Fijn
systeem. Wat moet je als burger al niet uithalen om in de cel gestopt te worden ? En hier? Genoeg als een halve gare sterrendrager meent, dat je 'm
scheef aangekeken hebt... Gewoon misdadig om een man met deze gevoeligheid zo onverwacht dat stinkhol in te slingeren! Maar als 't misloopt, zal
ik jullie verantwoordelijk stellen, en niet mals ook!'...
De kapitein stond beduusd, met een rood hoofd.
`Ik weet niks van de zaak', zei hij. `Je weet, dat ik van de andere kazerne kom.
Wat is er gebeurd? Wat is dit voor een man?'
Kort lichtte de dokter hem in. De kapitein haalde schouders op. Hij gaf
liever maar geen oordeel, knoopte z'n handschoenen dicht en ging groetend
heen. Even later lag Frank van Wezel, nog steeds bewusteloos, in dekens
gewikkeld onder het dekzeil van een brancard en werd door twee hospitaalsoldaten naar buiten gereden, de poort uit, in de richting van de stad.
Het was bitter koud en een vinnige Oostenwind blies ijzig door de spleten
van het zeil langs het gezicht van de patiënt. Rustig gleed het lichte wagentje met zijn luchtbanden over de hard bevroren weg, en Frank voelde zich
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zeer behaaglijk. 't Leek of hij in een rijdende wieg voortzweefde, vreedzaam
en geleidelijk. 't Enig onaangename was die nijdige wind, die in zijn onbedekte oren en neus beet. De twee hospitaalsoldaten rookten hun pijpje en
praatten bedaard. Waarover, dat kon Van Wezel niet uitmaken en het interesseerde hem ook niet. Het was gezellig zo... net als vroeger thuis, als hij
's avonds in het zijkamertje wakker lag en zijn vader en moeder praatten
samen. Dan kon ie ook niet verstaan, wat er gezegd werd, behalve een enkel
woord zo nu en dan... en zo, al luisterend naar de onbestemde geluiden, sukkelde hij dan in slaap. Nou zou hij niet in slaap sukkelen.., daarvoor beet
die grimmige Oostenwind te venijnig in zijn oren en neus.
`Ha, modjo!' klonk het plots, en de brancard hield stil. Hij werd neergezet
op de achterpoten, zodat de patiënt met zijn hoofd naar omlaag en z'n benen
naar boven kwam te liggen. Verwonderd luisterde Frank. Het scheen, dat
de twee brave ziekenverzorgers een kameraad ontmoet hadden. Er werd
tenminste druk geredekaveld, gelachen en gevloekt. Er werden blijkbaar
sigaretten uitgewisseld en opgestoken. En het had er alle schijn van, dat de
heren zich installeerden voor een zeer gezellig, diepgaand en onderhoudend
gesprek. Frank kon niet verstaan, over welke onderwerpen het dispuut liep,
maar het bleek zeer geanimeerd en vrolijk. De lach was niet van de lucht.
Maar de houding, waarin de patiënt lag, beviel hem maar matig en de temperatuur was er ook niet naar om de open weg tot een ideale verblijfplaats te
maken. Hij werd dan ook al spoedig ongeduldig, morrelde het dekzeil opzij,
stak zijn hoofd er half door en riep nijdig: `Hé daar! jullie! Rij je haast door
of wacht je tot ik bevroren ben?'
Verschrikt onderbraken de drie soldaten hun genoeglijk onderhoud.
`Kijk doar noar!' zei verwonderd de huzaar, die ze ontmoet hadden. `Ik wis
nie, da' jullie een pesjent bij je hadde.'
`Verrek nou effe!' overwoog een der ziekendragers. `Die rotzak is weiachtig
bijgekomme!'
`Ach je ken nooit van die suffers op an', zei de andere wereldwijs. `Nou, dan
motte me maar verderop, naar 't hospitaal. Misschien zien we je vanavond
nog... Tabeh, hoor!'
Ze namen rustig en zeer omstandig afscheid van hun kameraad, en in al zijn
narigheid lag Frank binnen in de brancard zachtjes te schudden van de lach:
het was toch een allemachtig raar wereldje!
In het hospitaal wachtte de dokter al op hem en hij werd aanstonds te bed
gebracht in een grote kamer, waar een paar dozijn andere zieken uit hun
witte bedden nieuwsgierig naar de binnenkomende kameraad keken. In een
hoek bij het raam kreeg hij zijn plaats en de buren ontvingen order hem met
rust te laten, niets te vragen en geen gesprek met hem aan te knopen: hij
was overspannen en moest volstrekte rust hebben.
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Rust! Ja daar had Frank wel behoefte aan!
Maar de rust kwam niet uit het zwijgen der anderen. De rust bleef verre
van hem. Zelfs de broomdrank, die hij te slikken kreeg, kon zijn wilde gedachten niet effenen. Zijn hart sloeg als razend. Zijn ogen stonden strak,
brandend in zijn hoofd. Een doffe woede bleef in hem rumoeren en scheen
groteren groter te worden, tot ie heel zijn hoofden borst vulde met ondraaglijke spanning. Dat dit zo maar mogelijk was! Dat dit je kon overkomen in
deze tijd, in dit land! Terwijl er vrijheid van drukpers was en vrijheid van het
woord voor iedere staatsburger! Dat ze je op een blote verdenking eenvoudig in de cel sloten. Hij was natuurlijk stom geweest. Hij had botweg moeten liegen. 1-Tij met z'n rechts-standpunt! Daar kwam je hier ver mee! Wat
een ploertenbende! En je machteloosheid daartegenover. Dat je niks terug
kon doen! Dat je je woede maar op moest vreten, moest verkroppen. Driftig
gooide hij de dekens terug, benauwd, maar onmiddellijk werd hij met vriendelijke beslistheid weer ingestopt door de oppasser met z'n bruine hondenogen en z'n goedig lelijk gezicht. Hij moest voorzichtig zijn... niet vergeten,
dat hij ziek was! God ja... dat was waar ook! Hij was ziek. 0, wat was ie
ziek! En in eens moest hij hevig lachen, beet de tanden op mekaar en lachte
toch plots, kort en hard. De oppasser keek bezorgd, dwong hem nog een
lepel te slikken van de kalmerende drank.
Die hem niet kalmeerde.
Hij dacht aan thuis.
Cor was juist aardig opgeknapt. Natuurlijk zou ze uit de krant van het geval
horen. Lezen dat hij in beroerde toestand naar het hospitaal gebracht was.
Dat moest ie in ieder geval voorkomen. Maar een lang telegram sturen.
Maar hoe? Hij kon haar toch niet openlijk mededelen, dat die hele ziekte
maar een komedietje was!
Gelukkig kwam Barten, toen hij zich hevig lag op te winden over het vraagstuk, hoe hij zijn vrouw gerust kon stellen, eer ze de beroerdigheid uit de
krant vernam. Hij sprak er over, met van woede trillende lippen. Barten
wenkte geruststellend met de hand. Dat kwam terecht: morgen vroeg reisde
hij zelf naar Amsterdam om haar op de hoogte te brengen van de toestand.
Hij moest nou maar niet piekeren. Iedereen was op zijn hand. Ook de kompieskommandant. Morgen werden op het bureau de stukken klaar gemaakt
voor zijn verzet bij de krijgsraad tegen het schandelijke optreden van de
kolonel en zijn straf. Morgenavond kwam de kompagnieskommandant zelf
hem bezoeken en hem de stukken laten tekenen. Er was al getelefoneerd met
de krant. De redaktie zou iemand sturen om alle bijzonderheden. De kamerfraktie zou ongetwijfeld interpelleren. De Minister van Oorlog zou de straf
wel schorsen, tot de krijgsraad uitspraak had gedaan. Alles kwam op z'n
pootjes terecht... en de kolonel zou er vies voor opdraaien met z'n middel172

eeuwse bullebakkenmethoden! Frank haalde de schouders op: hij moest het
eerst allemaal nog zien!
`In ieder geval', zei hij, `moeten de dagboekblaadjes gewoon blijven ver
handelen over wat bij de opleiding gebeurt. Ze moeten nou-schijne.E
helemaal niet meer weten, uit welke hoek de wind waait.'
`We houen je op de hoogte', beloofde Barten monter. `Jij schrijft en ik stuur
je dagboekblaadjes in een envelop met mijn naam naar de redaktie.'
`Beter naar een ander adres', vond Frank. `Naar onze werkster! Da's een geheide partijgenote... Die zal blij zijn als ze zo mag meehelpen en lopen als
een haas om bij de redaktie te komen, zodra d'r zo'n brief komt. Spreek 't
met mijn vrouw af morgen.'
`Goed!' lachte Barten. `En hou jij nou de moed er in. Alles komt in orde. We
zullen die kolonel een plezierige periode bezorgen. ik heb ook nog wat met
'em te vereffenen voor de krijgsraad en luitenant Van Jasperen ook en nou
heeft ie weer kwestie met Hamel. Die verdenkt ie ook al van medeplichtigheid en hij wil hem van zijn adjudantenwaardigheid beroven. Hamel schuimbekt en wil een ereraad, want zoiets is eigenlijk geen disciplinaire straf, enkel
een bewijs van wantrouwen.'
`God! God!' zuchtte Frank, toch geamuseerd. `Wat een heksenketel! Wat
een lawaai! En dat allemaal om wat onschuldige, humoristische karakteristiek van militaire toestanden. Wat zullen we daar later om lachen!'...
`Je moet er nou al om lachen', ried Barten.
Maar dat kon Frank, met al zijn wijsgerig inzicht, toch niet. Daarvoor
broeide de donkere woede te diep in zijn borst en een gevoel, of ie graag
gloeiende wraak zou nemen.
De volgende morgen kwam de vrouw van de kompagnieskommandant hem
bezoeken. Demonstratief. Woedend verontwaardigd. Ze was de vrouw van
een reserveofficier en wist zo niet hoe het hoorde in de militaire stand. Ze
bracht een bos bloemen en een zak druiven. En ze zat een half uur bij zijn
bed en foeterde op de onhebbelijkheid en de schandelijke onrechtvaardigheid
van die dwaas van een kolonel. De oppasser, een beroepssoldaat, dribbelde
onrustig rond, ergerde zich, gaf haar in zijn hart gelijk, vond toch, dat het
niet te pas kwam voor een officiersvrouw om hier bij een gestrafte korporaal
te zitten en zo insubordinair te schelden op een meerdere van haar man.
Frank was blij met haar bezoek. Het kwam zo onverwacht hartelijk en hij
kon wel een beetje hartelijkheid gebruiken! Hij voelde zich moe en leeg.
Nog altijd vrat die doffe, machteloze woede aan zijn hart, dat telkens begon
te jagen in wilde klop, als hij terugdacht aan zijn `gesprek' met de kolonel.
En zij zat zo heerlijk te schimpen, zo vrijuit en fris van de lever!... Hij luisterde maar glimlachend en knikte en zei af en toe ook wat, en knapte meer en
meer op,voelde zich weer een beetje mens worden.
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En nauwelijks was zij weg, of Hamel stapte de kamer op. Hij had zich opzettelijk in groot tenue gestoken, met z'n gouden schouderbedekkingen en
vangsnoeren, zijn salonsabel aan en verlakte rijlaarzen met zwaar rinkelende
sporen. Nadrukkelijk kameraadschappelijk kwam hij bij Frank zitten, gaf
heftig af op het schandaal van die straf, sprak dan fluisterend over de plannen om de dagboekblaadjes in veilige haven te loodsen, lachte van plezier
om de loer, die ze de ouwe ijzervreter draaien zouen.
Wat later kwam de dokter, praatte geruststellend, gaf hem verlof om op te
staan en rond te lopen door het hospitaal en zijn gewone uniform te dragen.
Hij mocht ook gerust op het bureau gaan zitten en daar werken, als ie lust
had. En van avond zou ie 'm halen voor het onderhoud met de kompagnieskommandant.
De andere zieken keken verbaasd, fluisterden onder mekaar: wat was dat
voor een bijzonder soort korporaal, waar zoveel hoge belangstelling voor
was? Ze loerden onthutst naar de bloemen van die sjieke dame, verdiepten
zich in gissingen. Maar niemand maakte hen wijzer.
Het waren saaie, droefgeestige dagen.
Buiten druilde het sombere winterweer. Binnen was de nare atmosfeer van
een allesbehalve volmaakt militair hospitaal, de lucht van karbol en medicijnen, de trieste, trage praatjes van de zieken, waar veel ernstige patiënten bij

waren. Uren lang ijsbeerde Frank heen en weer in de kale, naargeestige kantine, waar herstellende zieken kaart speelden en zich armzalig vermaakten,
klaagden, scholden, de oorlog en de mobilisatie vervloekten in alle toonaarden. Hollanders en Belgen dooreen, Vlamingen en rad sprekende Walen,
maar geen enkele vrolijke toon. Alles was verdriet, weemoed, verbeten woede, leed en machteloze opstandigheid. En hij liep maar heen en weer, draaide
en keerde aldoor dezelfde gedachten in zijn hoofd, dof en moedeloos. De
minister schorste niet, ondanks alle aandrang van kamerleden. Hij sprak zich
niet uit. Hij was bang voor de camarilla, voor de militaire kliek. Dorst er
niet met een fors gebaar tegen in gaan, verschool zich achter de militaire
strafwetten, die in sommige opzichten betreurenswaardig waren, zeker,
maar waartegen hij niets kon uitrichten. Er was nu een interpellatie op
komst in optima forma, maar Frank verwachtte er niets meer van. Hij had
de hoop op een normale berechting van zijn zaak opgegeven, bereidde zich
voor op de provoost.
`Ben je bedonderd!' vloekte de dokter woedend. `Ga niet in dat stinkhok
zitten. Ik hou je hier, zolang ik wil en geen generaal krijgt je d'r uit, als ik
volhou, dat je niet beter bent.'
`Ik stik hier ook', zei Frank. `Ik kan die hospitaalatmosfeer niet verdragen.'
`Ik zal voorschrijven, dat je driemaal per dag buiten moet wandelen. 's Middags ga je met me mee naar Sonnevanck, daar heb ik ook een paar patiënten.'
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Gelaten stemde Frank toe. Wandelde alleen of met de dokter. Voelde zich
triest en ongelukkig.
De luitenant van de opleiding, de nieuwe, verwaardigde zich, zijn ondergeschikte een bezoek te brengen. Koel stond Frank tegenover hem, op zijn
hoede, voelend dat deze bezoeker tot de vijand behoorde. De luitenant
praatte nerveus, zoekend, wou iets zeggen, vragen, wist niet hoe hij beginnen moest.
Frank merkte het, vroeg: `Had u iets bijzonders, luit'?'
`Eh... nee... ja, dat is te zeggen... Willen we niet liever op de gang gaan?
Daar kunnen we vrijer praten...'
`Aha!' dacht Frank, `die heeft dus wat bijzonders!'
En hij was nu dubbel op zijn hoede.
Op de gang zei de luitenant, zenuwachtig: `Kijk es, Van Wezel, ik vind 'et
zo'n beroerde gedachte, datje misschien onschuldig gestraft bent.'
`Dat is heel menselijk van u', antwoordde Frank. `En het is een gedachte,
die mij ook wel es kwelt, gelooft u dat gerust.'
`Ja maar... waarom heb je nou de kolonel geen rond antwoord gegeven?'
`Daar had ik zo m'n redenen voor, luit'.'
`Hm... En welke waren die redenen dan?'
`Die hoop ik voor de krijgsraad nader uiteen te zetten.'
De luitenant verslikte zich, hoestte, kleurde een beetje. `Jaja... natuurlijk,
dat begrijp ik... Maar... eh...'
Hij stokte.
`Wou u nog iets vragen, luit' ?...
`Ja... kijk es... Je hebt tegen de kolonel niks uit willen laten. Maar zou je mij
nou geen rechtstreeks antwoord willen geven? Ben je de schrijver, ja of
neen?'
Glimlachend keek Frank langs hem heen, de lange gang door, waar de vetgegeten kat traag voortdribbelde.
`En wat wou u met dat antwoord doen, luit'?'
`Niks... absoluut niks. Ik vraag 'et uit zuivere belangstelling. Niet als officier. As man tegenover man, begrijp je?
`Ja, dat begrijp ik', zei Frank langzaam. `Maar ik heb tegenover de kolonel
gezwegen, ik prefereer het tegenover u ook te zwijgen.'
De jonge luitenant bloosde dieper.
`En als ikje m'n woord als of Gier geef, dat het tussen ons blijft?'
`Ik zal u es een verhaaltje vertellen', antwoordde Frank en hij vertelde langs
zijn neus weg het gesprek van Kles met Mertens, die nou luitenant-tandarts
was.
De luit' werd nog een tintje roder en zei nors: `Dat is heel onbehoorlijk.'
`Ben ik met u eens.'
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`Ik heb een andere opvatting van het erewoord.'
`Ik twijfel er niet aan, luit'.'
`Waarom wil je me dan niet antwoorden?'
`Juist omdat u uw woord strikt houden zult', antwoordde Frank, nog steeds
glimlachend, geamuseerd, omdat hij deze onhandige jongeman zo liederlijk
stond te sarren: hij was er een uit het andere kamp... moest ook maar es
zich machteloos voelen als ie gepest werd.
`Hoe bedoel je dat?'
`Wel, daar schieten we immers geen van beiden mee op? Zeg ik ja, dan bezwaar ik u met een geheim, zeg ik nee, dan voelt u zich verontrust, omdat
een onschuldige gestraft is. Beter voor u om maar niks te weten.'
De luitenant schudde het hoofd, teleurgesteld. Toen vroeg hij: `Maar mis schien kan je me dit raadsel oplossen: een dag na je... eh... botsing met de kolonel stond 's avonds de mutatie van je straf woordelijk in de krant... Hoe
kan dat?... Dat is een geheim stuk!'
Nu lachte Frank luid op. En hij zei vrolijk: `De pers heeft ook zo haar spion
Ik ben bang, dat het sekuurder werkt dan de geheimdoenerij-nagesytm.
van de militaire geheime dienst.'
De luitenant beet op zijn lippen.
"t

Is in ieder geval schandelijk!' barstte hij los, woedend omdat hij bij elke

worp slib ving.
`Die mutatie?' vroeg Frank onschuldig. `Maar daarom heb ik er immers tegen gereklameerd!'
De luitenant had er genoeg van.
`Ik wens je beterschap', zei hij stijf, sloeg de hakken tegen elkaar en salueerde model.
Frank volgde zijn voorbeeld. Sabelkletterend stapte de jonge officier weg.
En Van Wezel ging naar de kantine, trakteerde de vrienden, die hij er gemaakt had en schoot telkens weer in een lach. De anderen lachten mee, begrepen er niets van, maar keken mekaar betekenisvol aan: die overspannen
brigges was nog niet helemaal lekker!
De volgende middag kwam Cor met kleine Bert naar Harderwijk. Ze ging
zolang wonen op Franks kamer in de stad, bij de vriendelijke mensen, die
schuimden van verontwaardiging om wat ze meneer Van Wezel aandeden
en blij waren te kunnen helpen om alles zo draaglijk mogelijk te maken.
Cor was zenuwachtig, foeterde geweldig, kon er niet bij, dat zulke dingen
maar rustig gebeurden, dat je dat verdragen moest, dat één brutale vent
met een paar sterren op z'n kraag en een dosis stomme verwaandheid je een voudig zonder spoor van recht tot de cel veroordeelde en dat heel de wereld daar nou machteloos tegenover stond. De kranten, de weekbladen
schreven over het geval. Frank was verder bekend als publicist dan hij zelf
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gedacht had. Ze brachten woedende, hatelijke, scherpe kritiek, verontwaardigd om de aanranding van de drukpersvrijheid. Maar meneer de kolonel
was machtiger dan de pers, dan de kamerleden, dan de verontwaardigde
menigte, dan de bange minister. Meneer de kolonel maakte het alleen uit,
dreef z'n stomme wil door. De straf bleef gehandhaafd. Frank mocht voor het
Hoog Militair Gerechtshof zijn zaak komen verdedigen.., maar eerst moest
hij zijn straf uitzitten. Zo eiste de van vaderlijke welwillendheid en opvoed
-kundig
inzicht uitpuilende militaire rechtsorde.
Ze waren ongeveer de hele dag bij mekaar. Cor had vrije toegang tot het
hospitaal. Ze wandelden samen. Ze overlegden met de dokter. Die wou nog
steeds, dat Frank maar in het hospitaal bleef. Desnoods dan maar, tot ie
voor de krijgsraad moest verschijnen. Maar Frank schudde het hoofd: hij
zou niet voor de krijgsraad geroepen worden, vreesde hij, of de straf moest
achter de rug zijn. De loop van de gebeurtenissen in de Tweede Kamer stemde hem ook pessimistisch. De minister schoof de zaak op de lange baan. Bovendien: het verblijf in het naargeestige hospitaal, tussen hopeloze longlijders, maag- en nierkwalen, kwetsuren en boosaardige zweren werd hem onverdraaglij k. Nee...' hij wou maar liever naar de kazerne terug. Dan maar de
provoost in voor veertien dagen. Zag ie tenminste een eind aan z'n misère!
Cor huilde. De dokter bromde. Maar Franks besluit stond vast. D'r moest
maar een eind komen aan dat zenuwslopende afwachten.
`En je dagboek?' vroeg de dokter. `Hoe wil je dat in de cel doorzetten?'
Frank glimlachte.
`Daar vinden we wel wat op', zei hij optimistisch.
`Verdomd kopstuk!' vloekte de dokter. `Enfin, je moet 'et ten slotte zelf
maar weten. Wanneer wou je dan weg?'
`Morgen maar.'
De dokter dacht na.
`Dan zal ik je uitschrijven tegen een uur of drie. Kan je op je gemak bij je
vrouw koffie gaan drinken en dan stap je zo tegen een uur of acht, negen
naar de kazerne en laatje in dat vuile hok stoppen. Geldt die avond voor een
hele dag.'
`Akkoord', antwoordde Frank. `Dan doen we 't zo.'
De dokter keek hem aan, hoofdschuddend.
`En kom dan elke morgen op ziekenrapport. Kan ik je wat gunstige dingen
voorschrijven. Je zenuwen zijn nog lang niet normaal.'
`Om de bliksem niet!' lachte Frank. `Dat duurt minstens nog wel een veertien dagen!'
Ze grinnikten alle drie. Tegenover dat grove geweld kon je met een stalen
gezicht gerust wat listige verlakkerij stellen en je volkomen deugdzaam blijven voelen!
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En zo kwam Frank van Wezel 's avonds om half acht de volgende dag de
wacht binnen stappen, na een toch heel onplezierig afscheid van Cor en kleine Bert, en meldde zich als arrestant, ontslagen uit het hospitaal. De sergeant keek hem nieuwsgierig aan: dat was dus die veelbesproken vent! Hij
zag er niet voordelig uit! In al de tien dagen sinds hij naar het hospitaal ging,
had hij zich niet geschoren en hij was van plan om z'n baard nou maar weer
in 't wilde weg te laten groeien. Hij was bleek en z'n gezicht stond heel
strak. De sergeant zocht de sleutel van de provoost.
`Is de kompieskommandant er misschien nog?' vroeg Frank. `Ik heb beloofd
dat ik 'em te spreken zou vragen, zodra ik in de kazerne kwam. 't Is over
m'n reklame bij de krijgsraad.'
"k Zal es laten zien', beloofde de wachtkommandant. `Daar net heb ik 'em
nog gezien.'
De luitenant was er nog. Ze rookten een sigaar, praatten over de kwestie.
De kommandant kwam los. Vertelde van een gesprek met de kolonel. Terwijl Frank in het hospitaal zat, verschenen er dag aan dag notities in de
krant en allemaal over dingen, die bij de troep gebeurden. Hij had de kolonel daarop gewezen en gevraagd of ie Van Wezel nou nog voor de schuldige
hield. Maar de kolonel had daar geen antwoord op gegeven. Toen had de
luit' gevraagd, of de kolonel wist, dat Van Wezel gereklameerd had bij de
krijgsraad. Ja, dat wist ie, had de paperassen thuis gekregen.
`En wat denkt u daarvan?' had de luitenant gevraagd.
Het antwoord was prompt en ruw gekomen: `De vent krijgt natuurlijk gelijk. En hij heeft ook gelijk! Maar z'n veertien pond zal ie uitzitten, onschuldig of niet. D'r moet es een voorbeeld gesteld worden, verdomme, dat geschrijf moet maar es uit zijn!'
Frank lachte grimmig. De kompieskommandant keek onrustig. Hij vond de
hele kwestie afschuwelijk. Had ook een hekel aan dat hatelijk dagboek, maar
was te veel burger en te zachtmoedig om de methoden van de kolonel te billijken.
`Laten we nog een beetje buiten rondwandelen', stelde hij voor. "t Is benauwd hier.'
`Ik ben arrestant, luit', herinnerde Frank hem.
`Da's voor mijn verantwoording', zei wrevelig de luitenant. `Kom maar mee.'
En al pratend liepen ze buiten rond, tot tegen half tien. Toen ging de kompieskommandant naar huis en Frank stapte weer naar de wacht om naar de

cel gebracht te worden. Zijn komst verwekte konsternatie. De luitenant
Laagboom stond luid en driftig met de sergeant te praten. En zodra deze
Van Wezel zag binnenkomen, zei hij opgelucht: `Daar is ie!'
Laagboom keerde zich om en keek de ongeschoren arrestant met een triomfantelijke blik aan.
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`Waar kom jij vandaan?' blafte hij. `Ga in de houding staan, kerel!'
`Ik kom van de kompagnieskommandant, luit'.'
`Hoe laat ben je in de kazerne gekomen?'
`Om half acht ongeveer.'
`Dat lieg je!'
Frank antwoordde niet.
`Je bent hier pas om negen uur gekomen!'
`Om half acht, luit'.'
`Wel, verdomme!... De wachtkommandant zegt zelf om negen uur!'
`De wachtkommandant vergist zich, luit'. U kunt bij de kompagnieskommandant navragen. Tot voor een minuut was ik met hem op het terrein aan
't wandelen.'
Het Kind dacht na.
Een glimlach gleed over zijn rozerood gezicht. `Nou ja... dat doet er minder
toe... Hoe laat ben je uit het hospitaal ontslagen?'
Aha!... dat was 'et em dus. Hij had zich natuurlijk al op de hoogte gesteld!...
`Om ongeveer half vier, luit'.'
`Juist... En waar was je tussen half vier en half acht?'
`Bij m'n vrouw en m'n zoontje, luit'.'
`Heel aardig. Maar als arrestant had je dadelijk, onverwijld van het hospitaal
naar hier moeten komen. Dat wist je toch, hè?'
`Nee, dat wist ik niet.'
`Als korporaal moet je dat weten. Ik zal je rapporteren, korporaal! Sergeant,
stel deze man in arrest.'
En op z'n sabel leunend keek hij honend naar z'n buit. Hij had 'em te pakken
deze keer! Hij zat er tussen! Zou 'em leren om hatelijke stukkies over officieren en het leger te schrijven! De of'cier trok altijd aan het langste eind.
Moest die vent met z'n brutale bek maar es flink ondervinden!
Onder het insluiten verontschuldigde de wachtkommandant zich zenuwachtig tegenover Frank. De zeldzame pech, dat nou ook juist die Laagboom
officier van de week moest zijn! Hij had, om 'em zo veel mogelijk te redden,
een later uur van binnenkomst opgegeven, en nou had ie 'em d'r juist dieper
in gewerkt. Frank zei, dat ie 'et begreep en dat ie 'et hem niet kwalijk nam.
Dan zat ie opnieuw ingesloten. Het slot viel dicht, de sleutel knarste, de
grendels klikten. Het beest zat gekooid.
Veertien dagen! Even greep ontzetting hem aan. Veertien dagen? Die kwam
ie nooit door in dit kleine, onfrisse, benauwde hok. Maar met geweld bedwong hij zijn razend dooreentuimelende gedachten. 't Was gelukkig -al laat.
Hij kon dadelijk onder de wol kruipen, gaan slapen, de hele rotbende vergeten. Halfluid vloekend kleedde hij zich uit, maakte zijn wolletje op en schoot
onder de dekens. Het licht op de gang floepte uit. Nu was er alleen nog de
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flauwe lichtschemer van een verwijderde lantaarn door het getraliede matglas.
Slapen nou maar... nergens aan denken. Slapen...
Jawel... dat was heel verstandig overlegd! Maar doen was nog wat anders!
Het toneeltje met het Kind stond te vlak vooraan in zijn bewustzijn. De lafhartige wellust, waarmee dat ploertje hem er bij gelapt had. De krenkende
hooghartigheid, waarmee je behandeld werd, aangeblaft, weggekommandeerd. Hoe ie op z'n slachtoffer geloerd had! Geïnformeerd aan 't hospitaal,
rondgesnuffeld als een jachthond op het spoor van wild. En nou had ie z'n
wraak! Het was een zielige wraak... een rapportje. Maar de manier, waarop
ie was opgetreden... Om ziek te worden van woede en walging! Dat noemden ze nou het vaderland dienen, en ze hadden de mond vol van mannel jkheid en ridderlijkheid. Heel de dofbroeiende woede, die hij de laatste dagen
zo maar te boven was gekomen, stond weer in hem op. Hij woelde en keerde
in zijn dekens en het was diep in de nacht, eer hij uitgeput en dof van machteloosheid in een onrustige sluimer viel, waaruit het geschetter van de reveille hem wakker schrikte met de gewaarwording, dat hij nog geen minuut
geleden zijn ogen dicht gedaan had. Nu begon het dus voor goed. Dit werd
de eerste volle dag celstraf. Hij keek er tegenop als tegen een berg. Ontzet.
Maar ook vol nieuwsgierigheid.
De korporaal van de week, die hem zijn eten bracht, was een kameraad van
de opleiding: ze moesten zich nu beurtelings oefenen in korporaalsdienst. Hij
bracht de groeten van de vrienden. Hij bracht kaas en rookvlees en ham en
jam als een bewijs van het meeleven der kamergenoten. De provoostarrestant had een koninklijk ontbijt, maar er wou geen hap door zijn keel.
Hij werd onder aan het ziekenrapport gezet en liep onderbewaking van de
korporaal van de wacht bijna een uur lang op de gang heen en weer. Heel de
opleiding defileerde voor hem. Ze kwamen hem de hand drukken, hem vertellen, hoe ze met hem meevoelden, hoe ze verwachtten, dat de minister de
straf zou schorsen, hoe iedereen de geschiedenis even gemeen en onrechtvaardig vond. Het deed hem goed en het maakte hem week.
Bij de dokter zat Barten. Nieuwsgierig keken ze hem in zijn bleek, afgetobd
gezicht. De dokter schudde het hoofd.
`Stommerd!' zei hij. `Kijk nou es hoe je d'r uitziet na ene nacht al!'
"t Zal wel wennen', verweerde Frank zich. `Ik wil het volhouen.'
`Nou, je moet 'et zelf weten.... In ieder geval zal ik voorschrijven, dat je
driemaal per dag een uur gelucht moet worden in plaats van eenmaal. Je
strozak en dekens blijven in je cel. Om de andere dag een warm bad.'
Frank knikte, glimlachend, dankte.
`Nog iets?' vroeg de dokter dienstvaardig.
`Nou, een glas port voor 't eten, een havanna en een kopje mokka toe',
lachte de arrestant.
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"k Zal zien wat ik doen kan', beloofde de dokter.
Dan lachten ze alle drie.
`Zeg', zei Barten, `wees vandaag nog een beetje voorzichtig met roken en zo.
Laagboom is nog in de week tot van avond. Dan komt er een ander en kun je
je gang gaan. Ik gun die aap niet, dat ie je nog es een bonnetje ansmeert!'
"k Zal er voor zorgen', beloofde Frank, die rood werd bij het noemen van
de naam alleen al.
`Vanmiddag kom ik je bezoeken', beloofde Barten. "k Zal wel een smoesje
vinden. Dan moeten we 't zien klaar te spelen het kweken van de dagboekblaadjes voort te zetten.'
"k Zal in ieder geval de kompieskommandant te spreken vragen en 'em
verzoeken te mogen lezen en schrijven in m'n cel.'
`Goed. Afgesproken. Nou, kerel, hou je taai. Kop op. Veertien dagen zijn
gauw om.'
`Buiten de cel, ja', antwoordde Frank bitter.
`Als je 't wil onderbreken met wat dagen in 't hospitaal, heb je maar te spreken, denk er om', bood de dokter aan. `En in ieder geval kom je iedere morgen even hier. Dat breekt ook weer voor een uurtje!'
Een uur later moest hij bij de kompagnieskommandant komen. Die had het
rapport van Laagboom voor zich. Zat er mee verlegen. Knorrig zei hij:
"k Heb de luitenant verzocht het rapport in te trekken, maar dat wou hij
niet. ik moet het dus wel behandelen. Je hebt een strafbare handeling begaan, dat is zeker. Maar alle omstandigheden in aanmerking genomen, acht
ik het feit van geringe importantie. Ik straf je dus met een ernstige berisping, waarvan aantekening gehouden zal worden op je straflijst. Nog iets te
zeggen of te vragen?'
`Niet over de straf, luit'. Maar wel wou ik u verzoeken boeken en papier,
pen en inkt in m'n cel te mogen hebben. Als ik er niet lezen en wat werken
kan, hou ik 't zeker niet uit.'
`Toegestaan', antwoordde de luitenant gul. `Je mag zoveel en alle boeken en
papieren hebben die je wilt.'
`Dank u wel, luit'.'
Dat was alvast iets. Met de sergeant van de week ging hij naar de kamer,
haalde boeken en papier en enveloppen uit z'n kist, werd opnieuw ingesloten. Een half uur naderhand: op rapport bij de bataljonskommandant.
Wantrouwig keek de magere Indische kapitein in het groezelig ongeschoren gezicht.
`Ik moetje straffen', zei hij streng.
`Ik ben me van geen kwaad bewust, kapitein.'
`Ik moet je straffen, omdat je de kolonel die brutale vraag gedaan hebt, dat
weet je heel goed.'
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'Ik had het recht, die vraag te stellen, kapitein. D'r is mij geleerd, dat de
straffende meerdere de gestrafte alle inlichtingen moet verschaffen over de
wijze van reklameren en hem zelfs behulpzaam moet zijn bij het opstellen
van zijn reklame, zo hij dat wenst. Dat staat duidelijk in het reglement van
krijgstucht.'
De kapitein schoof heen en weer op zijn stoel, kuchte, dacht na, niet op zijn
gemak. De vent had nota bene groot gelijk. Maar de kolonel had bevolen:
straffen! Wat kon hij, armzalige kapitein daartegen doen? Gemakkelijk vond
hij de perfekte uitredding: `Maar je wordt niet gestraft voor de vraag. Je
wordt gestraft voor de toon, waarop je de vraag stelde.'
`Ik vroeg heel kalm en beleefd, kapitein.'
`Nee, je toon was heel onbehoorlijk, zelfs brutaal.'
Frank haalde de schouders op.
`Als jullie 'et daarover eens geworden zijn, zal ik mij er wel bij neer moeten
leggen', zei hij nijdig, `maar ik hou vol, dat ik niet brutaal was. Dat is m'n
gewoonte niet.'
`Je was zeer brutaal', dikte de kapitein aan. `Maar ik neem aan, dat je overspannen was. Dus straf ik je, verzachtende omstandigheden in aanmerking
genomen, met acht dagen kwartierarrest... Nog iets te vragen?'
`Nee, kapitein, dank u', antwoordde Frank sarcastisch. `Ik heb ruim m'n

bekomst van vragen.'
De bataljonskommandant keek hem onzeker aan. Zou hij uitvaren? De vent
op z'n nummer zetten ? Hem nog een douw er overheen geven ? Maar... deze
korporaal kon nog altijd de schrijver zijn van die vervloekte dagboekjes!!
Bovendien, er werd in de pers over zijn geval getierd. Kamerleden kwamen
voor hem op. 't Was een belabberde tijd: zelfs een officier moest een beetje
voorzichtig zijn en z'n gelijk niet helemaal aan z'n uniform ontlenen... Dus
zei hij bedaard: "t Is goed, dank je.'
En Frank marcheerde af... naar zijn cel.
's Middags kwam Barten. De weg was gevonden. Iedere avond zou sergeant
Bartelier na het avondappèl bij hem komen, in 't geheim natuurlijk, en hem
vertellen wat er gebeurd was bij de troep. De volgende morgen zou Frank
zijn dagboekblaadjes schrijven, Bartelier zou het 's avonds meenemen en bij
Barten brengen, die het aanstonds verzenden zou naar de werkster in Amsterdam, dewelke er onverwijld mee naar de redaktie zou ijlen. Het was een
aantrekkelijk plan. Een komplete samenzwering. Maar Frank had een bedenking: `Bartelier is beroepssergeant... Als ie er in loopt, wordt ie vast gedegradeerd.'
`Hij loopt er niet in. Alles helpt mee. En hij wil het zelf dolgraag, is een en al
vuur.'
Er was geen andere mogelijkheid. En Bartelier drong er inderdaad zelf op
I82

aan. En zo werd er gewerkt volgens dit schema. Toen begon de tragikomedie. Werkte van de aanvang af verrassend. Niemand begreep er meer iets
van. De dagboekblaadjes bleven verschijnen, terwijl Van Wezel in de kast
zat en dus niet schrijven kon en mocht. Zij behandelden voorvallen, waarbij
hij onmogelijk kon tegenwoordig zijn geweest. Bij de interpellatie in de
Tweede Kamer, die eindelijk was toegestaan, vertelde een snugger lid„ dat je
duidelijk kon zien, hoe een ander deze blaadjes schreef: de stijl was geheel
verschillend. De interpellant versloeg hem door te beweren, dat hij zich persoonlijk overtuigd had: het handschrift was volkomen hetzelfde voor en na de
opsluiting van Van Wezel. De konklusie lag voor de hand. Maar de minister
greep niet in. Hij slikte liever de bittere verwijten, de spot en de hoon van
de Kamerminderheid dan de militaire camarilla te trotseren: de gestrafte had
gereklameerd bij de krijgsraad... daar moest de beslissing gelaten worden.
En inmiddels was Frank opnieuw bij de bataljonskommandant ontboden.
De kapitein stoof nerveus op: `Nou moet ikje waarachtig alweer straffen!'
Frank raakte door de wol geverfd. Hij glimlachte voorkomend. Zei losweg:
'Zoals u wil, kapitein.'
"t Gaat een goed gangetje met jou! 't Is mooi, moet ik zeggen!'
`Wat is er aan de hand, kapitein?'
`Ik heb hier een rapport van luitenant Laagboom.'
`Hij is viermaal daags m'n cel komen binnen vallen, maar voor zover ik
weet, heeft ie geen ongerechtigheden kunnen ontdekken, kapitein.'
`Daar gaat 'et niet om. Je bent te laat uit het hospitaal in de kazerne gekomen.'
`Daar ben ik al voor gestraft, kaptein.'
`Die straf was onvoldoende. Een berisping... jawel. Hoe kwam 'et, dat je te
laat was?'
`Ik hoop, dat de luitenant het antwoord op die vraag in zijn rapport niet vergeten zal hebben, kaptein?'
De kapitein keek argwanend. Die vent sprak zo dwaas opgewekt en bedaard.
Of'et em niet aanging. Zou ie wat in z'n schild voeren?
`Je hebt beweerd, datje afscheid ging nemen van je vrouw.'
`En m'n zoontje, kaptein. Dat is toch niet overdreven sentimenteel voor
iemand, die veertien dagen de cel in gaat en aan zulke akkevietjes niet gewend is, nietwaar ?'
`Toch was het ongeoorloofd. Vier nachten politiekamer... en je verdiende
heel wat meer. Nog iets?'
`Nee, kaptein.., voorlopig lijkt het me voldoende.'
`Dank je!... Afmars!'
Bijna stikkend van het ingehouden lachen maakte Van Wezel zich uit de
voeten. Het begon op zijn lachspieren te werken. Hij kon zich niet meer ge183

krenkt of misdaan voelen. Het was te komiek, deze milde regen van almaar
weer nieuwe straffen. En hij keek belangstellend uit naar een nieuwe boodschap van het bataljonsbureau. Die twee dagen later inderdaad kwam: hij
moest weer voor de Indische kapitein verschijnen. Nieuwsgierig en ironisch
gestemd kwam hij het bureau binnen. De kapitein keek somber en leek
zwaar ontstemd. Frank was benieuwd, wat hij nou weer op zijn kerfstok
zou hebben. Maar de bataljonskommandant snauwde hem niet toe, schreeuwde evenmin een nieuwe beschuldiging. Hij scheen zelf een weinig in z'n
maag te zitten met het geval. Niet onvriendelijk zei hij: `Ga maar op de
plaats rust staan, korporaal.'
`O jee!' dacht Frank geamuseerd, `dat wordt minstens een doodvonnis.'
`Ik heb... eh... een onaangename mededeling voor je... een heel onaangename boodschap.'
Frank leek volstrekt niet belangstellend. Z'n vrouw en kind had ie voor een
half uur nog over de sloot heen gesproken, dus van die kant kwam het onaangename niet.
`D'r is... eh... bericht gekomen van de kolonel, inspekteur der opleidingen,
dat jij niet deel mag nemen aan de examens voor sergeant deze keer. Je
wordt drie maanden geschorst, maar je blijft in opleiding. Die drie maanden
zul je geplaatst worden bij een der regimenten van het veldleger. De dag na

je provooststraf vertrekje.'
De kapitein bekeek de zwaar getroffen student-voor-officier en werd niet
wijs uit diens strak, rustig gezicht. Hij vond, dat het nou toch wel een beetje
erg werd en zei: `ik... eh... ik betreur het, dat het zo ver is moeten komen.
Persoonlijk zou ik misschien... Maar enfin... de kolonel oordeelt, dat iemand
met zo'n verwonderlijke reeks straffen achter mekaar niet in aanmerking
mag komen voor een hogere rang vooralsnog. Je zult in het veldleger moeten tonen, datje je als een goed militair gedragen kunt.'
Frank vond de motivering buitengewoon geslaagd. Het was bovendien zeldzaam eenvoudig: eerst gaf je iemand een reeks onrechtvaardige straffen en
dan strafte je hem opnieuw uit afschuw over zijn slechtheid, die gebleken
was... uit die onverdiende, laffe straffen! Het zou zijn om woedend te worden, als het niet zo kinderlijk onnozel was en zo innig belachelijk. Wat een
knullen waren het eigenlijk toch, met al hun grove bullebakken ! En deze
laatste straf! 't Zou hem een zorg zijn al werd ie nooit sergeant! Kwam ie
zeker nooit tot de officiersrang, die hij nota bene geweigerd had! Hij wou
best es rondneuzen in het veldleger. Komiek schoffie, zo'n kolonel... Was
zelf overtuigd, dat z'n slachtoffer eigenlijk niet schuldig was, bleef hem toch
vervolgen met de hardste straffen, die zijn militaire ziel kende. Zeker uit
zucht om te tonen, dat hij zich niets aantrok van de felle kritiek in de burgerpers en die voddige Tweede Kamer!
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`Heb je in verband hiermee iets te zeggen of te vragen, korporaal?'
`Helemaal niet, kaptein. Ik onderwerp me vol vreugde aan deze nieuwe maatregel.'
De bataljonskommandant keek hem wat onthutst aan. Toen zei hij vlak:
`D'r zijn mensen, die brutaal worden door te veel straffen.'
`Inderdaad, kaptein. De paedagogiek waarschuwt daar dan ook zeer nadrukkelijk tegen.'
`Hm... zo... ja, dat zal wel.'
Hij was een beetje uit de koers geraakt, de kapitein en hij voelde dat enigszins als een belediging nu hij het merkte. Verdomme... waarom redeneerde hij
nog met dat vreemde individu! Als je hem verholen dreigde, gaf ie nóg een
blijmoedig antwoord, dat op je bedoeling sloeg als een tang op een varken!
`Nou', besloot hij nors, `je weet nou wat je weten moet. Ga je gang maar.'
Ziezo, dat was ook weer achter de rug! Nou zou het voorlopig wel uit zijn.
Ze hadden hem nou zo zwaar getroffen, zo diep vernederd, dat hij kon worden beschouwd als definitiefin het slik geslagen!
De dagen kropen voort. Ondanks alle gunsten viel het leven in de cel toch
niet mee. Het knauwde je meer, dan je je zelf toe wou geven. Die uren van
eenzaamheid, alleen met je gedachten, met je aldoor weer opnieuw naar boven stijgende woede om de brute onrechtvaardigheid van je straf, ze wouen
niet omkomen. En dat lijstje aan de muur, waarop je de datums had aangetekend en waarvan je er iedere avond voor je ging slapen één doorstreepte, het
wou maar niet minderen. Dat duurde, dat duurde... En als zo'n middag niet
om wou, dan werd je gedwongen om te gaan lopen. In dat belachelijk, onzinnig kleine hok. Vier passen heen, óm, vier passen terug, weer om. Al maar
door, al maar door, al sneller en zenuwachtiger, tot je duizelig werd en op je
brits neerzakte, uitgeput, met kloppend hart en bevende handen, en je minaden zilveren beestjes over de kale witte muur zag kruipen. Dan groeiden
monsterachtige wraakgedachten... Met wellust verdiepte je je in visioenen
van bloedige, afdoende wraak... Als je weer bij de troep was, gewapend...
de kolonel kwam op inspektie... Je stond met de bajonet op't geweer... Bulderend liep de geweldenaar voor het front heen en weer. En dan hem met
één forse stoot aan je bajonet rijgen, dat het bloed over je handen spoot, dat
zijn hatelijk gezicht in grijnzende doodsstuip verstrakte... Ofje schoot hem
van zijn paard... je zag hem wegglijden en vallen.., het paard sleurde hem
mee... goed zo... dat heb je d'r van.., da's nou mijn antwoord op jouw bruut
geweld!! Ofje sloeg hem met de kolf van je geweer in wilde zwaai de hersens
in, in kokende drift, in een ziedende woede, precies als die nou in je woelde
en brandde en pijnde, machteloos, dorstend naar daden van bloedig geweld,
primitief en machtig. Tot je met afschuw wakker schoot uit dat dagdromen

en je afvroeg of je soms bezig was krankzinnig te worden.
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Dan nam je weer een boek en probeerde te lezen. Maar het lukte niet. Je
aandacht dwaalde voortdurend af. Je gedachten wendden zich steeds weer
om het ongelooflijke feit, dat je je vrijheid kwijt was. Dat je in waarachtige
slavernij maar moest ondergaan wat de een of andere machtswellusteling
over je wenste te beschikken. Hoe was dat mogelijk? Wat was er in godsnaam gebeurd? Niets anders dan datje was opgeroepen `om het vaderland te
dienen'. Zo diende je dus je vaderland! Je vaderland dienen, dat betekende
overgeleverd worden aan de willekeur van een stel stompzinnige machtsprotsen, ijdel en heerszuchtig. Die je beschouwden, niet als medemensen die
in een bescheidener rang samen met hen het belang van het algemeen dienden, maar als minderwaardige knechtjes, als slaven, als werktuigen zonder
ziel en geest, als blind en doof en stom materiaal, dat ze buigen en breken,
trappen en vernederen mochten, kapot maken als ze wilden, met of zonder
geldige redenen, uitsluitend omdat het hun zo behaagde! En dan verbaasden
ze zich in hun opgeblazen stupiditeit nog over de weerzin van de mensen
tegen de militaire dienst! Raasden tegen de antimilitairisten, tegen de
dienstweigeraars, alsof dezen de onredelijken waren!
Daar zat je, in ecn cel, in een provoost, opgesloten als een hond. Wanneer je
je verzette, zouden ze je krom sluiten in ijzeren ketenen. Je cel had een stenen vloer, was niet verwarmd, je kreeg geen hoofdkussen bij je strozak,
mocht niet met een vork eten, mocht geen mes gebruiken, geen stenen
bord, geen glas, geen spiegeltje. Je mocht geen bretels dragen, geen spiertje
lucht zien, niets van de levende wolken en de vliegende vogels. Wanneer
het heel erg vroor, mocht je overdag wel eens je dekens houden... als de
dokter het nodig vond. Welk een door blinde wraakzucht uitgebroed beulensysteem! En waarvoor? Om zware misdaden te straffen? Nee, enkel om
soldaten te kwellen, die een vergrijpje begaan hadden. tegen de krijgstucht.
Om ze zó te knauwen en te knoeien, dat ze voortaan willoze slaven zouden
zijn, bezeten door angst voor deze straf. Welk een grofheid en ruwheid!
Welk een stompzinnig gebrek aan psychologisch inzicht! Want de ruwen
en harden werden door deze grove foltering nog ruwer en harder, stompten
tot dierlijkheid af, trokken zich van de zware straf niets meer aan, hadden
liever provoost dan een andere straf, omdat ze dan de gehate dienst niet behoefden te doen. De fijnere naturen werden er door ontzenuwd, moesten
vervallen tot vreesachtig, waardeloos materiaal, zonder initiatief, enkel bezeten door de angst voor die walgelijke en vreselijke marteling van de provoost, bereid tot elke laagheid, tot iedere marteling om dááraan maar te ontkomen! Welk een achterlijk, dom, bruut, middeleeuws stelsel! Hoe ver achter bij de verlichte tijd, waarin het als een monstrum van lang voorbije barbaarsheid brutaal bleef voortleven, steunend op zijn heerschappij van geweld en vreesaanjaging.
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Duizenden argumenten voor één schoten door je gedachten, en ieder was
voldoende om zonneklaar aan te tonen, dat heel dat systeem verdwijnen
moest, onmiddellijk. Het was zo kinderachtig duidelijk! In het belang van
alles, van het leger zelf, dat toch een volksleger geworden was, niet langer
een troep tuchteloze rabauwen, een samengeraapt zoodje halve en hele misdad.igers, die met de knoet in bedwang gehouden moesten worden! Het was
zo helder, zo idioot eenvoudig te begrijpen. Het had toch al lang begrepen
moeten zijn!
Maar niettemin zat je hier, eenzaam opgesloten, als een gevaarlijk dier in
zijn kooi. Je werd `gelucht' met een gewapende man achter je, bajonet op
het geweer. Aan de overkant van de sloot liep je vrouw en je kleine jongen
zat in zijn wagentje, wuifde met zijn handje en riep met zijn dun stemmetje:
`Dag pappa!... Dag pappa!...'
Maar pappa mocht niet bij hem komen om hem eens lekker te knuffelen, om
die zachte pollekes om zijn wangen te voelen. Pappa was een gevangene, een
gestrafte, en noch het verlangende stemmetje van de kleine man, die niet begreep, waarom zijn pappa niet bij hem wou komen, noch de ogen vol tranen
van woede, spijt en schaamte van zijn vrouw konden hem over de sloot halen. En waarom, bij alle goden en duivels? Enkel omdat hij geweigerd had
een vlegelachtige ouwe bulderbast te antwoorden op een vraag, waarop hij
niet verplicht was te antwoorden. Enkel omdat het deze vlegelachtige, ruwe kerel behaagde, zijn macht eens te misbruiken om een der heiligste rechten van de staatsburger te verkrachten. En dit schandaal was mogelijk, werd
stilzwijgend geduld door de mensen, die nog machtiger waren dan de rechtsverkrachter. Ze waren verbonden immers door de draden van eenzelfde
soort macht, die onveranderlijk steunde op geweld inplaats van op recht.
0! het was waarachtig toch wel de moeite waard om te vechten voor een betere wereld! En nooit had je dat zo hevig gevoeld als nu je daadwerkelijk geknoeid werd door een der instellingen van die verworden, vasthoudende geweld-maatschappij. De bende!...
Met het groeien der dagen groeide de verstikkende bitterheid, de walging,
de woede, die Frank van Wezel langzamerhand geheel vervulde en die hem
de juiste stemming gaf om met wreder sarkasme dan ooit het militaire wansysteem en zijn verdwaasde verdedigers en vertegenwoordigers aan te grijpen. De dagboekblaadjes bleven verschijnen en stichtten met de dag groter
verwarring. Er kwam juist in de dagen, dat Frank in de provoost zat, een
bloemlezing van in boekvorm uit en ze vlogen weg bij duizenden: zijn straf
een onwaardeerbare reklame en de uitgever lachte in zijn vuist--fenrkswa
je. De kolonel was woedend en in zijn radeloosheid zocht hij naar nieuwe
slachtoffers. Links en rechts strafte hij. Korporaal Feber, de koelbloedige

humorist, stond ook al onder verdenking en werd overgeplaatst naar het
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veldleger in Brabant, weggetrapt van de opleiding, die hij zo grondig verfoeide.
Het leek een eeuwigheid, eer deze gevloekte veertien dagen om waren.
En toen Frank op de laatste avond het laatste cijfer doorschrapte, vervulde
een ontzaglijke vreugde zijn hart. Morgen vroeg na de reveille zou hij
ontslagen worden... Morgen zou hij weer tussen de troep lopen, meedoen
aan de oefeningen, meezitten aan de tafel op de chambree. Niet langer een
uitgestotene, een schuw weggeslotene in een kooi. Morgenavond zou hij in
de politiekamer slapen, weer in de cel, maar gemeenschappelijk met andere
gestraften, zou althans kunnen praten. Blij kroop hij op zijn strozak, kon van
opwinding lange tijd de slaap niet vatten..., was dan in eens weg in diepe,
droomloze sluimer.
Met groot gejuich werd hij op de chambree ontvangen. Ze kwamen hem de
hand drukken, hem geluk wensen, in een warme behoefte om hun kameraadschap te tonen. Hij stond verlegen in de kring, onhandig, grijnzend
met een brok in zijn keel. Voelde zich wee en slap ineens.., het had hem toch
blijkbaar nogal aangepakt. Spoedig lieten de anderen hem met rust, gingen
gewoon hun gang, met de fijngevoeligheid, die `de massa' somwijlen ook tonen kan.
Toen hij gewapend naar buiten kwam, met de indruk, dat zijn uitrusting
nog nooit zo zwaar gewogen had, schoten de drie bevriende officieren op
hem toe, drukten hem ostentatief de hand, betuigden luidkeels hun vreugde over zijn invrijheidstelling. Maar even ostentatief maakte de ontstemde
bataljonskommandant een einde aan dat onstichtelijke toneel door met
kwaadaardige stem aantreden te bevelen!
Frank genoot geweldig van de dag. De wereld leek nieuw. Het winterbos
was vol sprookjes, was nooit zo mooi geweest. Het dwaze spelletje van een
kinderlijk verzonnen velddienstje amuseerde hem en toen het op de terugweg uit een laaghangende, donkere lucht zacht begon te sneeuwen, voelde
hij zich kinderachtig ontroerd, als een grote jongen, die onverwachts met
weldaden en geschenken wordt overladen. Bij de laatste rustplaats voor de
kazerne vond hij Cor en ze liepen samen heen en weer, bedwongen hun ontroering om de tegenwoordigheid der kameraden, spraken voor het laatst
over de reis van de volgende dag, die ze gedeeltelijk samen zouden maken,
zoals ze al schriftelijk bedisseld hadden. Met een handdruk namen ze afscheid, toen het kommando `omhangen' werd gegeven en Cor liep langs
een andere weg naar het stadje.
Zeven uur 's avonds schetterde het 'gestraftenappèl' over het voorplein.
De lui met kwartierarrest moesten zich voor 't eerst komen melden. De politiekamerklanten werden opgesloten. De wachtkommandant fouilleerde hen
op lucifers en rookgerei, maar vond niets. En nauwelijks waren ze in de groI88

te cel, of iedereen haalde bedaard sigaretten ergens vandaan en lucifers en
begon te dampen.
Het was een rauw gezelschap. Bijna allemaal stamgasten van provoost en
politiekamer. Ze zaten in groepjes van twee en drie bij mekaar, praatten,
tapten boosaardige moppen, ruzieden, vloekten, tierden, vuilbekten. Frank
voelde zich minder thuis dan ooit, liep met de handen in de zakken somber
gestemd heen en weer, zwijgend. Opeens lei een forse arm zich om zijn
schouders en hij werd krachtig door elkaar geschud. Boos zag hij op, maar
zijn ontstemming was dadelijk ontwapend: hij keek in een groot, lachend
jongensgezicht, met blauwe ogen en een brede mond. Het was een fors gebouwde soldaat, die hem zo hardhandig uit zijn gepeins wakker schrikte en
zijn ruwe stem rumoerde: `Kom, brigges!... laat je kop niet hangen! Ben je
een haartje belazerd om je de boel zo aan te trekken ? Lach om de rotzooi, net
as ik, en geen mens kan je wat andoen. Die botterikken met d'r sterren en
d'r kakkie kunnen kerels as jij en ik toch zeker niet ondersteboven krijgen?
Laat ze gauw de kouwe koors krijgen!'
De stem was ruw als de woorden, maar toch was er iets in, dat beschaving
verried, overwoekerd van soldatengrofheid, maar gemakkelijk herkenbaar,
Ook in z'n gezicht met de verwarde blonde haardos erboven was het teken
van beschaving en ontwikkeling, al was het in dagen niet geschoren en evenmin in de perfektie gewassen. Nieuwsgierig keek Frank hem aan, steeds
zwijgend. De arm om zijn schouder dwong hem zijn loop te hervatten en gewillig liet hij zich meevoeren, onwillekeurig aangetrokken door deze blijmoedige geweldenaar met zijn lobbesachtige manieren van een grote jonge hond.
`Ik ken je best', hervatte de nieuwe kameraad. `Jij bent Van Wezel, die die
fijne stukkies schrijft over de rotzooi. Pas veertien pondjes opgeknapt. Nou
ja... de eerste keer is 't geen lolletje, maar hier is de petoet een paleis man,
vergeleken bij andere, waar ik kennis mee gemaakt heb. Ik ben Tolman,
neem me niet kwalijk, da'k me niet eerst voorgesteld heb. Tolman, zoon
van dokter Tolman, student in de letteren, candidaat om 'et precies te zeggen, en in de dienst zodanig verschooierd, da'k weggetrapt ben uit de reserve en gewoon dienst mag doen bij de troep. Onverbeterlijk mauvais sujet,
de wanhoop van m'n familie en verdere weldenkenden, geabonneerd op de
straflokalen!'
Hij lachte dreunend en Frank lachte mee, maar het ging niet van harte.
`Kijk toch niet zo somber, kerel!' bulderde Tolman. `Wat kan jou die straf
en heel die pestbende en die miezerige keutelkereltjes verdommen! Jij kunt
iets, waar ze niet aan ruiken kunnen en waar ze as de dood van zijn. Lach ze
toch uit, die kaffers, die niksnutters van kuchboksers, die pedante vlerken
van dure sokken! Veeg je zolen d'r an en laat ze dood vallen en lach!'
Ademloos hield hij op en lachte weer, keek naar Frank, of z'n hartelijke
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troostwoorden hem opgebeurd hadden. En inderdaad lachte Van Wezel onbevangen om de rauwe filosofie van de luidruchtige troostredenaar. In een
hoek bij de deur brak een giftige ruzie los tussen een drietal arrestanten, die
zaten te petoeten met een vuil spel kaarten en een hartstocht of hun leven
ervan afhing. Ze gingen erbarmelijk te keer en Frank dacht niet anders of ze
zouden elkaar aanstonds te lijf gaan.
Toen viel Tolmans bulderende stem in het heftige gekijf: `Hou je bekken
dicht, gespuis! We hebben van avond een edelman in ons gezelschap en die
wil rustig met mij praten, snapje ? De eerste de beste, die weer herrie maakt,
zal ik een paar ribben kapot slaan!'
De ruziemakers keken schichtig en met een vals licht in hun ogen naar de
brede gestalte onder het gaspitje. Maar ze werden dadelijk stil, mompelden
wat tegen mekaar en schudden de kaarten voor een nieuw spel. Blijkbaar
kenden ze Tolman en waren bang voor hem.
"k Heb er de wind onder, wat?' schaterde de reus. `Allemaal falderappes
vanavond. Jij bent de enige fatsoenlijke onder ons, ontuig en bandieten...
Een fijn gezelschap! Maar ze zijn zo kwaad niet eigenlijk', vergoeilijkte hij
lachend, `enkel maar verliederlijkt door die pestdienst, net as ik!'
`Ben je al lang in dienst?'
`Al drie jaar. M'n vrindjes zijn allemaal al lang officieren.'
`En had je d'r van 't begin af an geen zin in ?'
`0, jawel! Ik vond 'et wel lollig... 'k heb helemaal geen ethisch bloed of zo,
net zo min as principes. De hele wereld kan me geen steek verdommen. Een
mens leeft maar eens. Neem 'et ervan, dat is mijn filosofie.'
Frank keek naar z'n vuile werkkleding, z'n groezelige handen met de zwarte, afgebrokkelde nagels, z'n stoppelbaard, z'n bemodderde modelschoenen.
Hoe kwam de vent aan bemodderde schoenen? 't Vroor al dagen lang en er
lag een laagje pas gevallen, smetteloze sneeuw.
`Je vindt niet, dat ik er uit zie as een levenskunstenaar, hè?' lachte Tolman.
`Hoe ben je zo rebels geworden?' vroeg Frank.
`Ach, man, dat moet je toch wel in dienst. Ik ben altijd nogal vrij in mijn
mond geweest en gewend om de dingen niet al te zwaarwichtig op te nemen. Maar we kregen net zo'n luit'je as die Laagboom hier, en daar had ik
na een paar weken al keet mee. Die vent kon nou eenvoudig niet hebben, dat
je lachte, as ie ezelachtigheden verkocht. En hij dee de godsganse dag niet
anders. Nou, zo kreeg ik eerst kwartierarrest, en toen politiekamer en toen
dat m'n lachspieren ook al niet verlamde, probeerden ze 't maar es met de provoost. Eerlijk gezegd: dat viel me niet mee. 't Was in 'n ouwe rotkazerne en
de provoostcellen hadden geen raam op de buitenlucht, enkel een getraliede
opening boven de deur. Dat gat kwam uit op de gang en boven de deur, die
daarvandaan naar de kazernegang voerde, was een matglazen venster. Daar190

doorheen kregen we in alle vijfde cellen licht. De lucht moest je maar samen
delen. Ik trof de achterste cel. Je kon d'r midden overdag niet eens lezen, zo
donker. En stinken! D'r stond nog een kiebeltonnetje in de cel. Man, de
eerste dagen heb ik gewoon op de grond liggen grienen en me voorgenomen
om dat luit'je, plus de kompieskommandant te vermoorden as ik er nog levend uitkwam. Maar toen ik er uitkwam, was ik zo suf en kapot, dat ik net
as een laffe hond mijn bek hield en geen stap buiten de lijntjes dee. En wat
denk je? Toen had dat godvergeten ongeluk het lef om me te sarren. Hadden ze me effen getemd? Was ik nou tevreden? Had ik net as een kleine
jongen eerst voor mijn broek moeten hebben, vóór ik verstandig werd? Enzovoort. Nou, toen heb ik 'em over een slootje geslagen, en toen hebben ze
me veertien dagen gegeven, om de andere dag water en brood en de dagen
van warm eten krom gesloten in de ijzers. Bij wijze van genade, zeien ze, omdat m'n vader een achtbare positie had... anders hadden ze voor de krijgsraad wel andere middelen gehad. Ik was korporaal en werd gedegradeerd en
naar het veldleger getrapt om me te beteren. Maar toen was ik er meteen
doorheen en nou ben ik een van de grofste, vuilste en meest beruchte vetjassen van 'et hele regiment. Waarachtig, kerel, 't kan je op 't laatst geen bal
meer verrotten. 'k Heb es veertien pond gehad en me in al die veertien dagen niet geschoren of gewassen. En ik Poelde me niks vuil of onbehaaglijk,
hoor. Kwestie van gewoonte, niks meer.' Hij lachte luid en spottend, streek
z'n grote hand door z'n blonde ragebol en sloeg Frank joviaal en hardhandig
op z'n schouder.
Van Wezel dacht na, rilde even, vroeg dan: `En as je weer burger wordt?'
Tolman grinnikte.
`Zou dat nog ooit gebeuren, denk je?
`Nou, en als je dan weer burger wordt?'
`Wel, dan gooi ik dat vuile pakkie in een hoek en ik word weer meneer.'
`As je dat dan nog kunt, ja.'
`Natuurlijk kan ik dat, wat dacht je?... Net zo goed as ik van mens varken
geworden ben, kan ik van varken weer mens worden. Omdat ik 'et bewust
gewild heb, snap je. Omdat ik er niet onder wou en voor een type as ik is
dan in dienst de enige weg, je maar te laten verliederlijken. Ik voel me d'r
best bij. 'k Heb lol in m'n leven. Een ijzeren karkas en een vrolijk gemoed!'
En om dat te bewijzen, begon hij op jankerige toon het geliefde lied van
`Zusje' te zingen, waarmee de andere gestraften dadelijk klagelijk instemden:
Toeoen ik jou daar laatst zo sjiek zag lobopèèèèè
En ik naar je toegaan woubouou,
Toen wou moeder m' een pak slaag verkobopèèèè,
Zusje, vind je dat niet vreesljklahauw
?...
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Frank keek naar Tolman, zoon van een dokter, kandidaat in de letteren.
Hij zong met gloed en overtuiging het wee- sentimentele soldatenliedje van
het zusje, dat niet begreep hoe haar zuster een snol geworden was. Tolman
knipoogde tegen hem, wees met het hoofd naar de ruwe klanten in de hoek,
die vol gevoel de naargeestige geschiedenis afjammerden, diep ontroerd
door het zwoele, slepende, vals gevoelige melodietje, smullend van de onmogelijke, droevige romantiek, bewogen door een wonderlijk soort melancholie. En daar zat diezelfde Tolman tussen, voelde, genoot de onzin, die hij
van ganser harte mee bedreef. 't Was toch wel mogelijk, dat dit type zich
werkelijk op een goeie dag met één forse beweging weer ophief uit de modder, waar ie zich met blijkbare wellust in wentelde. Hij wel. Maar anderen?
Hoeveel waren er met een zwakker gestel en een zwakker moreel vooral, die
in deze stinkwereld voor goed naar de kelder gingen? Hij sprak er later over
met Tolman. Die lachte overmoedig.
`Jij denkt te veel', zei hij wijsgerig, `en véél te veel aan anderen. Dat maakt
je zwak en mesjogge. Je mot an je zelf denken en hoe je je door de dingen
heen moet slaan. Dan is alles veel makkelijker.'
`Misschien', zei Frank, `voor jou. Ik zou daar geen vrede mee hebben en dus
zou 'et voor mij moeilijker zijn.'
`Best kans', lachte de ander. `Enfin.., ieder moet maar leven zoals z'n aard
'em dat voorschrijft. Ik ben een geboren anarchist, omdat ik de vrijheid voor
mezelf wil hebben. Wat een ander doet en is en wil, moet ie zelf maar weten.'
'0', merkte Frank op, `daar straks toonde je je anders minder egoïstisch,
toen je me zo stevig uit mijn zwartgallige gedachten haalde.'
`Dat dee ik enkel, omdat ik geen lelijke gezichten om me heen kan velen',
antwoordde Tolman luchtig. `Verbeeld je maar niks.'
En hij jodelde hoog en lustig en gooide plagend een hard hoofdkussentje
naar de kaartspelende lotgenoten. Kaarten en pot vlogen over de vloer en
beestig vloekend rolden de spelers er overheen, gristen naar kaarten en centen, schreeuwden allemaal, dat ze een reuzenspel hadden en scholden Tolman in schilderachtige termen uit. Maar die lachte enkel, stroopte zijn
mouwen op over een paar geweldige armen en daagde de hele boevenbende
uit hem maar aan te vallen. Waar ze grommend en schimpend van afzagen.
'Sekreten!' hoonde de overmoedige Tolman. 'Poepdozen! Kom es op!'
Maar ze kwamen niet. Ze kenden hem en waren niet op een pak slaag ge-

brand.
De kandidaat in de letteren ging nog een poosje voort hen in barre soldatentaal te beschimpen, vloekend en vuilbekkend als een souteneur en opnieuw
vroeg Frank van Wezel zich af, hoe deze roekeloze krachtpatser zich ooit
weer in fatsoenlijk gezelschap thuis zou leren voelen. Of was hij enkel een
volleerd en lustig komediant?
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Midden in de duivelse herrie hield Tolman op en zei: `Prachtig is dat van
Goethe, niet? Ueber allen Gipfeln ist Ruh'...'
Frank schoot in een lach en Tolman lachte mee, maar zei toen: `Nee, verdomd, dat meen ik.'
En toen zaten ze tegenover elkaar op een houten brits, rookten stinkende
piraatjes en praatten een paar uur achtereen over Goethe en de Romantiek,
over Flaubert en de moderne litteratuur en toen het licht uitging, praatten
ze in donker verder, terwijl de makkers op hun strozak al wanhopig lagen te
snurken. Voor ze gingen slapen, drukten ze mekaar vast de hand. Ze waren
dikke vrienden geworden- en beloofden mekaar, dat ze schrijven zouen en
mekaar weerzien. Want ze voelden zich machtig tot elkaar aangetrokken.
De volgende morgen namen ze hartelijk afscheid. En ze hoorden of zagen
nooit meer iets van mekaar.
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Zesde hoofdstuk IN HET VELDLEGER

Het treintje boemelde gezapig door het winterse land van Brabant. Een
miezerig regentje had de lichte sneeuwlaag 'van de velden weggeveegd en
maakte wegen en heiden en bossen troosteloos zwart en vuil. Het was een
dag vol zware melancholie. En Frank van Wezels hart was donker van weemoed en sombere haat.
Hij zat in een hoekje van zijn bedompte, overvulde derdeklasse wagen en
keek over het donkere land, waar de grijzige motregen traag uit een dikke,
lage lucht neerzeeg. Hoe naargeestig heel de wereld leek. Gisteren nog was
alles zonnig en het was winters, fris koud. Nou in eens dit donkere, trieste
weer, nat en somber. Of ie van zichzelf al niet beroerd genoeg was! Eerst
dat afscheid van de kameraden. Luidruchtig en ruw. Natuurlijk. Niemand
liet graag blijken, dat ie een week momentje had. De goeie sergeant Bartelier,
de trouwe, had enkel warm hartelijk gedaan. Dat was zo maar ineens een
toegewijde vriend geworden. Toen de reis met Cor en kleine Bert, tot
Utrecht. Daar het afscheid. De onzekerheid, wanneer ze mekaar weer zouden zien. Zeker niet voor over een week of wat. Dan het urenlange geboemel
in volgepropte treinen, overal overstappen, wachten, vertraging. Voortdurend dat lamme gevoel, of je weggerukt was uit een omgeving, waar je van
hield. Wat onzin was natuurlijk, want het leger in Harderwijk of ergens in
Brabant, dat zou wel niet zoveel verschillen. 't Was overal bedonderd. En
toch kwelde de onzekerheid van wat ie vinden zou bij dat veldlegerregiment, waar ie als gestrafte naar toe ging, met een weinig loffelijke loopbaan
achter zich en zeker met heel weinig aanbevelende papieren. Ze zouen daar
al wel een aardig dossiertje over hem hebben ontvangen! Ze zouen 'em daar
zeker wel es even trachten klein te krijgen! Ze zouen 'em wel negeren en bij
het minste verzet gruwelijk douwen om 'em d'r onder te dwingen.
Hij ging stijver rechtop zitten, de tanden grimmig op mekaar gebeten. Daar
zouen ze toch een toer aan hebben! 0, hij zou de weg van Tolman niet gaan!
Hij zou zich dwingen tot kalmte, altijd korrekt blijven maar als een bulldog
zich vastbijten, zijn rechten onverkort opeisen, bedaard en koud, maar naar
de letter. En iedereen, die hem te na kwam, zou hij vast houen, tot voor de
krijgsraad toe. Niks zou hij toegeven, geen onvertogen woord, geen vloeken,
geen onbeschoftheden, geen onrechtvaardigheden. Ze zouen hem pesten,
maar hij zou zich niet onbetuigd laten en ze terug treiteren dat ze bloed
zweetten. En in z'n dagboek zou ie ze nou es hardhandiger te lijf gaan, gif
honend, wraakzuchtig. Hij had wel afgesproken, dat ie voorlopig nog-tiger,
enkel Harderwijkse toestanden zou geselen, hem door de vertrouwde vrien194

den meegedeeld, maar als ze 't 'em hier bij 't regiment te bont maakten,
zouen ze er van lusten. Hij wou er dan wel royaal z'n naam onder zetten en
'et es uitvechten tot het laatste toe. Hij had er nou genoeg van. Ze hadden
'em genegerd en met straf op straf achtervolgd. Z'n gemoedelijkheid en z'n
geduld waren nou uitgeput. Hij zat vol drift, verdriet en een dolle behoefte
om tegenstanders te vinden, waar ie hard op los kon slaan. Ze hadden hem
geprikkeld en opgejaagd. Z'n filosofische tijd was voorbij. Nou zou hij anders toebijten! Hij had een slechte naam... goed... hij zou die naam dan es
eer aandoen! Een kwar, een dwarsdrijver wou hij zijn, op alle slakken zout
leggen, onhandige meerderen het bloed onder de nagels uit pesten!
Brabant! Hu, wat een verlatenheid! Hoe somber en doods! En dat was nou
nogal zijn geboorteland! Hij kwam er altijd zo graag in z'n vacanties. En nou
leek het hem een onherbergzaam oord, een echt verbanningsoord.
Hij moest in een dorpje zijn achter Oudenbosch ergens... een van god en alle'
mensen vervloekt gat. In zijn geboortedorp, dat waarachtig ook geen metropolis was, werd het bespot als het land waar geen land meer achter was:
dáár hadden ze de wereld met kranten dichtgeplakt.
Goddank!... daar was ie eindelijk aan het speelgoedstationnetje. Hij gooide
zijn uitrusting om, greep z'n geweer uit het net en sprong uit de coupé. Het
dorp? Die weg af, een klein half uurtje lopen. Plezierig met dit pestweer.
De regen nam toe, ritselde droefgeestig in de oude, verdorde blaren van het
hakhout langs de weg, verzamelde plasjes in de diepe, zwarte wagensporen.
Hu, wat een land! Wat een wereld? Wat een leven! En als nou zometeen op
het bureau die kapitein flink onhebbelijk was, zou ie meteen van leer trekken.
Dat zou 'em verkwikken, opvrolijken, dacht ie met grimmige strijdlust.
In het dorp liepen soldaten met hun eetketeltjes vol onherkenbare rats, waar

bovenop een paar bleekzuchtige gebakken scholletjes lagen nat te regenen.
Ze keken onverschillig naar de onbekende korporaal, die daar met z'n hele
zwikkie op z'n lijf langs de straat dalfde. Een eind verder riep een alleenlopende infanterist hem een onbegrijpelijke groet toe: `Hallo, die brigges!
Mot je niet es beerjankluive?'
`Barst, idioot!' verwenste Frank hem hartgrondig.
De vent lachte schor en beende verder.
Daarop sprak hij een ander aan, vroeg naar het bureau van de vierde kompie.
Dat was nog een heel eind verder, de kerk voorbij, drie huizen aan de andere
kant van het Hoog Huis, een herberg met een bordessie.
Klam van de regen kwam ie dan eindelijk aan het bureau, stapte het gangetje in, klopte op de deur en ging binnen.
Achter de tafel in het midden zat een bejaarde kapitein. Een eerste en een
tweede luitenant stonden bij hem te praten. De sergeant- majoor keek tabellen na met een foerier. Een soldaat zat aan een tafeltje te schrijven.
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Toen hij binnenkwam hielden ze allemaal tegelijk hun mond, staarden hem
aan. Zo. 't Was duidelijk genoeg, dat ze 'm verwacht hadden en het een en
ander van hem wisten! Hij sloeg z'n hakken tegen mekaar, richtte zich tot
de kapitein: `Korporaal Van Wezel F. meldt zich, kaptein.'
De kapitein zette zijn bril op, keek hem even onderzoekend aan. Zei toen
zacht en beleefd: `Zo... is u de korporaal Van Wezel, uit Harderwijk?'
Frank sloeg haast achterover: `u' had de man tegen hem gezegd!... Met
moeite bracht hij er uit: `Jawel, kaptein.'
`Gaat u maar op de plaats rust staan en zet dat geweer af. U zult wel moe
zijn van de lange reis.'
In geweldige verbazing deed Frank wat hem gezegd werd. Wreef zich tersluiks over de ogen. Wat betekende dat? Droomde hij? Waar was ie hier
terecht gekomen? Wat was dat voor een verschijnsel, een kapitein die u zei
tegen een korporaal en zich bezorgd toonde voor zijn vermoeienis? Het ontbrak er nog maar aan, dat ie 'em een stoel en een sigaar aanbood!
`Ja... eh... ik heb kennis genomen van uw geval', vervolgde de kapitein en
lei de hand op een dikke gele dienstenvelop. `U is voor drie maanden bij mijn
kompagnie geplaatst. Geschorst... maar u blijft in opleiding. Nou, u kunt
de korporaalsdienst hier in de perfektie leren. Als u iets te vragen hebt... ik
en de andere heren zijn altijd tot uw dienst.'
Franks verbazing groeide, groeide, vulde hem helemaal.
`U schrijft, nietwaar?'
Even was er een onrustig lichtje in de ogen van de kompieskommandant.
`Jawel, kaptein, af en toe.'
`Dan wilt u zeker graag een kamer alleen, waar u rustig studeren en werken
kunt?'
Frank kon geen woord uitbrengen. Dat was te veel in eens! Stom knikte
hij.
`Eh... schrijver! Jij zoekt een kwartier voor deze man, waar ie een kamer
alleen heeft. Daar ben ik op gesteld, begrepen? Zorg er voor.'
`Jawel, kaptein, 'k zal m'n best doen', beloofde de soldaatschrijver.
Het duizelde de nieuwaangekomene. Zulke dingen bestonden dus! Zulke
vaderlijk welwillende officieren had je waarachtig in het Nederlandse leger!
't Was bij god om je met de hele bende te verzoenen! Het systeem mocht
dan beroerd zijn, maar zo'n man als deze kapitein maakte het je dan toch zo
draaglijk als maar kon. Daar had ie even geboft!
Gekke boel! Was vol woede, drift, wraakzucht, vechtplannen hier binnen
komen vallen, en daar stond ie al ontwapend, opgelucht, bereid om rustig
en tevreden z'n werk te doen. En alles door een vriendelijk, beleefd woord,
een gewoon hoffelijke, menselijke ontvangst.
`Hebt u nog iets bijzonders te vragen of te zeggen, korporaal?'
.
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`Ja ik heb nog drie dagen politiekamer en acht dagen kwartierarrest te goed
kaptein.'
De eerste luitenant schoot in een lach. De kaptein vermaande met een blik
op de soldaat: `Daar praten we niet over, zolang er minderen bij zijn. Enfin...
die politiekamer moet u maar rustig in uw kwartier uitzitten. Ik wil u niet
samen opsluiten met dat geboefte van arrestanten hier. Nog iets?'
`Nee, kapitein, dank u wel.'
`Nou... u is ingedeeld bij de tweede sektie, bij luitenant Ploos. Ik zie u morgen wel bij de dienst. De schrijver zal u even naar uw kwartier brengen.
Goede middag!'
Beduusd klapte Frank de hakken tegeneen, maakte rechtsomkeert, stapte
naar buiten.
De schrijver volgde hem, kuchte, zei, toen ze de deur uit waren: `Zo'n baas
kwartier heb ik niet voor je, hoor. Alles zit vol, motje denken: duizend man,
een heel bataljon in deze negerij. 'k Zou nie weten, waar ik een hele kamer
voor je moest opduikelen!'
`Nou, je zoekt maar es goed', zei Frank teleurgesteld. `Verdomme, de kapitein heeft 'et toch gezegd.'
`Die kan wel zoveel zeggen', grinnikte de soldaat oneerbiedig.
`As 't moet, kan 't', drong Frank aan.
`Motte mot 't', filosofeerde de ander, `maar kanne kan 'et niet, wat ik je
smoes'.
`Waar breng je me naar toe?'
`Naar Huibrechts. Daar legge d'r op 't ogenblik maar negentien en hij staat
ingeschreven voor twintig. Bof je bij.'
Vol afgrijzen keek Frank hem aan. Hij kende precies de behuizing in die
dorpen hier. Met twintig man ergens in? De vent was stapel!
`Is dat een grote boerderij soms?' vroeg hij met een laatste vleugje hoop.
`Nee', zo vernietigde de soldaat hem, `een doodgewone boere-arrebeier.
Maar beste mensen.'
`Ik zal mij bij de kaptein beklagen', zei Frank bits. `Ben jij bedonderd om me
in zo'n konijnenhol te stoppen!'
`Ach, verrek toch, en beklaag je zoveel as je wil', antwoordde de soldaat
onverschillig. `Ik ben God nie! Ik kan geen ruimte maken waar d'r geen is.
Alles zit tjokvol'.
Mopperend volgde de onthutste korporaal zijn geleider het erfje op van
een even achteruitstaande arbeiderswoning. Ze gingen door de achterdeur
binnen. Een man, vrouw en drie kinderen zaten om de tafel en aten pap. In
een hoek bij het raam zat een hoornblazer zijn revolver schoon te maken. Bij
de kachel soesden twee soldaten slaperig op hun bankje.
`Huibrechts, een nieuwe kostganger. Heb ie je vogelekooi weer vol.'
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`Goeie middeg, keproal', zei de man. `Goat er bij zitte. Wilde soms een lepeltje mee 'appe ?'
`Merci, 'k heb geen honger', antwoordde Frank, uit z'n humeur. Hij gespte
z'n koppel los, gooide z'n uitrusting af.
`Waar kan ik die spullen laten?'
`Breng ze moar in 't schuurke bij d'aander', antwoordde de vrouw.
In het schuurtje hingen een reeks geweren aan een ruw getimmerde kapstok. Overal lagen uitrustingen, onverschillig neergesmeten, aan de koppels
pioniersgereedschap, dat Frank niet kende, bijlen, houwelen, kniptangen.
Ontevreden liep hij het huis rond. Naast de kamer, waar gegeten werd, was
een zijhokje, waar planken op schragen een tafel voorstelden en de overige
ruimte werd ingenomen door smalle bankjes. Dat was zeker het verblijf van
de twintig ingekwartierden. Vier man zouden het er niet te ruim gehad
hebben! Op de zolder, die hij met een ladder bereikte vanuit de woonkamer,
lagen de strozakken, dicht opeen, twee rijen tegenover mekaar. Er was één
klein zoldervenster, dat potdicht zat. Het rook er onfris. Het smalle paadje
tussen de strozakken lag vol stof en opgedroogde modder van de schoenen
der gasten. Frisse boel! Hij zou toch maar es informeren of er voor geld en
goeie woorden niet een kamertje te krijgen was in dit vervloekte nest! Als
tenminste de kapitein hem niet uit de nesten hielp!
Nors gestemd ging hij beneden aan het raam zitten, bij de poetsende hoorn
stopte een pijp, keek verveeld en nijdig naar de regen buiten. De-blazer,
hoornblazer keek hem es aan, vroeg toen: 'Hèjje lang in de bajes gezete,
brigges ?'

Hij vroeg 'et in alle gemoedsrust, zonder hatelijkheid, afschuw of ironie.
Verwonderd keek Frank hem aan.
`In de bajes? Hoe kom je daarbij?'
De hoornblazer wees op zijn ruige baard.
`Nou... je heb toch een echte bajesbaard... en je bleke fizelemie... ik doch
maar zo.'
Frank wreef over de lange stoppels, moest wel even lachen. `Nee, jong', bekende hij, `uit de bajes kom ik niet. Wel uit de petoet. Veertien pond.'
Dat deed hem weer een beetje stijgen in de achting van de hoornblazer.
`Extra- verloffee gepikt?' vroeg hij deskundig.
`Nee', lachte Frank, `mot gehad met een kolonel.'
`Stront met 'n kolonel ?' verbeterde de ander, bewonderend. `Jij doet 'et niet
minder.'
Frank zweeg even, niet bereid tot de verdere konfidenties, waarop de hoornblazer geduldig wachtte. Toen zei hij: `Ik geloof, dat ik 'et niet slecht getroffen heb met de kompie, wat? Een beste vent lijkt me dat, de kaptien'.
De blik van de ander werd giftig.
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'Die?' snoof hij. `De grootste bloedlijer van 'et hele veldleger!'
Frank wist nog niet, wat een bloedlijer voor iemand was, maar de toon,
waarop gesproken werd, onthulde hem overduidelijk, dat het geen prettig
verschijnsel was. Het viel hem rauw op z'n lijf. Zou hij zich zó vergissen?
Maar die hoornblazer zag er niet bepaald vertrouwenwekkend uit. Een echt
ongunstig type. Misschien een brutale pestvent, die 'et de kaptein lastig
maakte en dan natuurlijk ten slotte wel aangepakt moest worden. Enfin, hij
zou er maar niet op doorgaan. De kat es uit de boom kijken!
De hoornblazer was klaar met zijn revolver, stopte hem in de holster, hing
die aan een spijker in de balk boven zijn hoofd.
`Ga je mee naar de kantine soms?' informeerde hij.
`Nee... 'k heb nog een dag of elf binnen te blijven.'
`Godvergeme, jij doet 'et niet minder', bewonderde de ander. `Maar je ken
gerust meegaan, hoor, ze komme hier toch nie kijke.'
`Zo... nou, nee, ik blijf van avond maar liever thuis.'
`Mot jij wete... Tabeh dan, tot straks.'
Hij ging de deur uit, de handen in de zakken, een en al slome onverschilligheid. Wat een boeventronie die vent had!...
Zijn pijp was leeg. Hij nam een sigaret. Van de kachel klonk het traag: `Rook
jij maar, hoor... wij zalle wel spoege.'
Frank keek om. De twee soldaten zaten er nog.
`Ook een sigaret?' bood hij aan.
`Nou, omdat je zo anhoudt', grinnikte de ene.
Ze kwamen naar hem toe, namen een sigaret, keken goedkeurend naar het
merk, gingen bij hem zitten.
`Fijn blazertje... Loop ie niet alle dage tegen op', waardeerden ze.
`Wat zei je daarnet tegen Toon over de petoet? Veertien pondjes opgeknapt?'
`Ja. Gisteren d'r uitgekomen.'
`Wat had je uitgehaald?'
`Geen antwoord gegeven op de vraag van een kolonel.'
`Stom. Je moet altijd antwoorden. Je lult maar wat uit je nek desnoods.'
Frank snapte niet best, hoe hij dat klaar moest spelen, maar de uitdrukking
beviel hem. Hij lachte.
`Wat doe je voor de kost as burger?'
`Schoolmeester.'
`Toe maar!... En mot je dan geen of'cier worre?'
`Ik ben geschorst van de opleiding. Voor drie maanden.'
`0... en daarom hebben ze je hier naar toe getrapt. Netjes uitgezocht. De
grootste kankerkompie van het rotste batljon van het pesterigste reziment
van 'et hele veldleger.'
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Frank voelde zich minder plezierig getroffen. Maar snel bedacht hij, dat
iedere soldaat nou eenmaal een geboren kankeraar was. Vermoedelijk was
iedereen van mening, dat ie 'et nou net het allerberoerdste getroffen had
van allemaal. Maar omdat de hoornblazer ook al zoiets uitgelaten had, vroeg
hij: `En de kaptein ? Die heeft een heel prettige indruk op me gemaakt.'
Vol afgrijzen en verbazing keken de twee mannen hem aan. Toen begon de
ene te lachen, vermoedend, dat die baardige brigges zat te spotten.
`Ja', zei hij, `neem jij je ouwe moer maar te grazen! Een prettige indruk
noemt ie dat! Het ie je meteen al uitgevunsd ?'
`Welnee, helemaal niet! Hij was juist erg beleefd en vriendelijk. Hij zei u tegen me.'
Nou schoten ze allebei in een honende schater.
`Nee, brigges! nou mot je 't niet te gek maken! Hij u zeggen! Hij viel nog
liever driemaal achter mekaar dood toch zeker!'
`Nee, waarachtig, jonges, 'et is zo. En hij wou een kwartier met een vrije
kamer voor me!'
Ze rolden haast van hun stoel, zo moesten ze lachen. Maar toen Frank volhield, zwoeren ze, dat de kapitein hem kalmweg gehoond had, óf dat ie plotseling krankzinnig geworden was. De kapitein was immers de grootste, de
brutaalste, wreedste bullebak, die ze ooit gekend hadden! Het klonk vreemd
en onwaarschijnlijk. Deze twee heren leken trouwens ook nog al ruwe, onbehouwen snuiters. Ze vloekten zo erbarmelijk als Frank nog nooit gehoord
had en gebruikten woorden en termen, die hij volstrekt niet thuis kon
brengen. Misschien was ie net tussen een stelletje uitzonderlijke boeven terecht gekomen, die door de kapitein begrijpelijkerwijze minder zachthandig
werden aangepakt en die hem derhalve niet konden luchten of zien.
`Wat mijn angaat', voltooide de ene zijn requisitoir, `kan de rotzak vanavond
nog de overmaasse hazewindhondkorenmolenpestpokken krijgen.'
`De wat?' vroeg Frank verbouwereerd.
`De overmaasse hazewindhondkorenmolenpestpokken', herhaalde de soldaat grimmig.
`waarom nou juist de overmaasse?' vergoelijkte Van Wezel, nog duizelig
van de omvangrijke verwensing.
`Asje-n-een Rotterdammer was, zou je dat zo kneizen', antwoordde de verbitterde infanterist. `In ieder geval, as die vrijer vriendelijk tegen je is, pas
dan op je tellen, want dan loert ie d'r op om je te linken. Hou 'em in de gaten. Hij is nog gemener as pompwater.'
Frank was nog onder de indruk van deze onbekende graad van gemeenheid,
toen de deur openging en een glunder rattengezicht om de hoek keek.
`Is Arie d'r niet? 't Wordt tijd voor 't Heike.'
`Arie moes vanmiddag naar Breda, naar 't hospitaal.'
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`Naar 't hospitaal?... Wat het ie dan?'
`Schurft.'
`Lekker! Dus die komt niet thuis voor morgen! En hij zou mee gaan dragen.
Hebben jullie geen lol om vijftig piek te verdienen?'
`Wij benne kwartierziek onder de wol.'
`Nou ja, wat lazerstraalt dat nou !'
Nadenkend stond de ene op, rekte zich uit. Daarop zei hij: `ik denk, dat ik
maar es beter zal worre. Zodra 't helemaal donker is, gaan ik met je mee.'
`Over een half uur bij de molen dan.'
`Goed.'
En de bezoeker verdween. Een beetje beklemd vroeg Frank: `Die Arie... had
die echt schurft?'
'Nou!... Wat echt, reken maar! Hij is de vierde al hier uit 'et kwartier.'
`Maar wordt 'et huis dan niet ontsmet?'
`Ja, ze benne daar belazerd! Kenne ze heel Brabant wel ontsmette. Ze late je
liever ijskoud de schurft krijge en dan boene ze met heet water en groene
zeep en een harde borstel 'et vel van je bast en dan ben je weer klaar. Da's
toch zeker veel goedkoper as ontsmette.'
`Maar die man z'n beddegoed wordt toch zeker ontsmet?'
`Da's tenminste weggehaald.'
Frank vloekte. Het zweet brak hem uit van afkeer. Schurft was zo walgelijk
vies en zo vervloekt besmettelijk. Natuurlijk zaten de knoppen van de deuren, de leuningen van de stoelen... alles, alles vol met de kiemen van die
smerige ziekte. De vierde uit dit kwartier! God weet hadden die kerels het
ook al niet te pakken! God weet zaten die onzichtbare vieze parasieten zich
ook al in zijn huid te boren! Wat een toestand! Zou ie die vuiligheid ook
mee naar huis kunnen nemen, Cor en kleine Bert besmetten... Een huis vol
schurft. De walging kneep zijn keel dicht.
`Ja', zei de soldaat, "t is geen lolletje. Ze borstelen je hele donder open en
dan sturen ze je meteen weer naar de dienst terug. Je krijgt er geen halve dag
vrij voor. Dat is, zeggen ze, om de schrik d'r in te brengen, dat je je best zal
doen om 'et niet te krijgen. Je zal Arie morgen es zien schinkelen! Je lacht je
rot... maar een pest is 'et.'
"t Begint tussen je vingers', onderrichtte de andere. `Meestal tenminste.
Daarom is-t-er iedere week schurftinspektie. Ziet de dokter direct of je rijp
bent voor Breda.'
`Bah!' zei Frank uit de grond van zijn hart. `Wat een rotzooi.'
`Nou', zei de eerste soldaat, `schurft is 'et ergste niet. 't Jeukt een beetje,
maar je ben d'r gauw van af. Kom, ik ga me maar es klaar maken voor 't
Heike.'
Hij klom naar de zolder, en Frank vroeg: `Wat gaat ie doen?'
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`Dragen voor de smokkelaars van 't Heike, de grens over. Betale ze een gulden per kilo voor. Jofele verdienste.'
`Jofele risiko ook', vond Frank.
`Ach ja', zuchtte de ander, `d'r wordt er wel es een gepakt. Ga je voor drie
maanden naar Veenhuizen. Een enkele wordt er afen toe es doodgeschote .. .
maar over 't algemeen rol je d'r wel door. 't Hele bataljon smokkelt zowat
mee hier.'
Het gesprek viel stil. Het gezin, dat uit de kamer geweest was, kwam weer
binnen. De vrouw bracht de kinderen naar bed. De man ging bij de kachel
zitten, rookte zijn pijp, las de krant. De zieke soldaat stond op.
`Kom', zei hij geeuwend, `ik kruip maar es op m'n stinkzak. Zien of ik keveren kan. Maf ze, mensen!'
En hij verdween naar boven. Even later kwam de sergeant-majoor binnen
stappen. Hij deed erg kameraadschappelijk, heel anders dan de autoritaire
majoor van de opleidingskompagnie in Harderwijk.
`Ik kom es kijken, hoe je hier zit', vertelde hij. `Van een eigen kamer zal wel
niet veel sprake zijn.'
`Nee', antwoordde Frank effen, `dat blijkt.'
`Kan ik niet even ongestoord met de korporaal praten?' vroeg de majoor
dan aan de man bij de kachel.
`M'n 'emme gin pieterolie meer voor de jongers in 't zijkoamerke', verontschuldigde deze zich. 'Meschien nog wel een stompke kèers.'
`Da's even goed. We hoeven er niet bij te lezen.'
Toen ze bij het armzalige kaarsje in het zijkamertje zaten, begon de majoor
polsend: `Je hebt heel wat doorgemaakt de laatste tijd, Van Wezel.'
`Ja... nogal'...
"k Weet er alles van.., uit de krant... en uit de stukken.'
`Ja... dat begrijp ik.'
Erg toeschietelijk klonk dat niet. De majoor aarzelde. Frank stopte een nieuwe pijp, zonder hem aan te zien.
`Ik wil je wel één ding zeggen', ging de majoor voort. `Ik weet niet of je dat
dagboek schrijft, maar ik lees het met veel genoegen... en zo zijn d'r meer
hier.'
Frank keek hem opeens scherp aan.
`Kijk es hier, majoor', zei hij strak. `Ik ken u nog niet, en ik ben de laatste
tijd nogal wantrouwig geworden. Het heeft dus geen zin hierover door te
praten. Ik laat toch niks uit over de schrijver van het dagboek, tegen niemand, ook tegen u niet. Ik zal het erg prettig vinden, als ik kameraadschappelijk bejegend wordt, maar u moet begrijpen, dat er een terrein is, waarover we niet praten kunnen.'
De majoor vond het niet prettig, maar hij begreep en slikte het.
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`Goed,' antwoordde hij. `Later zul je wel inzien, wie je voor hebt. Maar ik
wou je eigenlijk ook nog waarschuwen: pas een beetje op voor de kaptein.
Vertrouw 'em niet verder dan je'em ziet en laat je door z'n poeslieverigheid
geen zand in de ogen strooien.'
Onaangenaam verrast keek Frank hem aan. Weer een waarschuwing!
`Wat is er toch met die kaptein ?' vroeg hij geïrriteerd.
De majoor glimlachte: `Hier is een terrein, waar ik me liever niet op waag',
ontweek hij. `Kijk zelf maar uit, dan zul je gauw genoeg weten, hoe je tegenover hem moet staan.'
`Best', lachte Frank terug. `Ik zal 'em in de gaten houen als dat dan zo nodig
is.'
De majoor praatte nog wat over koetjes en kalfjes, ging toen heen. In de
deur passeerde hij een stuk of wat soldaten, die thuiskwamen. Verwonderd
groetten ze en hij groette joviaal terug. Zonder veel plechtigheid maakten
ze kennis met de nieuwe huisgenoot, keken tersluiks naar zijn stoppelige
baard, begonnen te kaarten.
Een poosje later vroeg er een: `Was de majoor d'r voor jou, brigges?'
`Ja', antwoordde Frank. 'Wel?'
`O, niks', zeide ander droog. `Ik wou je enkel raje: hou 'em een beetje in de
kiere. Vertrouw 'em niet te veel.., vooral niet as-t-ie vriendelijk is.'
Nou werd het toch werkelijk te mal! Frank schoot in een luide lach en de
jongens keken hem verbaasd aan. Wat was er nou zo te lachen? Maar de
nieuwe brigges gaf geen uitleg, liet zich het wonderlijke kaartspelletje verklaren, waar hij niets van begreep en dat met ware hartstocht gespeeld
werd. Ze noemden het `pinnen' en het bleek een verbasterd soort pokeren
te zijn, dat gespeeld werd met drie kaarten. Ieder, die `er in' bleef, `pinde'
telkens een cent. Die niet meer durfde liep weg. De overblijvenden pinden
door, tot er nog maar een over bleef of wel de tweede zijn kaarten te zien
vroeg voor een extra cent. Dan won de hoogste kaart de pot. Het was machtig eenvoudig en je kon er heerlijk bij bluffen door met snertkaarten geweldig door te pinnen en zo de anderen schrik aan te jagen voor je spel, dat ze
wegliepen. Er werd grimmig gespeeld en wie een fout maakte, lag er onverbiddelijk uit: ze speelden met het mes op tafel, beweerden ze.
Er kwamen er nog een paar thuis. Het kamertje stond blauw van de rook,
die langzaam wegtrok door het zolderluik en de gemeenschappelijke slaapgelegenheid parfumeerde. Om negen uur schetterde de trompet over het
dorp: taptoe... slapen gaan. De een na de ander klom naar de zolder. Met
de laatsten ging Frank ook mee. Een weeë lucht van sigaretten, stof en ongewassen lijven hing als een walm onder het lage, niet onderschoten pannendak. Een stukje kaars op een balk gaf een onzeker licht. Machtige schaduwen dansten over de hobbelige strozakken, de groezelige dekenbulten.
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Waar iemand zijn voet zette, dwarrelde stof op. Verwonderd konstateerde
Frank, dat bijna alle strozakken een slaper hadden. Maar spoedig merkte hij,
dat op de meesten maar dekens gelegd waren over de ransels of een kistje.
Een van de jongens die rechtop zat en nog een sigaretje aanstak, zei lachend:
`We benne met z'n zeuvene van avond. Arie is naar 't hospitaal, twee met
verlof, dat maakt tien. D'r benne d'r maar tien pisse... een goeie nacht voor
't Heike!'
Een paar pruimden er. Ze lagen met het hoofd wat hoger op hun strooien
kussentje, spuwden af en toe met onfeilbare vaardigheid en een fraaie boog
over hun tenen op het middenpaadje tussen de twee rijen strozakken. Smakelijke boel! En wat een lucht! Frank kokhalsde. Toch je mond maar houen,
je schikken, je aanpassen. Er was geen kans, deze mensen tot meer hygiënische gedragingen te overreden. Twee hadden de strozakken naast elkaar geschoven, lagen onder een stapel dekens, hun eigen en die van de verlofgangers. Acht wollen dekens! En ze genoten van de onmogelijk zware druk op
hun lichamen, lachten van plezier over hun uitvinding: nou hadden ze het
eindelijk es lekker warm! Prettige gedachte: as je met verlof ging, sliepen
anderen onder je dekens. Was er een schurftlijder bij, kon je d'r van mee profiteren. Zo hielp het wat als er bedderommel ontsmet werd na de ontdekking van de kwaal! Bah! wat een toestand! Dat moest ie de jongens toch es
aan hun verstand trachten te brengen... was een beetje ál te bar.
Toen ze er allemaal goed en wel onder lagen en het stompje kaars sputterend
uitgedoofd was, klonk er van beneden gestommel en stemmengemompel.
Een gele lichtschijn kwam door het zoldergat naar boven.
`Godvergeme, jonges!... Kontra- appèl!' werd er gefluisterd.
`O jee!' dacht Frank. `Daar vliegen d'r een stel in!'
Een sergeant met een kleine stallantaarn kwam op de rand van het luik zitten. Naast hem dook het hoofd op van een luitenant. Beiden keken de donkere zolder over, trokken hun neus op voor de dikke slaapwalm.
`Geen odeklonjefebriek, hè?' lachte een der soldaten.
`Moel houwe!' kommandeerde de sergeant. 'Kontra -appèl!' Hij noemde een
naam.
`Present!'
Weer een.
`Met verlof.'

`Komt uit', zei de luitenant, in z'n lijst kijkend.
Weer een naam.
`Present!'
Een volgende.
`Hospitaal... Soldateschurft.'
`In orde.'
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`Dat noeme zullie in orde!... Hij is zuiver!'
`Kiezen op mekaar!... Willemse J. !'
`Present!'
Zo ging het voort. Tot Franks verbazing antwoordde op iedere naam een
stem. Hij begreep, dat ze mekaar er door sleepten en ze deden het zo handig,
zo onverschillig en natuurlijk, met telkens andere stembuiging, dat het bedrog niet op viel. En noch de sergeant, noch de luitenant kwam de zolder op
om de boel nauwkeurig te inspekteren. Blijkbaar schrikten de walm en de
onsmakelijke omgeving hen af. Of ze vonden het taktischer niet ál te nauw
gezet te kontroleren. Eindelijk zei de sergeant: `We hebben ze gehad. Hier is
alles present, luit.'
`Verder dan maar', kommandeerde de luitenant. `Wel te rusten, jongens.'
`Maf ze, luit'... sergeant!'
`Pas maar op voor de boeman!... 't Is zo donker buiten!'
Toen de stappen van de kontra-appèl-houers buiten over het stoepje verklonken, ging een genotvol gegier de zolder over.
`Rebbe we die effe tuk?'
`Ze ben d'r fijn ingeloze!'
`Goed, dat 'et luit' Franse nie was. Die is zo gauw nie tevreje!'
`Ach, ze wete best, dat ze belazerd worden. Maar ze kenne toch goddomme
de halve kompie nie zuur slaan!'
`As 'et an de majoor lag!'
`Nou ja, dat stuk keleiralijer... laat ie de ziekte kri*ge!'
Ongewoon giftig scholden ze door op de bataljonskommandant. Die scheen
nog meer gehaat te zijn dan de kapitein. Langzaamaan zwegen de stemmen,
alle geluid ebde in de duisternis weg, tot gorgelend hier en daar gesnurk opleefde. Met wijd open ogen keek Frank van Wezel naar boven in het zwarte
donker, overzag in gedachten de verlopen dag. Wat een bonte rij belevingen!
Wat een nieuwe gezichten, wat een nieuwe toestanden! Het veldleger...
Gek was 'et... zo lagen, zo leefden daar nou al jaren duizenden en duizenden
jonge en ouwere mensen, bijeengestuwd in kleine, stinkende ruimten, vervuilden, scharrelden rond in velden en bossen, verveelden zich, dobbelden,
smokkelden, kankerden, snakten naar het eind van dit alles, verlangden
krankzinnig naar huis. En als burger leefde je je ouwe leventje.., nou ja, een
beetje lastiger, een beetje minder glad, met je levensmiddelenbons en je
broodkaarten... maar je kon toch vrijwel gaan en staan waar je wou. En je
sprak over het veldleger aan de grenzen... maar wat dat was... daar had je
toch geen idee van! Het viel niet mee. Alles leek zo grauw en smerig, zo bedorven en grof. Daarbij was het leven op Entos en in Harderwijk toch nog
een hemel op aarde! Geregeld, betrekkelijk zindelijk, niet zó verworden,
vuil en weerzinwekkend.
-
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Wat hoorde hij toch voortdurend voor een gebrom en gebons? Het was al
telkens door zijn gemijmer komen gonzen. Nu luisterde hij aandachtiger.
Daar was het weer... Doffe slagen, onregelmatig, harder en zachter, tegen
elkaar in... dan een lange reeks verre rommelingen, of het ergens onweerde.
In Februari? Onweer? Nee... 't was ook geen onweer... 't Was... ja, natuurlijk... 't was kanonvuur! Godbewaarme... dat was het gebulder van het geschut aan het westelijk front in Frankrijk! Hij huiverde. Een kilheid overviel
hem in de oververwarmde atmosfeer van de bedompte zolder. 't Idee... daar
was de oorlog! Daar was de godsonterende, ten hemel schreiende werkelijkheid, de reusachtige, monsterlijke misdaad... zo dichtbij, dat je de schoten
hoorde. Het wond hem op. Het maakte hem nerveus. Visioenen kwamen voor
zijn verbeelding spoken, wemelden in het aardeduister voor zijn ogen. De
waanzin... de duivelachtige, onbedenkbaar wrede waanzin... Hier lag je op
een zoldertje, veilig en wel, na je avondeten, en morgenvroeg stond er weer
brood voor je klaar... en zo dichtbij, dat je het tumult van hun razernij hoorde, waren mensen bezig, tien-, honderdduizenden, met talloze helse machineriën, en slachtten elkaar bij massa's, slachtten elkaar af op gruwelijke wijze, richtten orgieën aan van wegspattend bloed, uiteengescheurde lijven,
wegvliegende ledematen en hoofden, lillend, vaneengereten, bloederig
vlees... mensenvlees... God... dat bestond... daar, zo dichtbij... Hoorde je
de verre stem wel van dat gruwelijke moordfestijn ?... Zoiets loeide over de
wereld als een demonische ramp... en jij beklaagde je over wat ongemakken,
wat vuil, wat verruwing, over je leven, dat een beetje (o, met de afschuwelijke donder van dat mensenverscheurend kanon in je oren leek het zo'n
belachelijk onbeduidend klein beetje!) uit z'n gewone baantje gedreven was.
Daar kwam een heviger slag, dof dreunend... je voelde duidelijk de trilling
gaan door het hout van de zolder. Een zwaar stuk geschut... een mijn wellicht, die een schuilplaats opblies, een loopgraaf verwoestte... Op dit moment ging een chaos van aarde, versplinterde balken, cement, ijzer, kapotgeslagen lichamen de lucht in... een fontein van rood mensenbloed spoot op,
plaste neer, de aarde vervend... doodskreten, gegil van afschuwelijk verminkten, gereutel van stervenden, schril geschreeuw van krankzinnige gewonden, geschrei van blind geschotenen, de handen voor de bloedende,
verbrande ogen... Dat gebeurde daar, nu, en ieder ogenblik van de dag en de
nacht... zo kort bij, dat je de ontploffingen, die de gruwel veroorzaakten,
horen kon... En je was een mens, je kon aan deze verschrikkelijkheden den-

ken, je de bloederige tonelen voor de geest halen... en je werd niet waanzin
woede en afkeer, van smart en walging. Je lag te piekeren over je-nigva
onbehaaglijke slaapplaats, de kans om schurft te krijgen, de mogelijkheid
om je te moeten verweren tegen eigenwijze, heerszuchtige, kleine machtsprotsjes. Je vond het erg, dat je veertien dagen in de cel gezeten had, ver206

volgd werd met belachelijke strafjes, terwijl je toch veilig mocht voortleven,
en terwijl daar, daar, zo dicht bij, dat je het schieten hoorde, het leed, de
misdaad, de lasterlijke moord, de massaslachting was, de duivelachtige
waanzin. Wat leek in eens alles bespottelijk, onwezenlijk klein en onbeduidend, wat je zo pas nog had opgewonden tot woede, verontwaardiging, af-

schuw.
In stuipachtige ontzetting lag hij te luisteren naar het veelzeggende, voortdurende brommen en bonzen uit de verte. Het was de eerste maal, dat hij
het hoorde, dat de verre stem van de oorlog aan zijn oren sloeg en het vervulde hem van een jagende afschuw, het zweepte zijn verbeelding op, het
roofde hem de slaap. Uren lang lag hij te woelen, luisterend, bevend bij elke
nieuwe, sterkere ontploffing, ontredderd door de gruwelijke voorstellingen,
die zijn fantasie in het roetzwarte duister voor zijn ogen deed leven. Soms
ging hij rechtop zitten, wiste het zweet van zijn voorhoofd, fluisterde zacht
in zichzelf. Luisterde rillend naar het kreunend gesnurk om hem heen... dat
de echo leek van het gekreun der verscheurden daarginds. Soms was de
verbeelding zo sterk, dat hij wegdook onder de dekens, als om de rondvliegende, gloeiende granaatscherven te ontwijken, wist hij een moment niet
meer, of hij toch niet zelf in de vuurpoel zat... Tot hij eindelijk, laat in de
nacht, uitgeput, op van zenuwspanning, toch plotseling wegzonk in een
slaap, die huiveringwekkend doorspookt was van griezelige verbeeldingen
uit de oorlogszone. En dood vermoeid werd hij gewekt door het gestommel
en geschreeuw van zijn kameraden, die in gemelijke stemming over de zolder strompelden en zich kleedden, vloekend op mekaar en op de dienst en op
de nieuwe dag en op heel de rotte wereld. Duizelig kwam hij overeind,
stootte bonzend zijn hoofd tegen de balk boven zich en was klaar wakker.
Vloekte verwoed, omdat de anderen lachten en sprong op de been naast zijn
strozak. De eerste dag van veldlegerdienst was begonnen.
He... wat was ie moe en beroerd. Leeg en wee, geradbraakt. Wat was er gebeurd, waar ie zo beroerd en ondersteboven van was. 0 ja... dat kanonvuur
... nou hoorde je't niet, Goddank... Trouwens, met die vloekende en schreeuwende kerels om je heen, half aangekleed, met hun verwarde piekharen,
hun goor-gele gezichten en van de slaap gezwollen ogen, was alles veel minder fantastisch, minder gruwelijk. Het eenzame van vannacht, dat had het je
zeker aangedaan! Ofschoon... nou, enfin.., niet opnieuw gaan piekeren. De
dag maar es afwachten. Die zou genoeg nieuws brengen, afleiding, ver
-stroing.

Waar moest je je hier eigenlijk wassen ? Ze gingen met 'er handdoek naar beneden. Volgen maar!
In de ijzig-kille, schemerige wintermorgen stonden ze bij de pomp achter het
huis, het groezelige hemd op de borst open, en wiesen zich vluchtig in een
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straal brandend koud water. Een venijnige wind streek langs het huis. Wassen? Het leek meer op een poging tot zelfmoord door longontsteking! Nou...
toch maar meedoen... je zat in het schuitje. In ieder geval had je er niet over
te klagen, dat het niet fris was! Je kwam vast niet slaperig aan het ontbijt!
Het getal kostgangers was bijna kompleet. In de loop van de nacht waren ze
allemaal teruggekomen, behalve de hoornblazer. Ze fluisterden met verschrikte gezichten. Het troepje waar hij bij liep, was op een patrouille kommiezen gestoten. D'r was geschoten ook. Maar ze wisten nog niet precies
wat er gebeurd was. Maar afwachten. In de loop van de dag zouen ze d'r wel
meer van horen.
Frank liep met de anderen mee naar de rustkamer, om brood te halen en boter,'t rantsoen voor de dag. Het hele dorp wemelde van soldaten. Ze riepen
mekaar groeten en spotternijen toe, lachten en vloekten kernachtig. De lange
infanterist, die naast Frank liep, stak de hand tussen zijn tuniek, krabde en
zei met z'n grove, diepe stem: "k Heb een vlooi aan me godverdomme'...
Het was merkwaardig. Hij had alles aan, in en op z'n `godverdomme'. Z'n
`donder' en zelfs z'n `sodemieter' waren hem al lang te slap, te kinderachtig
geworden. Het enige wat z'n mannelijke behoefte aan forsheid nog enigermate bevredigde was z'n `godverdomme', dat hij met een onnavolgbare intonatie uitsprak, die het woord een nog veel zwaarder en heftiger betekenis
gaf. Overigens was hij een doodgoeie, weekhartige vent, altijd bereid om te
helpen en die geen vlieg kwaad deed. Maar wie hem hoorde praten, meende
te doen te hebben met een rauwe geweldenaar, tot alles in staat. Ze noemden
hem Kees- godverdomme. Hij merkte, dat Frank het onaangenaam vond, aldoor heen en weer te moeten lopen voor brood en soep en eten. En goedig
bood hij aan: `ik zal 'et wel voor je meesjouwe, brigges. Zeg 'et maar even
tege de foerier. Hejje d'r verder geen godverdomme meer mee te maken.'
`Prachtig', accepteerde Frank. `Da's afgesproken.'
`En as ie soms zo'n soortement oppasser nodig heb: voor een maffie in de
week onderhou ik je hele zwikkie, hoor!'
`Ik maak er twee van', lachte Van Wezel, `en een extraatje as d'r wat bijzonders te doen valt.'
`Je ben een rejale godverdomme!' prees Kees, en daarmee was het kontrakt
bezegeld en nam hij al de beslommeringen van poetsen en onderhoud der
uitrusting over.
Tegen negen uur zwermde het bataljon weer de kwartieren uit naar de appèlplaats. Precies een bijenkolonie, vond Frank. Toen hij aankwam, stond de
kapitein met de luitenants te praten. Hij wenkte de nieuwe korporaal, kwam
hem tegemoet, zei vriendelijk: `ik hoor, dat er geen kwartier met een vrije
kamer voor u was, korporaal. Jammer... maar ja, met een dikke duizend
man in zo'n klein dorp...'
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`Ja, kaptein, 't is heel jammer... maar ik begrijp, dat er niet veel aan te doen
is.'
`Toch wel iets', glimlachte de kapitein. `Kijk es, ik heb zo gedacht: ik zal order geven, dat ze op mijn bureau 's avonds de kachel aanhouen en de lamp
vullen. Na zessen is daar toch nooit iemand. Dan kunt u 's avonds mijn bureau als werkkamer gebruiken.'
Verrast keek Frank hem aan. Dat was nou die beul?... Hij viel anders geweldig mee! Dankbaar aanvaardde hij het vriendelijke voorstel.
`Erg vriendelijk van u, kaptein. Dat zal ik heel graag aannemen. Dank u wel.'
`De moeite niet waard', weerde de kompagnieskommandant glimlachend
af. `Ik hoop, dat u er veel plezier van hebben zult.' En verdere dankbetuiging voorkomend, salueerde hij en ging terug naar zijn luitenants.
Bij de sektie maakte Frank kennis met de onderofficieren en de korporaals.
Ze keken hem nieuwsgierig aan, waren kameraadschappelijk, haalden hem
hartelijk in de gemeenschap. Er scheen hier toch wel een aardige geest te
heersen!
Er stond velddienst op het rooster. De muziek bracht het bataljon tot buiten
het dorp, keerde dan terug. Even verder kwam een ordonnans op de fiets de
troep achterop, sprak de luitenant Ploos aan. Deze wenkte Frank bij zich.
`Op 't kompiesbureau komen, korporaal', zei hij. `Ga maar met de ordonnans mee.'
`Wat is er loos?' vroeg Frank de soldaat, toen ze het bataljon achter zich
hadden.
"k Weet niet, brigges', antwoordde de man. 'Zajje wel horen op bero.'
`Op bero' hoorde Frank van de kompagnieskommandant, dat hij tegen elf
uur verwacht werd bij de overste Walgraaf, regimentskommandant, in
Oudenbosch. Een onderofficier zou met hem meegaan om hem de weg te
wijzen.
Frank haalde zijn fiets van het station en reed met de onderofficier naar het
stadje, waar in een groot huis de regimentskommandant resideerde. Ze waren iets te vroeg en moesten even wachten: er was iemand bij de machtige
heer binnen. Dat was ook zonder mededeling trouwens duidelijk genoeg,
want de regimentskommandant hield zich onledig met zijn bezoeker in uitgezochte termen de huid vol te schelden. Het scheen een vaandrig te zijn.
Wat hij misdreven had was niet zo vlug na te gaan, maar hij werd uitgevloekt en gescholden op een zo karakteristieke, schilderachtige en geestdriftige wijze, dat de wanden ervan trilden. Want de overste Walgraaf beschikte over een kommandostem, die wijd en zijd beroemd was door zijn
omvang en draagkracht en die door het overmatig gebruik van spiritualiën
een grof en grollend bijgeluid gekregen had, dat de uitwerking niet weinig
verhoogde.
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Frank van Wezels nauwelijks tot rust gekomen zenuwen vingen opnieuw
aan heftig te trillen. Een heimelijke woede steeg langzaam in hem op. Daar
had je d'r weer zo een! Waar ter wereld en door wie ook werd ooit een ondergeschikte — en vermoedelijk nog wel een onvrijwillige ondergeschikte! —
zo honds en ruw uitgescholden als hier gebeurde? Wie matigde het zich aan
zijn `minderen' op een dergelijke grove reeks godlasterlijke vloeken en harde
beschimpingen te onthalen? Dat was nou wat je noemt: soldatesk! Maar
reikte hiermee nou zo'n overste zijn stand en zijn wereld iets anders uit dan
een brevet van onbeschoftheid en onbeschaafdheid? Het bleef eeuwig hetzelfde, met of zonder vloek- en scheldverboden. Het hoorde bij het militairisme, dat immers geweld is, op geweld steunt, zich door geweld handhaaft.
Het ruwe, gemene, bloedige, gewetenloze handwerk van de beroepssoldaat.
Natuurlijk kon je je beklagen, o ja! Maar hoevelen durfden zich beklagen en
hoeveel van deze weinigen hadden sukses met hun beklag? En wanneer je in
't algemeen over deze dingen klaagde, wanneer je deze walgelijke uitwassen
-- en het lichaam van het militairisme bleek van onder tot boven met wanstaltige uitwassen overdekt! — publiekelijk aanwees, dan... dan ondermijnde
je de krijgstucht, dan beledigde je het leger, dan benadeelde je het vader-

land.
Maar die Grobian van een overste moest het dan met hem ook maar es proberen! Vermoedelijk had ie 'em daarvoor laten komen, maar daar zou hij dan
toch plezier van hebben! Geen enkele vloek, geen scheldwoord zou hij laten
passeren. 't Kon 'em nou niks meer schelen. Provoost of geen provoost,
maar ze zouden hem niet meer behandelen als een dot vuil. En als ie dat stuk
schendbrok van een overste niet kalm tot rede kon brengen, dan was ie nou
net in een goeie stemming om es staande uit de vrije hand terug te gaan
vloeken en schelden... en dan es kijken wie de langste adem had.
De sergeant knipoogde tegen hem, wees met zijn duim over z'n schouder
naar de kamer waar het tomeloze tumult was van des donderbasts stentorgeluid. Frank gromde wat, als een kwaje hond. Dan eindigde het onweer
daarbinnen met een bulderend: `En donder nou m'n bureau af, vaandrig, en
hou 'etje voor gezegd!'
Direct daarop ging de deur open en een lange jonge man kwam naar buiten.
Hij zag krijtwit. Zijn ogen stonden wijd en nameloos verschrikt. Zweet parelde op zijn voorhoofd en hij wankelde even als een beschonkene. Toen zag
hij de sergeant en de korporaal, glimlachte wezenloos, kreeg plotseling een
kleur, struikelde over zijn sabel en maakte zich haastig uit de voeten, vernederd en kapot.
`Die heeft voorlopig z'n portie', vond de sergeant lakoniek.
'Motie met mij óók es proberen!' zei Frank grimmig.
Hij voelde alles aan zich gespannen, bereid dadelijk de strijd aan te binden met
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deze bullebak. Een adjudant wenkte, dat hij naar binnen zou gaan. Stijf stond
hij op, trok z'n tuniek recht, drukte de kepi dieper over z'n voorhoofd,
klopte.
'Binnen!'
Daar stond hij, stram voor het grote bureau-ministre, waarachter de geweldenaar troonde, meldde zich. De overste droeg een donkere uniform, met
gouden kraag, waarboven zijn paarsrood gezicht met de dikke knevel en de
harde, wat waterige ogen, onesthetisch uitkeek. Doordringend zag hij de
korporaal aan, die hem zijn felle blik recht in de ogen terug gaf. Toen wenkte hij met de hand en zei: `Neem d'r je gemak van, korporaal.'
De stem klonk ruw-goedig, als van een ouwe, knorrige oom, die vriendelijk
zijn wil tegen een aardig neefje. Wat verwonderd ging Frank `op de plaats
rust' staan.
`Zozo... dus jij bent de korporaal Van Wezel.'
`Juist overste.'
De overste knikte, glimlachte welwillend, zweeg even, trok z'n verknauwde sigaar aan. Daarop zei hij, weer met die ruwgoedige intonatie: `Wel, korporaal, ik heb je laten komen om je mee te delen, dat je voor 3 maanden bij
mijn regiment geplaatst bent. De aanleiding... eh... je... konflikt met de
kolonel, zullen we maar buiten beschouwing laten. Ik heb de stukken ingezien... ik hou m'n mening over wie gelijk heeft, maar voor me. De uitspraak
van de krijgsraad zal dat wel uitwijzen. Ik heb je bij een bataljon geplaatst,
waar strenge discipline heerst... streng, maar strikt rechtvaardig. Ik hoop,
dat je in mijn regiment prettig zult dienen, en dat ik je over drie maanden
naar je onderdeel zal kunnen terug sturen met de mededeling, dat je je hier
als een goed Nederlander hebt gedragen.'
Zwijgend luisterde Frank naar deze welwillende, redelijke woorden. Was dat
die bulderbast? Had deze man daareven die vaandrig zo honds uitgekafferd?
Zou ie 'em toch voorbarig beoordeeld hebben? Misschien had die lange vent
hem getart, had iets gruwelijk onmogelijks uitgehaald.
`Misschien nog iets te vragen, korporaal?'
`Dank u, overste.'
`Ga dan je gang maar. Goeie morgen!'
Ietwat ontnuchterd kwam Van Wezel bij de sergeant terug. Hij had zo'n gevoel als iemand, die iets opneemt in de verwachting, dat het heel zwaar zal
zijn en plotseling bemerkt, dat het niks weegt. Een zot, belachelijk, beschaamd gevoel. Ze haalden hun fietsen en gingen naar buiten.
'Wel?' vroeg de sergeant belangstellend. "t Was gauw afgelopen. Wat zei
die?'
Frank vertelde het.
De sergeant vloekte van verbazing.
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`Heeft ie je helemaal niet uitgeveterd?'
`Nee... hij was heel vriendelijk... vaderlijk om zo te zeggen.'
`Da's bij de wilde spinnen af!' verbaasde de ander zich opnieuw. `Nou loopt
de wereld op een end!'
Hij keek de korporaal aan en het was duidelijk, dat hij een beetje van hem
griezelde. Ze hadden hem ook al verteld, hoe hij door de kapitein ontvangen was. D'r was zekeriets met die ongeschoren brigges... iets geheimzinnigs
... iets geweldigs, dat hem beschermde tegen de gewone onheilen, dat zelfs
de god des donders verlamde en tot vriendelijkheid bracht.
`Kom', zei Frank, `we hebben gauw afgemaakt. Best tijd voor een potje bier
en een partijtje biljart. Weetje hier niet een gelegenheidje?'
Nou, gelegenheidjes waren er te over en spoedig stonden ze met kromgetrokken stokken naar papier-maché ballen te stompen, die een perverse
voorkeur bleken te hebben om op onnaspeurbare manier aldoor in de diepe
zakken van het onmetelijke, ouwerwetse biljart te verdwijnen. Zij werkten
zich in het zweet om de ballen op het laken te houden, verbaasden zich oprecht over de caramboles, die ze maakten en volstrekt niet voorzien hadden,
trokken pijnlijk met hun been mee, als zo'n rommelende bal speelse boogjes
begon te beschrijven, overzij hobbelde en dan met een halve draai links of
rechts uit de flank toch weer naar de zak bolderde.
`Hoeveel punten is hier uit?' vroeg Frank wanhopig.
`Vijftig of honderd, net as je wil.'
`rk wil helemaal niks meer', gromde Frank woedend, toen hij weer verliep,
wat volgens alle menselijke berekeningen onmogelijk moest zijn geweest.
`ik verdom 'et... Dat biljart speelt met óns! Ik schei er uit.'
De sergeant keek verwijtend.
"t Is 'et beste biljart uit heel de stad', deelde hij mee. `Jij ben zeker verwend.'
Frank lachte, gooide de keu neer en weigerde absoluut verder te spelen. Hij
voelde er niks voor, zich schrik aan te laten jagen door zo'n spookachtig
agerende tafel. De sergeant was nijdig. Hij was een Rotterdammer en zou in
de stad zijner geboorte zeker heftig geketterd hebben tegen zo'n onmogelijk
soort biljart. Maar hij had hart voor de dingen van het veldleger en dit biljart behoorde daartoe. En daarom nam hij het Van Wezel kwalijk, dat die
maar zo luchtig weg praatte van een rottafeltje, vol hobbels en bulten en
kuilen. Hij mopperde wat van verwaande reservisten en derzelver overdreven eisen. Maar Frank was er niet toe te bewegen nog een stoot te doen op
dat griezelige biljart. En dus fietsten ze op hun gemak door de grijze wintermiddag naar hun kantonnement terug. Waar Frank de boodschap vond, dat
hij zich moest vervoegen bij de bataljonskommandant, die hem spreken wou.
De bataljonskommandant was naar de unanieme mening van allen, die het
twijfelachtige genoegen hadden hem te kennen, het ergste, wat God ooit
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geschapen had. Als hij een duizendste gekregen had van wat er dagelijks
over zijn grijzend hoofd door wanhopige soldaten werd afgebeden van God
en duivel, dan zou hij elke dag duizend gruwelijke doden gestorven zijn.
Men vertelde, dat er al driemaal bij oefeningen met scherpe patronen op
hem geschoten was, maar hij had een aparte beschermduivel, die de kogels
van zijn kop weghield. En 's avonds, als het donker was, kwam hij zorgvuldig niet op straat: zo velen hadden beloofd hem van kant te zullen maken bij
de eerste gelegenheid de beste, dat hij liever binnen bleef als het buiten te
donker was om een aanvaller op een afstandje te zien.
Maar Frank van Wezel voelde geen heimelijke vrees, geen onrust meer, toen
hij naar het bataljonsbureau stapte. Kalm meldde hij zich, keek onbevangen
in het scherp gesneden, intelligente gezicht van de grootmajoor, die hem
nieuwsgierig aankeek. Hij vond hem niet onsympathiek en het praatje dat
hij zich 's avonds verborgen hield, voelde hij dadelijk als laster: deze man was
misschien een tyran en een hond voor zijn minderen, maar een lafaard was
het zeker niet. Zijn koele grijze ogen spraken van een harde wil, een wrede
vastberadenheid, maar er was geen spoor van vrees in. Een interessante kop,
vond Frank, toch iemand waar je voor op moest passen.
`Neem er je gemak van, korporaal.'
Ook al... Ze waren op het gemak gesteld hier in het veldleger!
Toen kwam er een toespraakje, dat merkwaardig veel leek op dat van de regimentskommandant, en dat door Frank met hetzelfde ijskouwe stilzwijgen
beantwoord werd. Ook de bataljonskommandant hoopte, dat de korporaal
prettig zou dienen gedurende de drie maanden, dat hij geplaatst was bij zijn
onderdeel, en dat hij hem met gunstige rapporten terug zou kunnen zenden
naar Harderwijk. Ook hij matigde zich geen oordeel aan over de kwestie tussen de korporaal en de kolonel, en Frank verbaasde zich oprecht over zoveel
algemene bescheidenheid en dacht, dat het tijd werd zijn oordeel over de
aanmatiging der militaire meerderen grondig te herzien. Spoedig stond hij
weer op straat en onder het naar huis lopen moest hij telkens even glimlachen.
Het zou natuurlijk uitgelegd worden als opschepperij, als grenzenloze overschatting van de betekenis zijner nonchalante pennevruchten, maar hij kon
niet aan de indruk ontkomen, dat ze hier een heel klein beetje huiverig van
hem waren, en hem graag te vriend wilden houden. Nou, och, hij was een
gemoedelijk man. Niemand, die het niet per se wou, zou met hem ruzie krijgen. Maar hij was soldaat genoeg om aanstonds te gaan overpeinzen, of
daar niet wat uit te slaan viel aan gemakkelijke dienstjes en mogelijk extra
verlofjes. Hij zou de kat eens uit de boom kijken en nagaan, wat er te bereiken viel.
In zijn kwartier vond hij de majoor op hem wachten.
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"k Heb aardig nieuws voor je', zei hij monter. `Je krijgt een beter kwartier.
D'r zijn drie sergeants, die samen een kamer hebben, en daar kun je nog best
bij. Ze zijn meestal 's avonds uit, dus dan heb je 't rijk alleen en kun je werken.'
`Prachtig!' riep Frank opgetogen. `Dank u wel voor die regeling. En... eh...
is er licht ?'
De majoor keek bedenkelijk.
`Tja', antwoordde hij schouderophalend, `dat is een moeilijke kwestie in deze tijd...'
`Kon ik maar aan petroleum komen', opperde Frank bedachtzaam. `Dan liet
ik m'n ouwe studeerlamp oversturen.'
De majoor krabde over zijn stoppelige kin.
`Weet je watje doet', zei hij voorzichtig. `Laat die lamp maar komen. Mis
vinden we wel hier of daar een druppeltje petroleum. D'r is toch al--schien
tijd nodig voor de bureaulampen en zo. Wie weet!'
Frank lachte. Het leek hem ook niet onmogelijk, dat er met een beetje goeie
wil ergens op een rustkamer zo nou en dan wel een druppeltje petroleum te
vaandelen zou zijn.
Een uur later was hij geïnstalleerd in zijn nieuwe kwartier, een kleine boerderij, waar twintig soldaten lagen op de zolder en drie onderofficieren in een
kamer beneden. Zij heetten de geheimzinnige brigges kameraadschappelijk
welkom. Er waren twee bedsteden. In de ene sliepen twee, in de andere één
sergeant. Als de korporaal zin had, kon hij bij de alleenliggende onderofficier
in de bedstee komen. Anders zouen ze een plankiertje maken voor zijn strozak op de plavuizen vloer. Frank vond het voor de discipline beter om maar
op de grond te slapen, en zo werd dan ook besloten. De kamer was ruim genoeg en met de studeerlamp en een geregelde aanvoer van druppeltjes rustkamerpetroleum zou het er best wonen en werken zijn...
De nieuwe vrienden begonnen aanstonds bescheiden te polsen, wat er toch
met de korporaal aan de hand was. En de korporaal vertelde openhartig, wat
ze reeds in alle kranten hadden kunnen lezen, maar over de kern van de zaak
liet hij zich voorzichtigheidshalve niet uit.
De sergeants hadden nog dienst en Frank ging in de achterkamer kennis
maken met de verdere huisgenoten, de boer, een weduwnaar, zijn twintigjarige, voordelig opgegroeide dochter en de aanwezige veldbonken. Ze waren allemaal van hetzelfde type. Het veldleger oefende blijkbaar een zeer
merkwaardige nivellerende invloed uit. Groot of klein, breed of smal, ze
hadden allemaal datzelfde onverschillige over zich, ze liepen met dezelfde
lange, slepende pas, ze droegen hun vuile, verfomfaaide uniformen of ze erin
geboren waren en allemaal hadden ze in mekaar gezakte, gerimpelde kepi's
op hun bruine koppen. De nieuweling werd zonder veel plichtplegingen uit214

genodigd een partijtje mee te petoeten of te pinnen en zat spoedig mee aan
de groen geverfde tafel, even verdiept in het malle spelletje als de
anderen.
Ze pinden of hun leven ervan afhing, en Jan van Lith, de smokkelaar met het
komieke rattengezicht, die hij in het andere kwartier al gezien had, was onuitputtelijk in het verzinnen van onmogelijke vloeken en gooide de originele
uitdrukkingen de kamer in of ie er voor betaald werd. Geen vergissing werd
geduld. Ze speelden als steeds `met het mes op tafel'.
Het ging om kleine bedragen, maar ze speelden even hartstochtelijk als de
gokkers, die aan de pokertafel om honderden dobbelen. En hun minieme
traktement in aanmerking genomen waren de centen, die ze onverschillig
naar het midden schoven ook eigenlijk reuzenbedragen! Jan was de wildste,
meest bezeten pinner van heel de kompie. Er gingen verhalen over avonden,
waarop hij op zijn blote voeten en zonder tuniek aan was thuis gekomen om
zijn dekens te halen: die hij ook verspeeld had en daar ereschulden dadelijk
betaald moesten worden, ging hij ze nog even brengen. Maar hij trok sokken
aan en zijn tweede paar schoenen, en een uur later kwam hij weer op zijn
blote voeten thuis, vloekend als zeven ketters tegen de kwartjesvinders,
die hem de huig gelicht hadden. Hij had hele drama's moeten verzinnen om
aan andere kleren te komen en was voor zijn dekens toch nog tegen de lamp
gevlogen; ze hadden alleen niet kunnen bewijzen, dat hij ze opzettelijk zoek
gemaakt had, maar wegens slordigheid had hij toch veertien dagen politiekamer mogen opknappen. Wat hem niet van zijn pinwoede had genezen,
noch kon bewerken, dat zijn uitrusting kompleet bleef.
Frank van Wezel stelde dadelijk belang in dit luidruchtige lid van het huisgezin. Hij bewonderde de gemoedelijkheid, waarmee hij zijn verlies wist te
dragen en lachte zich tranen om de uitdrukkingen, die de Rotterdammer
aanwendde. Toen kreeg Frank drie azen in zijn handen, waar hartenaas bij
was, zodat niemand een driekaart van hartenaas kon hebben, wat in dit spel
de allerhoogste roem was. Zodoende was hij absoluut zeker van zijn winst.
De drie anderen liepen spoedig uit het spel, maar Jan bleef hardnekkig doorpinnen.
`Schei d'r maar uit, Jan', waarschuwde Frank. `ik heb een ijzeren spel in m'n
handen. Je verliest het altijd.'
`Je tante op een houtvlot!' hoonde Jan. `Ik laat me door geen ene brigges
wegboksen, al heit ie drie baarden. ik pin!'
Frank lachte.
`Je verliest, Jan, ik waarschuw je van tevoren.'
`Nooit!' riep Jan geestdriftig. "k Heb een nikkelstalen spelletje in m'n jatten. Je krijgt me d'r niet uit... al mot ik in me nakende kont naar bed.'

Frank wou er een eind aan maken en zijn tegenstander met grof geschut
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wegjagen in zijn eigen belang. In plaats van een cent schoof hij een dubbeltje
naar het midden en zei: `Tien tegelijk dan, zoveel te eerder is er een end aan.
Pin je nog door?'
Wantrouwig keek Jan hem aan. Toen lachte hij schamper. `Hij is goed!' riep
hij vrolijk. `Maar je zal mijn niet in je ransel stoppen, brigges. Ik pin een
beissie tegen.'
De belangstelling groeide. Dichter drongen de kameraden op de twee spelers in, nieuwsgierig, zenuwachtig, schreeuwend. Ze vroegen de kaarten
van de tegenstanders te zien, maar die hielden er kalm hun hand op en keken
mekaar strak aan om van hun gezichten de stand van zaken af te lezen. Doch
ze glimlachten allebei even onbevangen.
`Een kwartje!' annonceerde Frank.
Een gebrul ging op. 'Smeer 'emJan!... Neem de kuiten!'...
`Nee, Jan, die brigges probeert je weg te bluffen!'
"t Kan me geen kale scheet vervettekonten!' lasterde Jan, zoekend in al zijn
zakken en een kwartje bij mekaar scharrelend. "k Heb een spel as een Dikke
Bertha... 'k zal die korporaal es effen een rib uit zijn verdommenis sleuren.
Wacht effe... hier is een kwartje tegen.'
Frank keek naar het hoopje geld op tafel. Rondom werd gegild van enthousiasme. Zulke potjes kwamen niet alle dagen voor. Sommigen hielden het ervoor, dat de nieuweling zat te bluffen, niet wetend met wat een gevaarlijke
tegenstander hij te doen had. Anderen meenden juist, dat ie een reuzenkaart moest hebben: nieuwelingen speelden zo onzeker niet.
`Nog een kwartje dan', zei Frank rustig. `Pas op, Jan, je slaat failliet.'
`Heb me ome al driemaal gedaan', vertelde Jan, `en nog heb ie twaalf kinderen bij z'n tweede vrouw. Ook een zorg. Verrek... 'k heb geen centen meer.
Wie leent me een piek?'
Het scheen, dat men Jan niet erg kredietwaardig vond, want er kwam geen
enkele geldschieter opdagen.
`Sekreten', hoonde Jan. `Ik betaal vijfentwintig percent kesj ! Nou? Geen liefhebbers ? Barst allemaal op een rijtje.'
Hij schoof zijn stoel achteruit en begon zijn schoenen los te rijgen. Kreten
van bijval stegen op. Frank zag lachend toe. Met een brede zwaai zette Jan
zijn schoenen in de pot.
`Hier, goddome!' schreeuwde hij. `Wat zet je daar tegen, brigges ?... Zijn ze
een gulden waard, ja of nee? Ze staan voor meer op m'n zakboekie.'
`Ik heb een kwartje gepind', herinnerde Frank.
`Nou, en ik pin twee schoenen!' schreeuwde Jan. `Wat zet je tegen ? Trek dan
verdomme ook je kisjes van je poten... Ze zijn toch zeker wel wat waard ?'
`Ze passen me niet', verklaarde Frank lachend. `En ze zijn ook niet van jou.
Ik speel niet tegen de Staat der Nederlanden.'
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Jan zat paf.
`Nie van mijn?' gilde hij. `k Heb ze zelf van de foerier gekregen! Leg nou
niet te ouwehoeren, brigges. Vooruit! zet er een gulden tegen!'
`En als ik dat doe?' vroeg Frank. `Wat zet jij dan weer?'
`Dat lazerstraalt jou niet. Zet je-n -een piek?'
`Nee', zei Frank kalm. `Dat doe ik niet. Je ben me te geweldig. Ik verdwijn.
Neem de pot maar!'
Met een schreeuw van vreugde griste Jan de pot naar zich toe, klom boven
op de tafel en voerde gillend een fantastische dans uit.

`Nikkelstaal!' brulde hij. `Nikkelstaal! Wat heb ik je gezegd! Stommerd!
Waarom ben je niet eerder gaan pissen! Je kon et immers toch niet houe. Asjeb lief: drie opvreters !'
En hij gooide triomfantelijk drie koningen op tafel.
Zuchtend wou Frank zijn kaarten tussen het hoopje schuiven, maar een
vlugge hand greep ze uit zijn vingers en wierp ze bloot: drie azen! Jan viel
bijna naast de tafel van schrik. Een oorverdovend gehuil ging op. Frank
werd in alle toonaarden en een verbijsterende verscheidenheid van termen
uitgescholden, maar allen waren ze het hierover eens, dat hij een aartsezel
was, de grootste hufter, die ooit in het veldleger gediend had. En iedereen
nam zich voor, bij gelegenheid, deze onnozele vogel flink te plukken. Maar Jan
zat hem van de overkant van de tafel aan te kijken met een blik vol afgrijzen.
`God tamme eeuwig!' zuchtte hij eindelijk. `Zoiets is me nog nooit overkom me! Hij heit 'et me koudweg late winne... Wat een rotzak!'
Frank probeerde een onschuldig gezicht te zetten, maar hij moest lachen of
hij wou of niet, zo teleurgesteld keek de winnaar van de pot. De anderen begonnen nu ook te snappen, dat Frank die pot niet binnen had willen slepen.
Ze begrepen alleen niet, waarom hij het gedaan had. Zij zouen zich zo'n
buitenkansje niet hebben laten ontglippen. Maar ze hadden ook niet het
echte gokkersbloed, dat in Jan van Liths aderen stroomde. Jan was hevig
ontdaan en niet minder heftig verontwaardigd.
`Da's goddome flauwe kul!' brieste hij. `Zo wil ik niet winnen. Hier... hejje
de hele rotzooi weerom. Barst nou gauw!'
En hij schoof de pot, zijn schoenen incluis, naar Frank. Maar die weerde de
winst kalm af.
`Nee nee!' zei hij. `Ik ben 'em getippeld, dus de pot is voor jou. Ik dacht,
datje een driekaart van een aas had!'
`Maar dat geldt toch alleen van hartenaas!' gilde Jan. `En dat wist je best,
vuil endje brigges, dat je bent!'
'Zo?' zei Frank onnozel. `Nou, dat wist ik niet, maar ik zal 'et onthouen
voor een volgende keer. Schiet op, geef maar nieuwe kaarten, en haal die
vuiligheid naar je toe, scharminkel.'
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Aarzelend schoof Jan de pot weer naar zijn kant, mopperend. Het spel liep
saai voort. Na de opwinding van het heftige potje tussen Jan en de nieuwe
brigges bleek er lange tijd geen geweldige kaart te willen uitkomen en na
een half uurtje hielden ze ermee op. Jan was nog niet over zijn schrik en
verontwaardiging heen. Franks spelersbedrog zat hem dwars. En toen ze
samen over waren in de kamer, vroeg hij hem op de man af: `Nou zonder
jen, brigges, waarom wou je dat potje niet aan je hart drukken?'
Frank keek hem glimlachend aan.
`Nou, as je 't weten wil', zei hij rustig, `ik was een beetje overdonderd door
het vele geld, dat erin stond en toen jouw schoenen er ook nog bij kwamen,
liep de maat over. Ik kan die paar kwartjes wel missen, maar hoe zou jij je uit
de moeilijkheden gered hebben?'
Verbijsterd keek Jan hem aan. Zijn levendige kleine oogjes knipten zenuwachtig. Toen zei hij: `Ik doch wel, dajje me tuk had! Maar mooi is 'et niet,
jong. Spel is spel, en as ik verliezen wil, mot ik dat weten. Dat lap je me niet
meer, want dan zal ik je-n-een kink op je harige snoet geven, dat je achter je
rug naar je verstand ligt te zoeken.'
Ondanks het vreselijke dreigement lachte Frank en hoonde: `Ach, man, as je
naar me wijst, sla 'k je't hospitaal al in.'
'Zo?' informeerde Jan, `en wat denk je hiervan?'
Hij stroopte zijn mouwen op en sprong midden in de kamer in de bokskouding.
`Wat een standje, niet? Wat doe je tegen zo'n standje?'
Hij keek in de spiegel, die voor de schoorsteen hing en sprong verschrikt
achteruit.
`Goddome!' riep hij, `ik wor gewoon bang vamme eige, gewoon bang. Ik
schei er gauw uit, voor ik er wat van krijg!'
En hij sloeg de mouwen naar beneden en keek beduusd naar de schaterende
brigges. Dan lachte hij jongensachtig mee, en begon te zingen. Frank luisterde naar de ruwe, schrale stem, die met malle uithaaltjes aan het eind van
elke regel het tragische lied zong van de schone Clementientje.
`In een rotsspleet van 't gebergte
Al maar delvende naar goud,
Woonde een minmerker met z'n dochter,
Nauwelijks zestien jaren oud.
Op een mooie zomermorgen
Bracht ze schaapjes naar de vliet,
En de schaapjes keerden weder,
Clementientje keerde niet.
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1/an haar mooie, rooie lappetjes
Stegen borreltjes omhoog,
Clementientje kon niet zwemmen,
Clementientje die verzoop...
Oh00000, wat is 'et treurig
Asje zo aan je endje komt...'

Verbaasd keek de zanger naar de korporaal, die half flauw tegen de tafel lag,
amechtig van het lachen. Verontwaardigd gromde hij: `Lach niet, stuk falderappes! Hoe kan een mens lachen om zo'n aandoenelijke geschiedenis?
Hej je geen hart in je lelijke donder?'
Maar Frank kon niet tot bedaren komen, en toen begon Jan een ander lied te
brullen, waar veel in voorkwam van klapperjavanen en derzelver ongelukkig lot, in het land van suikerriet, waar de weelde haast geen grenzen kent.
Maar kort daarop kwamen de sergeants thuis en de brigges werd weggehaald voor een wetenschappelijk spelletje pandoer, dat tot diep in de nacht
duurde en wegens kaarsengebrek nog onverwacht eindigde.
Het leek Frank wonderlijk. Hij had erg tegen het veldleger opgezien, gedacht, dat hij er moeilijk zou kunnen wennen, dat er weer een tijd zou komen van zich vreemd voelen, opnieuw te moeten beginnen. En in een paar
dagen was hij er zich zonderling thuis gaan voelen. Hij scharrelde door het
dorp, of ie er al jaren woonde, riep groeten heen en weer, genoot van het
veldleger jargon, dat vol was van de meest verrassende wendingen en uit
als zoveel getuigenissen van de onuitputtelijke geestigheid van-drukinge
het volk, een baldadige, meest weinig fijne, vaak onkiese, maar ook onfeilbaar komische geestigheid, waar een opmerkingsgave in school die zijn volle bewondering had.
Zaterdagsmorgens deelde de sergeant-majoor hem mee, dat hij maandag
naar Amersfoort moest om aanvullingsexamen te doen voor het reservekader. Verbaasd keek Frank hem aan.
`Voor het reserve-kader ? Wat heb ik met het reserve-kader te maken?'
`Wel, je moet toch officier worden... En je normaalschool is niet voldoende.
Daarom moet er een aanvullingsexamen gedaan worden.'
`Alles goed en wel, maar ik ben er helemaal niet op gesteld om officier te
worden. 'k Heb lak aan dat reservekader. ik doe geen aanvullingsexamen.'
`Ja, hoor es, korporaal, je bent nou eenmaal aangewezen, dus moet je ook dat
examen afleggen.'
`Moet ik ook slagen?' vroeg Frank glimlachend.
De majoor lachte.
`Mot jij'weten', antwoordde hij. `Niemand weet meer dan ie weet, wel?'
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Met deze filosofische opmerking overhandigde hij Frank zijn verlofpas met
vrij-reisbewijs.
`Maandagmorgen eerste gelegenheid vertrekken. Dinsdag examen doen,
woensdag eerste gelegenheid terug.'
`In orde, majoor', antwoordde Frank, het papier aannemend. En het papier
gaf hem een vreemd gevoel. Een verlofpas in je handen gaf je dat altijd. Een
vreemd, opwindend gevoel, ofje een prijs uit een of andere loterij getrokken
had. Een verlofpas... dan was je voor één of meer dagen verlost uit de betovering van de legerslavernij. Dan kon je naar huis. Maar deze keer was het
mis. Die verlofpas was eigenlijk niet veel meer dan een Tantaluskwelling!
Hij zat officieel nog in de politiekamer, vandaag en morgen nog, en daarna
nog acht dagen kamerarrest. Peinzend keek hij naar de pas. Gek... je kreeg
een gevoel ofje vleugels had, en ofje meteen gekortwiekt was. Maar als ie
nou... Snel gingen de gedachten, vormden plannen... het was toch ondenkbaar, dat iemand met een verlofpas in z'n handen rustig in z'n kantonnement zou blijven? Daar zat iets tegennatuurlijks in! D'r moest toch een
gaatje zijn om door te snappen!
Onder het eten sprak hij erover met z'n kamergenoten, de sergeants. Ze
keken jaloers naar de verlofpas.
`Kan ik 'et nou met m'n fatsoen overeen brengen, om thuis te blijven, as ik
een pas in m'n jatten heb?' klaagde Frank.
De kameraden keken hem vol afgrijzen aan.
`Dan zou je wel stapelkrankzinnig idioot gek moeten wezen', was het algemene oordeel.
`Maar ik heb politiekamer en kwartierarrest', herinnerde Frank mismoedig.
De anderen keken verwonderd.
`Nou, wat zou dat?'
`Dat zou niks, as de sergeant van de week er niet was.'
De onderofficieren lachten.
`Zeg, je bent hier niet in zo'n stinkkazerne, opgepropt vol met walgelijke dienstkloppers, ben je een haartje belazerd! De sergeant van de week
heeft wel wat anders te doen dan gestrafte korporaals achter d'r kont te
lopen.'
`Ja... in dat geval?' glimlachte Frank. `Hoe laat gaat er eigenlijk een trein
naar Holland?'
`Om half zes van Oudenbosch. Je kunt achterom lopen, dan stel je je verdekt
op ergens bij 'et station, en as de trein komt, slip je d'r in!'
En zo kwam Frank van Wezel die zaterdagavond onverwachts bij zijn vrouw
binnenvallen, en bleef thuis tot 's maandagsavonds. Het was het genoeglijkste verlof, dat ie nog ooit genoten had. Het idee, dat hij eigenlijk, strikt
genomen in de politiekamer zat, gaf hem elke minuut een ongekend genot,
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en de angst van Cor dat het bedrog ontdekt zou worden kon zijn plezier
slechts verhogen.
Tegen tien uur 's maandagsavonds arriveerde hij in de kazerne te Amersfoort, waar een wilde verwarring heerste. Want weliswaar wist men al lang,
dat de reservisten komen zouden, maar niettemin deugde er van de voorbereiding geen steek en liep alles door elkaar te vloeken en te schelden, strozakken te zoeken en dekens te slepen, om brood te brullen, en te snuffelen
naar lege britsen om het beddegoed in te deponeren. Het was een heidens
lawaai en de nacht was verstreken eer er van slapen sprake kon zijn.
Het examen werd afgenomen in een grote zaal en was enkel schriftelijk. Er
moesten een paar eenvoudige thema'tjes vertaald worden in het Frans en uit
het Duits en een reeks wiskundige vraagstukjes worden opgelost. Frank
schreef met sierlijke letters zijn naam en militaire waardigheid boven aan het
vel modelpapier, gelijk bevolen was, en leverde daarna genoemd vel papier
in overigens maagdelijke staat in bij de officier aan het tafeltje vooraan. Deze
keek verbouwereerd.
`Ken je d'r niks van, korporaal?'
`Gelijk u ziet, luit'.'
`Maar, verdomme, wat kom je hier dan doen?'
`Ik ben opgekommandeerd, luit'.'
De luitenant keek hem wantrouwig aan.
`Je wil zeker niet, hè?'
`Hè, luit', hoe kan u nou zoiets van me denken?' vroeg Frank teleurgesteld.
De officier haalde de schouders op.
`Ruk maar in', grauwde hij. `Je zult de uitslag wel horen.'
`Daar ben ik niks ongerust over', antwoordde Frank welgemoed, groette en
stapte naar buiten.
Tegelijk met hem liep een sergeant de zaal uit. In de vestibule informeerde
deze: `Ook al klaar met het werk?'
`Ja, u ook?' vroeg Frank onnozel.
Ze keken mekaar es aan en begonnen toen allebei te lachen. Maar spoedig
werd de sergeant weer ernstig. Hij zuchtte.
`Weet je, wat het bedonderste is?' zei hij mistroostig. `Het helpt zo'n verdomd beetje. Ik heb de vaandrigscursus al achter m'n rug. Ik heb de rang
van vaandrig. Maar zolang ik niet geslaagd ben voor die reserve-rotrommel,
kan ik niet aangesteld worden. Nou pesten ze me, man, niet om te zeggen.
Ik moet alle vaandrigsdiensten doen en ze stellen me aansprakelijk voor de
goede orde onder de sergeants, en ze geven me geen verlof om te gaan werken: ik moet en ik zal eerst officier worden. Maar ik verdom 'et toch. Iedere
keer lever ik de boel weer blanko in. Ik ben alleen maar bang, dat ze me op
een goeie keer tóch geslaagd zullen verklaren.'
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`Ze zijn d'r gemeen genoeg voor', oordeelde Frank. `Ik snap alleen niet, wat ze
voor het leger verwachten van zulk soort officieren as jij en ik worden moeten.'
De ander haalde de schouders op.
`Een verstandige gedachte', zei hij, `en daarom zullen ze daar nooit op komen... reken maar van niet.'
`In ieder geval hebben we een vrije dag d'r van', bedacht Frank dankbaar.
`Salu, sergeant... ik ga es een vriend opzoeken hier in de stad.'
De vriend was een musikus, die echter reserve-officier was en een kompagnie
kommandeerde zo goed en zo kwaad als dat ging. Hij kwam juist thuis, toen
Frank aan kwam en spoedig zaten ze druk te praten en te vertellen en het
was al drie uur na de middag, eer de kompieskommandant bedacht, dat hij
eigenlijk in zijn kazerne moest zijn. En omdat het toen toch te laat was, ging
hij maar helemaal niet meer en klapte zijn piano open en speelde, en bleef
spelen, en het werd een verrukkelijke dag en avond, een avond, die zich uit
een halve nacht. Ze debatteerden over alles wat hun belangstelling-zeto
had en vergaten totaal dat ze soldaten waren, en de korporaal vloekte minstens even hard tegen de eerste luitenant als deze tegen de onooglijke brigges
uit het veldleger.
Tevreden gingen ze slapen en sliepen een gat in de dag. De eerste gelegen
waar Frank mee terug moest naar zijn regiment, was al lang vertrok--heid,
ken, toen hij wakker werd, en ook de kompagnie van zijn vriend wachtte tevergeefs op haar kommandant. Aan het ontbijt kregen ze het weer met elkaar
te kwaad over een boek en een uur later herinnerde Frank zich met schrik,
dat hij eigenlijk al zowat in de binnenlanden van Brabant had behoren te
zitten. Maar de officier zei nonchalant: `Ben je bedonderd, wat geeft dat nou?
Ik zie je hier haast nooit. Je blijft vandaag hier nog maar hangen, hoor... die
rotzooi daar in Brabant loopt best zonder jou.'
Dat was een argument waar Frank van Wezel met al zijn vindingrijkheid
nietstegen in wist te brengen en dus bleef hij maar, zich onderwerpend als
een goed mindere aan de bevelen van zijn superieur.
En het was donderdagmiddag, toen hij het dorp in kwam slenteren, benieuwd wat er voor hem zou opzitten. Hij vond zichzelf wel een beetje stom
om er zo de boter uit te braden, maar hij had fijne dagen gehad, en was bereid,
de gevolgen te dragen. Ook al zou de regimentskommandant tot de konklusie moeten komen, dat hij zich niet als een goed Nederlander gedragen had.
Maar niemand maakte hem een opmerking. Niemand had hem gemist. Dat
gaf de arme korporaal Van Wezel een uiterst onaangenaam gevoel van diepe
spijt: waarom was ie zo'n ezel geweest, nou al terug te komen? Hij had best
weer naar Amsterdam kunnen gaan en wegblijven tot zondagavond. Zonde
voor God van de verzuimde vrije dagen!
De volgende morgen schoot hij nijdig de sergeant-majoor aan.
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`Zeg, majoor, wanneer kan ik nou eindelijk es met periodiek verlof gaan?
't Wordt zo langzamerhand tijd, zou ik zeggen.'
Verbaasd keek de majoor hem aan.
`Dat gaat niet', deelde hij spijtig mee. `Je moet eerst vijf weken hier gediend
hebben, eer je voor periodiek verlof in aanmerking komt.'
Frank keek zuur.
`Wat een onzin!' protesteerde hij. `Dat is goed voor de biggen, die hier zo
van het depot komen, maar dat geldt toch zeker niet voor mij? U moet niet
vergeten, dat ik tien dagen in 't hospitaal gelegen heb en toen nog veertien
dagen in de petoet zat. Daar ben ik een periodiek verlof bij ingeschoten! Ik
kan me zo langzamerhand niet meer herinneren, hoe mijn vrouw en m'n
kleine jongen d'r uitzien. Wat een schandaal om me nou hier eerst ook nog
vijf weken vast te willen houen. Kom ik in geen drie maanden thuis. Da's
toch zeker een beetje al te beestachtig!'
De majoor knikte nadenkend. Hij voelde voor de argumenten van de korporaal, al waren het dan ook geen onverdacht militaire argumenten.
"k Zal es zien, wat ik doen kan', beloofde hij.
En zaterdagmorgen vertelde hij Frank, dat het hem gelukt was, hem in te
schuiven in de ploeg, die maandagmorgen vroeg met verlof ging.
`Prachtig!' juichte Frank. `Dank u wel, majoor... u is een edelman onder de
majoors. Zondagavond is m'n laatste kwartierarrest. Maar... eh, majoor...
eh... kan ik van middag mijn pas niet krijgen alvast: dan kan ik maandagmorgen met de trein van zes uur op reis gaan. As ik moet wachten tot het
bureau open is, verlies ik een halve dag!'
De begrijpende majoor stemde goedmoedig toe. En derhalve reisde Frank
's zaterdagsavonds weer naar huis en genoot de ongekende weelde van volle
acht dagen verlof. Hij kwam niet uitgeroepen over de heerlijkheden van het
veldleger, waar het goed dienen was en geen kinderachtige modelprutsertjes
je voortdurend op je vingers zaten te kijken, of je niet een miniem foutje
maakte. Daar wisten ze van geven en nemen. Daar waren het kerels, die
wisten wat een soldaat toekwam, en je kon er tenminste je eigen roeren!
Het was een week van intens genot en Frank ging terug naar Brabant, vol
vernuftige ideeën om weer met verlof te gaan, om die drie maanden alsmaar
met verlof te gaan. Het leek hem volstrekt niet ondoenlijk!
's Maandags was hij vol vuur bij de dienst. Het werd een mars van een afineting, die hij zelfs in Harderwijk nooit had meegemaakt. De bataljonskommandant hield niet van halve maatregelen, en marsen van minder dan veertig kilometer achtte hij onsoldatesk. Het spreekt vanzelf, dat hij de mars volledig meemaakte... boven op de rug van zijn paard. De jongens kankerden,
maar ze kankerden goedmoedig, louter uit gewoonte, want die marsen deden hen niks meer. Of ze twintig of veertig kilometer liepen, dat maakte om
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zo te zeggen geen verschil meer. Ze verzetten hun benen als goed werkende
automaten, met lange gelijkmatige passen en een niet minder gelijkmatig
humeur. Alleen moesten ze af en toe uit ingewortelde gewoonte met sappige
termen een beetje kankeren en schelden. Zonder dat voelden ze zich niet
kompleet, niet gezond en geen mannen. Maar ze waren dermate getraind,
dat ze wel dag en nacht door konden lopen zonder er veel van te merken.
Alleen bij regenweer sloeg het gekanker over tot een giftiger toon en werd
serieus. Maar bij dit prikkelend koude winterweer betekende zo'n kalme
mars niet veel.
Frank van Wezel liep guide voor zijn escouade. Hij moest nog aan de lange
veldlegerpas, wennen en oefende zich ijverig, omdat hij het een zeer sportieve manier van duurwandelen vond. Met een grote pijp in zijn mond liep hij
welgemoed in de troep, vond het aardig met zo'n duizend man op stap te
zijn, en genoot van de zonnige vriesdag en de mooie winterbossen. Plotseling merkte hij, dat er iemand naast hem liep en hij keek opzij. Het was de
grootmajoor in hoogsteigen persoon.
`Wel, korporaal', begon hij joviaal, `kun je 't lopen nog al volhouen ?'
`O, jawel, majoor, dat gaat best. Een mars maken vind ik een van de pret
-tigse
diensten.'
`Nooit hinder van voeten doorlopen?'
`Nee, majoor, nooit, dank u.'
`En... eh... bevalt 'et je nog al bij ons bataljon ?'
Frank vond het niet diplomatiek, te bekennen, dat hij het bataljon eigenlijk
nog nooit goed bij mekaar gezien had. Hij antwoordde dus op neutrale toon:
`O, dat kon veel minder, majoor. 't Is natuurlijk wat vreemd voor iemand,
die uit het depot komt, maar onpleizierig vind ik 'et niet.'
De majoor knikte goedkeurend.
`Je bent, geloof ik, iemand, die zich nog al gemakkelijk kan schikken. Dat is
een goede militaire eigenschap.'
Frank glimlachte.
`Och, majoor, ik kan me eigenlijk overal zo'n beetje in schikken. D'r zijn
maar een paar dingen, die ik niet verdragen kan, maar overigens...'
En hij haalde filosofisch de schouders op. De majoor was een goede partner:
hij vroeg niet, waarin de korporaal zich dan bijvoorbeeld niet schikken kon,
maar zei: `Koud, wat?... Ik ben maar een beetje van m'n peerd gekomen...
Je bevriest als je zo langzaam moet rijden.'

Frank keek hem met oprecht medelijden aan.
`Smaakt je pijpje?' vroeg de majoor.
`Best', antwoordde Frank tevreden.
De bataljonskommandant grinnikte.
`Dan zou ik er maar verder geen tabak in vermorsen!'
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De mop was overbekend. Maar de korporaal vloog er glad in, omdat hij van
een grootmajoor zoveel moppigheid niet mocht verwachten. Hij grinnikte
mee. Voldaan tikte de majoor hem amikaal met de rijzweep op zijn schouder
en zei: `Nou korporaal... ik ga weer es opstijgen... Goeiendag en prettige
mars verder!'
Hij salueerde en verdween. Het halve bataljon verrekte haast zijn nekken
om te loeren naar die vreemde brigges. Wat had ie uitgevoerd? Kreeg ie
onder uit de zak van de majoor? Maar ze keken geen van beiden zuur! Ze
grinnikten tegen mekaar en ze praatten zo rustig of ze bij mekaar te gast
waren. Was er iets bijzonders? Wat was er toch?
De soldaten in de buurt hadden het gesprek gevolgd, stom van verbazing,
griezelend bijna van het zonderlinge verschijnsel. De guide op het ander gelid keek hem met glazige ogen aan, en na een poosje vroeg hij onzeker: `Zeg,
baardaap, wat is-t-er eigelijk met jou? Ben je-n-een nefie van de Duitse keizer of zo?'
`Of zo misschien', lachte Frank. `Hoe kom je aan die snuggere ontdekking?'
`Nou... wie heit er nou ooit gehoord, dat Majoor Pletter met een doodgewone brigges een doodgewoon lulpraatje op touw zette! Man... as-t-ie ons soort
vetjassen anspreekt, zit er minstens acht nachten op... minder doe ie 'et
nooit! En met jou maakt ie gijntjes. Daar zit wat achter!'
`Hè', plaagde Frank, `da's nou niet aardig van je: nou had ik 'et zo lekker
geheim willen houen en nou hang jij et meteen aan de grote klok. Maar as je
't weten wil: de majoor...'
Hij kuchte en zweeg. Vol verwachting keek de ander hem aan.
`De majoor', begon Frank weer. `Eh... zajje 't niet verder vertellen?'
`Zeg, ben ik een oud wijf?'
`Nee... je bent eerder een jonge big... Nou, as je 't dan met alle geweld weten wilt: de majoor is mijn bataljonskommandant.'
Verbijsterd keek de kollega hem aan. Toen begreep hij vol ontsteltenis dat
ie er een klein weinigje ingevlogen was. De soldaten rondom grinnikten vol
leedvermaak.
`Val harstikke in drieën!' verwenste hij.
Frank keek hem verwijtend aan.
`Waarom nou in drieën?' vroeg hij droevig. `rk had zo gehoopt, dat 'et in
tweeën zou mogen zijn!'
`Krijg de overmaasse...'
`Hazewindhondkorenmolenpestpokken!' zong Frank mee, en toen zweeg de
beledigde amice, woedend, omdat ie geen eens vrij had kunnen verder vloeken.
Maar het grote feit werd de rijen langs verteld; dat de majoor, die verschrik-

kelijke bloedlijer, zo maar familjaar een praatje was komen maken met die
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baardaap van een nieuwe brigges. Hij kreeg een ietwat spookachtige vermaardheid. De majoor was expres van z'n knol geklauterd om een klets
te maken. Om bij hem in de gunst te komen, verzekerden-pratjemh
desoldaten met dieper inzicht. Een raar stukkie brigges was dat. D'r stak wat
achter. De kapitein liep ook al zo achter 'em an te darren.
Na de rust kwam de luitenant Ploos bij hem lopen. Hij was een lange, onverschillige vent met een bleek, scherp, snugger gezicht, een paar spottende
ogen en een ongelimiteerde hekel aan de dienst. Hij kende de reputatie van
de korporaal en genoot van de heimelijke angst der godheden rondom, die
'em duidelijk knepen voor de mogelijkheid, dat die vreemde snoeshaan inderdaad de dagboekschrijver was en ook over hen een boekje zou gaan open
doen. Hij presenteerde Frank een sigaar en genoeglijk dampend begonnen
ze een gesprek over alles en nog wat. Na enige tijd nam de luitenant hem
mee naar de kant van de weg, waar ze konden praten zonder door de marsjerende soldaten verstaan te worden. Daar vroeg Ploos hem op de man af:
`Wanneer begin je over ons bataljon te schrijven?'
'ik?' vroeg Frank verwonderd. `Waarom zou ik over ons bataljon schrijven?'
`Nou ja', lachte Ploos, `je hoeft voor mij geen verstoppertje te spelen, hoor!
Je kunt er mij niet genoeg optimmeren! 'k Heb die bundel van je dagboek
gelezen. Fijn! Zo moeten ze 't hebben, de lamstralen!'
Frank trok zijn neutraal gezicht, zweeg.
Even wou Ploos geërgerd uitvallen. Maar toen lachte hij weer. `Je hebt natuurlijk gelijk, dat je je kiezen niet van mekaar doet. Je kent mij niet, en je
kent 'et gewone slag wel. Kan je schaken?'
`Zo tamelijk.'
`Kom dan vanavond in m'n kwartier een partijtje met me spelen. Kunnen
we samen es praten. Ik loop me al de dagen, dat je hier bent al een ongeluk
te lachen om de angst van die heren. 't Is net of ze een bom in d'r midden
hebben, die ieder ogenblik barsten kan. En om 'm zoet te houen, lopen ze d'r
allemaal omheen en aaien 'em, in de verwachting, dat ie dan niet barsten zal.
Maar ik hoop toch van harte, dat de bom z'n eigen daardoor niet zal laten
overduvelen!'
`Ik geloof eigenlijk niet, dat dat in de aard van bommen ligt, denkt u wel?'
vroeg Frank onnozel.
Luitenant Ploos lachte.
`Nee', antwoordde hij, `maar laat de bom in godsnaam z'n aard niet ver
-lochen.'
Frank bedacht, dat luitenant Ploos op dat moment als kompagnieskommandant fungeerde omdat de kapitein met verlof was. De gelegenheid leek hem
te schoon om verzuimd te worden. Dus ving hij aan: `Ik had u eigenlijk iets
willen vragen, luit'.'
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`Kom d'r maar mee op de proppen.'
`Ja, ziet u, ik zou graag naar de jaarbeurs in Utrecht gaan.'
`Maar je bent toch geen koopman?'
`Dat niet, maar ik zou er voor de krant over moeten schrijven.'
`Zit er wat voor je aan?'
De luit' maakte een beweging van geld tellen.
`Natuurlijk, luit'. As ik niet ga, kost 'et me idem zoveel aan honorarium.'
`Dan ga jij naar de jaarbeurs', besliste Ploos. `Ben je belazerd. Ik kan je hier
best missen, hoor. Kom morgenochtend maar even op bureau, dan maken
we dat in orde.'
`Best, luit', dank u wel.'
`En vergeet niet vanavond te komen schaken.'
`Tot uw orders, luit'.'
`Stik!'
`Om u te dienen, luit'.'
Ze lachten uitbundig, en de jongens hadden nieuwe redenen om die brigges
een onopgelost geheim te vinden.
's Avonds schaakte Frank met de luitenant. Ze waren zowat even sterk en
speelden plezierig. Daarna zaten ze tot middernacht bij mekaar, rookten en
praatten. Wisselden militaire belevenissen uit, waren het erover eens, dat
het leger een sof was, de geest minderwaardig, het gros der meerderen niet
helemaal snik: het voortdurend dragen van sterretjes op je kraag scheen je
zenuwen en je hersens aan te tasten; maar heel weinigen ontsnapten aan die
verwording, en als je eraan ontkwam, zoals deze onverschillige luitenant
Ploos, dan was je nog niet gelukkig, werd je bij voortduring gekankerd door
superieuren, die de andere toestand normaal vonden. Menen krankzinnigen
óók niet, dat de verstandigen gek zijn? Alles hangt immers van je eigen
toestand en standpunt af! Frank had gelijk, dat ie in z'n dagboek de malloten met meelij te lijf ging... alleen beseften die niet, hoezeer ze dat meelij van
verstandige mensen verdienden. Zij zuchtten beiden diep van ontzetting
over de beklagenswaardige en lastige, soms kwaadaardige zwakzinnigheid
van die ongelukkige en oppermachtige aangetasten.
's Morgens stapte Frank in feeststemming naar het bureau. Even een verlofpasje halen en dan naar Amsterdam! Maar de sergeant-majoor maakte bezwaren: in Franks papieren stond, dat hij gedurende zijn verblijf in het veldleger geen `bijzonder verlof' mocht hebben; en jaarbeursverlof was bij legerorder tot bijzonder verlof verklaard.
`Ben je gek!' grinnikte de luitenant. `Die vier dooie dagen! Onzin! Schrijf
maar een pasje!'
De majoor haalde de legerorder.
`U moet 'et zelf weten luit',' waarschuwde hij. `Maar u krijgt er last mee
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van de kapitein; u weet zelf, dat de korporaal onder streng toezicht staat.'
Ploos las de legerorder, aarzelde. Daarop zei hij: `Ja dan kan je geen jaar beursverlof krijgen, Van Wezel, 't spijt me.'
Franks stemming zakte onder nul. Was dat even een tegenvaller? Hij gromde als een kwaje hond. Maar Ploos glimlachte en vroeg listig: `Heb ik je niet
horen zeggen, dat je een brief ontvangen had van je vrouw? Dat ze weer
erger was?'
Dadelijk viel Frank hoopvol bij: `Ja, zeis een bende erger, luit'... 'k Had gehoopt, dat ik ze dan tegelijk even kon opzoeken natuurlijk.'
`Majoor', gelastte de luitenant, `schrijfeen verlofpas voor deze korporaal: vier
dagen extra-verlof wegens ziekte van z'n vrouw.., en plak er dan de zondag
maar aan vast; dan kunnen we hier toch niks beginnen met korporaals.'
De majoor haalde bedenkelijk de schouders op.
`U moet 'et zelf weten', herhaalde hij, `maar u krijgt er last mee!'
`Schrijf op!' raasde Ploos. `Dat zou wat moois zijn, als een soldaat niet eens
meer even naar z'n zwaar zieke vrouw zou mogen gaan kijken.'
De pas werd geschreven. Ploos drukte de korporaal hartelijk de hand, wenste
hem van harte beterschap met z'n vrouw, en duwde hem de deur uit.
En tot Cors onbeschrijflijke verbazing stond haar echtgenoot 's avonds alweer in levenden lijve voor haar, en vertelde lakoniek, dat ie tot zondagavond bleef. Ze lachte zich tranen om het verhaal van de manier, waarop hij
dit verlof had gekregen, maar was verontrust om de brutaliteit van hem en
die luitenant, en ook een beetje boos, omdat hij haar ziek verklaard had, juist
nu ze zo goed was opgeknapt. Maar Frank lachte alle bezwaren weg, zong
het lied van Clementientje, die verzoop, schopte zijn militaire plunje in een
hoek en vermomde zich haastig als burger. En bracht de week in goddelijke
onverschilligheid schrijvende en studerende door. Hij prees het veldleger als
de schoonste uitvinding van deze tijd, zong er hooggestemde hymnen op en
zwoer, dat ie er wou blijven, zolang de mobilisatie duurde...
's Zondagsavonds aan het station in Oudenbosch werd hij opgewacht door
een der huisgenoten- sergeants, die een ernstig bedenkelijk gezicht vertoonde.
`Wat is-t-er?' vroeg Frank verontrust.
`Luitenant Ploos is met verlof tot donderdag, Je moet tot die tijd uit de buurt
van de kapitein blijven, want die heeft gesnuffeld naar dat verlof van jou en
hij wil de luit' erin luizen.'
`Wat een sekreet!' zei Frank deskundig.
`Ja, dat is ie. Maar hoe lappen we'm dat?'
Frank dacht even na.
"k Ga naar de dokter', besloot hij. "k Zal 'em wel een verhaaltje vertellen,
waar ie van staat te kijken, en as ie me niet vrij van dienst geeft zeg ik 'm ijsz28

koud, waar 'et om te doen is. Luit' Ploos zegt zelf, dat 'et een reuzekerel is'.
`Probeer maar', oordeelde de sergeant. `In ieder geval moeten we Ploos d'r
buiten zien te houen. Donderdag zal die wel krijgsraad met jou houen. En
dan vinden we best een maniertje om de kaptein an een lange neus te helpen.'
De volgende dag zou er een grote regimentsoefening zijn. En daar het waaide
en regende, waren er legio zieken op het rapport. Ze stonden dicht opeenge-,
pakt in het gangetje en trokken erbarmelijke pijngezichten. Dokter Danielse
werkte vlug af. Hij was reserve-officier van gezondheid, en genoot de onverdeelde hoogachting en liefde van heel het bataljon. Meer dan eens was hij heftig opgetreden tegen de majoor, als die te veel van het bataljon vergde, en
hij had vaak bij de regimentskommandant zijn zin weten door te drijven.
Bovendien was hij een kalme humorist, die zich niet in de luren liet leggen
door simulanten, maar ze op onweerstaanbare manier ontmaskerde en ze
met een honend grapje naar de dienst terug stuurde. Frank zag hem bezig en
bewonderde zijn kalme, zakelijke manier van afwerken.
Het krioelde die morgen van simulanten. En ieder kreeg zijn beurt, vlug en
zonder lawaai, maar afdoende. Een van de kerels was erin geslaagd een zo
heftig pijnmasker van zijn gezicht te maken, dat Frank ernstig ongerust was:
de vent had minstens een blindedarmontsteking of zoiets.
'Wel?' informeerde de dokter, toen het slachtoffer van die afschuwelijke pijnen zich voor hem in allerlei bochten stond te kronkelen.
`0, dokter, ik heb zo'n pijn overal.'
De dokter keek hem doorborend aan, glimlachte. De zieke werd een beetje
minder zeker van zijn pijnen en kwalen, aarzelde, haperde.
De pols werd gevoeld. Dokter knikte.
`Nog al zwak', oordeelde hij. `Ja, die pijn overal... dat neemt ontzettend af.
Zeker een flauw gevoel, niet?'
`0, dokter!' zuchtte de patiënt hoopvol.
`Ja ja... nou, kijk es, ziek genoeg om thuis te blijven ben je nou direkt niet...
maar sterk genoeg om je hele uitrusting mee te sleuren vind ik je ook weer
niet.'
De soldaat was teleurgesteld. Maar enfin.., iets sleepte hij er toch uit. Als hij
zonder uitrusting mee mocht, scheelde dat een heleboel. Dus zuchtte hij nog
eens met een martelaarsgezicht. En de dokter dikteerde de hospitaalsoldaat
voor het ziekenrapport: `Noteer, dat deze man voor de oefening vrij is van
monddeksel dragen"
De zieke verstarde. Vrij van monddeksel dragen? Dat akelige kleine koperen
busje op de loop van het geweer? Zijn gezicht was één groot protest, één
demonstratie van afschuw om zo godsliederlijke hoon. Rondom werd schaterend gelachen. Vriendelijk zei de dokter: `Ga je gang maar, soldaat. Die
volgt ?'
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Het slachtoffer keek woest rond naar de lachebekken, die hem hoonden,
balde de vuisten en zwoer innerlijk bloedige wraak. Maar hij waagde het
niet iets te zeggen, wist zich ontdekt en voelde, dat hij zijn nederlaag moest
aanvaarden. Achtervolgd door het gillend gelach der geamuseerde kameraden droop hij af als een geslagen hond. De dokter was de enige, die ernstig
bleef. Niet meer dan een flauw glimlachje vertrok even zijn mond. Dan bemoeide hij zich met de volgende patiënten, schreef vrij van dienst, bedrust,
kwartierziek onder de wol, medikamenten voor. Wat later kwam er weer
een ernstige patiënt. Te oordelen althans naar zijn verslagen gezicht, waarop al de kwellingen der hel zich aftekenden. Hij hield de handen tegen zijn
dijen gedrukt en liep een beetje voorover, moeilijk en stijf.
`Wel, jongen?' informeerde de dokter meewarig.
`O, dokter, zo'n pijn in me benen, ik verrek geregeld,'
"t Is je aan te zien', stemde de dokter toe. `Anders nog ergens last van?'
"k Ben helemaal niet in orde', klaagde de man schorrig. `Me borst en me
buik... maar vooral me benen.'
`Lepel es precies op, wat er met die benen is.'
`Ja, pijn, dokter, pijn en stijf... au! weer zo'n geniepige steek!'
`0, dus met vlagen hè?'
`Ja, dokter, net, met vlagen.'
En weer vertrok een pijnscheut zijn gezicht.
`Wanneer voel je 't meeste pijn?'
De zieke dacht na.
`Ja, ziet u, dokter, eigenlijk altijd wel, maar 'et ergste... dat is, ziet u, as er
halt gekommandeerd wordt. Die onverwachte beweging in eens, begrijpt u.
Dan val ik haast van me stokkie van de pijn.
`Heel begrijpelijk', knikte de dokter. `Dat moet wel met die kwaal van jou,
arme donder. Maar we zullen je d'r wel van afhelpen, hoor, maak je niks ongerust. Schrijf op, jongen: twee dagen vrij van halt houen.'
De stakker met zijn pijnlijke benen keek hem vol afgrijzen aan. Weer schoot
een schaterlach op uit de omstanders. De hospitaalsoldaat schreef met een
ernstig gezicht het advies in het ziekenboek. Ongelovig stond de gehoonde
de dokter aan te staren. Zachtzinnig zei die: `Schiet wat op, soldaat... d'r
wachten nog meer ernstige patiënten.'
Begeleid door het schreeuwend gelach van de amices verdween de zieke met
vreemdsoortige snelheid. De schrik scheen hem goed gedaan te hebben: hij
liep heel normaal en voor een dusdanig gekwelde ongelooflijk snel. Een paar
andere pijnlijders knepen stiekem uit. Hun verwrongen gezichten werden
glad en ze poetsten heimelijk de plaat: de dokter was weer bezig van morgen. Ze moesten er niks meer van hebben. Dan maar liever de oefening meemaken. Frank leunde tegen de muur en hield zich de zijden vast van het
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lachen. Hij hoopte alleen maar, dat de dokter hem een beetje menselijker zou
behandelen!
Toen het zijn beurt was, deed hij zijn zorgvuldig voorbereid verhaal. Het
waren klachten over zijn ogen, zware hoofdpijnen, gevolgd door algemene
onbehaaglijkheid. De dokter keek hem onderzoekend aan.
`Deugt je bril wel ?'
`Voor zover ik weet, wel, dokter.'
`Zullen we 's laten onderzoeken. Blijf vandaag maar thuis van de dienst.
Morgen ga je met de eerste trein naar Den Bosch: naar de oogarts. 'k Zal je.
een brief meegeven.'
`Graag, dokter!'
Haastig beende hij naar huis. Dat was alvast in orde. Vandaag en morgen
zou de kapitein tevergeefs naar hem uitkijken. En dan afwachten wat die
oogarts zeggen zou.
Hij bracht de dag door met liedjes leren van Jan van Lith. Die was altijd
thuis: hij was afgekeurd voor de velddienst, maar mocht niet terug naar het
depot om korveedienst te doen, had voor die gunst een veel te zwaar voorzien strafregister. Nu moest hij hier in het dorp blijven, boemelde alle dagen
zijns levens werkeloos rond, at rijksbrood, deed niets. Het was zonderling, als
je 't goed bedacht! Waarom keurden ze zo'n vent niet radikaal af? Dat was
toch voor het rijk veel voordeliger, en voor de man beter. Die verliederlijkte
hier door die vervelende gedwongen werkeloosheid... Verzon heel de dag
allerlei kattekwaad om de tijd door te komen, brutaliseerde zijn meerderen,
smokkelde, zat de helft van de tijd voor allerhande dwaasheden in de provoost en had de naam een onmogelijk lastig individu te zijn, waar geen haar
aan deugde. Frank praatte kameraadschappelijk met hem, liet hem vertellen
van zijn reizen — hij was kolentremmer op een vrachtboot geweest — lachte
zich slap om de onzin, die hij er tussendoor verkocht, de gekruide termen,
waarin zijn verhalen gekleed waren. Maar hij kon niets kwaads of misdadigs
of boosaardigs in hem ontdekken. Jan was een onverbeterlijk baldadige
straatjongen, vol streken en komieke invallen, maar overigens een lobbes
zonder een enkele werkelijk boosaardige of misdadige neiging. En toch...
toch liep ie kans vandaag of morgen in de gevangenis te komen voor zijn
smokkelarij, misschien zou hij zich eenmaal vergeten bij een ruzie met de
kapitein, die hij hartgrondig haatte en waarmee hij opzettelijk telkens botsingen uitlokte, alleen om hem te kunnen honen. Frank kende het type: hij
had ze op zijn achterbuurtschooltje in Amsterdam bij bosjes zo voor zich gehad. Hij hield ervan met een misschien onredelijke genegenheid. Ze hadden
zulke ongelooflijk geestige invallen. Er zat wat in, maar het was verdrongen
door de omstandigheden en uitte zich op ongedisciplineerde manier, verkeerd, hinderlijk soms, maar altijd origineel. Wilde vruchten, aangevreten
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door allerlei soorten bederf, maar met een prachtige kern. Het lompenproletariaat, dat opgroeit in een schunnige omgeving, vuil en ontaard, dat vergoorde van de wieg af, waarin alle schone menselijkheid verminkt werd tot
zijn tegendeel al in de kinderjaren. Wat zou zo'n Jan van Lith een prachtkerel geworden zijn, als de omstandigheden anders waren geweest. Want hij
had een vlugge, lenige geest, een hart van goud en moed genoeg om zich
overal doorheen te slaan. Maar alles in hem was ruw geworden, niets werd
in toom gehouden door beschaafder inzichten. Hij was een vagebond, rauw
en voor de meesten afschrikwekkend. Maar Frank mocht hem graag, en Jan
voelde dat onwillekeurig als een onderscheiding, waarvoor hij onbewust
dankbaar was. Hij hechtte zich aan de baardige brigges en deed op zijn ruwe
manier wat hij kon om hem behulpzaam te zijn. Rookte erkentelijk zijn sigaretten en sigaren mee op, en vermaakte hem met verhalen vol zeemanslatijn
en ongebreidelde jool. Ze konden best met elkaar overweg.
De oogarts in Den Bosch onderzocht de ogen en de bril van Frank van Wezel, en vond niets bijzonders, dat de beschreven verschijnselen kon verklaren. Eindelijk vroeg hij: `Heb je misschien in de laatste tijd iets gehad, datje
heftig heeft opgewonden?'
`Nou, dokter', zei Frank nadenkend, `ik heb die historie in Harderwijk pas
achter de rug.'
`Welke historie?' vroeg de dokter.
Toen Frank twee woorden gezegd had, sprong de oogarts op, sloeg hem
hard op zijn schouder en vloekte: `Wel, verdomme! Ben jij die korporaal
Van Wezel! Man, daar sta ik van te kijken! Vertel es op, wat heb je precies
gehad met die lamme kolonel?
Frank vertelde het rare verhaal en de dokter vloekte in één adem door, was
woedend, verwenste het hele militaire systeem en de kolonel in 't bijzonder,
en vond deze gebeurtenissen voldoende om drie korporaals van geweldiger
afmetingen dan Frank voor onbepaalde tijd aan een reeks zenuwstoringen te
helpen. Voor hèm was de zaak nu zo klaar als een klontje: die verschijnselen
hadden vermoedelijk niets met de ogen uit te staan, waren nerveuze storingen en konden alleen door rust en gelijkmatig leven hersteld worden. Voor
alle zekerheid moest de korporaal de eerste weken maar es iedere vrijdag
terugkomen. En hij zou een brief schrijven naar de bataljonsarts om hem zijn
mening kenbaar te maken. En Frank moest nou maar es ophouen met piekeren over die pestgeschiedenis. Wat bliksem, wat donder, wat godverju, hij
hoefde zich dat toch zo niet aan te trekken! Hij moest die rotkerels 'et genoegen niet gunnen, dat ze zijn zenuwgestel naar de haaien hielpen. Hij kon
er immers zeker van zijn, dat de grote meerderheid aan zijn kant stond en
die starre militaire ledepoppen aan zijn laars lapte! En nou voorlopig maar
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geen dienst meedoen, en de volgende week vrijdag weerom komen. Een
stevige handdruk en de patiënt stond verheugd op straat.
Goeie God, wat een vooruitzichten! Ontzaglijke lijntrekkerij! Heen en weer
reizen naar Den Bosch. Vrijdags!... Vrijdags? Zou het dan geen onzin zijn
nog naar z'n kantonnement terug te gaan om Zaterdags naar Amsterdam te
reizen? Kon ie toch zeker even goed per vergissing meteen van Den Bosch
naar Mokum gaan? Rozige visioenen zweefden voor zijn pas onderzochte
ogen. Stom, dat ie eigenlijk al niet veel eerder aan die zenuwstoringen gedacht had! Hij in zijn goedige onnozelheid had enkel wat migraine willen
voorwenden, terwijl er zulke ongelimiteerde mogelijkheden bleken te bestaan op het gebied van zenuwstoringen. Enfin, 't was nog niet te laat!
De bataljonsarts was het met zijn kollega uit Den Bosch eens. Frank moest
maar es een weekje rust nemen. Dan konden ze wel weer zien.
En Frank nam dankbaar rust. De hele dag zat hij in zijn kwartier, las, werkte
wat, scharrelde bij mooi weer in de tuin rond, lachte met Jan en de boeren
dag luidruchtige ruzie hadden, omdat Jan beweerde, dat-dochter,il
hij haar liefhad `tot in het diepste putje van zijn hart', terwijl zij volhield, dat
hij een sakkerse bandiet was, waar ze niks van weten wou en hem met de
bezem te lijf ging, als ie haar te na wou komen.
Donderdagsavond kwam Ploos hem opzoeken. Zij ontwierpen een feilloos
plan om de kapitein een loer te draaien en hem listig in een net van geniale
leugens in te spinnen. Een handje sigaren aan de fakteur vormde de laatste
schakel in de intrige en toen konden zij de loop der gebeurtenissen afwachten.
De volgende morgen al kwam er een ordonnans die de korporaal Van Wezel
bij de kapitein in zijn kwartier ontbood. Frank ging en werd minder vriendelijk ontvangen dan gewoonlijk.
`Ik moetje wat vragen, korporaal,' zei de kapitein streng. `Maar denk er om,
dat ik de waarheid wil horen.'
De korporaal keek beledigd.
"t Is mijn gewoonte niet om te liegen, kapitein', zei hij stroef.
Aanstonds bond de kapitein in.
`Neenee, dat wil ik ook niet beweren... Maar... eh... vertel me es: heeft de
luitenant Ploos jou jaarbeursverlof gegeven?'
`Dat wil zeggen, kapitein: de luitenant wou mij jaarbeursverlof geven. Maar
dat kon niet doorgaan, omdat de majoor zei, dat jaarbeursverlof bijzonder
verlof was, en dat mocht ik niet hebben.'
`Juist', knikte de kapitein. `En toen?'
`Toen heeft de luitenant mij extra verlof gegeven, omdat mijn vrouw weer
erger geworden was, kapitein.'
"t Schijnt, dat je juist een brief ontvangen had, hè?'
`Jawel, kapitein.'
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`Maar de brieven worden pas op het middagappèl uitgereikt, korporaal.'
`D'r stond `spoed' op, kapitein, en de fakteur had 'em in m'n kwartier gebracht.'
De kapitein keek buitengewoon ongelovig.
`Dat doet de fakteur anders nooit, korporaal.'
Frank haalde de schouders op.
`Denk erom, korporaal, dat ik dit alles kan onderzoeken.'
Toen richtte Frank zich hoger op en zei vol waardigheid: `ik geloof waarachtig, kapitein, dat u nog denkt, dat ik sta te liegen! Ik zou wel es willen
weten, waaraan ik dat te danken heb? Ik ben toch geen kwajongen, die...'
De kapitein hief verschrikt de hand op tegen die woordenstroon, en zei ver
daar gaat het niet om, korporaal... ik vertrouw-ontschuldig:'Ne .
je volkomen, maar... eh... d'r zijn zonderlinge dingen in die kwestie. Ga
maar es mee naar 't bureau.'
Buiten vertelde hij, dat het mooi weer was, maar Frank gaf geen asem, toonde zich zwaar beledigd en de kapitein voelde zich onbehaaglijk. Op het bureau gaf hij de korporaal een stoel en liet door zijn ordonnans de fakteur ontbieden. Enkele minuten later kwam die onverschillig binnenslungelen, een
toonbeeld van de ergste veldlegerslordigheid. En toen ontspon zich ten aanhore van de zeer belangstellende korporaal de volgende dialoog: `Breng jij de
mannen wel es brieven in hun kwartier, fakteur?'
De fakteur grijnsde.
`Ja, 'k ben nog al besodemieterd', insinueerde hij. "k Heb wel wat anders te
doen dan de heren achter d'r kont te lopen.'
Ondanks de laakbare woordkeus keek de kapitein zeer tevreden en loensde
kwaadaardig in de richting van Frank, die er in alle gemoedsrust bij zat.
Toen vervolgde de kompagnieskommandant zijn verhoor: `Dus dat doe je
nooit, hè, fakteur?'
`Nou ja, nooit, nooit', suste die. `Een enkele keer wel es, as-t-er wat bijzonders is, zie je.'
De kapitein gleed uit de hemel.
`Kan je je misschien zo'n geval uit de laatste tijd herinneren?'
De fakteur krabde zich eens onder z'n harmonikakepi.
`Ja, God, kapitein, ik heb zoveel an me knar. Es kijke... Ja, de vorige week
geloof ik... donderdag... nee, woensdag... of nee, toch niet, dinsdag was 'et
ja, dinsdag... Toen heb ik 's morgens een brieffie gebracht bij de korporaal
hoe-heet-ie-ook-weer... Wel, bij die daar!... D'r stond `spoed' op met zulleke
uitroeptekens en een paar knapen van strepen d'r onder. Nou, ik doch zo bij
me eige: da's zeker wel wat bijzonders, dus he'k em effe weggebrocht. Maar
nou motje niet denken, da'k daar een gewoonte van maak, want motte mot
ik zoiets nie...'
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De kapitein wist genoeg. Z'n groot gezicht was een en al teleurstelling.
Nijdig schreeuwde hij: `Jaja! Schei maar uit. Hou je smoel maar en donder
op!'
`Mooi is ie!' mopperde de fakteur. `Geef ie alle inlichtingen en wor je nog
uitgekankerd op de koop toe.'
En hij groette vluchtig en slungelde weg. Bij de deur knipoogde hij tegen
Frank van Wezel, die moeite had ernstig te blijven. De kapitein keek de
korporaal woedend aan.
"t Is in orde, Van Wezel... Je kunt wel gaan.'
Frank stond op, salueerde en zei strak: `Ik hoop, kapitein, dat u nou overtuigd is, dat ik niet stond te liegen.'
`Zeker, zeker... dat heb ik toch nooit beweerd?'
Maar in zijn hart was ie er misschien toch niet van overtuigd, evenmin als
de sergeant-majoor, die over zijn paperassen zat te stikken van het lachen.
En nochtans kreeg luitenant Ploos acht dagen kamerarrest! Want toen de
kapitein alle legerorders nasnuffelde, kwam hij tot de verblijdende ontdekking, dat het nog niet geheel in orde was: de luitenant had van de ziekte de
geneeskundige dienst in Amsterdam op de hoogte moeten brengen ter kontrole en dat had ie verzuimd. En daarom kreeg ie toch lekker straf. Ze waren
toch immers volwassen mannen onder mekaar! En zo zaten Frank en de luitenant eindeloze partijen schaak te spelen en vloekten om het hardst op de
kapitein: als die alles had gekregen, wat hem werd toegewenst, zou het er
slecht hebben uitgezien voor 's mans gezondheid. Maar ten slotte vergaven
zij het hem grootmoedig: ze bedachten, dat hij al oud was, en nog maar een
paar kansen had om majoor te worden; door zijn snuggerheid werd ie 'et
nooit... door uitsloven misschien... Stakkerd!
Franks vertrouwen in de vriendelijke edelaardigheid van de kapitein was
lelijk geschokt. En hij kreeg bewijzen te over, dat de soldaten en zelfs de
officieren al lang alle vertrouwen in hem hadden verloren. Er gingen wonderlijke verhalen over zijn bijna waanzinnige wreedheid. Zijn onbegrijpelijke
zucht tot kwellen. Maar tegenover Frank bleef hij voorkomend, behulpzaam,
vaderlijk. Hij was ten slotte een naieveling, die kapitein. Want al zijn vriendelijkheid tegen de korporaal verhinderde niet, dat hij tegen de anderen even
onhebbelijk bleef, vlak onder de ogen van de scribent, die hij blijkbaar vreesde als de baarlijke duivel. De jongens lachten zich slap om zijn vriendelijkheid tegen die brigges. Ze begrepen er niet veel van, maar ze hadden een
goede neus voor verhoudingen, en determineerden die vriendelijkheid dadelijk in haar juiste kategorie: `De kapitein knijpt 'em voor die brigges as de
ziekte. Haast net zo hard as voor majoor P. L. Etter.'
Want zo verbasterden zij de naam van de bataljonskommandant.
Frank maakte een onbeschaamd misbruik van het feit, dat de kapitein hem
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`kneep as de ziekte'. En zijn vriendschappelijke verhouding met de onverschillige luitenant Ploos vergemakkelijkte zijn infame lijntrekkerij en verlofjagerij niet weinig. Elke week ging hij vrijdags naar Den Bosch, had een gemoedelijk onderhoud met de oogarts en trok dan verder naar Amsterdam
tot's zondagsavonds. En in de week deed hij niet veel meer dan de lichte, prettige dienstjes, waar hij wat voor voelde. Hij bleef het veldleger een onwaardeerbare uitvinding achten. En vond er overigens een terrein van psychologische studie, dat onuitputtelijk was. Zowel de soldaten als de officieren
interesseerden hem buitenmate.
De kapitein van de derde kompagnie was volgens de mannen een vent om te
zoenen. Hij zag er altijd even smoezelig en verfomfaaid uit, vloekte als een
halve sektie ketters, was de verklaarde vijand van majoor Pletter en deed bij
meerdere gelegenheden alsof die halfgod volstrekt niet bestond. Voor de
jongens was hij het toonbeeld van alles wat een kapitein naar zijn moest. Ze
droegen hem op de handen, en ieder die iets kwaads van hem zei, kon een
pak slaag krijgen, dat klonk als een klok. Wanneer de bataljonskommandant
na een dag van heftig oorlogvoeren in regimentsverband een stevige mars
voor de volgende dag kommandeerde, kwam de kapitein van de derde kompagnie's morgens op het appèl met de lakonieke boodschap: `Majoor, mijn
kompagnie gaat vandaag niet mee.'
En als de majoor stomverbaasd hem om nadere explikatie vroeg, antwoordde
hij kalm: `Na de zware dag van gisteren kunnen ze dit niet meemaken. 'k
Heb ze geïnspekteerd. Ze zijn te vermoeid. Mijn kompagnie heeft vandaag
poetsen.'
En of de majoor hoog sprong of laag, of hij ketterde -en schimpte en dreigde,
de kapitein bleef onvermurwbaar, haalde de schouders op en hield vol, dat
hij zich niet verantwoord achtte als hij de jongens die mars liet meemaken.
En de derde kompagnie poetste, zingend en de kapitein zegenend, terwijl de
anderen sappelden langs de wegen en door de hei. Een paar keer was de regimentskommandant er aan te pas gekomen, maar toen was de dokter bijgesprongen en had de kapitein van de derde kompie gelijk gegeven. Een hele herrie was het geweest, maar de kapitein had het gewonnen en sedertdien
haalde de majoor de schouders op voor de malle kuren van die onmogelijke
kompagnieskommandant en liet hem zijn gang gaan.
Strijk en zet gebeurde bij marsen en oefeningen hetzelfde: als de troep ver
langs de grote weg sjokte en men bij de zijweg naar het dorp kwam,-moeid
liet de majoor zijn bataljon doormarsjeren en maakte nog een omweg van
een stijf uur. Maar als de kop van de derde kompagnie bij de zijweg kwam,
klonk plotseling het kommando van de kapitein: `Mijn kompagnieieie...
met vieren links uit de flank... mááársj!'
En dan zwenkte de derde kompagnie de zijweg in en de ongelukkige vierde
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moest de tweede in de looppas inhalen en opsluiten. Er was zeker moed voor
nodig om zo op te treden en zijn soldaten in bescherming te nemen tegen de
overdreven veeleisende majoor. De deskundigen verklaarden die moed uit
het feit, dat de kapitein alle hoop had opgegeven om nog ooit tot majoor bevorderd te worden en er dus niets bij waagde, als hij in de oppositie kwam.
Hij kon gemakkelijk dwarsdrijven, het kon hem toch niet meer schaden.
Voor kapitein Staak van de vierde was het een ander geval: die had nog een
flauwe hoop, dat ie majoor zou worden. Nog een paar jaar bestond die mogelijkheid. Daarom sjouwde hij zich in 't zweet om bij de majoor in de gunst
te blijven en gunstige rapporten te verwerven. Het was zielig te zien, hoe
hij de jongere hoofdofficier vleide, voor hem kroop, blaakte van dienstijver,
zodra hij in de verte de kop van zijn paard maar zag, iedereen militairement
afbekte met dezelfde intonatie als de majoor deed. Meermalen kreeg Frank
een kleur van schaamte, als hij hem zo bezig zag en de soldaten hadden er een
uitdrukking voor, die zich niet op papier laat reproduceren, maar de ver
buitengewoon geslaagd en plastisch karakteriseerde. En zijn uit--houding
sloverij maakte hem wellicht nog meer gehaat dan zijn ongelooflijke, nodeloze wreedheid deed, omdat verachting zich hierin mengde.
Tijdens de rust op een mars, riep de kapitein Frank van Wezel bij zich: `Korporaal', zei hij, `die vent daar zegt, dat ie zich niet goed voelt. Hij wil natuurlijk naar 't Heike om te smokkelen. Breng jij hem naar het kantonnement terug. Je ben aansprakelijk voor 'em, tot ie in z'n kwartier is.'
`En as ie wegloopt?' vroeg Frank met een zijdelingse blik op de Hercules,
die hij te bewaken kreeg.
De kapitein dacht na. `Dan rapporteer je maar', zei hij eindelijk, van geweldmaatregelen afziend.
`Best, kaptein!'
De uitvaller was een berucht type, luisterend naar de naam van Atje. Een
smokkelaar en deserteur. Zes maanden gevangenis achter de rug. Sterk genoeg om drie Franken van Wezel spelenderwijze in zijn ransel te stoppen.
`Kom, zieke stumper', noodde Frank liefelijk. `Laat ons gaan. Kun je je ge
-wer
dragen?'
De zieke stumper grijnsde en dacht, dat 'et nog net gaan zou. Toen ze buiten het dorp waren en de bossen in trokken, vroeg Frank: `Wou je naar 't
Heike, Atje?'
`Neturelijk', bromde de soldaat.
`Maar je gaat eerst met mij mee naar je kwartier.'
Atje keek van zijn geweldige hoogte op hem neer. Frank moest lachen.
`Ik waarschouw je', dreigde hij. `As je niet doet wat ik zeg, sla ik je op je ziel,
dat je kwekt.'
Toen schoten ze allebei in een lach.
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"t Is goeie hoor', zei Atje goedig. "k Zal wel eerst met je mee gaan. Maar we
motten toch over 't Heike, want daar leit nog een broek van me, en die pik
ik even mee. Dat kan wel, niet?'
`Dat kan best... as je me maar niet in een hinderlaag lokt', stemde Frank
toe. `Die Heikesmannen vermoorden je voor twee-en-een-halve-cent.'
`Niet as ik bij je ben', grinnikte Atje. `Dat vuile tuig!'
Frank kende een beetje van Atjes geschiedenis, maar het juiste wist hij niet.
Voorzichtig begon hij te vragen en langzaam aan kwam de man los en
praatte over zijn trieste historie, vertrouwelijk. Hij was zeeman, getrouwd,
en toen hij in 1915 binnen kwam, was ie meteen de sigaar en moest onder de
wapens komen. Atje was een onverschillig heer, maar niet onwillig of opstandig. Hij diende als ieder ander, zonder plezier, maar doende wat moest.
In 1916 was ie hier in Brabant bij het veldleger gekomen. Z'n vrouw woonde
in Breda. Daar werd ze ziek. Atje hield veel van d'r en vond 'et beroerd, altijd van huis te moeten zijn, terwijl ze al erger werd en er geen geld was voor
een goede verzorging. Een paar keer had ie al es straf opgelopen, omdat ie een
dag te lang van verlof weggebleven was. Toen op een morgen kreeg ie een
telegram van de dokter, dat ie dadelijk over moest komen omdat z'n vrouw
heel erg was. Atje ging met het telegram naar de kapitein om verlof te vragen, maar die wou hem niet laten gaan, omdat 'et een telegram van een burgerdokter was, waar ie niks mee te maken had. Atje had hem ongelovig aangekeken.
`Maar ik mot toch naar huis?'
`Jij mot niks as je bek houen en as je naar huis wil, dan mot je me een bericht laten zien van de militaire geneeskundige dienst in Breda.'
`Maar misschien ligt m'n vrouw op sterven?' had Atje verondersteld.
En de kapitein had kort en krachtig gedekreteerd: `Hier blijven tot je bericht hebt van de militaire dokter.'
`Bezjoer!' had Atje kwaad geroepen, was op z'n fiets gesprongen en naar
huis gepeddeld.
Daar vond hij zijn vrouw overleden.
Hij stuurde een telegram aan de kapitein: `Vrouw gestorven. Vraag acht
dagen verlof.'
Daar had ie volgens de legerorders recht op. Hij kreeg geen asem, maar twee
dagen later werd er gebeld. Atje deed open en stond voor twee marechaussecs.
`Ben jij die en die?'
'Ja.'
Klee je dan an. Je moet mee.'
'Waarvoor?'
`Dat weetje best, man: je bent deserteur.'
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'Zo?' zei Atje, zo bleek als een laken. `Dat heeft m'n kaptein je zeker laten
weten? Kom es even binnen kijken.'
Daar toonde hij hun het lijk van zijn vrouw, dat juist gekist was. Vertelde de
toedracht. De marechaussees gingen beschaamd en verlegen weg.
Na acht dagen kwam Atje terug, weduwnaar, in een stemming als een dolle
stier. Hij meldde zich op het bureau bij de kapitein, die hem vloekend beval,
zich bij de wacht te melden en zich in arrest te laten stellen. Atje had hem.
zoveel mogelijk bedaard en beleefd gevraagd of zijn telegram dan niet aait gekomen was. Maar de kapitein was van mening, dat hij voor den dit en
dat geen telegrammen had af te wachten van zijn minderen en dat Atje zich
aste gesmeerde bliksem in arrest moest begeven en afwachten wat de krijgsraad over hem zou beslissen.
Toen had Atje zijn lange armen uitgestoken en de kapitein achter zijn bureau uitgesleurd. Hij was zo te keer gegaan, dat de sergeant- majoor de
vlucht genomen had om de wacht in 't geweer te roepen, en toen hij met de
wacht terug kwam, lag de kapitein voor dood in een hoek en Atje was ver
kapitein was opgeknapt en Atje was drie maanden later gegre--dwen.D
pen en door de krijgsraad tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld.
Vreemd genoeg was er geen klacht wegens mishandeling van de kapitein.
Nou, toen Atje uit de kast kwam, hadden ze 'm weer bij dezelfde kompie gestopt. Later was -ie nog es veroordeeld voor smokkelen. De hele boel kon
hem niks meer verrotten. Gevangenis of geen gevangenis. Dienst of geen
dienst. Hij deed wat-ie wou. Hij had nou toch eenmaal een slechte naam. Hij
was nou toch eenmaal een gevangenisboef. En wat lazerde het ook: d'r liepen meer boeven buiten de gevangenis rond alsdat erin zaten. Die kaptein...
wel, die was de schuld van alles... en vandaag of morgen liep-ie nog es tegen
de lamp met z'n gemene smoel.... Frank luisterde. Hij zei niet veel. Hij geloofde het verhaal niet. Het was al te bar. Zoiets dee je iemand niet aan.
Waarvoor? Waarom? Met welk doel zou een kapitein zo optreden? Tenzij
hij een misdadiger was, een sadistische wreedaard... Hij kon het niet geloven. Atje keek schuin op hem neer.
`Je denkt zeker, dat ik je d'r tussen neem, hè?' zei hij met grommende stem.
`Nou, ik kan et je niet kwalijk neme, dajje me nie gelooft. Ik zou 'et vroeger
ook niet geloofd hebben. Maar je mot 'et eerst maar es ondervinden. Je kent
die kaptein niet, man. Je weet zeker ook niet, dat de vaandrig Japiks z'n
eigen voor z'n kop geschoten heeft, omdat de kaptein hem zo pestte? Toch
is et waar, wat ik je brom. Hield voortdurend z'n benoeming tot officier tegen: dan kon die niet weg om te studeren, en dat trok die knul z'n eigen zo
an, dat ie z'n eigen doodschoot, toen-ie weer niet angesteld werd. Vraag et
maar an de jongens, zal je 't wel horen. De vuile bloedlijer. De darme snij ik
'em uit zijn pens, as ik 'em te pakken krijg.'
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Atje zag paars van woede en sloeg met z'n gebalde vuist op de kolf van z'n
geweer. Frank liep verbijsterd naast hem. Zou dat allemaal waarachtig

waar kunnen zijn? Ondenkbaar! Moest ie toch navragen!
En toen ie het vroeg aan Ploos, haalde die de schouders op. `Voor zover ik
weet, is 'et volkomen juist', antwoordde hij. `Dat van Atje zeker. Van de
vaandrig Japiks... ja, hij heeft zich doodgeschoten, nadat de kapitein, die em
niet mocht, voor de zoveelste maal z'n benoeming tegengehouden had.
Maar of ie zich daarom voor z'n kop geschoten heeft? Wie zal 'et bewijzen?
Ze waren d'r hier allemaal van overtuigd, omdat die jongen nergens anders
over sprak dan over weer naar de universiteit gaan, en z'n wanhoop over de
verknoeide tijd in dienst. Maar hij heeft geen papieren nagelaten met een
verklaring. En zonder nadere aanwijzing de kapitein beschuldigen van
iemands dood... dat is eigenlijk wel een beetje kras.'
Frank keek duister voor zich.
`Maar zo'n leven as van Atje ?' vroeg hij nijdig. `Is dat niet haast even erg?'
Ploos knikte. `Het is vervloekt erg', bromde hij. `Het ergste is de mogelijkheid van zoiets. Och, as Atje kalm gebleven was en de wettelijke weg bewandeld had, was 'et natuurlijk anders gelopen. De kapitein zou zeker geen
gelijk gekregen hebben. Maar 't is allemaal een kwestie van optreden en aanpakken. D'r moet in zo'n geval ineens gehandeld worden, en tegenover een
houding als die van kapitein Staak is een moord verklaarbaar, al is ie dan natuurlijk niet te verdedigen.'
`Ik weet niet, of ik die niet zou willen verdedigen!' riep Frank grimmig.
`Verdomme, een soldaat is toch geen beest, dat zich maar moet laters trappen
en geestelijk mishandelen, alleen omdat de schoft die hem te grazen neemt
sterren op z'n kraag heeft!'
-

`Je vergeet', spotte Ploos, `dat er zoiets bestaat als een hiërarchieke weg.
Atje had zich moeten beklagen bij de bataljonskommandant, daarna bij de
regiments-, dan bij de divisiekommandant, enzovoorts.., en dan had ie wel

verlof gekregen om naar z'n vrouw te gaan.'
`Maar inmiddels was ze allang begraven geweest!'
`Vermoedelijk wel... maar recht zou Atje gekregen hebben, ongetwijfeld.'
`Stik!' zei Frank, insubordinatie plegend.
Ploos grinnikte. `Je moet es opletten', ried hij toen. `Op 't ogenblik is Staak
bezig de luitenant Dijkstra weg te pesten. Hou dat drama es in de gaten.
Misschien kun je d'r konklusies uit trekken omtrent de waarschijnlijkheid
van de andere gevallen.'
De luitenant Dijkstra was een beroepsofficier. Hij was een streng, maar inderdaad rechtvaardig bevelvoerder en de soldaten mochten hem graag. Hij
kommandeerde de stormsektie, werkte hard met zijn mannen, maar wist altijd de juiste toon te treffen, hielp hen bij voorkomende moeilijkheden en
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trad onbevreesd op tegen de kapitein en tegen de majoor, als hij meende, dat
ze onbillijk behandeld werden. Hij had menig `bonnetje' weten af te wenden
en een paar keer voor een soldaat van zijn sektie op het bataljonsbureau tegen de kapitein uitgevaren. Staak had van de majoor ongelijk gekregen en
treiterde nu de luitenant Dijkstra op alle manieren, zocht ijverig naar motieven om hem overgeplaatst te krijgen.
Frank mocht luitenant Dijkstra wel. Ondanks het feit, dat ze over sommige
dingen niet precies eender dachten. Dijkstra was een aanhanger van het
Duitse `Krieg ist Krieg'. Op een theorie-les vroeg hij eens: `Als wij in oorlog
komen, en we veroveren een loopgraaf vol vijanden, wat moeten wij dan
met die mensen doen?'
`Gevangen nemen en achter het front brengen', antwoordde Frank.
Dijkstra knikte. `Dat zeggen ze', overwoog hij. `Maar ik zeg: als het zover
mocht komen: alles over de kling jagen.'
Ontsteld weerde Frank af: `Maar luit', dat meent u toch niet! Dat is in strijd
met het Volkenrecht en met alle begrippen van menselijkheid!'
`De oorlog is niet menselijk, kan niet menselijk zijn', antwoordde Dijkstra
straf. `Dat is allemaal onzin, humanitair gezwam. Een land in oorlog mag
maar aan één ding denken: hoe kom ik het best aan de eindoverwinning? Alle andere overwegingen gelden niet meer, zodra er een oorlogsverklaring
ligt. Dat mag je betreuren, dat mag je onmenselijk vinden, gemeen, beest achtig... d'r is niks an te doen. Wat zou Nederland, dat al moeite genoeg
heeft, z'n eigen bevolking te voeden, met een paar honderdduizend gevangenen moeten beginnen? Nee... waar ik 'et te zeggen heb, gaan alle gevangenen over de kling. Eerst het vaderland... dan menselijkheid, rechtvaardigheid en zulk soort dingen. Een soldaat is geen zedemeester en geen sentimentele jongejuffrouw.'
`Nee, op zo'n manier is ie eerder een koelbloedige moordenaar!' zei Frank
grimmig.
De luitenant werd niet boos. Hij zuchtte berustend.
`Waarom zouen we 'et ontkennen?' zei hij. `Natuurlijk is ie dat, als er oorlog
komt. Hoe koelbloediger, hoe beter.'
Frank was diep verontwaardigd. Maar 's middags zag hij, hoe Dijkstra op
straat struikelde over een jong katje, dat klaaglijk van pijn miauwde. Hij
bukte zich, nam het op, sprak het zachtjes toe en streelde het tot het stil
was. Toen zette hij het voorzichtig weer neer en keek glimlachend toe, hoe
het wegdribbelde en met kleine sprongetjes in een heg verdween. En Frank
moest wel lachen: hij zag die geweldenaar al bevel geven om weerloze mensen in een veroverde loopgraaf koelbloedig neer te schieten.
Bij de oefening van de stormsektie was luitenant Dijkstra eveneens een en
al doelmatige wreedheid. Hij leerde de mannen met hun vreselijke dolk wer241

ken, een wapen, dat herinnerde aan de middeleeuwse misericorde, waarmee
de gewonde ridder werd afgemaakt door de schildknaap van zijn overwinnaar. Hij leeraarde, dat ze altijd met die dolk van onderop moesten steken,
zo net even onder de korte ribben door in het hart: als je van bovenaf stak,
had je alle kans, dat het staal op de ribben afschampte en dan was al je moeite nog voor niks. Hij leerde ze een aanvalstruc: de aanstormende vijand
wachtte je af met geveld geweer; natuurlijk sloeg hij met zijn geweer op het
jouwe, om het naar beneden te krijgen en dan er overheen je aan de bajonet
te rijgen; maar dan moest je je geweer wegtrekken net als de aanvaller het
raken zou en met een kwartdraai op zij wijken: natuurlijk vloog hij dan langs
je heen, en nu trok je bliksemsnel je dolk en stiet hem die in z'n rug. Of als
je de klap op je geweer afwachtte, liet je het plotseling doorzwaaien en sloeg
de aanvaller met de kolf tegen zijn kop. Het werd allemaal serieus geoefend.
En hij deed er zelf aan mee, leerde de waarde van de snelheid bij deze handelingen. En toen hij die kolfslag uitlei en oefende met de soldaten, was er een
bij, die zenuwachtig werd en bij de vlug opeenvolgende bevelen en bewegingen de kluts kwijtraakte. Met het gevolg, dat hij door sloeg en de luitenant een klap tegen zijn hoofd gaf met de kolf van zijn geweer. Dijkstra tuimelde omver. Zijn ene oor was een bloederige massa, zijn lorgnet vloog in
scherven en de geraakte kant van zijn gezicht zwol monsterachtig op. De
soldaat liet zijn geweer vallen en stond te beven op zijn benen van schrik.
Maar luitenant Dijkstra sprong overeind, drukte z'n zakdoek tegen zijn
verpletterd oor en riep: "t Is niks, hoor jo... trek 'et je maar niet an! Een ongelukje kan iedereen overkomen. Da's de risiko van 'et vak. Toe, sta daar
niet zo sufte kijken! Pak goddorie je geweer op. Sergeant... oefen jij de slag
nog es met die man!'
En hij ging kalm weg om zich te laten verbinden.
Frank kon niet nalaten hem te bewonderen. 't Was in ieder geval een kerel,
die luitenant Dijkstra, en hij stond voor zijn werk. Dat moest je waarderen,
al had je nog zo'n aversie tegen het werk op zich zelf.
Maar de kapitein bewonderde Dijkstra helemaal niet. Telkens waren er kon flikten. Telkens kreeg de luitenant standjes, liefst in het bijzijn der soldaten
en Dijkstra verdroeg ze, stram in de houding, maar met een kop als vuur en
een paar ogen, die fonkelden van woede. Frank sprak er vaak met Ploos over,
meende, dat de kapitein de kous toch op de kop zou krijgen, want Dijkstra
was immers een voorbeeldig officier! Maar Ploos haalde twijfelachtig de

schouders op en zei cynisch: "Et gebeurt wel es, dat degene, die gelijk heeft
in dienst ook gelijk krijgt. Maar gewoonlijk heeft degene gelijk, die het
meeste traktement verdient. Let maar es op!'
En spoedig bleek, dat Ploos juist gezien had.
Op een middag waren ze op een veld even buiten het dorp aan 't oefenen.
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Exerceren, granaatwerpen, athletiek. Dijkstra beoefende met de stormsektie
het springen over brede loopgraven, met de uitrusting om. Juist toen ze
voor de rust hun zwikkie hadden afgelegd kwam de kapitein langs het weggetje van het dorp aanstappen. Zijn hele gezicht straalde van voldoening en
hij had een papier in de hand. Van verre wenkte hij de luitenant Dijkstra bij
zich en die ging, met een betrokken gezicht. De kapitein nam hem een eindje mee de weg op. Daar vouwde hij het papier open en las hem iets voor:
Dijkstra maakte brede bewegingen met de handen, scheen iets te schreeuwen, maar de kapitein haalde de schouders op en vouwde het papier dicht.
Waarna hij rustig terug liep, de kant van het dorp op.
Toen gebeurde er iets vreemds. De luitenant Dijkstra stond hemeen moment
verbluft na te kijken. Daarop trok hij zich de kepi van het hoofd, smeet die
op de grond, trapte er enige keren verwoed op en liet zich toen met het
hoofd in de handen langs de slootkant in het gras vallen. Hij was zijn zelfbeheersing volkomen kwijt. Ploos stiet Frank van Wezel aan.
"t Is zover!!' zei hij met opeengeklemde tanden. `Overgeplaatst met een onplezierige mutatie, wat ikje zeg!'
Daarop liep hij naar Dijkstra's uitrusting, haalde de revolver uit de holster
en leegde vlug het magazijn.
"t Is maar voor de zekerheid', verklaarde hij.
Meteen kwam Dijkstra aanhollen, met verwarde haren en verwilderde ogen.
De soldaten keken toe, nors en medelijdend. Er werden onwelwillende
dingen gezegd aan het adres van de kapitein. Maar Ploos liep zijn vriend
tegemoet en greep hem bij de schouder. Al pratend trok hij hem mee de weg
naar het dorp op. Dijkstra's schouders schokten. Hij snikte van woede en
vernedering. Een der mannen van de stormsektie vloekte: `Hij heit er weer
een, de verdommeling! God zal die vent eeuwig gloeiend door de hel heen
sodemerakelen. Zou je 'm niet zo voor z'n vuile raap schieten ?!'
En aan alle kanten barstten de zegenwensen los over het hoofd van kapitein
Staak. Ze kenden de dienst allemaal genoeg om te weten, dat er al lang iets
broeide, en dat nu de krisis gekomen was. De kapitein had het gewonnen.
Natuurlijk! De kapitein won het altijd. Had de meeste sterren!
Later vertelde Ploos Frank, wat een moeite het hem gekost had om Dijkstra
tot bedaren te brengen. De man was wanhopig. Hij zag zijn bevordering bedreigd en voelde diep de gruwelijke onrechtvaardigheid, die hem werd aan gedaan: opgeofferd aan de slechte luim van een boosaardige meerdere, die
als officier, als vakman, niet in zijn schaduw kon staan; een prul, een lorre bos, een tiran, die zijn carrière gemist had, omdat ie zo'n onooglijke ezel
was, maar die nog macht genoeg had om een ander in zijn loopbaan te hinderen, en wie weet: te knakken. En dat was het systeem in het leger, waaraan hij al zijn werkkracht, al zijn energie, zijn intelligentie en zijn liefde gaf.
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Zulke mensen liet `het vaderland' los op troepen minderen, op ijverige,
nauwgezette, plichtsgetrouwe en intelligente mannen, die hun hele leven
aan de dienst van het vaderland hadden gewijd. 't Was wel een kenmerkend
geval. Kenmerkend voor de verwarrende nonsens, die een legersysteem
meebracht, met zijn streng gescheiden rangen en graden, zijn oppermachtig
heersen van de een over de ander, alleen omdat er een sterretje verschil was
op de kraag. Slaven en slavenjagers, van de ene rang op de andere, van hoog
tot laag. Altijd de bedreiging van achteruitstelling om redenen, die niets met
dienstprestatie te maken hadden, soms enkel met de grillen van een gewezen kameraad, die nu als meerdere met je diende in één verband. En Ploos,
die graag en van harte verwoed meegescholden zou hebben, was verplicht
geweest, om Dijkstra te kalmeren, de zaken nog zo gunstig mogelijk voor te
stellen, en de algemene toestand te verdedigen.
`En nou ben ík aan de beurt', gromde hij. `Let maar weer es op. Nou Dijkstra
weggewerkt is, moet ik verdwijnen. 't Is een soort sport van die halve getikte.'

Maar voor Ploos was het minder erg. Hij was reserve- officier en na de mobilisatie ging hij weer zijn eigen burgerweg. Maar Dijkstra zat er in vast voor
zijn leven.
Wat een wereld! Wat een sfeer! Hoe was het mogelijk, dat zoiets bestond en
bestaan bleef, zo goed als ongewijzigd, al maar door. Het was eigenlijk onbegrijpe lijk! Want wat nou de luitenant Dijkstra overkomen was, dat was natuurlijk de kapitein Staak ook gebeurd. Om andere, meer logische redenen
vermoedelijk, maar met dezelfde uitwerking: gevaar voor zijn carrière, het
gewichtigste ding in het leven van een officier. Maar hij schepte er behagen
in, een ander even hard en nog wreder te krenken. Erg opvoedend scheen
dit alles niet te werken. Milder werden de mensen door tegenslag in deze
omgeving allerminst. Enkel verbitterd, zuur, wraakzuchtig. En dat bij de
ontstellende macht, die hun gegeven was.
In het kwartier werd er druk over gepraat. De verontwaardiging was algemeen. Alleen Jan van Lith haalde de schouders op.
`Wat doet die gozer dan ook officier te worden!' zei hij filosofisch. `Een kind
knijst, wat een rotzooi 'et in dienst is. Wie gaat er nou vrijwillig de hel in?
Mot ie ook maar op de blaren zitten as-t-ie z'n kont gebrand heit. Mijn een
zorg!'
Erg medelijdend was Jan niet. En hij had een onbegrensde minachting voor
`dure sokken', voor `kuchboksers', van welke rang ze ook waren en ongeacht hun eigenschappen. Hij gunde ze met wreedaardige onverschilligheid
al de onaangenaamheden, die aan hun staat verbonden waren. En onder het
gemor van de anderen zong hij het vaderlandslievende lied:
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`En ze schelden as depokke,
En ze zijn beslist mesjokke!
Maar lane ze potverdomme
Niet an me Holland komme,
Want Holland is me nahaderland!'
Daar stemden de kameraden met krachtige longen mee in en al gauw was de
ruitenant Dijkstra en zijn noodlot vergeten en zaten ze te kaarten, te zingen
en te zwetsen als gewoonlijk. D'r gebeurden zoveel pesterige dingen om je
heen. Je moest ze maar gauw vergeten en je eigen weggetje afwandelen.
Een paar weken naderhand had Frank opnieuw gelegenheid, de zachtzinnige rechtvaardigheid van de kapitein te waarderen. Toon, een Rotterdammer uit zijn kwartier, ging trouwen. Niet te vroeg, want zijn bruid verwachtte binnenkort haar eerste kind. Wie trouwde, had recht op vier dagen
extra verlof. Maar Toons trouwdag viel net op de laatste dag van zijn periodiek verlof en nou was hij bang, dat de kapitein, als ie er de lucht van kreeg,
dat verlof zo verstellen zou, dat het trouwverlof er juist in viel. Want kapitein Staak had een verwoede hekel aan alle verlof.., van anderen. Dus stuurde Toon een paar dagen voor zijn huwelijk een telegram naar het bureau om
vier dagen extra verlof `voor te trouwen'. Op welk telegram hij geen antwoord kreeg. Zodat hij eigenlijk op bruiloftsavond naar zijn kompagnie terug had moeten reizen. Dat was wat veel gevergd van een bruidegom! Maar
toen er de volgende dag nog geen antwoord was, werd het hem toch te benauwd en 's avonds kwam hij terug.
's Morgens werd hij op het bureau ontboden, en daar mocht hij van de kapitein vernemen, dat hij deserteur geweest was, dat zijn straflijst lang genoeg
geworden was en dat de vaderlijke kommandant bij het regiment `Hoorn'
voor hem zou aanvragen! Alle protesten hielpen niet. Zijn telegram was enkel een onbeschaamdheid geweest. Hij werd het bureau afgevloekt met het
vooruitzicht, drie maanden te mogen dienen in de strafklas van Hoorn.
Geheel ontdaan kwam hij in het kwartier terug. Doodsbleek, z'n gezicht
gruwelijk vertrokken van woede. Frank en Jan van Lith spraken hem moed
in: 't zou wel zo'n vaart niet lopen. De kapitein wou hem bang maken.
Maar Toon liet zich niet van de wijs brengen: nee, die bullebak, die menseneter wou hem ongelukkig maken. Wat moois! Pas getrouwd en dan naar
Hoorn! Dat betekende, dat z'n vrouw in die drie maanden ook geen steun
zou krijgen! Want de Nederlandse staat had in overmaat van christelijkpedagogische fijnheid vastgesteld, dat de onschuldigen met de schuldigen
moe sten lijden, en dat de kinderen en de vrouw van zo'n Hoornse onverlaat
gedurende zijn straftijd maar zonder steun moesten rondscharrelen. Rechtvaardigheid boven alles: zou de staat zich iets gelegen moeten laten liggen
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aan de betrekkingen dier schandelijke bandieten, die Hoorn verdiend had
den?

Toon wond zich steeds meer op. Hij vloekte erbarmelijk en zwoer, dat ie de
kapitein dood zou schieten, eer hij naar Hoorn ging. Het was nou mooi genoeg geweest! Die beul had nou al zoveel mensen ongelukkig gemaakt. Hij
waagde er zoveel jaar aan.
`Je ben belazerd', vond Jan van Lith. `De nor ingaan voor zo'n stukkie vuil?
Wacht 'em liever ergens 's avonds op en sla 'em z'n ribbekast in mekaar.'
Frank moest lachen om de zachtzinnige en logische raadgeving. Maar hij
had beter troost.
`Wacht nou nog even met je gewelddaden', ried hij. `Ik zal bij de majoor informeren of er heus Hoorn voor je aangevraagd wordt. En as dat zo is, dan
zal ik een rekest voor je schrijven. As tenminste de kapitein niet tot andere
gedachten komt, nadat ik met hem gesproken heb. Want ik ga eerst es met
'em bomen. Jullie zijn dadelijk veel te heftig. Ik wed, dat ie best voor een
verstandig woord vatbaar is.'
`Me laars!' oordeelde Jan afdoende.
En Toon herhaalde koppig: `Ik schiet 'em voor z'n lazerij as ik naar Hoorn
mot. Vast!'

`Bedaar nou es een beetje!' suste Frank. `Wacht tot ik met 'm gesproken
heb.'
's Middags schoot hij de sergeant- majoor aan en vroeg hoe dat zat met Toon:
of er werkelijk een aanvraag voor Hoorn in zee ging.
De majoor bevestigde dat. Morgen ging het papier naar het bataljon en
daar werd het zonder twijfel gecontra-signeerd en doorgezonden, want de
groot-majoor was altijd voor Hoorn. En wanneer het eenmaal bij de overste
was, kreeg niemand het meer ongedaan.
`Maar dat is toch te krankzinnig!' riep Frank. `Voor zoiets! Die man had
toch recht op vier dagen verlof extra.'
`Maar zonder verlof mag je in geen geval weg blijven', herinnerde de majoor.
`En Toon hád geen verlof.'
`Maar hoe vindt u zo'n optreden van de kapitein ? Is dat bevorderlijk voor de
goeie geest, waar ze 't altijd zo druk over hebben?'
De majoor haalde de schouders op.
"k Heb er niks in te zeggen,' antwoordde hij flegmatiek. `Dat zijn de kapitein z'n zaken.'
`Ik wil de kapitein spreken', zei Frank, `zo gauw mogelijk.'
`Schrijf maar een verzoekje.'
Maar de kapitein kwam juist aangewandeld. Hij zag er zielsvergenoegd uit,
vriendelijk en welwillend, als een braaf man, die goed gegeten heeft en met
heel de wereld in vrede leeft.
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Frank klampte hem aan: `Kapitein, zou ik u even kunnen spreken? 't Is wel
tegen de regels, dat zonder verzoekje te vragen, maar het is erg dringend.'
De kapitein glimlachte voorkomend.
`Wel, zo nauw neem ik 'et met een beschaafd mens niet, korporaal. Loop
maar even mee op, en vertel es, wat je op je hart hebt.'
Ze liepen samen de dorpsstraat in en Frank viel met de deur in huis: "t Is
over Toon van Duin, kaptein... u weet wel, die pas getrouwde kerel, die u
naar Hoorn wilt sturen.'
Het gelaat van de kompieskommandant werd een graadje minder vriendelijk. Langzaam zei hij: `Zozo... wou jij soms een goed woordje voor die schavuit doen?'
`Precies, kapitein. Kijk es hier: ik geef toe, dat hij u tevoren van z'n trouwerij op de hoogte had moeten brengen, en dat hij misschien ook geen telegram had moeten sturen op het laatste moment. En wat z'n straflijst betreft... nou... die schijnt dik in orde te zijn.'
`Inderdaad', viel de kapitein droog in.
`Maar de laatste straf is drie maanden geleden', herinnerde Frank. `In 't
vooruitzicht van z'n huwelijk is Toon voorzichtiger geworden. Hij heeft z'n
leven aardig gebeterd. En nou in eens Hoorn? Vindt u zelf ook niet dat dat
nog al rauw op z'n dak komt zo vlak na z'n huwelijk?'
`Ik heb 'em niet aangeraden om te trouwen.'
`Nee, maar hij is getrouwd. Binnenkort komt 'et eerste kindje. Als Toon
naar Hoorn gaat, krijgt z'n vrouw geen steun. Wat moet die dan beginnen?'
`Daar heb ik niks mee te maken', bromde kapitein Staak. `ik moet enkel zorgen voor de goede orde in mijn kompagnie.'
Frank vond dat een raar soort goede orde, maar dat zei hij niet. Hij zei: `Ik
kan me voorstellen, dat u die maatregel nodig vindt, kaptein. Maar nu alles weet, en er eens rustig over kunt denken... misschien zult u nu zachter
over het geval denken. Goeie god, zo erg is het nou toch waarachtig ook
niet, dat een soldaat een paar dagen verlof wil houen en in z'n angst, dat ze
ontgaan zullen, een beetje raar doet. Want meer is er toch niet aan de
hand, als je 't op de keper beschouwt.'
`Die Toon is een brutale rekel', snoof de kapitein. `D'r moet zo af en toe es
een voorbeeld gesteld worden.'
Even zweeg Frank om z'n antwoord beter tot z'n recht te laten komen. Daarop zei hij: `Ik vrees, kaptein, dat de publieke opinie uw voorbeeld slecht
gekozen zal vinden.'
De kapitein keek hem schichtig aan.
`De publieke opinie?' vroeg hij onzeker. `Wat publieke opinie?'
`Wel', antwoordde Frank, voelend, dat hij raak geschoten had, `de publieke
opinie... de mening van de mensen, die zo'n geval in de kranten lezen.'
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De kapitein zweeg. Frank ging rustig voort: `In deze tijd komen zulke dingen haast altijd in de krant en dit komt er vast in. Ik voel'et. Dat kan niet uit
blijven. En hogerhand is tegenwoordig buitengewoon, belachelijk gevoelig
voor de publieke opinie. Denk u es een burger in, die leest van zo'n geval:
een pas getrouwd man, weliswaar met een grote straflijst, maar die zich nou
net drie volle maanden goed gedragen heeft; een kindje op komst... en de
man naar Hoorn, de vrouw zonder steun. En dat allemaal, terwijl hij toch
eigenlijk niet meer vroeg, dan waarop hij recht had... al geef ik toe, dat de
manier, waarop hij zijn recht vroeg, niet sympathiek was. Denkt u niet, dat
de publieke opinie, die zo weinig voelt voor de engere vraagstukken van
discipline, heftig verontwaardigd zal zijn? Zo'n stukje gaat de pers door,
verzeilt onvermijdelijk op het ministerie van oorlog.., en daar houen ze d'r
niet van, dat het militairisme onnodig hatelijk wordt gemaakt. Nee, ik geloof, dat u er veel narigheid van beleven zult.'
Kapitein Staak was bleek geworden. Hij voelde, dat hij heimelijk bedreigd
werd, dat die korporaal een beetje chantage pleegde, spekuleerde op zijn
angst voor herrie, die de laatste kansen op bevordering zou bederven. En de
vent zou dat zaakje in de krant zetten en er lawaai over maken. Was ie in
Harderwijk ook niet bezig geweest en vaak met sukses ?
De kapitein kuchte verlegen. Frank wou het hem niet moeilijker maken dan
nodig was. Verzoenend zei hij: `U kunt een mooi gebaar maken, kapitein, en
juist in het belang van de tucht. Als u genade voor recht laat gelden, zult u
een type als Toon veel beter onder de duim houden dan wanneer u hem tot
wanhoop drijft. Het schijnt heus, dat die vent veel van zijn vrouw houdt.
Hij zit in doodsangst, dat ze onverzorgd alleen blijft. Als u zich menselijk
toont, verplicht u hem aan u, en de angst, die hij nou uitgestaan heeft, zal
hem wel geleerd hebben om geen gekke dingen meer te doen.'
Staak knikte, zuchtte, en zei: `Voor die redenering is wel iets te zeggen, ja,
dat moet ik bekennen. Och, wij soldaten worden zo licht hard, zie je. Ja... ik
geloof, dat je gelijk hebt in dit geval. Ik zal er nog es over denken en Toon
es bij me laten komen.'
`Daar ben ik blij om', zei Frank uit de grond van zijn hart; en met weer een
lichte dreiging in zijn stem, voegde hij er aan toe: "t Is in ieder geval beter,
dat Hoorn niet door gaat... voor alle partijen. Ik dank u wel voor het onderhoud, kapitein.'
`De moeite niet waard, korporaal. Goeie middag!'
Frank liep haastig naar huis om het goede nieuws te vertellen.
Nauwelijks had hij Toon verteld hoe de zaken stonden, of er kwam een ordonnans van het bureau, om de misdadiger te halen.
`Wees nou wijs, Toon', ried Frank. `Laat de nian zwammen en geef geen brutale antwoorden.'
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En ook Jan van Lith zei: `Hou je sjakies, Toontje. Laat die vent de keleira
krijgen! Geef 'em nou geen smoesie om weer te beginnen.'
Toon antwoordde niet, maar zijn donker gezicht gaf genoegzaam te kennen,
dat hij voor een verzoenende houding niet precies in de stemming was.
Maar tien minuten later kwam hij met vrolijk stralende ogen weer binnen
en vertelde wat verbaasd: `Hij is voor ze reet, hoor: 'k heb nou helemaal geen
straf gekregen. De rotzak praatte met me, of-t-ie m'n vader was!'
Jan van Lith gooide zijn kepi tegen de zolder en zette het schone en welbekende triomflied in:
`goor ze reet, voor ze reet,
Moor ze rooie reet!
goor ze rohohooie reet!'
En met eindeloze uithalen galmden alle aanwezigen het mee, geestdriftig en
verheugd, dat het gevaar voor Toon afgewend was. En opnieuw griezelden
ze voor die geheimzinnige korporaal, die het verstond met onbekende
machtsmiddelen zelfs een bloedlijer als deze kapitein Staak van z'n wraakplannen te doen afzien.
Genoeglijk gingen de dagen met de veldlegerdienst voor Frank voorbij. Hij
voelde zich zeldzaam behaaglijk tussen deze ruwe klanten, bruingeroosterd
en verweerd, gehard tegen alle vermoeienissen, met hun langzame, losse bewegingen als van lome, taaie dieren, die geen vermoeienis kenden, maar
zich toch liever niet al te zwaar inspanden. Hij leerde hun taal spreken en
hun moraal begrijpen en waarderen, zelfs al leek die aanvankelijk niet van bijster hoog gehalte. Hij begon te voelen, hoe ver de verwildering wel gaan moest,
als de hel eenmaal was losgebroken en de soldaat werkelijk de oorlog in ging.
Op een middag was hij thuis met een drietal zieken en Jan van Lith. De
jongens waren werkelijk beroerd, hoestten en voelden zich te koortsig zelfs
om met plezier te petoeten of te pinnen. Ze hingen lusteloos op hun stoelen
rond de kachel en keken naar de regen buiten, die zacht ritselend over de
vlierstruiken onder de ramen viel. Om twaalf uur kwam de boer binnen,
gooide zijn natte jas in een hoek en zei vergenoegd tegen z'n dochter: `Allee,
Anna, gooid'es een lekkere lap 'am in de pan... 'k Zijn gadvergeme nat tot
binnen in m'n doonder toe.'
Anna zette de pan op de kachel, gooide er een kluit reuzel in, terwijl de boer
op een stoel onder de schoorsteen ging staan en een formidabele ham naar
beneden haalde, waar hij een stuk of vier flinke lappen afsneed. Begerig keken de jongens toe, en toen de geur van de bradende ham zich door de kamer
verspreidde, slikten zij heftig het water weg, dat ononderbroken in hun
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mond liep. Ze vloekten van jaloezie en lust in het lekkere hapje en kauwden
triestig op hun kuch met margarine, die ze niet door hun gezwollen keel
konden krijgen. Frank was benieuwd, of de boer hun niet een hapje zou laten mee eten. Hij verwachtte het want hij kende de gulheid van de Brabantse boer uit langjarige ondervinding. Maar de oorlogsjaren hadden de
mensen veranderd. Misschien ook, was deze boer een vrek van nature, een
walgelijke egoïst. In ieder geval at hij met zijn dochter onder veel gesmak
de hele pan leeg en de versomberende soldaten kregen er geen vezeltje van.
'Zèg, boas', sprak Frank de boer in zijn eigen dialekt aan, `ge moes oons ok
moar es een stukske mee baten ete van die 'am... Me zijn ok meinsen, al
zouwd'et zo nie oan oons zége!'
De boer grinnikte.
`Da' zoude wel wille, manneke. Moar spek één 'am zijn tegewoordig een
bietje te kustelik om oan soldoate weg te geve.'
`Vreet jij je pens maar vol, hoor', riep Jan. `Wij zalle wel spuug inslikken.'
`Soldaten', hoonde een ander, `die bennen d'r om voor 'et spek van de boeren tegen de vijand te vechten, maar niet om 'et zelf op te vreten, wat jij,
hufter?'
De boer grijnsde breed, trok zich van de belediging niks aan, en smulde gulzig voort. Frank kreeg het land. Nors zei hij: `Verkoop me-n -een poar
poond vor de jonges.'
De boer keek hem bedenkelijk aan.
`Ge wit zeker nie, 'oe duur 'a tegewoorig die spulle zijn, kurreperoal ?' vroeg
hij slim. `In Tilburg 'emme ze flee week vier gulde vijf en seuvetig betoald
vor gewoon spek. Vier vijf-en-seuvetig vor een poond spek... dan 'oefde nie
te vroage'wad een poond 'am wel koste mot.
"Oeveul mot'er vor 'emme?' vroeg Frank, die de zieke kameraads wou trak-

teren.
De boer krabde zich achter het oor en keek es naar die verkwister van een
brigges, alsof ie wou schatten, hoe rijk hij wel was.
"t Is toch, gadverdomme, vor zieke soldoate!' riep Frank woedend. `Zijd'
een bietje meins, 'ee, boer!'
`Nou', antwoordde de boer nadenkend. `Omdá 't vor zieken is, za'k je dan
een poond afsnije vor vijf gulden 'alf!'
Jan van Lith sprong van zijn plaats op, en schreeuwde: `Je doet 'et niet, brigges! Laat die pestkerel vijf en een half maal de marinemoord steken, de gierige verdommeling... Ik barst nog liever asdat ik er een mond anzet!'
Frank wenkte met de hand, dat ie zich kalm zou houen.
`Ik zal een vijftiger betoale vor een poond', bood hij aan, maar de boer trok
een verongelijkt gezicht, en zei: `boar kan niks van komme... Da's toch
ommes gin prijs vor deze tijd... zijde nou 'eemoal benukt!'
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`Nou, dan nie!' schreeuwde Frank kwaad. 'Moar ge zult er spijt van 'emmen, oonbarm'artige flikker, mee j'w gesmokkelde varkes!... Oomt'ouw je
dag, boerke!'
De boer keek hem ongerust aan.
`Wa' meende?' vroeg hij wantrouwig.
`Niks', snauwde de korporaal. `Wacht moar es af, ge zul gaauw genog zien
wa'k gemeend'em!'
De boer likte het vet van zijn vingers, haalde de schouders op en zei lakoniek: `Ge kun noar de kloote loope... 'k 'Em niks mee je gezeever te stellen,
a'ge da'moar wit!'
Frank grinnikte en knipoogde tegen de soldaten, die . hem benieuwd aankeken. Toen de boer weer naar zijn werk was, hielden ze krijgsraad in de
schuur, en toen ze weer in de kamer kwamen, leken de zieken aanmerkelijk
opgeknapt. Hun ogen glinsterden en ze glimlachten stralend als had iemand

hun een blij geheim verteld.
In de nacht van zaterdag op zondag was er een geheimzinnig geritsel in de
buurt van de schoorsteen, maar de boer sliep cie vaste slaap der rechtvaardigen, en hij sliep nog, toen de mannen 's morgens heel vroeg de deur uit
gingen om in Oudenbosch op de eerste trein te stappen, of met de fiets naar
huis te rijden; de boer had hun gelijk gegeven: het was een vervelende
streek van de kapitein om ze deze keer niet 's zaterdags te laten vertrekken...
Maar toen hij 's zondagsmiddags zich en zijn dochter weer es wou trakteren
op een lekker stuk ham en spek, sloeg hij tot zijn onbeschrijfelijke schrik zijn
handen op een lege plaats: de schoorsteen was grondig geplunderd... Geen
velletje ham of spek of worst was er vergeten. Hij schreeuwde moord en
brand, vloekte dat het daverde, lasterde God en alle heiligen, zwoer bloedige wraak, en de buren kwamen verschrikt toelopen om te zien, wat er aan de
hand was. In zijn opwinding vertelde hij het, en vertelde ook, wat er die week
aan tafel gebeurd was, en dat die verdomde brigges natuurlijk de hand in die
diefstal had. Maar hij zou naar de majoor gaan, en es kijken of ie die verrekkeling niet in de kast kon krijgen! En hij bedaarde eerst een weinig, toen een van
de buren hem niet zonder leedvermaak er aan herinnerde, dat hij een beetje
voorzichtig moest zijn: niemand mocht spek en ham stelen natuurlijk, maar
er was ook nog zoiets als een verbod om varkens te slachten en vlees in
voorraad te hebben. De boer verbleekte. Hij beefde van woede en afschuw,
van machteloosheid en schaamte. Dat hadden de schoften natuurlijk vooruit
bedacht! Hij kon niet eens een klacht indienen! Razend schopte hij de stoelen door de kamer, vloekte nog erbarmelijker, en sloeg de porceleinen vaasjes van de schoorsteen, waaraan hij zijn hand wondde, en de ganse zondag
kwam hij niet meer tot bedaren.
De hele week door hadden de soldaten in het kwartier de mond vol over de
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onvergelijkelijke smaak van Brabantse ham en spek. Ze vroegen hem bij
iedere maaltijd of ie niks voor hen te koop had, want ze brulden van de lust
in die goddelijke lapjes varkensvlees. Hij trok allerlei lelijke gezichten, gromde binnensmonds bedreigingen en vloeken, en werd gulhartig uitgelachen.
Ze vroegen, waarom hij toch geen ham en spek meer at, en eindelijk barstte
hij verwoed los: 'Lillijke smerlappe van dieven, 'ouw je smoele dicht! Is 't
nog nie mooi genog, da' ge m'n'eele schouw leeg g'oald 'ed, sakkernondese
bandiete, schoelies, moordeneers... Verdomme nog toe... bekaant een 'alf
varke glad noar de mieter... Ge touwt er een oongeluk van kri ge!'
Frank sprong op.
'Wat?' brulde hij. `Hoor je dat, jongens? Die boerekaffer beschuldigt ons,
dat we z'n vuile rommel uit de schoorsteen gestolen hebben. Laten jullie dat
op je zitten ?'
`Om de bliksem niet!' schreeuwden de anderen. `Laat ie dat maar es bewijzen!'
`Breng me-n-es een vel modelpapier, Jan!' kommandeerde Frank. `Ja, in de
voorkamer op tafel ligt 'et... ik schrijf dadelijk een rapport aan de bataljonskommandant... Denk je dat ik me door de eerste de beste stomme boerehengst laat zeggen, dat ik een dief ben! Ik zag nog liever!... Hier dat papier!'
De soldaten kwamen schreeuwend en tierend om hem heen staan. De boer
werd bleek, en toen Frank zijn vulpen voor den dag haalde en begon te schrijven, vroeg hij angstig: 'Wa' goade doen, kurreperoal ?'
`Wel, ik ga natuurlijk de majoor op de hoogte brengen van je beschuldiging!'
snauwde Frank hem toe. `Denk jij, dat een Hollandse soldaat z'n eigen zo
maar laat zeggen, dat ie een dief is? Dat zal wel laat worden, vader! Mot jij
zelf maar es an de majoor gaan vertellen, hoe al die varkensdingen in je
schoorsteen verzeild geraakt zijn. Kan je nog plezier van beleven. Je weet
wat erop staat, niet, op smokkelarij van vlees? Drie maanden is 'et minste
wat ze in Breda geven!'
De jongens beaamden luidruchtig wat de brigges zei, en de boer werd van
bleek vaal in zijn gezicht. Hij begon te stotteren: 'Joa moar, joa moar... 'oor
nou es 'ier... zo is da' nou nie gemeend, 'ee! Luster nou es evetjes... 3
`Ja, hoor es', zei Frank kategorisch, `wij willen maar een ding van je weten:
beschuldig jij ons, dat we je spek en ham gestolen hebben, ja of nee?'
`Bel neenik!' riep het slachtoffer ontdaan. `Wie zèegt er nou zo iets? Ikke
toch zeker nie?'
`Nou!' riep Frank, `dan is 'et in orde... Leg dan niet te zeuren!'
`En trek zo'n benauwde postzegel niet!' gilde Jan van Lith. `Denk ie soms,
dat ik zin heb om m'n eigen een breuk met zeven schuiframen te lachen,
ouwe leverbeuling!...'
Alles lachte mee. Ook de boer, die de zweetdruppels van zijn voorhoofd
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veegde, beproefde een miserabel lachje. En toen ze weer vreedzaam aan tafel
zaten, begon Jan van Lith een fantastisch verhaal te vertellen van een operateur in Rotterdam.
`Da's een perfessor', beweerde hij, `en die vrijer is an 'et front in Frankrijk
geweest, en daar heeft ie speciaal harses geopereerd. Mensen, die gozer is zo
vies bij in 't open snijen van koppen. Maar laat er nou een poossie gelejen
een knul bij 'em kommen, die geregeld barstte van de pijn in z'n knar. Hij
was al bij alle kwakzalvers geweest, maar geen mens kon 'em d'r af helpen.
Nou, die perfessor in Rotterdam maakt z'n kop effe open, knijst 'et direkt en
zeit: Man d'r mekeert je eigelijk gezeid niks, maar je harses benne helemaal
vervuild... Je dient toch zeker niet in 'et veldleger?... Nee, dat deed ie niet.
Nou, zeit de dokter, weet je wat je doet? Laat die harses van jou maar een
poossie hier, dan zal ik ze wel es schoonmaken as ik tijd heb. Kom over een
dag of veertien maar werom, dan heb ik dat zakie wel voor mekaar gebokst...
Hij maakt die snuiter z'n kop weer dicht en die neemt de biggels... Afijn, de
perfessor maakt de harses schoon en legt ze netjes in een doossie in z'n kast.'
Hier snoot Jan zijn neus en keek es terzijde naar de boer, die hem half verbaasd, half ongelovig zat aan te gluren, en verbouwereerd zei: `Is da' nou
wezelijk woar, Jan?'
"k Zal dadelijk hier blind worden, as ik zit te liegen', verzekerde Jan, voorzichtigheidshalve op z'n elleboog kloppend.
`Wel, wel nog toe toch!' verbaasde de boer zich hoofdschuddend. 'Joa, joa,
de keunst goa wijd tegewoorig!'
`Daar ken je donder op zeggen', beaamde Jan en ging voort: `Nou, de perfessor wacht veertien dagen, een maand, en laat me nou die rotvent als maar
niet op kommen dagen! De dokter wist niet, wat ie ervan denken moest, tot
op een dag, daar loopt ie over de Coolsingel, en daar ziet ie me waarachtig
die kerel spankeren. Héééé! roept ie, wacht es effe, jij daar! Ben jij die gozer
niet, die een poossie gelejen z'n harses bij me gebracht heb om schoon te
maken ? Jewel, meheer, zeit ie. Jou lelijke lapswans, valt de dokter tegen em
uit. Waarom ben je nog niet gekommen om ze terug te halen? Ze leggen al
een half jaar voor je klaar... En wat denk je, dat die rotzak toen tegen 'em
zegt
0, zeit ie, perfessor, hou u ze zelf maar: ik ben nou boer in Brabant
geworren... ik heb ze nie meer nodig!'
Brullend gelach daverde door de kamer. De boer keek Jan aan met een vragend gezicht, begreep er niets van. Jan gilde van de pret, sprong om de tafel rond, schreeuwde: `Hij knijst et nog niet, de hufter... Héjje ooit zo'n
boerelul gezien? Yk lach mede ziekte!'
Langzaamaan scheen het tot de boer door te dringen, dat het hele verhaal
uitsluitend bedoeld was als een hoon voor hen, maar waar nou het sarkasme stak, wou hem niet recht duidelijk worden. Hij grinnikte met een versla?...
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gen gezicht mee, stopte zijn pijp, zuchtte, en brandde van verlangen om opheldering te vragen, maar hij was al zo vaak de dupe van de spotzieke soldaten geweest, dat hij het niet waagde en opstond om weg te gaan. Zijn peinzend gezicht wekte nog meer vreugde en hij liep naar buiten onder het
schallend gelach van de spotvogels, die hem nu dubbel te grazen hadden.
Jan van Lith had een goeie dag, vond hij, en hij zocht Anna op om haar voor
de zoveelste maal te verzekeren, dat hij haar lief had tot in het diepste putje
van zijn hart, en dat ze eenmaal bloedige tranen zou schreien, als ze hoorde,
dat die arme Jan z'n eigen verdaan had uit wanhoop over haar hardvochtigheid. Maar Anna was niet bang voor gewetenswroeging en schold hem de
huid vol, omdat hij een spekdief was, haar vader voor de gek hield, en dan
bij haar nog met praatjes aan dorst komen. Ze ruzieden een half uur aan een
stuk, tot Jan niet meer kon van het lachen en bij Frank binnen kwam zitten,
om hem nog een paar avonturen te vertellen, die hij op reis beleefd had... of
niet natuurlijk, zoals het slagwoord van de dag luidde.
De volgende morgen werd Jan door twee marechaussees binnengebracht.
Hij was in het verboden gebied gepakt. Een heel bijzondere gebeurtenis was
dat niet, want het gebeurde bijna elke dag, dat er soldaten van het bataljon
voor smokkelarij tegen de lamp liepen. Jan smokkelde al een paar jaar, en zijn
geluk was spreekwoordelijk geworden: nog nooit was hij gepakt of te laat
binnen gekomen, en toch was er ijverig genoeg op hem gelet. En nu bofte hij
nog, want hij was gepakt zonder smokkelwaar bij zich, en ze konden hem
dus alleen disciplinair straffen voor het verkeren in verboden terrein. Frank
was juist op het kompagniesbureau, toen Jan binnengebracht werd. De kapitein had er schik in, dat hij de schoelje eindelijk weer es een stevige douw kon
geven. Hij keek geweldig boos, maar in zijn mondhoeken trilde de glimlach
van voldaanheid. Die vervloekte brutale Van Lith zou ie er nou es in laten
luizen, dat ie paf stond.
Jan stond onverschillig voor hem en keek hem nijdig aan.
`Kijk me niet zo brutaal aan, kerel!' begon de kapitein op te stuiven.
`Heb ik m'n eigen smoel soms gemaakt?' vroeg Jan beleefd.
De kapitein ging niet op deze kwestie in. Hij wist bij ondervinding, dat je
Jan wel een snauw kon geven, maar dat hij altijd het laatste woord nam, wanneer je met hem ging twisten. En hij had hem nou veel te lekker te pakken
om zich op zijwegen te laten leiden.
`Zozo', kwam hij rustig, `dus ze hebben je nou toch eindelijk te grazen gekregen met je eeuwigdurende gesmokkel!'
'Wat?' blafte Jan, en kwam een stap dichter bij de tafel. 'Smokkelen? Wie
zegt er, dat ik gesmokkeld heb? Dat zou ik wel es iemand willen horen zeg
-gen!
Zal ik 'em zo z'n leugenachtige bek dicht rammen!'
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`Zeg, wil je je fatsoen wel es houen!' bulderde de kapitein. `Je staat hier niet
in de kroeg, ongelikte beer!'
`Nou, zeg u dan nie tegen me, da'k gesmokkeld heb! Ik heb ook me eergevoel!' insinueerde Jan.
Ploos en Frank schoten in een lach, maar de kapitein werd nog woedender
en stoof op: `En wat deed je daar dan in het verboden gebied, hè? Daar ging
je toch zeker niet heen om vliegen te vangen, wel?'
`Nee', antwoordde Jan in alle gemoedsrust, `an vliegen heb ie niks. ik waster heengegaan om blommetjes te plukken.'
De mond van de kapitein zakte open van verbazing om zo brutale leugens.
Jan zag met ontzetting dat zijn verhaal weinig geloof vond. En een verdrietige gewaarwording scheen hem te besluipen. Ernstig zei hij: `Ja, daar hoef u
nou niet zo'n bezopen gezicht voor te zetten. Ik vertel geen bonken! Zondag
zou ik met vrij van kantje gaan, en dan is me moeder jarig. Nou, dat mens is
gewoon stapel op blommetjes... en nou was ik daar op die hei an 't rondscharrelen om een mooi ruikertje bij mekaar te zoeken. Kon ik nou weten,
dat 'et daar verboje terrein was? Van smokkeldingen heb ik geen verstand,
hoor. Nou en toen hebben die mensegrijpers me meegenomen. Maar iedereen, die durft te zeggen, dat ik gesmokkeld heb, slaan ik z'n lampies dicht,
as ie dat maar onthoudt.'
De kapitein zat geslagen. Hij kon de eerste ogenblikken geen woorden vinden om uiting te geven aan zijn afschuw en verontwaardiging over zo ongehoorde verlakkerij. Eindelijk barstte hij uit: `Maar man, denk jij nou, dat er
iemand op de wereld bestaat, die gelooft, wat jij daar staat op te lepelen ? Je
bent gewoon krankzinnig!'
`Ken best zijn', bedacht Jan. `En dat zou geen wonder zijn ook! Jullie kennen
iedereen wel krankzinnig krijgen.'
`Hou, godverrrr, je kiezen op mekaar!' schreeuwde de kapitein wanhopig.
`Ook al goed', zei Jan berustend, `dan m'n kiezen maar op mekaar.'
De kapitein wiste zich het zweet van zijn voorhoofd. Z'n ogen puilden van
drift ver naar voren. Frank beet op zijn zakdoek en Ploos proestte achter zijn
hand. De sergeant- majoor zat met een gloeiend rooie kop over zijn papieren
gebogen. De twee marechaussees stonden stram, zonder een spier van hun gezichten te vertrekken. `Die waren te stom om te lachen', verzekerde Jan later.
Kapitein Staak dacht na. Hij voelde zich het lekkere hapje ontgaan. Als die
smeerlap van een kerel volhield, wat ie hier voor nonsens stond te vertellen,
was er eigenlijk niet veel tegen in te brengen. Hij had geen smokkelwaar bij
zich gehad, geen lege zak ook, en de politiemannen hadden ook nergens in
de buurt een spoor ervan gevonden.
`Dus jij houdt vol', vroeg hij grimmig, `dat je op die hei aan 't blommetjesplukken was? Dat durf jij waarachtig vol te houden?'
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Nou, da's toch niks bijzonders?' informeerde Jan. `Heb u dan geen moeder
gehad, waar je veel van gehouen heb?'
Staak sprong op, paars, schreeuwde: `Kerel, hou je bek dicht. Je maakt me
razend. Jij zou in staat zijn om iemand krankzinnig te maken!'
`Nou moe!' zei Jan lichtzinnig. `Voor zo'n beetje? Dan moesten de soldaten
toch zeker allang allemaal krankzinnig zijn!'
Staak begon gevaarlijk met zijn armen te zwaaien, en Frank was bang, dat ie
op Jan toe zou stuiven en hem te lijf gaan. Maar zo ver kwam het niet. Want
de kapitein liet zich terug vallen in zijn leunstoel, wiste opnieuw zijn nat
voorhoofd af en bleef even peinzend zitten. Blijkbaar begreep hij, dat de grote hap hem onherroepelijk ontging. En hij stelde zich met iets minder tevreden. Streng zei hij: `Van Lith, ik strafje met veertien dagen provoost, omdat
je aangetroffen bent in verboden terrein op een tijd, dat je in je kantonnement had behoren te zijn. Begrepen?'
Jan knikte.
`Nog iets te vragen?'
Een zonnige glimlach gleed over Jans rattengezicht.
`Jawel, kapitein.'
`Wat dan?'
`Kan 'et niet veranderd worden in veertien dagen extra verlof, kaptein, dan
zou ik u erg dankbaar zijn.'
De kapitein haalde de schouders op. `De vent is gek', oordeelde hij. `Sergeant van de week, breng die kerel naar de wacht en laat hem insluiten. Ingerukt jij.'
`Dank u beleefd,' zei Jan zachtaardig, maakte met veel kabaal rechtsomkeert
en marcheerde met de sergeant de deur uit, naar de provoost.
`Wat een ellendeling!' barstte de kompagnieskommandant uit, zodra de deur
achter de arrestant dicht gevallen was.
Toen zei Ploos: `Och, kapitein... een ellendeling?... U hebt te weinig gevoel
voor humor. Die vent is kostelijk.'
Minachtend keek de kapitein hem aan.
`U', zei hij uit de hoogte, `u hebt te weinig gevoel voor discipline.'
`Dat kan zijn', gaf Ploos boosaardig terug, `maar het is toch ondenkbaar, dat
een soldaat zo tegen mij op zou treden als Van Lith zoëven tegen u deed.'
De kapitein lachte schamper. Maar hij zweeg, stond op en ging weg. Zodra
hij de deur uit was, brak het bureau in lachen uit: ze hadden zich zo lang
moeten inhouden, en de klucht was zo mensonterend komiek geweest...
Toen Frank een paar dagen nadien korporaal van de wacht was, kwam hij
ook in de provoost. Dat was de zolder van een paardenstal. Het stonk er
adembenemend, en om bij de ladder te komen, moest je door de mest waden.
Op het smalle portaaltje boven was de gemeenschappelijke W.C.: niet meer
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dan een houten bril, die uitmondde boven de stal. Een zwijnentoestand.
Jan zat met drie andere gestraften heel gemoedelijk te kaarten onder het genot van een savviaantje. Hij verwelkomde zijn vriend luidruchtig en vroeg,
hoe hij vond, dat ie die sacherijnige kaptein op stang gejaagd had. Frank
lachte bij de herinnering.
`Ga je een zaterdag naar Amsterdam?' vroeg Jan.
`Vast!'
`Hoe laat?'
`Vijf uur met de trein.'
`Kijk dan naar me uit: reizen we tot Rotterdam samen.'
`Maar jij zit toch zaterdag nog in de petoet, jó!'
Jan haalde minachtend de schouders op.
`Wat geeft dat nou?' vroeg hij medelijdend. `Zaterdag reis ik met je mee,
gerust, let maar es op. Die petoet hier... dat is toch zeker een zeef. As ik 'et
er niet zo emmes had, was ik al lang weg geweest.'
En inderdaad vond Frank zaterdags zijn lichtzinnige kameraad aan het station, netjes opgedoft, gewassen en geschoren. Samen reisden ze tot Rotterdam, en bij het afscheid zei Frank: `Nou, tot ziens, Jan! Wanneer? Maandag
of zo?'
"t Zal wel effe later worre', grinnikte Jan. `Ik reken, dat ik maar helemaal
niet meer terug kom. Salu, zeg die kankerlijer gedag!'
En inderdaad kwam Jan 's maandags niet boven water en evenmin een der
volgende dagen. De kapitein vloekte erbarmelijk, gaf hem op als deserteur,
en hoopte hartelijk, dat hij in Rotterdam gegrepen zou worden, waarna hij
voorbeeldig zou worden gestraft. Maar Jan werd niet gegrepen.
En toen een veertien dagen later de jongens van een oefening thuiskwamen,
zat hij doodgemoedereerd bij de kachel, verfomfaaid, uitgehongerd, met een
blauw oog en builen overal, maar lachend met zijn eigen, ouwe, vrolijke,
ongedwongen lach, zijn lach van geestige straatjongen, waar Frank stiekem
zo veel van hield. Hij drukte hem de hand en vroeg, waar hij vandaan kwam
stuiven.
`Van Rotterdam natuurlijk!' lachte Jan. "k Moest van de grote honger wel
weer terugkomen. Me moeder verdomde-n-et netjes om me mee te laten
vreten van d'r rotbonnetjes en zonder die stinkdingen ken je in de stad helemaal niks meer krijgen. Nou, toen heb ik de kuiten maar weer genomen naar
hier toe. Maar eerst hebben we gisteren nog effe de blommetjes buiten gezet
op de Dijk. 'k Had nog een paar losse schrabbers over van 't smokkelen, en
die hebben we d'r gisteravond door gelapt.'
"k Kan 'et an je zien', meesmuilde Frank.
`Ach man, een keet gehad!' jubileerde Jan. `Gelachen! En schik gehad!... en

gezopen, man, gezopen! Bij de wilde spinnen af! En gevochten! Gevochten
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as leeuwen en beren... en lol! En op me sodeju gehad, kerel... een blauw oog
en al me ribben doen me zeer... en lol! Lol! 'k Heb me zowat te barsten gelachen !'
En hij lachte weer, en heel zijn gehavend gezicht straalde bij de herinnering
aan de geweldige lol, die hij gehad had, en Frank lachte mee, en vond, dat ie
z'n pret tamelijk duur betaald had met z'n murw geslagen korpus. Maar Jan
ontkende dat energiek: `Ben je belazerd.., wat geeft dat nou... dat hoort er
toch zeker bij!'
`En ben je al op 't bureau geweest?' vroeg Frank.
`Ja, 'k ben nog al rot!' insinueerde Jan. `Dan houen ze me zo vast!'
`Ezelskomijnekaaskop!' schold Frank nijdig. `Wil je wel es astebliksem maken, dat je je meldt! As de kaptein in de smiezen krijgt, dat je d'r bent, laat ie
je door een paar marechaussees halen en dan ben je pas goed bokkie. Voort! as je je eigen aanmeldt, wor je veel minder zwaar gedouwd! Ben je al es
eerder gedeserteerd?'
`Nee, jammer genog niet.'
`Dan gauw naar 't bureau... kom je d'r met een disciplinaire straf af. Vort,
de deur uit, scharminkel!'
En hij gooide Jan ondanks zijn protesten de straat op. En die volgde toen de
raad maar, meldde zich, werd onbarmhartig stijf gevloekt, trok een deemoedig gezicht en zat even later met vier dagen cachot weer op de zolder van de
paardenstal: hij zou er nog wel nader van horen; die vier dagen waren voor
zijn uitbreken.
Er begonnen zonderlinge, verontrustende berichten te lopen. Duitsland
wou iets van Nederland gedaan hebben, eiste doortocht voor sommige dingen over Venlo en Helmond. En Nederland kon dat niet toestaan zonder zijn
neutraliteit te schenden. Duitsland zette een grote mond op, wanhopig door
de positie zijner legers in Noord-Frankrijk en de algemeen al dreigender
wordende toestand. Elke dag werden de berichten ernstiger. De kapitein
liep rond met een angstig vertrokken gezicht. De majoor leek meer versteend dan ooit. Oorlogsgerucht was in de lucht.
En plotseling kwam het ontstellende: alle verloven werden ingetrokken, de
verlofgangers, ook de officieren telegrafisch terug geroepen. Dat zag er dreigend uit. Alles werd gereed gemaakt om de verschillende onderdelen te doen
terugtrekken op hun oorlogsbestemming.
's Zondags moest alles in het kantonnement blijven. Veel vrouwen kwamen
hun mannen opzoeken. 's Avonds gingen zij schreiend weer heen, bang voor
de onheilen, die komen konden. Nog nooit was de toestand zo dreigend geweest zei iedereen, en de kranten schreven weinig opwekkend.
Jan van Lith liep weer vrij rond, in afwachting wat er over hem beslist zou
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worden door de regimentskommandant, die zijn geval in handen had. En
's maandags werd hij plotseling gehaald en weer in de petoet gestopt.
Hij moest voor drie maanden naar de strafklas in Hoorn.
Dinsdagmorgens werd Frank van Wezel op het kompagniesbureau geroepen.
`Korporaal', zei de kapitein op zijn gewone vriendelijke toon, `ik heb een
baantje voor je, dat je wel bevallen zal: je kunt Jan van Lith naar Hoorn
brengen. Ik heb jou daarvoor uitgekozen, omdat je dan een nacht in je huis
kunt zijn, want in één dag heen en weer gaat niet. En ik dacht zo: nou alle
verloven ingetrokken zijn, zal je wel blij wezen, asje es een avond en een dag
thuis kunt zijn. Je hoeft ook de eerste gelegenheid niet te nemen, hoor.'
Frank was inderdaad blij met dit buitenkansje.
"t Is erg vriendelijk van u, kaptein', zei hij dankbaar. `En wanneer moet 'et
gebeuren?'
`Morgen met de eerste trein vertrekken. Van middag met Van Lith inspektie maken voor de foerier, want dat heer moet daar met een volledige uitrusting aankomen, en d'r zal wel het een en ander aan ontbreken. Maar...
eh... je moet twee soldaten meenemen.'
`Maar dat kan ik toch best alleen af, kaptein!'
`Nee... de zaak is deze: Van Lith heeft erop gesnoefd, dat ie onderweg de
benen neemt. Daarom moet je twee soldaten met geladen geweer meenemen, en zodra die gaat lopen, laat je 'm neerschieten.'
Franks gezicht betrok. De aardigheid was van het reisje af. Hij dacht na.
Toen zei hij: `Laat ik eerst es met Jan praten, kaptein. As ie werkelijk van
plan is om onderweg te vluchten, laat ik 'et liever aan een ander over as u
het goed vindt. Ik ben al die tijd met 'em in 't zelfde kwartier geweest en ik
mag 'em nog al lijen.'
De kapitein haalde de schouders op.
'Ga je gang maar', zei hij. `Maar je denkt toch zeker niet, dat die fielt tegen
jou de waarheid zal zeggen?'
Frank liet zich naar de provoost brengen en vond Jan luidruchtig zingende
van meneer de graaf, die zei: `laat mijn dat lijk nog eens aanschouwen', waarop hij zijn sabel van zijn linkerzij trok en zichzelf bij 't lijk ter neder stak...
Frank kende het dwaze liedje en lachte, in weerwil van zijn trieste stemming.
`Hallo, brigges!' begroette Jan hem, toen hij zijn mond weer vrij had. `Wat
kom je doen? Hej je al gehoord, dat ik naar Hoorn ga? Sergeant Dinges,
hoe-hiet-ie-ook-weer, de grijze duif, je weet wel, die brengt me morgen
weg. Maar ik smeer 'em... zo vast as een huis!'
`En as ie dan op je schiet?' vroeg Frank.
Jan lachte smalend.
`Mot ie maar es proberen. Je snapt toch zeker, da'k op een vol station de big259

gels neem!! Mot ie me maar tussen de mensen uitpikken as-tie 'et lef heb.'
Toen zei Frank: `Je ben abuis, Jan: ik breng je naar Hoorn.'
Jans mond zakte van verbazing open.
'Jij?' vroeg hij toen. `Mot jij me wegbrengen ?... Nee, die is zuiver!'
En hij vond het zo overdreven komiek, dat hij schaterend begon te lachen.
`Wel', vervolgde Frank, `en nou ben ik gekomen om je eerlijk te vragen, wat
je van plan bent. As je met alle geweld weg wil lopen, dan laat ik een ander
in mijn plaats gaan, zie je, want ik zou toch niet op je schieten, en voor jou
straf oplopen, daar voel ik ook niet veel voor. Zeg dus maar ronduit en as
vriend, wat je doet.'
Jan keek verontwaardigd.
`Ben je nou een haartje bedonderd?' informeerde hij. `As jij meegaat, dan
loop ik natuurlijk niet weg. 'k Zou 'et alleen gedaan hebben om die grijze
lamstraal te kankeren. Maar met jou ga ik as een lammetje naar Hoorn, maak
je maar niks te sappel.'
`Je hand erop!' zei Frank en Jan drukte hem stevig de hand, zonder aarzelen.
`In orde', lachte Frank. `Morgenochtend gaan we samen op stap. 'k Heb et
al nagekeken: we moeten in Amsterdam maar even vijf uren wachten. Gaan
we bij m'n vrouw koffie drinken en een lollige middag d'rvan maken. Goed?'
`Tof!' riep Jan. `Je kan d'r op rekenen, hoor! Alles kits, kindje in de kolen,
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Na deze raadselachtige bevestiging stapte Frank de provoost weer uit en
ging de kapitein verslag doen van zijn onderhoud met de arrestant.
Staak keek bedenkelijk.
`Vertrouw jij dat heer?' vroeg hij.
`Ja, kaptein, anders zou ik u vragen een ander te nemen.'
`Nou, je moet 'et zelf weten, korporaal', vond de kapitein. `In ieder geval
neem je je geweer met vijf scherpe patronen geladen mee, en je blaast 'em
omver, zodra die aanstalten maakt om de plaat te poetsen. Onder die voorwaarden kun je alleen met 'em reizen.'
`In orde, kaptein', beloofde Frank.
's Middags werd Jan uit de provoost gehaald en moest in tegenwoordigheid
van de korporaal- geleider, die hem naar zijn straf-oord brengen zou, inspektie maken voor de foerier in de rustkamer. Jan had zijn hele hebben en houen
bij zich en het zag er magertjes uit. De foerier keek er met wantrouwende
ogen naar en schudde bedenkelijk en ontevreden het hoofd. Maar hij zei
niets en ging achter zijn tafeltje zitten om met de kledinglijst van de gestrafte voor zich zijn bezittingen te kontroleren. Jan stond onverschillig voor de
tafel, wachtend op de pijnlijke vragen, die aanstonds komen zouden.
`Nou', begon de foerier, 'dan zullen we maar es zien, of er soms iets mankeert, Jan.'
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`Wel ja, foerier', zei Jan goedig. `Laten we dat es hebben.'
De foerier las op: `Twee grijze jassen.'
"k Heb er maar een', lei Jan zonder hatelijkheid, maar ook zonder schaamte
uit.
Verwonderd keek de meerdere op.
`En de andere dan?' vroeg hij streng.
Frank van Wezel dacht aan de beruchte pin- avonden, maar hij zweeg en Jan zei
zonder blikken of blozen, gelaten en rustig: `Die hebben ze van me gestolen,
de vuile keleiradieven.'
De foerier keek hem even aan, zuchtte en noteerde, dat er een grijze jas
ontbrak.
`Twee grijze broeken.'
"k Heb er maar een.'
`Je hebt er toch twee gehad?'
`Dat zal wel, as et daar staat', meende Jan goedgelovig.
`En waar is de tweede dan?'
`Die is pissen.'
Frank draaide zich halverwege om. De foerier keek dreigend, leek te zullen
gaan bulderen, maar bedacht nog bijtijds, wie hij voor zich had, en zweeg,
noteerde de verdwenen broek, die in zijn eentje kleine boodschappen was
gaan doen. De soldaat, die op de rustkamer een inderdaad zeer rustig bestaan placht te leiden, begon hard te lachen, onbetamelijk. De foerier keek
hem vernietigend aan. De soldaat verslikte zich, kreeg de hik, en begon
ijverig in een kist met sokken te zoeken. Jan keek onschuldig van de een naar
de ander zonder te begrijpen, waarom ze allemaal zo raar deden bij zijn toch
waarlijk niet opzienbarende mededelingen.
`Drie hemden.'
"k Heb er maar een.'
De foerier noteerde, zonder meer te vragen naar de oorzaken van het verdwijnen der twee andere. Zo ging het voort. Jan had van alles nog precies een
stuk: dat wat hij droeg. Al het andere was verdonkeremaand, verkocht,
weggegeven, vergokt. En wat hij nog had, was niet veel zaaks. Z'n geweer
was onbruikbaar; hij begon dadelijk aan een ingewikkelde uitleg: het was
van begin af aan een kreng geweest, op de Hembrug zat een stel knoeiers,
dat nog geen riek behoorlijk kon afleveren. Z'n bajonet was op geheimzinnige manier bij een velddienstoefening verdwenen, al anderhalf jaar geleden;
hij had het opgegeven, maar ze hadden hem nooit een nieuwe uitgereikt, de
rotzakken. Z'n pioniersschop zat gebroken in het foedraal; daar begreep hij
nou helemaal niks van: hij had 'em nieuw gekregen, en 'em nooit gebruikt,
hoe was 't godsterwereld mogelijk, dat zo'n pestding uit z'n eigen kapot
ging? Kon je meteen es zien, wat een vullisrommel ze de Hollandse soldaat
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in z'n poten stopten! Je hield kompleet je hart vast, as je d'r an dacht, dat 'et
es echt op knokken zou uitdraaien! Zelfs de foerier moest ten slotte glimlachen om de vreemdsoortige uitleggingen van de afwezigheid of de desolate
staat van Jans uitrustingsstukken. Geduldig noteerde hij de afwezigheid van
het een, de onbruikbaarheid van het andere. En Jans uitrusting werd geheel
aangevuld, zoals de reglementen dat vereisten voor iemand, die in Hoorn
kwam. an keek verrukt naar zijn nieuwe kleding, die een aanzienlijke stapel
voor zijn voeten begon te vormen. Hij knipoogde tegen Frank en waarschijnlijk doemden glanzende visioenen op van voordelige transacties met
kooplustige kameraden of burgers, of berekende hij, hoeveel hij wel verliezen
kon aan de pintafel, eer hij op rekening moest gaan spelen. En de foerier
deelde hem mede, dat hij naar Hoorn ging met een schuld van iets meer dan
honderd vijf en zeventig gulden; die som moest hij inverdienen met kortingen op zijn traktement, tenzij hij er de voorkeur aan gaf, het in eens te betalen. Jan greep in de binnenzak van zijn tuniek.
`Hoeveel zei je dat 'et was?' vroeg hij veelbelovend.
De foerier keek hem verbijsterd aan.
`Nou ja, 't hoeft op geen cent precies te zijn!' zei Jan tegemoetkomend.
`Een dikke honderd vijf en zeventig piek', zei- de verblufte foerier.
Jan bracht een paar verfrommelde prentbriefkaarten te voorschijn, keek er
triestig naar, voelde nog eens in zijn binnenzak, zei toen deftig: `Nee, foerier, 'et schikt me op 'et ogenblik niet... maar ik zal morgen even bij m'n
bankier aanlopen hoor, en dan komt dat nakie best in orde.'
`Stik, brutale donderhond', vloekte de foerier, rood van schaamte, omdat
hij er nog ingevlogen was ook.
`Je zuster in d'r blote broek!' verdedigde Jan zich, verborgen rijmend.
`Hou je bek, kerel, of ik slinger je nog op de bon ook!'
`Ik laat me niet uitvloeken!' stoof Jan giftig, `en zeker niet door zo'n lullig
endje foerier!'
Zuchtend keek de foerier naar Frank, haalde de schouders op, en zei tot de
soldaat van de wacht: `Breng dat stuk falderappes maar weer naar de provoost.'
`De keleira!' zei Jan in 't algemeen onder het weg gaan, en toen de deur
achter hem toeviel, barstte de foerier in een zenuwachtige lach uit.
`Zo'n stuk schorum!' raasde hij. `Zou je je niet kleureblind lachen?'
Over de schadepost voor het rijk werd niet verder gesproken; dat was van
geen belang: de schuld stond geboekt en zou van Jans traktement worden
ingehouden, ongeveer een dubbeltje per dag... over een jaar of vijf, zes zou
het dus wel aanbetaald zijn, als er zich geen nieuwe katastrofen voordeden
met kaarten of zo.
De volgende morgen kwam Jan om half zeven in het kwartier, luidruchtiger
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dan ooit, volstrekt niet onder de indruk van het feit, dat hij naar de strafklas
ging. De geweldige bult van zijn volledige uitrusting amuseerde hem bovenmate. Samen met Frank, die zijn koppel om had en zijn geweer aan de
schouder droeg, liep hij het stille dorp uit naar het stationnetje.
`Waarom heb je je spuit meegenomen, brigges?'
`Om je dood te schieten as je probeert weg te lopen', antwoordde Frank op
sombere toon. `Wees voorzichtig, nietswaardige: doe geen verdachte pas
zijwaarts of ik blaas vastberaden je ellendig levenslichie uit.'
`Verrek!' verbaasde Jan zich. `Is dat ding gelajen ?'
`Ben jij van God verlaten?' riep Frank verontwaardigd uit. `Op reis een geladen geweer meenemen? Hoe krijg je 't in je gekke harses? Motten d'r
soms ongelukken gebeuren?'
En ze lachten samen, dat ze schudden.
Het was een zonnige, koude voorjaarsmorgen, en over de bossen hingen
lichte nevels. De twee kameraden praatten honderd uit. Jan was uitgelaten
als een schooljongen, die een vacantiereisje maakt en even weetgierig. Hij
informeerde wat angstig naar Franks vrouw.
`Zeker een reuzedeftige dame?' veronderstelde hij schichtig. `Zou ze 't goed
vinden, dat je zo'n stuk geteisém meebrengt?'
Frank meende, dat het wel mee zou vallen: hij had Cor al veel van Jan en
zijn streken verteld en zij was razend nieuwsgierig, dat nummer te leren
kennen.
`Zou je in een stemming zijn om wat te zingen vanmiddag?' vroeg Frank.
`M'n vrouw is dol op zingen, en as je ze een paar van je balladen voorkweelt,
steel je z6 d'r hart.'
Jan keek gevleid: `Waarom zou ik niet zingen?' vroeg hij verwonderd. `Man,
ik zal zingen, dat de melk bij de buren zuur wordt. Ben je niet bang,
dat je wijf d'r met me van door sjeest, as ik van die emmese liedjes voordraag?'
`Zou jij een vriend met z'n vrouw bedriegen?' vroeg Frank verontwaardigd.
`Waarom niet?' informeerde Jan zakelijk. `Met tien vrouwen as ie ze had.'
`Jan, je bent een slecht kereltje, vrees ik', zei Frank met een bedroefd gezicht. `Je hebt geen grein moraliteitsgevoel. Schaam je.'
`As ik weer es tijd heb, hoor', beloofde Jan vlot.
En hij begon liefdesavonturen te vertellen, waarvan Frank de haren te berge
rezen. In Den Bosch kregen ze gezelschap van een jeugdig sergeant, die niet
helemaal nuchter was. Blijkbaar hadden ze een of andere fuif gehad, die de
ganse nacht door geduurd had. De onderofficier schudde meewarig het
hoofd, toen hij het doel van de reis had uitgevist, en begon zeer energieke
anti-militairistische theoriën te verkondigen in uitgezochte veldlegertermen. Waarna hij eensklaps in een lach schoot en vertrouwelijk naar zijn reis263

genoten overboog, getroffen door een plots opduikende herinnering. Hij
deed een ietwat verward verhaal over de manier, waarop hij uitgekozen
was om schrijversdiensten te vervullen bij de keuring. Fantastische dagen
waren dat geweest. Hij en een kameraad hadden goud verdiend. En op een
heel ongezochte en prettige manier. Ze hadden er een geheim zaakje van
gemaakt samen: wie ingelicht was, kwam bij hen, schokte honderd of twee
honderd gulden, en werd afgekeurd.
`Hoe ken dat nou?' riep Jan verbaasd en ongelovig. `Je had die dokters toch
niet an een touwetje!'
`Nee', grinnikte de sergeant, `maar ik had 'et boek voor me, waar achter de
namen geschikt of ongeschikt ingevuld moest worden. Snap je? De dokter
riep dat achter z'n scherm vandaan, met de naam van de man erbij. En ik kon
toch zeker invullen wat ik wou? Of denk je soms, dat zo'n pil van al die
kerels de namen onthouen kan, of-t-ie ze goed- of afgekeurd heeft?'
Jan sprong van zijn bank op, zwaaide met zijn armen, één en al opwinding.
`Wat. een keleiralijers!' riep hij woest. `God zamme in me buik bijten, wat
een smeerkezen! En de arme donders dan? Heb je d'r nooit es een arme sodemieter doorgeholpen, die 'et je voor niks vroeg?'
De sergeant gaf te kennen, dat `de arme sodemieters' nooit bij hem waren
komen vragen. Maar 't was een gouwe tijd geweest. Ze hadden geld ver
modder, meneertje, en hij hoopte hartelijk, dat er gauw weer es wat-dienas
te keuren zou vallen.
`Pokkebende!' raasde Jan. `Je ben 'et doodschoppe niet waard, ellendeling,
klodder gewerevet!'
`Zeg es even, klassiaan!' viel de sergeant uit. `Een beetje meer respekt hè?
Je moet niet vergeten tegen wie je spreekt!'
Jan begon luidruchtig te lachen en duwde het sergeantje zijn vuist onder de
neus.
`Stukkie vuil!' hoonde hij. `Wat let me of ik mik je 't raam uit. Nogal een
lekker ding om respekt voor te hebben. `k Heb voor geen ene sergeant respekt, maar voor jou zeker niet, druif, oplichter, end schorremorrie!'
De sergeant werd er bijna nuchter van. Hij had gedacht bij deze twee toffe
jongens een reuzensukses te hebben met zijn verhaal en nou zat de een hem
strak aan te kijken en de ander presenteerde hem het raam uit te smijten.
Hij zweeg mokkend, haalde een sigarettenkoker te voorschijn, stak op en
presenteerde toen Jan een blazertje.
`Merci!' weerde die af. `Ik sterf liever een natuurlijke dood. God weet heb je
die betaald met de bloedcenten van een arme bliksem, die voor jou plezier
op is motten komen.'
`Maar dat kan immers niet!' wou de beledigde uitleggen.
Doch hij kwam niet verder, want Jan hield hem nu zijn vuist vlak onder de
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ogen en dreigde: `Hou je ongeluksklep dicht, driemaal binnenstebuitengekeerd boereboterhammezakkie, of ik sla je zo rot as een mispel!'
Het bevel was duidelijk. En het werd stipt opgevolgd. Zwijgend zat de ontnuchterde jeugdige onderofficier uit het raampje te kijken, mokkend en ongerust. Toen ze Utrecht naderden, zei hij ineens joviaal: `Zeg lui... jullie
houen je mond dicht, nietwaar?'
Frank keek hem medelijdend aan, en Jan schreeuwde: `We zijn allemaal geen
vuile verrajers, al dragen we net zo'n stinkuniform as jij! Ik zou jou wel es op
de Dijk willen ontmoeten, schuim van de natie. Hè, wat zou ik je dan op je
verdommenis spelen. Want ik lus je rauw, hoor, op me nuchtere maag!'
Zijn schelle jongensstem schreeuwde de bedreiging zo fel uit, dat de sergeant in mekaar kromp en niets meer zei. In Utrecht sprong hij uit de coupé, nog eer de trein geheel stond. Jan lachte, dat de tranen hem over de
wangen liepen. Hij was zijn woede weer helemaal vergeten en verheugde
zich enkel nog over het onmiskenbare sukses van zijn gepeperde dreigementen. Een paar ongemeen vervuilde vestingartilleristen vervingen de
fattige sergeant. Ze keken es naar Jan en zijn zware uitrusting, naar de brigges met zijn koppel en geweer, en de ene informeerde deskundig: 'Hoorn?'
`Jij mot prijsraadseloplosser van je vak worden', snauwde Jan. `Ken je je rijk
raaien!'
`Nou, vreet me maar niet op, kleine drol!' lachte de kanonnier, goedig. 'ik
weet er alles van, hoor... ook drie maandjes opgeknapt in dat stinkende gat!'
Jan werd een en al belangstelling.
"t Is-t -er zeker een toffe boel, niet?' vroeg hij. `Met al die linke gozers daar
bij mekaar?'
De ander keek hem meewarig aan.
`Dat zajje gauw genog anders leren, knapie!' zei hij hoofdschuddend. `Ze halen daar de streken d'r wel uit... Teminste zolang je d'r ben. Een origineel
pestleven heb je d'r!'
Jans gezicht betrok.
`Vertel d'r es wat van?' vroeg hij.
`Ach, man, je hebt er niks in te brengen!' deelde de ander mee. `Sta jij daar
maar gerust in de houding van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, en zet
geen poot scheef, want je hebt zo een douw, en geen kleintje ook. En iedere
keer as je de petoet in draait, beginnen je drie maanden van voren af an. En
liefelijke marsjes, van vijfendertig, veertig kilometer... voor en achter je
mensengrijpers te paard, met gelajen karabijnen en wie weg wil lopen...
pang... een grauwe urret in ze bast... en van vroeg tot laat tandakken op de
binnenplaas, exerceren, oefeningen met 't geweer tot je tong op je knieën
hangt. De eerste maand geen minuut vrij... en as je erg braaf bent de tweede
een half avondje in de week. Maar laat er dan geen stofje op je schoenen zit265

ten of op je kleren of onder je krib. Nee, man, dat is daar geen leven.., ik
mot er tenminste een grote poep van laten, dat ken ik je wel vertellen.'
Jan keek Frank met grote ogen aan. Dat was heel iets anders dan ie zich
voorgesteld had. Hij had eigenlijk gedacht, dat daar in Hoorn met zo'n stel
lollige boeven bij mekaar, de hele dag niet anders gedaan werd dan grappen
uithalen, officieren het leven ondraaglijk maken en relletjes uitlokken. En
daar zat me daar een grote, onverschillige kerel, en die had de angst in z'n
ogen voor het ellendige leven in Hoorn. Maar spoedig troostte hij zich:
misschien was die vent van nature niet veel zaaks... 't zou wel loslopen...
hij zou er wel een paar maats van z'n eigen kaliber vinden. En hij antwoordde al monterder op de vragen der vestingartilleristen, die weten wouen, wat
ie eigenlijk op z'n kerfstok had. Het ene verhaal lokte het andere uit, en
spoedig zaten ze met zijn vieren te brullen van het lachen om de eeuwigdurende onzin, die in het leger overal en ten allen tijde door iedereen werd uit
hadden ze bij het fort nog een heel magazijn leeggehaald, koffie--gehald.Ps
bonen en thee en vlees en suiker en erwten en bonen en meel, enfin, de hele
rataplan... en de schildwacht had niks gehoord of gezien. Looie pijpen, samen delen natuurlijk, maar geen spoortje van een bewijssie, tegen niemand
... en toch moesten ze de boel met paard en wagen weggehaald hebben. En
de mooiste grap, die ze ooit gehoord hadden, was verleden week in de buurt
van Zeist gebeurd. Toen ze erop zinspeelden, rolden de artilleristen al tegen
mekaar aan van het lachen. Onder hikken en stotteren brachten ze dan de
geschiedenis er ten slotte uit: Laat op de avond, het was pikkedonker, kwam
een kapitein op de fiets, met een sterke karbidlantaarn een bosweg af en ontmoette een infanterist. De soldaat salueerde niet. De kapitein was naar gewoonte tot in het diepst van zijn martiale ziel geschokt geweest, afgestapt
en op de onverlaat toegestapt. Die beweerde, dat hij niet had kunnen zien,
dat er achter dat verblindende licht een kapitein zat. Maar de kapitein nam
met dat smoesje geen genoegen. Hij was een strateeg en wou de listigaard
in zijn eigen netten vangen.
`Asjeblieft!' zei hij. `Jij stapt op mijn fiets, rijdt vijftig meter terug en komt
dan op me toe:. ik wil wel es zien, of ik niet kan konstateren dat er een gewone soldaat op zit.'
`Best, kapitein', zegt de vent, neemt de fiets en rijdt ermee weg.
En hij vergat om te keren en is sedert dien nooit meer gezien. En de slimme
kapitein was zijn karretje kwijt. En de sufferd kende de soldaat niet eens!

En dan zeggen ze nog, dat je hersens moet hebben om kapitein te worden!
Maar wat een kranig stukkie infanterist! Een vent om je spuit voor te eresenteren !
Ze lachten gevieren tot ze niet meer konden. Meerdere drama's werden
verteld van officieren, die in de misère raakten door hun bespottelijke zucht
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om gegroet te worden. Al de wraakzucht van de Hollandse soldaat, die er
met zijn nuchtere gezicht niet bij kan, waarom ie alle sterren en strepen die
hij tegenkomt eerbiedig en krijgshaftig moet groeten, sprak uit deze komische geschiedenissen. Een officiertje in Amsterdam was door burgers ongeveer tot puinpoeier geslagen, omdat hij een ouwe landstormer aanhield en
wou rapporteren voor niet groeten. Hoera voor die burgers! Moest zo'n
snotdolf z'n kakkie maar ophouden! Een luitenant ter zee zoveelste klas,
met een miserabel gouwen biessie op z'n mouw, had een vader van vier kinderen, die met heel z'n gezin liep te wandelen, midden in de Kalverstraat teruggeroepen en gevraagd, waarom hij niet groette. De soldaat had hem verbaasd aangekeken, en gevraagd of ie dan niet van de brandweer was. De hoge mieter had woedend gebriest: `Nee, ik ben luitenant ter zee zoveelste
klas!' En toen had de soldaat z'n eigen omgekeerd, terwijl hij in alle gemoedsrust als zijn mening te kennen gaf: `Mot je zien, dat je dat blijft: 't is een
goed baantje!' Wat een prachtmensen had je toch in het Nederlandse leger!
Maar ze dienden allemaal in nederige rangen, helaas! In Utrecht had je een
kapitein, die liep er speciaal op om niet-groeters d'r in te luizen. As je 'm
zonder groeten voorbij liep, riep ie je terug, en as je dan dadelijk excuses begon te maken van dat je 'm niet gezien had en zo, dan lachte de vuilak vriendelijk en zei, dat ie je daar helemaal niet voor terug riep, dat 'et 'em niks kon
schelen al salueerde d'r geen kip meer. En in welke kazerne je lag. 0, dan
kon je net een boodschap voor 'em doen: dit brieffie aan de kommandant
van de wacht geven. Natuurlijk wou je voor zo'n toffe kapitein graag wat
doen, en as je dan je brieffie overgegeven had, was 'et een bevel aan de
wachtkommandant om `brenger dezes' in arrest te stellen tot nadere beslissing door de kompagnieskommandant. En dan zwaaide je met een plof de
petoet in! Goeie morgen! De zenuwekankertjes in z'n ingewanden zou de
vuile luizebos krijgen! Wat een gemeen sekreet, om met die pestbrieffies in
z'n zak te lopen! Wat een smerige huichelaar! Maar een paar weken geleden was ie tegen de lamp gelopen. Zo'n grote huzaar had ie 'et ook willen
lappen, maar die kende toevallig de truuk, en die lachte-n-em uit, scheurde
het papiertje voor zijn lelijke ogen in snippers, sloeg 'em de kepi over z'n
neus en nam de kuiten. Een goeie les voor de keleiralijer. En dan was er in
Amersfoort ook zo'n salueerwellusteling geweest... die hadden ze vies tuk
gehad! Die had een gebrekkige vrouw, waar ie 's avonds altijd een blokkie
mee om liep, voetje voor voetje aan z'n arm. En op een avond had de halve
kompie een afspraak gemaakt. Amper was de kapitein een dertig meter van
z'n huis, of daar kwam een soldaat aan en salueerde stram. De kaptein was
een modelman, liet zijn vrouw even los en salueerde terug. Tien meter verder was er weer een groeter, en weer moest de kapitein z'n vrouw even loslaten om terug te groeten. Enzovoort. Elke twintig, dertig meter werd ie ge267

groet en d'r kwam geen end aan de wandeling. De jongens lachten d'r eigen
misselijk, en de kapitein kwam niet vooruit. En as ze 't niet gelaten hadden
voor dat stakkerige wijffie van 'em, liep ie nou misschien nog op dat blokkie.
Frank lachte mee om al die geschiedenissen, die voor zijn part niet eens allemaal precies waar gebeurd mochten zijn, maar die toch aantoonden, hoe diep
de weerzin er bij de militairen inzat tegen die zinloze fratsen van dat salueren voor allemaal onbekende grootheden. En het was eigenlijk zo'n bespottelijke kleinigheid, van zo miniem belang, van volstrekt geen werkelijke betekenis! Een verstandig man had het allang afgeschaft, zodra er tegenzin
bleek te bestaan. Maar het systeem scheen te eisen, datje alles wat aanstoot,
ergernis en afkeer kon wekken, juist heftig in stand trachtte te houden, met
een volharding, of dáár een eventuele oorlog nu precies mee gewonnen
moest worden. Het was een van die ergerlijke kleinigheden, waarmee de
machthebbers hun onbevoegdheid tot het uitoefenen van gezag onweerlegbaar aantoonden. Het systeem van Feber, die dreigde elke soldaat die hem
met groeten lastig viel, een blauw oog te slaan, leek logischer, en menselijker.. .
In Amsterdam namen ze broederlijk afscheid van de artillerie. Jan was zijn
mismoedige bui over de Hoornse vooruitzichten glad vergeten en lachte tegen de grote stad alsof ie op weg naar een feest was. Frank lachte mee, blij,
dat ie naar huis ging, en schudde het hoofd over de kinderlijke Jan, waar het
onheil zo weinig vat op had, die bij het ogenblik leefde en zich niet beroerd
maakte voor het strikt noodzakelijk was.
Ze hadden een genoeglijke middag. Cor had schik in Jan, en kleine Bert was
niet bij hem vandaan te slaan, want Jan was onuitputtelijk in het bedenken
van grappen en het uitstoten van zonderlinge geluiden, waarom het kind
lachte tot het er de hik van kreeg. Frank zag hem bezig met de kleine en
knipoogde eens tegen Cor: dat was die beruchte bandiet, die noodzakelijk
naar Hoorn, naar de strafklas moest, dat beest van een Jan van Lith!
Toen de kleine jongen zijn middagslaapje deed in de andere kamer was de
beurt aan de zangkunst van het veldleger. Jan liet zich niet lang bidden, en
zong met zijn schrille tenor allerlei dwaze, droefgeestige liedjes, van die
merkwaardige soort ruwe romantiek, waarin de soldatenziel zwelgt: de
woordkunst was enigszins dubieus, en Cor moest meer dan eens op haar lippen bijten om het niet uit te schreeuwen van het lachen om de gruwelijke
wijze, waarop deze balladendichters met hun moedertaal omhanselden. Er
was één lied, dat de kroon spande. Het was een duidelijk antimilitairistisch
lied, dat de gruwelen van de oorlog op meedogenloze wijze schilderde. Het
was van een jongeman, die soldaat moest worden, ten oorlog voer en zijn
moeder en zuster onverzorgd achterliet. Midden in het oorlogsgewoel krijgt
hij een brief:
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`Maar eens op een dag na hevig strijden
Werd aan de jongeling een brief gebracht.
't Was van zijn zuster, 't deed hem verblijden,
Hij bad er al dagenlang op gewacht.
Maar eensklaps kan hij niet verder komen,
Hij springt omhoog en slaakt een schrille kreet:
`De vijand heeft de stad genomen
En was daarbij onmenselijk vreed.
Moeder hebben ze vreed vermoord,
Zedeljk hebben ze mijn gesmoord,
Ik ben alles kwijt,
Veronteerd voor altijd!
En waarom hebben ze dat toch gedaan?
Ik heb toch nooit geen kwaad gedaaaaaabaaan!'
Jan zong het met passie en overtuiging. Het lot van de arme meid ging hem
oprecht ter harte, en zuchtend vloekte hij op de stommiteit van de kaffers van
mensen, die nog altijd op mekaar los gingen en mekaar vermoordden. En
waarvoor ?... Voor de liefhebberij van koningen en keizers en linkmiechels
van dipelematen... Waarom vochten die rotkerels 'et niet onder mekaar uit,
as ze wat te knokken hadden? Waarom moest Jan Boezeroen godvergeme
z'n hachie d'rbij inschieten? Hij wist goddome geen eens, waar 'et om te
doen was. En dan begon Jan middenin z'n verontwaardiging plotseling weer
te schateren.
`Stel je voor, dat 'et zo ging! Ik zie die Duitse keizer al kleunen met de Saar
van Rusland, en onze Koningin met die ouwe sijssieslijmer uit Oostenrijk.
Met haarspelden! En zo'n gladjanus uit Engeland met een scherfie in z'n
oog tegen zo'n vetgemest varken uit Pruisen. Zou geweldig zijn! Konne ze
geld mee verdienen! Al de volken d'r omheen om ze an te hitsen en d'r eigen
kleureblind te lachen.'
Het was een vrolijke oorlog, die Jan beschreef, maar hij zag de monsterachtige machten niet, die achter deze armzalige koningen en keizers wegscholen, en die deze diplomaten als ledepoppen gebruikten, marionetten, die
dansten, als zij aan de touwtjes trokken. En het was geen uur om theorie te
geven over de samenstelling der maatschappij, vond Frank. De paar uren
vlogen om, en toen ze op de tram stonden en naar het station reden, was
Jan niet uitgepraat van verwonderde verrukking, omdat Franks vrouw zo'n
gewoon, vriendelijk mens was, en voor hem net zo goed gezorgd had as
voor d'r eigen man. En wat een boeken die brigges d'r op na hield. Geen
wonder, dat ie zo'n hoop wist. Daarom was die schijtlaars van een kaptein
zeker zo bang van 'em! Maar in de trein werd Jan langzamerhand stiller.
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Wat hij gehoord had over het leven in Hoorn, kwam hem weer in de gedachten en het leek hem ál minder en minder bevredigend. Af en toe probeerde hij
met een rauwe grap zijn eigen stemming wat op te halen, maar het lukte niet
erg, en Frank betrapte hem erop, dat ie z'n brigges met een hulpeloze blik
zat aan te kijken, alsof ie om raad vroeg en om steun in zijn moeilijkheden...
Frank begon gemoedelijk over de straftijd te spreken, te betogen, dat Jan
het beste deed met zich kalm te houden en zich goed te gedragen. Wat had
ie er aan, straf op te lopen en langer dan nodig was in die beroerde omgeving
te blijven? Hij verwachtte half en half, dat Jan op zou stuiven, hem vragen,
waar ie zich mee bemoeide, hem vinnig vertellen, dat ie bij hoog en laag geen
kleine jongen was, en best op z'n eigen kon passen. Maar Jan keek hem zonderling onderworpen aan en knikte bedrukt met het hoofd. Hij leek geheel
verschuchterd en hoe meer de trein vorderde, hoe droefgeestiger hij begon
te kijken. Frank had met hem te doen. Het zware regiem van de strafafdeling
te Hoorn begon al op de luchthartige veldlegerlobbes te drukken.
Bijna zwijgend liepen ze het oude, stille stadje door en de poort van de kazerne in. Op de binnenplaats waren de mannen bezig piepers te jassen. Dat gebeurde bijna overal door vrouwen en de soldaten betaalden er een kleinigheid voor van hun traktement. Maar hier werd ouwerwets, model gediend,
en de soldaten moesten hun eigen aardappelen schillen. Ze stonden en zaten
rond een berg aardappelen, onder toezicht van een paar korporaaltjes, en
schilden ijverig. Het verschijnen van de nieuweling met zijn baardige geleider verwekte enig opzien. Een vent met een ongunstige tronie riep grinnikend: `Hé, brigges, ma 'k es in je baard klimmen voor een mafii.e ?'
De toeziende korporaal van zijn afdeling sprong op van zijn bankje en riep
driftig: `De Jager, kom hier!'
Tot Franks verbazing en Jans onuitsprekelijke ontsteltenis gehoorzaamde
het boeventype onverwijld en sprong stram in de houding voor het jonge,
baardeloze briggesje. En daar kreeg hij onder uit de zak, werd uitgeveterd,
dat de vonken er af stoven, en hij onderging de afstraffing zonder een vin te
verroeren, zonder tegenspreken, zonder een brutaal antwoord. De korporaal
vertelde hem, dat hij hem voor deze keer niet zou rapporteren, maar dat ie
niet het hart in zijn lijf moest hebben om weer z'n kiezen van mekaar te
doen, vóór hem iets gevraagd werd. Toen kon hij inrukken, wat hij model
deed, na een stram saluut.
`God help me de brug over!' mompelde Jan ontsteld. `Gaat dat hier zo? Mot
je je dat allemaal laten zeggen door zo'n ongelukkig stukkie brigges?'
Hij was diep onder de indruk, en keek vol afschuw naar de boeventronie van
de berispte, die kalm weer aan het jassen sloeg. De anderen hadden nauwelijks opgekeken. Het scheen dus wel gewoonte te zijn! Frank zag zijn vriend
meewarig aan.
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`Spiegel je d'r alvast maar een beetje aan', ried hij gemoedelijk. `As ze hier
met zulke boeventypes als die De Jager zo omspringen, begrijp je wel. dat
mannetjes as jij d'r eigen sjakes moeten houen.'
Jan was er ook bang voor. En met hangend hoofd liep hij achter zijn geleider
aan, de plaats over, het sombere gebouw binnen, waar ze de weg vroegen
naar het bureau.
De formaliteiten waren spoedig vervuld, en eer ze er erg in hadden, waren
ze gescheiden. Ze hadden niet eens de tijd elkaar de hand te drukken, want
dadelijk na het melden werd Jan door een korporaal weggebracht. Frank leverde de paperassen in en kreeg zijn congé. En een minuut later stond hij
weer op straat, een beetje verbijsterd, triestig en met een gevoel van akelige
eenzaamheid. Hij dacht aan wat er op dat ogenblik wel moest omgaan in dat
ondanks alles toch zeer ontvankelijke hart van Jan van Lith, die zo zielig gedwee zijn uitrusting opgepakt had en met de korporaal het bureau was afgestapt. 't Was toch maar een beroerde boel voor zo'n jongen. En wat een resultaat van de militaire opvoeding! Met een beetje menskundige behandeling, een beetje begrip van zijn eigenaardig karakter was deze ronde, in wezen hartelijke jongen met al zijn ruwheid zeker een heel bruikbaar iemand
geworden, die zich in z'n moeilijkheden gevoegd zou hebben en geen reden
tot klagen gegeven. Nu was hij absoluut verwilderd, haalde dwaze kwajongensstreken uit, brutaliseerde uit louter opschepperij tegenover de makkers iedereen, die wat over hem te zeggen meende te hebben en het eind
was Hoorn... als dat tenminste het eind was en hij nog niet tot erger verviel
... De gevangenis gaapte naar typen als Jan en als ze eenmaal met de gevangenis kennis gemaakt hadden, was er meestal geen houen meer aan en verlieder lij kten ze tot volkomen maatschappelijke wrakken. Je wist ten slotte
wel, hoe de jongens in dienst kwamen, maar hoe ze het leger verlieten... dat
was minder gemakkelijk uit te maken. En toch was het nooit de bedoeling
geweest om de dienstplichtigen moreel naar de weerga te helpen. Natuurlijk was het systeem niet de enige schuldige, maar het hield wel erg onrustbarend de mogelijkheden van dat verval in. Die arme bliksem van een Jan.
Tegelijk met hem was een sergeant de poort uitgekomen. Die sprak hem
-

aan: `Een nieuwe klant gebracht, korporaal?'
Frank antwoordde bevestigend. De sergeant vroeg nog het een en ander, en
toen vertelde de korporaal, wat hij voor een nummer afgeleverd had, en hoe
hij in 't algemeen over hem dacht. De onderofficier haalde de schouders op.
`Tja', zei hij, `d'r loopt van alles onder natuurlijk. Meest niet veel soeps en
zonder een geweldig strenge discipline hou je d'r de wind niet onder.'
`Discipline!' zei Frank peinzend. `Het hele leger heeft geen greintje echte
discipline. Discipline is iets, dat van binnen uit de mensen zelf moet komen,
uit een gevoel van saamhorigheid, van vrijwillig zich schikken naar de eisen
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van het samen leven in een bepaalde groep. Die discipline heb ik in heel het
leger nog niet gezien, strafklas of geen strafklas. Iedereen schikt zich, omdat
er vrees bestaat voor straf. Dat noem ik geen discipline. Orde onder dwang
is altijd en overal verkeerd, en nergens zo ellendig fout als in zo'n groot organisme als het leger. Volwassen mensen, gewapend nog maar liefst met ge
vaarlijk oorlogstuig. De mens is een kuddedier, in verbazingwekkende mate
blijkbaar, anders zou je wat beleven! En je kunt nooit weten, of er niet vandaag
of morgen gruwelijke ongelukken gebeuren, als het kuddedier zonder discipline de band van de orde uit mekaar rukt.'
De sergeant keek de brigges verwonderd aan.
`Orde en gehoorzaamheid moeten er nu eenmaal zijn', decreteerde hij apodiktisch, `anders was het zo een bende.'
Frank knikte toestemmend.
`Daar zijn we 't wel over eens', zei hij. `Maar die orde en die gehoorzaamheid
in het leger berusten op geweld en vreesaanjaging. En daarom deugt het
niet. Enfin, daar is al zoveel over gezegd en daar zou je wel een hele dag over
kunnen doorpraten. Maar waar het moet worden begrepen, daar begrijpen ze
d'r juist geen fluit van. Daar zijn ze veel te lekker met 'r machtsbewustzijn.
En as 'et maar stil is, zijn ze tevreden, en denken, dat er discipline heerst.'
`En is dat dan niet zo?' vroeg de sergeant lachend.

`Nee', zei Frank nijdig, `geen sprake van. Het Nederlandse leger is een ongedisciplineerde bende, en hoe meer provoosten ze bouwen en hoe meer
strafklassen ze inrichten, hoe duidelijker ieder, die niet blind is, dat kan
waarnemen.'
De onderofficier haalde de schouders op: `Boeven heb je overal.'
`Maar in het leger is iedere tweede man een boef', zei Frank bitter. `As je tenminste aanneemt, dat iemand, die opgesloten wordt in de cel, een boef is.
Begrijpen ze dan niet, hoe het op de geest van een normaal mens moet inwerken, als ie om het minste vergissinkje bedreigd wordt met vrijheidsstraffen ? Vrijheidsstraffen zijn toch vreselijke dingen, waar ze in de burgermaatschappij voorzichtig mee om plegen te gaan. En de soldaten van tegenwoordig komen toch uit de burgermaatschappij! 't Zijn geen verkochte zielen
meer zoals vroeger, geen schuim en uitschot, dat je met de knoet behoeft te
regeren. En dáárop is alles in het leger nog gebaseerd... op toestanden, die al
meer dan honderd jaar voorbij zijn.'
`Ik ben niet zo geleerd', deelde de sergeant voorzichtig mee. `Je hebt wel een
beetje gelijk, geloof ik. Maar wat doe je d'r an ?Je motje tijd uitdienen en je
sappelt maar mee. Niks vragen, dat is 'et beste.'
`Al naar je 't opvat', glimlachte Frank, het hopeloze inziende van het debat,
waartoe hij zich door zijn bittere stemming had laten verleiden. `In ieder geval is dat 'et gemakkelijkst.'
-
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Toen begon hij weer over Jan te praten. Hij vertelde van hem, hoe hij hem
zag en hoe hij meende, dat je deze uitbundige zwerver moest aanpakken om
hem in toom te houden. Hij vroeg de sergeant hem in 't oog te houden bij de
dienst en te proberen hem een beetje door de zure tijd heen te helpen. De
onderofficier beloofde, dat hij z'n best zou doen, en Jan een beetje tegemoet
komen, en dan es te zien, wat er in zat.
"t Is wat je noemt een lefgozer', lei Frank uit. `Geen haar kwaad zit er in,
maar alleen uit zucht om tegenover z'n kameraads te geuren met wat ie
durft, is ie in staat de baldadigste dingen uit te halen. Maar asje 'm menselijk
tegemoet komt, eet ie uit je hand.'
Hij nam afscheid van de sergeant en dwaalde nog ruim een uur door het
stadje, telkens opgeschrikt door een soldaat, die geweldig model salueerde,
of ie een generaal voor zich had. Blijkbaar hadden ze er hier inderdaad de
wind danig onder! Want welke soldaat, die zichzelf respekteerde, groette
nou voor een korporaal? En dan nog wel zo stram! 't Leek veel op verlakkerij.
Maar de ernstige gezichten van de salueerders vertelden maar al te duidelijk,
dat het geen gekheid was, maar angstige ernst. Vreesaanjaging... het ouwe
liedje... schijndiscipline... tucht uit angst geboren. Frank dacht aan zijn
vroegere paedagogiekleraar en hoe die woedend te keer kon gaan tegen die
soort tucht, waarmee sommige onbekwame schoolmeesters voor zich en anderen de schijn redden. Orde hadden ze... de kinderen beefden voor hun
ogen... maar tucht zat er in zo'n klas voor geen halve rooie cent. De klas
haatte de meester. Was heel het leger iets anders dan een enorme klas, ver keerd geregeerd door onbekwame schoolmeesters, die altijd met de stok en
schoolblijven dreigden, en het leven ondraaglijk maakten door hun onmens
'tuchtmaatregelen'? En hoevelen werden er de dupe van? Jan van-kundige
Lith was ten slotte maar een armelijk voorbeeldje.
In gedrukte stemming kwam hij 's avonds thuis. Hij kon maar niet vergeten, hoe Jan daar het bureau afgedruild was als een getrapte hond, onder worpen en gedwee. Die vrije schooier, die in z'n hart toch een prachtjongen
,

was.

Hij zat er nog met Cor over te praten, toen er gebeld werd. Het was een telegram van de kaptein: Frank moest niet naar het gewone kantonnement,
maar naar een dorp aan het Hollands Diep terugreizen. Verslagen keek hij
zijn vrouw aan.
`Waarom daar naartoe?' vroeg ze ongerust.
Het was heel ernstig. Frank wist, dat dit de oorlogsbestemming van zijn
regiment was. De oorlogsdreiging was dus heel erg, want nog nooit was er
tot die uiterste maatregel besloten. Hij wou zijn vrouw geen rad voor ogen
draaien, en vertelde het haar. Zoveel mogelijk verzachtte hij het onheilspellende nieuws, lei de nadruk op het feit, dat dit natuurlijk maar een voor273

zorgsmaatregel was. Maar Cor was er lelijk van over stuur en deed die nacht
geen oog dicht. Oorlog?... Was de oorlog nu werkelijk ook voor Holland zo
nabij? Zou Holland nu nog in de maalstroom worden meegesleept na bijna
vier jaar er buiten te zijn gebleven? Het was bijna ondenkbaar! Maar wat
was er in deze angstige tijden eigenlijk ondenkbaar? Heel de wereld was immers stapelkrankzinnig!
Het afscheid de volgende morgen viel zwaar. Wanneer zouden ze mekaar
weerzien? Hoe, onder welke omstandigheden? Zouden ze mekaar weerzien?
Het hele leven leek geschokt, uit zijn voegen gerukt. Alles was mogelijk!
Schreiend klemde Cor zich aan hem vast. Hij stelde haar lachend gerust,
maar zijn lach klonk onnatuurlijk, en zijn argumenten overtuigden haar
niet. Het veldleger werd niet naar zijn oorlogsbestemming gevoerd zonder
dringende noodzaak. Dat durfden ze voor een aardigheidje niet te doen tegenover het volk. Het was dodelijke ernst. De hel dreigde ook Holland op te
slokken. Er waren nog niet genoeg bloed en tranen gevloeid, nog niet genoeg landen- te gronde gericht, nog niet genoeg weduwen en wezen gemaakt. De Moloch eiste nieuwe offers.
Frank vond zijn bataljon in een afgelegen dorp, dat langgerekt langs een
slingerende dijk lag. Er heerste een zenuwachtige opwinding onder de bur-

gers zowel als onder de soldaten. Iedereen was er vast van overtuigd, dat het
er nou op los ging, en sommigen vonden, dat het zo maar het beste was. In
het geheim hadden ze toch altijd gedacht, dat het er eens toe komen moest,
want waar zou Holland het aan verdiend hebben, dat het buiten de oorlog
bleef? Nu was de beslissing nabij... best... dan wist je tenminste, waarvoor
je uit je burgerleven gehaald was, waarvoor je dat verrekte apenpakje aan
had, waarvoor je gewapend was. Met diepe verbazing hoorde Frank deze
redeneringen aan. Ze klonken wat nerveus, maar tamelijk onverschillig, en
hij vroeg zich af, of deze mensen wel enig flauw begrip hadden van het ding,
waarover ze praatten. Hij zelf duwde het voortdurend weg uit zijn gedachten. Het was al te afschuwelijk, en wie er zich diep in dacht, moest wel
krankzinnig worden van schrik en afschuw. Dat was immers geen kwestie
van heldenmoed of lafheid. Wat had moed of lafheid met deze moderne
oorlog van machinerieën te maken, waarin de best bewerktuigde het onverbiddelij k winnen moést van de ander, heldenmoed of geen heldenmoed?
En hoe was het Hollandse leger bewerktuigd? Het zou van de aardbodem
verdelgd worden eer het één heldendaad kon doen!
De burgers voelden zich kleintjes. De soldaten waren overal, schreeuwden,
vloekten, tierden, stortten het streng calvinistische dorp vol paganistisch
rumoer. Kompagnieswagens daverden door de anders zo stille straat. Vrachtauto's stoven toeterend rond, alle huizen liepen vol inkwartiering, en er
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werd over niets gesproken dan over de oorlog, die nou komen zou, en die
Holland zou overstromen met bloed en dood en leed. Maar de soldaten werden er onverschillig tegen in. Ze vloekten en zwetsten erbarmelijker dan
ooit en Frank vroeg zich af, of dit een verschijnsel was van verholen angst,
van verzwegen schrik voor het gruwelijke, dat naderde, en waar geen ontkomen meer aan was? Probeerden ze zo hun vrees te overwinnen of althans
te verbergen onder de schijn, rauwe vuurvreters te zijn?
Hij was met twee soldaten ingekwartierd bij een paar oude, kinderloze mensen, die vol schrik luisterden naar de wilde taal van de ruwe veldbonken, die
hel en verdoemenis afriepen over hun eerzame woning, waar toch zo duidelijk het wandbordje verkondigde: `Hier vloekt men niet'. Zij zaten ver
achter hun tafel, en verwachtten wellicht van ogenblik tot ogenblik,-schuwd
dat God met zijn bliksem de lastertongen zou verlammen, die zo vreselijke
vloeken uitbraakten in ononderbroken reeks.
Er werden grote schoppen uitgedeeld, bijlen en houwelen, zware werktuigen, waarmee de grote dijken langs de stroom in staat van verdediging gebracht moesten worden. Dat was geen gemakkelijk werk. Het was overal
zware, harde kleigrond, die verwerkt moest worden en bovendien zat hij vol
knoestige, taaie wortels van de iepen, die er langs stonden. Maar er werd
zonder veel mopperen aangepakt. Het dreigen van het werkelijke oorlogsgevaar zweepte de soldaten op tot ongewone ijver. Ze maakten nu loopgraven,
waar ze wel eens heus dekking in konden moeten zoeken. Het was een
nieuw gevoel en het prikkelde tot ongehoorde inspanning. De eerste dag de
beste bezweken negentig procent van de stelen der grote pioniersschoppen
onder de krachtsinspanning der hardwerkende soldaten.. En bitter was de
giftige hoon, die uitgestort werd over de vaderlandslievende leveranciers
van deze wrakke gereedschappen, die bewaard waren voor de ure des gevaars, én over die van de deskundigen aan wier keuring deze lorren waren
onderworpen. `Pioniersschoppen, eerste soort, stijl veldleger... bezwijken
bij de eerste wortel, die je tegenkomt.' Er moest nieuwe voorraad komen, de
oude hersteld. Het gaf toch een gevoel van onveiligheid, dat er zélfs geen
pioniersschop in orde was om de oorlog naar behoefte te voeren.
Maar al waren de jongens dan ook bereid, voor hun vermoedelijke veiligheid
stevig poot-aan te spelen, ze werden er niet minder ruw, onverschillig en
humoristisch onder. Iedereen vertelde met een zekerheid of hij het veldtochtsplan van het Nederlandse leger zelf had ingezien, hoe de zaken zouen
gaan.
`Ons regiment mot opgeofferd worde, dat weet ommers iedere idioot. Wij
bennen in ieder geval de hard gebakken pisang.'
`Hoe weet je dat?' vroeg Frank glimlachend.
Het groepje rustende loopgravendelvers keek hem medelijdend aan.
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`Maar man... wij maken hier toch loopgraven om die brug te verdedigen.'
`En 'et hele veldleger is nog achter ons in Brabant!!'
`Maar knul!... Dat veldleger wordt ommers verslagen.., en dan trekt 'et
over de Moerdijkse brug naar Holland... en die brug motten wij tegen de
oprukkende vijand verdedigen tot 'et er over is, en dan motte we'm in de
lucht laten vliegen.'
`En dan?'
'Dan?' — de spreker zette een hoge borst en zwaaide heldhaftig met zijn
schop. — `Dan vechten wij ons dood tegen de oprukkende vijand.'
`Of niet, natuurlijk', vulde een ander, minder opofferingsgezind, aan.

`Wat wou jij dan doen?'
`Overgeven... 'k Heb altijd een grote, witte zakdoek klaar. Me moeder zeit:
dat is 't voornaamste stuk van je uitrusting, jonge. En zodra je de klep van
een buitenlanse kepi ziet: astesodeju je witte zakdoek omhoog!'
`Hé, wat een held!' hoonde de uitlegger van het veldtochtsplan.
`Maar', zei Frank, `as nou het veldleger es niet verslagen wordt?'
`Dat wordt verslagen', besliste de strateeg. `Dat heb de generale staf zo
vastgesteld in z'n plan.'
Frank kroop in zijn schulp tegenover zo veel deskundigheid.
`Nou, goed', zei hij, `het wórdt verslagen.., ik zie ook geen andere mogelijkheid... Maar as ik een veldtochtsplan moest maken en ik wist zeker, dat 'et
veldleger verslagen over de brug moest trekken... dan geloof ik toch, dat ik
'et er maar over zou laten gaan voor 'et verslagen was.'
`Wat een lafbek!' verbaasde een der soldaten zich.
En een ander zei: `Maar man... die 'et veldtochtsplan maakt, die vecht z'n
eige toch niet dood!... Die zit kilometers achter de gevaarlijke linies.'
`Nog al glad', vond Frank. `Wie zou anders een nieuw plan maken en nieuwe regimenten aanwijzen om opgeofferd te worden, as de plannenmaker
sneuvelde? Nee, zeg nou zelf?'
Dan had hij nog een nieuwe bedenking: `Maar as nou de brug es vernield
wordt vóór dat verslagen veldleger er over kan trekken, wat dan?'
`Maar dat doen we toch niet?'
`Nee, wij niet... Maar in de oorlog zijn d'r soms twee partijen, zie je: wij en
de vijand. Ik denk, als we morgen oorlog krijgen, dat morgenavond die hele
brug in splinters ligt van de bommen uit vliegmachines van de vijand... En
dan?'
De strategisch welingelichte soldaat kon niet zeggen of het veldtochtsplan
in zo onvriendelijk en storend optreden van de vijand voorzag.
`In ieder geval mótten ze d'r over, as ze verslagen zijn', deelde hij mee.
`Heel eenvoudig!' vond een ander uit. `Dan zwemmen ze maar.'
`Wel ja', viel een derde hem bij. `Wat kan 'et ons verrotten? Wij bennen toch
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bestemd om opgeofferd te worden, brug of geen brug... doodvechten motten we ons.'
`Oks karreweitje', zei de eerste, vergenoegd in z'n handen spuwend.
`Geef mijn anders maar rijst met een rietje', stelde een minder levensmoe
landsverdediger voor, waaraan hij na een blik over de weg toevoegde: `Moeder laat vragen of de keukenwagen vandaag nooit komt!...'
`Wat is de potazie vandaag?'
`Zuurkool met onderzeeërs en rijst met poppenogen.'
Frank schoot in een lach om de terminologie en de samenstelling van het
menu: zuurkool met gebakken scholletjes en rijst met krenten! De soldaten
grepen hun schoppen en begonnen weer te werken, zingend:
Zuurkool met vis,

Tedderedderom!
Zuurkool met vis,

Tedderedderom!
Je moest toch es weten
Hoe lekker of dat is!...
Zuurkool met vis,

Tedderedderom!... enz. ad infinitum...
's Avonds in de kwartieren en de kroegen werden de veldtochtsplannen verder uitgewerkt en hartstochtelijk besproken. En in een vaag voorgevoel van
het naderend einde haastte iedereen zich nog gauw te genieten wat er te genieten viel. Er werd zwaar gedronken en gedobbeld en de jonge meisjes van
het dorp werden gewetenloos in ongeregelde liefdesverhoudingen gewikkeld, waaruit heftige vechtpartijen voortkwamen met verontwaardigde
broers en huwelijkspretendenten uit het dorp zelf. Frank luisterde vaak met
een gevoel van onpasselijkheid naar de grove, cynische verhalen van de jongens over hun suksessen bij de zedige dorpsschonen en de ongenadige manier,
waarop ze te voren zo'n boerenhufter afgedroogd hadden, die ook een duit
in 't zakje had willen doen. Hij dacht aan de beestenboel, die los moest breken, als er werkelijk eens oorlog kwam, en rilde. 's Zaterdagsavonds werd een
soldaat van zijn kompagnie langs de dijk gevonden met twaalf messteken in
zijn lichaam, een mooie, sterke, onverschillige knaap, die te veel sukses bij de
meisjes beleefde en zijn meester gevonden had. Hij stierf zonder bij kennis te
komen. De maandag daarop brachten de marechaussees een zwaargebouwde boerenjongen van even achttien geboeid naar de trein. Hij had de eer van
zijn zuster wat al te energiek verdedigd. Welk een drama in zo'n gezin, dat
een week te voren nog rustig leefde, onbewust van het dreigende noodlot,

dat over zijn huis lag.
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Toen kreeg Frank opnieuw opdracht een arrestant te geleiden: een soldaat,
die wegens desertie voor de krijgsraad moest verschijnen. Het was een onsympathieke vent met een gluiperige tronie, nors en ruw, een onbetrouwbaar individu, waar geen draad van deugde. De korporaal kreeg de papieren
mee en de boodschap, dat hij zich met zijn arrestant bij de garnizoenskom mandant in de vreemde stad moest melden om onderdak in een kazerne of
inkwartiering. Maar toen ze er aankwamen, was het bureau van de kommandant gesloten. In de kazerne wilden ze niets van hen weten: ze moesten
maar zien, dat ze ergens onderdak kregen in een logement of zo. Niemand
had opdracht hen te herbergen en niemand wou kans lopen aangesproken te
worden voor de kosten. Bovendien was het eten op en er was geen krib meer
vrij. De sergeant- majoor wees hun kalm de deur. Daar stonden ze. Frank
had voldoende geld in z'n zak, maar daar was officiëel geen rekening mee
gehouden. Het was toch te gek, dat ze op eigen kosten en op risiko, dat ze
't niet terug kregen, maar naar een hotel zouden gaan! Ze hoefden geen geld
bij zich te hebben! Ze waren in rijksdienst, voor het rijk op reis, en het rijk
moest voor hen zorgen. Frank besloot zich te verzetten.
`Hoor es, majoor', zei hij vastberaden, `ik kan met die man niet op straat slapen. Ik heb gedaan wat moest, en ik moet voor ons tweeën onderdak hebben.'
`Niks mee te maken', snauwde de majoor. `Orders zijn orders.'
Frank werd nijdig.
`Orders zijn dingen, die met verstand moeten worden uitgelegd, majoor',
zei hij. `Als alles niet lopen kan, zoals de orders voorzagen, dan moeten er
bijzondere maatregelen genomen worden.'
`Juist', grinnikte de majoor, `heel goed gezegd, korporaal. Die bijzondere
maatregel is, dat jullie maar naar een logement moeten gaan.'
`Dat kan nooit de bedoeling zijn', kaatste Frank terug, `want we hebben
geen geld mee gekregen.'
`Je begint me de strot uit te hangen', deelde de majoor grimmig mee. `Donder het bureau af met je arrestant.'
`Die arrestant', ging Frank onverbiddelijk voort, `moet voor de nacht worden ingesloten, zoals u weet. Moet ik 'em soms zelfde hele nacht bewaken?'
De majoor sprong op, woedend.
`Ik zeg je toch, dat hier geen plaats is!' brieste hij. "t Is, godverdomme, altijd 'et zelfde liedje! Ze sturen de lui maar op reis zonder behoorlijke voorbereiding en dan kan een ander 'et opknappen! Maar ik verdom 'et nou es,
en daarmee afgelopen. Ingerukt... mars!...'
Maar Frank rukte niet in. Hij haalde zijn notitieboekje voor de dag en een
potlood.
`Wat mot dat?' gilde de majoor.
278

`Ik teken even aan, waar ik hier ben', vertelde de korporaal rustig. `Ik neem
óók niet meer verantwoordelijkheid dan nodig is, majoor. Ik zal rapporteren, door wie en hoe ik hier ontvangen ben. De gevolgen zijn voor u.'
Toen draaide de majoor bij. Hij frutselde aan zijn knevel, kuchte, vloekte
binnensmonds. Daarop bromde hij: `Geef je papieren maar hier. 'k Zal wel
es even zien. Altijd dat gedonder!'
Door een deur riep hij een soldaat uit een andere kamer, gaf hem enige bevelen.
Enkele minuten later hadden de gasten eten. De arrestant werd ingesloten,
de korporaal kreeg een brits met toebehoren voor de nacht, een apart kamertje, ergens boven in de kazerne. De woedende majoor vroeg honend of
'et zo naar meneer z'n zin was. En meneer vond, dat het tamelijk wel ging...
De zitting van de krijgsraad woonde Frank als belangstellende op de publieke tribune bij. Het geval van zijn arrestant was eenvoudig genoeg: een onwillig, balsturig heer, altijd in de contramine op een geniepige manier, ten
slotte gedeserteerd en na een paar weken opgepakt. Hij had niets tot zijn
verdediging aan te voeren, haalde op alle vragen de schouders op of gaf een
onbetekenend antwoord. Er werd zes weken militaire hechtenis tegen hem
geëist.
Maar vlak voor het zijne werden een paar andere gevallen behandeld, die
Frank sterk opwonden en in hoge mate zijn verontwaardiging wekten.
Er was een schippersjongen, een Groninger, dom en vasthoudend. Het
schuitje, waarmee hij voor z'n moeder, die weduwe was, en z'n jongere
broers en zusjes de kost verdiende, lag aan de wal bij gebrek aan een schipper. Een knecht kon er niet op overschieten. Z'n moeder en familie hadden
het zwaar te verantwoorden, teerden de armzalige spaarduitjes op, leden gebrek. Maar alle aanvragen om steun stuitten af op het feit, dat de weduwe
eigenares was van het schuitje. Het was weliswaar zwaar met hypotheek belast, maar het gold als eigendom en zij kreeg dus de ondersteuning niet. — De
jongen was een braaf, streng christelijk levend mens en een model soldaat,
die nog nooit gestraft was. Maar het leek hem onlogisch en onrechtvaardig,
dat zijn moeder deze steun onthouden werd. Hij meende, dat er onwil in het
spel was bij de mensen, die daarover beslisten en dat het wel lukken zou, als
hij maar eens tegenover `hoge heren' zijn droevig geval kon uiteenzetten.
Zijn beperkt brein ontwierp een fraai plan: hij moest maar es voor de krijgsraad zien te komen! Die heren zouden hem wel helpen! En om voor hen te
kunnen verschijnen, weigerde hij dienst. In een kinderlijke, belachelijke vorm:
hij wou zijn haar niet meer laten knippen. Er kwam herrie van. De kapitein
trachtte hem te bepraten, niets hielp. Eerst toen hij in voorarrest gezet was
en voor dienstweigering verhoord, liet hij zich bewegen zijn haar weer te
dragen op de voorgeschreven lengte.
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En nu stond hij voor de krijgsraad. Zijn kapitein gaf een uiterst sympathiek
getuigenis, verschoonde het geval. De jongen stond met z'n kepi te draaien,
vertelde stotterend en schreiend van de toestand thuis en hoe hij toen aan
deze uitkomst gedacht had. De president, welwillend, lei uit, dat de krijgsraad daar ook niets aan doen kon, somde de instanties op, die over al of niet
steun beslisten. Laakte de koppigheid van de soldaat, die z'n kapitein niet
had willen geloven, vermaande hem niet opstandig te zijn en in het onvermijdelijke te berusten.
`En moeder dan ?'. vroeg de jongen, huilend. `Moet ik dienen om haar in de
grond te helpen ?... En onze schuit ?... Daar verdienen wij ons brood mee,

meneer?'...
Toen stond de auditeur - militair op. Frank verwachtte een gemoedelijke berisping, een glimlachende, hulpvaardige terechtwijzing van deze domme
jongen met zijn zachte, meegaande aard. De auditeur- militair sprak op
scherpe, droge toon van `het misdrijf', nam weliswaar verzachtende omstandigheden in aanmerking, en eiste zes weken militaire gevangenisstraf.
Een gemompel van woedende weerzin ging door de toehoorders op de tribune. De veroordeelde liet zijn kepi van schrik op de grond vallen.
`En m'n moeder dan?' riep hij wanhopig.
`Breng die man weg,' gelastte de president koel.
De marechaussee lei een zware, wit geschoeide hand op de schouder van de
veroordeelde. En deze liep als versuft mee. Maar bij de deur veerde hij eens klaps uit zijn slappe houding op, keerde zich half om, stak zijn vuist op naar
de rechters achter de groene tafel en braakte een ruwe, godslasterlijke vloek
uit. Dan trok de marechaussee hem naar buiten.
Een ander geval betrof weer desertie. De man was getrouwd, had drie kinderen en een ziekelijke vrouw. Een winkeltje, dat met de dag meer verliep en
met een faillissement eindigde. De formaliteiten voor de steunverlening
duurden door allerlei omstandigheden eindeloos. De vrouw werd zwaarder
ziek; toen de ondersteuning eindelijk afkwam was zij volmaakt onvoldoende.
Bij een verlof vond de man thuis een armoe, die hem woedend maakte en
radeloos. Hij was gedeserteerd, had overal gezworven, onder aangenomen
namen gewerkt en het geld naar huis gestuurd. Tot hij na een maand of vier
gegrepen was. Er werden rapporten voorgelezen, alle even gunstig: een oppassend man, een goed soldaat, een eerlijk, plichtgetrouw arbeider... nooit
gestraft, noch in dienst, noch in de burgermaatschappij. Een duidelijk, en
diep beklagenswaardig slachtoffer van de noodlottige omstandigheden. De
eis luidde: drie maanden gevangenisstraf.
Buiten zichzelf kwam Frank het gebouw uit. Dat was dus wat ze noemden:
Gerechtigheid? Een doof en blind, koud en keihard formalisme! Zo spraken
die kalme heren daar recht over boeven en stumpers met hetzelfde strenge,
280

onbewogen masker! Dat waren geen mensen meer, maar vleesgeworden reglementteksten, wetsartikelen. Schandelijk was het en beschamend! Daar
stond je bij, met een troep andere mensen, die door even woedende verontwaardiging doorstroomd werden, en je moest het dulden, je duldde het... je
was er zelf ook aan onderworpen... deel van de maatschappij, waartoe immers ook het leger behoorde, én de rechtspraak, de burgerlijke en de militaire. En Frank voelde maar één vreugde: dat hij ten minste behoorde tot de
organisaties, die zich hadden voorgenomen heel deze schandelijke huichelaarsmaatschappij ondersteboven te keren en een samenleving te stichten,
waar een behoorlijk mens vrij adem kon halen.
Oorlog...
Dat was waar ook! Ieder uur van de dag kon de tijding komen, dat de oorlog
ook Holland ging overstromen! En in deze uren, onder deze ontzaglijke onheilsdreiging werden de kerels, die het gevaar zouden moeten keren of onder gaan, door zelfgenoegzame heertjes, die geen enkele reden hadden om
ontevreden te zijn, op deze wijze... berecht! Het was ergerlijk en ontstellend. En het was zó allesoverweldigend stompzinnig, dat het tegelijkertijd
grotesk werd en je er ondanks de ellende, die je keel beklemde, om moest
lachen. Met een lach, die je zelf pijn deed, een lach vol hoon en haat, en een
gevoel in je handen of je je geweer bij de tromp moest nemen en er wat
schedels mee inslaan, waar op geen andere wijze het licht in scheen te kunnen doordringen.
En in de trein zong hij uit volle borst en met heilige overtuiging het treffelijke soldatenlied mee, de zuivere hartekreet van gans het gemobiliseerde
leger:
`Die z'n nader heeft vermoord
En z'n moeder heeft vergeven,
Die is nog veels te goed
goor dat soldatenleven!
Maar eenmaal komt die tijd,
Damme de rotzooi gaan verlaten!
Vervloekt zij 't reziment!
Lang lepe de soldaten!...
Binnen deze muren moet ik versmachten
Foor mijn bestaat geen vrijheid meer!...'
Het leek Van Wezel alsof er nooit waarder woorden door verhevener geesten
waren neergeschreven. Wat een ongelooflijke minachting voor de soldaat
had hij daar bij die krijgsraad gedemonstreerd gezien! Wat een volledig
voorbijzien van het feit, dat er in die soldaat eigenlijk ook nog een mens
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leefde! Het ouwe, eeuwige liedje! De grote, de principale fout van het hele,
tot in de wortel vermolmde en verrotte systeem: het weigeren om in de soldaat de mens te erkennen!... om in de toevallig en tijdelijk en onder dwang
gewapende man de burger, de staatsburger te respekteren! 0, hoe het leger
z'n best deed, wanhopig z'n best deed, om toch maar een wereldje op zichzelf te zijn en te blijven.., ver van en geheel buiten het werkelijke, het echte,
levende leven! Mensen te behandelen als ledepoppen, ze te overtuigen, dat
ze niets waren dan dat alleen, dat ze geen betrekkingen, geen belangen, geen
verplichtingen meer hadden buiten dat schijnbestaan in kazerne en kampement! Vergeefse moeite! Het leger was niet meer een staatje in de staat, een
wereldje apart in de wereld! De soldaten waren burgers en wilden als zodanig beschouwd, behandeld en gerespekteerd worden. Dat was de enige voorwaarde, waarop ze zonder al te grimmige weerzin nog de uniform droegen...
Maar juist dat wouen de militaire machthebbers, de verdorde mummies, de
zieke gezagsprotsen, niet toegeven, noch er zich naar gedragen. De soldaat
was nog steeds hun eigendom, hun zielloos materiaal, hun verkochte slaaf,
minder zorgvuldig behandeld dan een duur kanon, een ding, waar je geen
verdere aandacht aan schenkt, dat enkel maar moet funktionneren als een
schiet-, steek- en hakmachien, maar dat je niet behoeft te beschouwen als
een mens met een hart in z'n lijf, met hersens en een ziel, niet als een echtgenoot, een vader, een zoon, een verloofde, alleen een soldaat, een onpersoonlijk
onderdeel van een militair raadje. Het was de honderden jaren oude opvatting, ongewijzigd... de wereld was er aan ontgroeid, rondom was het leven
totaal anders geworden, de plaats van het leger was onnoemelijk veel veranderd, de manier van soldaten inlijven volstrekt tegengesteld aan de oudere
methoden, het leger was een geheel anders geleid instrument zelfs. Maar de
`leiders' bleven star volharden in het systeem en de gedachtengang van enige honderden jaren her, van een geheel andere maatschappij, een totaal andere organisatie. Daarom stond het leger hopeloos buiten het leven, buiten
het begrip van het volk, buiten het hele volksbestaan. Daarom was het zo
diep gehaat, werd het zo bloedig bespot, zo grimmig veracht. Daarom trokken redelijke wezens hun neus op voor de glorie van de militair, voor de ophakkerij der goudkragen, die in komische verdwazing nog steeds de vaste
overtuiging op hun laatdunkende gezichten droegen, dat zij de bloem der
natie, het zout der aarde waren. En ze waren enkel fossielen, versteend in
voorbije begrippen, die van louter ouderdom wanbegrippen geworden waren. Aan déze dingen moest en zou het leger te gronde gaan! Of— het moest
spoedig en radikaal hervormd worden, volledig gedemokratiseerd, een ding
dat paste in het kader van deze tijd. Als het dan nog niet gemist kon worden, dan kon het toch worden omgebouwd tot iets, waarin een mens van
deze tijd zich enigermate thuis kon voelen, waarin niet elk uur van de dag
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zijn gevoel, zijn verstand, zijn ganse wezen zich behoefde te stoten aan de
harde onrechtvaardigheden, de botte ruwheden, de grove redeloosheid, die
allemaal hieruit stamden: dat ze behoorden bij het leven van eeuwen, die
voorbij waren... Maar opruimen, geheel en al — dat leek toch in alle opzichten het verkieselijkst!...
In het dorp vond Frank alles in rep en roer.
De oorlog was uitgebroken!
De Duitsers waren Limburg binnen getrokken!
Maastricht stond in brand!
De zevende en achtste brigade van het veldleger waren in een vreselijk gevecht gewikkeld. Daar straks waren er drie vliegmachines heel hoog over
gekomen: Duitse verkenners, die es kwamen loeren, hoe ze de Moerdijkse
brug vernielen konden.
Nou was alles voorbij, begon de helledans!
Een half uur later wist iemand te vertellen, dat er bommen op Tilburg gegooid waren. De havens van Rotterdam zouen ook gebombardeerd worden!
De wildste geruchten vlogen rond. Ieder moest naar de smid morgenochtend: de bajonetten moesten geslepen worden. Woest redetwistend liepen
de soldaten in groepen te hoop. Burgers slopen bleek en schuchter nader
luisterden bevend naar het gevloek en gezwets der opgewonden militai -bij, ren.
Frank begreep er niets van. De laatste kranten, die hij gelezen had, schreven
toch juist geruststellend! Zouden ze maar weer wat gelogen hebben om de
bevolking zo lang mogelijk gerust te houden? De fantastische tijdingen
hier klonken zo ijzingwekkend overtuigd. En de jongens spraken met een
haat en bloeddorst van de Duitsers of ze er al god weet welke gruwelen van
ondergaan hadden!
Haastig liep hij door naar het kwartier van de kapitein om hem te vertellen,
hoe het met zijn arrestant was afgelopen en hem te vragen wat er van de
praatjes aan was.
Staak zag bleek en luisterde met een bezorgd gezicht.
Over de oorlogsgeruchten liet hij zich niet uit. Wat de jongens vertelden
was vreselijk overdreven. Maar het broeide lelijk. Wou-ie 'et misschien niet
vertellen ?
Frank was niet gerustgesteld. Hij liep het dorp uit, tot waar het stil was,
luisterde gespannen naar geluiden uit de verte. Maar hij hoorde niets. Dan
kon er toch ook geen sprake zijn van een zwaar gevecht in Limburg? Je zou
het geschut hier toch moeten horen? De wind was net Oost.
Maar het bleef een onrustige avond. De mannen groepten overal bijeen, op
straat, in de kwartieren, in de herbergen. Ze praatten zich dronken van opwinding, begaven zich in spekulaties wat ze allemaal wel zouden doen als die
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rotmoffen aan kwamen, en met pijnlijke verbazing merkte Frank op, dat het
nuchtere begrip van de ontzettende gruwelen, die gebeuren zouden, langzamerhand terugweek voor het oude, versleten beeld van heldenglorie, dapperheid en ruwe kracht. Er werd gesnoefd en voorspeld. De enkele rustigen,
die minachtend wezen op de belachelijke zwakheid van het Hollandse leger,
op het onmogelijke gebrek aan veldgeschut, het bespottelijke aantal van zes
mitrailleurs per regiment, terwijl er honderden nodig waren, de staat van
oud-roest onzer vloot met zijn wanhopig gebrek aan navigatie -officieren...
ze werden uitgelachen en voor lafbekken gescholden. De gevaarlijke oorlogspsychose begon de jongens al te verblinden... tenzij ze hun angst verbloemden achter zinneloze grootspraak! Een kwartier naderhand was dezelfde groep, die daareven nog bereid scheen in één stormachtig elan zich in de
geweldigst laaiende vuurgloed te storten, volkomen omgedraaid: ja, ze waren nog al bedonderd!... ze zouen daar heus gaan knokken met die geweldenaars van moffen, die vier jaar lang niet anders gedaan hadden! Overgeven
op het eerste sein! D'r hielp immers toch niks an.
Het was een avond van ondraaglijke spanning en ziedende opwinding. Ze
bleven maar bij elkaar hangen, alsof ieder er tegenop zag naar z'n bed te
gaan en met z'n gedachten alleen te blijven.
Maar de volgende morgen bleek, dat al die alarmerende geruchten volkomen
ongegrond waren. Er was geen sprake van een oorlogsverklaring of ultimatum en nog minder van gevechten in Limburg en bommen op Brabantse
steden. Lachend trokken de soldaten met hun schoppen, bijlen en houwelen
naar de dijken: ze geloofden niet meer aan al die opsnijerij over oorlog en
vechten. In de klaarlichte lentedag leek het hun krankzinnig, dat ze de vorige avond aan al die onzin geloofd hadden! Maar in veel ogen leefde nog de
schrille glans van de schrik, die hun helewezen doorschokt had.
Twee dagen nadien werden de verloven weer toegestaan en alles herademde. Het gevaar was geweken. Er zou geen oorlog komen. Op het kantje was
Nederland alweer aan de dodendans ontsprongen!
Franks tijd in het veldleger was om.
Hij had zijn drie maanden straftijd uitgediend zonder een enkel bonnetje.
De kapitein, zowel als de grootmajoor verklaarden, dat zij uiterst tevreden
over hem waren en dat hij naar de opleiding terug ging met schitterende
rapporten. Zij drukten hem zelfs de hand ten afscheid en meesmuilend nam
de baardige brigges de loftuitingen in ontvangst.
Het afscheid van de kompagnie viel hem zwaar. Hij was van dit leven en
deze kameraden gaan houden en zag er tegenop weer in de geestdoende
tredmolen van een opleiding terug te keren. Maar er zat niets anders op.
Gehoorzamen is de eerste, zoal niet de enige plicht van de soldaat en droefgeestig pakte hij zijn boeltje in z'n kist, schroefde z'n uitrusting in mekaar,
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zei de jongens gedag, verheugde zich nog een laatste maal in de schilderachtige taal, waarmee ze uiting gaven aan hun gevoelens te zijnen opzichte —
en verdween uit het leven van het bataljon, waartegen hij als een berg had
opgezien en dat zo geweldig meegevallen was.
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Zevende hoofdstuk OPNIEUW IN OPLEIDING

Frank van Wezel voelde zich heel vreemd en eenzaam, toen hij in Harderwijk terugkwam. Zijn opleiding was al lang goudgestreept vertrokken. Er
waren nieuwe adspiranten, jonge broekies van de reserve, die heersten in de
kamers en op het voorplein zoals de ouwe heren van de lichting Bosboom er
eens geheerst hadden.
Gelukkig vond hij er nog dezelfde kompagnieskommandant, die hem hartelijk verwelkomde en hem uitnodigde 's avonds bij hem aan huis thee te
komen drinken.
Hij vond er de vriendelijke dame, die hem druiven gebracht had in het hospitaal en die meewarig vroeg naar zijn bevindingen in het veldleger. Hij
stelde haar gerust, vertelde, dat hij het best naar zijn zin gehad had. De luitenant zat wat bedrukt te kijken en zei eensklaps: `Nou moet ik je toch iets
vertellen, waar je van zult opkijken, Van Wezel.'
`Wat is er dan, luit?' Word ik bij keuze bevorderd tot officier soms?' vroeg
Frank lachend.
`Nee... 't betreft mij. ik word overgeplaatst... bij wijze van strafmaatregel.'
Frank keek verbaasd op. Wat was er nou weer aan de hand? Deze officier
deed toch pijnlijk nauwgezet z'n plicht... zo pijnlijk,. dat Frank hem soms
in zijn dagboek een vinnige veeg uit de pan gegeven had.
'Strafmaatregel?' vroeg hij verwonderd. `Waarom, als ik vragen mag, luit'?'
`Omdat ik de schrijver ben van het dagboek van een landstormman!'
Frank viel bijna van zijn stoel, van verbazing en schrik. Hij moest hard op zijn
tanden bijten om het niet uit te schreeuwen van het lachen. Toen hij zichzelf
weer meester was, stotterde hij: 'W-a-a-t?... U? Schrijft u die stukjes?'
Mevrouw viel woedend in: `Ja, hoe vindt u zoiets? M'n man daarvan te beschuldigen! Is het niet krankzinnig?'
`Ze zeggen 'et toch maar', zei de luitenant droefgeestig.
`Maar hoe is dat nou mogelijk?' riep Frank levendig uit. `U is toch zelf herhaaldelijk in dat dagboek aangevallen!'
`Daar heb ik ook op gewezen', verzekerde de ander verslagen. `Maar de kolonel lachte me uit en zei, dat-ie zich door dat trucje niet van de wijs liet
brengen! Dat had ik opzettelijk gedaan om de verdenking van me af te wenden. Hoe vin je zo iets?'
`Die kolonel heeft een infernaal listig stel hersens!' vond Frank. `Wat een
doorzicht!'
`Geloof jij ook, dat ik de schrijver ben?' vroeg de kompagnieskommandant
verbaasd.
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`Geen sekonde, luit'!' betuigde Frank naar waarheid. `Geen sekonde. Dat is
nooit in m'n hoofd opgekomen. Zo hoont iemand zichzelf niet, ook niet in
scherts.'
`Heb ik ook gezegd! Maar dat was allemaal verdomde slimmigheid van me
en de kolonel bleef er bij, dat-ie nou eindelijk de dader te pakken had!'
`Is 'et geen schandaal?' stoof z'n vrouw op. `Je moet 'et je toch maar laten
welgevallen van zo'n ezel!'
`Nou nou, Lies!' suste de luitenant voorzichtig.
Maar Frank viel haar bij: `Mevrouw heeft volkomen gelijk. We zijn hier niet
in dienst en we hoeven van ons hart geen moordkuil te maken. Die kolonel
is niet alleen een ezel, maar ook een vlegel, en ik hoop, dat ik 'em voor de
krijgsraad es flink op z'n nummer zal kunnen zetten.'
`Da's waar ook', herinnerde de luiteant zich. `Je moet overmorgen verschijnen voor 't Hoog Militair Gerechtshof. Ik ontving de stukken even nadat je
weg was.'
`Prachtig uitgezocht!' lachte Frank. `Eerst alle straf zorgvuldig uitboeten
en dan word je welwillend toegestaan te vertellen of je je bezwaard gevoelt en
wat je wel tot je verdediging kunt aanvoeren. Rechtvaardigheid is toch
maar alles.'
De luitenant keek maar zuinig en schoof onrustig op z'n stoel, maar z'n
vrouw viel Frank heftig bij.
`U hebt groot gelijk! Al die dingen zijn een gruwelijk schandaal! Ja, Henk,
je hoeft 'et heus niet te verdedigen, al ben je nou toevallig reserveofficier!
Wat ze met meneer Van Wezel gedaan hebben is een laagheid, een smerigheid, en nou beginnen ze tegen jou net zo! Wees toch niet zo schaapachtig
tegen die ellendelingen van kerels!'
`Discipline, mevrouw! discipline!' glimlachte de korporaal, en aanstonds
viel de luitenant hem bij: `Ja, natuurlijk. 't Is wel hard soms, maar wat zou
'et leger zijn zonder discipline?'
Toen werd het Frank te bar.
`Dat is de vraag niet, luit',' zei hij vinnig. `U weet even goed als ik, dat er in
het leger geen ware discipline bestaat. De vraag is alleen: wat zou er van de
machtsprotserij van zulke kerels als die kolonel terechtkomen, als er geen
dwang door ongestrafte willekeur en vreesaanjaging bestond?'
`Juist', juichte mevrouw, in de handen klappend. `Zo staat de zaak. Die gemene geweldenaarsstreken van de kolonel... die hebben toch zeker niets
met discipline te maken?'
De luitenant keek nadenkend voor zich uit. Hij was geen opstandige natuur,
en bang de dingen bij hun juiste naam te noemen. Maar Frank liet hem niet
los.
`Zult u met meer geestdrift dienen, nu u aan den lijve ondervonden hebt,
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wat de persoonlijke willekeur van een meerdere op een militaire loopbaan
vermag?'
Daarop antwoordde de luitenant eerlijk: `Nee... integendeel!'
`Dan', zei Frank rustig, 'konstateer ik, dat de kolonel de krijgstucht onder
dat hij daar zwaar voor gestraft diende te worden.'
-mijnte
`Precies!' bevestigde mevrouw enthousiast. `Meneer Van Wezel slaat de
spijker op de kop. Zo is 'et!'
`In zeker opzicht... misschien', gaf de luitenant met tegenzin toe. `Maar
nou moetje niet gaan generaliseren, niewaar. Omdat die kolonel nou... eh...
misbruik maakt van z'n positie, daarmee is het leger niet veroordeeld.'
`Juist wel', viel Frank uit. `Het leger met zijn systeem maakt dit mogelijk en
onvermijdelijk. En het verzet zich met hand en tand tegen elke poging om
gezonder toestanden te scheppen.'
De kompagnieskommandant haalde de schouders op, toen zijn vrouw het
weer eens bleek met de korporaal. Hij wou liever niet de hele avond ongelijk hebben tegenover zijn betere helft en gaf het gesprek een wending, die
hem minder pijnlijk voorkwam.
Toen Frank laat in de avond langs de beboste weggetjes naar de kazerne
fietste, schoot hij telkens weer in een benauwde zenuwlach. De hele avond
had hij zich moeten bedwingen en het was toch zo overmatig komisch, dat
deze brave kompagnieskommandant, met een uitsluitend ambtelijke stijl,
zo droog als been, werd aangezien voor de olijke schrijver van het dagboek!
Ook stylistisch hadden de hogere handen niet bijzonder veel inzicht! Overigens vond hij het beroerd voor de luitenant en z'n vrouw, die overgeplaatst
werden naar een afgelegen nest, nog onmogelijker dan Harderwijk. En dubbel beroerd vond hij het, dat hij niet rondweg voor den dag kon komen met
de bekentenis, dat hij zelf toch de veelgezochte schrijver was. Maar daarvoor
was er te veel gebeurd! Ni moesten ze maar blijven zoeken en mekaar wantrouwen. Het was te vermakelijk ten slotte.
-

De eerste, die Frank in het gebouw van het Hoog Militair Gerechtshof tegen
het lijf liep, was de kolonel, tegen wiens straf hij reklameerde. Eerbiedig salueerde de korporaal en de hoofdofficier, die blijkbaar goed gemutst was en
zijn tegenstander onder zijn baard niet herkende, groette joviaal: `Goeie
morgen, korporaal!'
`Goeie morgen!' dacht Frank. `Dat zal je straks ook nog wel es bij je zelf
zeggen, als 'et naar mijn zin gaat!'
Hij wist, dat de kolonel voor dit gerechtshof al een paar onaangename uren
gesleten had: tot tweemaal toe was hij in 't ongelijk gesteld tegenover reklamerende officieren, beide keren in zaken, die rechtstreeks verband hielden
met zijn gesnuffel naar de schrijver van het dagboek. En hij wist ook, dat het
288

vandaag de derde keer zou worden, want zijn reklame stond sterk en de
vrees voor nog meer lawaai in de pers zou een machtige bondgenoot blijken.
De kolonel keek ietwat verongelijkt, toen hij de baardige brigges zag verschijnen, die hij zo amikaal gegroet had. Frank moest blijven staan achter
een hekje, de kolonel kreeg een stoel en mocht gaan zitten. A tout seigneur
tout honneur... De president was een burgerjurist, en er waren er nog een
paar zonder uniform. Maar er zat ook een generaal en een hoge zeeofficier
bij en de griffier was een kippige luitenant. Allereerst vroeg de president de
korporaal, waarom hij eigenlijk tegen zijn straf gereklameerd had. Vond hij
de straf te zwaar?
`Ik vond, meneer de president, dat ik helemaal niet gestraft had mogen
worden en zeker niet op die mutatie.'
`Wat had u tegen de mutatie?'
`Die zegt o.a. dat ik gestraft word, omdat de kolonel een zekere indruk
kreeg. Ik kan niet inzien, meneer de president, dat het maken van een indruk strafbaar is. Die indruk is immers een zeer subjektief ding, niet door
mij te bepalen.'
Frank zag, dat de generaal bijna onmerkbaar knikte en met onvriendelijke
blikken de kolonel opnam, die met laatdunkend gezicht het onnozele gestamei van die korporaal aanhoorde.
`Hm!' zei de president. `Maar u bent ook gestraft, omdat u weigerde te antwoorden op een vraag, toen u dat gelast werd.'
`Daaraan was iets voorafgegaan, meneer de president, waardoor ik bezwaar
maakte en bleef maken op die vraag te antwoorden.'
`Wat was dat dan, korporaal?'
`De kolonel was begonnen met mij te beschuldigen, dat ik de schrijver van
het dagboek van een landstormman was. Ik vroeg hem toen, of ik mocht weten, welke bewijzen hij daarvoor had. De kolonel meende, dat ik daar niets
mee te maken had en vroeg mij te antwoorden op de vraag of ik al dan niet
de schrijver was-. Ik meende onder die omstandigheden het antwoord te mogen schuldig blijven. Te meer, waar het hier een redaktiegeheim betrof,
waarover ik niet kon beschikken, een journalistieke kwestie, waarnaar mij
in dienstverband volgens mijn inzicht niet dwingend gevraagd kon worden.'
`Maar, korporaal, volgens de mutatie betrof het een serie de krijgstucht ten
zeerste ondermijnende artikelen. Is u het met die kwalifikatie eens?'
Frank dacht even na. Toen antwoordde hij: `U houdt mij ten goede, meneer
de president, maar ik ben hier om tegen mijn straf te reklameren, niet om
over dat dagboek van mening te wisselen.'
De president knikte, glimlachend.
`Volkomen juist', gaf hij toe. `Maar hebt u overwegende bezwaren om over
dat dagboek uw mening te zeggen?'
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`Volstrekt niet, meneer de president. Naar mijn mening ondermijnen die artikelen de krijgstucht niet. Voor zover ik kan nagaan is er steeds de volledige
waarheid in openbaar gemaakt. Als de krijgstucht ondermijnd wordt, dan is
het door het optreden der meerderen, dat er soms in gehekeld wordt.'
De kolonel gaf tekenen van onrust en vroeg of hij hierop iets zeggen mocht.
En hij zei: `ik beweer, dat door die artikelen de krijgstucht ondermijnd
wordt bij het onderdeel, vanwaar zij verschijnen.'
`Is u dat met de kolonel eens, korporaal?'
`Meneer de president, allereerst moet ik opmerken, dat de kolonel hier een
veel minder sterke betekenis aan zijn woorden geeft dan in de mutatie,
waarop ik gestraft ben. Verder zal ik het met de kolonel eens zijn, als hij mij
van het bedoelde onderdeel één enkel geval kan noemen, waaruit blijkt, dat
de krijgstucht er ondermijnd is door dat dagboek.'
De president keek de kolonel aan.
De kolonel aarzelde, bekende dan: 'N-n-nee, meneer de president.'
De generaal bromde in zijn dikke knevel. De kolonel werd een tintje bleker.
De president wendde zich weer tot de korporaal: `Had u bij het verhoor
door de kolonel de indruk, dat hij u voor de krijgsraad zou dagen, als u toe
gaf, de schrijver te zijn?'
`Nee, meneer de president.'
`Wilde u de korporaal deze indruk geven, kolonel?'
`Nee, meneer de president.'
`Is u van mening, dat de schrijver voor de krijgsraad te brengen zou zijn?'
Weer een kleine aarzeling. Daarop: `Nee, meneer de president.'
Frank vroeg, of hij naar aanleiding hiervan een opmerking mocht maken, en
na verkregen toestemming, zei hij: `Het komt mij voor, dat uit het antwoord
van de kolonel blijkt, dat de mutatie in te sterke termen gesteld is. Het
spreekt toch vanzelf, dat de schrijver van een serie de krijgstucht ten zeerste
ondermijnende artikelen voor de krijgsraad te brengen moet zijn.'
Plotseling kwam de grommende stem van de generaal: `Volkomen juist.'
De kolonel kreeg een schok. Frank ging verheugd voort: `Hieruit konkludeer ik verder, dat het dienstbelang dus niet aangevoerd mocht worden om
mij te dwingen te antwoorden op de vraag naar de schrijver.'
Opnieuw mengde de generaal zich in het verhoor: `Mag ik eindelijk eens
weten, wat dat dagboek eigenlijk is? De kolonel heeft tot nog toe verzuimd
het aan het Hof over te leggen. Zijn daar bezwaren tegen, kolonel?'
De kolonel sprong overeind.
`Volstrekt niet, generaal. Hier zijn ze. (Hij haalde een boekje te voorschijn,
waarin een bloemlezing uit het dagboek bijeen gebracht was.) Ik mag hierbij wel opmerken, dat mijn onderzoek naar de schrijver zich speciaal baseerde op twee der dagboekblaadjes, die ik hier aangestreept heb.'
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`Mag ik misschien ook zien, meneerde president, welke twee dat zijn?'
`Zeker, korporaal.'
Het waren de meewarige stukjes over de kolonel zelf en over de kapitein-instrukteur.
`Dan wou ik gaarne twee dingen opmerken, meneer de president. Ten eerste
dat in de mutatie staat: "een serie" en dat hier blijkt, dat het tegen twee
gaat. Dan, dat er een dier twee tegen de kolonel zelf gericht is en de mening
wettigt, dat het dienstbelang niet het enige motief geweest is voor de aktie
van de kolonel.'
De generaal bromde weer. De kolonel werd rood en keek naar de brutale
brigges of ie'em levend wou opvreten. Maar ze waren hier op neutraal terrein en hij moest de pil slikken. De president zei droog: `Die mening blijft
voor uw rekening, korporaal. Hebt u nog iets te vragen of te zeggen?'
`Nee, meneer de president.'
`De kolonel, misschien?'
`Dank u, meneer de president.'
`Dan verzoek ik de griffier het protokol voor te lezen.'
Toen dat gebeurd was en er geen aanmerkingen gemaakt werden, kon
Frank heengaan. Hij salueerde stram, maakte rechtsomkeert en marcheerde
de zaal uit, voldaan over de loop van het verhoor, overtuigd, dat hij zijn gelijk op voldoende wijze had aangetoond. Binnenkort zou hij schriftelijk de
uitspraak van het Hof toegezonden krijgen. Hij was er buitengewoon benieuwd naar. Zijn militaire vrienden oordeelden na zijn verhaal, dat hij er
niet slecht voor stond. Zijn burgervrienden waren van mening, dat die kolonel er met een reuzenschop onder zijn rijbroek uit zou vliegen.
Een paar dagen nadien kreeg de korporaal Frank van Wezel bevel zijn boeltje
te pakken en zich naar een stad in het Noorden te begeven om daar opnieuw
een officiersschool te volgen. Hij kwam er terecht in een oude kazerne, te
midden van een stel korporaals en soldaten, die allen al meerdere malen voor
het examen voor een hogere rang gezakt waren. Een verzameling stomkoppen en onwilligen, bezeten grappenmakers en militair-wezenlozen. Jong en
oud door elkaar. Er waren ook nog mislukkelingen bij van Franks eerste opleiding die opnieuw mislukt waren bij een na-opleiding en nu hierheen gestuurd om het nog eens door te maken. Het rijk bleek buitengewoon hardnekkig in het met veel kosten opleiden van totaal ongeschikten en volstrekt
onwilligen. Wat het met deze aanvoerders beginnen moest als ze met kunst
en vliegwerk bij ongeluk toch nog tot de officiersrang werden opgeschroefd,
was een vraagstuk, dat dagelijks ijverig besproken en op weinig welwillende
wijze toegelicht werd.
Hij had het niet slecht getroffen. Zijn afdelingskommandant was een land291

stormluitenant, die de dingen heel serieus, maar ook heel menselijk opnam
en niemand een strobreed in de weg lei. Hij haalde uit het saamgeraapte
zoodje, dat hij voor het sergeantsexamen moest klaar maken, wat er maar uit
te halen viel. Het was niet veel trouwens.
Frank kon na z'n Harderwijkse opleiding en z'n praktische dienst in het
veldleger z'n zaakjes wel dromen. Hij keek geen reglement meer in, wist alles wat er te weten was en kwam spoedig op vertrouwelijker voet met de luitenant, die natuurlijk wist, wie hij voor zich had, maar geen onbescheiden
vragen stelde. Overigens bleek al ras, dat de schrijver van het befaamde dag
naar de noordelijke opleiding verhuisd was, want een paar karakteris--boek
tieke voorvallen uit die omgeving kwamen met onbeschaamde duidelijkheid
in de krant.
Er was een andere luitenant bij de opleiding, ook een reservist, Tuinman genaamd. Het was bekend, dat zijn intellect hem niet veroorloofd had, het verder te brengen dan tot de tweede klas van de H.B.S. Niettemin stelde hij
zich aan als een groot man, een geweldig aanvoerder, een diepzinnig peda goog over de mannen, waarvan sommigen bijna tien jaar ouder waren dan
hij. Het bewustzijn van zijn waardigheid en macht verliet hem nooit en hij
genoot als hij iemand kon rapporteren. 's Avonds na appèl, als de lichten gedoofd waren, sloop hij op zijn tenen de kamers over, loerde of er iemand een
savviaantje lag te genieten en lapte de verschrikte overtreders er vol genot
bij. Maar spoedig werd er op hem geloerd en een afgesproken fluitje waarschuwde van kamer tot kamer, dat de aasvogel rondsloop. Dan gebeurde
het onvermijdelijke, dat hij achter het schot staande, zonderlinge gesprekken moest aanhoren. Van deze strekking: `Zeg, heb jij ook eindexamen
tweejarige H.B.S. ?'
"Ben je belazerd, kerel... dat is alleen weggelegd voor een bepaald soort
tuinlieden.'
`O!... moetje daar veel hersens voor hebben?'
`Streng verboden! Maar gras tussenje kiezen en klei in'je oren!'
`Gossie! En is zo'n verschijnsel nog ergens voor te gebruiken?'
`Ben je nou een haartje bedonderd! Absoluut onbruikbaar!'
'Zo?' kwam dan een verontwaardigde derde. `Nou, ik zeg je, dat ze d'r nog
prima reserve-luitenants van maken, met reuzeballonbroeken, kanjers van
sabels en platte petten!'
`Nou ja... reserveluitenant... as je dat ook al iets noemt! Zo'n vod...'
Dan was er overal zacht gegrinnik en een beduusde luitenant probeerde
zich onhoorbaar te verwijderen. Maar er kraakte een plank en iemand riep:
`Weer zo'n verrekte rat!'
En een schoen of een veldfles vloog in de richting van het geluid, onder een
algemeen: `Kssssj! Kssssj! Ondier! Donder je op!'
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En daarop de woedende stem van de benarde luitenant: `Kiezen op mekaar!
Jullie moeten slapen; 't is tijd, hé?'
`Ja, pa!' piepte een benauwd kinderstemmetje, en een grove mannenstem
daaroverheen: "t Is goddome de luitenant Tuinman! En ik dacht dat er een
rat rondscharrelde.'
`Zeg!... wat heb jij tegen ratten? Waarom mot jij ratten beledigen? Ratten
zijn heel verstandige dieren!' ruziede in de verte een ander.
'Zwijgen!' bulderde de luitenant. "t Is nou uit, begrepen. Ik gelast stilte!'
Als dan iemand er nog in slaagde een onvoegzaam geluid te produceren en
dat miste zelden, waren ze voor die avond tevreden en kropen stikkend van
het ingehouden lachen onder het dek.
Op een dag had een der oude, getrouwde landstormers de luitenant Tuinman gevraagd, of hij hem wou noteren voor een nieuwe broek. En hij had
hem laten zien, hoe in de oude overal grote slijtgaten zaten, die moeilijk nog
hersteld konden worden. Met een voornaam gezicht had de luitenant zijn
boekje ingezien en toen bedenkelijk gezegd: `Je punten zijn niet van dien
aard, dat ik een dergelijke gunst zonder meer kan toestaan. Als over veertien dagen uit je cijfers blijkt, dat je beter je best doet, zal ik wel es zien...'
Frank had dit voorval in een humoristische brief van een vader aan zijn
zoontje verwerkt en de krant, waar het in stond, deed ijverig de ronde op de
kompagnie. Juist was de korporaal op het bureau om iets aan de kompieskommandant te vragen, toen Tuinman kwam binnen stormen, zwaaiend
met een krant.
`Kijk es hier, kapitein! Dat is een schandaal! Wat een brutaliteit! Daar moet
een eind aan gemaakt worden!'
`Wat is er, meneer Tuinman?'
`Hier! Leest u dat es! Dat slaat op mij! Dat is van de opleiding hier geschreven!'
De kapitein las het stukje, glimlachte, vroeg: `En is het waar?'
Tuinman stotterde van woede: `Waar ?... ja... natuurlijk. Wat denken ze
wel! Maar dat zullen we ze afleren! D'r moet onderzocht worden, wie dat
ding geschreven heeft!'
De kapitein wuifde afwerend met de hand.
`Merci, meneer Tuinman', zei hij. `In Harderwijk zijn ze ook es aan 't onderzoeken geweest naar die schrijver. Voor zover ik weet, is het niemand goed
bekomen. Enfin, daar praten we zo meteen nog wel even over.'
Hij had Frank van Wezel strak aangekeken en die glimlachte voorkomend.
Er werd geen onderzoek ingesteld en de landstormer kreeg diezelfde dag zijn
nieuwe broek.
En Tuinman keek hem voortaan schichtig aan, als ze elkaar ontmoetten en
de argeloze landstormer hem rustig salueerde. Halverwege de kursus kwam
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het schriftelijke vonnis van de krijgsraad af. Het werd Frank plechtig uitgereikt op het kompagniesbureau. Het was een geweldig uitgebreid dokument, vele foliovellen vol onleesbaar juridisch proza, waar de korporaal zich
moeizaam een weg door baande, om tot de eindkonklusie te komen, dat de
veertien dagen provoost hem werden kwijt gescholden. Het was buitengewoon verheugend, dat te vernemen, en een beetje pijnlijk te bedenken, dat
hij ze nochtans had uitgezeten. Maar de erkenning, dat hij ze feitelijk on
schuldig had ondergaan, was alweer een grote genoegdoening. Echter, al
had hij dan geen veertien dagen provoost verdiend, helemaal onschuldig
achtte de krijgsraad hem toch ook weer niet. Hij was weliswaar niet strafbaar, omdat hij een zekere indruk gemaakt had, maar hij had toch antwoord
moeten geven op de hem door de kolonel gestelde vraag. En derhalve werden de veertien dagen provoost vervangen door zeven nachten politiekamer. Genadiglijk werd hieraan toegevoegd, dat deze zeven nachten gerekend werden te zijn uitgeboet door de veertien dagen provoost. Toen moest
Frank wel lachen, want het viel hem in, dat het lang niet ondenkbaar genoemd mocht worden naar militaire logika, dat men hem nu nog eens zeven
nachten in de politiekamer zou stoppen. Eigenlijk zou dat een ideaal middel
zijn om brutale reklamanten een heilzame schrik in te boezemen voor beroepen op de krijgsraad. Hij amuseerde zich kostelijk met het ondoordringbare dokument en de ellenlange redeneringen, waarmee de militaire juristen
aannemelijk trachtten te maken, dat hij toch insubordinatie had gepleegd.
Het was bijna zielig. En overigens moest hij er nu in berusten, omdat het
Hoog Militair Gerechtshof het hoogste kollege was en hem dus geen beroep
op een nog hoger openstond. En och... het leed was geleden. En de nederlaag was toch zeer duidelijk voor de kolonel. Er was gerechtigheid voor de
soldaat — al was het er dan ook een gerechtigheid naar!
Het was een beetje een erge bende bij deze opleiding. Behalve de weinige
geweldige stommeriken waren al de anderen volkomen onwilligen..Onverschillige klanten, verruwd, afgestompt door de vele straffen, die ze al opgelopen hadden, vol streken en grappen, onvatbaar voor de militaire discipline. Er vielen voortdurend straffen, maar de geschiktheid van al deze zonderlinge dwarskoppen om officier te worden, bleef voor de militaire autoriteiten onwankelbaar vaststaan: als ze hier weer niet slaagden, zouen ze naar
weer een andere afgelegen plaats gevoerd worden en opnieuw in opleiding
genomen. Het kostte misschien een beetje veel geld, en dat geld was misschien een beetje in het water gegooid, maar dat hinderde niet: het was mobilisatie en het legerbestuur graaide wellustig in de miljoenen en strooide
met geld onder het alles tot zwijgen brengende motief: militaire noodzakelijk heid. Dat er geld te kort was voor een voldoende verzorging der burgerbe294

langen, dat de levensmiddelendistributie, het ongelooflijk snel stijgen van
de levensstandaard, de werkloosheid, de kostwinnersvergoedingen minder
royaal werden behandeld, dat was niet erg, dat was in zekere zin eveneens:
militaire noodzaak.
In die noordelijke stad mocht Frank van Wezel tot zijn grote vreugde meewerken aan zo'n glorieuze `legerdag', waarbij het volk tot getuige geroepen
werd van de uitnemende wijze, waarop zijn belastinggeld weggesmeten
werd. Het volk placht daar vertegenwoordigd te zijn door een tribune vol
deftigheid, die onverdeeld geestdriftig juichte en door een menigte achter
hekken en prikkeldraadversperringen nurks of spottend toeziend gepeupel,
dat scherpe opmerkingen ten beste gaf, hoonlachte en zich kwaad maakte
over de onnozele geldverknoeierij. Deze legerdag zou iets groots worden.
De garnizoenskommandant was 'n reservekapitein, die in- het gewone leven een grote naam had als deklamator. Zijn soldatenborst was zelfs gesierd met ridderorden, die hij al voordragend verdiend had, hoewel sommigen meenden, dat hij ze met het bedrijven van andere heldendaden had verworven. Hij was, uit hoofde van zijn toneelbloed, een geweldig militair voor
het aangezicht des Heren, liep in Napoleonhoudingen rond, liet zijn geschoolde stem machtig schallen, als er wat te kommanderen viel, kortom
voelde zich zeldzaam lekker, speelde met geweldige geestdrift de rol, die de
omstandigheden hem hadden toegewezen. En hij organiseerde de legerdag!
Het zou een pracht van een komedie worden!
Op een groot terrein even buiten de stad zou een spiegelgevecht plaats
hebben. Aan de ene zijde waren loopgraven gemaakt: daarin zou een afdeling
zitten met geweren en mitrailleurs. Over het veld heen, van de andere zijden, zouden twee troepen aanvallers komen opzetten: eerst een troep vrijwillige landstormers, die zouden worden teruggeslagen vlak voor de eerste
loopgraven en in verwarring wegvluchten. Daarna kwam uit de andere hoek
van het terrein de onversaagde en onoverwinnelijke opleiding sprongsgewijze in tirailleurlinie aanzwermen, met mitrailleurs en handgranaatwerpers
versterkt, en na een heftig vuurgevecht zou de stelling door deze keurtroepen genomen worden. Verder naar achter zou bovendien veldartillerie worden opgesteld, die kanonvuur zou laten horen onder het overwinnend oprukken der dappere adspirant-officieren. Vóór de loopgraven had de theatrale garnizoenskommandant een molen van bordpapier laten bouwen. Die zou
onder het kanonvuur eerst gaan roken en dan in mekaar vallen, welk fenomeen bewerkstelligd zou worden door vier korveeërs, die binnen in het
bouwsel zaten en met vernuftig aangebrachte touwen het decor-molentje
wrak trokken. En dan zou er ook nog een vliegmachine komen, een legervliegtuig, dat dreigend over het slagveld zou kruisen, ronkend en kwasi
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bommen werpend. Het zou grandioos worden!... Van elke afdeling werden
manschappen aangewezen, die onder de voorwaartse sprongen moesten
sneuvelen, een en ander om het schouwspel de werkelijkheid zo nabij te doen
komen als maar doenlijk was. Vermoedelijk speet het de kommandant, dat
hij niet hier en daar een schutter kon posteren die met scherp schoot, een
granaatwerper, die met echte bommen smeet. Maar de burgerlijke teerhar
stond dat helaas niet toe.
-tighed
Van de vooroefeningen waren die in het sneuvelen het vermakelijkst. De
aangewezenen repeteerden met vuur en overtuiging en slaagden er ten slotte in te sterven onder dusdanige kramptrekkingen, kronkelingen en benauwde sprongen, dat de toeschouwers er van griezelden, al lachten ze nog zo onbedaarlijk. En dan lagen ze in schilderachtige lijken-houding in het gras en
bewogen niet meer. Het werd zo huiveringwekkend, dat de kommandant
gelastte: de lijken zouden zich onzichtbaar opstellen in greppels en kuilen,
het was een te akelig gezicht voor de gevoelvolle dames van de publieke tribune, wier zenuwen in de eerste plaats ontzien moesten worden en die geen
al te ongunstige indruk mochten krijgen van de oorlog. De aanstaande lijken toonden zich beledigd en verongelijkt. Maar zij moesten zich onderwerpen. Uit wraak kochten zij toen de korveeërs om, de molen in mekaar te
doen storten vóór het eerste kanonschot viel...
Het was een dag vol emotie. En verrassingen.
De opleiding was op het terrein gekomen en stond te rusten. Toen kwam
de afdeling van de vrijwillige landstorm en werd te rusten gezet juist tegenover de opleiding. Dat was een fatale fout.
Want alles in de soldaat komt in opstand bij het aanschouwen van een afdeling vrijwillige landstorm. Allereerst kookt hij van verontwaardiging om de
onverantwoordelijke stommiteit van de ezels, die vrijwillig doen waartoe hij
noodgedwongen verplicht is en waartegen elk gezond gevoel in hem zich
onophoudelijk verzet. En daarnaast welt een woedende weerzin in hem op
bij het schouwspel van deze onsoldateske dilettanten. Dat lijkt misschien
onlogisch, maar het is toch een feit: de soldaat voelt zich beledigd, gekrenkt
door de schutterige verschijning van de vrijwilligers. De soldaat is bruin
gebrand en verweerd. Zijn uniform is verbleekt en vuil, maar zit gemakkelijk om zijn gewende leden. Zijn uitrusting draagt hij met gemak en zwier.
Alles past en sluit en hangt precies zoals het moet en het gemakkelijkst is.
Hij speelt met zijn zwaar geweer. Hij is getraind, los in zijn bewegingen, on
vermoeibaar in exercitie en mars. Hij rookt, eet ijswafels, drinkt uit zijn veldfles, praat en spuwt, vertelt en vloekt onmiskenbaar soldatesk, lacht, spot,
schimpt, kankert soldatesk. En dan staat daar zo'n troep bleekneuzige stadsslungels, kantoorbezems, met eigenwijze brilletjes op, in nagelnieuwe,
smetteloze uniformen, waarvan de kragen idioot wijd rond de dunne hals
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staan, de te brede borst van de tuniek bobbelt op een mager karkas, het stijve, gele leerwerk slobbert om schouders en middel, ze weten zich geen raad
met hun geweer en de bajonet slingert stuntelig aan de nieuwe koppel. Puttees willen niet sluiten, kepi's passen niet, het is een walgelijk gezicht! Een
troep onooglijke idioten en zwijnen, erger dan de depotbiggen! Het is een
bespotting van de soldatenwaardigheid en de soldaten zijn woedend, ze stikken van kwaadheid en afkeer, ze vloeken van nijd en ze spotten onbarmhartig, liefst zouden ze hun geweer bij de loop nemen en dat noodje bleekscheten tot puin slaan.
De vrijwillige landstorm werd in alle toonaarden gehoond. Ze kregen een
serie grievende termen naar het hoofd, waarvan ze in hun wildste fantasieën
nooit hadden kunnen dromen. Ze raakten er eerst van in de war en toen
overstuur. Ze voelden hun machteloosheid tegenover die gebruinde duivels
en kregen van louter spijt en schaamte hevige ruzie onder elkaar. Dat troostte de arme adspirant-officieren een weinig en ijverig hitsten zij de onenigheid aan, tot de officieren tussenbeiden moesten springen om handtastelijkheden te voorkomen.
De intocht van de artillerie noch de bulderende oefeningen van de motorrijders vermochten de opleiding tot enige geestdrift te vervoeren. Zij waren
uit de opwindende nabijheid van de vrijwillige landstormers gebracht en lagen in het gras te roken en te kankeren in afwachting van de komende veldslag.
Frank praatte met een paar andere kameraads over de oorlog, over de nood
der tijden, over de revolutie in Rusland. Toen mengde de luitenant Tuinman zich plotselig in het gesprek.
`Jij bent socialist, hè?' vroeg hij Frank.
Deze keek hem verwonderd aan, waarop hij antwoordde: `Ik geloof het wel,
luit... Mag dat niet?'
Tuinman zei spijtig: `Jammer genoeg wel. Ik snap 'et alleen niet.., want het
is te stom om alleen te staan!'
Verschillende hoofden kwamen belangstellend omhoog: Tuinman kraamde
wijsheden uit! Het was de moeite waard, daar half voor overeind te komen!
Frank glimlachte toegevend, maar antwoordde niet.
'Nou?' riep Tuinman agressief. `Wat heb je daarop te zeggen?'
`Niks, luit!' zei Frank spottend, `ik ben al verslagen, plat, ik lig munt.'
De luitenant kleurde onder het gegrinnik der naderbij kruipende mannen,
belust op een relletje.
`Maar ik kan 'et je bewijzen, man!' kraaide hij. `ik kan 'et je voorrekenen,
datje niks meer weet te antwoorden.'
Frank keek hem van het hoofd tot de voeten geringschattend aan. Toen zei

hij koeltjes: `Daar wil ik op een avond wel es met u over praten, luit', as we
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allebei weerde burgerpet op hebben. Nou is 't me een beetje te riskant...
voor mij, ziet u?'
Maar Tuinman was veel te begerig om zijn wijsheid te luchten, veel te zeker
van zijn overwinning ook, om het debat te willen uitstellen.
`Smoesjes!' dekreteerde hij, `je durft niet! ik wil met je praten als man tegenover man, zonder aan rang te denken!'
`Goed dan', zei Frank grimmig. `We mogen allebei zeggen wat we willen,
nietwaar? Begin maar!'
Tuinman kuchte en kwam toen meteen met grote ernst tot zijn verpletterende aanval: `Kijk es hier, man: as we nou de idealen van de socialisten es
even letterlijk uitvoeren: we geven ieder evenveel! Wat denk je dan? Jij en
een ander zouen er zuinig mee omspringen, een derde zou het gauw verzuipen, een vierde zou 'et verdobbelen of met vrouwen verdoen. En wie zou
jouw schoenen en kleren maken? Wie zou je boeltje verhuizen? En als er waren, die dat deden, dan moest je ze betalen, niewaar en dan had je om al die
redenen binnen korte tijd weer dezelfde ongelijkheid, waar of niet?'
`Volkomen waar', beaamde Frank welwillend.
Maar meer zei hij niet.
Tuinman keek hem triomfantelijk aan.
'Nou?' vreeg hij na een poosje ongeduldig.
'Wat?' weervroeg Frank met een onschuldig gezicht.
"Nou... ik wacht!'
`Ik ook!'
`Waarop dan?'
`Tot je begint over het socialisme te praten.'
Tuinman bleek hevig verbaasd. Rondom werd gegrinnikt en iemand insinueerde duidelijk hoorbaar: `Eindexamen tweejarige H.B.S.'
De luitenant zat naar Frank te kijken en deze zat naar hem te kijken en Tuinman begreep er niets van. Eindelijk riep hij: `Maar wat heb je dan te zeggen
op wat ik naar voren gebracht heb?'
Toen viel Frank uit: `Op die kletspraat heb ik niks te zeggen. We zouen 'et
toch niet hebben over kinderachtige veronderstellinkjes, maar over het socialisme, niewaar?'
`Maar man! Ik had het toch over het socialisme! Ik veronderstelde, dat het
socialisme in praktijk gebracht zou worden!'
`Maar man!' spotte Frank. `Je had het helemaal niet over socialisme, alleen

over een kwajongensachtig en boosaardig misverstandje, dat vijfentwintig
jaar geleden zo hier en daar onder erg achterlijke boerenpummels nog wel es
opgeld wou doen.'
Tuinman zat paf. Rondom werd ijverig gesmoesd en gegiecheld.
`Dus je wou zeggen', begon de luitenant op woedende toon, maar Frank viél
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hem op even woedende toon in de rede: `ik wou zeggen, dat jij maar es een
paar brochuretjes moet gaan kopen voor pasbeginnenden, want je weet
nog op geen stukken na, waar je 't over hebt en wat je eigenlijk zit te leuteren.'
Tuinman werd er een beetje wit van.
'Jij?' vroeg hij toen ongelovig. `Durf jij jij tegen mij te zeggen?'
'Natuurlijk!' lachte Frank.'Dat doe jij toch tegen mij ook!'
`Maar, verdomme, brutale kerel! ik ben officier en jij...'
`Pardon', zei de ander rustig, `dat was de afspraak niet. We zouen debatteren als man tegenover man. En als de ene man dan jij zegt, zegt de andere
natuurlijk geen u meer... dat zou te mal klinken.'
Het gelach rond hen werd luider, hatelijker, dreigender. Tuinman voelde,
dat hij te veel gewaagd had. Hij zei niets meer, stond op en liep naar een
paar kollega's verderop, wie hij ging vertellen, dat hij daar es even zo'n
stomme socialist een lesje gegeven had, dat-ie niet licht zou vergeten.
Kort daarna begon het gevecht. De theater-kommandant-regisseur stond
op een verhoging en loste een revolverschot. Dat was het sein voor de aanval. Daarna hief hij een bordje omhoog met een grote i er op: nu mocht de
vrijwillige landstorm de eerste sprong voorwaarts maken. Bleek van agitatie
holden de vrijwilligers vooruit, struikelden, waren bang voor elkaars geweren-met-bajonet-op, vormden een kronkelende in- en uitschuivende harmonika-tirailleur-linie, waar de schimpende en lachende opleiding ziek van
werd. Geweren begonnen te knetteren, in de loopgraven klopten de eerste
mitrailleurs. Hoe dichter de landstorm bij de vijand kwam, hoe meer ze in
verwarring raakten. Alleen de aangewezen lijken vielen precies op tijd omver. En toen gebeurde het onzinnige. De vrijwilligers hadden na de laatste
sprong voorwaarts moeten vluchten, maar ze waren zodanig van streek door
het helse geratel van het vuur der losse flodders, dat ze de paar eersten, die
zich vergisten en in hun radeloosheid in de vijandelijke loopgraven sprongen
blindelings volgden. Dat was een hele verrassing voor de leiding, maar ze
zaten er nu eenmaal in! Een gevecht met de bajonet om ze d'r weer uit te
gooien, leek een beetje gewaagd... Ze moesten er dus maar blijven en deelnemen aan de verdediging. De gemoedelijke Hollandse oorlog...
Toen kwam de opleiding aan de beurt. Zij moest aanvallen uit de andere
hoek van het terrein. Als zij halverwege was, zou de artillerie beginnen te
vuren. Het werd dus tijd, dat de kartonnen molen ineen stortte. En dat gebeurde, tot onbeschrijfelijke afschuw en schrik van de militaire regisseur, tot
huilende vreugde van de voorwaarts stormende aanvallers. Een paar minuten voor het eerste kanonschot viel, stortte de molen krakend in mekaar. De
toeschouwers begrepen er niet veel van. Maar daar ze al half verdoofd waren
door het lawaai van de geweer- en mitrailleurschoten, dachten ze er niet
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verder over, goedwillig aannemend, dat molens in zo'n heidens spektakel
wel altijd in zwijm zullen vallen.
Halverwege liep luitenant Tuinman, die voor de feestelijke oorlog in een
nagelnieuwe gala-uniform gekleed was, tot over het middel in een dichtgegroeide moddersloot. Toen werd het gevecht voor de opleiding eerst tot een
waar feest. Alles brulde en gilde van geestdrift en de neervallende gewonden en gesneuvelden schokten nog stuipachtiger dan bij de repetities, maar
ditmaal was het van natuurlijke vreugde...
Het werd een onbeschrijfelijk tumult. Razend geweervuur, gehamer van de
mitrailleurs, de nijdig dreunende slagen van het veldgeschut. Vlak bij de
vijandelijke linies kwamen nu ook de handgranaatwerpers in actie. Ze gooiden met granaten, die wel niet uit elkaar sloegen, maar die toch licht geladen waren, een harde klap gaven als ze op de grond kwamen en dan met een
boog weer terug sprongen, de lucht in. Frank trok gezamenlijk op met een
dezer gevaarlijke heerschappen. Dicht voor de loopgraven lagen een paar
lijken van vrijwillige landstormers.
`Gooi es een granaatje vlak bij dat lijk', adviseerde Frank.
De soldaat grinnikte wreedaardig, mikte nauwkeurig... de granaat met zijn
zwierende staart beschreef een fraaie boog door de lucht en kwam nauwkeurig vlak naast het hoofd van het argeloze lijk terecht. De uitwerking was
verrassend: de gesneuvelde vloog als geëlektriseerd schreeuwend en gillend
overeind met uitpuilende ogen en openhangende mond. Toen sprong hij
hals over kop de beschermende loopgraaf in. Een daverend gelach schalde
langs 't front... En nu hadden de lijken geen leven meer. Een voor een werden ze door de boosaardige handgranaatwerpers bestookt, tot ze de vlucht
namen, scheldend en tierend als bezetenen.
Een ogenblik later waren de loopgraven in het bezit van de aanstormende
opleiding, die zich schor schreeuwde van geestdrift. Het was een pracht van
een vertoning geweest en de redevoeringen van die dag bralden zonder uitzondering van de onvergelijkelijke geest onder de soldaten van het roemrucht Hollandse leger.
Maar het vliegtuig was niet verschenen. Het was een militair vliegtuig en
dus onderweg verdwaald of ergens in een noodlanding gestrand.
Hoe onvergelijkelijk de geest was, bleek trouwens enkele dagen later al op
ondubbelzinnige wijze.
Tussen de paviljoenen van de opleiding was een met glas overbouwde ruimte, waarin de `tijgers' huisden, een detachement Groningers, die voor één of
twee maanden uit het Kamp van Milligen of de Harskamp naar hier geplaatst waren voor korveedienst, wacht en exercitie met de opleiding. Ze
hadden het best naar hun zin, waren vlak bij huis en toonden zeer vrijzinni300

ge opvattingen omtrent de dienst: zelfs de post voor het geweer aan de poort
stond op wacht met een pijp in zijn mond en 's avonds negen uur haalden ze
hun strozakken in het wachtlokaal en legden zich vlijtig te slapen. Er waren
enkele zonderlinge bepalingen voor hen gemaakt. Zo mochten ze bijvoor
niet terug naar het kamp als ze tijdens hun detachering provoost op--beld
liepen. Maar ze deden alles liever dan terug gaan naar het kamp en zo ontbrandde er tegen de tijd, dat ze terug moesten een woeste wedstrijd tussen
de tijgers om provoost te verdienen.
En enige dagen na de roemruchte legerdag werden deze baldadige heren
ernstig vertoornd. Ze kregen erwtensoep. Tenminste zo werd voorgegeven.
Maar het bleek een grauw - vuile, waterige substantie, waarin kleine stenen
knikkertjes bezonken lagen. De verontwaardiging was groot. Een hels tumult brak los. De kapitein kwam er aan te pas en zelfs hij was van mening,
dat dit geen kost was voor welgezinde soldaten. Weshalve hij bevel gaf,
nieuwe soep te koken en die om acht uur op te dienen. De kok deed zijn
best, maar het resultaat was weinig verheugend: de soep was weer precies
eender. Daarop schopten de tijgers de gamellen ondersteboven, gooiden de
ramen van de keuken in en zwoeren wraak.
Toen Frank en de andere adspiranten vóór het avondappèl binnen kwamen,
was het in het logies voor de tijgers een oorverdovende herrie. Ze brulden
en tierden als hun naamgenoten uit de jungle en scholden in uitgezochte
termen op al wat dienst, kok en officier was.
En nauwelijks gingen de lichten uit, nadat de mannen onder de wol gekropen waren, of de hel brak los. Plotseling vlogen aan alle kanten planken en
paaltjes door de glazen. De splinters stoven tot achter in de paviljoenen, de
gangen door, de kamers over, en de ratten, die juist te voorschijn gekomen
waren voor hun nachtelijke strooptochten, vluchtten in allerijl naar hun holen en gaten terug. Het was een leven als een oordeel. Onder oorverscheurend geschreeuw vernielden de tijgers zorgvuldig alle vensters. Ze hadden
hun kribben afgebroken en gebruikten de brokstukken als projectielen.
Toen rondom alle vensters kapot waren, gooiden ze de glazen kap boven
hun hoofden stuk en verscheidenen werden gewond door het neervallende
glas en de stukken hout, waarmee gegooid werd. Maar dat scheen de feestvreugde en de geestdrift slechts te verhogen. Het was een hels spektakel.
De wacht werd in het geweer geroepen. Maar de wacht had ook erwtensoep
gekregen en bleek solidair met de muiters. Ten einde raad werd toen een afdeling marechaussees gerequireerd, maar ze hadden nauwelijks een voet over
de drempel of de wrakstukken van kribben vlogen hun om de oren en van
alle kanten kwam, vergezeld van de gruwelijkste vloeken, de raad om met
spoed op te donderen, want er waren scherpe piepers zat in het bezit van de
woest geworden tijgers. Toen was de kommandant zo verstandig de mare301

chaussees te laten inrukken. En tegen middernacht was de woede der gedetacheerden althans zover gezakt, dat ze hun strozakken en dekens van glasscherven zuiverden en te midden van de ruïnes zich te slapen legden. Ze
hadden zich hartig gewroken. Voor vele honderden guldens hadden ze vernield en dat stemde hen gelukkig en tevreden.
Het hele detachement kreeg voorlopig kwartierarrest. Maar het hele detachement ging na het eten rustig de stad in. Er werd beraadslaagd en geconfereerd: wat moest er met de vandalen gebeuren? Belhamels bleken er niet te
grijpen. Ze hadden allemaal even overtuigd meegedaan. Toen besloot hogerhand tot genade. Een hoofdofficier sprak de muiters op het exercitieveld
ernstig toe, wees hun op hun schandelijk gedrag en kondigde algemene amnestie af in de verwachting, dat de mannen het ergerlijke van hun gedrag
zouden inzien en nooit meer iets dergelijks uithalen. De begenadigden lachten openlijk, spraken van `knijpers' en dreigden de hele kazerne te zullen afbreken, als ze weer zulk `teringvreter' kregen. De militaire paedagogiek
bleek moeilijker dan ooit. Een onrustig gevoel sloop vele verantwoordelijke
harten binnen: als deze uitbarstingen zich herhaalden, in groter onderdelen
voorkwamen? Als de ontevreden groepen zich bewust werden van hun
overmacht bij voldoende solidariteitsbesef?...
Er was daar in die Noordelijke stad ook een geneeskundige bezienswaardigheid. Dat was de kapitein-dokter van het garnizoen, die ook de opleiding
kureerde. Iet was een kapitein in donkerblauwe uniform en in gewone omstandigheden was hij specialist: oogarts. Nu was hij reserveofficier van gezondheid en moest behalve de ogen ook de overige organen der militairen in
goede konditie zien te houden. Er liepen vreemdsoortige verhalen over zijn
geneeskundige prestaties. Verhalen, waaraan Frank van Wezel niet had willen geloven. Hij was ondanks alle ervaring nog een beetje naïef en een beetje
als Thomas: hij moest eerst de dingen zien, eer hij ze geloofde. Op een morgen, na een slapeloze nacht vol ron.melingen in zijn ingewanden en pijn in
zijn maag, begaf hij zich met een ander van zijn afdeling, die een gezwollen
keel had, op ziekenrapport.
De dokter was heel vriendelijk.
`Wat scheelt er aan, korporaal?'
Frank vertelde van zijn opstandige en pijnlijke ingewanden.
Onderwijl keek de dokter hem opmerkzaam aan. Na het verhaal vroeg hij:
`Is je bril goed?'
Onthutst vroeg Frank zich af, hoe er verband kon bestaan tussen zijn bril en
zijn darmen. Maar hij antwoordde: `Jawel dokter. Maar de pijn zit in m'n
buik.'
`Worden je ogen gauw vermoeid?'
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`Helemaal niet, dokter, maar m'n ingewanden...'
`Je bent bijziende, hè? Welk nummer hebben je glazen, weet je dat ook?'
`ik meen rechts één en links twee, dokter, maar als u mij toestaat...'
`Geef die bril es hier.'
Hij nam de bril aan, haalde een instrumentje te voorschijn, mat de sterkte
der glazen en knikte.
`Komt uit. Kun je goed schieten met die bril?'
`Best, dokter, maar ik kom ook niet over mijn bril klagen, maar over mijn
buik.'
De dokter keek peinzend voor zich.
`Je moet die bril maar altijd dragen,' ried hij; toen wendde hij zich tot de
hospitaalsoldaat en zei lakoniek: `Wonderolie. Een dag kwartierziek.'
Tot zijn ontsteltenis kreeg Frank een jeneverglaasje vol wonderolie te slikken.
Hij wou protesteren: wat bliksem! iemand zonder nader onderzoek maar
rustig zo'n portie wonderolie in z'n lijf te gieten! Maar de dokter was al vol
een andere patiënt bezig en Frank moest slikken. Hij slikte,-ijvergmt
amuseerde de omstanders met de uitdrukkingen van zijn gelaat en verdween kankerend om op de kamer de gevolgen van deze kuur af te wachten. Ze bleven niet uit, waren overweldigend en 's avonds ging hij slap en
ontzenuwd naar bed: de pijn in zijn buik was radikaal verdwenen — naar zijn
mening met al het andere wat er in gezeten had.
De kameraad met de pijnlijke keel had dienstdoen gekregen. Een ander had
er om gelachen.
"t Zal je wel net gaan als mij', voorspelde hij. `Eerst een tijd lopen en mee
dan op een dag naar 't hospitaal met een briefje: opnemen; lijdt-sjouwen,
sinds veertien dagen aan bronchitis.'
`Nee!' protesteerde Frank, `da's overdreven!'
Maar er waren getuigen genoeg en de keellijder keek benauwd. Toch hield
hij vol, ging elke dag op rapport en kreeg na enkele dagen een waterverband
om z'n hals en een dag kwartierziek onder de wol.
Toen de troep van een mars thuis kwam, liep de patiënt door de kamer. Z'n
gezicht was rood en gezwollen, z'n ogen stonden wijd en koortsig. Frank
vroeg hoe het met hem ging. Hij wees op z'n keel, beduidde hem, dat hij
veel pijn had, maar praten kon hij niet en het ademhalen viel hem moeilijk.
Eten kon hij evenmin en hij kreeg het steeds benauwder. Na het eten zat hij
moeilijk te hijgen op zijn krib.
Frank maakte zich ongerust.
`Klee je aan', zei hij, `dan ga ik met je naar een specialist in de stad. Je bevalt
me niks.'
Eerst durfde de zieke niet: hij had kwartierziek, mocht de kazerne niet verlaten. Maar het stikkend benauwde gevoel nam steeds meer toe en ten slotte
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trok hij zijn overjas aan en ging mee. Ze troffen de keelarts thuis en hij toonde zich bereid het geval dadelijk te behandelen. Hij keek in de keel, wees op
het waterverband en zei: `Stommerd! Wou je je eigen vermoorden? Hoe
krijg je 't in je hersens daar een waterverband om te doen?'
`Heeft de dokter in de kazerne voorgeschreven', vertelde Frank.
`Die oogarts?' riep de specialist, het verband wegrukkend onder overvloedige krachttermen. `Die kwakzalver! Je bent, verdomme, nog net bijtijds,
makker! Je hebt een abces in je keel, dat lekker ontwikkeld werd door dat
waterverband, fijn uitgebroed. Vannacht zou je waarschijnlijk gestikt zijn.
Zo'n vervloekte ezel! Ik zal er een snee in moeten geven en dan krijg je van
mij een briefje mee voor die moordenaar.'
Een uur later lag de patiënt dankbaar onder de wol. Hij kon weer vrij ademhalen en was van zijn stikkende angst voor die ál dichter en dichter zwellende keel bevrijd. En Franks vertrouwen in de militaire geneeskundige dienst
was weer een graadje gezakt. Er vielen harde woorden die avond en 't was
maar goed, dat de kapitein-dokter niet hoorde, in welke liefelijke terminologie er een reeks van onheilen en besmettelijke ziekten over zijn hoofd werden afgeroepen. En wonder boven wonder: de eigengereide zieke, die heimelijk de kazerne verlaten had om zich door een bevoegde te laten genezen,
kreeg niet meer dan vier dagen kwartier-arrest. De kapitein-dokter kreeg
een dagboekblaadje in de krant en voelde zich nameloos gegriefd: dat had je
nou van al je goed doen! Daar sloofde je je in vaderlandslievende opofferingsgezindheid voor uit!... daar kureerde je hele soldaten voor, terwijl je eigenlijk alleen verstand had van hun ogen!
Maar ook in deze periode waren er overvloediglijk vreugdevolle momenten.
Zo kreeg bijvoorbeeld de soldaat Jaarsma, de onooglijkste vetjas van de
kompagnie, de weerbarstigste adspirant-officier, al drie jaar in opleiding,
plotseling zijn aanstelling als luitenant-paardenarts. Want Jaarsma was
eigenlijk een vermomde jeugdige veearts. Hij had juist acht dagen kwartierarrest uitgeboet, omdat hij de luitenant Tuinman zonder salueren voorbijgegaan was in schemer-donker.
Jaarsma gaf een fuif in grote stijl en een gloednieuwe uniform met twee sterren op de kraag. Hij was onherkenbaar en alleen zijn vocabulaire verried nog
de onbehouwen gemeen soldaat. Bij de terugkeer naar de kazerne passeerde
aan de overkant van de straat de luitenant Tuinman met een dame aan zijn
arm. En tot zijn ongeluk was hij zozeer in zijn gesprek met haar verdiept, dat
hij de nieuwe eerste luitenant aan de overzij niet zag en zonder groeten zijns
weegs ging. De luitenant-paardenarts vloekte vreugdevol.
Plotseling dreunde zijn ruwe stem over het straatrumoer: `Hedaar! Luitenant Tuinman!'
-
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De man van 't eindexamen tweejarige H.B.S. keek verschrikt en verontwaardigd op. Tot zijn ontsteltenis zag hij een fonkelende eerste luitenant
met gouden vangsnoeren en schouderbedekkingen, struikelende over een
lange, blinkende sabel, op zich afkomen. En hij hoorde het fatale vraagje, dat
hijzelf zo vaak en zo vol machtsbewustzijn stelde: `Waarom groet u niet,
voor den donder?'
Tuinman was van streek. Het lieve meisje naast hem keek woedend, maar
Jaarsma was onvermurwbaar en Tuinman stond verbluft in de houding.
`ik heb u... eh... niet gezien, luitenant.'
`Smoesjes!' donderde Jaarsma. `Uitvluchten, meneer!... Met zo'n antwoord
neemt u zelf ook nooit genoegen. U hebt mij te zien, niewaar? Begrepen?'
Hij brulde als een operette-overste en Tuinman keek hem verbijsterd aan:
hij had hem herkend.
`Ja', foeterde Jaarsma, `kijk me maar es goed aan... 'k Heb voor uw plezier
pas acht daagjes het kwajongensappel nagelopen, weet u. ik had u óók moeten zien. leder z'n beurt!'
Hij trok zijn notitieboekje te voorschijn en bralde: `Hoe is uw naam?'
En Tuinman, rood tot achter zijn oren, kreeg daar midden op straat een bonnetje, ten aanschouwe van het aardige meisje, dat haar held plots met heel
andere ogen zag en bijna huilde van woede. Maar aan de overkant van de
straat stond een troepje aangeschoten adspirant -officieren en ze rolden tegen
elkaar aan van de pret, lachten dat de straat er van weergalmde en konden
hun plezier niet aan. Toen Jaarsma met een ernstig gezicht zijn plicht gedaan
had, knikte hij voldaan en zei gewichtig: `Ga nou uw gang maar, luit' en kijk
voortaan beter uit je doppen.'
Verslagen liep Tuinman, na een stram saluut verder, naast het meisje dat
zijn arm niet meer wou aannemen. Misschien had ze verwacht, dat haar ridder zijn zwaard zou trekken om zijn aangerande waardigheid bloedig te
wreken ? De verheugde kameraden vroegen: `Lap je 'em d'r bij, Jaarsma?'
`As ik belazerd was', oordeelde die. `Ja, ik zal daar voor die aap nog een rapport gaan zitten schrijven! Laat ie gauw de koors krijgen!'
Maar luitenant Tuinman was het laatste beetje prestige kwijt geraakten
overal, waar hij passeerde werd stiekum gegrinnikt en geneuried van:
`Hij is met z'n gatje in bet Jaarsma gevallen,
Falderalderire! Falderalderire!...'
En uit die dagen en die stad stamt ook het verhaal van de dominee, die veldprediker geworden was en in zijn majoorsuniform, met twee koffertjes bij
zich, naar het station stapte ten einde zich naar zijn standplaats te begeven.
Nauwelijks op straat, werd hij door een soldaat gegroet. De dominee wist
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niet, dat je als tegengroet kunt volstaan met je hoofd stram naar de groeter
te keren, wanneer je geen hand vrij hebt. Bovendien was hij een vriendelijk
en plichtgetrouw man. Verlegen zette hij zijn koffertjes neer en salueerde
onhandig terug. Waarna hij ze weer opnam en verder ging. Het is vreemd,
hoe snel sommige tijdingen zich voortplanten en hoeveel soldaten er dan als
uit de grond kunnen opduiken. Maar vast staat, dat de veldprediker al maar
koffertjes neerzette, groette, _ koffertjes weer opnam. En dat hij zijn trein
miste en de volgende nog op het nippertje haalde, zwetend en ontdaan, verbaasd over de lastige, onaangename uitvinding van het militaire saluut, dat
hij tot die dag als iets heel gewoons had beschouwd!
0, de onzin daverde daar als overal van vroeg tot laat, op allerlei wijzen!
En Frank had het genoegen zijn oude vijand, de kolonel weer te zien.
Het examen voor sergeant stond voor de deur en de adspiranten werden zenuwachtig tot groter ijver aangespoord. De moeilijke kompagniesschool
werd met hardnekkigheid beoefend en aldoor liep het opnieuw op een andere manier in het honderd. Juist toen ze weer eens hun uitrusting gereed
maakten voor een van die plezierige oefeningen, waarbij altijd ruzie kwam,
kletterden er sabels en met de kapitein en de luitenant stapte de kolonel de
kamer op.
`In orde!... Staat!'
Alles vloog in de houding voor de bedden.
De kolonel keek met een nors gezicht rond, salueerde slapjes, en liep door
naar de andere kamer. De mannen hervatten hun bezigheid, maar even later
verschenen de officieren weer.
'In orde!... Staat!'
Nieuwe vlucht voor de kribben.
De kolonel keek zeer ontevreden en bulderde de kamer over: `Kunnen die
kerels, godverdomme, geen eens vijf minuten in de houding blijven staan ?'
Daarop verdween hij, sporenrinkelend en sabelkletterend als de god van de
oorlog zelf.
De `kerels', in hun domheid, waren verontwaardigd over dit staaltje van
militair-opvoedkundig optreden. Maar Frank onderrichtte hen, zeggend,
dat het enkel bedoeld was als een voorbeeld voor hun later optreden als officier, een gemoedelijk lesje in het inboezemen van respekt en genegenheid
voor de meerdere, een staaltje van de voorgeschreven `vaderlijke' houding
der officieren jegens hun minderen: het is toch bekend dat in beschaafde,

hoogstaande families de vaderlijkheid op deze goedige en fijnzinnige wijze
pleegt te worden gedemonstreerd? Toen waren de gemoederen weer gerust,
en lachend liepen ze naar buiten voor de ingewikkelde kompagniesschool,
die was als een gemeenschappelijke dans met vele, lastige figuren, waaruit
ongeveer niemand wijs kon worden. Het geviel, dat Frank het kommando
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kreeg over de eerste sektie en dus steeds het eerst zijn maatregelen moest
nemen bij elk bevel van de kompagnieskommandant. En dat onder de strenge kritische blikken van de kolonel!
En al spoedig gebeurde het onvermijdelijke: hij gaf een bevel en de kolonel
stapte met bliksemende ogen op hem af en schreeuwde: `Dat deugt niet,
korporaal!'
Frank klapte de hielen tegen mekaar en wachtte. Hij dacht na, erkende de
mogelijkheid, dat-ie zich vergist had: wie kon nou die hele paradepoespas
onthouen? Maar toch meende hij, dat hij zich toevalligerwijze niet vergist
had deze keer. De kapitein schoot toe, fluisterde de kolonel iets in het oor.
Frank hoorde iets van verouderde reglementen en wachtte. De kapitein
knikte tegen hem, maar hij bleef staan en wachtte, hatelijk en wraakzuchtig.
Toen keerde de kolonel zich om, sloeg de hakken tegeneen, salueerde en zei
strak: `ik heb me vergist, korporaal, ga maar door.'
Frank apprecieerde die openlijke erkenning en ging tevreden verder. Maar
hij was toch blij, dat hij spoedig afgelost werd en in de troep mocht staan.
Het werd een helse middag. Sergeants en officieren zweetten water en bloed,
want de kolonel vond alles onvoldoende, beweerde dat-ie nog nooit zo'n
zoodje minderwaardige sujetten bijeen gezien had en vloekte daverend. Een
der adspiranten, een Indische jongen, bracht hem door zijn wijze van kom
razernij. Hij schreeuwde bijvoorbeeld: `Aan de schoudèrrr!...-manderto
chwh!'
Verstijfd van schrik vroeg de kolonel luid: `Wat zegt die idioot daar ?'

En naar de adspirant: `Wat is dat voor een vreemdsoortig kommando, hè,
korporaal?'
`Aan den schouder 't geweer, kolonel!'
`Nou zeg dat dan behoorlijk! Laat dat geweer afzetten.'
`Zet af!... chwh!'...
be kolonel schuimbekte van woede.
`Wat is dat? Chwh! Chwh!... Je lijkt, god hoog en laag, wel een Hottentot,
kerel! Kan je niet behoorlijk geweer zeggen?'
De korporaal bleef onverstoorbaar: `Jawel, kolonel... maar dat is zo mijn manier van kommanderen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier, niewaar? Sergeant de Bruin zingt bijvoorbeeld: `Op de plahahaaats... chhhust!'
Hij zong het volkomen in de toon na. De sektie lachte zachtjes. De kolonel
stond verstomd. Hij beet op zijn knevel, stampte met zijn sabel op de grond,
snauwde dan: `Laat het geweer aan den schouder hangen!'
En de korporaal kommandeerde met een onschuldig gezicht: `Aan de schoudèrr... chwh!'...
Toen beende de kolonel haastig weg naar een andere sektie, vrezend een beroerte te krijgen, als ie nog langer bij dat ongare stuk gekkenhuis bleef staan
-
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luisteren. En de hele sektie zwaaide met 'n rooie kop het geweer aan de
schouder, bijna stikkend van het ingehouden lachen. De korporaal had niet
gezien, dat de kolonel weg liep en zei triomfantelijk over zijn schouder: `Ziet
u wel, kolonel, hoe goed ze 't verstaan?'
En toen hij zag, dat hij zijn betuttelaar op de vlucht gedreven had, lachte hij
en zei voldaan: `Daar heb ik acht nachies voor over!'
En hij kreeg ze eerlijk uitgemeten ook!
Het was deze zelfde korporaal, die op het examen de kapitein tot wanhoop
bracht. Hij zat als wachtkommandant in een bosrand en moest allerlei maatregelen nemen naar aanleiding van veronderstelde gevaren. Het ging niet al
te vlot en hij raakte daar volstrekt niet van onder de indruk. Op een gegeven ogenblik schreeuwde de kapitein: `Daar komt een afdeling militaire
wielrijders over de weg op ons af.'
'Waar?' vroeg de korporaal verbaasd.
`Daar op die weg!... Veronderstelde wielrijders natuurlijk?'
`O!' zei de examinandus, wien een licht opging. 'Zijn 'et vijandelijke Wielrijders, kapitein ?'
`Natuurlijk!' snauwde die, woedend.
`Nou, ja', pleitte de korporaal, die tijd wou winnen, `dat mot ik toch weten!
U kon me d'r wel in laten vliegen.'
`Nou, wat doe je, korporaal? De tijd dringt.'
`Wel', zei de korporaal toen, `dan laat ik die wagen met melkflessen daar op
de weg omgooien... rijen ze allemaal d'r banden kapot en dan schieten we
ze neer!'
`Wagen met melkflessen?' vroeg de kapitein verbaasd. `ik zie helemaal geen
wagen met melkflessen.'
`Nou, wat zou dat?' informeerde de loze examinandus. `Ik zie toch ook helemaal geen vijandelijke wielrijders!'
De hele wacht schoot in een schaterlach, maar de kapitein had geen gevoel
voor humor en gaf deze fijne strateeg onvoldoende voor zijn velddienst.
Waardoor de kandidaat voor de zoveelste maal zakte.
Frank deed een slap examen, verwachtte zeker tot de gestraalden te behoren, en was danig verbaasd te vernemen, dat hij als nummer vier geslaagd
was. Meesmuilend meenden de kameraden, dat ze hem hier zo gauw mogelijk wouen lozen en dat ie z'n eigenlijke examen in de krant gedaan had.
Door zijn gunstig nummer had hij het voorrecht te mogen vragen, bij welk
regiment hij geplaatst wou worden voor praktische dienst in het veldleger.
Hij vroeg een afdeling, die in Amsterdam resideerde en ging vrolijk met
acht dagen verlof naar huis, de gouden chevrons op de mouwen, weer een
trapje hoger op de militaire ladder.
`As je zo doorgaat, word je nog generaal!' hoonde zijn vrouw.
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Maar ze was dol blij, dat Frank weer in Amsterdam zou geplaatst worden,
weer thuis zou eten en slapen, misschien wel tot het eind van de mobilisatie,
als hij er in slaagde, vrijgesteld te worden van verdere opleiding.
Toen Frank terug reisde, was de lucht vol geruchten over een vreemde, geheimzinnige ziekte, die plotseling in het leger was uitgebroken. Alle verlofgangers waren er vol van. Ze noemden het Spaanse griep. Het viel zo pardoes op je lijf soms en de mannen zakten gewoon in het gelid in mekaar, zo
gezond, zo doodziek. Maar 't was niet erg gevaarlijk. De meesten waren na
een dag of wat weer overeind. Sommigen lagen langer, kregen er longontsteking bij, maar de sterfgevallen waren zeldzaam.
In Franks garnizoen heerste de griep in volle kracht. Van de dertig man op
zijn kamer lagen er zeven en twintig ziek, bijeen geperst in een benauwd
stinkend, geïmproviseerd ziekenzaaltje: de hospitalen lagen tot de nok vol.
Van de tien verlofgangers lagen er twee dagen later negen zwaar aangetast
te bed.
Frank was de enige, die nog vrij bleef.
Maar 's Zondagsmiddags, toen hij met een vriend biljart speelde, begon een
zware hoofdpijn in z'n slapen te bonzen en een vreemde vermoeienis maakte
zijn benen loom. Al spoedig kon hij bijna niet meer rond het biljart lopen en
mismoedig zei hij: 'ik geloof, dat ik ook tegen de vlakte ga. Laten we maar
gaan zitten, want ik kan niet meer spelen.'
Ze gingen buiten aan een tafeltje zitten. Medelijdend keek de vriend hem
aan, en zei taktvol: `Je ziet er uit as een vuil hemd. Je heb 'et vast te pakken!'
`Hou je snuit maar dicht!' snauwde Frank nijdig. `Dat voel ik zelf wel!'
En balorig bestelde hij een glas ouwe klare: het sprookje ging rond, dat je de
griep het beste met alkohol kon bestrijden.
De gedachte, dat hij misschien van avond al in dat wanhopig overvulde, benauwd-hete, stinkende ziekenzaaltje zou liggen, maakte hem woedend, en
hij goot de jenever als een volleerde drinker naar binnen. Het liep als vuur
naar zijn maag en hij rilde. Maar dapper kommandeerde hij: `Maak dat glas
nog es vol!'
Hij knapte inderdaad een beetje op. En toen hij aan zijn vierde borrel was,
keek hij de wereld alweer veel hoopvoller aan. Toen kwamen er een paar
kollega's aan hun tafeltje bij zitten, die al een hele poos bezig waren de griep
schrik aan te jagen door alkolholische medicijn en zij werden aanstonds
geestdriftige bondgenoten in de fanatieke strijd tegen de gevreesde ziekte.
Ze vonden het een prettige oorlog en voerden hem energiek. Wat later walgden ze bij de gedachte aan het ruw toebereide eten in de kazerne en ze besloten gezamenlijk naar een restaurant te gaan en daar te middagmalen.
Tegen het avondappèl kwamen ze met een rijtuig in de kazerne, vergenoegd,

zingend, vol levenslust, wat slap in de benen, maar dat kwam volstrekt niet
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door die verdomde griep, in geen geval! En dadelijk na het avondappèl knepen ze stiekum uit en zetten in de stad hun veldtocht tegen de griepige vijand onverdroten voort. Toen ze tegen enen de kazerne weer binnenzeilden,
rolden ze als meelmuizen tegen elkaar aan, spraken een geheimzinnige taal,
die geen mens buiten hen verstond en voelden zich bereid voor elkaar door
alle vuren te gaan. Want er was toch maar niks op de wereld, dat ging boven de broederschap.
En toen 's morgens om vijf uur de reveille schalde, stapte Frank volkomen
fris uit z'n krib, stomverbaasd, dat hij geen geweldige kater had en niemand
wist er een andere verklaring voor dan deze: al de bacillen waren door de alkohol vergiftigd en daarom had hij er geen spoor van hinder van. En ieder
nam zich voor, zodra hij maar iets van de griep voelde, aanstonds een enorme serie natte griep-bonbons te gaan verschalken om ook zo fris en blakend
van gezondheid wakker te worden. Frank beleefde het, dat hij 's avonds met
een vriend in een café een kop koffie dronk en er drie jonge mannen van de
opleiding binnen kwamen, die in één keer twaalf bittertjes voor hun drieën
bestelden om des te spoediger over de crisis heen te komen. Het waren duizelige dagen!
Frank van Wezel werd als sergeant geplaatst bij een heel ander onderdeel
dan hij gevraagd had. Hij protesteerde in scherpe bewoordingen. Hij was
nota bene geslaagd als nummer vier en daaraan ontleende hij toch het voorrecht een onderdeel te mogen uitzoeken waarbij hij dienen wou?! De kom
beaamde dat volkomen. Maar de sergeant had immers-pagnieskomdt
van dat recht gebruik mogen maken! Hij had toch zijn onderdeel zelf gekozen!
`Jawel', antwoordde Frank, ondanks alle bonte ervaringen toch nog wat ver
`Maar nou word ik heel ergens anders geplaatst.'
-basd.
De kapitein haalde de schouders op.
`Dat is weer wat anders', onderwees hij. `Jij hebt het recht te zeggen waar je
graag dient, maar de legerleiding heeft daarentegen het recht, je ergens anders te plaatsen.'
De humor van dergelijke militaire subtiliteiten ontging Frank van Wezel
niet. En dus slikte hij zijn teleurstelling weg, herinnerde zich, dat - hij hier
niet redelijk mocht redeneren en glimlachte.
`0 juist', zei hij begrijpend. `Nu is het mij duidelijk. Neem me niet kwalijk,
kapitein. ik had een ogenblik gedacht, dat het recht van aanvraag ook het
recht van plaatsing insloot. Maar dat is natuurlijk weer heel wat anders, dat
zie ik nu wel in.'
`Mooi', riep de kapitein tevreden. `Is er nog iets dat je weten wou?'
`Nee, kapitein, dank u.'
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`Dan wens ik je veel genoegen in je drie maanden veldlegerdienst en sukses
op de vaandrigskursus daarna. Goeie reis, sergeant!'
Goeie reis! Daar ging hij weer. Gepakt en gezakt, met; koffer en kist, naar
een stadje, ergens in weer een andere uithoek van het land. Goeie reis! Het
leek wel, of de militaire dienst uit niets anders bestond dan uit een onafgebroken reeks verhuizingen. Drie maanden naar het veldleger. Dan de vaandrigskursus ? En hij was gezakt voor het reserve-kader-examen! Moest ie
zeker maar weer es overdoen? Maar ze zouen toch knap zijn, as ze 'm daarvoor konden laten slagen!
En weer hobbelde Frank van Wezel in een boemelende mobilisatietrein het
halve land door naar zijn nieuwe standplaats. En hij merkte verdrietig op,
dat het reizende soldatenvolk wantrouwig naar de gouden chevrons op zijn
mouwen keek, onverschillig groette en hem niet zoals tot nu toe zonder
overleg toeliet in de vertrouwelijkheid van hun gesprekken. Hij begon al
meer en meer weg te groeien van de gewone soldaat en die was toch de enige, waar hij in het leger van houen kon!

3"

Achtste hoofdstukHET

VELDLEGER IN DE STAD

Hetwas een stadje in het hart van Holland, waar Frank van Wezel zijn regiment vond. Het regiment behoorde theoretisch tot het veldleger, maar prak
niet meer dan garnizoensdienst, afgewisseld met wat oefe--tischde
ningen in de omtrek om het lenig te houden ten gebruike van een eventuele

dienst te velde.
Frank vond de griep, die in het Noorden al bijna was uitgewoed, breed uit
over zijn nieuwe standplaats liggen. De grote kamer, waar hij logies vond,
bevatte een kleine dertig kribben van onderofficieren, maar er waren er nog
maar vijf van beslapen. De rest van het korps lag bibberend en beroerd in
hospitalen en ziekenzaaltjes en vervloekte, zover de zwakke krachten dat
toelieten, het leven in 't algemeen en het militaire leven in 't bijzonder.
Het was een enigszins grappige toestand. Het zou logisch geweest zijn alle
diensten maar voorlopig stop te zetten en de mannen, die nog of alweer gezond waren, zo'n beetje door de kwakkelperiode heen te helpen. Het was
dus logisch, dat er `gewoon' dienst gedaan moest worden. Een paar dagen na
zijn aankomst bleek Frank 's morgens de enige onderofficier, die geen wacht
had en bij de troep verscheen. De troep bestond uit vier man, een korporaal
en een hoornblazer. — Alles was ziek. Officieren, onderofficieren, korporaals
en soldaten. De kompagnieskommandant kwam bevend, met knikkende
knieën rapport innemen: over een uur zou hij ook met hoge koorts te bed
liggen. Frank presenteerde `de kompagnie'.
`D'r staat velddienst op het rooster, kaptein. Ik kan de mensen zeker wel laten inrukken ?'
De kommandant, ondanks zijn grieperige staat, ontstelde over zoveel baldadige lichtzinnigheid.
'Waarom?' vroeg hij verbaasd. `Ben je een haartje bedonderd, sergeant? De
kompagnie heeft velddienst: je rukt met de kompagnie uit om velddienst te
doen.'
`Hij ijlt nou al', dacht Frank, maar hij zei niets, salueerde en keerde terug tot
de kompagnie, die hij in zijn eentje moest kommanderen en in gevechtsoefeningen wikkelen.
De kapitein wankelde weg en met daverende stem kommandeerde Frank:
`Met vieren.., rechts uit de flank... mars!'
Lachend zwenkte `de troep' de straat uit.
`Blaas de vierde mars!' kommandeerde de sergeant.
`Dat mag niet, sergeant!' waarschuwde de hoornblazer. `Alleen as-'t-er een
of'cier bij is.'
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`Ben ik de kompieskommandant of niet?' vroeg Frank eerzuchtig. `Blaas de
vierde mars!'
En daar liep de kompagnie, alles en alles zeven man sterk, en marcheerde
met klinkende stappen, schetterende muziek voorop. Het klonk vreemd in
de straten van het stille stadje, die door de heersende epidemie stiller waren
dan ooit en bleke gezichten keken van achter de gordijnen naar de danig gedunde gelederen van het voorbijtrekkende leger. Een ogenblik kreeg Frank
de lugubere indruk, alsof hij liep door een met pest geteisterde stad... en zij
maakten lawaaiig muziek on hun angst te verdoven... Maar dat was maar
even... Want de werkelijkheid was niet zo tragisch. Dat griepepidemietje
was eigenlijk bijna humoristisch.., een strovuurtje... het liep snel rond
maar doofde spoedig uit en schade deed het niet noemenswaard. Met een
dag of acht was je weer op de been, wat suf, wat slap, maar dat sleet al gauw
ook weer uit.
Buiten de stad zocht de kompagnie dekking in een schaduwrijk bosje en ging
daar voor de rest van de dag in bivak. Ze hadden brood en koffie mee en
verluierden zalig de warme zomerdag zoals alleen een soldaat dat kan. Niemand anders is in staat zo lang en zo hardnekkig op z'n rug te liggen, sigaretjes te roken, zuurtjes te zuigen, diepe zuchten van welbehagen te lozen
en zich niet te vervelen. Want deze luie rust, die voor ieder ander tergend
vervelend zou zijn, is voor de soldaat een werkzaam iets: hij trekt de lijn en
dat is een bezigheid als iedere andere, prettiger dan iedere andere, de enige,
waaraan hij zich met passie en heilige overtuiging geven kan.
Tegen etenstijd kwamen ze moe geluierd thuis. Ze smeten hun uitrusting
af, rekten zich behaaglijk, gingen nog vijf minuten op hun wolletje liggen
om wat bij te komen van de zware velddienst en haalden dan hun eetgerei
voor de dag. Maar het eindigde in een concert van wanhopige vloeken en
godslasteringen: de kok had ook de griep gekregen en de kompagnie moest
middagmalen met kuch, boter en een stukje uitgedroogde kaas. En toen eerst
beseften ze, welk een ramp met de Spaanse griep over hun hoofden gekomen was.
Het waren zonderlinge, onwezenlijke dagen. Een spookachtig leven sleepte
zich voort in al die grote, holle lokalen, waar zo weinig mensen zich in bewogen. Maar spoedig kwamen de zieken weer opdagen, langzaam vulden
de gaten in de gelederen zich en allengs hernam de dienst zijn gewone gang.
Het viel Frank van Wezel niet mee. Hij betreurde het goddelijke veldleger
in Brabant, die vrijgevochten, originele bende, waar elke dag, elk uur iets
gebeurde, dat voor de psycholoog en de wijsgeer onbetaalbaar was. Dit
stukje veldleger in de stad was regelrecht knudde! Er werd wachtdienst geklopt in overweldigende, onzinnige mate. Er waren overal wachten. De garnizoenswachten werden door een half gekke luitenant precies naar het hon313

derd jaar oude reglement gekontroleerd en eeuwig zaten er sergeants in de
petoet, omdat de bullen niet piekfijn in orde waren. De veldlegersoldaten
bestonden voornamelijk uit `strontbiggen', zo juist uit depot gekomen,
knaapjes van twintig jaar, opscheppertjes, die alle verhalen over veldlegerslordigheid en nonchalance verre wilden overtreffen. Ze meenden, dat ze in
het veldleger eigenlijk konden doen en laten wat ze wilden, en dat ze hier
midden in het veldleger waren. Ze zagen er gewoonlijk uit om met geen
tang aan te raken, deden alles slordig en achteloos en kankerden de godsganse dag. Frank kon dat niet uitstaan en angstig vroeg hij zich zelf af, of de
gouden chevrons hem te pakken hadden, of zijn mentaliteit veranderde en
de mentaliteit van de onderofficier naar Pruisisch model begon te worden?
Maar dan betrapte hij zich er op, dat hij met welgevallen luisterde naar het
sappige geschimp van een paar bejaarde landstormers, die hun hart luchtten over de kolonel, die kwijlbaard met z'n rijlaarzen en z'n Russische wijde
broek, dat stuk sacherijn, en over zijn adjudant, dat opgewarmde lijk, dat
lege sigarenkistje... en hij wist, dat hij nog even veel hield van die rauwe,
koel-geestige kankeraars als ooit te voren. Maar de anderen... waarom kon
hij die dan niet uitstaan? Waarom kreeg hij onwillekeurig lust om die opgeschoten biggen te donderen en ze dienst te laten doen dat ze beelden?
Hij bestudeerde ze wat nader en wist toen gauw genoeg, wat er aan scheelde. Deze biggen waren van een onsympathiek ras, kwajongensachtig in de
slechte zin. Ze kankerden niet vrolijk, niet met verbeten woede, die toch telkens in de lach schiet om z'n eigen dwaze uitvallen, niet met die ondergrond
van ernstig verdriet om wat ze hadden moeten achterlaten. Ze kankerden
gemelijk en onredelijk. Ze overbluften de ouderen in grieven, maar ze bleven
dreinende blagen, treiterende bengels en tenslotte was het gros van hen volstrekt niet zo erg te beklagen. Ze hadden 'et beter dan ze het in de burgermaatschappij hebben konden in die donkere dagen en ze hadden niets achtergelaten dat hen bijzonder trok of hun steun niet kon ontberen. Het waren jongens, die in de gek geworden oorlogswereld al een beetje verwilderd
waren geraakt en zij bootsten de houding na van de veldlegersoldaat, zoals
zij die uit verhalen van anderen kenden. Als je ze zo hoorde grollen en vloeken met ruwe stem en onverschillig gezicht, zou je ze voor hele kerels hebben aangezien, die royaal lak hadden aan de dienst en de hele wereld en geen
vrees koesterden voor straf, geen ontzag voor wat dan ook ter wereld. Maar
als ze door een sergeant of luitenant aangeblaft werden en uitgeveterd, dan
stonden ze plotseling houdingloos, werden bleek van angst, trilden op hun
benen, en weg was al hun bravoure. Ze waren maar akelige komediantjes en
ze waren onbetrouwbare kameraden, die altijd zochten zichzelf vrij te pleiten, ook al moest een ander ervoor boeten. Nee, het was geen sympathiek
ras! Met weemoed dacht Frank terug aan Brabant, waar de geest toch heel
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anders was, waar ze mekaar vrij hielden zolang het ging, waar een roekeloosgoedhartige onderofficier er op rekenen kon volkomen gedekt te worden
door de mannen, die er in gelopen waren als hij hun heimelijk gunsten had
verleend. Deze jeugdige apen lapten herhaaldelijk hun weldoener zonder genade er bij, als ze tegen de lamp vlogen. Er heerste een zeer onprettige geest.
Alles leefde op zichzelf en wantrouwde elkander. Er was weinig kameraad.
schap, en alleen onder de ouderen was iets, dat herinnerde aan de gezelligheid en de betrouwbaarheid van het onverschillige, echte veldleger.
Toen de kompagnie weer zowat kompleet was, werd de sergeant Van Wezel
op een morgen bij de kompagnieskommandant ontboden.
`Sergeant Van Wezel', vertelde de kapitein, `ik heb nieuws voor je. Sergeant
Hiemstra zwaait af. Nou moet jij zijn plaats innemen. Jij wordt dus sergeant
in de stormsektie.'
Franks gezicht werd één grote demonstratie van schrik en afgrijzen.
'ik?' vroeg hij met stokkende adem. `In de stormsektie? Dat meent u toch
niet?'
`Jawel, natuurlijk. Je bent vlug en je hebt uithoudingsvermogen. Bovendien
ben je ontwikkeld. Zulke mensen oordeel ik uiterst geschikt voor deze spe
-ciale
dienst.'
`Maar kapitein, daar moeten toch extra sterke kerels in, die zich vrijwillig
melden, een strenge selektie moet worden-toegepast, en...'
`Jaja, die legerorders kennen we allemaal, maar ik vind jou extra geschikt.
Ga maar naar de rustkamer en laat je een stalen helm, een dolk en een extrabroodzak voor handgranaten geven.'
`Maar, kapitein...'
bankje... Afmars!'
Verbijsterd stapte Frank het bureau af. Dat was een mooie boel! Daar was
hij gebombardeerd tot model-soldaat, kommandant in de stormsektie! Sergeant van de bloedploeg! Eenmaal buiten schaterde hij het plotseling uit.
Wat een grap! Hij, de hater van alles wat naar geweld en bloedvergieten
rook, de fanatieke zoeker naar verlof en lijntjes, de weerbarstige adspirant
beruchte onruststoker, de schrijver van het `de krijgstucht ten-oficer,d
zeerste ondermijnende' dagboek... hij werd geplaatst aan het hoofd van de
schrikkelijkste gevechtseenheid, de wildste krijgslieden, de verwoedste
vechtersbazen, bestemd om alles kort en klein te rammen, de weg te banen
met onweerstaanbaar geweld, voor de achteraan sjokkende, tammere, gewone troep. De stormsektie, de bloedploeg! Deze gevaarlijke wildemannen,
hijgend van bloeddorst, zou hij met zijn voorbeeld tot nog groter, hartstochtelijker bezetenheid moeten aanvuren. Hij zou met hen, zwaar gewapend,
over loopgraven van twee en een halve meter moeten springen om de vijanden in de tweede loopgraaf te overrompelen. Hij zou een ware tijger moe3's

ten verbeelden, een koningstijger, grimmig en vurig, een aanvoerder van
tijgers en leeuwen! Het was eenvoudig om je dood te lachen! Zou je niet
zweren, dat in dit wereldje hier alles zo werd uitgezocht, dat het niet onzinniger kon! Iedere dag, die je er langer in verkeerde, openbaarde je dat alweer
duidelijker! Frank van Wezel in de bloedploeg! Het was te vermakelijk!
Kompleet het lam in de wolfshuid! Enfin, dat zou ook wel weer door te komen zijn. Ze zouen trouwens gauw genoeg in de gaten hebben, dat deze
weinig reusachtige, rustige, spotachtige schoolmeester niet geschikt was
voor geweldenaar, krachtpatser, elite-soldaat en wat dies meer zij.
Toen hij van de rustkamer kwam met zijn zware stalen helm, zijn broodzak
voor handgranaten en zijn vervaarlijke dolk, werd hij verwelkomd door de
luitenant Vaals, die de stormsektie kommandeerde en de sergeant Peters,
die met hem het onderkommando te voeren had. Vaals was eigenlijk een
wiskundig student en Peters een eerzaam bankwerker. En beiden waren ze
de gemoedelijkheid zelf en wekten geenszins de indruk, dat ze opvallend
vechtlustig, moordzuchtig en bloedgierig waren. Ze lachten om Franks ver
Hij hoefde het heus niet zo tragisch op te vatten, dat deden-bouwerdhi.
zij ook niet. En er waren allerlei voordeeltjes aan verbonden. Aparte dienst,
waaronder veel `athletiek', apart logies, op een ruime kamer met Peters en
de menagemeester, geen wachtkommandant spelen, ten minste als de griep
een beetje was uitgeziekt en al zulke dingen meer. Frank fleurde er helemaal
van op: die bloedploeg scheen een ideaal onderdeel te zijn!
Diezelfde dag betrok Frank zijn nieuwe kamer en toen ze 's avonds met z'n
drieën zaten te petoeten onder het genot van een goed gesmeerde boterham
met een smakelijk stukje vlees, door de goede zorgen van de menagemeester
gereserveerd, raakte hij ervan overtuigd, dat hij als het ware geknipt was
om te dienen in de stormsektie. En daar hij meer dan een gulden aan z'n kollega's verloor, waren die dat gloeiend met hem eens.
In de stormsektie waren er maar heel weinig van die onsympathieke veldleger-biggen. De meesten behoorden tot oudere lichtingen en Frank hervond
onder hen de geest van zijn onvergetelijk Brabants regiment. De luitenant
Vaals herinnerde hem levendig aan Ploos, dat onverschillige en roekeloze
stuk reserve-officier, en Peters was een kopy van de volkomen vermilitairiseerde ouwe sergeant van zijn vroegere sektie. Peters dacht in militaire termen, bouwde in zijn geest alles tot militaire struktuur om. Als hij de sektie
uitveterde en de mannen hem kwasi-verontwaardigd aankeken, omdat hij
niemand persoonlijk de gegispte fout kon bewijzen, zei hij smalend: `Nou,
jullie hoeve niet tukke sekretenpostzegels te trekken! Wie de schoen past —
die hangt 'em maar onder z'n kastje!'
Alles klonk uit zijn mond even ruw en geweldig. Hij leerde Frank dat je met
die ongekookte zwijnen van de sektie taktvol moest omgaan, leven en laten
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leven en vooral niet vergeten de invloed van een prijzend woord: 'As-t-er
een per ongeluk es wat goed doet, steek 'em dan een pluim in z'n reet.'
Frank schaterde bij wijlen in een adem door, als Peters goed op dreef was en
een redevoering afstak, die van begin tot eind vonkte van originaliteit, bont
was van schilderachtige termen, prachtig gevonden al waren ze dan ook
minder geschikt voor de salon of zelfs maar de huiskamer.
En de verhoudingen bij de stormsektie waren buitengewoon gemoedelijk.
Luitenant Vaals was van mening, dat mannen, die zo'n gevaarlijk en bloedig
heldendom hadden te beoefenen, in grote kameraadschap met elkaar moesten omgaan, elkaar in alles moesten kunnen vertrouwen. Zodra hij op het
athletiekterrein zijn tuniek had uitgegooid, was er geen sprake meer van afstand. Ze werkten plezierig en vol toewijding, omdat dit werk een spel was,
een wedstrijd in lichaamskracht, behendigheid en uithoudingsvermogen en
de soldaten waren niet minder kernachtig in hun bemerkingen tegen de
sergeants of de luitenant dan dezen tegen hen. Speerwerpen, kogelstoten,
hoog- en verspringen, diskuswerpen, hardlopen, worstelen, gymnastiek...
een voortdurende wedstrijd.
Frank vond, dat hij nog nooit zo zuiver fysiek, zo uitsluitend dierlijk geleefd
had. Zelfs de gewone dienst was niet zo absoluut lichamelijk. Maar hij had
er geen bezwaar tegen. Hij sjouwde vrolijk mee, oefende zich met woedende
overgave, omdat hij bijna in alles de minste was onder deze geharde en getrainde sportkerels en hij genoot, toen hij van dag tot dag de speer uit zijn
hand ál verder zag vliegen, toen zijn snelheid in de wedloop ál groter werd,
zijn sprong ál ruimer en hoger. En de afmatting der eerste dagen was geen
onaangenaam gevoel, de stijfheid in zijn spieren na de ongewone oefeningen
bewees hem, dat er nog genoeg onvoldoend gebruikt materiaal aan zijn korpus was. Het werd zijn woedende eerzucht niet de minste onder deze kerels
te zijn en hij had doorzettingsvermogen genoeg om in verschillende takken
van sport onder de besten mee te kunnen op den duur. Met bajonetvechten
was hij door zijn vlugheid spoedig een der eersten en hij kon de nederlaag bij
zwaardere sport lachend dragen.
Het was een ruwe, vrolijke troep, die stevig aan elkaar hing en uit grote
hoogte neerkeek op de gewone sekties, vol verachtelijke strontbiggen, die
amper goed genoeg waren om beschimpt en bedreigd te worden. Als er een
in de stormsektie verzeild raakte, werd hij onvermijdelijk toegesproken- met
`vergissing'.
`Daar héjje weer zo'n vergissing!'
`Hé! vergissing! wat mot je hier? Snuitje neus en donder op!'
De `vergissing' voelde zich altijd een beetje onveilig, poogde gemoedelijk en
kollegiaal te doen, maar pakte z'n biezen als de toon wat al te ongeduldig
werd: die rotkerels van de stormsektie konden je zo ongegeneerd buiten
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kwakken. Frank vroeg nieuwsgierig: `Wat is dat toch met jullie? Waarom
noem je die kerels vergissingen?'
De mannen keken hem achterdochtig aan: wou ie hen d'r tussen nemen met
z'n onnozel bakkes? Maar hij hield vol, dat hij het niet begreep. Toen zei
Kees, de hoornblazer, met z'n grove stem: 'Godvergeme, snap je dat nog
niet? D'r is een vergissing geweest in 'et kraambed. Ze hebben 'et kind weggegooid en de nageboorte in de wieg gelegd. Dat zie je toch zó!'
Frank stond wat onthutst en de hoornblazer lachte hem uit. Toen schoot hij
ook in een lach. Een vergissing! Hoe kwam iemand op het uitgezocht
krankzinnige idee?
En zoals in alle goed geordende groeps-samenlevinkjes, bestond ook hier
een vorm van ontgroenen. Ze hadden met de nieuwe sergeant eerst es even
de kat uit de boom gekeken, maar toen hij wel een geschikte orang bleek,
moest hij ook zijn tol betalen. Opvallend delikaat waren de plagerijen niet.
's Avonds viel hij door zijn krib, omdat het ijzeren onderstel gekeerd was.
's Morgens stonden er beduidende plasjes in zijn schoenen, en in zijn eetketel vond hij drie dooie muizen. Z'n ransel was ondraaglijk zwaar en bevatte bij onderzoek een stevig gebouwde straatkei. Maar hij verdroeg de streken
met een glimlach, hoorde zonder boos uit te vallen het ingehouden gegrinnik van de plaaggeesten. En zon op wraak. Toen moest hij invallen als sergeant van de week. En bij het doorkijken van de lijst met avondpermissie
voelde hij, dat zijn uur gekomen was.
Een soldaat, die later wil uitblijven, dan de tijd van het avondappèl, moet
daarvoor permissie vragen, en die wordt slechts aan een bepaald percentage
toegestaan. Praktisch was van avondpermissie bij dit veldlegeronderdeel
geen sprake. Iedereen bleef uit, zolang hij wou. Maar voor de vorm werd er
toch een avondpermissielijst aangelegd en achter de namen vulde de wachtkommandant naar eigen fantasie de uren van binnenkomen in. Zo was alles
reglementair in orde en geen sterveling had er hinder van. Het was een van
de vele manieren, waarin men het in dienst met z'n geweten op een akkoordje gooide.
Maar die avond gebeurde er iets zonderlings.
Om tien uur gelastte de sergeant van de week aan de post voor 't geweer de
deur te sluiten en alle binnenkomende soldaten in het wachtlokaal voor hem
te geleiden.
`Wat mot dat?' vroeg de schildwacht wantrouwig.
`Gaatje geen donder aan', oordeelde Frank grimmig. `Je doet maar wat je opgedragen wordt.'
En hij ging naar binnen, de soldaat onthutst achterlatend. Een half uurtje
later begon de komedie. Drie soldaten, verbaasd en ongerust, werden het
wachtlokaal binnengevoerd voor de tafel, waaraan de sergeant van de week
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met de wachtkommandant een zwaar militair gesprek voerde. Frank had
zijn avondpermissielijst voor zich liggen en nog een groot stuk 'modelpapier'. Hij groette verdacht vriendelijk: `Goeie avond, mannen... Plezierig
uit geweest?'
`Wat motte we hier komme doen?' vroeg een der slachtoffers achterdochtig.
`Even je melden, niewaar. Je komt toch na 't avondappèl binnen?'
'Melden?... Wat melden?'
De toon klonk vertoornd en dreigend, maar de sergeant bleef onverstoorbaar vriendelijk.
`Voor de avondpermissielijst. Hoe zijn jullie namen?'
Verbouwereerd keken de mannen elkaar en dan de sergeant aan.
`Kom', deed deze ongeduldig, `schiet een beetje op, hè! 'k Heb goddorie
geen tijd tot de andere week. Hoe heten jullie ?'
Aarzelend werden de namen genoemd. Frank gleed met de punt van zijn
vulpen langs de lijst, vond de namen niet, schreef ze keurig netjes op zijn
vel modelpapier, alles onder onheilspellend stilzwijgen. De soldaten keken
verbijsterd toe. Dan barstte er een uit: `Waarom schrijft u die namen op?'
Frank deed verbaasd.
`Maar man! 't Is ruim een half uur na 't avondappèl. En jullie hebben geen
avondpermissie! Ik moet toch weten wie d'r wel en wie d'r niet op tijd bini
nengekomen is.'
`Maar dat gebeurt hier nooit, sergeant! Dat doet geen mens!'
`Ik ben geen mens', deelde Frank onverbiddelijk mee. 'Ik ben een sergeant
van de week. En doe me nou een plezier en verdwijn uit mijn aanschijn. Ga
naar de kamer en begeef je met bekwame spoed onder de wol.'
`Worre me dan gerapporteerd?'
`Afmars!' snauwde Frank met een bevelend handgebaar, dat geen kolonel
hem verbeterd zou hebben.
Woedend, verward, pruttelend en zachtjes vloekend schuifelden de drie betrapten het wachtlokaal uit. In de gang luchtten ze hun hart wat onstuimiger; dan stierven hun stemmen langzaam weg in de richting van de chambree. En de post voor 't geweer bracht nieuwe verwonderde laatkomers, die
op dezelfde wijze getrakteerd werden.
Ze reageerden zeer verschillend. Sommigen vloekten brutaal, anderen begonnen te betogen dat dát geen werk was: ineens met een nieuwe regel te
beginnen zonder eerst fesoendelijk te waarschouwen; nog anderen smeekten
het voor deze keer door de vingers te zien: ze moesten morgen na de dienst
met verlof en as ze nou een bonnetje kregen, was 'et verlof naar de sodeju.
Maar de sergeant van de week bleef onwrikbaar, noteerde de namen van de
onregelmatige uitblijvers, antwoordde tergend vriendelijk op al de protesten en al de smeekbeden, dat hij het niet helpen kon, dat hij ook Onze Lieve
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Heer niet was, dat hij de reglementen niet gemaakt had, dat ze hun dienst al
lang kenden en dus op eigen verantwoording buiten de lijntjes gingen... hij
moest z'n plicht doen, en daarmee uit. Dan riepen ze de sergeant van de
wacht tot getuige, dat 'et hier nooit zo gegaan was, maar die was in het
komplot, haalde de schouders op en besloot, dat niemand de sergeant Van
Wezel ten slotte een verwijt kon maken als ie model z'n dienst deed. Het
woord `model' werkte op de soldaten als de rooie lap op een stier en ze gingen over tot sarkasmen. Maar Frank gelastte met ijskoude stem stilte en zei
toen: `Jullie zijn lieve jongens, hoor. Maar op mijn verantwoording's avonds
blijven boemelen... dat zal niet gaan. As-t-er kontra-appèl gehouen wordt,
vlieg ik er voor jullie plezier in. Merci.'
`Maar d'r wordt hier nooit kontra-appèl gehouen!' riepen ze wanhopig in
koor.
`Niks mee te maken. Dienst is dienst.'
En de wreedaardige vulpen noteerde de namen en tijd van binnenkomst.
Rond middernacht was de hele stormsektie binnen. De tijd was -voorbij gevlogen. Het was een pracht van een klucht geweest en de beide onderofficieren hadden zich inwendig een halve beroerte gelachen.
`En nou gaan we es een ronde over de kamer doen', grinnikte Frank. `Ze
knorren natuurlijk nog geen een van allen. Je zal ze horen koeren!'
Gezamenlijk stapten ze de gang in. Achter de gesloten deur van de kamer
rumoerde een vaag geroezemoes van gepraat, waar af en toe luide kreten
boven uit sloegen.
`Hoor de leeuwen es brullen!' schaterde de wachtkommandant.
`Nog even ze voeren', zei Frank en de deur openrukkend, stapte hij met een
streng gezicht de kamer op.
`Wat is dat hier?' schreeuwde hij autoritair. `Wat is dat voor een manier?
Waarom liggen jullie niet onder de wol?'
Overal stonden in het schamele licht van de kleine nachtlampjes groepjes
soldaten, half of geheel ontkleed en betoogden met grote gebaren en niet
minder grote woorden. Ze vloekten in alle toonaarden en verwensten die ellendelaar van een sergeant in de meest schilderachtige termen van de sappige soldatentaal. De jongsten met hun schelle stemmen overschreeuwden
ieder ander en putten zich uit in geweldige bedreigingen, zich veilig voelend in de kring der kameraden, ver van de treiterende machtswellusteling,
die een lawine van straffen over de sektie zou doen uitstorten. De koorts zou
ie krijgen, de ziekte, de keleira, de pestpokken, de zenuwen overal, het Scala,
dat, gelijk ieder ingewijde weet, om de veertien dagen wat anders is, de hikschok, de kankertjes in z'n gedarmte, z'n poten, z'n nek, z'n ribben zou ie
breken, de slecht befaande vuilbuik, God zou 'em dit en de duivel zou 'em
dat, en hij was de grootste fielt en bloedlijer, die de wereld ooit aanschouwd
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had. En ze wouen 'em wel es alleen in een donker hoekje hebben om 'em tot
moes te stampen, 'em in riemen te snijden, in brokken te hakken en in te
zouten. Het was een paroxysme van woede, wraakzucht en geweldenarij en
ze zweepten elkaar tot voortdurend groter heftigheid op. En daar in eens,
midden in de hevigste branding van hun woeste verontwaardiging, stond
de vuilak, het loeder in de deur en had nog praatjes ook!
Een ogenblik verstomde het rumoer. Dan zwol een heimelijk gemor, snel in
kracht toenemend, maar Frank vroeg luid, op verwonderde toon: `Watis-t-er
toch? Waarom gaan jullie, verdomme, niet rustig keveren?'
`Rustig!' schreeuwde een zware stem. `Dat noemt ie rustig, as-t-ie je pas op
de bon geslingerd heit!'
`Wie heeft jou op de bon geslingerd?' vroeg de sergeant van de week met
een volmaakt onschuldig gezicht.
Dat was sterk! Dat ging de brutaalste fantasie te boven! Nou hoonde dat
stuk sacherijn z'n slachtoffers nog ook!
`Je hebt er ons allemaal bijgelapt, peststraal!' schreeuwde iemand achterin.
'ik?' vroeg Frank, stom verwonderd. `Wie heeft je dat wijs gemaakt?'
Nu viel een dodelijke stilte. Het hijgen der opgewonden kerels was duidelijk te horen. En Frank stond rustig met z'n bajonet te spelen en keek glimlachend, met van pret glinsterende ogen naar de bleke, verbijsterde snoeten, die van alle kanten hem aanstaarden. Eindelijk kwam een aarzelende
stem: `Maar u heb ons toch opgenoteerd?'
Bedaard antwoordde Frank: `Ja, dat heb ik. Mag ik geeneens jullie namen op
een papiertje schrijven, as ik me zit te vervelen? Wat steekt daar voor
kwaad in?'
`En rapporteert u ons dan niet?'
'Rapporteren?' schreeuwde Frank, kwaad. `Welke lammeling heeft jullie
verteld, dat ik je zou rapporteren? Waarvoor? Waar zie je me, verdomme,
voor an? Ben jullie een haartje bedonderd om zoiets van me te denken?'
`Maar we kwamme te laat binnen?'
`En wat kan mij dat schelen? Voor mijn part zag ik jullie helemaal nooit meer
terug komen! Ook een zorg!'
Een nieuwe verbijstering gleed over de gezichten. Glazige ogen staarden
verbluft in het boze gezicht van de sergeant.
Dan zei er een schuchter en bedachtzaam: `Hij heit ons besodemieterd, de
rotzak!'
Een diepe zucht van verlichting ging door de kamer. Toen begon er een te
lachen. Een ander gooide z'n kepi tegen de zolder en schreeuwde: `Hij is
goed!... We zijn d'r vies ingetippeld, jonges!'...
Frank hield het niet langer uit en schaterde. De gezichten ontspanden zich.
Een schallend gelach bulderde los. Heel de wilde woede, al de hevige span32I

Hing van het laatste uur losten zich op in een joelende vreugde, een eindeloze lachbui, die hun de tranen over de wangen deed lopen. Van alle kanten
klonken scheldwoorden op liefkozende, kameraadschappelijke toon: `Wat
een sekreet!'
`Wat een luizebos!'
`Zo'n pestkreng!'
`Wat een vuile dief!'...
Het was al innige genegenheid, in de tederste vorm die de soldaat kent. En
Frank lachte maar. En toen hij zich eindelijk weer enigermate verstaanbaar
kon maken, riep hij: `Je had nog wat van me te goed, vuil tuig! Dacht je, dat
ik zo maar m'n krib liet keren en m'n schoenen vol water gieten? Ieder z'n
beurt!'
De mannen grijnsden bewonderend. Ze erkenden, dat de wraak afdoende
was, voelden nog de schrik en de woede in zich nabeven.
`En nou aste gesmeerde bliksem onder de wol, anders vallen d'r echte bonnetjes!' raasde Frank.
Joelend en stoeiend rende nu alles naar de kribben en even later lag de hele
tevreden stormsektie zielsgelukkig onder de dekens. Frank en de wachtkommandant stonden pratend en lachend aan de deur. Dan kwam een
stem: `Opoe laat vragen of die sergeants nooit d'r menageklep dicht houen!
We willen maffen!'
`Nou, welterusten dan!' wenste Frank. `En droom niet al te veel van rapportjes, stomme ongelukken!'
Een vloed van vrolijke verwensingen stoof hem achterna, toen hij met zijn
kollega wegliep en in het wachtlokaal moest hij eerst nog es even uitschateren eer hij naar z'n kamer ging. Godgod, wat hadden ze die kerels tuk gehad!
Van dat ogenblik af was de nieuwe sergeant definitief ingeburgerd en de
stormsektie was trots op hem. Dat was een vent om mee uit vissen te gaan,
een toffe jongen, die tegen een lolletje kon. Zo voelde Frank zich in de sektie
gauw helemaal thuis. Maar als hij wachtkommandant was, en dat gebeurde
minstens tweemaal per week door de nog vrij talrijke grieplijders onder de
sergeants, dan voelde hij telkens weer die eigenaardige, lichte weerzin tegen
de jonge veldlegersoldaten met hun gemelijke snuiten en hun luie onverschilligheid, die duidelijk een aangenomen hebbelijkheid was. Er was iets
geniepigs aan deze jongens. Ze wouen wel lapszwanzen en lijntrekken,

maar ze probeerden altijd de verantwoordelijkheid daarvoor van zich af te
schuiven. Ze onttrokken zich zoveel ze konden aan alles, lieten de boel verwaarlozen en als ze voor de konsekwentie gesteld werden, trachtten ze een
ander er voor te laten opdraaien. Dat stuitte Frank en ook de ouderen, de
ervaren veldbonken konden die geniepige streken niet uitstaan. Telkens
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kletsten die biggen er een kameraad in en de sergeants waren ieder ogenblik
het slachtoffer. Innerlijk zaten die jeugdige schelmen eigenlijk vol angst
voor meerderen en straf, maar ze wouen toch de branie uithangen en probeerden dat dan te doen op kosten van anderen. Het gevolg was, dat niemand eigenlijk ooit royaal pret had. Overal was wantrouwen en de ruzie was
niet van de lucht. Het was een onaangename kompagnie. De bloedploeg
uitgezonderd, de patente jongens van de stormsektie.
Toen begon Frank, als hij op wacht was, de biggen achter de vodden te zitten. Daar waren ze niet aan gewend en ze kankerden ondereen als bezetenen. Maar hoe ze zich ook weerden en schuilevinkje speelden, ze werden aldoor en onverbiddelijk voor de gevolgen van hun verzuimen en misdragingen aansprakelijk gesteld en heftiger uitgeveterd naarmate ze listiger
probeerden een ander voor hun slordigheden er in te kletsen. Aan het eind
van de vierentwintig uren stond drie kwart van het wachtpersoneel voor
ernstige tekortkomingen op de bon. Na het aflossen hield Frank ze nog even
bijeen en vertelde ze wat ze boven het hoofd hing, als hij zijn rapporten inleverde. Hij schold ze uit om hun lafheid, hun wegkruipen achter een kameraad
en vloekte van woede om de verraderlijke geest, die onder hen heerste. Dan
ried hij hun gemoedelijker zich als behoorlijke makkers te gedragen, zelf te
staan voor wat ze misdreven. Als ze de lijn wouen trekken, goed, zich listig
vrij maken van allerlei dienst, best... maar dan op eigen risiko. Niet jammeren en uitvluchten zoeken, waardoor een ander de straf opliep. Voor deze
keer zou hij zijn rapporten binnenhouden, maar ze konden het iedereen vertellen: as je met sergeant Van Wezel op wacht ging, moest je geen kunsten
verkopen, want van de volgende keer af gingen ze op de bon en ze kwamen
er niet meer af. De verschrikte biggen waren dankbaar, dat ze de straf ontkwamen, maar ze vertelden toch aan iedereen, dat die nieuwe sergeant een
bloedlijer en een dienstklopper was, waar je voor op moest passen. De Jongens van de stormsektie lachten om die praatjes en boden aan, iedereen een
hartverduistering te slaan, die nog een woord ten nadele van hun sergeant
dorst te zeggen. Natuurlijk had ie de schurft gezien aan die lafbekken van
schoothondjes van strontbiggen, maar 'et was een geheide goser en ze hadden d'r vuile boerebek over 'em dicht te houen. Tegen zoveel krachtige ar
-gument
konden de keffertjes niet op en ze zwegen.
En toen ze wat meer met de sergeant te maken hadden gehad, zagen ze zelf
spoedig in, dat het met hem" nog zo kwaad dienen niet was. Want een voor
een voelden ze zich door hem beschermd tegen de kwaadwilligheid van anderen en ten slotte begonnen ze zich voor hun geniepige streken te schamen
en werden kameraadschappelijker in de omgang. Ze waren ten slotte niet
slechter dan de rest, maar ze moesten nog een massa leren!
Met luitenant Vaals en Peters en de vaandrig van de kompagnie ging hij in
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prettige vriendschap om. Ze hadden gezamenlijk een geweldige dag gevierd, en van dat ogenblik af waren ze onafscheidelijk. Het was een donderdag en ze zouden om half acht uitrukken voor een mars. Maar het regende
pijpestelen en de hele lucht zat zo dicht als een pot, hopeloos. Het zou de
hele dag wel blijven gieten en de mars werd afgelast en vervangen door theorie voor de morgen en poetsen voor de middag. Ze hadden 'et wel gedacht:
d'r zaten bonken theorie in de lucht! De kompagnie was in hemelse stemming. Vaals ging naar de stormsektie en zei: `Jongens, jullie hebben tot
twaalf uur van mij persoonlijk theorie over de konstruktie van het geweer
en deszelfs pijnlijk zorgvuldig onderhoud. Vergeet dat niet, stel je tot de
middag verdekt op, zoals een welgeoefende stormsektie betaamt en amuseer
je na de middag met je uitrusting in ongekende staat van reinheid te brengen. Salu en tot morgen!'
Deze toespraak werd met luid gejuich begroet. En daarna ging het hogere
kader heen en stond klokslag acht uur in de morgen in een afgelegen, niet
zeer deftig café'tje met ijver en overtuiging het edele biljartspel te beoefenen. Het was een wonderlijke gewaarwording, vond Frank van Wezel. Het
leek onwezenlijk, onbestaanbaar, onmogelijk, dat je 's morgens om acht uur
in een obskuur kroegje aan 't biljarten sloeg. Maar het was wel degelijk de
waarachtige werkelijkheid en voor de zoveelste maal moest hij konstateren,
dat het militaire leven iemand tot de verwonderlijkste prestaties bracht.
Om half negen probeerden ze voorzichtig of een cognacje misschien smaken
zou. En om half tien noemden ze mekaar al alle vier bij de voornaam, delibereerden over gewichtige vraagstukken en mikten propjes papier in het glas
bier van een rentenier, die de onbeschaamdheid had op een zo onbehoorlijk
uur al in de kroeg te zitten, zonder de verontschuldiging, dat hij er door de
militaire dienst toe werd gedwongen. Om half elf waren ze een zwerftocht
door de stad begonnen op zoek naar betere cognac en om half een zaten ze
in het deftigste restaurant van de stad en aten als geweldenaars van de uitgebreide lunch, die de luitenant het gezelschap had gemeend te moeten
aanbieden. Zij hoonden op ongehoorde wijze de verlakte rijlaarzen van een
huzarenluitenant, die er ook kwam eten en die spoedig, verschrikt en boos,
naar een verder gelegen tafeltje vluchtte. Om twee uur stonden zij weer
rond het biljart, in de zaal van het restaurant, en verbaasden zich oprecht
over de eigenzinnigheid der ballen, die de wonderlijkste kapriolen uitvoerden om toch vooral maar niet te karamboleren en meer dan eens in een onverklaarbaar opwalmende mist tot één bonte massa schenen samen te
vloeien. En toen stond er plotseling, op nog onopgehelderde wijze, een soldaat in eerbiedige houding bij de ingang en trachtte door bescheiden gekuch
de aandacht te trekken van het om vele en verschillende redenen opgewonden viertal.
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`Verrek', zei de vaandrig, zijn ogen uitwrijvend, "t is net of daar een vetlap
van de kompie staat.'
De anderen keken verbaasd naar de indringer. Peters werd driftig.
`Zeg es even, druiloor,' snauwde hij, `wat mot dat? Kan jij ons niet eens
fatsoenlijk met rust laten as we een potje biljarten ? Wat mot je?
`Order van de kompieskommandant: de luit' mot dalijk op bero kommen.'
Het gezelschap kreeg de zeer vage gewaarwording, dat er iets niet in de
haak was. Maar de luitenant interesseerde zich voornamelijk voor het vraagstuk hoe die infanterist hen had weten op te sporen.
`O, u was niet op uw kamer', verklaarde de soldaat, `en toen ben ik de cafe's
maar af gaan zoeken.'
`Wonderlijk', mompelde de luit'. `Wat een doorzicht bij zo'n doodgewone
vetlel! Kerel, jij moest kommandant van het veldleger zijn! Hé, kellner!
vraag deze Sherlock Holmes, wat ie drinken wil.'
Sherlock Holmes dronk een glas bier, liet zich genadig kwartjes in z'n hand
stoppen, maar wist niet te vertellen, wat de kompieskommandant eigenlijk
van de luitenant wou. Vaals maakte zich oprecht boos. Vond 't ongehoord,
iemand zo maar in ernstige bezigheden te storen voor god weet wat voor
lorrige belangen. Ze hielden krijgsraad, maar ondanks de zware mist en de
ongekende beweeglijkheid van alle dingen rondom kwamen ze toch tot de
overtuiging, dat Vaals moest gaan horen wat die weliswaar onredelijke kapitein nou weer voor dwaasheden verzonnen had. Meer dan acht of veertien
dagen arrest zou het wel niet geven.
`En ik dek jullie', verklaarde Vaals voor de tiende maal, hardnekkig. `Ik duld
gewoon niet, dat jullie een uur straf krijgen. Ik heb jullie eenvoudig gekommandeerd om met me mee te boemelen. Verstaan? Heb 'et hart es om straf
te accepteren! Heb 'et hart 'es, zeg ik! Zal je es zien wat ik doe. Je heb 'et
hart niet, begrepen!'
De anderen wilden de verantwoordelijkheid zelf dragen, ook hardnekkig,
maar Vaals dreigde met zulke doortastende maatregelen, dat ze zich eindelijk mopperend verzoenden met de gedachte, niet voor straf in aanmerking
te mogen komen. Druk ruziënd kwamen ze aan het bureau en Vaals ging
alleen naar binnen.
En vijf minuten daarna kwam hij stikkend van het lachen terug met de
boodschap, dat hij enkel maar opdracht had gekregen, vannacht als luitenant van piket op te treden en de wachten te kontroleren.
Gevieren maakten ze toen listig een lijstje op van uren, waarop de wachten
door de luitenant van piket gekontroleerd waren en reikten dat uit aan de
sergeants, die op wacht moesten, zodat die hun rapport in overeenstemming
konden brengen met dat, hetwelk de luitenant de volgende morgen zou inleveren. En toen ze in gemeen overleg dat rapport alvast hadden opgesteld
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en aan de oppasser van de luitenant gegeven om het de volgende morgen
vroeg in te leveren, klommen ze in een luidruchtig stoomtremmetje en begaven zich naar de naburige grote stad, waar een beroemde klucht gespeeld
werd. Gedurende de pauze werden ze door verontwaardigde kellners uit de
koffiekamer op straat gegooid, waarom hebben ze nooit begrepen, want hun
enige streven was om de vreugde te vergroten en iedereen daarin te laten
delen. Maar de wereld is nou eenmaal ondankbaar en niet vlug van begrip.
Ze waren nog voor de reveille binnen. En de dokter gaf hen kwartierziek
onder de wol, toen ze op het rapport kwamen. Ze hadden daar trouwens
dringend behoefte aan en sommige dokters moeten onder de juwelen der
mensheid gerekend worden. En na die plechtige dag waren de vier kommandanten van de bloedploeg niet meer bij elkaar vandaan te slaan. Wat de
noodzakelijke hechte eenheid van de stormsektie natuurlijk niet weinig verhoogde, en dus het leger in 't algemeen aanmerkelijk ten goede kwam.
Frank werd geprest om mee te doen aan het sportieve examen voor het
`vaardigheidsdiploma'. Hij begreep heel goed, dat hij het niet halen zou,
maar hij begon het protesteren af te leren. Blijmoedig stapte hij met de andere sportslui naar Den Haag, waar het examen drie dagen zou duren. Ze
werden gelegerd in tenten, wier bewoners elke drie vier dagen wisselden.
En een eindeloze reeks voorgangers had er legioenen vraatzuchtige vlooien
in achter gelaten, die de nieuw aangekomenen zonder verwijl met open bekken, besprongen. Frank nam de vlucht voor het heirleger kleine bloedzuigers
en ging logeren bij een vriend in de stad, wiens huis hij aardig vol lastige
bruine gasten droeg. En de volgende morgen was hij wat stijf van de mars,
sprong drie keer achtereen een decimeter te kort en kreeg de boodschap, dat
ie wel op kon duvelen. Hetgeen hij haastig deed, blij met de extra-verlofdagen, die hij nemen kon. En terwijl hij zich in het vlooienpaleis kleedde om
naar de stad te gaan, kreeg hij gezelschap van een andere landstormsergeant,
die eveneens gezakt was en eveneens voor officier was bestemd geweest.
Maar hij was na veel heen en weer schrijven eindelijk van verdere opleiding
vrijgesteld en ging binnenkort met zakenverlof, fijn de rotzooi uit.
`Hoe heb je dat gedaan gekregen?' vroeg Frank, bevend van aandoening.
`Och', verklaarde de ander, "t Is heel eenvoudig. Maar 't is ook het enige
middel. Verzoeken, uitleggen, betogen, dat helpt allemaal geen lor. Je moet
een brief schrijven naar de inspekteur, dat je sergeant bent, vraagt om van
verdere opleiding verschoond te blijven en je voornemen te kennen geeft om
verder geen enkel examen meer te doen.'
`Maar', zei Frank, `je moet toch examen doen! Daar maken ze toch doodgewoon dienst van!
De ander glimlachte.
"k Heb 'et van een hoge, uit de buurt van de inspekteur', deelde hij fluiste-

a
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rend mee. `En 't is mij gelukt. Waar de kneep zit, weet ik niet, maar d'r
schijnt een of andere geheimzinnigheid te zijn, die geen mens begrijpen kan,
maar die de inspekteur noodzaakt om je vrij stellen, as je zo'n briefje schrijft.'
`Sesam, open u!' galmde Frank. `Ik snap 'et ook niet, maar ik ga direkt dat
griezelige briefje schrijven. Merci, kameraad... tot wederdienst bereid!'
Een half uur naderhand was het briefje geschreven en binnen veertien dagen
was er prompt bericht van de heer Inspekteur der Infanterie, dat de landstormplichtige sergeant Van Wezel F. vrijgesteld werd van verdere opleiding
en dus beschouwd moest worden als hebbende zijn eindrang bereikt. Hij
slaakte een zucht van verlichting en voelde zich alweer half burger.
Nou kwam het er op aan een smoes te vinden om verlof te krijgen. Studieverlof, zakenverlof. Als 'et hoofd van zijn school es een bewijs afgaf, dat hij
onmogelijk langer gemist kon worden? Maar het bleek, dat onderwijzers
altijd en overal gemist konden worden: er stonden slierten sollicitanten

klaar voor waarneming.
Toen begon Frank te zeuren over een boek, dat ie zo erg schrijven moest, en
waar ie voor uit dienst zou moeten zijn. Maar niemand stelde belang in dat
boek of vond het onvermijdelijk, dat het voor het einde van de mobilisatie
geschreven werd. Boeken meer dan genoeg in de wereld. Alleen zijn vriend,
luitenant Vaals, voelde met hem mee. En op een dag zei hij: `Zeg, Van Wezel, je moest es naar 'et hospitaal gaan en door dokter Van Oord je ogen laten onderzoeken. Ik ken 'em goed. Ik heb es met 'em gesproken over die
ogen van jou en ik geloof, dat je daar wel es naar mag laten kijken.'
`M'n ogen?' vroeg Frank verbaasd. `Man, wat bezielt je? M'n ogen zijn zo
best als wat!'
`Kaffer!' schold Vaals. `As ik je nou toch zeg, dat je naar Van Oord moet
gaan! Wat weet jij nou van ogen af! Ga naar 'em toe, zeg ik je. Je wou toch
zo graag een boek gaan schrijven?'
Frank keek hem in zijn perfide glimlachend gezicht. Hij glimlachte terug en
besloot onverwijld die geheimzinnige raad op te volgen. Je kon nooit weten,
wat die stiekeme Vaals gaar gestoofd had!
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De volgende morgen had de sergeant Van Wezel last van z'n ogen en werd
door de dokter naar het hospitaal verwezen voor specialisten-onderzoek.
In het hospitaal trof hij toevallig luitenant Vaals, die hem aan dokter Van
Oord voorstelde als `die sergeant, je weet wel, die zo sukkelt met z'n
rechteroog'.
`O juist', zei Van Oord lachend, `dat is zo'n oog, waar je dagboekblaadjes
mee schrijft, niet? 'k Zal es even zien.'
Frank werd meegenomen in de donkere kamer en z'n ogen werden aan een
nauwgezet onderzoek onderworpen. De dokter knorde tevreden. Weer in
het licht teruggekeerd noemde hij een lange Latijnse naam, die z'n assistent
in het boek moest schrijven. Toen zei hij: `Ik zal je moeten opnemen, sergeant.'
`Is 't zo ernstig, dokter?' vroeg Frank verdrietig.
`Nou, kijk es, ongerust hoef je nou niet direkt te zijn, maar ik heb je toch
liever aldoor onder observatie. Je komt je iedere morgen om half elf even laten zien.'

`Maar hij mag toch zeker wel lichte bezigheden verrichten?' vroeg Vaals.
`O ja, daar is niks op tegen. Meld je maar bij de administrateur, sergeant.'
Aldoor in gezelschap van Vaals werd Frank als patiënt ingeschreven en
kreeg een bed toegewezen op een licht en luchtig kamertje, waar nog twee
onderofficieren lagen, de een met een zieke keel, de ander met een geblesseerde enkel.
`Kom', zei Vaals, `nou gaan we naar majoor Teune. Dat is de eigenlijke
groot-mogol van het huis. We moeten een baantje voor je hebben.'
Teune bleek een sergeant-majoor met een enorme witte knevel en het
kwaadaardigste gezicht, dat iemand zich voor kan stellen. En als hij praatte,
leek het of een half dolle hond gromde.
`Zo, ouwe ijzervreter', begroette Vaals hem, `hoe gaat 'et?'
Teune antwoordde niet, keek Frank wantrouwig aan en snauwde: `Zeker
weer zo'n godvergeten lijntrekker net as jij, niet?'
Vaals lachte.
`Vreet me nou es even niet op', protesteerde hij. `Je hebt me toen zo netjes
door m'n kandidaats geholpen. Doe nou voor deze brave huisvader ook wat.
Hij is opgenomen voor z'n ogen. Hij moet een boek schrijven.'
`Dat klopt precies', gromde de majoor. 'Godsammekrake... ze worden met
de dag hondsbrutaalder!'
`Zorg jij nou', vervolgde Vaals onverstoorbaar, `dat ie hier ergens een baan328

tje krijgt, waar niks an te doen valt en dat ie buiten kan eten en slapen.'
`Asjeblief, meneer', werd Teune sarkastisch, en salueerde beleefd, `nog meer
van uw orders?'
`Zanik nou niet', lachte Vaals, `is 't in orde?'
Teune keek de patiënt een poosje aan, knikte toen langzaam en zei verveeld:
`Och ja, waarom niet? Hier of daar, ook een zorg. Uitvoeren doen ze toch
geen donder.'
Hij dacht even na. Toen had hij het lek gevonden.
`Je kan bij mij op 't bureau komen', besliste hij en verduidelijkte: `voor 'et
archief.'
`Ja, maar zou ik dat werk kunnen doen?' vroeg Frank wat beduusd; het archief van zo'n groot hospitaal leek hem een ding, waar hij met zijn onoverwinnelijke slordigheid nou juist niet de aangewezen man voor was.
Teune begon brullend te lachen. Z'n lach klonk nog vreselijker dan z'n gesnauw.
`Hoor je die, luit' ?' bulderde hij. `Of-t-ie 't wel an ken! Bij 'et archief! Hij is
goed!'
Vaals lachte mee en toen lachte Frank ook maar, gerust gesteld: het zou
zeker wel meevallen! En vijf minuten later liep hij met de luitenant weer op
straat. In z'n zak had hij een briefje, dat hem verlof verzekerde doorlopend
het hospitaal in en uit te lopen en buiten het hospitaal te overnachten.
`Ziezo', zei Vaals, `nou moeten we dat es goed organiseren. Je begint met een
kistje goeie sigaren te kopen en dat zet je ongemerkt op Teune z'n tafel. Zorg,
dat ie 'et niet ziet, zet z'n naam er op met drukletters. Praat er nooit over, ook
niet met hem en zorg, dat er elke veertien dagen een nieuw is. Als ie klaagt
over de dure tijd ofz'n zieke dochter, laat dan de sigaren een keer achterwege
en offer tersluiks een paar rijksdaalders. Voorlopig ben je geborgen en van de
dienst af. Bij mij in huis heeft de juffrouw nog wel een paar kamers te huur
staan, als je d'r zin in hebt. Je kan natuurlijk niet op de kompie gaan maffen.'
Frank dacht na.
`Hoe lang zouen we die komedie kunnen volhouen, denk je?' vroeg hij benauwd.
`Zolang as je nodig hebt om je boek te schrijven', lachte Vaals, `of twee
boeken.'
`Of drie', opperde Frank optimistisch.
`Een hele bibliotheek!' schaterde de luitenant. `Zolang Van Oord er is, ben
je safe. Hij is heel gezien en zijn beslissingen zijn machtiger dan legerorders.
Hij alleen kan je weer naar de dienst terug sturen.'
`Dan kon ik eigenlijk m'n vrouw en de jongen wel hier naar toe laten komen', bedacht Frank. `Dat kost me alleen de huishuur en dan heb ik m'n
eigen omgeving. Kan ik geschikt werken!'
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`Prachtvol!' waardeerde Vaals. `Doe dat. 't Spijt me, dat ik je bij de stormsektie missen moet, maar enfin, we blijven toch met elkaar omgaan.'
En zo begon er een heel nieuwe fase in Frank van Wezels militaire leven.
Een zonderlinge fase was het, en in het begin had ie voortdurend het gevoel,
dat ie op een vulkaan leefde, dat de grond onder hem bewoog, dat heel deze
verrukkelijke komedie op een geweldig drama zou uitlopen. Het was toch
al te gek! Het was toch al te brutaal! Vandaag of morgen liepen ze met z'n
allen tegen de lamp en stortte het hele, luchtig opgezette bedrog als een
kaartenhuis in mekaar! Hij leefde voortdurend in de verwachting van rampen. De een of ander zou hem verraden. Of de sergeant-majoor zou z'n neus
voorbij praten. Of een superieur van dokter Van Oord zou op inspektie komen en een steekproef nemen en net tegen Frank van Wezel zeggen: `Kom
es even hier, sergeant, en laat me die zieke ogen van jou es onderzoeken.
Wel, dokter, hoe zei je ook weer, dat die ziekte heette? Zozo... nou, 'et is
larie hoor! Je bent een aartsbedrieger! We zullen jou en die sergeant es voor
de krijgsraad halen... en wat is dat met dat buiten slapen? Wat zijn dat voor
toestanden hier?'
En dan ging de hele bende naar de maan! Het koude zweet brak hem uit bij
de gedachte aan al de gruwelijke mogelijkheden, die overal rondom loerden
en die hun fraai komplot konden onthullen.
Maar van dag tot dag werd hij rustiger. Alles liep zo vlot van stapel. En
blijkbaar zat het hele hospitaal vol met van die rare baantjesgasten. Onder
alle mogelijke belachelijke voorwendsels scharrelden er lui rond, die zogenaamd iets deden, maar in werkelijkheid niets deden, dat met de dienst verband hield, doch heimelijk hun burgerbestaan voortzetten.
Een groenteboer uit de stad was bibliothekaris. Tweemaal in de week, 'sdinsdags en'svrijdags, kwam hij van één tot half twee en de zieken konden boeken
ruilen, een der twintig delen, waaruit de bibliotheek bestond. Overigens
`leed' de bibliothekaris aan iets in zijn neus, kreeg om de veertien dagen een
zachtaardig spuitje en dreef rustig zijn groentenzaakje. Een ander had iets in
zijn keel, was ordonnans bij de burgerschrijver van de stellingarts en repareerde horloges en klokken, even serieus als voor hij in dienst ging. En er
waren er bij, die al een of twee jaar aan hun geriefelijke ziekten leden! Een
hemels verschiet begon zich voor Frank van Wezel te openen. Stel je voor,
dat de mobilisatie nog jaren duurde! Kon ie al die tijd zich als een onafhankelijk letterkundige aan z'n studie en z'n werk geven! Het ideaal van heel zijn
leven! En dat zou ie bereiken — door het verafschuwde militairisme! Ze
moesten hem nog eens aan boord komen met praatjes over de volstrekte
nutteloosheid van het leger! Zou hij ze wel es even vertellen, waar 'et goed
voor was! In sommige opzichten moest je het beschouwen als een weldaad
voor de mensheid, voor een deel der mensheid althans! Neem hem nou: hij
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ordende rustig de stof voor zijn boek, maakte aantekeningen, studeerde,
werkte tot laat in de nacht, stond op als ie wou en slenterde naar het hospitaal; liet zich even zien bij de dokter, praatte wat met hem en ging dan naar
zijn dagtaak: het archief. Daar lagen één of twee kaarten, soms drie, van zieken, die uitgeschreven waren of gestorven, en die kaarten stopte hij op hun
alfabetische plaats in de dozen. Dan was zijn dagtaak gereed: het archief was
bijgewerkt. Hij luisterde goedmoedig naar de woest-uitgebulderde verhalen
van Teune, liep wat rond in het hospitaal, keuvelde wat met de genezenden
in de tuin of de kantine en ging naar huis, fris en monter, wierp zich op zijn
werk met laaiende geestdrift. En het lieve vaderland gaf -hem voor dat herenleven nog een niet onverdienstelijke beloning. Het vaderland was een instelling, die hij gruwelijk had miskend. Als je het vaderland aan wist te pakken,
was het nog zo kwaad niet. En het leger was een der weinige lichamen, die
het vaderland zaakkundig wisten aan te pakken! Geen wonder, dat het leger
over 't algemeen zo vaderlandslievend was! Maar het was een dure liefde —
voor het vaderland! Gek eigenlijk dat `het vaderland' zo hevig op het leger
gesteld heette tezijn. ..dat de liefde wederzijds scheen. Scheen! Want als je het
werkelijke vaderland eens vragen kon, zou het huwelijk vermoedelijk spoedig ontbonden worden, dat fatale huwelijk.., in gemeenschap van goederen!
En toen kwam de angstige periode van de heropleving der griepepidemie.
Deze maal was het niet iets om mee te spotten. Het ietwat grappige, hoewel
afmattende ziektetje van die zomer kwam tegen het najaar in angstaanjagend kwaadaardige vorm terug.
Telkens werden soldaten uit de stad of uit de omtrek naar het hospitaal ge
ijlend in hevige koorts en de ziekte nam een razend snel verloop,-bracht,
tastte de longen aan en sleepte het jonge leven in een paar dagen, soms in
enkele uren naar het graf. De lijken werden blauw, de gezichten zwollen op,
de ogen kolden naar voren.
Een vage angst joeg door de mensen. Vreselijke namen werden gemompeld.
Dit was geen griep.., dit was longenpest... oude verhalen leefden op, fantastische verhalen van afschuwelijke epidemieën, die hele steden hadden
ontvolkt, ganse volken gedecimeerd. Wonderlijke verklaringen gingen erin
als koek: de smetstof kwam van de slagvelden over de wereld gewaaid... de
grond kon die afgrijselijke mest van tienduizenden lijken elke dag niet meer
verwerken. Giftige dampen stegen uit de bodem, woeien rond, verspreidden ziekte en dood over de landen, ver van de fronten... De wereld liep op
een eind.
Frank bemerkte het aan de kaarten van het archief. Ze vertelden korte,
maar ontzettend afdoende geschiedenissen. 's Middags in het hospitaal gebracht, 's nachts overleden. De een voor, de ander na, tientallen in een week.
Een sombere, gedrukte stemming hing over het hospitaal.
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De oogspecialist Van Oord bleef op een morgen weg: griep. 's Middags was
de tandarts er niet: griep. Twee dagen naderhand de tijding: de tandarts
was gestorven. Kreten van afgrijzen en verbazing: zo'n boom van een vent!
kerngezond! mankeerde nooit wat... lachte altijd om wie ziek was of klaagde... en daar lag ie nou, in twee dagen gezond en dood!
En Van Oord? 0, Van Oord zou 'et ook niet lang meer maken. Die was óók
opgeschreven. Jammer! Zo'n beste kerel. Enige baantjesgasten, die onder
zijn speciale bescherming stonden, rilden van afkeer bij de visioenen van terugkeer naar de dienst, hun boeltje in de steek laten... toch nog naar de
bliksem gaan, nadat ze zo lang het hoofd boven water gehouen hadden,
dank zij die brave Van Oord. In angstige spanning kropen de dagen voorbij.
Ieder ogenblik liep er een baantjesgast bij de portier aan: of er soms bericht
was van dokter Van Oord. Maar al luidden de berichten ongunstig, het
doodsbericht bleef uit. En in tien dagen tijd stierven twee der baantjesgasten die zo bezorgd waren voor hun winkeltje en zo beangst voor het leven
van Van Oord... omdat zij `verloren' zouden zijn als die stierf. Hun dood
deed bijna grotesk aan... leek een sarkasme van het noodlot tegenover de
eigenwijze, opgeblazen mensjes, die zich druk maken om zoiets onnozels als
hun bestaantje, terwijl de grote maaier al achter hen staat.
Veertien dagen nadat dokter Van Oord ziek geworden was, kwam er een
plaatsvervanger voor hem. Het was een pijnlijk geval voor Frank van Wezel.
Wat moest hij doen? Als hij naar het spreekuur ging, zou de plaatsvervanger
hem onderzoeken, verbaasd naar de lange latijnse vloek achter zijn naam kijken, de schouders ophalen en zeggen: `Jij bent radikaal genezen, sergeant. Ik
zal je laten uitschrijven!'
Frank zag en hoorde het gebeuren. Dan zou hij het trieste genoegen hebben
zijn eigen ziektekaart in het archief te stoppen... en de heerlijkheid was
voorbij. Het was hard! Van Oord kwam er natuurlijk boven op. De krisis was
voorbij. Nog een veertien dagen en hij was er weer om Frank te beschermen
met zijn autoriteit. En nou zou ie door een oningewijde uit het paradijs gestoten worden! De eerste dag vertoonde Frank zich niet. De tweede evenmin. Hij wachtte maar af. Ze zouen hem wel laten roepen. Hij was ingeschreven, het register was op de operatiezaal, zijn naam, zijn ziekte, het nummer
van zijn kamer en bed, alles stond genoteerd. Hij durfde het hospitaal niet
uitgaan zolang de oogarts bezig was. Als ie gehaald werd, kon ie altijd een
smoesje verzinnen, 'et eerste het beste, wat 'em inviel. Hij scharrelde maar
wat rond in de tuin, praatte langer dan gewoonlijk met de herstellenden,
hoorde hun klachten aan. En door zijn eigen zorgelijke gedachten begon al
sterker en droever het eentonige liedje van hun nood te deunen. Wat vertelden ze eigenlijk allemaal? Wat waren dat voor onwaarschijnlijke geschiedenissen ? Werd er werkelijk zo omgesprongen met de belangen van de jon332

gens, die door het vaderland in het leger geprest waren? Daar had je Take
Wiarda, die reusachtige Fries, die in een wagentje zat: zijn rechterbeen was
onder de knie afgezet. Take was broodmager geworden. Zijn hol gezicht,
met de sterk-blauwe, koortsig schitterende ogen leek te groot om door z'n
dun, geplooid nekje gedragen te worden. Zijn huid zat geel en strak gespannen over zijn kaken en jukbeenderen, zijn grote handen plukten zenuwachtig aan de deken, die over zijn knieën lag. En hij ratelde in één adem door,
vertelde aan ieder, die het maar horen wou, wat hem was overkomen.
Take Wiarda had op een dag ondraaglijke pijn in zijn enkel gekregen en was
op ziekenrapport gegaan. Maar de dokter had hem voor een simulant uitgemaakt, en hem van de kamer gevloekt. Hij had moeten meesappelen en de
pijn was al erger en erger geworden, had zich over de voet verspreid en de
dokter had hem niet willen geloven en hem aldoor weggesnauwd. Ten slotte was Take op een oefening neergevallen en de regimentsarts had de voet
nagekeken. Die dokter had hem ook uitgevloekt: waarom ie zo stom geweest was met die poot te blijven lopen? Take had zijn wedervaren verteld.
De regimentsarts had wat gebromd en de patiënt in een brancard naar het
hospitaal laten brengen. Daar had ie gelegen en was onderzocht en weer onderzocht, maar wat ze deden, de poot was verpest. Ze hadden'em van 't ene
hospitaal naar 't andere gestuurd, aan alle kanten in zijn voet gesneden en
gedonderjaagd en meer dan een half jaar met 'em rondgesjokt. Honderdmaal had ie van een dokter moeten horen: `As die vent maar dadelijk bij de
eerste pijn z'n eigen had laten behandelen!' En as ie dan zijn wedervaren
vertelde mopperden ze wat, vloekten soms binnensmonds, maar gingen er
niet op in. En nou zat ie met een afgezet been, voor z'n leven invalide. Tranen van woede en verdriet liepen uit z'n ogen.
`Wat mot ik nou beginnen? Ik was matroos op de grote vaart. Daar kunnen
ze geen mensen met één poot gebruiken.'
`Maar je zult wel een fatsoenlijk pensioentje krijgen', troostte Frank.
`Mot je 's op letten!' mokte Take. `Ik ben klaar om naar huis te gaan en ik
kan elke dag afgekeurd worden. Maar dan willen ze, dat ik een bewijs teken,
da 'k m'n mankement niet in en door de dienst gekregen heb. Snap je: dan
krijg ik geen pensioen. Dan heb ik geen recht op pensioen. Ik kan een gratifikatie krijgen en een houten poot en naar huis gaan en maar zien, hoe ik m'n
kost opscharrel. Maar ze kunnen doodvallen. Ik verdom 'et! Ik laat me zo
niet voor oud vuil in een hoek trappen. 'k Heb 'et in en door de dienst gekregen en door zullie d'r verdomde sloffigheid. En daar zou ik nou voor op
magge draaien. As ze de ziekte krijgen! 'k Wou die rotdokter van me nog
wel es tegen komme. Sla 'k 'em met me krukken de harses in. Want ik zal
op krukken moeten lopen!'
En eensklaps begon Take, de reus, als een kind te schreien, tot ie zich weer
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vermande, z'n tranen verbeet en beestig begon te vloeken in woeste opstand
tegen de schromelijke onrechtvaardigheid, waarmee ie in z'n ongeluk behandeld werd.
Het leek Frank ongelooflijk. Hij begon links en rechts te informeren, sprak
andere invaliden aan, hoorde overal hetzelfde verhaal. Ze konden allemaal
afgekeurd naar huis, maar eerst een papiertje tekenen met de verklaring,
dat ze hun kwaal of verminking niet in en door de dienst gekregen hadden.
Je moest al direkt bij een oefening door de wapens gewond zijn om d'r een
pensioentje uit te slepen. Ze waren zo zuinig op de centen van het vaderland as de pest. Niet om 'et weg te smijten aan kanonnen, die van achteren
afgingen of geweren, die barstten bij het tweede schot, of vliegmachines, die
uit de lucht vielen bij de eerste vlucht of voor het oud-roest van dat sofvlootje. Maar voor Jan Boezeroen, as z'em in d'r mooie dienst tot een wrak
hadden gemaakt.... daar was elke cent te kostbaar voor. Nog mooi, dat ze
'm een gratifikatie gaven, een fooi in z'n hand. En dan naar huis met het verzoek om nou maar veel van het vaderland te houen en erg trouw te zijn aan
de over hem gestelde machten. Zoet zijn en blijven.., want een invalide
heeft niet veel in de melk te brokken en blijft afhankelijk van de welwillendheid der welgestelden, die niet bijzonder hulpvaardig blijken voor oproer kraaiers en eeuwig ontevredenen. Ze konden grimmig sarkastisch en woest
opstandig zijn, deze door de militaire dienst gebrokenen. Ze zwoeren allemaal op hun beurt, dat ze dat briefje, dat hen hulpeloos aan de honger en
het armbestuur overleverde, nooit zouden tekenen. Het land had hen uit
hun werk gehaald, had hun gezondheid, hun ledematen verbruikt in zijn
dienst... het land moest betalen! Dat was logisch en billijk. Maar op andere
ogenblikken wisten ze weer zo wanhopig duidelijk, dat het land zo groot
was en zij zo klein. Dat ze toch immers weerloos waren tegenover al die gro
te heren, die hoge mieters met 'er wetenschap en 'er deftigheid en d'r cen
ten. En thuis wachtten moeder en vader, vrouw en kinderen. Thuis was het
zo goed, zo warm, zo gezellig en vertrouwd. Hier, in de ambtelijke, militaire atmosfeer, verlangden ze zich half gek naar huis. Dan kwam de doffe
moedeloosheid in de strijd tegenover de harde, onwrikbare hogere machten. Och, misschien , als ze thuis waren, knapten ze weer op, werden weer
flink en sterk, konden weer vooruit. De longen zouden weer lucht krijgen,
de stijve, door rheumatiek verwrongen leden zouden op de duur wel weer
buigzaam en recht worden. En 'et hielp toch niet, of je je al verzette: de heren hadden geduld en ze hielden het toch langer vol dan jij. En de een na de
ander tekende het bewijs, dat hij z'n invaliditeit niet in en door de dienst gekregen had, werd afgekeurd, ontving een gratifikatie-fooitje en reisde naar
huis, werd vaak door één of twee hospitaalsoldaten geleid, omdat ie alleen
niet reizen mocht, vanwege z'n toestand. Het Rijk was van de lastpost af,
-

334

had het officiële bewijs van niet-aansprakelijk-zijn. Men kon het Rijk geen
harteloosheid, geen gebrek aan plichtsgevoel verwijten; de invalide had zelf
het bewijs getekend, dat de dienst geen schuld had aan z'n gebreken. Wat wou
men meer? Het Rijk was gedekt! Afschuifsysteem. Dekken op je voorman!
Frank, verschrikt, verontwaardigd, praatte met al die rondstrompelende, op
ligstoelen luierende wrakken. Hun verhalen waren eentonig. Hij kende ze al
uit z'n hoofd want hij had ze immers zelf in het veldleger eveneens doorleefd.
Eindeloze oefeningen onder stromende regen, in drassige hei of weilanden,
liggen, looppas, liggen, vuren, sprong voorwaarts.., wacht betrekken as je
thuis kwam, geen droog goed beschikbaar of geen tijd om het aan te trekken, slapen op tochtige zolders met daken vol spleten en gaten, schildwacht
lopen in regen en wind, in kampementen liggen op klam stro, op van water
doorsiepelde grond, patrouille lopen door de bossen, sluipen en kruipen
door nat kreupelhout, liggen wachten op smokkelaars in koude nachten, je
in 't zweet hollen en weer wachten. Ach, alle honderden afwisselende mogelijkheden van de dienst te velde. As je een stevig korpus had en bofte, rolde
je d'r met een verkoudheid af en toe door. Die het lot trof, kreeg het te pakken, en in 't begin werd het kwaaltje bespot en verwaarloosd.., tot het te
laat was. Tot armen en benen krom trokken van de rheumatiek, de longen
ongeneeslijk waren aangedaan, een arm of een been moest worden geamputeerd. En wie bewees nou de voorzichtige en op 's lands belang bedachte
overheden, dat je zo'n rheumatiek, zo'n longziekte, bronchitis, asthma of
gevaarlijke ontsteking precies in de diensturen had opgelopen? Niet tijdens
je verlof kou gevat had of je voet geblesseerd? En als je 't tijdens, dus in de
dienst had gekregen, dan was toch zeker nog de vraag of het tengevolge van
een opgelegde dienstprestatie geweest was, dus ook door de dienst ?Je moest
maar es proberen om je door die rijstebri*berg van listige advokateri* heen te
wurmen! Als ze je in dienst haalden, maakten ze zoveel kapsones niet!! En
vaak waren ze nog zo brutaal te beweren, dat je in aanleg je kwaal allang gehad moest hebben vóór je in dienst kwam. Of de officiële heren, die je goedgekeurd hadden ondanks je kwaal, dan niet aansprakelijk waren en daardoor
ook het Rijk? Wel nee! Want zo'n kwaal in aanleg was lang niet altijd te herkennen immers! Je kon redeneren zo hard en zo veel als je wou, je trok toch
altijd aan het kortste eind. Je pensioen boorden ze je door je neus, daar ging
niks van af. Je kon d'r niet tegen op. Je verlangde je een ongeluk om uit de
dienst weg te komen, weg uit dat pesthospitaal, weer vrij te zijn, burger te
zijn, niks meer te maken te hebben met de soldatenrotzooi. En op een ogenblik, dat ze moe waren van denken en verlangen en zich te weer stellen, tekenden ze het fatale bewijs en gingen heen, hulpeloze wrakken, stuurloos geslagen scheepjes op de feller dan ooit bewogen, wreder dan de ooit brullende
zee des levens. Wat zou er van al deze stakkers terecht komen? Het vader33S

land was wel een ding, dat heel wat verantwoordelijkheid aan durfde! En
veel geweten scheen het er niet op na te houden. Het eiste een liefde tot in
de dood. Maar wat gaf het terug als de nood aan de man kwam? En hoe lang
zou het nog duren, eer dat vaderland eens op onweerstaanbare wijze aan het
verstand gebracht werd, dat de liefde nu eenmaal niet van één kant kan komen? 0, het was om razend te worden en je al dieper te verbazen om 's werelds bestel en de lijdzaamheid van de mensen! Ze duldden maar, duldden
maar... schreeuwden af en toe een beetje van pijn en woede, maar ze duldden en droegen het beest met de vele koppen op hun gebogen, pijnlijke rug,
gaven hem hun kracht, hun gezondheid, hun bloed, hun leven, en beseften
niet, dat ze zich met één ruk konden bevrijden — als ze het gezamenlijk wilden.
Toch... het rommelde gevaarlijk. Over heel de wereld. Ook in het veilige
Holland waarden sombere voorgevoelens rond. In het leger kraakte het af en
toe. Talrijker werden de uitbarstingen van blinde woede als die, waarvan
Frank getuige geweest was daar in het Noorden. Tuchteloze, onverantwoordelijke, ongeleide uitbarstingen, maar die bewezen, dat de bereidheid
om alles te dulden toch begon uit te slijten.
Van dag tot dag verwachtte Frank de oproep om voor de oogarts te verschijnen. Maar er gebeurde niets. Het werd benauwend! Stel je voor, dat Van
Oord toch es niet terug kwam! Hoe moest ie dan z'n rondboemelen door het
hospitaal verantwoorden? En hoe was 'et mogelijk, dat ie daar zo maar rond
dat niemand ooit naar 'em vroeg? Z'n bed stond onbeslapen. Hij-hanseld
kreeg regelmatig zijn verlofbriefjes, gesigneerd met het stempel van de chef
van het hospitaal. Hoe kon dat allemaal? Dat moest toch spaak lopen! Er
was toch nog zo iets als een administratie en een kontrole? Als ie er sergeantmajoor Teune naar vroeg, haalde die de schouders op, trok aan z'n snor en
blafte: `Wacht maar tot Van Oord er weer is.'
`Maar als die nou es niet terug komt?'
`Die komt immers terug.'
`Maar hij kan toch sterven!'
`Vinden we ook wel weer wat op.'
Frank berustte zuchtend tegenover het lakonisme van de doorgewinterde
snorrebaard. Hij vertrouwde dan maar op de routine van die vindingrijke
boeven.
En toen stond op een dag tot zijn onuitsprekelijke verlichting dokter Van
Oord weer in de operatiezaal. Hij had hem wel om de hals willen vliegen.
Maar hij stelde zich tevreden met hem stevig de hand te drukken en hem geluk te wensen met zijn herstel. Toen namen de dagen weer hun oude, voordeli ge loop.
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Hij sprak met Van Oord over de invaliden en de manier, waarop ze werden
afgescheept. Die haalde berustend de schouders op. Hij had er vaak genoeg
tegen opgepijpt, maar het systeem was stug en onwrikbaar. Hogerhand wou
het zo en als eenling stond je daar machteloos tegenover. Een andere dokter,
befaamd chirurg, beroepsofficier, kwam er bij, nam deel aan het gesprek.
Begon aanstonds over simulanten. Hoe moest je dan tegenover simulanten
handelen? En wie kon uitmaken in hoeverre al die zogenaamde droevige gevallen gesimuleerd waren of niet? Moest het Rijk maar opdraaien voor alle
mogelijke lapswanzen en lijntrekkers? Frank protesteerde. Er waren toch
gevallen genoeg, die simulatie buitensloten? Een simulant liet zich toch geen
arm of been afzetten? Maar dan kwam het gewone argument: wie zei, dat de
eerste verschijnselen van de kwaal in en door de dienst veroorzaakt waren?
God weet wat zo'n vent in zijn verlof uitspookte!
En ijverig begon de dokter een geval te vertellen, dat ie op 't ogenblik hier
in ditzelfde hospitaal behandelde. D'r was een vent, die z'n middenvoet geblesseerd had. Hij had het gemeld na een velddienst, maar hij kon het natuurlijk even goed de vorige dag al gekregen hebben met voetballen of stoeien in
z'n kwartier. Enfin, de bataljonsarts had 'em wat te lang laten lopen — hoe
gaat 'et in 'et veldleger ? — en ten slotte had ie 'em hier gekregen. 't Was op
een operatie uitgedraaid en 't was perfekt in orde gekomen. Maar toen 'et
verband er af ging, hield die vent z'n voet scheef en beweerde, dat ie 'em
niet anders houen kon. Een pertinente leugen, want alles was in orde. Ten
overvloede had hij een Röntgenfoto van de voet genomen en er mankeerde
niets aan. Maar de vent hield z'n poot scheef en schinkelde als een kreupele
rond. Hij vertoonde besliste symptomen van hysterie overigens. Alle kontrole stuitte af op de listigheid en de vastberadenheid van die hardnekkige
simulant. Zelfs 's nachts hadden ze 'm d'r nooit op kunnen betrappen, dat ie
z'n voet recht hield: of hij werd bij het minste gerucht wakker, Of de autosuggestie was zo sterk, dat ie over de grenzen van het onbewuste doorwerkte. Maar één ding stond vast: de lamme kerel simuleerde om afgekeurd te
worden.
`En wat doe je met 'em?' vroeg Van Oord.
`Wel', zei de chirurg, `ik heb dat individu verteld, dat ik 'em de eerste drie
maanden nog niet afkeur. En ik heb 'em ook gezegd, dat als ie drie maanden
z'n poot scheef en stijf houdt, over drie maanden die poot scheef en stijf is,
voorgoed. Dan zijn alle spieren en pezen in die scheve stand gegroeid en kan
ie voor z'n leven kreupel de wereld in gaan, de stommeling. En zonder pensioen, daar zal ik voor zorgen.'
Van Oord keek hem scherp aan.
`Ben jij overtuigd, dat 'et zo gaan zal, dat die jongen een stijve poot zal
houen?'
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`Absoluut.'
`En is ie nu nog goed te krijgen?'
`As ie vandaag ophoudt met z'n kunsten, loopt ie overmorgen even normaal
as jij en ik.'
`Keur 'em dan vandaag nog af', zei Van Oord.
Z'n stem klonk hard en scherp. Verbaasd zag de chirurg hem aan.
`Me in de maling laten nemen door zo'n simulerend ongeluk?' brieste hij.
`Nee', antwoordde Van Oord kalm. `Je medische plicht doen. Je kunt een
patiënt z'n voet redden. Dat mag je niet verzuimen.'
`En het dienstbelang dan? Ik ben officier. Ik heb mijn eed gedaan.'
`Larie', stelde de oogarts vast. `De dienst is er niet mee gebaat as je die vent
nog drie maanden hier houdt en 'em dan kreupel de wereld in schopt. Iemand, die zó lang, zó ernstig kan simuleren om afgekeurd te worden, heeft
zo'n gruwelijke hekel aan de dienst, dat ie daarom alleen al ongeschikt is
voor soldaat. Wat voor medicus wordt een student, die er geen lor zin
in heeft en door een eigenwijze ouwe heer wordt voortgepest tot ie dokter is ?'
`Da's wat anders', protesteerde de chirurg.
`Da's precies hetzelfde', oordeelde Van Oord. 'ik heb voor een poosje een officier afgekeurd, hoewel ik overtuigd was, dat ie simuleerde. Iemand, die er zoveel moeite en last voor over heeft om er uit te komen, ho6rt niet in het leger. 't Belang van het leger zelf eist, dat ze d'r uitgaan. En jouw geval is builengewoon ernstig. Ik begrijp niet hoe jij de medische verantwoordelijkheid
tegenover die jonge kerel aandurft. Je mOet'em zo gauw mogelijk afkeuren en
naar huis sturen.'
De chirurg was woedend.
`Je bent gek!' raasde hij. `Jij met je burgerideeën! Dat zou waarachtig wat
moois worden als een simulant ons op die manier kon dwingen! Stel je voor!'
En hij liep weg met een rooie kop.
`Zo zijn ze nou', zuchtte Van Oord. `Eerst officier en dan medicus. Gewoon
wanhopig! Hij is razend knap, maar die officiersmentaliteit maakt 'em als
dokter onmogelijk.'
Frank zei: `Hij zal 'et omgekeerde van u beweren: uw burgermentaliteit
maakt u als officier onmogelijk.'
`Dat zal wel', glimlachte Van Oord. `Ik hoop het van harte. Wat een liederlijke waanzin voor een dokter om een volkomen ongeschikte soldaat, psychisch ongeschikt, vast te houden tot ie levenslang invalide is, eer ie 'em de
deur uit gooit. Bij mij vloog ie vandaag nog buiten...'
`Inmiddels', zei Frank nors, `zijn wij toch maar reddeloos overgeleverd aan
dat soort medici, die hun officiersschap eerst laten gelden. Schandaal!'
Van Oord haalde de schouders op.
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`Niks aan te doen, sergeant', zei hij. `Voorlopig is de wereld niet anders.'
`Zou u 'em anders willen?' vroeg Frank, hem scherp aanziend.
Van Oord dacht even na.
'Anders?' overwoog hij dan. `Och, waarom niet? Maar dan zouen er weer
andere dingen niet deugen. 'Et volmaakte moet je niet verlangen. Tevreden
zijn met 'et kleine beetje dat je gegeven wordt, ziedaar de hele kunst van
het leven. En hoe gaat 'et vandaag met je ogen?'
Toen lachten ze tegen elkaar en Van Oord zei, de ogen half toegeknepen:
`Je moetje niet al te strak in de dingen verdiepen, sergeant, misschien zou je
dan het leven niet kunnen verdragen.'
`Misschien', antwoordde Frank. `Maar misschien is dat ook de theorie van
de lafheid, dokter.'
`Wie zal 'et zeggen?' antwoordde Van Oord met vermoeide stem. `Ik kom
pas terug van het randje van de dood. 'k Heb over een boel dingen liggen
piekeren. Wat helpt 'et allemaal? 't Is de moeite niet waard om je zo druk te
maken, as je vandaag of morgen immers toch de grote duisternis in gekeild
wordt. Kom, kom!'
`U begon u anders daarnet al aardig druk te maken over die onbekende soldaat met z'n scheve poot', herinnerde Frank glimlachend.
Toen zuchtte de dokter diep, rekte zich uit en antwoordde met een vrolijke
lach: `Jaja... 't schijnt wel, dat een mens ten slotte onverbeterlijk is... ondanks alle lessen.'
`Laten we 't hopen, dokter', zei Frank, sloeg de hakken tegeneen, salueerde

en ging naar z'n boek.
Op eenmaal namen de gebeurtenissen toen een stormachtige loop. Vier jaar
achtereen had het geschenen, alsof de oorlog van dag tot dag meer vast liep,
onwrikbaar over de wereld zat en nooit meer zou aflaten. Aan de fronten lagen de massale legers in de loopgraven-stellingen tegenover elkaar, moordden dag in dag uit met ongekende gruwelijkheid en leken tot de eeuwigheid
verdoemd om bezig te blijven met hun bloedig bedrijf. Er was geen beweging in te krijgen. Een stapje voorwaarts, een stapje achterwaarts. Als twee
kolossale stieren, die met de horens tegeneen al hun krachten inspannen om
elkaar terug te duwen, beide even sterk, even onwrikbaar. En er komt geen
beweging. Maar eindelijk begint toch de ene te verslappen. Onmerkbaar
eerst, maar al duidelijker wijkt de gebogen kop. Rillingen lopen door de
machtige romp, de poten beven en langzaam, langzaam schuift hij achterwaarts, tot plots de volkomen ineenzinking komt en hij achteruit stort onder de machtige drang van zijn tegenstander, die even langer zijn krachten
ongeschonden hield. De Duitse legers begonnen te zwichten. De laatste offensieven van de geallieerden leken onweerstaanbaar. In Duitsland rommel339

de revolutie, greep de legers mee aan. Het oude Duitsland kraakte ineen.
In verwarring begon de terugtocht. Juichend stormden de geallieerden er
achter aan. De verbaasde wereld hield de adem in. Zou daar waarachtig het
einde van de oorlog zijn? De verlossing uit de wurgende klauwen van het
monster, dat over Europa zat, de wereld bij de strot had? Nog even de benauwenis van een laatste krankzinnigheid: de afspraak van de wapenstilstand 's middags om twaalf uur... en in het aangezicht van deze afspraak
het meedogenloos moorden tot de vastgestelde minuut. 0, de arme gesneuvelden van die laatste uren... verdronken in het gezicht van de kust... in
het zwarte water gestoten met één voet op de wal...
Wat ging er om door de wereld? Welke geheimzinnige, magische kracht
maakte de hoofden heet, de handen vaardig om toe te grijpen en te slaan, de
zielen dronken van begeerte naar vrijheid en verlossing, vlak vóór de grote
beslissing? De geheimzinnige stroom raakte ook de soldaten van het Nederlandse leger, maakte hen tureluurs, deed ze plotseling opstuiven in het gevoel, dat ze het niet langer verdragen konden, niet langer dulden wilden.
Het gemor werd donkerder, dreigender, zwol aan, sloeg plotseling uit in onberedeneerde woede in vernielende, woeste hevigheid, in wilde, redeloze
opstand. Harskamp werd neergebrand, in andere plaatsen galmde de echo,
barakken vlogen in vlam, troepen liepen te hoop, schreeuwend, joelend,
dreigend met plundering en moord. Alle opgekropt leed, alle verbeten grie-

ven, alle smaad, alle onrecht, alle vernedering braken plotseling naar buiten
op de plaatsen, waar ze het weligst gewoekerd hadden. Maar overal spitsten
de soldaten de oren, staken de koppen bij mekaar, morden luider, schreeuwden hun eisen. Wie het niet beter wist, meende, dat het Nederlandse leger
plotseling op het punt stond een regelrechte revolutie te begaan.
Zo was het niet, maar de militaire bevelhebbers werden niettemin bleek
van schrik bij het ongekende, massale verzet op verschillende plaatsen. De
regering raakte het hoofd kwijt, joeg in een vlaag van angst en schijninzicht
de kleine opperbevelhebber weg, die niet bekwaam genoeg gebleken was om
het leger goedgezind te houden. Een rilling beefde door land en volk. Kwam
de revolutie? Zou ook hier het bloed over de straten stromen, de regering
worden weggejaagd, het vorstenhuis afgezet en verdreven? Als een koorts
joeg de onzekerheid door het land. Elk uur leek een beslissend, historisch
moment te zullen brengen.
De regering vreesde boven alles het onbetrouwbare leger. De oorlog was zo

goed als gedaan. Niemand zou nog onze grenzen overschrijden. Het eigen
leger schreeuwde, was hier en daar aan 't muiten geslagen. Het moest zo
gauw mogelijk naar huis gezonden worden , — en ongewapend. Want de
vrees voor een algemene revolutie hield de hoofden heet. En in eens was
daar het verlossende nieuws: gedeeltelijke demobilisatie. Grote contingen340

ten presenteerden af, de landstorm ging in z'n geheel naar huis. De Grote
Tijd was geleden!
Franks hart sprong op van vreugde. Hij kon met de eersten naar huis. Wat
een geluk, dat hij zijn `eindrang' bereikt had! Die nog in opleiding waren,
moesten blijven, eerst officier worden. Zaten nog voor minstens negen
maanden vast. Hij was klaar, kon z'n paspoort krijgen! Het leek een droom,
een sprookje! Zoals heel het leven, zoals de dagen, de avonden sprookjes,
dromen leken: de oorlog voorbij, het moorden en branden voorbij. Vrede!
Eindelijk dan vrede! Want in die opgewonden dagen dachten de mensen in
hun naïeveteit, dat de oorlog werkelijk uit was en de vrede betekende rust,
veiligheid, orde en welvaart. Vreugde stroomde over de wereld. Alles juichte
tot in het diepst van z'n hart.
Demobilisatie! Vrede! Terugkeer naar het gewone leven! Weer burger worden. Beschikken over je zelf, over je tijd, over je bezigheden. Mens kunnen
zijn, niet langer soldaat, niet langer een levend wapentuig, gehanteerd door
drilzieke, machtsdronken, dwaze meerderen, ziek van'heers- en pronkzucht!
Vrijheid! Eindelijk los uit de slavenketenen! Het burgerbestaan had nooit
zo vrij, onbekommerd en heerlijk geleken. Zelfs zij, die de onzekerheid tegemoet gingen, niet wisten of er werk zou zijn voor hun handen, juichten uit
volle borst. Alles liever dan de duizendmaal vervloekte dwang in die duizendmaal vervloekte dienst! Vrijheid! Hoera!

341

Tiende hoofdstuk DE BURGERPET WEER OP

Cor was met kleine Bert al twee dagen in Amsterdam, bezig het huis op orde te maken om het gewone leven weer te hervatten. Vandaag zou Frank
afpresenteren en naar huis gaan. De komedie was gespeeld. Het laatste bedrijf liep ten einde. Morgen stond hij weer voor de klas. Morgen had hij het
hoogste ideaal, de burgerpet, bereikt. Hoe was het godsterwereld mogelijk?
Hoe was het zo in eens als een puur geluk uit de hemel gevallen?!
Hij nam lachend afscheid van dokter Van Oord, onder veel dankbetuigingen
die vrolijk werden afgewezen. Even later was Frank als uitgeschreven zieke
onderweg naar de kompagnie.
Hij was er in ruim twee maanden niet geweest. Straks zou hij er vandaan
komen als vrij man, z'n afgetekend veldzakboekje als paspoort bij zich. Burger! Het leek hem als danste hij door de straten! Een feestelijke dag! Waarom liepen niet alle mensen te lachen, te springen, te gillen van vreugde en
geestdrift? Vrede en vrijheid! Dat was nu voortaan het leven!
Baldadig klopte hij met de vuist op de deur van het kompagniesbureau.
'Binnen!'

Zodra hij over de drempel was, sprong de kapitein op van achter zijn bureau
en kwam hem met uitgestoken hand tegemoet.
`Sergeant Van Wezel! Welkom, kerel! Ben je genezen?'
Van verbazing vergat Frank te salueren, drukte zwakjes de hem toegestoken hand en keek naar de ogen van de kapitein, of die soms erg dof of erg
wild stonden, zoals bij andere krankzinnigen. Maar ze straalden enkel van
vriendelijkheid, raadselachtig.
`Nee, kapitein', stamelde hij beduusd, `genezen ben ik niet. Maar ik laat me
nu liever verder maar door een specialist in Amsterdam behandelen.'
`Groot gelijk, kerel, groot gelijk. Ga d'r bij zitten. Sigaartje?'
Het werd bepaald griezelig! Maar niet tegen spreken. Was altijd het veiligste.

`Graag, kapitein.'
Hij nam de sigaar, stak haar aan en keek naar de kompagnieskommandant.
En die keek naar hem en lachte vaderlijk. En Frank lachte idioot terug. En
zo zaten ze een poosje mallotig tegen mekaar te giechelen als twee bakvissen, die bij gebrek aan gedachten niet weten wat ze zeggen zullen.
`Je komt zeker afpresenteren, niet?' riep dan eindelijk de kapitein joviaal.
Frank was even in tweestrijd: moest ie 'em nou ook tutoyeren? Wat was er
toch met die vent? Wat ie heus van Lotje getikt? Hij besloot af te wachten,
tot hem het tutoyeren dringend verzocht werd, wat hij vast verwachtte, en
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antwoordde: `Als u 't nog voor mekaar kunt boksen, liefst vandaag nog.'
`O, maar natuurlijk! Hoor je 't, foerier? Sergeant Van Wezel wenst vandaag
nog af te presenteren. Zorg je d'r voor?'
De foerier was minder toeschietelijk.
"k Heb 'et anders bar druk', mopperde hij. `Iedereen wil in eens op de eerste
dag de biggels nemen. Dat gaat zo maar niet.'
`Nou, doe je best es', vermaande de kapitein goedig. `De sergeant is zo lang
in 't hospitaal geweest. Wees menselijk, denk menselijk: hij wil natuurlijk
dolgraag zijn gezin weer es zien, wat jij sergeant?'
Hoonde-n-ie 'em? Nam ie 'em d'r tussen? Maar meespelen!
`O ja, kapitein, natuurlijk! Dat begrijpt u, hè?'
De foerier keek 'em van ter zijde aan, trok een scheef gezicht, grinnikte oneerbiedig. Die wist er allang alles van. Kon de zon in 't water zien schijnen.
Maar wat een bofkQnten eigenlijk, die landstormknullen. Wat was hij as dure sok daartegen? Wat kon 'et hun, kuchboksers schelen, dat de mobilisatie
afgelopen was? Kwam dat dooie garnizoensleven weer. En veel emolumenten waren foetsie. Pestwereld!
`Nou, kerel', eindigde de kapitein de audiëntie, `zoek dan je spullen maar bij
mekaar voor de inspektie.'
Meteen werd er geklopt en een soldaat stak z'n verfomfaaide kepi met een
groezelig, ongeschoren gezicht er onder, om de hoek van de deur.
`Kaptein, mag ik u's effe wat vrage?'
O wee! dacht Frank, die zal even op z'n vestje gespuwd worden! De brutaliteit om zo je kompagnieskommandant te overvallen. En tot zijn eindeloze
verbazing antwoordde de kaptein gemoedelijk: `Waarachtig, zeker, jongen,
kom maar binnen. Wat had je? Vertel maar es op.'
Het werd benauwend. Wat gebeurde hier? Waar was ie verzeild? Waren
zulke dingen mogelijk in het Nederlandse leger?
"k Heb een briefkaart vamme zuster, kaptein. Z'is ziek en ze vraagt of ik
komme ken. Zou ik niet een passie kenne krijge tot morgenochend? Ken ik
met een treintje na de dienst naar d'r toe.'
Hoe barstte de vent niet van die leugens! Alles aan hem schreeuwde, dat ie
stond te liegen. En zo maar midden in de week een treinpas? Stapelkrankjorum! Politiekamer!
`Zozo', kwam de kapitein nadenkend. `Hoefje niet op wacht?'
`Nee, kaptein.'
`Nou, dan is-t-er niks in de weg, hé. Kom jij dan straks maar even om je
pasje...'
Frank nam de vlucht. Hij hield het niet langer uit. 't Was gewoon zielig! Die
kapitein was idioot geworden en ze maakten d'r gruwelijk misbruik van.
Wat een toestand!
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Opgewonden sleurde hij zijn uitrusting van de rustkamer naar beneden, lei
de hele rommel op z'n krib klaar, ging toen naar de kamer, waar de stormsektie vlijtig de lijn trok, in afwachting van het einde. Hij werd met gejuich
begroet, deelde sigaretten uit, trakteerde op kwatta. Daarna liep hij het
wachtlokaal binnen.
Peters was kommandant. Morgen ging hij huistoe. Hij straalde niet minder dan zijn vriend en samen verdiepten ze zich in de toekomstplannen.
Frank wou hem juist interpelleren omtrent de krankzinnigheid van de kapitein, toen de schildwacht de gang in schreeuwde: `In 't geweer!... De kolonel!'
`De donderbus!' zei Peters, opspringend.
De manschappen liepen naar het gewerenrek, trokken koppel en broodzakband recht.
Maar daar was de post voor 't geweer al weer.
"t Is nie nodig! Hij wuift af. Daar komt ie al.'
Haastig stoof hij naar buiten om het eerbewijs te brengen en dadelijk daarop
kwam de Rus binnen, de gevreesde en gehate, de `donderbus', die strafte of
het uit liefhebberij was en altijd keek of 't zo zou gaan onweren. Maar het
was een lieflijk onweer, dat daar binnenwandelde, zacht sporenrinkelend.
Een goedmoedige, van welwillendheid druipende grootvader.
`Geeft acht!' schreeuwde Peters en de wacht sprong in de houding.
De kolonel wuifde vriendelijk met de hand en knorde liefderijk: `Dank je
sergeant, laat maar, jongens. Wacht doen is zonder die kunsten al vermoeiend
genoeg. Blijf maar gerust zitten.'
Bijna was Frank van Wezel steil achterover geslagen. Maar hij stelde zich er
mee tevreden een diepe zucht te slaken en half bewusteloos op zijn stoel bij
de tafel neer te zinken. De kolonel was ook al tot idioterie vervallen. Wat was
er in godsnaam gebeurd?
Goedig zeurde de stem van de brigadekommandant: `Hoe gaat 'et, jonges?'
En de jongens zeurden in koor terug, als een goed gedresseerde zondagsschool: `Best, kolonel, dank u.'
`Heb jullie alles gehad, watje toekomt? Brood met kaas en boter?'
`Jawel, kolonel.'
`Geen klachten over 'et eten? Hoe groot was je stuk kaas? En de boter?'
`Zowat zo, kolonel.'
`Mooi; nog iets anders soms, waarover je je te beklagen hebt?'
`Nee, kolonel. Alles in orde.'
'Dat doet me genoegen. Dat doet me veel genoegen. Denk er om, jonges, as
je te klagen hebt, as je niet voldoende krijgt, niet alles, waarop je recht
hebt... dan weet je, waar je me vinden kunt, hè? Ik ben er op gesteld, dat er
onder mijn kommando niets te klagen valt.'
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Niemand antwoordde meer. Met zieke ogen keken de soldaten naar de teergevoelige, van rechtvaardigheidszin overkokende hoofdofficier. Deze stapte
naar de tussendeur en riep: `Kantinebaas!'
De vettige kantinebaas schoot achter zijn toonbank vandaan, een natte
vaatdoek verschrikt wegmoffelend in z'n broekzak.
`Present, kolonel.'
'Geefdejonges van de wacht elk een kop chocola en twee sigaren voor mijn
rekening. Goeiendag, jonges, prettige wacht verder! Dag sergeants!'
En weg stapte de model-soldatenvader. Zelfs zijn rug straalde vriendelijkheid uit en zijn sporen zongen een lieflijk liedje van pure zorgzaamheid voor
de arme gekwelde wachtsoldaten. En toen hij buiten was, zuchtte een der
mannen: `Die keleiralijer!'...
`Laat ie de pokke krijge met ze sjokkela en z'n sigaren!' wenste een ander
grimmig.
En een koor van heidense verwensingen en vloeken brak los. Peters keek
donker, spuwde als in walging op de grond.
`Wat is-t-er toch in jezusnaam aan de hand?' schreeuwde Frank verbijsterd.
`De kapitein dee ook al zo slijmerig!'
`I-Iarskamp!' verklaarde Peters vol afschuw. `Allemaal Harskamp en anders
niks. Sinds ze daar in Harskamp de boel op stelten gezet hebben, knijpen ze
'm allemaal as de ziekte. En nou worden we zoet gehouen met broodjes extra
en lekkere kaas, en sigaren en chocola. Kotsmisselijk wor je d'r van!'
`En toch zou ik 'em even goed met plezier de kolf van m'n geweer in z'n nek
leggen', vertelde een soldaat, kwaadaardig dampend aan de gekregen sigaar. "Et sekreet... Ken je net es zien wat een helden 'et bennen!'
Frank zuchtte, als altijd blij, dat ie tenminste een verklaring had voor de
dingen, die hij niet begreep. Maar hij kon toch een gevoel van onpasselijkheid niet onderdrukken. Komedie! Altijd weer komedie! In barsheid zo goed
als in vriendelijkheid, alles komediespel. De grimmige ijzervreter was even
onecht als de zorgzame soldatenvader. Alles voor de positie, het prestige,
de dis-ci-pli-ne. Voor de promotie! Nou waren ze bang voor herrie, die hun
promotie in gevaar zou brengen. Speelden ze de walgelijkste komedie om de
soldaten zoet te houden, ze gunstig te stemmen. En begrepen niet eens, hoe
akelig doorzichtig hun spelletje was. Komedianten niet alleen, maar nog
slechte komedianten ook. Een erbarmelijke troep. Hingen de despootjes uit,
zolang ze meenden, dat 'et zonder gevaar en met sukses voor de karrière mogelijk was. Kropen in hun schulp, kwispelstaartten als zenuwachtige honden, likten de soldaten de hielen, als de storm opstak. Wat een houding voor
beroepshelden, protsige `mannen van eer!' Een goed ding om te onthouden!
En met een gevoel van eindeloze bevrijding ten slotte toch nog uit deze benauwende wereld verlost te zijn, reisde hij een uur later naar huis, nog in
345

uniform, maar reeds burger. En zijn hart sloeg hoog van spannende vreugde. Nu ging het onderbroken leven weer beginnen. Anderhalf jaar had de
nachtmerrie geduurd. Anderhalf jaar. Ze hadden gerekend op ruim vier, de
Bosbomers. Maar de wonderen waren toch blijkbaar de wereld nog niet
uit! De oorlog was voorbij...
`De vrede is uitgebroken!' zei cynisch een medereiziger met een profetische
geest.
Maar Frank luisterde niet naar zijn pessimistische beschouwingen. Hij keek
naar de heldere novemberdag buiten, dacht aan zijn vrouw en z'n zoon, aan
z'n huis, z'n werkkamer, z'n schrijftafel, de school, het boek, waaraan hij begonnen was. En hij vond de wereld prachtig en het leven de moeite waard,
geleefd te worden.
Toen hij de volgende morgen z'n ouwe klas binnenstapte, juichten en joelden de kinderen en drongen om hem heen en hingen aan zijn kleren en waren niet tot bedaren te brengen. Ze luisterden niet naar z'n vriendelijke
vermaningen, z'n protesten, en maakten een leven als een oordeel. Daarom
zette Frank zijn kommandostem op en bulderde over de rumoerige troep:
`Kiezen op mekaar! Is dat, godverdorie, een leven maken! 't Is bij de wilde
spinnen af! Op je plaatsen of ik sla je allemaal gelijk kleureblind! Zijn jullie
een haartje bedonderd?!'
Een plotse, beduchte stilte viel. En in die stilte schoot Frank in een onbedaarlijke lach, in eens beseffend, wat hij gezegd had en hoeveel moeite hij
zou moeten doen om weer een bezadigd, aannemelijk en fatsoenlijk schoolmeester te worden.
De kinderen gingen naar hun plaatsen, verlicht ademhalend en schuchter
meegrinnikend. De meester had zeker een lolletje gemaakt. Maar hij had
wel rare lolletjes geleerd, daar onder de soldaten, de meester!...
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NOTITIES VAN EEN LANDSTORMMAN*

* De oorspronkelijke edities van de Notities van een Landstormman werden gepubliceerd onder het pseudoniem Frank van Waes.

Tweede druk

Incident in Bellevue. De landstormmannen van de jaarklasse 19o8 zitten in
het zaaltje van Bellevue en wachten. Vogels van zeer diverse pluimage.
Ze wachten. Niemand weet wat er gebeuren moet. Er is een gedrukte
stemming, wat geroezemoes van pratende mannen, af en toe wat
vreemd klinkend gelach. Een meneer in civiel met een vogeltype begint
namen te roepen. Een ander in uniform loopt rond, aldoor stilte verzoekend die niet komt. De geroepenen staan op, worden naar voren verwezen,
waar even gepraat is en papiergeritsel. Dan verdwijnen ze door een zijdeur.
Er komt belangstelling, nieuwsgierigheid. Er komt hilariteit bij zonderlinge
namen. Plotseling, op een stil moment, klinkt de stem van de meneer in civiel, duidelijk en helder: `Bosboom!'
Beweging. Verbazing.
`Bosboom!'
Dan, spontaan, barst er gejoel los. Men gaat staan, schreeuwt, tiert. 'H000!
... Bósb0000m! Bo-áó-ó-sb000m! Slaat 'em dood!'
De meneer in civiel en die in uniform, glimlachen, diskreet, een beetje zuur.
Bosboom gaat naar voren, lachend, groetend met de hand, verdwijnt snel
door de zijdeur. En de kalmte keert weer, er is nog wat gegrinnik van vol
-doenig.
Flauw. Maar dit was toch het incident van Bellevue, waar de mannen op
Entos vandaag telkens weer om gnuifden. Even, heel even hadden ze hun
hart gelucht.
Wat later werd er geroepen: `Van Gijn!'
`Van Gaan!' riep een Jordaanse jongen in m'n buurt. `Alweer een menister...
Nou weit ik, woar ze al die wechejaagde menisters loate: ze moake d'r landsto mers fen.'
De krjgsartikelen. Een sergeant-majoor — de moeder van de kompagnie zoals
ieder weet — las ons de lugubere krijgsartikelen voor. Jammer! Dat had een
ander moeten doen. Met wat meer gevoel voor humor, die op een dag als
deze zo hard nodig is. En 't hoort er bij, humor. De krijgsartikelen zijn humoristisch. Geestig, hier en daar bij het clowneske af. Maar de majoor had
een kraakstem, een lelijke, erg droge, erg uitdrukkingloze kraakstem. Het
bewoog hem niet. Maar het aandachtig gehoor puurde er zelfde humor uit.
Hij las voor, telkens van vreselijk brutale vergrijpen tegen de krijgstucht,
die gestraft worden met de dood én bovendien, met vervallenverklaring van
militaire stand of waardigheid.

`God god,' zuchtte naast me een mager kleermakertje, `da se je nou dood349

schieten, da's 'et ergste nie, maar dat ze je dan nog uit de militaire stand
schoppen, da's erg... da's beestachtig.'
En we waren het met hem eens. Daar hadden we nou zo veel moeite gedaan
om soldaat te mogen worden en dan zo...

rr
Vroeg dag vandaag! Half zes reveille, `revelje' zegt de sergeant met z'n deskundig gezicht. En de nacht is rumoerig geweest. De ouwe heren van bij de
dertig hebben even snaakse invallen gehad als kostschooljongens van twaalf.
Ze hebben gebombardeerd met de keiharde hoofdkussentjes en de geluiden
van de halve dierenwereld door de schemerduistere chambree laten gillen,
gieren en grommen. En vandaag verweten de belhamels elkaar, dat ze gebronsd hadden als ossen, dat de deuren open en dichtklapten van het gesnork. De sergeant van een-en-twintig had een welwillende glimlach. Een
dikke vertelde van fabelachtige vlooien: `zo groot' (hij wees een lid van een
vinger) en van even monstrueuze ratten.
Anders een gewichtige dag. Als burger heb je zo geen idee wat al ingewikkelde dingen een kommanderend hoofd martelen. Het uitleggen van `sektiehalt!' kost meer hoofdbrekens dan je zo oppervlakkig wel denken zou. En de
vooroefening voor het militaire knielen is afschuwelijk, martelend ingewikkeld. Zo'n korporaal slooft zich uit. Zweetdruppels, groot als knikkers, rollen in ononderbroken rij van z'n arme slapen - en als ie 't voordoet, is de beweging heel anders dan de uitleg. Soms was het tragisch. Dan zei m'n voorman: `Hap zeit-ie!' Met die uitdrukking verslaat hij trouwens elk incident.
Het schijnt hem eindeloze voldoening te geven: als ie een standje krijgt, als
een kommando wat bruut uitvalt, als de luit' nijdig kijkt: `Hap zeit-ie!' En
alle emotie is voorbij.
We hebben gelopen, gedraaid, de pas veranderd, gesalueerd! Gesalueerd.
Dat kunnen we al, salueren. Daar moet je zo min niet over denken, over
salueren. Dat maakt een enorm gewichtig aandeel van de dienst uit. En dat
kunnen we nou al, heus, al heel aardig. Je kijkt er je meerdere `eerbiedig,
maar tegelijkertijd krijgshaftig' bij aan. Dat lappen wij 'm al! Probeer het
ook 's voor de spiegel!
Het moment was het ontvangen van het werkpak en de kwartiermuts. De
pakken pasten wel niet, waren veel te groot of veel te klein, maar dat doet er

niet toe. Je bent ineens echt soldaat. Verbazend zoals dat je verandert. Onmiddellijk voel je je een ander mens. Je schudt de burger eenvoudig af. Je
kijkt brutaler rond, spuwt flink van je af, laat je rrr's meer en kraniger rollen
en met een zekere wellust laat je je overal neerploffen om te rusten of te
wachten. Je kijkt niet eerst op benepen burgermanier, of het plekje wel
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schoon en zindelijk is. Mocht wat! Je hebt rust, dus je rust. Plof, daar zit je,
of daar lig je. Stof? Vuil? Een beetje modder? Bespottelijk. Kan een soldaat
daar op letten? Over al die bekrompenheden ben je in eens heen, als je dat
boevenpakje aantrekt. Er komt ineens iets van de vrije boef over je, die de
soldaat nu eenmaal is. De kleren maken de man, vooral de militaire man.
Je krijgt wel een beetje hoofdpijn van zo'n hele dag in de zon staan zonder
beschermende petklep of hoedrand. Maar dat is natuurlijk nog burger-verwijfdheid.
III
Al weer een gewichtige dag. En vroeg begonnen. Om vijf uur al, een half
uur vroeger dan anders. Waarom? Omdat een andere kompie naar Laren
ging. Daar moeten ze een half uur vroeger voor op. En dan moet heel Entos
een half uur vroeger reveilleren. Waarom? Dáárom. Geen praatjes. `Hap
zeit-ie!'
De zon op Entos is een gemeen loeder van een zon. Zij is er broeiender, stovender dan overal elders. Ze omvangt je helemaal met een stoffige, droge,
woestijnachtige hitte. Ze jaagt het zweet je poriën uit met een ongemanierde snelheid. Iedereen zou daar zweten en aangezien soldaten gauw zweten,
hoef je niet te vragen hoe het op Entos gesteld is. Iedereen drijft.
ft. En de
Entos-zon kent geen medelijden. Ze heeft heel de dag genadeloos gebrand
en geschroeid en de frisheid kwam pas, toen de arme soldaten haar niet meer
behoefden: na de dienst.
Ja, een gewichtige dag. Vermoeiend van enorme lijntrekkerij, grotendeels.
Och, och, wat kan je moe worden van lijntrekken! Een broek passen. Rusten. Uitblazen en een pijp stoppen. Een andere broek passen en dan weer
amechtig neervallen op je strozak.
Dan ineens: turnen! Turnen bij een hitte van 90 graden in de schaduw. Het
was een pracht-schouwspel. Dikke, stijve mannen, zwetende, puffende, hijgende, kankerende dertigers, looppas, gaan met dij-heffen, lopen op een horizontale balk, over een schutting van ruim twee meter hoog klimmen, met
een zwaai je d'r over gooien, klimmen in touwen. Een reeks van vermakelijke filmtonelen, maar aten toe wel een beetje droevig van bijgedachten. De
instrukteur was echter een schappelijk type, liet alles maar zo'n beetje
waaien.
De filosoof van de sektie zei: `Je mot maar net doen of ie gek ben: alles maar
dadelijk naapen, wat ze je voordoen'. En de sektie heeft die raad gevolgd.
Heel de dag hebben we maar net gedaan of we gek waren en met stalen gezichten de grootste nonsens aangehoord en uitgevoerd, precies alsof het re-

delijke zaken waren.
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Even was er spanning: de pelotonskommandant vertelde nl. van de militaire
rechtspraak en er kwam debat. Sommige dwarsdrijvers beweerden, dat het
niet aanging, iemand in de nor te zetten en daarna z'n reklames te onderzoeken. Maar de luit' zei, dat de krijgstucht dat vorderde, dat het idioot zou
zijn, om dat te veranderen. Nou, natuurlijk, nietwaar, als dat het geval is,
houdt alles op. Je begrijpt na zo'n alleszins logische verklaring niet meer, dat
er nog types zijn, in de burgermaatschappij bovendien, waar ze d'r niks mee
te maken hebben, die volhouden, dat er iets niet in de haak is met die militaire rechtspraak. Ze moeten maar eens rekruut zien te worden en theorieles
bijwonen over de krijgstucht.
Galgenhumor openbaart zich overal, waar allerlei soort mensen bijeen zijn.
Onze lichting noemen de slachtoffers: `Lichting Nooit naar huis', ook wel:
`Lichting Bosboom'. Ze lachen, maar er steekt weinig vrolijkheid achter die
lach.
`Hap zeit-ie...'
IV
Het dagboek van een soldaat moet noodzakelijk iedere dag weer beginnen
met de vaststelling van de mate, waarin op deze dag `de lijn getrokken' is.
Alles in dienst is er geloof ik op ingericht om de lijn te trekken, om de kostbare tijd op de minst on-amusante manier dood te slaan. Je bent in dienst. Je
hebt het niet gewild. Instinktief voel je al de tijd, die je er in doorbrengt als
verloren. En naar die idee richt je al je handelingen in. Tijd, die toch verloren is, moet je zo pleizierig mogelijk zien door te komen. Daarom trekt de
soldaat, de korporaal, de sergeant, de hele bliksemse boel, de lijn.
Buiten dienst zou dat stuitend zijn van domheid en weerzinwekkende vadsigheid. In dienst verandert dat. Een lijntrekker is een psychologisch verschijnsel van grote betekenis. Het demonstreert de fatale, grondeloze stupiditeit van de moderne legerdwang. En het systeem zou er aan kunnen te
gronde gaan als aan een lelijke, besmettelijke ziekte.
Je moet niet denken, dat de militaire lijntrekker een lamzalig, vadsig wezen
is. Integendeel, Hij trekt de lijn energiek en geestdriftig, deskundig en joviaal, met inspanning van z'n beste krachten en instinkten; hij verbergt z'n
bedrijf niet: hij komt er voor uit, hij voelt het onwillekeurig als een verdienstelijk werk, hij beroemt er zich op als op een nuttige en prettige bezig-

heid, waarvan niemand het nodige en zedelijk-werkende zal durven ontkennen: `Wat heb ik vandaag reusachtig de lijn getrokken! Geen poot uitgestoken, de hele dag op m'n wolletje liggen lanterfanten, man, fijn!' En z'n
hele gezicht lacht, straalt van voldoening. En hij heeft gelijk.
Een luitenant. Och, och, wat een stakker is zo'n man! Die trekt de lijn niet,
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helaas, en bewijst daarmee z'n grenzenloze minderwaardigheid. Een luitenant heeft de pretentie een ontwikkeld man te zijn, een intellektueel. En de
godganse lieve lange dag loopt hij over het terrein, zet een voet recht van
een stijve stumper die niet mee kan, laat een gelid 'rechts... richten', doet
strenge vragen en, soms, akelig on-menskundige bedreigingen. Maar nooit
doet hij iets, waaruit blijkt, dat hij ook leeft, net als ieder mens met een normaal gevoels- en gedachtenleven. Hij is maar een marionet, die op zijn beurt
ook weer aan touwtjes trekt, miezerige, nare touwtjes, en hij is toch zelf ook
maar een trekpoppetje, en wordt door de hand van een nog hogere marionet
bewogen. Een stumper, hoor. 'k Heb erg met 'm te doen.
Nee, de enige mens in dienst, de enige werkelijk en origineel levende mens —
dat is de lijntrekker.
V
Is het u wel eens overkomen, dat iemand bij u in huis liep en aan uw eet-'en
drinkgerei ging ruiken en snuffelen, of het wel naar zijn zin gereinigd was?
Vermoedelijk niet? Nu, dan moet u maar eens soldaat zien te worden, dan
overkomt u dat herhaaldelijk. Men noemt dat in dienst `inspektie'. Het is
werkelijk ietwat hinderlijk en ontstemmend. Maar je moet er stram bij in
de houding staan, eerbiedig, en afwachten, hoe het onderzoek uitvalt. Dat
gebeurt, die inspektie namelijk, door iemand, die ettelijke jaren jonger is dan
jij, en die het doet met 'n nog al bedenkelijk, wantrouwig gezicht, zo wantrouwig, dat- je aan je zelf gaat twijfelen: of je soms toch een vuilpoets bent.
Het is nodig en hoog-hygiënisch, waarachtig, zeker. Maar niettemin...
Ik zag een advokaat, die een standje kreeg, omdat-ie z'n lepel — rijks-tafelzilver! — niet blinkend genoeg gepoetst had. `Overdoen en op het appèl
meebrengen... Sergeant, schrijf die vent op'. De advokaat kreeg een kleur
en ik, die het aanhoorde, ook. Maar we bleven allebei stokstijf staan in de
houding, kop op, ogen recht vooruit, handen langs de dijen gestrekt. En na
een poosje zat de advokaat met sigarenas ijverig te wrijven over zijn lepel,
wat zonder twijfel een nuttige bezigheid was en een hartverheffend gezicht
opleverde. Alleen, de advokaat is buiten de menage, en gebruikt z'n lepel
nooit. De logika zou zeggen... 0, pardon, logika staat in verband met denken en gezond verstand, en wat men ook in dienst voor nuttige en aangename zaken aantreft, logika en gezond verstand horen er niet thuis. In dienst
denkt men niet, daar gehoorzaamt men, basta.
Inspektie is werkelijk een beetje vernederend. Maar anders... er zit een
aardig lijntje aan, hoor, zo stiekum weg. En da's ook veel waard.
Ook hebben we traktement gehad. Van de sergeant- majoor-administrateur:
dubbele gouden streep en gouden kroon op de linkerbovenarm. (Zilveren
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kroon is idem-idem -instrukteur, leest de theorie!). Voor de somma van de
mag je tweemaal salueren! Wat zal dat vanavond een dronkemansbende worden in de stad. Al die door de weelde van de sokken geslagen
72 cent

landstormers.

Morgen vrij, hoe zwelt mijn boezem van blijde lust! Eindelijk weer es een
dag, dat je van de vermoeiende lijntrekkerij af bent en dat je naar hartelust
werken kunt, elke minuut dankbaar uitbuiten om te werken, echt te werken, iets te doen, iets dat zin heeft. Da's voor een soldaat een ongehoord buitenkansje, zo'n geestig en doortastend lijntrekker hij dan ook is.
VI
De dagen draaien en ze zijn allemaal even warm. De Entos -zon brandt en
schroeit onverbiddelijk voort. De mannen beginnen er ietwat ontveld en gebakken uit te zien. Vandaag hoorde ik, hoe er een de ander z'n voorhoofd
vergeleek met beschimmeld roggebrood. De vergelijking was niet vleiend,

maar volkomen realistisch.
De dagen draaien, maar ze draaien langzaam. Och god, ze draaien toch zo
langzaam. Van 's morgens half zes tot's middags twaalf uur, da's zes -en-eenhalf-uur. En een uur is een allerverschrikkelijkst taai ding, als je het de hals
om moet draaien. En dat moet. Dat moet, meedogenloos. Soms is het gruwelijk. Dan exerceer je in het gezicht van de korpsklok. En daar zijn vele horloges op de soldatenarmen bevestigd in leren banden. Ah! die tergende
korpsklok. Hij schenktje geen minuut, geen enkele sekonde. Met een weerzinwekkende nauwgezetheid telt hij ze alle af, één voor één... één voor
één... één voor één... Je kijkt, je tuurt, je staart... Hij gaat niet meer vooruit, die beroerde wijzer! Staat de tijd stil? Is het al niet erg genoeg? `Rechts
uit de flank!"Links om!' `Knielen!' en bij dat alles nog stilstand van de tijd ?!
Dan wend je je ogen af. Je kijkt een tijd lang niet, om zekerheid te krijgen of
het ontzettende waar is, of de tijd werkelijk stilstaat. Je spant je in. Je houdt
je gretige ogen moeizaam in bedwang. Een reuzentijd kijk je niet op de
klok, een eeuwigheid. Dan, hoopvol —'t is al zo lang geleden! het uur moet
al een heel eind om zijn! — dan loer je even, glimlachend tegen de klok, die
wel goeie tijding geven zal. Maar de glimlach verstijft om je mond. Wat!
Drie minuten ?... Onmogelijk! Je rukt je mouw omhoog, een blik op je horloge: 't is zo... Drie minuten, drie onnozele minuten! Je hadt in die tijd een
hele krant vol kunnen schrijven of een gebeeldhouwde boekenkast maken,
al naar je vak is. Drie minuten! En dan zeggen ze nog, dat de tijd arendsvleugelen heeft! Arme onnozelaars, die zo'n spreekwoordje in mekaar knutselen.
Laat ze eens een paar dagen op Entos als rekruut komen staan! En exerceren.
In het gezicht van de korpsklok.
354

En als het dan avond is en je maakt je berekening: wat hebben we nou gedaan vandaag? Dan ontsnappen je uren, waaraan je geen herinnering meer
hebt. Waarvan je met geen mogelijkheid kunt zeggen, hoe je ze hebt doorgebracht. En ze duurden toch zo eindeloos, zo mens -onterend lang.
Ik heb ze met hemden zien sjouwen. Kolossale hemden, omvangrijk als de
befaamde kleren van de dikke juffrouw. Passen hoef je niet. Je krijgt ze zo
van de stapel. Want het wonderlijke van die militaire hemden is, dat ze altijd
passen. Een van de bezitters verzekerde het me, z'n sergeant had het gezegd: `die hemden passen altijd!' En dan zou je met je lekenverstand nog
denken, dat het dekkleden voor olifanten waren!
Vii

`Werkelijk, de dienst valt mee', zei de man van `De Telegraaf', die de pretentie heeft een landstormer van 19o9 te zijn (de man namelijk). 't Is mogelijk, natuurlijk, maar ik vraag me toch met enige huivering af, met welke
lugubere voorstellingen die mens in dienst gegaan is. Ik heb tot nog toe op
heel Entos niemand aangetroffen, wie de dienst `meeviel'. Ook niet van de
klasse 19o9. Die zeggen: `Wacht maar, nou hebben jullie het nog zo beroerd
niet, maar als je je hele zwikkie bij mekaar heb, zal je nog wel es anders piepen.' 't Klinkt weinig bemoedigend, maar enfin, 't is voor ons lieve vader
arme centjes van de dikke meneren, die cocktails drinken als de-lande
landstorm slaapt.
We hebben humor, heus. Vandaag b.v. hebben we gebruld van 't lachen,
tot we pijn in de buik hadden, tot we niet meer konden. Een van de mannen
stelde de koningin voor en een ander moest het saluut brengen volgens
voorschrift. De `koningin' hield voornaam haar rokken (in casu de brede
werkbroek) bij en knikte en neeg allerbeminnelijkst, en wuifde bevalliglijk
met haar (zijn) bruine, harige hand naar de soldaat, die stram aan de kant
stond en bovenmenselijke moeite deed om niet te gillen van 't lachen. En
toen de koningin in overmaat van vriendelijkheid en grijnzend van zelfvoldoening nog op de koop toe salueerde, kreeg heel de sektie de hik van 't
lachen en moesten sommige mannen elkaar vasthouden om niet om te rollen. En toen moest het nog over ook, want zelfs de vriendelijkste vrouwelijke majesteit salueert niet.
Wij hebben ook alle dagen theorie. En dat is alle dagen even fris en gloed
Rangen en graden, gedrag in 't openbaar, eerbewijzen. En dan weer-nieuw.
rangen en graden, eerbewijzen en gedrag in 't openbaar. Tot zelfs gedrag in
't openbaar, eerbewijzen en rangen en graden, in eeuwige, vernuftige, speel
wisseling, eindeloos geestig en fris, vooral fris. Gelukkig zorgen sommige-se
van de toffe jongens van Bosboom voor variaties. Ze zijn onuitputtelijk in
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het bedenken van allerlei ingewikkelde moeilijkheden en komplikaties,
waarvoor zelfs een sergeantenverstand huiverend halt-front maakt. Bijvoorbeeld: de generaal-majoor Prins Hendrik moet in de houding staan voor de
opperbevelhebber generaal Snijders; maar de militaire generaal Snijders moet
in de houding staan voor het lid van het Koninklijk Huis Prins Hendrik.
Bedenk u nu eens de simpele mogelijkheid van die ontmoeting en deszelfs
konsekwenties en gevolgen!...
Ons gezellig instrukteurtje voor athletiek is weg, helaas. Nu beoefenen we
`indianengang' en hondenpas, te viervoet, en eindeloze kniebuigingen en
armstrekkingen. Nuttig ongetwijfeld, maar vermoeiend en geestdodend.
Alleen natuurlijk, omdat we het ware inzicht van de man des 'Telegraafs'
nog missen.
`De dienst valt mee!' Jawel.
VIII
0, deze vervloekte zaterdag! Deze dag van schroeiende hitte. Van de vroege
morgen afzag de lucht loodgrijs van louter hitte. Boven het terrein en boven
de landen trilde de opstijgende lucht en 't was of er wirrelende vlammen uit
de gloeiende aarde sloegen. Want de hitte was overal. Ze stortte van de
grijsgroezelige hemel over onze nauwelijks bedekte hoofden, versuffend,
verblindend van boosaardige felheid; ze welde op uit de droge, dor-stoffige
grond, tussen de verschrompelde verdorste grassprietjes door; ze sloeg met
nijdig geweld op uit de gloeiende klinkers onder onze hardstappende voeten.
De hitte was om ons, overal, overal, en het was onverdraaglijk.
En je zweet. Je voelt het zweet lopen langs je rug, langs je eeuwig marcherende benen, langs je zwaaiende armen. Je gezicht druipt, je haren zijn nat
en kleven viezig klam aan je hoofdhuid. Het felle vlamlicht van dè zon verblindt je ogen, ze zakken toe, je kijkt nog maar door je wimpers. Stof wolkt
om je voeten, dringt in je neus, in je verdrogende mond; je gezicht wordt
groezelig, je voelt je helemaal viezig overwoekeren met een laag stof-enzweet-mengsel. En in je oren kraken de kommando's, en galmen na, lang
nadat er al weer een nieuw bevel geschreeuwd is. Je hersens lijken te smelten in je hoofd en ze werken trager en trager. Je vergist je en maakt linksom
inplaats van rechtsom en botst tegen je opvolger. Even kijk je mekaar aan,
wat suffig lachend, dan spring je weer om, als een trekpop en sjouwt voort
in de goede richting. En bij het eindelijk gekomen kommando `plaats... rust'
sta je loom van het ene vermoeide been op het andere te hangen, met pijn
hielen en rustig loopt het zweet in luwe straaltjes langs je lijf. Je bent-lijke
doorzoden van hitte en je vuurrood gezicht met de gloei-glimmende neus
lijkt een roodgestookte kachelpot. Langs je polsen kleeft de rand van je wijde
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mouw, onfris, onbehaaglijk. En je jas is dichtgeknoopt tot aan de hals. En
onder de jas is alles vochtig.
Na de middag kwam het afschuwelijkste: poetsen voor de inspektie, die bij
slot van rekening niet gehouden werd. In de gloeiende oven van de loods,
waar de lucht zwaar hing en geen tochtje door de openstaande raampjes naar
binnen woei, waren een paar honderd mensen bijeen gehokt en daar moest je
poetsen, poetsen! Alles moest blinken, blinken als een spiegel. En het was
niet om te harden, het druppelde niet meer van je hoofd, het liep er tappelings af. En met elke minuut steeg de temperatuur in de lange, lage houten
loods waar geen enkel windje verkoeling brengen wou.
Maar de dag is om. Het is nog heet. En toch lijkt het je of alles frisser en
koeler is. De burgers klagen over de hitte. Je glimlacht medelijdend. Stumperds, wat weten jullie van de hitte van deze afschuwelijke zaterdag!
Ix
Het is een eigenaardige gewaarwording, 's morgens om negen uur door de
Kalverstraat te flaneren in marstempo en gekleed in een kostuum, dat een
slagersjongen de prettige opmerking ontlokt: `De boeven worden gelucht'.
De straat ziet er dan vreemd uit, verlaten, droefgeestig: wat is de Kalverstraat zonder drukke passage? Winkeliers houden trapjes vast, waarop
dienstmeiden staan die glazen lappen. Een enkele late boemelaar scharrelt,
schuw in het sterke daglicht langs de huizenkant, grauw bleek, afgemat,
blauw onderwalde ogen. Hij loert onder z'n hoedrand uit naar de marcherende troep, verbaasd en idioterig. Hij snapt het niet en sjouwt maar verder,
te moe voor veel aandacht. In de lege winkels zijn bedienden in overhemdsmouwen aan 't vegen en in de etalages worden nieuwe schikkingen voorbereid. Je ziet ook al pientere vrouwtjes, die op boodschappen uitgaan en
achter de glazen deuren komen nieuwsgierige kopjes van winkeljufs en
dienstmeisjes. Ze lachen, spottend of medelijdend. Maar je lacht niet terug,
niet uitnodigend of enkel maar beminnelijk zelfs, want het konsigne is:
`voor je kijken en stalen gezichten'.
't Was warm en we zweetten. Natuurlijk zweetten we. Een landstormman
van Bosboom is iemand in een boevenpak, die ietwat wonderlijk zich over de
grond voortbeweegt, en die zweet, al maar zweet, van 's morgens half zes
tot 's middags kwart voor vier. Want dan is de dienst afgelopen en dan
houdt ook prompt het zweten op.
We gingen onze bewapening halen in de Oranje Nassau- kazerne.
Ha! toen we terug marcheerden! Dat was wat anders! Toen droegen we
ransel en koppel en geweer. Een beetje stuntelig wel is waar, maar we waren
een gewapende troep! Ze lachen niet meer. De slagersjongens zelfs kijken me t
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een beetje ontzag naar de geweren en de bajonetten. We waren geen boeven
meer, we waren soldaten. En we voelden het! We droegen onze hoofden
fierder en onze blik schoot om zo te zeggen stralen van zelfbewuste trots en
blijheid. Onze stap klonk krachtiger, martialer... We waren indrukwekkend —
althans, we verbeeldden het ons.
En zelfs de luit' beweerde, dat we nou een beetje op mensen begonnen te
lijken.
Nou!
Gil
Ah! wat een dag!
Wat een dag! Wat een dag!
Inspektie door de generaal! Door een echte generaal, een met vier sterren en
dikke rooie strepen in z'n broek. Niet, dat de soldaten er veel om malen.
Alleen: er zitten allerlei lijntjes aan. Dat is plezierig. De vloeren moeten gezwabberd worden. Een vies werkje, maar de lui vechten er om: vrij van
exercitie. De soldaat doet namelijk alles ter wereld liever dan exerceren. De
planken moeten worden afgestoft, de blinkende bullen gepoetst, de kribben
onberispelijk gericht, de wolletjes model, zeer buitengewoon model opgemaakt.
Er was zelfs een revolutie! Een echte omwenteling! De jassen lagen tot nu
toe onder de broeken op de plank. Er was een tegenorder, die iedereen zenuwachtig maakte, van de kompieskommandant af tot de korporaals toe (de
laatsten het minst weliswaar). De broeken moesten nu onder liggen en de jassen daar
bovenop. Stel je zo'n omwenteling voor! Wat moet daar al aan zijn voorafgegaan! De haren rijzen je te berge bij het denken er aan alleen al. Maar wij,
onversaagde landstormers, hebben de revolutie in de puntjes tot stand ge
zonder bloedvergieten. Maar we lachten wel.
-bracht.En
De officieren waren nerveus. Ze knepen, zoals de term luidt. Zelfs de kom
kneep. Hij tierde af en toe. Hij vloekte wel niet, maar hij-pieskomandt
kankerde. 0, hij kneep zo, de arme kerel.
Toen alles brandschoon en keurig, keurig in orde was, ging de kompagnie
naar buiten. Exerceren en athletische oefeningen doen. De instrukteurs in
nette turnkostuums.
Dan blies de trompetter het signaal: `Geeft acht!' De wacht kwam in het
geweer, en de allerverschrikkelijkst hoge stapte het terrein op. En inspekteerde. Inspekteerde de pas gezwabberde geboende, gestofte, gepoetste
loodsen. Hij heeft bepaald z'n handen ineengeslagen over zoveel netheid en
zeer geroemd de hygiënische maatregelen op Entos.
Maar veronderstel nu eens, dat zo'n inspektie niet van te voren werd aange358

kondigd! Veronderstel nu eens, dat zo'n generaal kwam onverwachts, om
inderdaad te `onderzoeken', hoe de zaken stonden! Veronderstel nu eens... of
liever nee, veronderstel maar niks, want zo'n inspektie is immers een — militaire inspektie. Parade, schijn, larie, apekool, zoek maar uit.
En na die enorme emoties hebben we gezongen. Met heel de kompie. Dat is
dienst. Je moet `vrolijk zingen', want het is dienst. We zongen geestdriftig
van `de plicht van ied're jongen' om z'n dierbaar vaderland te verdedigen,
we schreeuwden het uit van enthousiasme `voor Koningin en Vaderland,
Hoezee' met twee tellen rust. We zongen niet minder gloedvol van `Limburg
mijn vaderland' en van het militaire geneesmiddel bij uitnemendheid: `Aspi
allemaal dienst. Kunstgenot smaakte je nu juist niet, maar-rine'.Etwas
dat was minder: 't was dienst. Wie dit gedwongen zingen van bespottelijke
liedjes ietwat weerzinwekkend vindt, weet niet wat dienst is. En hij bedenke, dat we nog maar broekjes zijn van even negen-en-twintig.
`Hap, zeit-ie!'
Wat een dag! Wat een dag!
XI
`Vrijheid, blijheid!'
De mannen die meer dan gewoon lager onderwijs genoten hebben, werden
opgeroepen om voor de bataljons-kommandant te verschijnen. Mijn journalisteninstinkt zei me, dat daar wat prachtigs zou gebeuren en ik ben zo onbescheiden geweest, me er van op de hoogte te stellen. Het was prachtig.
Deze mannen moeten opgeleid worden voor officier. Dat wil zeggen, ze
moeten niet! `Vrijheid, blijheid!' zei de majoor (dat was nl. zijn lijfspreuk). Als
je het niet worden wilt, mag je weigeren, althans verklaren, datje niet genegen bent. En dan ? Ja, dan wordt er achter je naam gezet: `niet genegen'. En
dan gaat de lijst met die achtervoeging naar de inspekteur, een heel geheimzinnig, maar blijkbaar verbazend hoog instituut in Den Haag. En dan? Ben
je dan vrijgesteld? Dan? Dan zet de inspekteur achter je naam: `aangewezen'. En dan word je op een kursus geplaatst. En dan wordt je officier. Dus
weigeren kun je het niet?! Wel zeker, beste jongen... vrijheid, blijheid, hoor,
je mag gerust weigeren, maar — dan word je aangewezen, daar is niks aan te
doen, officieren moeten er zijn.
De glundere majoor heeft de mensen zelfs op socialistische gronden aangetoond, dat deze behandeling uiterst billijken redelijk was. Kijk es an: de gemeenschap — leuk, een hoofdofficier over de `gemeenschap' te horen keuvelen! — de gemeenschap heeft op jullie studie een hoop geld toegelegd, elk
jaar honderden guldens voor elk. Nu kan ze van jullie meerdere ontwikke359

ling partij trekken en nu zegt ze: geef me wat terug voor m'n goeie zorgen,
en ze maakt je officier. En jullie dient de `gemeenschap' als bevelhebbers in
het leger.
Voor wat hoort wat. 't Is eenvoudig een uitwisseling van vriendelijkheden,
zoals u ziet.
Ze wilden allemaal op een kursus komen in Amsterdam. Maar ze zullen er
wel geen van allen komen. `De gemeenschap' heeft er het een of ander
mystiek belang bij, dat deze toekomstige officieren eerstdaags naar alle
windrichtingen verstrooid worden. Sommige spraken van malle bezwaren,
als daar zijn: studiebelangen, zaken en dergelijke. Stel je voor! Stel je voor,
dat de `gemeenschap' daar rekening mee ging houden! Dan zou niemand onaangenaamheden ondervinden of nodeloos gedupeerd worden! Stel je die
opperste krankzinnigheid voor! Een legerleiding, die zich aan zulke burgermuizenissen iets gelegen liet liggen! Wat zou er dan van de dienst terecht
komen? Het zou een redelijk-georganiseerd iets gaan gelijken! De Ouwe
God van Wilhelm zal ons voor een dergelijke ontaarding bewaren!
Nee, hoor, vrijheid, blijheid! Maar onder gepaste reserve. Precies binnen de
lijntjes van de legerslavernij.
De lui zijn ontevreden. Begrijp je dat nou? Lopen ze over zoveel maanden
met een ster en een rinkinkende sleepsabel, eerbiedig en krijgshaftig gegroet
door half Nederland, en laat ze nou nog de pest in hebben! Je hebt nou altijd
van die ontevreden beesten, hè!
XII
Amsterdam in oproer. Entos geconsigneerd.
Het zijn zenuwachtige dagen. En daar een gewoon, rustig burger al zonderlinge bevliegingen krijgt in nerveuze toestand, hoeft men niet te vragen,
hoe zonderling en tegen alle logika in de bevelen, orders en tegenorders zijn,
die over het terrein rondvliegen. Maar we zijn al hele soldaten geworden en
ons humeur verdraagt veel. Een soldaat, een gemeen soldaat bedoel ik, is
een soort filosoof, een kankerende filosoof wel is waar, maar toch iemand, die
met een zekere wijsgerige kalmte eens andermans onzinnigheden verdraagt.
De rekruten werden gekonsigneerd. Ze mogen natuurlijk niet gebruikt
worden voor werkelijke diensten van orde-bewaarderij, want ze zouden een
ontzettende wanorde stichten, waarbij de Kattenburgse opstootjes eenvoudig kinderspel zouden worden. Ze zouden bijvoorbeeld zeker kans zien om
elkaar, zichzelf en een massa officieren dood te schieten, en alles met de
beste bedoelingen. Dat is dus uitgesloten.
Blijft de enige reden: op het terrein blijven, opdat niemand deel zal nemen
aan de oproerige beweging.
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Maar...
De rekruten worden onderscheiden in twee, zeer verschillende, kategorieën:
de `getrouwde kerels' en de `vrije jongens'. Ze zijn allemaal van dezelfde
leeftijd, maar de eerste soort voelt zich veel ouder en ver verheven boven de
lustige vagebonden van het vrije leven. En officieel is vastgesteld, dat ze ook
ver boven deze lichtzinnige individuen uitsteken in vaderlandslievende
prestatie, en dientengevolge ook een andere behandeling verdienen. Ze mogen thuis slapen, thuis eten, ze mogen veel meer verzoekjes indienen in verband met alle mogelijke huiselijke omstandigheden — of wat er voor doorgaat, want ze liegen alsof het gedrukt staat, de getrouwde kerels! — en bij het
minste of geringste trekken ze een zuur gezicht: `Is dat nou een behandeling
voor een getrouwd man?' En dat heeft altijd succes. Ze maken werkelijk
misbruik van hun bevoorrechte positie, de boeven.
De vrije jongens nu — een zeer, zéér gevaarlijk soort van jongens is dat! —
mogen geen stap buiten het prikkeldraad doen. De getrouwde kerels evenwel gaan thuis ontbijten, thuis koffiedrinken, thuis eten. 's Nachts, dat is
waar, moeten ze op Entos maffen, maar overigens zijn ze de hele godganse
dag op reis naar en van de stad. Ze doen zo goed als geen dienst mee, lopen
zich de tijd, dat ze op Entos waren, ijverig te verkleden, van werkpak in 't
grijs, en van 't grijs in werkpak en laten de arme vrije jongens sjouwen. En
die kankeren!
En 's nachts maken die bezadigde, meerwaardige `gehuwden' een spektakel
op de zaal, dat horen en zien vergaat. Om hun verdriet te verzetten waar schijnlijk.
Een . van de vele vragen dezer dagen is: waarom worden die getrouwde lammelingen wel vertrouwd — met mate dan — en de vrije jongens niet? Dat
vragen de vrije jongens in hun onnozelheid natuurlijk zelf.
XIII

`Blijf van je neus af, lelijke kerel!'
`Nummeren!!'
'Een!... Twee!... Drie!... Zeven -en- twintig!'
`Herstel!!... Nummeren!'
'Vijftien!... Zes!... Twaalf!...'
`Herstel! verdomme!!... Nummeren!'
`Hou je bakkes dicht of ik slinger je op de bon!'
`Vijf dagen in de petoet!'
`Met stand-vizier!... Roffel!... Herstel!'
`Miauw! miaaaauw!... Kom naaauw... Krols!'
`Hou je kiezen op mekaar, donderhond!'
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`Waf! Wauw... Wawawawaf!... Boeoehe!'
`Sergeant!... ze hebbe me kuchie achterover gedrukt...'
`In orde! ... Staat!... Sterrenregen, sallemanders, hou je lelijke dikke kop
stil!'...
`Moedééér... de vlooien gebruiken me buik as exercitieterrein!'...
`Sergeant, ze gooien met stenen, sergeant, ze gooien met...'
`Geen vuile taal, hier... denk aan de zije kattekezeermeester!'
`Sta niet te kauwen in de houding!'
`Blijf met je handen van je vizierkorrel!'
En op de schoorsteen staat een blauwe vaas,
De blauwe vaas, die op de schoorsteen staat...
En op de schoorsteen staat een blauwe vaas,
De blauwe vaas, die op de schoorsteen staat...' (12 x bis)
`Hou je smoel, ongeluk, blijft ie zo!'
`Hap zeit-ie!'
'Nummeren!'
`Geeft... acht! ik geef er twaalf!'...
`Geeeeeeeeeeeft ... bloed op!'
`Koekeroeoeoe-eh ! ... Koekeroe! Hihihihi !'
`Is 't nou uit, met die herrie! Ik verrek van de maf. Hou je smoel!'
`Hahahaha! Hij zeit wat!'
Slaap, kindje, slaap,
Je moeder is een aap,
Je vader is een baviaan,
Lazerbol jij moet slapen gaan!

`Hé, wat aardig!'
`Hoor ze brullen!... Hé, bul! maf-ie al?... Geen namen noemen... koper in
de buurt...'
`Slapen gaan, mannen, denk er om, anders vallen d'r douwen, hoor!'
`Douw je soort, dooie!'
`Stilte daar in die sekte, of ik hou je allemaal!'
Kwajongen!'
`Zie de maan schijnt door de bomen...'
`Ha! brulde de graaf in 't zuiver Spaans...'
'Prrchrrch! Koppie krrrauw!'
Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts...
Dit, vreedzame lezer, zijn enkele van de zeer uitgebreide en variërende
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reeks uitroepen en dialogen, die men hoort krijsen en gieren door de loods,
als de mensen gaan — slapen. Bedenk u dit aangevuld door lachsalvo's,
spookverschijningen in wollen dekens, uitroepen van een soort en kracht als
men niet in de krant kan zetten. Tracht u de gemoedsstemming voor te
stellen, waaruit deze opstegen en besef, hoe diep we reeds gezonken zijn,
aangezien we ons er zelfs in bedaarder uren niet meer voor schamen. Met
heimelijk leedvermaak onthul ik hier het sensationele en ietwat ongeloof
feit, dat de getrouwde kerels lang niet de minst luidruchtige zijn.-wardige
Ondanks hun onverdraaglijk air van bezadigdheid en verheven-zijn boven
de wilde `vrije jongens'...
Dat doet de dienst...
XIV
Iedereen weet, wat `de provoost' is, niewaar? En iedereen weet ook wel van
horen zeggen, dat de provoost in dienst erger is dan de cel in een strafgevangenis. Maar ik dacht altijd: die smerige dingen in de kazerne zijn nog
overgebleven uit de ouwe tijd, waarin men lucht- en licht-arme kuben neer
reusachtige afmetingen, onder voorwendsel dat dit woongelegen--zetvan
heden voor soldaten waren. Ik noteerde dus die griezelige, stinkende holen
van provoosten op het debet van een barbaarse periode.
Edoch...
Op Entos zijn nieuwe provoosten gebouwd, spiksplinternieuw, pas een paar
weken geleden. De bedoeling van alle straf is: de mensen te verbeteren. Dat
heeft de luitenant ons nadrukkelijk verklaard. De bedoeling is dus niet, de
mensen te pesten, nog minder ze te breken, of hun gezondheid te benadelen.
Laat ik nu even een kleine beschrijving geven van deze provoosten, die een
onverschillig type op betere wegen moeten leiden.
Stel u voor een loods, verdeeld in hokjes, kleine hokjes van enkele vierkante
meters oppervlakte. De hokjes komen met een deur uit op een gemeenschappelijke gang. De zolder van zo'n hokje is potdicht, de achterwand is
potdicht, de linkerzijwand is potdicht, de rechterzijwand is eveneens potdicht. De voorwand is voorzien van de deur, een potdichte deur en daarboven vinden we eindelijk een opening van enkele vierkante decimeters, voorzien van tralies. Bonen de deur, zodat de gestrafte er niet door kan kijken. Dat
zou hem trouwens weinig helpen, want dit enige licht- en luchtgat komt uit
op... de gang. En de buitenwand van die gang heeft enige openingen, zwaar
getralied, die met de buitenlucht in verbinding staan.
Wat zegt u? Is dat geraffineerd? Is dat uitgedacht door een brein, dat wou
martelen, dat wou neerduwen elke geest van vrijmoedigheid en verzet?
De gestrafte zit daar in dat hol, drie-en-twintig van de vier-en-twintig
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uren. Zijn strozak wordt weggehaald na de reveille en 's avonds krijgt hij die
weer terug, overdag slapen mag dus officiëel niet. Men moet wakker zijn
om de marteling goed te voelen. En één uur wordt men onder bewaking
`gelucht'.
Je kunt veertien dagen provoost krijgen, met om de andere dag water en
brood. D.w.z.: op de dagen, dat je warm eten krijgt, word je in de boeien
gesloten!
Wa-blief? Dat noem ik verbeteren! Dat is de humaniteit van het legerbestuur tegenover de mensen, die niet gevraagd hebben, soldaat te mogen
worden!
In de nieuwe provoosten zijn de eerste dagen al een paar mannen bewusteloos
gevonden! Allemaal ter verbetering van de geest.
Ik weet niet, maar als ik nou een Christelijk schoolmeester was, om maar es
iets te noemen en ik werd dan reserve-officier en kompagnieskommandant,
en ik moest dan de mensen veroordelen, om in zo'n schandelijk krot te worden opgesloten, dan weet ik niet, of ik geen dienstweigeraar zou worden. Je
hebt toch beginselen, nietwaar?
Nee, 't is dat ik een broertje dood heb aan kankeren, maar anders...

xv
M'n vriend uit Harderwijk heeft me een brief geschreven. En die was niet
aan mij persoonlijk, maar gericht aan de medeslachtoffers van het parlementaire trucje, dat de namen Bosboom en Cort in wel onvriendschappelijke
kombinatie verenigt. De intenties van mijn meergemelde, zeer speciale
amice volgend, laat ik u zijn brief maar lezen:
Beste jongens van Entos,
We zijn wel wreed gescheiden! En onverwacht. En wij, die met zo klein gezelschap zijn heengegaan, voelen de scheiding het zwaarst. Met bevreemding hebben wij het gekonstateerd: we waren daar op Entos al aan elkaar
gewend en zo ongemerkt waren we al iets voor elkaar geworden. We kenden mekaar en, zonder dat we het wisten, was er een gevoel van saamhorigheid gekomen, dat wonder veel van genegenheid had. En toch — toch waren
we nauwelijks een maand lang bij elkaar geweest. Maar in die maand hadden
we dezelfde dwang ondergaan, we hadden dezelfde verveling over ons voe-

len komen, we hadden ons samen geamuseerd en samen hadden we zitten

kankeren over de dienst en wat daaraan vast zit. Er was een vertrouwelijkheid ontwaakt, die een algemene verbroedering gekweekt had. Tegelijk
waren we weggerukt uit ons gewone leven en dezelfde deur was achter ons
in 't slot gevallen, voor hoe lang? We waren door dezelfde gedachten gekweld en al spoedig hadden we elkaar die gedachten toevertrouwd. En al de
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dagelijkse dingen, die de dienst ons bracht, hadden we tezamen gedragen.
En och, 't was niet alles narigheid geweest. We hadden ook veel samen gelachen en elkaar geholpen om de lijn te trekken. We hadden mekaar bewonderd bij ingenieuze uitvindingen om uren te verlanterfanteren.
Daar kwam bij, dat onze sektie eigenlijk jé sektie was! Daar was in heel de
kompie geen tweede sektie, zo door en door fijn als de onze. We hadden het
getroffen en bekenden mekaar dat graag. Op de sektie naast ons was 't een
noodje. Daar vloekten ze mekaar uit en altijd was er ruzie. Op nog een andere sektie zat een stelletje schorem, waar je eenvoudig niet mee zou kunnen omgaan. Echte zwervers en patjepooiers. En dan een stel verwaande
kwasten. Maar onze sektie, daar was 't in orde. Je had wel eens een hatelijkheid
voor mekaar, maar dat was nooit ernstig bedoeld. As 't nodig was, waren we
allemaal bereid te bezweren, dat onze sektie de beste, de leukste, de hartelijkste sektie was van heel de kompagnie.
En nou hebben ze ons van jullie weggenomen, ineens, na zo korte tijd al. En
nou we daar in het lamzaligste gat van heel Nederland opgeborgen zijn, nou
voelen we pas goed, dat we bij elkaar hadden moeten blijven. `Vertrekken,
dat is een beetje sterven', zeggen de Fransen, en waarachtig brave jongens
van Entos, wij hebben dat gevoeld bij ons hartelijk afscheid van jullie — en
we voelen het nog.
En och, dan dachten we al, dat we op Entos geleerd hadden, wat `dienst' en
`dienen' was, niewaar? 't Mocht wat! Hier in Harderwijk zullen ze ons dat
wel's leren! Zo stiekum weg begin je in een paar dagen in de gaten te krijgen wat het betekenen kan. Heus, wat we op Entos hadden, was ideaal!
Alles is betrekkelijk op deze zonderlinge wereld en wij hebben een nieuwe
ervaring opgedaan, die ons dit bewijst. We kankerden op Entos, hé, en jullie
kankeren natuurlijk nog. En wij, hier in de nieuwe kazerne, wij zijn jaloers
op jullie, we zouden dadelijk terug willen om jullie dienst weer mee te
maken. Jullie hebt een prachtleven, maar je beseft het niet.
Ze zijn hier begonnen met ons een nieuwe titel te verlenen. We heten nu:
`adspirant-vaandrig'. Dat lijkt heel wat, maar het is eigenlijk een gemeen
smoesje. Als jullie iets verkeerd doet, dan zeggen ze hoogstens: `zet je kromme benen beter neer, lelijke kerel!' Maar hier doen ze tegen ons wanhopig
en verontwaardigd en verongelijkt. En altijd is het: `hoe wil jij nou over een
maand of wat zelf kommanderen, als je 't nou zo beroerd doet!' Met zo'n
gezicht van: we zijn nou bovennatuurlijk goed voor jullie geweest, we heb
je adspirant-vaandrig gemaakt, en nou ben je zo schandelijk, zo lieder--ben
lijk ondankbaar en zet je geweer wel twee centimeter te veel rechts van je
voet! Foei, foei! Ondank is toch 's werelds loon!' En natuurlijk voel je je dan
belabberd en griezelig ondankbaar. En dat is niet ééns, maar onophoudelijk
wordt datzelfde smoesje tegen je uitgespeeld. Maar ondertussen behandelen
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ze je met een gestrengheid, of je de stomste rekruut uit de verre klei of de
nog verdere hei bent.
Hier is alles: model! Dat is aan kleinigheden te merken. Bij jullie op Entos
zeggen ze bijvoorbeeld: `luitenant Advokaat' en zo. Nou dat is burgerlijk.
Hier zeggen ze model: `de luitenant Schreuder, de majoor Dinges, de kapitein Dieëndie'. Daar word je koud van, als je dat hoort. Dat geeft in eens een
zeer bijzonder, zeer dreigend-militair karakter aan de bedoelde persoon.
De theorie van de luitenant, dat was op Entos werkelijk nog al aardig, nog
al verstandig ingepikt. Dat zie ik nou pas in. Hier zijn we allemaal mensen
van ontwikkeling en hier komt zo'n piepjong melkbaardje, `houdt theorie'
als tegen oerstom gedierte, loopt een heel uur lang sabelkletterend `voor de
klas' heen en weer en schreeuwt je doof — alles zonder een enkele maal de
klas aan te zien. Blijkbaar bestaan we niet voor hem. Daar ergens in de buurt
zijn koppen, waar hij wat in moet stompen. Aan wie die koppen toebehoren,
dat interesseert hem niet; hoe die mensen over hem denken en over zichzelf,
interesseert hem al even weinig. Hij is de luit', en de rest is rekruut, en hij
houdt theorie.
Ach, beste jongens van Entos! Als bij jullie de getrouwde kerels zo zoetjes
aan binnen komen sukkelen, dan staan wij al hevig met armen en benen te
zwaaien en als jullie om kwart voor vier middag-appèl hebben en naar huis
gaan, dan werken wij nog drie kwartier door.
Dagelijks praten wij over jullie en over Entos en alles vergelijken wij bij
Entos en altijd valt de vergelijking in het voordeel van Entos uit. `Weet je
nog... dat was op Entos anders'.
Misschien wennen wij nog en valt het dan een beetje mee. Maar voorlopig
denken wij vol droeve weemoed aan Entos en z'n loodsen als aan een verloren paradijs... wij arme adspirant-vaandrigs... wij toekomstige luit's zonder animo, in het verre, dooie, dooie, dooie Harderwijk. Ballingen...
XVI
Van lijntrekken gesproken!
Ik verbeeldde me, dat ik het in die kunst al aardig ver gebracht had. Ach
arme, ik weet nu, dat ik niet meer ben dan een stakkerige dilettant!
Ik heb de lijntrekker nu gezien van aangezicht tot aangezicht. En in herinnering buig ik me nog deemoedig voor hem neer. Die mens was een buitengewone, een fenomenale lijntrekker. Deze lijntrekkerij was in waarheid
groots en universeel, onovertrefbaar en niet te vergelijken bij wat dan ook
tussen hemel en aarde!
Ik zag de lijntrekker deze morgen. Het was ergens op een groot, zandig
terrein, waar men aan athletiek doet. Er stond een half afgebouwd stenen
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muurtje en daar kwam hij uit. In de ene hand droeg hij een houten hamer en
in de andere een paaltje, een klein, puntig paaltje. Ongeveer twintig meter
van me af bleef hij staan, keek naar de lucht, wendde dan z'n ogen naar ons
en nam daarop de grond voor hem in 't vizier. Langzaam ging hij zitten,
plat op de grond met z'n benen gespreid. En voorzichtig, devotelijk bijna,
legde hij het paaltje naast de hamer op het vochtige zand, verschikte ze tot
ze mooi `gericht' lagen en zuchtte toen van verlichting en zelfvoldaanheid.
Met majestueuze bedaardheid keek hij rond, haalde pijp en tabak voor de
dag en stopte. ik heb nog nooit een pijp zo wetenschappelijk langzaam zien
stoppen. Het begon bewonderenswaardig te worden en ik keek ademloos
toe, nieuwsgierig wat dat worden moest. Toen de pijp brandde, blies de
man behaaglijk de blauwe wolkjes de lucht in, keek ze met half toegeknepen
ogen na, waaide ze met zijn hand naar zich toe en snoof genietend de geur
van het nicotiaanse kruid in. Daarna stond hij op, rekte zich uit, liep een
paar passen heen en weer en bleef toen weer voor zijn hamer en paaltje staan,
stak de handen in de zakken en verdiepte zich in onbegrijpelijk zware gepeinzen over onbekende vraagstukken.
Het duurde lang, eer hij er weer toe overging plaats te nemen bij de geheim
voorwerpen, die daar nog altijd op het zand lagen te wachten. Even-zinge
streelde hij de hamer, het paaltje, zachtjes, liefkozend. Toen nam hij ze weer
in de hand, bekeek ze lang en aandachtig, peuterde met de punt van het
paaltje in het zand, duwde het een eindje in, liet het los en, waarachtig, het
bleef staan. Blijkbaar verrast over deze zonderlinge uitwerking van zijn daad,
stond hij op, liep een pas of wat achteruit en keek met kritische blik naar het
baldadige paaltje, dat daar maar in het zand bleef staan na een simpel duwtje. Ontevreden schudde hij het hoofd, nam het paaltje uit de grond en keek
bedenkelijk naar het spitse puntje, veegde dat schoon op z'n mouw, heel
nauwgezet en konstateerde dan, dat het onbeschadigd was. Gerustgesteld
ging hij weer zitten, en... kwam tot de ontdekking, dat zijn pijp leeg was.
Derhalve klopte hij de as er uit en stopte haar met hetzelfde heerlijke manuaal van deftige bezadigdheid opnieuw. Dan zette hij het paaltje in het
zand, met de punt naar beneden, nam de houten hamer en gaf behoedzaam
het paaltje een klapje op z'n kop. Het zakte enkele centimeters in het zand.
Verschrikt hield hij op en staarde verbaasd naar het zonderlinge ding, dat zo
snel weg wou zakken. Hij onderzocht het zand, haalde het paaltje er uit en
duwde het kuiltje zorgvuldig weer dicht.
Toen kon ik het niet langer uithouden. ik ging op hem af en vroeg eerbiedig, of dat paaltje vandaag nog in de grond kwam. Hij zag mij ernstig aan en
zei bedachtzaam: `Dat hangt er van af.'
ik waagde nog een vraag: `Hoeveel van zulke paaltjes moet je in de grond
slaan ?'
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Hij keek langs me heen en er was een vage uitdrukking van verheerlijking in
zijn blik. Langzaam en zacht als een zucht kwam het antwoord: `Twee
honderd en tachtig. En dit is het derde.'
Het was maar een doodgewone infanterist, lezer, maar ik zal hem nooit vergeten. De mobilisatie kan nog lang duren, maar eer hij twee-honderd-entachtig paaltjes in het zand geslagen heeft... één voor één... Ik droom ervannacht van. Ik zal dromen, dat ik de kunst versta ook zo de lijn te trekken.
Maar dromen zijn bedrog. Helaas!
Een monument voor die man!
XVII
Gisteren ben ik met `bewegingsvrijheid' op reis geweest. En daar is me in
eens iets geopenbaard. Het was een vreemde en blijde openbaring: misschien, waarschijnlijk zelfs, zal er nog eens een tijd aanbreken, dat ik weer
gewoon mens wordt, zo maar een doodgewoon burgermansmens met een
kolbertje aan en een strooien hoed op m'n naar eigen verkiezing lang -gegroeide haren. Wat? Ja, 't klinkt onwezenlijk, dat geef ik toe, en ik kan het
zelf nauwelijks geloven, maar de algemene overtuiging is, dat wij werkelijk
weer eens op een goeie dag burger worden.
Dit ongeloofwaardige wonder werd me geopenbaard door een meneer, die
me zo kalmweg vertelde, dat hij drie jaar onder dienst geweest was. Ik keek
hem wat ongelovig aan, en niet zonder ontzag, vrees ik. Drie jaar soldaat.
En toen ik nauwkeuriger op hem lette, zag ik niets bijzonders aan hem. Hij
leek net zo een absoluut gewone jongeman, hij was nogal netjes gekleed, hij
zag er niet bijzonder stom uit en hij vloekte niks radikaler dan elk ander
burgermens. Alleen keek hij een beetje erg oneerbiedig naar de meisjes en
vertoonde een onweerstaanbare neiging om overal tegen aan te hangen.
Maar anders beslist een nette jongen. En hij was zelfs sergeant geweest. Bij
de vesting. Ik sloeg in gedachten een gat in de lucht.
En toen in eens schoot het me te binnen, dat ik dus misschien ook nog wel
eens burger zou kunnen worden. Niewaar, dat is toch logisch! Als daar een
meneer rondloopt, die drie jaar soldaat geweest is en die nou heel aardig
weer zich als burger weet voor te doen, dan moet ook voor ons, Bosboomse
rampspoedigen, de kans bestaan op een dergelijk lot! En dat was me op dat
moment een enorme vreugde. Achteraf ben ik weer een beetje bang geworden, dat ik me te vroeg verheugd heb, dat er hier of daar een fout in m'n
redenering moet schuilen, maar hoe langer hoe meer neig ik toch over tot
het aannemen van de mogelijkheid onzer eindelijke verlossing. Over hoeveel
tijd, daar durf ik niet eens over te peinzen, maar eenmaal toch, op een ver
verwijderd en onbegrijpelijk zoet tijdstip, zullen wij verlost worden.
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Als dat besef eenmaal tot je is doorgedrongen, merk je telkens om je heen
sporen van de mogelijkheid. Op een station bijvoorbeeld stonden wachtende
soldaten. En met lange uithalen zongen ze:
Die z'n nader heeft vermoord
En z'n moeder heeft vergeven,
Die is nog veels te goed
goor het soldatenlenen!
Maar eenmaal komt die tijd,
Dá me de rotzooi gaan verlaten
Gevloekt zij 't reziment,
Lang lepe de soldaten!
Binnen deze muren moet ik versmachten,
goor mijn bestaat geen vrijheid meer!
Zie je, daar zit 't in: `Maar eenmaal komt die tijd'!... En toch daarna weer
de nare twijfel: `Voor mijn bestaat, enz.' Precies mijn gemoedstoestand.
Echter, Dirk Witte zong het ook in z'n beroemd lied van `Aspirine': `Als we
eens weer burger zijn!' En in de kazerne is een bericht aangeplakt, dat de
voorjaarsploeg van 1914 de zakboekjes moet inleveren. Dat wil zeggen: dat
ze naar huis gaan, dat ze afzwaaien.
Dergelijke wonderen gebeuren dus!
`Als we eens weer burger zijn'... Zou het, bij God, toch mogelijk wezen?
Ik had er na de eerste week geen moment aan gedacht, laat staan er op
durven hopen.
XVIII
We stonden op het balkon van een stoomtram, een heel stelletje landstormers van 19o8. We hadden mekaar nooit gezien, maar gemeenschappelijk gedragen leed maakt vertrouwelijk en al spoedig wisten we zo verschillende dingen van elkaar, die je anders alleen aan erg goede vrienden
vertelt.
En natuurlijk werd er gekankerd. Op een schrikbarende manier.
Ik denk, dat een burger, die dat aanhoort, bij zich zelf vaststelt, dat hij die
marteling geen twee dagen zou volhouden.
`Och', zegt de een, `as je-'n-een stevig en gezond lichaam hebt, is 't nog uit
te houden. Maar mot je zo'n beetje platvoeten hebben as ik. Afkeuren doen
ze je niet. Niet erg genog. Verleje week een mars van een dertig kilometer.
'k Had bloedblaren onder me pote. En wat denk-je? De volgende morgen

knipte de dokter ze ijskoud door en met een stalen smoel zeit-ie: niks erg,
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man, mee uitrukken. 'k Had de moord in en ik verrekte van de pijn, maar
wat doe je? Meesjouwe maar.'
`Nou', kankert een ander, "t is natuurlijk beroerd as je niet goed mee kan,
maar as je je gezin mot achterlaten in een andere stad, net as ik, en ze hebben dan krappies-an te vrete, dan krijg je nog wel wat meer de pest in.
Soms denk ik wel es: wat zijn we toch een troep stomme honden, dat we
maar met ons laten sollen. Me vrouw is ziek en me hele zootje loopt in de
war. Gelukkig dat me zus nog wat op me jonges kan toezien. En je ondersteuning en je huurbon. 't Is goddome nog erger of-ie d'r om komt bedelen!
Die kale jakhalzen op zo'n bureau trekken net een bakkes of't een gunst is,
dat ze 't nog geven. En dan willen ze met alle geweld, dat je je bek nog vol
hebt over vaderlandsliefde.'
`Jawel', valt nummer drie in, `vaderlandsliefde! Je lacht je dood as je daaraan
denkt. Hoe kan je nou liefde hèbben voor iets, dat je uit je gezin haalt, dat
je hele boel ondersteboven smijt en je in een kazerne opsluit as een dief.
Nergens houen ze rekening mee. Je kan hebben wat je wil, maar je krijt
niks gedaan. Of je verarmt, of je d'r helemaal onder doorgaat, 't kan ze geen
bal verdommen en je mot je bek nog houwen anders ga je de kast nog in op
de koop toe.'
`Ja maar', protesteert een burger, `dat bekijk je toch verkeerd. Je mot es
eventjes bedenken, dat 't vaderland toch ook nog wel veel voor je doet,
waar je dankbaar voor mag wezen.'
De landstormers zijn echter onvermurwbaar en kijken de civiele mens minachtend aan.
`Mot je maar eerst es onder dienst komme!' hoont een lange vesting-artillerist. `En waar is al die flauwe kul voor nodig? Hadden ze ons, getrouwde
kerels, nou nog 's verplicht om 's avonds te oefenen en bijvoorbeeld een dag
per week veldoefening te houen of zo, dan had je ten minste je kop boven
water gehouën. Maar nee, ze motte soldaten hebben. In de kazerne mot je en
ze motte je kunnen negeren en pesten, anders zijn ze niet tevreden. Mooie
rotzooi!'
Dan, in eens, komt er uit een hoek, laag bij de grond vandaan, een scherp
klagend stemmetje.
`Ik wou, dat ik in jullie plaats was!'
Verbouwereerd over zoveel nare dwaasheid, kijken de landstormers naar de
hoek, waar de stem vandaan komt. En ze zien daar een meelijwekkend ge-

drochtje, een kleine, schrikkelijk krom gegroeide bultenaar, wiens afstotend
lelijke, grote kop scheef op z'n hoge schouders staat. Hij kijkt naar hen met
z'n droefgeestige bruine ogen en er beeft even iets in de hoeken van z'n
grote, scheve mond. Hij lijkt op een lamgeschoten vogel, of een verminkte,
buitengewoon lelijke aap.
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`Ik ben ook van de lichting acht', kraakt z'n dor stemmetje.
En de landstormers zwijgen. Een kucht er, en zegt bedenkelijk: `Tja...'
Maar als ik een ogenblik later met hem uitstap, haalt hij z'n schouders op
en zegt bitter: `Mot je ook net zo'n in mekaar getrapt pakhuis voor zijn,
om naar de dienst te verlangen...'
En zo is het leven een vat vol tegenstrijdigheden.
XIX
Er is van avond een veldslag geleverd en ik heb er zelf m'n deel aan gehad.
Verontrust u evenwel niet te zeer, geduldige lezer, want bloed is er niet
gevloeid, al was het gevecht zeer geanimeerd en niet zonder betrekkelijk
noodlottige gevolgen.
Op onze kamer was gearriveerd een mand met peren. Voor een van de landstormers, die z'n lotgenoten wou trakteren. Door de schuld van de militaire
post echter mislukte de traktatie min of meer, want de mand was een week
onderweg gebleven en de meeste peren dientengevolge in vrij vergevorderde staat van ontbinding. Bovendien had de een of andere guitige postambtenaar (vermoedelijk) de onbetaalbare geestigheid gehad, de ongerepte vruchten te konfiskeren en daar zaten wij alzo met de gebakken, c.q., de rotte
peren, enkele honderden in getal.
Een heel kringetje soldaten stond in diepe verslagenheid om de mand, zocht
weemoedig rond in de onooglijke massa om nog hier of daar een eetbaar
peertje te ontdekken, en de opmerkingen over de post en z'n dienaren waren weinig welwillend.
Toen, plotseling, ontdekte er een, dat die zachte, weke, nattige bolletjes
nog wel ergens voor te gebruiken waren. Hij nam er een in de hand en keek
rond. Midden in de kamer stond de grootste man van de sektie de was uit
te zoeken. Hij rookte een stenen pijp en riep eentonig en vreedzaam wapennummer na wapennummer. Daar vloog iets door de lucht, vlak langs zijn
pijp en sloeg met een kletsend geluid tegen het houten beschot naast z'n
hoofd te pletter. Het geroep hield op. Er viel een goorgewassen hemd in de
grote spuwbak en de landstormer wreef als een razende over z'n gezicht en
z'n nek. Hij was overspat met nattige, kleverige kloddertjes peren- rottigheid. En hij vloekte lichtelijk.
Lezer, ik verzeker u, dat er vrolijkheid was. Erger nog dan wanneer Duymaer in de Kamer de sluizen zijner welsprekendheid openzet.
En terstond werd het besmettelijk. Iemand die over z'n kist gebogen stond,
sprong er in eens overheen en greep in z'n nek, waar iets onbeschrijflijk vies
met een natte klets tegenaan gekwakt was. Wraakgebrul en vreugdegehuil
klonk van alle kanten op.
371

Vlak in mijn buurt hadden twee landstormers het hevig over elkaars karaktereigenschappen. De een was lang en mager, de ander kort en dik en blijkbaar onder een ongelukkig gesternte geboren. Want juist toen hij zich begon
uit te putten in zeldzaam schilderachtige woorden, kwam van nog onbekende zijde een zwaar projektiel aansuizen en sloeg volmaakt plat tegen z'n
plots verstomde mond. De kleine dikke keek eindeloos verbaasd z'n tegenpartij aan, die gilde van het lachen. Een grote klodder bruingele brij kleefde
aan z'n lippen en z'n wang en begon traagzaam neer te glijden naar z'n welgedane kin. Eensklaps werd de ongelukkige aangegrepen door een soort
razernij en terwijl hij met de ene hand z'n onschuldige vijand aangreep,
wreef hij hem met de andere een zeer rotte peer door z'n krullende haarbos.
Een glimlach van zoete voldaanheid kwam bereids om z'n besmeurde lippen, toen een nieuw projektiel van ongekende grootte kwam aansnorren en
zich met een zware klets tegen z'n linkeroor vastzoog. De rampzalige sprong
vijf voet op zij en was te verbaasd en ontsteld om ook maar een enkel woord
te zeggen. Met een dwaze beweging, voorzichtig en vies, bracht hij de hand
naar z'n oor. Maar z'n tegenpartij, belust op wraak, schoot toe en smeet
hem alweer een andere rotte vrucht met buitengewone bekwaamheid en een
benijdenswaardig gevoel voor symmetrie, vlak in z'n rechteroor. Er brak
een storm van vrolijkheid los, toen het arme slachtoffer als verwezen rondkeek, met hangende armen en een volmaakt schaapachtig gezicht, dat ten
overvloede aan alle zijden versierd was met langzaam neerbibberende geelbruine klontjes en floddertjes perenpap.
rk geef toe, dat het een weinig degelijke manier is om zich te amuseren voor
mannen van bij de dertig, maar men bedenke, dat wij soldaat zijn... en landstormers... van 19o8.

xx
0, de heldhaftige geest onder ons! Daar zou ik staaltjes van kunnen openbaren, die opzien verwekten. ik zal dat evenwel niet doen: de vijand zal dat
mettertijd wel ondervinden en dan: wee hem!
Maar de geestdrift, waarmee een uiting van heldhaftigheid van hogerhand
door ons ontvangen wordt! Dat is groots en onvergetelijk. En dat ga ik met
een voorbeeld toelichten.
Gij allen, vreedzame, door ons beschermde burgers, hebt met de ogen geknipt van ontzetting toen uw blik viel op de berichten over de `stormtroepen', die het Nederlandse leger gaat kweken. Wij schrikken zo gauw niet en
deheldenschaar van 19o8 heeft de aankondiging van de a.s. fokkerij der alvernielers zonder grote agitatie ontvangen eerst; zo met een kalm, nuchter glimlachje(we zijn schrikbarend nuchter!) van: `nou ja, dat blijft bij een smoesje'.
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Maar nu is de waarschijnlijkheid groot geworden, dat het niet bij een smoesje
blijven zal, dat het integendeel bloedige ernst gaat worden en de geestdrift
is plotseling opgelaaid.
't Was op een dag, dat er `een reuzebonk theorie in de lucht zat'. Jullie noemen dat een regendag. En de landstormers hadden een paar uren niks te
doen, lagen in werkpak en slappe slofjes wat te roken of te maffen op hun
wolletje. 't Was ongewoon stil, tot er in eens een uit het `Handelsblad' begon voor te lezen uit een stuk van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, waarin hevig sprake is van de a.s. stormtroepen. De aandacht leefde
op. Niemand kwam weliswaar van z'n wolletje omhoog, maar er draaiden
zich belangstellende ogen en zelfs hele koppen naar de voorlezer. De klank
`storm' bracht al een vage stemming om rumoer te maken — als je `stormt',
brul je `hoera!' — en toen de landstormer las: Ter wille van de getalsterkte mogen
geen ongeschikte elementen in de stormsektie worden opgenomen. Het is beter dat een
stormsektie 20 uitgelezen mannen telt, dan 50 hoofden waarvan er 30 van tw felachtige waarde zijn. Op het ogenblik behoren daarin `flinke kerels' te worden opgenomen, die
de vereiste individuele lichamelijke geoefendheid reeds bezitten en alleen nog in taktische
zin geschikt behoeven te worden gemaakt, barstte plotseling het enthousiasme
van de toehoorders los in een geestdriftig: 'Hoeraaaah!' en, zonderling verschijnsel! onmiddellijk daarop weergalmde de kamer van het schone lied:
Maar eenmaal komt die tijd,
Dame die rotzooi gaan verlaten.
Vervloekt zij 't reziment,
Lang leve de soldaten!
Toen het gejuich ietwat bedaard was, ging de lezer voort: In de eerste plaats
behoren voor ene indeling bij de stormsektie in aanmerking te worden gebracht, militairen die in bet bezit zijn ran een vaardigheidsdiploma.
Verscheidene onzer hadden dat diploma juist veroverd en te hunner ere
weerklonk een nieuw, daverend: 'Hoeraaaaah!' zonder tussenpoze gevolgd
door het machtige refrein:
Binnen deze muren moet ik versmachten,
Foor mijn bestaat geen vrijheid meer!
En wederom vervolgde de voorlezer zijn verhaal. Even was er een vermindering van belangstelling te signaleren, maar bij de gedenkwaardige passage:
De stormsektiën moeten door de troep als eliteafdelingen worden beschouwd, waarbij het
ene onderscheiding is te dienen. Strenge selektie is noodzakelijk, te meer daar voorgesteld
zal worden de stormtroepen een onderscheidingsteken toe te kennen en nu en dan prijzen
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uit te delen, sloeg als een vloedgolf het enthousiasme hoger op en de ramen
rinkelden eenvoudig van dit donderende: 'Hoeraaaaah!' De lezer zweeg en
wachtte, tot de laatste klanken van het onvermijdelijk volgende:
Maar eenmaal komt die tijd,
Da"me de rotzooi gaan verlaten.
waren weggesidderd tussen de onbeschaamd onbewogen kastjes langs de
muren. Ik dacht, dat hiermee de landstormers op het toppunt van geestdrift
gekomen waren, maar het bleek mogelijk, dat hun heerlijk élan nog hoger
steeg. Toen nl. de lezende kameraad met luider stem verkondigde: Zo spoedig mogelijk zullen de stormtroepen van helmen, dolken en een groter aantal handgranaten worden voorzien, brak een zee van geluid als in hevige branding los en
aan het zeer stormachtige 'Hoeraaaaaah!' scheen geen einde te zullen komen. En daarna, staande en uit volle borst, zongen ze in bulderend koor, van
begin tot einde het geestdriftige lied:
Die z'n vader heit vermoord
En z'n moeder heit vergeven,
Die is nog veelt te goed
goor dat soldatenleven.
Maar eenmaal komt die tijd,
Da"me die rotzooi gaan verlaten,
Vervloekt zij 't reziment
Lang leve de soldaten.
Binnen deze muren moet ik versmachten
Voor mijn bestaat geen vrijheid meer!
Waarna ze, moe van enthousiasme, opnieuw op hun wolletjes neerzegen.
XXI
Gisteravond hebben we heel genoeglijk zitten praten. Of zitten is eigenlijk
het woord niet. De een lag languit op tafel, een ander hing over een bank en
een derde bungelde tegen een gewerenrek. We praatten, natuurlijk — over de
toekomst, als we weer burger zullen zijn. En langzamerhand zijn we tot inderdaad schrikwekkende konklusies gekomen. Want, lezer, dat is allemaal
goed en wel, maar hoe raken we onze kazerne-manieren weer kwijt? Dat kan
een netelige kwestie worden! We hebben enkele mogelijkheden vastgesteld
en die waren vrij verontrustend. Onze vrouwen of moeders zullen geen leven hebben en bij gevolg wij ook niet.
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Veronderstel:
Je zit aan tafel en je hebt erg nette familie te eten. Alles gaat vrij wel, je ser
vet zelfs valt nog al zo onhandig niet. Maar in eens heb je een stuk aardappel in je mond, dat je niet smaakt. Zonder aarzelen keer je je hoofd om
en spuwt het uit op je vrouws nieuwe karpet! Of je vindt iets in de soep,
dat je niet duidelijk determineren kunt en onmiddellijk leg je het naast
je bord, met een kernachtige opmerking er bij, op het sfnetteloze tafellaken !
Je schoonmoeder spreek je aan met `majoor' en je schoonvader met `kamerwacht'. Je vrouw noem je je `slapie' en over je kinderen spreek je als over
`de biggen'.
Je pijp klop je overal waar je bent op je knie uit en manhaftig spuw je naast
de tafel, waar je met onwankelbare overtuiging een grote spuwbak veronderstelt. — Ontmoet je in de Kalverstraat een paar oud-lotgenoten, dan zet je
dadelijk je wandelstokken aan rotten en gaat op het trottoir zitten of liggen
in de meest schilderachtige houding, met je hoofd op je hoed b.v. — Wandel
je met je vrouw, dan lachje uit louter gewoonte tegen elk aardig snoetje, dat
passeert en je tapt moppen, waar je fatsoenlijke kennissen kippenvel van
krijgen. Tegen een voorbijgaande zestiger of manke roep je lachend: `Herkeuring! Aflossen!' en je bent verbaasd, datje vrouw je met een nijdige por in
je zij tot de orde roept. — Met je kleding ben je totaal in de war. Je vergeet je
vest aan te trekken, om van een boord en een das nog niet eens te spreken
en je vindt je portemonnaie terug in je binnenzak en je horloge tussen je
broeksband. Sigaren stopje onder je pet en een sigaret achter je oor. Midden
in de stad, in gedachten verdiept, begin je zo onder 't lopen door in eens
luidkeels te zingen:
Dag Paaaa!
Dag Moeoeoe!
Eerst potje piesen, dan naar bedje toeoe...'

in de veronderstelling, dat je `in 't gelid vrij' loopt, en dat er wel eens gelachen mag worden.
En als je thuis komt, hang je je schoenen aan een haak van de kapstok en
maakt van je overjas een wonderlijk knoedeltje, dat je er boven op legt. Of
je kruipt na 't eten met schoenen en al onder de wol om een half uurtje te
`keveren' eer de middagdienst begint.
Je zoontje, die een ruit ingegooid heeft, roep je op rapport en je straft hem
met acht dagen kwartierarrest. En als iemand je per ongeluk de weg vraagt
zeg je na enig nadenken: `je maakt rechtsomkeert-mars en marcheert af
tot aan de derde zijstraat. Daar ga je met rotten rechts ongeveer vijftig pas
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en dan maak je links uit de flank halt en je staat met het front naar de zaak
die je zoekt...'
Bedenk je het gezicht van het slachtoffer!
We hebben lang en breed de verschillende mogelijkheden en derzelver gevolgen besproken en we hebben nogal gelachen, maar toch — je houdt je
hart vast!
XXII
Lezer, ik stel u voor, de mensheid te verdelen in twee, wel scherp onderscheiden kategorieën. Aldus: officieren en mensen. Ik geef toe, dat de heilloze mobilisatie ook in deze verwarring-heeft gesticht. De toestand is nu zo,
dat er officieren zijn, die heuselijk onder de mensen gerangschikt moeten
worden, terwijl er van de andere kant wezens op twee benen rondlopen, die
je, oppervlakkig beschouwd, voor mensen zou aanzien, terwijl ze toch (en
zeer gruwzaam en ongeneeslijk!) behoren tot het genus officier. Als burger
had ik daar vroeger zo geen erg in, maar tegenwoordig ruik ik de soorten al
op een afstand en zet ze netjes in hun eigen vakje. En noch besterde kraag,
noch burgerjas bedriegen mij meer!
U begrijpt mij niet goed, wel ?Ja, ik mag niet ál te duidelijk zijn: ik ben geen
burger.
Ik zou zo zeggen: een officier is een overblijfsel uit een lang vergane periode.
De wereld is veranderd, de toestanden zijn ondersteboven gekeerd, maar hij
is gebleven, die hij was. Soms is hij oud, soms is hij piep jong, maar nooit is
hij — modern. Hij verdeelt de wereld ook in kategorieën, op deze wijze: officieren (halfgoden), minderen (mensen), burgers (varkens). Een ding ter wereld kent hij in de grond: zijn vak. Maar 't is er dan ook een vak naar!
Laat ik eens met een voorbeeld trachten duidelijk te maken, wat ik bedoel.
Denk niet, dat dit voorbeeld waar gebeurd is, lezer; u weet, ik verzin altijd
maar zo wat. Ik fantaseer dus:
Daar is in een klein garnizoensstadje, aan de Noordrand van de Veluwe, een
officier. Niet zo'n mens met sterren op z'n kraag, zo'n toevals-officier om zo
te zeggen, maar een echte, onvervalste, een geboren, een ras-officier van beroep. Hij is jong, piepjong. Z'n gelaat is baardeloos, z'n arrogantie mateloos
en z'n dienstijver grenzeloos. Z'n sleepsabel klettert indrukwekkender dan
drie andere en hij kent maar één verdriet: dat Nederland niet meevecht. Hij
is eigenlijk een miniatuur-kronprinzlein. Overigens teken ik geen portret:
ik fantaseer maar.
In dat stadje nu, dicht bij de Zuiderzee, is een afdeling O. en 0., dat wil
zeggen Onderwijs en Ontspanning. De leidende luitenant — een mens met
sterren! — organiseert kursussen in lager onderwijs, talen, boekhouden, hout376

snijden, richt toneelclubs op, zangverenigingen, zet kunstavondjes in mekaar, waar muziek gemaakt wordt en zoekt mensen op die lezingen willen
houden voor het meer ontwikkelde soldatendom. De leider spreekt onze
officier aan: `Wil je een programma voor de kunstavond donderdag ?'
De officier krult de baardeloze lippen tot een verachtelijk lachje: `Merci...
M'n buik vol van 0. en 0.'
De ander lacht fijntjes terug.
`Weet je al, dat er een schouwburgtent gebouwd zal worden voor de soldaten, een vaste, die ook na demobilisatie blijven kan?'
De officier verschiet van kleur. Hij slaat kletterend de hak tegen z'n sabel.
Heilige toorn flikkert uit z'n heldenoog: `Een schandaal, zag!... Laat ze gadverdamme dat geld gebruiken om er kogels voor te kopen!'
Ach lezer! Kon ik u toch de verheerlijkte klank, de liefde, de aanbidding uitbeelden, waarmee dat woord `kogels' wordt uitgesproken door dezulken! —
En nu laat ik m'n fantasie nog verder gaan en vertel u, dat deze officier behoort tot een kringetje van sabeldragers, die uit principe (wat?) nooit gaan
naar de lezing van een nietige korporaal, ook al is die korporaal eigenlijk
doctor in de letteren of meester in de rechten. Want voor die mensen — pardon: officieren, bestaat er geen ontwikkeling, geen geest. Voor hen bestaan
slechts — kogels en sabels. Stakkers — ze zullen er door vergaan!
Begrijpt u nu beter lezer, waarom in de schietloods op Zeeburg een soldaat
dichtte: `God schiep de mensen en de dieren, maar wie, voor den duivel,
schiep d' officieren?'
XXIII
Ik heb het altijd wel geweten, dat ik eer medelijden moest hebben dan boos
worden. 't Is moeilijk, maar als door veelvuldige ervaring je inzichten rijpen,
dan komt de zuiverheid van dit gevoel je langzamerhand onweerstaanbaar
sterk beïnvloeden. En zo kan ik nu niet anders meer dan medelijden hebben
met deze ongelukkigen. Met deze slachtoffers van dwaalbegrippen en ontzettende achterlijkheid. Met dit triestig zich-terug-leven in perioden, die
honderden jaren achter ons liggen. 0, de sukkelaars, de arme, arme verbrenen!...
De schrandere lezer heeft me reeds verstaan, nietwaar? Heeft begrepen, dat
ik hier sprak van 'officieren'...
Heel in 't begin heb ik al eens iets dergelijks gevoeld. ik heb u toen gezegd,
dat onze officier de enige was, die niet mee lijntrok, en hem daarom beklaagd. Nu zie ik, met door ondervinding gescherpte ogen, zoveel doordringender en mijn mededogen is aangegroeid tot een bijna evangelische
kracht.
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Ik heb een man gezien met grijze haren. Hij was een statige figuur, kaarsrecht en krachtig in zijn bewegingen. Z'n gang was elastisch, bijna te elastisch, wat hem af en toe deed gelijken op een haan die viezigheid aan z'n
poten heeft. Hij was hoog, erg hoog. Droeg, behalve sterren, ook nog een
balk op z'n kraag. Alleen militairen en wie het geweest zijn, beseffen, wat
dit zeggen wil.
Deze hoge militaire man, deze kranige, krasse grijsaard kwam en inspekteerde een troep. Met alziend oog. Hij begon met op te merken, dat een subaltern officier, drager van een enkel onnozel sterretje, stond te praten met
een sergeant, die een jaar of vijftien ouder was dan deze officier. Hij zag, dat
dit gesprek wel vijf minuten achtereen duurde. En was ontzet!
`Meneer!... waarover spreekt u zo lang met een sergeant?'
`Over dienstzaken...!' (De titel verzwijg ik voorzichtiglijk!)
`Meneer! ik kan me voorstellen, dat u twee minuten over dienst spreekt met
een sergeant, maar zo'n tijd!!!'
`...'t Is m'n oudste sergeant, een man, op wiens oordeel in dienstzaken ik
hoge prijs stel!'
`Kan niet schelen. Het is ontoelaatbaar, meneer! U moest beseffen, dat een
officier zo oneindig ver boven een sergeant verheven is, dat hij zich niet kan
inlaten met zo een.'
Ach!
En een der mannen had geen mooie broek genoeg aan en een ander droeg,
schandelijke arrogantie, een boord onder z'n kraag! En toen ze exerceerden,
liep de hoge man met de grijze haren achter het gelid, in volle overtuiging,
en schreeuwde: 'Een ! Twee! En! Twee!... Harder neerzetten die voeten!
De grond moet dreunen! Hand hoger aan de geweerriem!' En hij stapte en
klapte met z'n voeten op de grond, als een... ik vind helaas geen beeld. En
ten slotte verklaarde hij de officier: `Meneer, 't is dun... dun... zeer dun!'
En toen de officier protesteerde, trachtte te verklaren: `Jij moet je mond houden, als ik je aanmerkingen maak.'
Lezer, het was zo droevig. Ik had een brok in m'n keel om de grenzeloze
ellende van dit geval! Ik bedacht, dat die man misschien kinderen had, volwassen kinderen. Ik bedacht, hoe die zich zouden voelen, als ze hun vader
bezig hadden gezien. Ik bedacht, hoe andere mannen van deze leeftijd terugzien op hun werk, op hun leven en op wat ze gedaan en gedacht hebben. En
weer hoorde ik z'n scherpe stem: `Eén! Twee!' en ik zag z'n rechte benen
klinkende stappen zetten. 0, het vreselijke drama van zo'n versmeten, verloren leven, dat in z'n grijsheid geen ander belang kent dan dat van kranig
stappen, van onberispelijk tenue. De zee van troosteloze verveling, de afstomping van alle hogere dingen. Is het niet diep, niet eindeloos diep deerniswaardig ?
-
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XXIV
Kameraden van mijn sektie, daar is boosheid en verontwaardiging onder u.
En ik moet u daarover onderhouden, want het is uw gebrek aan doordenken,
uw gemis aan psychologisch inzicht, uw vreemdheid aan filosofie, die de
oorzaak is uwer ontstemdheid. Lees, kameraden, wat ik in m'n vorige aantekening schreef en pas dat toe op het geval, dat u zozeer uit uw evenwicht
stiet.
Overdenk toch het tragische van het geval voor de ander, voor de kapitein,
die u aantastte in uw gevoel van eigenwaarde. Zie de krenking van uw ijdelheid over het hoofd en verdiep u in de oorzaken van dit optreden. Tracht te
begrijpen en ril met mij. Ril van deernis.
Het was pijnlijk. Maar niet in de eerste plaats voor ons. Het was kwetsend,
kameraad-kunstschilder, daar te horen zeggen:
`Wie is die vent met al dat haar in z'n gezicht!' en zonder zelf iets te kunnen
doen, over je prachtige baard te horen onderhandelen als over een bijna veroordeelde beklaagde. Maar je hoorde, hoe de man zich beriep op een reglement van ruim honderd jaar oud, en ten slotte mag je baard dan toch blijven,
want datzelfde reglement zegt in z'n genadigheid: `snor en baard mogen
naar verkiezing gedragen worden, mits dit het gelaat des mans niet ontsiere'. Je blijft je beledigd voelen, maar denk na over het dispuut, dat gevoerd werd en heb medelijden. Toon je mens, en heb medelijden! Wees tevreden met de erkenning, dat je aan je 'dweepogen' wel zien kunt, dat je een
stuk artiest bent.
En jij, kameraad-handelsman, waarom voel je je bezwaard! Het is zo, de
scherpe tong van de instruerende kapitein heeft gezegd, dat je verdomd veel
weg had van een spekslager. En je hebt het gehoord. 't Was niet vriendelijk,
vooral niet van bedoeling. Maar alles welbeschouwd, hoe kan je van een kapitein verwachten, dat hij hoffelijk zijn zal, beleefd, tegen een doodgewone
mindere? Zijn wij het er al niet lang over eens, dat zo'n man z'n ogen gesloten heeft voor onze menselijkheid? Dat wij voor hem zijn: `materiaal' en niets
niets meer dan dat en dat alleen? Voor hem zijn wij geen journalisten of
kunstenaars, geen arbeiders of zeelui. Voor hem zijn wij geen vaders of zonen, voor hem zijn wij geen mensen ook, voor hem zijn wij materiaal, zijn wij
samen een stuk op het militaire schaakbord. Wat wou je?
En dan, waarom voel je je beledigd door de vergelijking met een spekslager?
Een spekslager is een minstens even nuttig man als jij.
Kameraden van mijn sektie, nogmaals, wees niet boos en verontwaardigd!
Bedenk met mij, door welke `smarten van satan' de mens moet zijn gegaan,
eer hij gekomen kan zijn tot dit standpunt! Bedenk wat er in een jonge mens
moet worden vernield, verminkt, uiteengescheurd, om zo te kunnen staan
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tegenover mannen, die toevallig z'n `minderen' zijn geworden! Denk u in de
toestand van dat wonderlijk ontstelde, dat gruwzaam gedenatureerde gemoed, dat geen respekt meer kent, geen waardering, geen vrees dan voor de
kraag die meer sterren en balken draagt dan de zijne.
En ban de boosheid uit uw hart, laat er alleen ruimte blijven voor een groot
en zuiverend mededogen, gesproten uit waarachtige superioriteit aan deze
beklagenswaardige superieur.
XXV
In dienst geldt de spreuk: `wie het meeste traktement verdient, die heeft
gelijk.' En daar heb ik een staaltje van beleefd, te algemeen van bediedenis
om het niet aan uw oordeel te onderwerpen. U weet, dat er een militaire
rechtspraak bestaat, waarbij één bepaald persoon de straf bepaalt? Die legt
`disciplinaire straffen' op. Logika is in zijn handelwijze gewoonlijk verre te
zoeken. Maar in de plaats daarvan treedt een persoonlijke willekeur, die deze
logika heel aardig vervangt.
In een zeker gemeen blad onder een zekere gehate rubriek had een buitengewoon hatelijk individu de draak gestoken met een paar hogere officieren, die
zich ietwat, laten we zeggen, ietwat merkwaardig hadden gedragen. De meningen over deze publikaties en derzelver mogelijkheid liepen uiteen: hoe
hoger je kwam, hoe minder waardering men er voor toonde. De zich gehoond voelende officieren zelf spuwden vuur en vlam.
Maar — tegen de feiten wisten ze niets aan te voeren. Die waren juist. `O',
zegt de burger-lezer, `dus er kwamen nog hogeren en die hebben deze opgeblazen middeleeuwers eens flink de oren gewassen?' — Heilige onnozelheid!
Nee, Nee! dat gaat bij ons anders.
De beklaagden in dit publieke proces kwamen en traden zelf als rechters op.
Wablief? Ze kwamen in hevige en niet minder rechtvaardige toorn. Want,
nietwaar, waar moet het met de wereld naar toe, als zij niet meer onschendbaar zijn? Doch, helaas, een journalist is nog onschendbaarder dan Zij. En
toch moest de woede gekoeld worden! En de woede is, nondeju, gekoeld!
Ze namen een paar verdienstelijke jonge officieren en `verwerkten' die.
Plaatsen ze over, omdat — de `inlichtingen' wel eens van hen konden zijn. In
de troep vielen plotseling zware douwen, die de mensen in hun verlof troffen. In hun verlof; het levens-elixer van de soldaat!

Dienstbelang? Integendeel, het bracht schade voor de dienst. Want het was
bij een opleiding, een maand voor het examen en de leiders werden overgeplaatst. Een der `verwerkte' luitenants was een bemind officier, die om zijn
bijzondere takt en om zijn fijn gevoel voor de toestand zeer hoog aangeschreven stond bij de ouwe landstormers. Door zijn humaan optreden en zijn grote
380

gemoedelijkheid kreeg hij van hen zonder straffen veel gedaan wat een ander
misschien met straffen niet gedaan gekregen had. Kortom, hij was een nobel
en hoogstaand mens en daarom als voorbeschikt om — verwerkt te worden
vroeg of laat. De gelegenheid was nu gunstig — in de verdraaide ogen der
`su-pe-ri-eu-ren' — en hij is verwerkt. Wij zullen hem niet vergeten!
Schade voor de dienst. Want in zijn plaats kwam een piepjong manneke, dat
zich heerlijk superieur kan aanstellen. Een officiertje, dat, och arme! de illusie heeft, dat hij in de plaats kan treden van zijn voorganger, dat hij de landstormers inderdaad zal kunnen leiden! Die dat denkt te bereiken door iemand, die een jaar of acht ouder is dan hij, terug te roepen, opnieuw rechtsomkeert te laten maken en hem stram in de houding te laten staan, om hem
toch vooral te doen voelen, hoe allerverschrikkelijkst hoog een luitenant is.
Ik heb nou weer al — medelijden met de stakker. Want ik vrees, dat-ie in de
gaten gehouden zal worden.
Dit, lezer, is nu een uitvloeisel van ons militaire strafstelsel. Dat het mogelijk maakt, dat beschuldigden optreden als rechters, en dat verdienstelijke
mannen verwerkt worden omdat ze het minste traktement verdienen. Een
opleiding wordt een maand vóór het examen in de war geschopt, en krijgt
een onervaren, beklagenswaardig jong `leider'. Loopt het mis, dan krijgt de
verwerkte de schuld, gaat het per ongeluk goed, dan krijgt de nieuwe de
eer!
En o heerlijk verschijnsel! de raad wordt rondgegeven, toch vooral niet meer in
de krant te schrijven! Is daar misschien angst voor de pers in deze liefhebberij
om de domper te hanteren? Angst, die lichtschuwheid heet?
Als ze dan maar goed bedenken dat wij — niet lichtschuw zijn. Integendeel!
Misschien beginnen we nu pas goed!
XXVI
Waarde Redaktie,
Weet je, dat gedeeltelijk door jullie schuld iemand een ongenadig pak op z'n
ziel gekregen heeft? Nee? Nou, 't is zo en ik moet eerlijk zeggen, dat ik het
onaangenaam en onverantwoordelijk van jullie vind. Laat ik je vertellen,
hoe dat zit. (Ik voel me zelf ook een beetje schuldig!)
Daar is in zekere kazerne een zeker iemand, die wel eens schrijft, romans en
meer zulke flauwiteiten. Die man wordt dientengevolge door z'n kameraads
aangezien voor de schrijver van deze notities. En hij laat zich dat niet onverdienstelijk aanleunen. Edoch — hoogmoed komt voor de val!
Naar aanleiding van verschillende rumoerige gebeurtenissen, die weer hun
oorzaak vonden in mijn onschuldige militaire onthullingen, hadden een heel
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men. 't Was een soort uitbarsting van boosheid, die geen andere manier
vond om zich te koelen. En gnuivend hebben jullie natuurlijk de hele serie
abonnementen geboekt. Ik ken jullie. Maar... die mensen verlangen waar
voor hun geld. Iedere avond werpen ze zich als ware wilden op de krant en
spieden naar de bekende rubriek. Ze verwachten er al hun grieven, al hun
haat, al hun verdriet in uitgedrukt te vinden, op de wijze zoals jullie bescheiden dienaar dat gewoon is in te pikken.
En nou zijn ze al een hele week in hun diepste verlangens teleurgesteld. Elke
avond zoeken ze tevergeefs en elke avond wordt hun gebrul van teleurstelling dreigender en boosaardiger.
En van avond is het spaak gelopen. Ze schreeuwden, dat ze zich niet langer
lieten bestelen, dat ze 't verdomden om zich nog langer te laten belatafelen
en hun goeie geld weg te smijten voor niks. En hun woede keerde zich van
zelf tegen de man die ze aanzien voor de dader van deze buitensporigheden.
Toen-ie thuis kwam, argeloos, glimlachend met z'n air van populaire verschijning, werd-ie ontvangen met hoon-gebrul; wasblikken en veldflessen
vlogen hem om en zelfs tegen z'n oren. Ze hebben 'm gejonast, gegortzakt,
onder de kribben doorgehaald en hem helemaal natgegooid. Nou ligt-ie
bibberend en van pijn steunend onder de wol en ik, die op m'n `bed' deze
brief aan jullie zit te schrijven, ik voel me niets plezierig. Want eerlijk gezegd, heb ik meegeschreeuwd, meegejonast en ook met water gesmeten.
Dat moest ik wel doen om m'n onschuld te demonstreren. Maar prettig
vond ik het niet.
En dat is allemaal jullie schuld. Waarom plaats je niet meer notities ? Je weet
niet, wat een gevaarlijk soort lui die Bosboomse landstormers zijn! Wees in
godsnaam barmhartig en plaats meer notities! Want waarachtig, ze vermoorden de vent nog es!
En dat zou me vrij koud laten, want een romanschrijver meer of minder, dat
is niks erg. Maar daarna? Als-ie gemold is'? Dan gaan de notities door met
verschijnen en zal dan de verdenking niet op mij vallen? Ik ril bij de gedachte!
Als je dus prijs stelt op m'n medewerking, verzeker dan m'n onschendbaarheid en laat de dingen niet zo lang meer liggen. Want het is werkelijk levensgevaarlijk.
Met de allerhartelijkste groeten, jullie trouwe
Frank van Waes
XXVII

Laatst beschreef ik een nacht, die niet van humor en vrolijkheid ontbloot
was. Er zijn echter ook andere, minder plezierige nachten, waartegen zelfs
de sterkste humor niet bestand is.
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Je hebt een zware dag achter de rug. Je bent moe en een onbehoorlijk aantal
van je spieren herinneren je in pijnlijke stijfheid aan hun bestaan. Het avond
saai verlopen. Niemand had veel lust tot grappen maken en onge--apelis
woon stil is de een na de ander onder de wol gekropen. Een enkele probeert
af en toe, de boel aan de gang te krijgen, maar het gaat hem niet af en er is
geen stemming voor. Het blijft stil. De lampen gaan uit en door de duisternis van de zaal kijk je in de schemerige hoek naar een venster. Er staan wat
sterren stil te schijnen aan een nevelzilverige lucht, ze twinkelen niet vrolijk
en lustig, ze staan maar melancholiek te kwijnen, als bleke bloemetjes in een
dauwig veld. In die donkere ruimte komen geluiden naar je toe, die allengs
je stemming versomberen. Regelmatige ademhalingen van reeds slapende
makkers, geritsel van stro, als iemand zich omkeert, zware zuchten van
mensen die ook niet in slaap kunnen komen. Een eind van je af hoest er een,
rauw en pijnlijk. Arme kerel, denk je, die heeft het lelijk beet... Wat hoest
die rampzalige.., of z'n borst scheurt. Je weet wie het is... een getrouwde
landstormer, een weemoedig type, nog al zwak. Stel je voor, dat 't mis
loopt! 0, de arme bliksem... ver van z'n gezin af in deze koude, vreemde
omgeving...
Kwam de slaap nu maar! Zie, de sterren zijn al een eind verschoven.De tijd
gaat langzaam... Hoeveel uren zouden er al om zijn? Wat zucht die vent
daar ginder tragisch. Waar zou die aan liggen denken? Zeker ook aan z'n
thuis... net als je zelf doet. Krankzinnig toch... Daar lig je nou allemaal, en
allemaal heb je een thuis achtergelaten, een vriendelijk, prettig thuis, waar
geen dwang was en geen ruwheid, waar je nuttig werk deed, en dat ligt nu
stil en je gezin mist je, mist je wanhopig, en zelf lig je hier in die bedroefde
omgeving en al de dagen, die nog komen moeten, zullen lang zijn en troosteloos vervelend.
Dan, in eens, richt je je verschrikt op. Wat is dat voor een naargeestig geluid? Ah, daar snurkt iemand. Gelukkige, die slaapt... En als bij afspraak
komen snurkgeluiden van andere plaatsen op grommen. Je zou je kunnen ver
dat ergens vreemde, opgesloten beesten bromden. Maar die ene,-beldn,
die verschrikkelijke snurker, die gromt niet, die maakt een benauwd snerpend geluid... of er een zaag over een spijker getrokken wordt. Ellendig,
wat een benauwd gereutel wordt het nu. Zou hij iets schelen? Is het wel
snurken? Ah, daar draait ie zich om, met een dof gebrom. Hij wordt stil en de
anderen snurken gelukkig zachter, gemoedelijker, gezonder. Zo kun je mis schien toch in slaap komen.
Willen maar! En de slaap komt niet. De melancholische gedachten keren terug, zwaarder, triester, en een eindeloos medelijden met je zelf stijgt als een
langzaam aandeinende golf in je op. Dan, in eens, begint die ontzettende
kerel weer te snurken, hij knort, zaagt, reutelt, kreunt, rochelt, benauwd en
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al benauwder... zou hij sterven? Je vliegt je bed uit, strompelt op de tast
naar hem toe en trekt hem aan z'n been. Hij wordt wakker, vraagt slaperig
wat er is... wordt kwaad en vloekt. Maar hij snurkt niet meer, goddank.
Dan ga je weer terug, kruipt opnieuw onder je deken. 't Is warm en de
slaap blijft verre van je. Eindelijk dommel je in... maar in je slaap hoor je nog
het benauwde, reutelende snurken. En als de trompet je wakker schettert,
denk je, dat je geen vijf minuten geslapen hebt.
Dat zijn slechte nachten.
XXVIII
De landstormers van 1918 zijn in de verte te herkennen. Ze zien er ontoonbaar slachtofferachtig uit. Met infame wellust demonstreren ze hun rampzaligheid en, ze zijn zeker van hun sukses: heel Nederland heeft medelijden
met de armen. Ze laten baarden groeien; ze dragen onredelijk lange en dikke
snorren; ze zijn groot en zwaar-uitgegroeid; ze kweken opzettelijk zorglijke
trekken in d'r tanige gezichten; ze spreken bij voorkeur over hun gezin, dat
immer met afschuwelijk veel kinderen gezegend is; ze hebben zieke vrouwen in menigte en ze klagen zo hartverscheurend, dat er al vele kompagnieskommandanten mal geworden zijn van narigheid. Eens heb ik een hoge officier in arren moede en met een furieus handgebaar horen verklaren, dat Bosboom zijn val, en meer dan dat, verdiend had, met deze ellendelingen in ons
onvergelijkelijk leger in te voeren. De lichting acht werkt als een gif in de
gelederen. Ze sturen alles in de war, en als ze uitgescholden worden, rechtvaardigen ze zich met een edel gebaar: `ik ben van landstorm acht... ik denk
te veel an me zoveel kinderen luit'...' Wat moet je daartegen beginnen?
Men is ietwat bang voor de landstormers van 19o8. Let eens op de houding
van een jong luitenant tegenover zo'n zwaargesnord individu, en vermei u
in de onzekerheid van de meerdere en in het onverschillig gevoel van eigenwaarde des landstormers.
Stel u voor een troep soldaten. De geweren staan aan rotten. Een heuse
overste loopt langs de geweren en ziet er een, dat vies en stoffig, z'n meester
een honend getuigenis van slordigheid is. De overste haalt een smetteloos
witte zakdoek te voorschijn, hult die om z'n zacht-rose aristokratische wijsvinger en — veegt over de loop van het wapen. Nieuwsgierige soldaten sluipen naderbij, zien met kennelijk genoegen de weemoedige blik van de overste naar de afgrijselijk bevlekte zakdoek. Ernstig geval.
`De drager van dit geweer!' dondert des overstes stem.
`Present, overste!' Een enorme korporaal, breed en met angstig dikke knevels, springt naar voren. De overste aarzelt. Dan zegt-ie iets zachtmoediger:
`Wat ben je voor een vuilpoets, korporaal?'
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`Ik ben van de lichting acht, overste', antwoordt de korporaal, zwaar beledigd. Men ziet de overste lichtelijk verbleken. Wat nu? Echter, hij heeft A
gezegd, dient dus ook B te zeggen. Hij krijgt een lumineuze inval, zal een
pedagogische straf opleggen.
`Korporaal, geef jij tegenover mij theorie over het geweer, net alsof je voor
rekruten staat. Over het onderhoud van het geweer.'
Soldaten grinniken. Kapitein kijkt angstig, overste triumfeert! De korporaal, ontaard kalm, neemt het geweer en steekt van wal, spreekt de overste
aan: `Zie je, jó, da's nou een spuit. Die mot je altijd keurig in orde houen,
doe je met een klodder geweervet en een ouwe lap. Maar wees nou nooit zo
kafferachtig, om met een witte zakdoek de loop af te vegen onder een mars,
want dan veeg je mét 't stof ook 't vet er af en as 't dan gaat regenen, roest
je spuit en dan krijg je nog een douw op de koop toe...'
Hij zei nog meer, maar dat was onverstaanbaar. De overste, vol ontzetting,
sprakeloos, verslagen, was weggelopen, de soldaten stonden stuipachtig te
lachen, de kapitein was lijkbleek achter de overste aangestrompeld. Alleen
de landstormplichtige korporaal bleef bedaard.
0, die landstorm acht! Die liederlijke lichting Bosboom!
XXIX
Ik hou bar van onze taal. En met de dag wordt ze me dierbaarder. Ze is zo
bloemig als een aardappel van voor de distributie en rijk als Kruller; ze is zo
buigzaam als de ruggen der Patrimoniumse mannen-broeders, en ze is sterk
als Treub; ze is vernuftig als een kettinghandelaar en stoutmoedig als een
smokkelaar; ze is wispelturig en geslepen als de eerste minister van een cabinet d'affaires en speels is ze als Posthuma.
Dit alles bedacht ik, toen ik in de trein een soldaat uit het veldleger een verhaal hoorde doen aan een korporaal, die tegenover hem zat. Ik heb die man
en z'n taal bewonderd en ik heb me verbaasd bij de ontdekking, dat hij toch
Hollands sprak. Dr. Van Ginneken mag z'n `soldatentaal' wel spoedig opnieuw samenstellen en aanvullen en ik wou hem daarbij gaarne van dienst
zijn. Dies zal ik het verhaal van de veldsoldaat zo trouw mogelijk opschrijven. Kon ik de goedig-ruwe, schor-onverschillige toon ook weergeven, mijn
realisme zoude de werkelijkheid op een druppel gelijken.
`Chod-keleira, brigges, 'k hè-me eige wild gelachen! Die overste van ons,
da's een dalver, man, die deelt ze op straat uit, onder uit de zak. Klopt-ie je
met ze rijzwiepie op je mouw en vraagt: `Wat is tat?' Nou, je knojemt effe
en je zegt ijskoud: `Stof overste'. `Nee', zeit de dajakker, `da's acht nachies
pelisiekamer'. En je ken ze geniete, hoor! Ze noemen 'em `de god van Walcheren'. De of'cieren knijpen 'em as de ziekte, brigges, en iedereen. Komt-ie
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verlede 'n jonge van onze sektie tege en houdt-ie 'em an. Dat was zo'n halve
dooie, zo'n echt driemaal-overgenaaid-boereboterhammezakkie. `Wie ben
ik?' vraagt ie. De jonge snapt er geen pleuris vanen zeit: `Overste Die-endie'.
`Nee', blaft de sodeju, `da bedoel 'k nie. Wie ben ik ?' De jonge bout haast in
ze broek. `De rezimentskommedant'. `Bedoel ik niet! Hoe noeme ze me?'
De schijtlijster het 'et lef niet om d'r mee voor de draad te komme. `Dat weet
ik nie, overste!' Begint me die lazerstraal te vloeke, brigges, te vloeke. Die
jonge schrikt z'n eige de pokke en zeit op 't lest: `De god van Walcheren'!
`Net zo'! roept die keleiralijer, `en jij heb vijf nachies, omdá je me niet dalijk
antwoordt'. Is tat effe een lollige pot stront? Maar nou probeert-ie mijn ook
te linke. Houdt-ie mijn gisteren an en vraagt -ie an mijn ook: `Wie ben ik?'
Maar ik denk bij me eige: `Je zei met mijn de kachel niet anmake, vader, mot
je vroeger van je strooizak komme', en ik zeg met 'n stalen smoel: `De god
van Walcheren, overste'. Nee, laat me die rotzak nou beginnen te lachen!
`Mooi zo', zeit-ie, `jij ben een flinke jonge! Je hebt drie dage extra-verlof'.
Is-t-ie jofel? 'k Heb van morgen al vroeg de biggels genomen en ik gaan
,toch fijn met drie dik na me kalletje toe, wat? Ja, brigges, 't is een rare
schuiver, die vrijer, en je mot voor 'm oppassen, want hij zou je altijd helpen,
al was 't naar de verdommenis... Hebbe jullie goeie pottazie in Limburg?...
of is 'et ook van da teringvreten?'
Is ie niet prachtig, lezer, deze monoloog? En krijg je geen respekt voor je
taal, die je hier voor je ziet onder alweer een nieuw aspekt? En zo zijn d'r
nog heel wat nog-meer-tekenende woorden en uitdrukkingen, die ik niet
heb durven reproduceren uit vrees, je oren te kwetsen. Je wekelijke burgeroortjes...
XXX
Nee, die gevechtsoefeningen met losse patronen, die willen me maar niet
aanstaan. Het is heel aardig, dat zal ik niet ontkennen. Het is een alleraardigst spelletje en ik voel me weer twaalf jaar, als ik er mee bezig ben, maar
het is niet dat, zie je. Het is precies of je weer met je kameraadjes van vroeger `rovertje' speelt in 't bos, het is te appreciëren als een buitengewoon gezonde en opwindende sport, maar er ontbreekt iets aan: je kunt nooit tot een
goed resultaat komen. Dat is mijn grief. En daar zou best iets aan te doen
zijn.
Vandaag bijvoorbeeld moesten de mannen van onze sektie een versterkt
punt overrompelen, dat bewaakt werd door een zwakke wacht. Dat punt
was moeilijk te vinden, verborgen als het lag tussen dichte bossen. We zouden er in drie afdelingen heen trekken en elk aan een kant om elf uur precies
een aanval doen. Het zou zo snel gebeuren, dat de vijand zelfs geen tijd had
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om versterking te zenden. Maar natuurlijk liep dat al mis: de vijand had een
uur voor de aanval al om versterking gestuurd en alzo werd onze midden
-groep
onderweg verrast en gevangen genomen.
Wij overigen slopen van twee kanten op de wacht aan. Daar zagen we in
eens naast de weg, op vijftig meter voor ons uit, een post zitten en de aanvoerder van de vijand, een luitenant, stond kalm met hem te praten. Drie
van onze mannetjes namen de twee op de korrel en: pang! pang! pang!, daar
knalden drie `losse flodders' tegelijk los. Daarmee waren en post én luit'
naar de weerga, zou je zo zeggen? Mis, poes! De post kroop in het hakhout
en schoot terug, de luit' keerde zich om en wandelde kalm naar de wacht
terug, stoorde zich er volstrekt niet aan, dat hij in de rug met kogels doorzeefd werd.
Toen trokken wij zachtjes aan vooruit. Een eind verder werd een dubbelpost
overrompeld, wou zich niet overgeven en werd alzo neergeschoten. Maar de
mannetjesputters kregen hevige ruzie, beweerden elk van hun kant, dat ze
nog levend waren en het eerst geschoten hadden en — roef! daar smeerden de
lijken 'em met buitengewone vaardigheid, terug naar de wacht.
En de wacht kwam in 't geweer. Wij stelden ons `in tirailleurlinie' over de
weg en vuurden op de vijand. Deze kreeg versterking en rukte al vurende
voorwaarts. Maar wij zaten mooi verdekt opgesteld en hadden een prachtig
gezicht op de naderende schutters, pikten ze een voor een weg. Waaraan ze
zich echter niet stoorden. Zelfs beval hun kommandant: 'Attakkeren!' en
daar stoof de bende op ons in, met gevelde bajonet!
De nood was op 't hoogst gestegen, maar nu was ook redding nabij! Onze
derde groep was omgetrokken en kwam juist op tijd in aktie, onzichtbaar
achter een bosrand. Daar begon plotseling een overweldigend snelvuur te
kraken en een grote verlichting kwam over ons, die lelijk in de piepzak
zaten.
Maar... de onversaagde vijand stoof met krankzinnige doodsverachting
achter de schreeuwende luit' aan en liep onder daverende `hoera's' dwars
door z'n eigen (veronderstelde) prikkeldraadversperringen (die wij niet
mochten passeren!) op ons af en — nam ons allemaal gevangen.
En toen verklaarde de luit' dat zijn afdeling het gewonnen had. En al ons
gemopper hielp niks, want onze kommandant droeg enkel maar strepen. De
luit' gaf daarop heel langdurig theorie over onze 'taktische fouten', maar hij
heeft ons nochtans niet overtuigd.
Zie je, dat doet nou m'n soldatenhart zeer. Dat kan ik niet verkroppen. Dat
is m'n eer te na. Wat bliksem, je loopt toch niet voor niks het vuur uit je
sloffen! Je bent niet voor niks slim en krijgshaftig. Dit is flauwe kul! zo kun
je het altijd winnen!
ik weet het beter. Laat ze ons eens scherpe patronen in onze tassen geven en
-
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laat ze dan nog eens opkomen, de opscheppers, dan zullen we ze wel mores
leren.
Dit, vreedzame lezer, is de algemene opvatting, van alle verliezende partijen
bij gevechtsoefeningen met losse flodders.
XXXY
Zo'n zondag is nu een zeer uitzonderlijk aangenaam iets. Vroeger was de
zondag ook wel prettig, maar heel anders. Dan ging je die dag besteden, en
wel-besteden, met luieren, met bewust luieren, zalig in de overtuiging, dat
je dit na zes dagen werken nu wel doen mocht. Dat was vroeger, in die lang
verleden tijd, dat je nog werken mocht, nuttig zijn en leven. Vreselijk lang
geleden, zo lang, datje herinneringen al heel, heel vaag beginnen te worden.
Iemand uit de burgermaatschappij beweert natuurlijk, dat het maar enkele
maanden geleden is, dus nog zeer kort. Maar die iemand is in z'n trage
sleurgangetje doorgesukkeld, hij is niet gegaan door de poort, waarboven in
veldgrauwe letters geschreven staat: `Laat alle hoop varen, gij, die hier binnentreedt'. Hij heeft niet geëxerceerd onder de barnende liefkozing van de
verfoeilijke Entoszon, hij heeft zich niet verdiept in de zware en ontzettend
moeilijk te doorgronden filosofie van de rangen en graden met hun hogere
sterrenkunde; hij heeft niet het leven om zich heen voelen en zien wegglijden en zich teruggevonden in een grondeloze, grenzeloze duisternis van
domheid, verwatenheid en bekrompenheid...
Enfin, voor ons is alles veranderd, sinds onheugelijke tijden.
En nu zo'n zondag. Zo'n rare, onwezenlijke zondag. Als je opstaat — op een
menselijk uur — voel je 't al: `ik mag vandaag wat doen, wat werk doen'. Dat
is iets zo verbazingwekkends, dat je uren lang van pure verwondering toch
niks doet. Maar dan begin je. Eerst voel je een moeillijkheid-van-ongewoonte, maar allengs gaat het vlotten en stillekes werk je door, rustig, gelijkma
niet geschokt door allerlei buitensporig onmoderne, hatelijke kwellin--tig,.
gen. En als je eindelijk moe bent, zo lekker, degelijk moe, met zo'n behaaglijke, zelfvoldane vermoeidheid, dan steek je een extra fijne sigaar op, strekt
je extra lui uit en gaat extra bewust aan 't overwegen.
Je overweegt, wat zo'n week in dienst voor al de mensen, die er in zitten,
betekent. Je bedenkt, wat een enorme hoeveelheid kracht -tot-daden er is
opgeslokt door het lamzalige drillen op het dorre, stoffige, gloeiende Entosterrein. Je rekent uit, wat de timmerman, die naast je ligt, in al die nu verprutste, vergooide dagen voor nuttige dingen had kunnen maken. En de
smid, en de loodgieter. En hoeveel gezichten die barbier had kunnen reinigen van hun vies-aangewassen haargroei. En de student van de naburige
sektie, hoe die weer een stap dichter bij zijn doel was gekomen, terwijl hij nu
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elke dag twee stappen terug doet. En hoe de schoolmeester die z'n volle
traktement krijgt, z'n leerlingen weer wat behoorlijks had kunnen bijbrengen in de dagen, die hij nu in enorme lijntrekkerij verklungelt. En in de andere sektie naast ons schijnt een schrijver te huizen, die een paar veelbesproken boeken op z'n naam heeft staan, en die nu geen pen kan zien, zonder onpasselijk te worden, zo moei is ie om vier uur. En al de anderen, de
hele kompie, wat al die negen-en-twintig jarigen samen in die lange maanden voor de samenleving hadden kunnen doen en zijn, allen in onderlinge
samenwerking, de arbeiders en de intellektuelen, de sterke handen en de
knappe koppen. Hoeveel tafels, stoelen, huizen en wegen, schilderijen en
mooie bladzijden litteratuur dat bij elkaar uitmaakt. Je tracht je daar zo
enigszins een idee van te vormen, maar je blijft natuurlijk ver en ver beneden de werkelijkheid.
't Zouden trieste gedachten kunnen worden — als 't geen zondagavond was,
en men niet uitrustte van heuse, echte arbeid...
XXXII
Vergeet de tijd, verleer het denken,
Verander nooit je schapesnuit,
Laat je van elke os maar krenken,
En als hij stoot, blaat hem niet uit...
Ziehier de raad, die een Zwitsers generaal Pan deze tijd aan de mindere soldaat geeft. Hij citeert deze raad uit zijn eigen rekrutentijd, en de N.R.Ct.,
die het ons oververtelt, schrijft er achter: 'Demokratisch klinkt dat niet'. Ik
glimlachte, toen ik dat las. Demokratie en militairisme... hem! Een generaal — een demokraat! 0 jerum! Ik dacht aan generaal Van Heutsz...
`Vergeet de tijd', zegt de generaal. Dat is volkomen rationeel, maar ook even
volkomen krankzinnig. Dat is tegen Duitsland zeggen: `Vergeet, dat Engeland er is'. Een goede raad ongetwijfeld, maar een weinig onuitvoerbaar.
Want de tijd, mijne geliefden, dat is de ergste, de meest taaie en onmeedogende vijand van de soldaat. En die vijand moet en zal verslagen worden, gedood, verminkt, verscheurd. Het is moeilijk, maar het moet. En vereend van
zin trekt de legerorganisatie met moed, beleid en trouw op de tijd los en
doodt hem. Maar de tijd, helaas, is onsterfelijk en je moet elke dag weer opnieuw beginnen. Evenwel, men versaagt niet. Men strijdt, men worstelt
wanhopig en soms wint men het heel aardig.
Dat gaat dan b.v. zo: we leren knielen, dat wil zeggen in geknielde houding
zitten, zo, datje eigenlijk zit op de hiel van de rechtervoet. Iedereen kan dat.
Mijn zoontje van twee jaar doet het elke dag vijftigmaal en niemand heeft
389

het hem geleerd. Maar wij, die soldaten zijn, leren knielen, elke dag één of
tweemaal drie kwartier. En nu, na veertien dagen zwoegens, zijn we vandaag werkelijk zover gekomen, dat we op de hiel zitten, echt zitten. Nog wel
na drie achtereenvolgende kommando's, maar we zitten toch. In veertien
volle dagen geleerd. Wat? Is die tijd deskundig afgemaakt of niet?
Of zo: de vloer van de loods moet gerepareerd worden. Daarvoor moeten de
kribben, de kisten en koffers, de hele santekraam naar buiten. Dat eist, laten
we zeggen, drie kwartier. 's Avonds moeten de kribben, de kisten en de rest
weer naar binnen. Maar — aan de vloer is niks gedaan. De volgende dag,
zelfde spel. Zelfde resultaat. Derde dag, onvergeeflijke flater van een of andere plichtvergeten kommandant: de kribben blijven staan, er komen wat
timmerlui, en die herstellen de vloer, zo maar, doodeenvoudig terwijl alles
op zijn plaats blijft. Deze dag is, van militair standpunt uit beschouwd, verloren, verknoeid. Wat donder, niewaar?
Of je marcheert naar het badhuis, met de kennelijke bedoeling om te gaan
baden. Maar bij het badhuis ga je even in de schaduw liggen, verzamelt
dan weer, maakt astebliksem rechtsomkeert en marcheert terug naar de
loods, om de dag daarna opnieuw uit te gaan om te baden. Is dat geraffineerd of niet?
Maar je bewaart je goed humeur, hè!
XXXIII
We zijn wel eens erg flauw, wij ouwe landstormers van 1908, wij Bosboomse
slachtoffers van een verkeerd stelsel. Och, we zijn nu zowat allemaal bezig
ons kostbare dertigste levensjaar in straatslijperij en nietsnuttig gelanterfant te verdoen en waarachtig, ze hebben gelijk, onze jongere meerderen,
we stellen ons vaak aan als kinderachtige schooljongens. En het ergste is, dat
ze ons dat kwalijk nemen! Want dat gaat niet aan, nietwaar? Zeg zelf, of dat
eerlijk is: door sterke drang roepen ze omstandigheden in het leven, die ons
terugvoeren tot een staat van onmondige afhankelijkheid, gelijk aan die van
onze schooljaren. (Want laat ik dat tussen haakjes even vastlegen: het leger
is eigenlijk geen instelling waar men rekening houdt met de leeftijd van de
er toe behorenden; het is welbeschouwd een allermiserabelst soort van
school voor grote mensen, een bewaarschool voor grote mensen. En de
meesters verstaan er van alles, behalve de kunde van de pedagoog — die ze
allereerst nodig hadden!!!) Ze roepen dus met kracht en geweld de in
stinkten in ons wakker, die ons drijven tot kwajongensstreken en als we
die dan werkelijk ook uithalen, worden we ervoor gestraft, omdat we — grote
mensen zijn. Nietwaar, u is het met mij eens, dat dat niet eerlijk is. Of tenminste is het niet helemaal netjes. Als je een troepje mannen dronken voert,
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moet je er niet over klagen, dat ze de ruiten bij je stuk slaan. En zeker ze er
niet voor straffen.
Ach ja, we zijn wel eens erg kinderachtig. En dat we het niet netjes vinden,
daarvoor gestraft te worden, zie, dat is een psychologisch verschijnsel, dat
het begrip onzer `strafopleggers' verre te boven gaat.
De troep is uitgerukt voor een mars, en vreedzaam stappen de ouderlingen
van het Nederlandse leger de wegen langs. Na een klein uur beginnen ze
rond te kijken, of er nog niet gerust wordt, maar om de een of andere reden
blijven ze doormarcheren. Dat is tegen de goede gewoonte, en net als schooljongens, die het klokje van vieren gehoord hebben en nog niet weg mogen,
worden ze korzelig en ruzie-achtig. Maar dan komt toch na een kwartiertje
het kommando: `rust'. Evenwel, juist als ze de geweren aan rotten zullen
zetten, schiet een hogere bevelvoerder op de onze af en verbiedt hem daar te
rusten, omdat anders zijn oefening in de war loopt. Dat is z'n goed recht.
Maar de kribbige landstormers kuchen betekenisvol en glimlachen honend.
Hetgeen de vreemde kommandant aanleiding geeft uit te varen en zeer on..
heuse dingen over de troep te verkondigen. Daarna: `Voorwaarts — mars! In
't gelid — vrij!' En als bij afspraak stijgt uit de gelederen het gezang op:
Wij lenen vrij, wij lenen blij
Op Neerlands dierb'ren grond!

En dit bracht de geplaagde vreemde bevelhebber tot ware woede. Ik, met
m'n landstormgemoedelijkheid, begrijp dat volkomen, en ik neem het hem
niet kwalijk. Maar waarom begrijpen ze nou van de andere kant ons ook
niet? Waarom glimlachen ze niet en vergeven het ons, als zijnde het werkelijke gevolg van hun eigen dierbare legersysteem?
Neen, ze lachen niet! Ze maken rapport en heel de troep wordt gestraft met
`inhouding van gunsten'. Nu krijgen de dertigjarige jongens geen avondpermissie meer. Ze moeten om kwart voor tien onder de wol en ze krijgen geen
pasje meer om 's zaterdags met de fiets of de trein naar huis te gaan. Zo worden ze al meer en meer tot kinderen teruggedrongen en -als ze kinderachtig
doen!...
XXXIV
Als je zo eens bedenkt, welke macht een officier kan uitoefenen over z'n
minderen — ik haal als voorbeeld even aan het geval van onze arme kameraad A. M. de Jong — dan moet je wel tot de konklusie komen, dat in de
allereerste plaats van die mensen gevergd wordt, dat zij zedelijk zeer hoog,
om niet te zeggen: onaantastbaar staan. Nog meer dan op allerlei kundighe391

den en knapheden moest er op gelet worden, dat het mannen zijn van een
zeer hoog moreel gehalte. Want anders sluit je de gevallen niet uit, die ik
even naar voren moet brengen en door het publiek laten berechten. Het spijt
me, dat dit tegen de krijgstucht is, maar de levenstucht eist het.
Het is al een beetje schandalig, niewaar, als de politie je dronken uit de goot
opraapt en in laveloze toestand naar het bureau moet brengen. En het is beroerd en nog schandaliger, als die zelfde politie je verbaliseert en dit ter
kennis van je superieuren brengt. En het is eigenlijk nog schandaliger, als je
dit overkomt vlak voor je promotie tot eerste luitenant. Maar het allerschandaligste is toch, dat die bevordering dan toch kalmpjes doorgaat, wat?
Daarmee is evenwel het toppunt van schandaligheid nog lang niet bereikt.
Dit toppunt nadert een beetje een ander geval, dat ik me, zonder hoge goedkeuring weliswaar, permitteer te vertellen.
Twee gemene soldaten zijn op sjouw geweest en hebben werkelijk dikwijls
naar de bodem van hun glaasje gekeken. Ze zongen en zwaaiden nogal en
werden door een agent bekeurd. Zorgeloos evenwel zwaaien ze verder, de
stad uit, naar hun kamp. Onderweg horen ze aan de slootkant een zonderling steunen. Ze gaan er op af, buigen wankelend over wat daar ligt, en komen tot de ontdekking, dat het een kapitein is, die met fiets en al omgekieperd en meteen in slaap gevallen is, de benen sierlijk afhangend in het modderige water. 't Was hun eigen kompagnieskommandant, dus namen ze hem
na enig beraad onder hun sterke, joviale armen en gedrieën zwalkten ze nu
het kamp binnen. De kapitein werd in de officierenbarak geloodsd en de bezopen soldaten zwabberden naar hun strozak. Aardig geval, hè? Geestig
wel! Maar 't wordt nog veel aardiger!
Volgende middag.
De twee zuipschuiten van soldaten worden op rapport geroepen bij hun
kompagnieskommandant, komen gnuivend binnen, met blikken van ver
groot zou de fooi zijn? Kapitein, met blauwomwalde-standhouig.He
ogen, kijkt waterig, maar streng. Zegt, met ietwat schorre stem: `Ik heb
hier van jullie een rapport wegens openbare dronkenschap. Ik straf jullie
voor dat smerig feit allebei met acht dagen politiekamer. Afmars!'
Wat? Is dat de orde handhaven, of niet? Is dat verstand tonen van krijgstucht of niet? En wat een pijnlijke zorg voor de moraliteit van de soldaat!
XXXV
Een kantine is een lustige instelling. Daar amuseert zich de soldaat en koopt
de zaken, waaraan zijn krijgsmanshart behoefte heeft, als daar zijn: thee,
kwatta, sigaretten, koek, bier, melk, fosko, krakelingen, knopen, kurken,
tabak, enz., enz. Op zichzelf is zo'n kantine niet gezellig, ondanks de won392

derlijke stellages met groen laken overdekt, die men er voor biljarts uitgeeft. 't Is meest een holle, kale ruimte. Je kunt er zeker van zijn, dat er een
piano staat, die minstens om de drie toetsen geluid geeft. Gezellig is het er
inderdaad niet, maar wij maken het gezellig, als we daar zin in hebben. Dan
daveren de wanden eenvoudig van de gezelligheid!
Och, er zijn wel aardige, karakteristieke dingen in een kantine. Onvergetelijk is bijvoorbeeld het lepeltje op de toonbank. Dat is een lepeltje om je
thee mee te roeren, of welke andere drank met suiker je ook gebruikt. En
dat onvergelijkelijke lepeltje zit vastgeklonken aan een ketting. Het is als 't
ware een voortdurende provoostarrestant en zit steeds geboeid. 't Is geen
mooi lepeltje, niet eens van zilver. 't Ziet er nogal vies uit en helemaal niet
begerenswaardig. Maar toch is het vastgeklonken aan de toonbank, want
de soldaat heeft uit oeroude tijden nog de neiging overgehouden om niets te
laten liggen dan wat te heet en te zwaar is. En als je nou in de kantine komt
en je ziet daar dat vastgeklonken • lepeltje, dat onaanzienlijke, vieze ding,
waaraan fosko en thee, koffie en melk en suiker gekleefd zitten, dan kan je
soms in eens aan 't piekeren slaan: `hoe zou ik dat ding kunnen ratsen!'
Je loert of er op gelet wordt en je draait en trekt eens aan het kettinkje,
maar het is erg stevig en het verveelt je gauw. Maar toch is telkens het smerige, waardeloze lepeltje verdwenen. Dat komt, omdat het aan de ketting
ligt.
Ja, de kantine is een lustige instelling. En winstgevend in hoge mate. De
meeste kantines worden verhuurd aan een zekere maatschappij, die een
paar honderd procent winst maakt volgens schatting. Allemaal van de
twintig centen daags van Jan de Soldaat.
Andere kantines zijn in eigen beheer van de kompagnie en dan komt de
winst in de kompagnieskas en de soldaten zien er zo af en toe een paar centen van terug. Bijvoorbeeld op Koninginneverjaardag als ze een bonnetje
krijgen van acht centen of zo.
En dan gebeuren er met zo'n kantine van die echt militaire dingen. Eens bijvoorbeeld kostte een flesje melk 71 cent. Maar de bediende had kwasi nooit
halve centjes om terug te geven. Van een dubbeltje kreeg je twee centen terug. En nam je er twee, en gaf je twee dubbeltjes, dan lei de soldaat met het
gestreepte buisje ijskoud vier centen voor je neer, of liever: smeet ze je van
verre toe. Tot er ruzie kwam. Er was er een afgekeurd en die had een hele
mand flesjes bier voor de kameraden apart laten zetten. En betaald. Maar de
helft kreeg z'n bier niet, want `per vergissing' waren er flesjes uit de mand
aan anderen verkocht. Ruzie, schelden, vloeken. En ten slotte naar de luitenant en geklaagd. Toen kwam ook het beruchte halve centje ter sprake. (Er
werden ongeveer 200 flesjes melk per dag verkocht, wat een gulden per dag
gestolen was!)
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De luitenant zou er een eind aan maken, vond het een schandaal dat stelselmatig dit halve centje gekonfiskeerd werd. Stoof op de kantine af.
En maakte er in eens een eind aan.
Radikaal. Krijgstuchtelijk.
Van dat ogenblik nl. kostte de melk.., acht cent per flesje...
XXXVI
Lezer, ik vrees, dat ik u ga verschrikken. Ik vrees met groten vreze, dat het
geheim, waarop ik doel, u met schrik zal slaan. En ik heb dan ook eerlijk er
over nagedacht, of ik u dit griezelige geheim wel zou onthullen, zoals de
prijzenswaardige gewoonte is van alle mensen, die met een geheim rondlopen. Enerzijds ben ik bang voor de gevolgen van mijn openbaring (ik voorzie
nachtmerries bij m'n rustige burger-lezers) en aan de andere kant vind ik het
ook niet netjes om dit geheim voor me te houden. Want het geheim, lezer,
betreft mijn militaire persoonlijkheid en daardoor natuurlijk de waarde van
m'n losse en los-zinnige aantekeningen: ik vind, dat iemand moet weten,
van wie hij inlichtingen krijgt. Zodat ik me in zekere zin bezwaard voel te
trouwhartige lezer dezer weinig gewichtige regelen, wanneer ik-genovru,
u niet vertel, door wie deze notitietjes geschreven worden.
Een naam is in dienst geen bal waard. Mijn naam gaat u daarom niet aan, zo
min als iemand anders of mijzelf. Een soldaat is een soldaat en zelfs een
landstormer is in zekere zin soldaat. In dienst komt het er op aan, niet wie
men is, maar wat men is. Wat men is in militaire zin gesproken.
En ik nu, lezer, neem me niet kwalijk.., ik ben, met permissie, geen soldaat
meer. Ziedaar, dat is om zo te zeggen de eerste aanloop tot de onthulling
van m'n griezelig geheim. U moet niet denken, dat ik burger geworden ben,
de hemel behoede mij! Nee, nee, men kan in dienst zijn en daarom toch geen
soldaat meer wezen — ik raaskal niet, 't is alleen wat moeilijk om te zeggen. ik
moet u uit een waan bevrijden en dat doe ik naar m'n beste krachten. Ik bereid u langzaam voor om u niet al te zeer te doen schrikken. We zijn er zo...
Ziet u, sinds enkele dagen ben ik dus al geen soldaat meer. Kom hier dan,
met uw oor dicht bij m'n mond, dat ik het u influister, het zware, het onthutsende geheim: `Ik ben korporaal!'
Hè! hè! dat is er uit! Ik hoop, dat u met mij de gebiedende noodzakelijkheid
beseffen zult, u dit mee te delen. Nu weet u, dat mijn inlichtingen betrouwbaarder worden, aangezien ze voortkomen uit de hogere legerleiding. U zult
nu ook begrijpen, dat, als ik uit de militaire school klap, ik altijd `uit goede
bron' put. En duidelijker dan voorheen zullen u en de autoriteiten beseffen,
dat ik niet zit te vitten als een zeurige kankeraar, maar dat ik integendeel
zoiets ben als `de vriend, die iemand z'n feilen toont'. Aangezien ik niet
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meer op de hogeren kan schelden, zonder om zo te zeggen m'n eigen neus te
schenden.
't Is anders geen lolletje om korporaal te zijn, o ganselijk niet! Ik dacht, dat
het in ons leger tot de goede toon behoorde om als soldaat zorgvuldig alle
korporaals zonder groeten voorbij te lopen, maar er zijn heel wat biggen, die
je heuselijk salueren. En dat merk ik eerst als ik een pas of zes voorbij ben. Of
ik kijk in eens met schrik rond, waar de officier is, die gegroet moet worden.
Tot ik in de gaten krijg, dat ik zelf het slachtoffer ben. En nu heb ik me vast
voorgenomen, om elke soldaat op de bon te slaan, die nog ooit het hart heeft
om me op straat te verontrusten met z'n vervloekte gesalueer. Want zo
gaat het niet langer. ZO zou ik alle soldaat-mensen moeten salueren, behalve
de enkele korporaals. En dat is een beetje al te gek!
XXXVII
`K'praal', zei een lotgenoot-landstormer tegen me in de trein, `ik ben altijd
een braaf mens geweest, maar nou geloof ik, da 'k sociaal wor.'
`Nou! nou!' suste ik z'n opstandigheid (dit behoort tot m'n verplichtingen
als bevelvoerder in het leger!), maar hij schudde energiek z'n goedige kop.
`Nee', zei hij koppig, `nee, k'praal, daar mó je nou niet van praten, ik zeg:
dat deugt nie, dat ken nooit nie deugen! D'r is iets nie in de haak, da's vast!'
`Ja, maar vrind', trachtte ik hem nog te beïnvloeden, `het vaderland!'
'Vaderland?' vroeg hij met honende verwondering. `Ze hebben me me hele
leven an me kop Legge klesse over dat vaderland, maar ik vraag maar: waar
is 'et ? en wat mot ik d'r mee?... Waarachtig, k'praal, ik ben nooit geen sociaal geweest, maar nou zal ik 'et vast nog worden, want zo kan et nie langer.'
`Ik zou maar voorzichtig zijn', ried ik hem aan. Ik begreep ook niet precies,
wat hem zo dwars zat, of het alleen z'n eigen beroerde positie was of iets breders.
`Nou ja', stelde hij me ietwat gerust, `ik zel nou nog niet direkt met bommen gaan smijten, maar 't is toch vast, dat er's verandering mot kommen.
Dat geloof ik vast, want d'r is iets, dat nie deugt.'
Hij keek me aan, net of ie samen met mij een verschrikkelijk geheim wist
en korzelig vroeg ik: `Maar wat bliksem is er dan, dat niet deugt?'
`Nou', zei hij toen met een toegeeflijk lachje voor m'n onnozelheid, `nou, da's
nog al wiedes.'
Vertrouwelijk boog hij zich tot me over en vroeg me vlak in m'n gezicht:
`Heb u wel es iemand ontmoet, k'praal, die dankbaar en tevreden was, omdat-ie soldaat mocht zijn?'
Ik behoefde m'n geheugen niet af te pijnen en kon naar waarheid getuigen:
`Nee, nog nooit.'
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`O zo!' riep hij triomfantelijk en sloeg me op m'n knie. `0 zo! Ik ook nie! En
die zal je nooit ontmoeten ook, da's vast! En dat, zie je, dat deugt nie! dat
deugt nooit nie!'
`Waarom niet?' vroeg ik. `D'r moet nou eenmaal een leger zijn.'
`Nou ja!' riep hij met een blik van verstandhouding. `Nou ja, dat zeg u, omdat u k'praal is. Maar d'r is geen mieter van an. Da ken nie!... as-t -er geen
mens is, die graag soldaat wil wezen, dan is 't ook onmogelijk dat er een leger mot zijn. Da's allemaal maar kles! En as ze je dan toch bij je vrouw en je
kinderen vandaan halen, uit je zakie dat pas effetjes begon te flereren en dat
nou naar z'n ouwe moer gaat, dan noem ik dat geen vaderland, k'praal.
As-t-er dan een vaderland was, dan mos je d'r graag alles voor over hebben,
allemaal, en dan was dat ook je plicht. Maar as ze d'r allemaal de pest an
hebben, dan is 'et ook lulderij, en dan snap ik nog niet, dat we allemaal maar
as varkes ons eigen in een hok laten drijven, dat... dat snap ik niet!'
Hij hield ademloos op. Ik stem toe, dat hij nog al onsamenhangend redeneerde, maar ik voelde toch wel, wat hij zeggen wou. En daarom vermaande
ik hem, zacht en vaderlijk, zoals het reglement dat voorschrijft: `Vriend, je
bent op een gevaarlijke weg.'
Hij haalde z'n schouders op en verklaarde met iets wanhopigs in z'n stem:
`Dat zee ik toch al! Ik ben altijd een braaf mens geweest, maar ik geloof vast,
da'k nou sociaal wor. En dat komt allemaal door die verpeste dienst. Want
nou zien ik een hoop, da'k vroeger nie zag en dan raak je toch wel es aan 't
denken? Zeg nou zellef!'
`Ja', zei ik, `dan raak je wel es aan 't denken, da's waar...'
XXXVIII
Van verschillende kanten hoorde ik al beweren, dat die vent, die notities in
Het Volk schrijft, toch een erge kankerpit is, die nou letterlijk niks aan de
dienst waardeert. Een argeloze superieur van me verklaarde zelfs, dat die kerel poseerde als meelijwekkend slachtoffer en dat ie 't misschien eigenlijk
wie weet hoe goed had; en dat verduidelijkte hij met de pertinente verklaring
dat de grootste kankeraars in dienst altijd de lui zijn, die het in de burgermaatschappij het beroerdste hebben. En dus moet die al- maar-door-noterende landstormman van Het Volk zeker wel...

Ik protesteer!
Kanker ik ook maar eenmaal? Heb ik ooit de lezers lastig gevallen met een
hatelijke beschrijving van eigen onaangename avonturen? En hoe zou ik
ook? Hoe zou ik de pest in hebben en schelden en me verweren? Man, man,
ik zegen de dag van S juni, die me onder de wapens zag komen! Ik heb nog
nooit zo'n enorme bof in m'n leven gehad!
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Nee, voor me zelf klagen, daar denk ik niet aan. En zin mijn `Notities' dan
inderdaad 'klachten'? Dat zou zonderling zijn en weinig vleiend voor de
dienst, want ze zijn toch waarlijk enkel maar korte aantekeningen over de
stand van zaken. En ik doe het ook alleen om allerlei dingetjes voor mezelf
vast te houden. Allicht kan ik dan later een `goed georiënteerd' lustig boek
schrijven, waarin soldaten voorkomen. Of een tragi-komedie, of een helden
zo iets. Maar kankeren?
-dichtof
Ik sta verbaasd over de graad van onvolkomenheid-van-begrijpen mijner lezers. En om alle misverstand uit de weg te ruimen zij het volgende voor
goed vastgesteld:
Ik voor mij, ik klaag niet, nooit. En daar heb ik ook geen reden toe, zou ik
denken. Ik ben een lustige vrijbuiter van een landstormer, die ver van alle
hinderlijke konnekties langs velden en wegen dwaalt, door prachtige bossen en heerlijke heiden, overstraald en overstroomd door al de wisselende
liefelijkheden van ons Hollands klimaat. ik ben verlost van de beslist kwelende zorg voor vrouw en kind, welke beslommeringen de Staat royaalweg
geheel en al op zich genomen heeft. Ik lach wat om jullie gezanik over duur
schoeisel en dure kleren, over jullie aardappel- en kolennood, want wij hebben van alles overvloed! Jullie worden al zuiniger met je broodrantsoen, dat
telkens weer inkrimpt, ik trek me daar niets van aan en eet onveranderlijk
m'n vijf ons kuch per dag — of wat er voor doorgaat. Jullie staan bloot aan
duchtige aanvallen van huisjesmelkers — ik heb vrij wonen, heel het jaar door,
met vrij vuur en licht, waterleiding en alle andere gemakken. Jullie hebben
een huis vol misère, als je vrouw ziek is; je moet haar oppassen en verzorgen en zelfs de kopjes wassen en je kousen stoppen — min vrouw is al weken
ziek, maar ik kom zo eens in de maand kijken, trek er dan haastig weer van
tussen en laat met verlicht gemoed de zorg voor haar aan anderen over. M'n
kleine jongen schreeuwt nu anderen wakker en ik mafrustig door, tot half zes
nu al. En zo zijn er nog enkele dozijnen voorrechten, te veel om op te noemen.
Nee, wie denkt, dat ik deze `Notities' schrijf om lucht te geven aan m'n
eigen woede of verontwaardiging of verdriet, die heeft 't totaal mis. Ik — ik
geniet in dienst, ik groei erin, ik vind het in één woord verrukkelijk.
Maar daarom mag ik toch wel noteren wat er zo al om me heen gebeurt en
wat dat voor indruk maakt op u en anderen en ook wel es op... mij?
XXXIX
Het is misschien niet zeer vleiend voor ons — van zeker standpunt uit beschouwd — maar ik geloof toch niet, dat wij ooit goede soldaten zullen worden. Ik denk, dat wij daar veel te lang `burger' voor zijn geweest.
De oningewijde denkt nu wellicht, dat ik meen: de mannen van acht zullen
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nooit goed leren schieten, nooit behoorlijk de vermoeienis van een zware
mars of velddienstoefening doorstaan, nooit geschikt worden om in een gevecht een zeker effekt te bereiken. Dezulken evenwel verstaan mij niet, en
daar zijn ze trouwens oningewijden voor. Want al deze dingen zullen wij,
helaas, wel leren, en goed ook, als 't nodig is.
Maar goeie soldaten, echte, kranige, stramme soldaten, zie je, wat je in militaire kringen een `goed soldaat' noemt, er is wanhopig weinig uitzicht op,
dat onze lichting ooit zulke vreemdsoortige en trekpopachtige wezens zal
voortbrengen. Laat ik even een flauwe poging doen om nader te omschrijven
wat men onder een goed soldaat te verstaan heeft.
Een goed soldaat legt zijn hersens voor heel de tijd, dat hij onder de wapens
zal zijn, in zijn burgerverblijfplaats in een lege jampot in 't zuur: overbodige
ballast in dienst. Hij tracht niet het denken af te leren, hij houdt er plotseling radikaal mee op. Hij draagt zijn neus, waar een ander zijn voorhoofd, en
zijn kin, waar een burger zijn neus draagt. In plaats van armen heeft hij aan
zijn schouders een paar slingerende instrumenten zitten, die automatisch
sommige bewegingen maken, als er zekere geluidsindrukken z'n lege kop
binnen dringen, ofwel als er strepen en sterren in z'n gezichtsveld verschijnen. Inplaats van een maag heeft hij een leren zak in z'n buik, van binnen
voorzien van ijzeren raspen, die feilloos alles vermalen, wat er binnen komt.
Dientengevolge klaagt hij nooit `over het eten', of wat daarvoor doorgaat.
De weg van zijn oren naar zijn hart — waar het (burgerlijke!) eergevoel zetelt — stopt hij hermetisch dicht, en de kanalen van diezelfde oren naar z'n
ledematen, houdt hij wagenwijd open, zodat elk geluid onmiddellijk de juiste reflexbeweging te voorschijn roept. Andere dan zuiver automatische reflex-bewegingen in verband met de dienst maakt hij dan ook niet meer.
Zie je, dat bereiken wij, Bosbomers, nooit meer, helaas. Wij klagen bijvoorbeeld wèl eens over het eten. We beweren, dat we te weinig krijgen en dat
het slecht is, in weerwil van de medelijdende glimlach van het tweede-luitenantje, dat onze `superieur' is. Om maar iets te noemen: wij beweren met
een stalen gezicht, dat we na één boterham en een bord dunne, schrale soep
met darmvelletjes er in, geen vijf uren stevige dienst kunnen doen. En als
dan de luit' zegt: `doorgaan, desnoods tot je d'r bij neer valt', dan komen onze hersens — die nog op de ouwe plaats zitten — in aktie, en we zijn verontwaardigd.
Wij hebben een flauwhartige en lichtzinnige neiging om meerderen opzettelijk niet te groeten. En je moet zien, tot welk een ongelooflijke hoogte van
veinzerij we het al gebracht hebben, om 'm dat te lappen! Aan de andere kant
van de streep noemen ze dat verfoeilijke slapheid en gebrek aan energie, en
ze vermoeden niet, de wel zeer goede soldaten, wat een enorme energie wij
juist aanwenden om te blijven, die we zijn. Maar die energie bedoelen zij niet.
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Nee, ik vrees met grote vreze, dat wij werkelijk nooit goede soldaten zullen
worden, nooit perfekt- werkende parade- poppen en exercitie-marionetten.
Het is misschien heel jammer, maar het is zo...
XL

Vannacht ben ik enkele malen wakker geworden, dromend, dat er granaten
zo groot als lokomotieven over m'n onschuldig landstormershoofd raasden.
Een echte militaire droom dus al. Maar telkens bleek, dat het regen was, die
zwaar ruisend op de overkapping roffelde. En met een glimlach van zaligheid lei ik m'n hoofd weer te rusten op de keiharde knoedel, die de pretentie
heeft een hoofdkussen te zijn, en sliep weer in. Sliep weer in met de heerlijke
gedachte: het regent... het slagregent!... misschien regent het morgenochtend nog.., en dan doen we geen dienst buiten.
Toen schetterde het vlak langs m'n oren:
En op de hei, daar zal ikje donderen!
En op de hei, daar donder ik jou!
Wil je niet opstaan, blaf dan maar liggen.
Maar de gevolgen bennen voor jou!

Dat was de reveille! Brrr! Zo laat al? Onmogelijk. Dat is de dag niet! Die
grauwe, trieste schemering, dat kan de dag niet zijn. Maar 't was toch de
dag wel. En die moest maar weer omgebracht worden. Een grijs, afschuwelijk droefgeestig, vervelend gevoel duwde me weer achterover. Maar... wat
was dat? Oh, het regende nog! Waarachtig, het slagregende.
ik sprong, ineens veerkrachtig, m'n krib af en ging voor het raam staan.
Even had ik een weemoedige herinneringsvlaag aan dagen, dat ik zo thuis
naar de neerstralende regen kon staan staren, tijden lang. Maar het plezier
in deze dolle, overweldigende slagregen, die daar energiek en schaamteloos
allerlei militaire plannen tot spaanders ranselde, drong alle besef van andere
dingen weg, en er bleef alleen het frisse, lollige vermaak, een beetje leedvermaak, dat het zo heerlijk hard en dreigend onophoudelijk regende. Het
exercitieterrein was een meer geworden, een echt meer. Hoera!...
De regen wordt algemeen gesignaleerd. Nieuwsgierig komt de een na de
ander 's neuzen. Slaperige gezichten verhelderen. 't Is een pracht van een regen! Die regen is absoluut afdoende! Een vroege grappenmaker roept al:
`Aantreden met geweer, koppel en tassen... in zwembroek!'
En de stemming is er. De hoopvolle stemming, de zekere verwachting van
een ongeëvenaarde lijntrekkerij. De dag die door de beslagen en natbevloeide vensters naar binnen druilt, zou onder alle andere omstandigheden elk
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humeur bederven, maar hier is zijn werking omgekeerd: alles lacht en prijst
luidruchtig de weldoende plasregen. Sommige ongeluksprofeten voorspellen
ophelderend weer, menen na nauwgezet onderzoek een lichter plekje aan de
zwaar-grauwe lucht te ontdekken, maar geen mens luistert naar hun zwartgallige beschouwingen. Er wordt al gezongen, vrolijke liedjes, van `Het regent! Het zegent! De pannetjes worden nat...'
En het is een prachtdag geweest! Een ogenblik heeft het gedreigd, op te
houden met regenen, en even kwam een kwaadaardige wanhoop ons besluipen, maar de regen was goedertieren en begon geweldiger dan eerst te
plassen en te spatteren, te ratelen over de kap en te rikketikken tegen de ruiten. De officieren hadden stiekem de pest in, keken onderzoekend en hoopvol naar buiten maar de standvastige regen spoelde al hun ellendige werkwillige plannen met kracht en geweld weg. Nu is het avond en het regent
nog. Maar niet meer zo energiek. Och god, as 't nou morgen maar geen
mooi weer is!...
XLI
Och, behaagde het toch onze Koningin, wat meer keren te verjaren! Want
die verjaardag werkt al op de dienst weken van tevoren. En hij weckt er zelfs
gunstig op, zeer gunstig. En aardig is het allemaal, verbazend aardig om 's
mee te maken. Om het mee te maken als gewoon, gemeen soldaat, als onverschillige infanterist, die lijntjes zoekt en voor de rest de wereld laat draaien.
Het leger namelijk is sterk oranje-gezind. Dat spreekt zo van zelf, dat het
eigenlijk belachelijk is, het nog op te merken. Nietwaar, het leger, dat is
sinds eeuwen zo'n klein beetje het persoonlijk eigendom geweest van het
Huis van Oranje. Als soldaat draag je dag in dag uit de livrei van het Koninklijk Huis, en och, wiens brood men eet hè? We moeten dus vaststellen,
dat de soldaat, uit de aard van z'n soldaat-zijn, allerhevigst oranje-gezind is.
Maar evenwel nochtans en desalniettemin, ook hier komt dit eeuwig gebrek
aan logika voor den dag, dat nu eenmaal heel de dienst beheerst — eigenlijk
gezegd, als je 'm goed van binnen bekijkt, is de soldaat helemaal niet erger
oranje-gezind dan de meest gewone burger. En de gevolgen daarvan zijn
betreurenswaardig.
Want nu is er bijvoorbeeld voor 31 augustus een reusachtig programma opgesteld van allerhande feestelijkheden; dat programma is gedrukt met grote,
verschillend gekleurde letters op grote vellen papier. Voornamelijk zijn het
wedstrijden. En ook een zang-demonstratie. Want, zoals ik al eens vertelde,
in het leger `bevordert' men op zeldzaam deskundige wijze de volkszang. Nu
zullen er duizend militairen zingen.
`Het hart de bronaar van het lied', zinspreukte de heerlijke dichter Heije, en
...
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daarom moest die zang-demonstratie natuurlijk vrijwillig zijn. En een luitenant kwam voor de kompagnie staan en vroeg voorkomend en hoopvol, wie
er lust gevoelde om op de gedenkwaardige datum mee te zingen. Die zou
z'n geweer maar omhoog steken. Stel u zijn en onze schrik voor, toen er geen
enkel, maar dan ook absoluut geen enkel geweer omhoog ging. Het was
verpletterend. Dat was feitelijk ook een demonstratie!
En daar stond de luitenant nu. Hij was verbaasd, verslagen. Wat moest dat
nu ? Waren nude dragers van de wapenrok der Koningin misschien niet oranjegezind? Voor de wedstrijden was ook al zo infaam weinig animo. Maar —
dienst is dienst, en `we hebben in dienst allerlei trucjes om', enz. En zo bestaat de mogelijkheid om in eens te verklaren, dat de zang-demonstratie
`dienst' is. En dan helpt er geen moedertjelief aan, dan zing je mee. Dan zing
je het heerlijke lied van partijgenoot Speenhof — of is-t'-ie dat niet meer? —
van `Holland ons', waarin bloedgierige raadgevingen gebrald worden en
manmoedig wordt opgeschept; en je zingt, enfin, je zingt alles, wat er op
zo'n dag noodzakelijk gezongen moet worden.
En aangezien er vrees bestaat, dat je zo gauw doenlijk zult uitknijpen, krijg
je ook `verplicht kijken' bij de wedstrijden. Van baloorigheid sta je daar
voor-historische kreten uit te stoten en dan lees je de volgende dag in de
N.R.Ct. en het Handelsblad en zo, dat de verjaardag van H.M. weer glansrijk
gevierd is, dat opnieuw is gebleken de frisse geest van vaderlandsliefde en
trouw aan de landsmoeder, `die het dappere Nederlandse leger bezielen', en
van de animo, waarmee gezongen en gewedstrijd werd, en allerlei andere
mooie (razen meer.
Maar het zonderlinge feit, dat het leger, dat van nature oranjegezind zijn
moet — het niet is, zie je, dat merken die kranten niet op. En dat komt, omdat de journalisten, die deze verslagen in mekaar timmeren, niet bij de landstorm van de onvergetelijke Bosboom dienen.
XLII
Verhalen over bureaukratische dwaasheden zijn meestal meer vervelend,
dan vermakelijk. Al zijn ze dan ook immer ergerlijk. Maar heilige Bureaukratius-met-het-zwaard-omgord, kan af en toe wel eens aardig doen, een
beetje clownesk.
Daar heb je nou bijvoorbeeld `verzoeken'. Dat zijn interessante dingen. Je
kunt in dienst nooit iets gedaan krijgen, niet het minste, of je moet eerst een
`verzoekje' indienen. Als je maar een officier spreken wilt, moet je hem dat
eerst per schriftelijk verzoek aan z'n verstand trachten te brengen. Wil je
een dag vrij, een trein vroeger weg met je verlof, of wat dan ook, je schrijft
een verzoek. Naar een bepaald model natuurlijk en op `model-papier'. Model40I

papier is van dat lollige, ouwerwetse briefpapier met van die rechthoekige
hokjes erop, datje nog maar alleen kan krijgen in kleine achterstraatwinkeltjes en op het erge platteland. En daar een kolossaal vel van, een folio nel,
dat is een vel modelpapier.
Nou ga je bijvoorbeeld een verzoek richten tot je kompagnieskommandant.
Daarvoor neem je een kwart-vel model-papier. Let alstublieft goed op: voor
de kompagnieskommandant een kwart-vel. En je kleedt je verzoek aldus in:
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Hierin worden dan bepaalde woorden onderstreept, aangegeven door genoemde kommandant op het model- verzoek, dat hier of daar wordt opgehangen. Je geeft nu je 'verzoekie' aan je sergeant, deze geeft het, met zijn advies
denk ik, aan de luit', en die geeft het, met zijn advies, aan de kompagnieskommandant. En dan ga je 's middags `op rapport' en daar wordt over je lot
beslist.
Maar als je nou es wat te vragen hebt aan je bataljonskommandant, dan
kom je er niet met een kwart-velletje af! Dan moet je je verzoek schrijven op
een half vel model-papier, dat je koopt in de kantine voor drie cent per folio
vel. Waarom? ik denk voor het slijten in al de handen, waar het doorgaat,
eer het zijn bestemming bereikt.
Ga je nog `hoger op' dan is een folio vel nodig, dus een dubbel groot vel papier. En dan ben je nog lang niet aan de allerhoogste sport gekomen. ik was
van plan, iets aan de Minister van Oorlog te vragen — wat vrij doelloos is,
geloof ik, want ik heb zo de indruk, dat die brave man niks niemandal heeft
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in te brengen in het leger — maar ik ben nog niet precies op de hoogte van al
de tussenliggende stations en dus waag ik mij er niet aan. Veronderstel eens,
dat ik een riem model-papier te weinig aanwendde voor mijn verzoek! Alle
moeite en kosten waren tevergeefs geweest en misschien kreeg ik nog een
douw op te knappen wegens gebrek aan eerbied, tot uiting gekomen in de

te geringe hoeveelheid modelpapier, waarop ik mijn verzoek schreef. Ik bedank er voor. Eerst moet ik iemand hebben, die met onfeilbare formules,
wiskunstig zeker, dit geval voor me berekent. Kan er niet eens een prijsvraag uitgeschreven worden door het Wiskundig Genootschap? Wij, landstormers, zouden er zeer mee gebaat zijn. Voor onze 'verzoekies' aan erge
hoge soldaat - mensen...
XLIII
0, de trieste slapeloze nachten in de kazerne! M'n leven lang zullen die mij
als een drukkende nachtmerrie vervolgen. Ik heb er vroeger nooit last van
gehad, en toch was ik vroeger nooit zo vermoeid als ik ging slapen. Er zijn in
dienst veel kwellende dingen, maar een slapeloze nacht is het ergst van alles.
En dan deze nacht! Deze toch zo heerlijke, zeldzaam serene maannacht. Deze
zilveren droom, die als een sprookje zo mooi en zo geheimzinnig over het
land lag. En het was zo stil op de kamer, zo diep en geluidloos stil en alsof
sliep gans de grote wereld, kwam er geen geluid door het openstaande raam
naar binnen. En daar lag ik, wakker. Klaar wakker, zonder een zweem van
slaap te voelen. En alles om me heen rustte, diep en heerlijk, niemand zelfs
die onaangename geluiden maakte. Ze sliepen allemaal zo benijdenswaardig
kalm, en ik, ongelukkige, was wakker als midden op de dag. En ik wist, dat
er geen slaap zou komen, nog in uren niet.
0! die gedachten! Wie heeft daar gezegd, dat denken de heerlijkste gave
van de mens is? De idioot! Denken is een kwelling, een marteling! Denken
wij? Denken wij heus? Kunnen wij er ons op beroemen, dat wij denken, als
de gedachten komen en gaan buiten onze wil om, buiten onze kontrole, in
weerwil van ons? Wij denken niet. Er is iets in ons hoofd of in een ander deel
van ons, dat zelfstandig z'n gang gaat, dat niks met ons te maken wil hebben, dat grinnikt en spot met onze waanwijsheid. En dat iets, dat denkt.
Maar wij zijn het niet zelf, meen dat niet, wees voorzichtig, want dan neemt
`het' je te pakken en maakt je duizelig door de snelheid, waarmee het werkt
en verandert van richting en omvang. Nee, onze gedachten gaan van zelf,
en wij blijven er buiten en ondergaan ze. Het kan ook wezen, dat ik bezig ben,
gek te worden.
Tegenover me zijn de kastjes aan de vuilwitte muur. Ze zijn smerig geel in
de melkachtige schemering, die de heldere maan door de stille kamer weeft.
403

Op de deurtjes zitten witte etiketten geplakt. En dat zijn nu ogen geworden.
Rare, grote ogen, die allemaal naar me loeren, met een gemene uitdrukking
en wie weet wat voor nog gemener bedoelingen. En allemaal doen ze daaraan mee, allemaal doen ze daaraan mee, allemaal, tot die daar ginds in de
uiterste hoek toe. Hoor ze rustig ademhalen, de gelukkige slapende schooi
Wat ben je hier verlaten, wat ben je eenzaam en te beklagen. Niemand-ers.
denkt aan je, niemand trekt er zich wat van aan, dat je hier wakker ligt en
dat de meedogenloze gedachten je martelen. En wat zijn dat allemaal voor
angstwekkende schimmen, daar op en naast de kastjes? Flarden schaduw,
waar beweging in zit. Wenken ze of dreigen ze? Die ogen lichten en loeren
dreigend. Bah, wat een wereld! Hoor ze slapen! 't Is zaterdag. En waarom
mag je nou morgen niet naar huis, als er toch niks te doen is en als je zo'n
dringende reden had? Je bent toch wel de ongelukkigste mens op de wereld!
Dan, in eens, denk ik aan de landstormer, die ik ken en die ook niet naar huis
mag morgen. En die zeker ook wakker ligt! 0, nee! 0, nee! De ongelukkig
mens ben ik zeker niet. Verleden week is z'n vrouw bevallen en toen hij-ste
dinsdag terug kwam, was er een telegram, dat z'n zoontje van twee jaar verdronken was. En toen hij thuis kwam vond hij nog een dode: z'n lieve kleine
meisje van bijna vier was plotseling gestorven. En donderdagavond is hij teruggekomen van de begrafenis, en z'n vrouw met het hele kleine kindje,
het enige nu, is radeloos achtergebleven. En nu mag de landstormer toch
niet naar huis gaan. Want er mag maar vijf procent met bewegingsvrijheid
en daar is hij niet bij. En er is op 't ogenblik geen gevaar voor het leven van
iemand bij hem thuis. En dan mag van de voorschriften niet afgeweken worden. Daarom moet hij blijven. En hij zal nu ook wel wakker liggen en de beroerde gedachten zullen hem ook wel martelen vermoedelijk.
Nee, de ongelukkigste mens ben ik toch nog lang niet, al lig ik dan ook heel
de nacht wakker. 0, die `orders' en de stenen mensen die ze uitvoeren!
XLIV
Ik heb me vandaag bijzonder sterk `soldaat' gevoeld. En door een kleinigheid.
't Was niet omdat ik zeer krijgshaftige dingen verricht heb of mezelf betrapt
op een buitengewoon kranige, heroïeke houding ofstand. Och nee, 't was alleen omdat ik— een pakje ontving. Een luttel feit, niet ?Ja zeker, een wel onbetekenend feitje, maar alleen onbetekenend voor wie burger is. Voor een soldaat is dat wat anders toch. En vooral, als het een pakje is, zoals dat, wat ik
vanmiddag ontving. Het was zalig! Het was ook zeer speciaal! Zo'n pakje
kun je niet ontvangen of je moet soldaat zijn. En je moet eveneens soldaat,
often minste geweest zijn, om te beseffen, wat zoiets in je leven betekent.
We kwamen terug van een nogal zware mars en toen zag ik op de lijst, die
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in de gang hangt, dat er een pakje voor mij gekomen was. Dat kon ik om
vier uur gaan halen op `de rustkamer'. (Dat is een bijzonder soort kamer,
waar inderdaad weinig gerust wordt). M'n hart popelde. Een pakje! Het
duurde lang eer de deur van de rustkamer open ging!
En toen ik er op af. En er was een pakje. Zorgzaam hield ik het in m'n arm,
het lieve kleine pakje. Wat zou er in zitten? 0, het heerlijk geheimzinnige
van zo'n gesloten pakje. En dat prettige idee, dat ze daar in die vreemde,
verre burgermaatschappij nog zo aan je denken, dat ze je een pakje sturen!
Op de kamer terug heb ik een sigaar aangestoken en ben op m'n krib gaan
zitten, me zelf tot de hoogst mogelijke graad van genoeglijkheid opwindend.
Zorgvuldig, langzaam de touwtjes losgeknoopt, ondanks driftige aanmaningen van ongeduldige slapies, die vermoedden, dat er voor hen allicht iets
af zou vallen. Dan het grauwe papier weggevouwen en daar kwam een blikken kistje te voorschijn. Leuk kistje, kan je altijd nog gebruiken om tabak of
suiker in te bewaren.
Maar dan gaat het dekseltje open en nog duurt het geheim en z'n bekoring
voort. Er liggen allerlei kleine pakjes in, maar ze zijn zorgvuldig omvouwen
met lekker krakende papiertjes. En een voor een komen nu de heerlijkheden
voor de dag.
Ach, het was zo in-en-in-knus. Zo ongewoon en zo onbegrijpelijk-fantastisch
zou ik haast zeggen. Burger, ik weet heus niet, of je m'n enthousiasme zult
kunnen begrijpen. Maar dat raakt m'n kouwe kleren ook niet, want jullie
burger-ideeën hebben in onze wereld geen waarde of aanzien.
Uit het eerste pakje kwamen schijfjes worst, van die bruine gerookte worst,
met witte spekpikkeltjes. En drie, vier proevende monden verklaarden eenparig, dat ze kostelijk smaakte.
Dan kwam uit een ander pakje een gebakken karbonade te voorschijn, een
weelde voor het oog. Er was jaloezie en de karbonade de lekkere, bruine
karbonade, verhuisde naar de zwarte kist onder m'n krib, waar meer proviand in zit.
Toen vonden mijn gretig grabbelende handen twee stukken kwatta, waarop `ieders oog gericht is', en waarvan er een, in stukjes gebroken, door de
omstanders dadelijk werd opgeknabbeld. Welk lot gedeeld werd door een
paar appelen, die in een hoekje ontdekt werden. Een busje leverpastei wekte
een extase van bewondering en ging door alle handen, onder luide kreten
van bijval.
Ach, en toen kwam de klap op de vuurpijl: twee dik gesmeerde boterhammen van wit brood! Dat, lezer, was het eigenlijk soldateske en ook het geschenk, dat klaar en zonder kans op misvatting al de genegenheid en heel
het lieve medelijden demonstreerde van de schenkster, die mij deze verrassing bereidde.
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Zeg zelf, lezer, is het u ooit overkomen, dat u boterhammen werden gezonden ?
In een pakje? — Daar moet je soldaat voor zijn!
En als de goede geefster deze notitie leest, zal ze zich verheugen in mijn
dankbaarheid en verheugd de mededeling vernemen, dat ik mij die middag
niet uitermate woedend heb gemaakt, toen de haché geen vezeltje vlees bevatte. Want ik — ik at wittebrood met karbonade en kuch met worst en leverpastei. En ik liet de anderen schelden en schreeuwen: `Honger! Honger!'
XLV
Daar loopt in sommige kazernes een hardnekkig gerucht, dat de schrijver dezer notities onder de bewoners dier villa verkeert. Er zijn zelfs officieren, die
de schrijver met naam en toenaam menen te kennen. Er zijn er ook, die achter de schermen bij kameraads informeren, of hun vermoedens juist zijn. En
die krijgen dan gewoonlijk nul op het rekest. Geen wonder! Want eerlijk gezegd, ben ik niet op een bepaalde plaats en beleef zelfs in sommige gevallen
op één dag dingen, die op meerdere dagen zijn voorgevallen. Ja, op de keper
beschouwd ben ik eigenlijk niemand of meerdere personen tegelijk, wat op
hetzelfde neerkomt. En begrijpt u, lezers, waarom de officieren zo graag willen weten, wie de dader dezer onschuldige notities is? Ze zullen mij wel niet
een `diner met groot ceremonieel' willen aanbieden, veronderstel ik? Dat
zou een te wrede beproeving zijn voor mijn door kazernekost verwende
maag. Een huldeblijk? Och nee, dan blijf ik liever helemaal in de schaduw,
want niets is in dienst zwaarder te dragen dan hulde. Willen ze me voordragen voor een ridderorde? Maar welke? De Militaire Willemsorde wellicht?
Voor moed, beleid en trouw? ik zou haar toch niet durven dragen, want dan
zou ik m'n leven lang veroordeeld zijn om te salueren voor elke soldaat, die
ik ontmoet — zelfs later, als ik eens weer burger ben, over eindeloos veel tijd.
Maar wat dan?
Ze zullen toch niet de bedoeling hebben —'t is haast niet te denken, maar in
dienst zijn meer griezelige mogelijkheden! — ze zullen toch misschien niet... ?
Stel je voor, dat ze de argeloze noteerder willen `drukken!' Dat ze er niet te
gen zouden kunnen om de meest elementaire waarheden te horen! ik durf
het haast niet veronderstellen, want wie heeft ooit van een dergelijk Alvaachtig optreden in dienst gehoord?
Toch, hoe dit zij, er wordt sterk geïnformeerd. En daarbij doen zich wonderlijke complikaties voor. De volgende bijvoorbeeld:
De kommandant (vertrouwelijk): Zeg amice, ik veronderstel, dat jij die vent
wel kent, die `Notities' in Het Tolk schrijft. Is dat zo?
De ondergeschikte (staal): Jawel, lui'nt.
De komm. (verheugd): Aha, dat dacht ik al. En wie is 'et ?
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De ond. (staal): ik heb beloofd, dat niet te zeggen, lui'nt.
De komm. (overredend): Nou ja, maar tegen mij... hè?
De ond. (staal): rk kan m'n woord niet breken, lui'nt.
De komm. (na een moment peinzens): Goed, dat begrijp ik, daar kan ik inkomen... Maar... over een poosje ben je zelf officier en dan zou je toch wel...
hè?... niewaar?
De ond.: ? ? ? ?
De komm. (voelt zich ietwat onbehaaglijk): Nou ja, als officier hoef je toch
het woord niet meer te houden, datje als soldaat gegeven hebt!
De ond. (duizelig): Pardon, lui'nt... ik dacht, als officier, dat dan je woord
nog heiliger was, als dat kon?
De komm. (merkt, dat hij aan een verkeerd adres is): Nou ja! Nou ja!... 't Is
goed, dank je.
Wederzijds militair saluut.
Je zou zo zeggen, hè? ik weet niet meer, wat ik er van denken moet. Wie
helpt mij aan de oplossing? Waarom willen die mensen weten, wie deze'Notities' schrijft?
XLVI
Sommige mensen, die buitengewoon veel verstand van wetten hebben en
zich daarom rechtsgeleerden noemen, beweren, zo vakkundig mogelijk, dat
wetten er zijn om ontdoken te worden. Dat is niet netjes.
Anderen, die er geen speciaal verstand van hebben, maar niettemin aangewezen zijn om deze wetten uit te voeren, beweren, dat ze er zijn om uitgevoerd te worden precies zoals ze er staan. Dat is zeer netjes, maar niet erg
verstandig, welbeschouwd. En meestal ontzettend hinderlijk voor de belanghebbende omstanders. Deze belanghebbenden zijn altijd de mensen, die redeneren met hun enkele gezond verstand, en die leggen de wet of de verordening uit naar redelijkheid. Wat een zeer gevaarlijk standpunt is, beweren
de uitvoerders van de wet, en alleen vol te houden voor degenen, die de wet
niet moeten uitvoeren.
In dienst nu, zijn er vele en erge wetten. Bijna dagelijks ontstaan er nieuwe,
de een al erger dan de andere. Aan elke wet ligt een zeker konflikt ten grondslag. En zo heeft de beperkte treinenloop het aanzijn geschonken aan een
nieuwe verlofregeling: de treinen waren overvol, dus moest er minder gereisd worden. Voor de eenvoudigheid is er toen maar een buitengewoon
strenge en harde beperking van reismogelijkheid voor soldaten ingevoerd.
Dat is toch uiterst gemakkelijk. Een soldaat is een weerloos wezen in de handen van z'n autoriteiten, al is hij dan ook nog zo weerbaar tegenover `de vijand'. Een soldaat kan zich niet verdedigen, hij heeft als eerste plicht: gehoor407

zaamheid. En buiten z'n periodiek verlof mag hij nu eenmaal in de twintig weken een zondag met de trein naar huis. Een burger reist van Amsterdam naar
Rotterdam om een voetbalmatch te zien of met een vrind te gaan eten. Een
soldaat, wiens vrouw ziek, maar niet levensgevaarlijk ziek is, blijft in z'n
kantonnement. Is z'n tegenwoordigheid in z'n zaak nodig, maar is hij nog
niet aan zakenverlof toe, hij mag z'n vrije zondag in de kazerne doorbrengen.
Want de treinen zijn overladen — met burgers, die voor hun plezier reizen.
Wet is wet, en de soldaat heeft niks te vertellen.
De kompagnieskommandant is de man, die deze wet te handhaven heeft en
kan zich daarbij op tweeërlei standpunt plaatsen. Hij kan zeggen: `ik sta
toe, wat de verordening niet verbiedt', en: `ik sta alleen toe, wat de verordefling pertinent toestaat'.
De laatste redenering is, ongelooflijkerwijze, de meest gangbare. En die
voert tot konsekwenties, die zeer en zeer bedenkelijk zijn. Een soldaat gaat
bijvoorbeeld met een treinpas 's zaterdags naar huis en moet 's zondags
met de laatste trein in z'n garnizoen terug zijn. Maar omdat hij zover weg
woont mag hij maandagmorgen met de eerste trein naar huis gaan, omdat
toevallig z'n periodiek verlof dan ingaat. Verlofsregeling zegt: bewegingsvrijheid mag niet verbonden worden aan periodiek verlof. Kommandant
houdt zich aan de letter van de wet en zo komt de soldaat 's avonds om een
uur in de kazerne terug en verlaat die weer 's morgens om half zeven.
Oorzaak van verlofsregeling: gebrek aan ruimte in de trein. Gevolg van
toepassing verlofsregeling: de soldaat zit tweemaal meer in de trein dan
nodig is; moet zelfeenmaal de dure reis meer betalen dan nodig is en het Rijk
moet ook eenmaal de reis meer betalen dan nodig is!!! En het voordeel voor
de dienst: dat de soldaat een uur of vijf in de kazerne... slaapt.
Zou het niet de voorkeur verdienen, dan maar `niet netjes' te zijn?
XLVII
Het moet wel heel erg verschrikkelijk heerlijk zijn! Het moet wel om-ondersteboven-te-rollen-van-zaligheid zijn! Het moet wel om-nooit-te-vergetenen-later-in-stille-verrukking-aan je-kindskinderen-te-vertellen-van-smeltende-hemelgenieting zijn! Het moet wel zijn om in stille aanbidding terug te
zien op heel het glorievolle tijdperk van je leven! Ja, het moet om-bij-te-huiveren-van-allerhoogste-en-allerdiepste-en-allerinnigste- vertedering-voor-eigen-ontzagwekkendheid zijn! Het moet moeilijk zijn om dat in koelen bloede te overleven, ziedaar!!
Ik bedoel de toestand van een doodgewoon burgermens, een wel knappe
boekhouder of een fortuinlijke schoolmeester of zo, die het in deze wondervolle tijd brengt tot de duizelingwekkende positie van kompagnieskom408

mandant. Tot kompagnieskoning, wat zeg ik! tot kompagnies- tsaar! Tot
alleenheerser, tot almachtige, die naar goddelijke willekeur beschikt over
welzijn en persoon van zoveelhonderd mannen. En indirekt ook over hun
hele familie, als het er op aankomt.
Zo iemand moet een allerheerlijkst leven hebben. En ik beef werkelijk, zonder ironie, van ontzetting, als ik denk aan de enkele mogelijkheid, dat een
zodanige pseudo-onze-lieve-heer later weer zich zal moeten aanpassen aan
de burgerlijke toestanden. Zal moeten dulden, dat geuniformeerden hem zo
maar botweg, zonder hem aan te kijken, op straat voorbij lopen. Dat hij niks
niemendal meer zal hebben in te brengen dan desnoods wat armzalige lege
briefjes. 0 god, o god! wat moet dat een slag zijn! Wat moet dat een dodelijke, een helle-ramp wezen! Kun je je godsonmogelijk indenken!
Want een kompagnieskommandant dat is... o, dat zei ik boven al... Maar
de met ontzetting gemengde bewondering, om niet te zeggen: verafgoding,
zou me in herhaling doen vervallen. Net als in een behoorlijk gesteld gebed.
Vandaag of morgen schrijf ik: `De litanie van de Heilige Kompagnieskommandant'...
Bedenk eens, twijfelachtig het hoofd schuddende lezer, bedenk eens, dat je
gestoken wordt door een wesp, telkens en telkens weer. En dat je die wesp
maar absoluut niet te pakken kunt krijgen, onmogelijk. Dan krijg je de pest
in, wat? Echter, je doet er niks an!
Maar nou ben je kompagnieskommandant. De wesp heeft je gestoken en je
bent kwaadaardig van machteloosheid. Je moet je woede koelen. Kan het niet
aan die vervloekte wesp, dan maar aan wat anders! — Daar is een soldaat. Die
heeft wat op z'n geweten: is 's avonds terug gekomen van verlof in plaats
van 's middags. Ha! de snoodaard! De verfoeilijke ellendeling! Twaalf dagen
beroving van vrijheid — kwartierarrest! En wat, heeft ie een officier niet gegroet, omdat hij hem in misdadige achteloosheid niet zag? 0, de poen! de
ellendelaar! de landverrajer! Zes dagen er bij! Nou zal die wesp wel nooit
meer durven steken!
En die man? 0, die heeft zonder pas en zonder kaartje in de trein gereisd.
Wa-a-a-t? Je zult de vent, de onooglijke patser... Maar hé, is dat niet... ? 0
ja, wel zeker, dat is die vriendelijke kerel, die werkt voor 0. en 0., de liefde
van je kommandantenhart! Maar recht moet geschieden zonder aanzien des
persoons. Straf zal die hebben. Nou, vooruit, vier dagen arrest. (Hij moet
toch twee van de vier avonden vrij zijn om wat voor 0. en 0. te doen!)
Alleen — de wesp gonst om je hoofd en loert op het juiste moment om je opnieuw te steken, pas op!
Lezer, dit is een kleinigheid, maar trek de lijn verder door en besef de oneindige mogelijkheden van willekeur en machtswellust, die onder het bereik

liggen van de kommandant ener kompagnie...
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XLVIII
Het was voor z'n militaire opvoeding van groot gewicht en daarom moet
die jongeling zich maar kalm de ondervinding getroosten. Want, zie je, dat
jongmens dacht nog helemaal burger te zijn en misschien zou het onder normale omstandigheden wie weet hoe lang geduurd hebben, eer hij een klein
besef gekregen had, hoe erg schrikbarend nietig hij plotseling wel geworden
was. Hoe hij plotseling was gereduceerd tot nul, tot minder dan nul: tot een
atoompje van dat heerlijk-groot geheel dat men het leger noemt. Misschien
dacht hij wel, dat iemand als hij, iemand met een eigen zaak, iets voor zou
hebben, dat er iets zou overblijven van zijn menselijke waardigheid zelfs, los
van alle maatschappelijke .waardebepaling. De dwaas! Vermoedelijk had hij
nooit m'n notities gelezen, zodat hij er geen flauw begin van benul van had,
wat hem eigenlijk te wachten stond. Zoveel te erger voor hem.
De man was een blauwe maandag in dienst. Zo blauw was die maandag nog,
dat hij niet eens in uniform gekleed ging (de man namelijk). Maar hij was al
wel aan de rekrutering onderworpen. Liep de lange lieve dag met z'n armen
en benen te zwaaien als een malloot. Want hij moest de militaire pas zich
eigen maken en `de houding'.
Welnu, deze simpele stakker van een rekruut permitteerde zich de uitbun
brutaliteit zo maar kalm-weg met z'n vader en z'n vriend te gaan eten-dige
in een hotel. Ging zelfs in de eetzaal zitten, werkelijk, zo met een gewoon
gezicht, of'et zo hoorde. Jawel, je beleeft tegenwoordig wat met die zo ongeveer algemene. dienstplicht. Gelukkig dus, dat de officieren maar voor een
zeer gering percentage met hun tijd mee gaan! Want daardoor heeft de aldoor loerende wraak de onverlaat van een rekruut onmiddellijk bereikt en
zoals ik bereids verkondigde, zeer tot nut van z'n militaire opvoeding.
Toen namelijk het jonchelinch zat te dineren, kwam er een hoge luitenant
binnen, met twee echte sterren op z'n kraag. Deze halfgod keek en zag de
arrogante smulpaap zitten. Herkende hem als een rekruut van zijn kompagnie, al had gezegde jongeling een burgerpakje nog om z'n reeds militaire
korpus. — Stel je nu even de schrik voor, lezer, die plotseling opschokte in de
ziel van de officier! Want deze officier, de pen trilt van narigheid in m'n vingers, nu ik het moet neerschrijven, deze hoge, deze verhevene had het plan,
zijn dagelijks middagmaal ook te gebruiken in dezelfde zaal! Stel je nou zo'n
kombinatie voor! En bewonderde takt, waarmee de opvoeder der jongeling-

schap de situatie tot aller genoegen bezwoer.
Afdalend van zijn enorme hoogte, vroeg hij genadiglijk: `Ben jij niet de rekruut die-en-die?'
En de aterling antwoordde: `Jawel, luitenant.'
`Kom dan eens even met mij op de gang.'
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En daar zei de hoge man vaderlijk: `Je mag niet meer in dit hotel komen
eten, omdat hier officieren eten.'
Wat?... Vanwaar de woede van de vader? Vanwaar de verontwaardiging
van de hotelhouder, die de besterde de deur wou uitsmijten en hem zijn kamer opzei?
Ach, burgerzielen, zullen jullie dan nooit leren beseffen de verhoudingen,
die in het leger moeten heersen, wil het niet uiteen vallen tot stof?!
Prosit, Herr Leut'nant! Auf wiedersehen... in Zabern!
XLIX
Hoge bomen vangen veel wind,* zegt een oud spreekwoord. Maar 't is evenzeer waar, dat hoge bomen wel eens wat erg veel wind maken. Vooral als ze
erg jong zijn en eigenlijk nog niet eens zo heel erg hoog. Ja, dan maken
ze zelfs wel eens de indruk, dat ze helemaal niks anders zijn dan wind en
nog eens wind. Een luidruchtige, malle, boosaardige wind, lastig en hinderlijk, aanstellerig en belachelijk, kwajongensachtig is eigenlijk het ware
woord.
ik heb weer eens gelegenheid gehad om zo'n kwasterig hoog boompje bezig
te zien. Ik heb me geërgerd, zoals een fatsoenlijk mens betaamt, maar ik heb
er niets tegen kunnen doen, omdat een korporaal daar nogal machteloos tegenover staat.
In het roemruchte garnizoen, dat, mede door het hanige hoge boompje zo'n
lelijke naam begint te krijgen, zijn vele jonge rekruutjes aangekomen, uit
nogal ver afgelegen streken. Ze zijn erg jong en erg hulpeloos, de rekruutjes
en ze worden gedrild naar het zuiver Pruisische systeem, dwars tegen de
geest van alle Hollandse reglementen in. Ze stampen de stenen bijna uit de
grond, de stumpers, en dan worden ze nog afgeblaft.
Nu was het zondag geworden en de ongelukkigen hadden eindelijk eens
rust. Maar ze mochten niet naar huis reizen, want daarvoor waren ze nog te
kort onder de wapens. Evenwel, hun ouders of vrienden mogen als burgers
reizen naar welbehagen en velen maakten het niet korte en niet plezierige
uitstapje naar het verre garnizoen, waar de kind-soldaten opgesloten waren.
Ze kwamen naar hen kijken en meldden zich aan de wachtdoende korporaal.
Ze vroegen of ze eens naar hun zoon mochten gaan kijken in de kazerne. En
de korporaal — stond dat toe.
Maar de wrekende gerechtigheid waakte, verscheen in de gedaante van een
* Men heeft willen beweren, dat in deze notitie een zekere luitenant gehoond
werd, die 'Hoogeboom' heette. Ik stel er prijs op te verklaren, dat ik niet geloof, dat onze geestige schrijver tot zulke goedkope middelen zijn toevlucht
heeft genomen. CDe uitgeefster an de oorspronkelijke editie).
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officiertje in sportkostuum, op de fiets... het hoge boompje, dat ik boven
aanduidde. En een wind dat-ie maakte! Enorm!
Stoof af op de onverlaat van een korporaal. Raasde op de burgergasten, ge
sterke uitdrukkingen en niet-malse kwalificaties. En joeg de familie--bruikte
eden de kazerne uit. En lapte de korporaal er bij, die gestraft moest worden,
omdat hij burgers toeliet in het heilige der heiligen. En natuurlijk kreeg hij
in alle opzichten z'n zin, want hij droeg sterren en hij was een hoge boom, al
was hij dan ook niet veel meer dan wat belachelijke wind.
En de kazerne bleef die dag bespaard van een verdere invasie van het onooglijke gespuis, dat men burgers noemt. Het gehoopte samenzijn op de heerlijke, frisse, gerieflijke soldatenkamers bleef de familieleden bespaard. Ze zagen niet de smerige, bemodderde britsen, waarop de vieze strozakken lagen.
Ze zagen niets dan de buitenmuren van die mooie kazerne, de grote, stijve
doodkist, waarin hun zoons of vrienden van verveling zich opvreten. Ze zagen al het moois niet.., dank zij de genadige beslissing van de hoge boom,
die wind maakte... wind, wind, wind!
Beroeps-hoge-boom. Beroeps-windmaker. En die wind zaait, zal storm oogsten, zegt men. Ik wens de grote man een zeer rijke oogst.
L

Een van de dingen, waar de man behoefte aan heeft, onweerstaanbaar en
noodlottig, dat is omgang met vrouwen. Zonder dat zou hij totaal verwilderen, totaal degenereren, afdalen van trap tot trap en erger worden dan de
dieren der wildernis. Eert de vrouwen!
Maar in het kamp, waar ons regiment lag, waren geen vrouwen te bekennen. Eenzaam lag het op de heide en de stilte om ons heen werd nooit verbroken door een heldere vrouwenlach. Nooit werd de vale grijsheid van het
veldgrauw vervrolijkt door een wuft rondfladderend kleurig bloesje. Al de
koppen waren eentoniglijk kaalgeknipt en bruingebrand en verweerd. Er
was nooit iets te zien van zo'n zacht-donzig wangetje, dat zoete gedachten
stilletjes in je doet opstaan. Het was altijd maar dienst en er waren maarmannengedachten werkzaam, zonder zachtheid, altijd gericht op het `werk'.
Kortom, er was een smartelijk gemis aan de poëzie, aan de tedere bekoring,
aan het lieve wonder, dat `Vrouw' heet.
Het was wonderlijk. We waren met een heel regiment bij mekaar, zo'n kleine

drieduizend man. En zonder dat we het wisten eerst, leden we aan eenzaamheid. Er was een vaag onrustgevoel, dat de gesprekken deed stokken, dat de
lach verhinderde helder op te klinken, dat ons nors maakte en prikkelbaar.
We kenden mekaar van haver tot gort en we voelden elkaars aanwezigheid
als een grote leegte. Er was veel ruzie onder de jongens en de uithalen van
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de zwaarmoedige levensliedjes werden met de dag langer en droefgeestiger.
We leden aan diepe vereenzaming in de volle drukte van het regiment, maar
we wisten geen naam voor het sombere samenstel van gewaarwordingen,
dat ons dreef tot baldadigheden en kwajongensstreken.
Tot op een dag het wonder gebeurd is!
't Was een zonnige winterdag en de dienst was afgelopen. Overal slenterden
soldaten rond, verveeld, uit gewoonte lurkend aan hun pijp of sabbelend op
een eind sigaar, dat achteloos tussen slappe lippen bungelde. Ze staarden suffig naar de grond, met triest hangende koppen en betekenisloze, tra
-ge
woorden gingen dor heen en weer.
Toen kwam een vaag gerucht de jongens verlevendigen. Er kwam een hei
licht in hun ogen. De bewegingen werden krachtiger, leniger en op--melijk
gewekt ging de vraag rond: `Is het waar?' Ze rekten nieuwsgierig de halzen
en liepen driftig naar de ingang. En daar, waarachtig bleek de gouden waar
-heid!
Geschreeuw ging op, joelde schaterblij rond.
`Jongens!... Rokken!'
En er was een meisje! Niet bijzonder mooi, niet bijzonder lief, maar toch...
een meisje. Ze had een rood hoedje op met een witte veer. En een blauw manteltje aan en hoge gele laarsjes. Een droom! Hoera!... Jongens!... Rokken!
Van alle kanten kwamen ze aan. De barakken liepen leeg. De korveeërs lieten bezems en emmers in de steek. Uitrustingen bleven half opgepoetst liggen. Jongens... gauw! Een kippie! Een kippie! Het hele regiment kwam op
de been, dromde te zamen, verlustigde zich aan de aanblik van het ongedachte, het onmogelijke, het wonder! Een vrouw in het kamp! Officieren
staken hun hoofden door de raampjes van hun loods naar buiten, glimlachten,
draaiden hun knevel op. Een vrouw.., een meisje! Hoe was het mogelijk?
't Was een meisje, dat haar zieke broer kwam bezoeken.
En ze had een kleur als een pioenroos onder het leuke rooie hoedje. Het regiment maakte plaats. De jongens zeiden geen brutale dingen. Ze drongen alleen samen op haar weg, keken naar haar met verbaasde, verheugde ogen.
Ze huldigden de vrouw, de koningin. En ze begrepen in eens, wat ze gemist
hadden al die tijd.
Toen ze in de ziekenbarak verdween, steeg een donderend'hoera!' uit duizenden kelen en verrukt stond het hele regiment te wachten, geduldig, tot
ze terug kwam... om haar uitgeleide te kunnen doen.
Het was een schone dag en onvergetelijk!
LI
Jonge, jonge, wat kan je toch moe worden van 't lachen! Vooral as je daar
dan de hik nog bij krijgt. Dat is me vandaag weer overkomen, lezer, en
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waarachtig niet zonder goeie reden. We hebben vandaag namelijk weer eens
een enorme ontdekking gedaan. Een fabelachtige, fenomenale ontdekking.
Een ontdekking zo verbluffend van alles overtreffende onwaarschijnlijkheid,
dat die alleen kan voorkomen in deze gewesten der onbeperkte mogelijkheden, in de militaire dienst, bedoel ik.
We hebben een sergeant en zoals een rechtgeaard sergeant betaamt, geeft
die theorie. De jongens beweren, dat hij `vies bij' is in z'n reglementen. En
dat schijnt waar te zijn. Maar toch hebben de reglementen zelfs deze viesbije
sergeant te pakken gehad. Want een militair reglement, lezer, dat is net zo
iets als een glibberige paling: als je denkt, dat je 'm hebt, is-t-ie net precies
weer tussen je vingers weggegleden. 't Ergste reglement, dat is, geloof, ik,
de `Inwendige Dienst'. 0, dat is zo verschrikkelijk! Dat is zo ongeloofwaardig antiek, dat ik er maar niet verder over praten zal, want je zou me toch
niet geloven of me minstens beschuldigen van ongeoorloofde overdrijving.
Maar de meergemelde sergeant dan, had ons uit de `Inwendige Dienst' geleerd, dat gehuwde militairen thuis mochten slapen, en als ze kwartierarrest
hadden, die straf ook in hun eigen huis uitzitten. Naar aanleiding nu van een
of ander geval, dat hij niet nader aan wou duiden — ik likkebaardde al! —
heeft hij ons nu echter een nieuwe horizon geopend! Het geval waar het om
ging betrof een landstormer, die, evenals ik en meer andere onnozelaars, in
de mening verkeerde, dat-ie getrouwd was. Die had kwartierarrest en dat
wou-ie thuis uitzitten. Maar jawel! Dat mocht niet.
Gek hè? Vreemd, hè? Begrijp jullie niet, hè? Kan je met je nietswaardige burgerhaakje niet bij hè...? Dat gaat je onmilitaire verstand te boven, hè? Kaffers zijn jullie, daar!
De landstormer snapte het ook niet. Als gehuwd militair, nietwaar... en hij
poseerde, trok z'n schouders vierkant en stak z'n borst vooruit.
Maar toen kwam't. De oplossing. De verrassing. De ontdekking.
De kerel was niet getrouwd, lezer. Ja, zie je, hij was eigenlijk wel getrouwd
geweest, vroeger, in 't burgerleven. En die vrouw leefde nog en hij was er
ook niet van gescheiden. Maar nou was-ie militair geworden en hij was geen
gehuwd militair, kon dat niet zijn! Kon dat niet zijn! Hij was feitelijk wel getrouwd voor het burgerlijk leven, maar as soldaat niet. Want hij was nog
niet zoveel jaar in dienst en had geen permissie van de militaire voogden. En
daarom was-ie administratief niet gehuwd. Kon ook niet als zodanig behandeld
worden. Alleen af en toe -- bij wijze van gunst!
Dat noem ik administratie voeren!
We hebben gelachen! En we vinden ons eigen chic! We praten nooit meer
over onze vrouw. Kan je begrijpen! Veel te ordinair! We hebben 't nou altijd
over onze... administratieve mainteneetjes.
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LII
Is dat nou billijk, lezer? Is dat nou aardig? Nou vraag ik je! (Ja, ik tutoyeer
je. ik vind, dat mensen, die mekaar al zoveel knipoogjes gegeven hebben,
mekaar wel jij en jou mogen noemen!)
Nee, dat vind ik bepaald onhebbelijk, ik kan d'r niks an doen.
Nou heb ik 't met het schrijven van deze notities zover weten te schoppen,
dat ik een auto heb kunnen aanschaffen. Ik heb na lang adverteren een buitengewoon laag nummer op de kop kunnen tikken. Ik heb tientallen zich
aanbiedende chauffeurs met kritische blikken bekeken en er eindelijk een gevonden, die het uiterlijk van een heer met het karakter van een knecht kom
eens de glorie van een echte graaf was. Kortom, ik heb de hele-binerd,
zaak voor mekaar. Ik zou nooit meer een treinpas nodig hebben en iedere
week naar m'n gezin tuffen, en ziedaar!
Daar zit ik nou met m'n zes-cylinder prachtkar, met m'n doorluchtig laag
nummer, met m'n volmaakte chauffeur! En daar kan ik toch niet rijden. Omdat ik — niet aan benzine komen kan. Omdat ik niet rijden mag, eenvoudig
niet mag!
En dat is allemaal de schuld van die generaal. Die heeft me misleid, schandelijk bedrogen! 't Is gepubliceerd, dat 't niet meer mocht, maar als soldaat
lees je geen kranten. Maar zonder die generaal zou het me opgevallen zijn,
zou ik geïnformeerd hebben. En nou ben ik erin gevlogen. Heb ik m'n vingers blauw geschreven, m'n ogen dof gestaard, m'n arme hersens afgepijnd
om notities bij mekaar te krijgen. Nou heb ik eindelijk m'n auto, en daar
staat-ie nou te verrotten in een dure garage.
't Is dun, zeer dun!
Want de generaal, die z'n schuld is 't. Deze man heeft een gewetenloos
prachtige auto. En hij rijdt er in, nu nog, dag aan dag. Dat is voor dienst natuurlijk en daar mag ik geen gevolgtrekkingen uit maken. Maar ik zie toch
ook z'n vrouw er mee naar een concert rijden! Ik zie toch z'n dochter er alleen in zitten. En dat is toch geen dienst? Dan is toch de auto in partikulier
gebruik? Dan mag ik toch de gevolgtrekking maken, dat die benzine door
partikulieren gebruikt mag worden! Dat ik ze ook gebruiken mag?
Maar ik mag niet!
En er is nog meer, dat me in de rampzalige waan bracht, dat er benzine te
over was. Zie ik niet elke dag Belgen rijden in snelle auto's, die een paar bussen melk vervoeren? Dag aan dag! In auto's, die een overheerlijke benzinestank achter zich aan sleuren? Mocht ik niet veronderstellen, dat, als die Belgen voor een paar bussen melk een auto afrossen, dat ik dan ook zou mogen
tuffen in mijn heerlijk karretje?
Maar ik mag niet!
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Ik heb eens geïnformeerd. En gelukkig (gedeelde smart is halve smart!) ben
ik niet de enige, die niet mag! Ik weet van een militaire tandarts, die naar
een afgelegen plaats moet om kiezen te verzorgen, uren van z'n garnizoen.
En die heeft ook gevraagd, of-ie benzine mocht gebruiken en in een auto rijden. Maar die mag lekker ook niet!
En is dat nou aardig, lezer, vin je dat nou niet onhebbelijk, dat die generaal
met z'n vrouw en z'n dochter samenspant, om me te belatafelen?
En 't ergste is, dat ik nou door moet gaan met notities schrijven, om de dure garage te betalen, waar m'n arm, lief autootje staat te verroesten.
LIII
Er was eens...
Ja, lezer, ik ga u vandaag eens een sprookje vertellen. Een heel knus, militair
sprookje. In sprookjes komen gewoonlijk kabouters en elfen voor, waarvan
het heel genoeglijk is, te horen vertellen, maar die we allemaal weten, dat
niet bestaan. In dit sprookje komt alleen maar voor een kompagnieskommandant, die een veel hoger personage is dan een sterveloze kabouter, maar
waarvan het niet genoeglijk is te horen vertellen, en die, driedubbel helaas!
wel bestaat.
Er was dan eens een kompagnieskommandant met een paardennaam. In een
kleine garnizoensstad, waar veel soldaten lagen. Deze onbeschrijflijk hoge
en machtige dignitaris was geen kapitein, zoals dat eigenlijk behoort. Zijn
manchetachtige halskraag droeg slechts twee sterren aan iedere kant en een
zodanig wezen noemt men in dienst: een luitenant. En eigenlijk was deze
dus nogal erg subalterne officier nog niet eens een echte luitenant, maar een
reserve- luitenant. Vis noch vlees. Vroeger was hij een zich noemende meneer
geweest, een zich noemende artiest zelfs, die hier en daar bouwsels neerfantaseerde onder voorwendsel, dat hij architekt was. Af en toe herinnerde hij
zich z'n vroeger gedoe nog wel eens en eenmaal was die herinnering zelfs zo
sterk, dat hij een militair bouwwerk in mekaar peuterde, dat berekend was
op zeshonderd gulden, niet meer dan tweehonderd gulden waarde haalde,
maar dertienhonderd kostte. Want het was een militair bouwwerk.
Deze reserve- officier had veelvuldige bewijzen gegeven nogal onbruikbaar
te zijn en daarom had de hogere militaire `men' hem gemaakt tot.., kom pagnieskommandant. En wel van zo'n kompagnie van enkel gestudeerde
mensen, die opgeleid zouden worden tot net zulke geweldig veelbetekenende wezens als hij zelf was, tot officieren. Daar waren bij advokaten, leraren,
onderwijzers, studenten, letterkundigen, doktoren in de letteren, toneelspe Iers, schilders, musici, beurslui, journalisten en meer van dergelijk minderwaardig materiaal. En het ongeluk wilde, dat ze bijna dertig jaar waren,
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want ze behoorden tot de landstorm van 19o8... Herinner u, lezer, dat ik een
sprookje vertel...
Deze kompagnie nu, voelde zich bezwaard door een of andere drastische mi
maatregel en — wonderlijk gebeuren — ze vroeg in haar geheel de kom--litare
mandant te spreken. En — het is een sprookje — de kommandant stond dat
toe en verscheen in volle glorie te midden van z'n inferieuren, nieuwe handschoenen aan (prachthandschoenen!) en een abnormaal grote sabel. En toen
vroeg hij niet, wat de mensen te zeggen hadden, maar begon plotseling een
eindeloze speech te houden, op deze merkwaardige manier: `Jullie staan me
niet aan. Jullie zijn geen soldaten en ik twijfel of je het ooit worden zult. De
schuld ligt hoogstwaarschijnlijk niet bij jullie, maar dat zal ik je wel vertellen, de tucht en de discipline onder jullie zijn treurig. Dat komt omdat jullie je
te veel meneer voelt en denkt, dat je ver verheven bent boven sergeants en
luitenants, maar dat is bier niet het geval. Jullie vragen altijd maar verlof en
dat doe je om je burgerbelangen te behartigen. Maar daar is het verlof niet
voor. Want die belangen hebben opgehouden te bestaan. Het kan mij niks
schelen of jullie na de mobilisatie zo arm geworden bent, dat je achter een
wagen moet lopen duwen. Daar maal ik niks om en daar maalt de maatschappij ook niks om. Dat kan de maatschappij niks schelen, want als er welvaart of intellekt of allebei verloren gaan, dan trekt de maatschappij zich
daar niks van aan, dat hindert niemendal, want daar komt wel weer andere
welvaart of andere geleerdheid voor in de plaats. Jullie moeten je daar niks
ongerust over maken, want ik doe het ook niet en de maatschappij ook niet.
Nu moet je niet mompelen, want dan zal ik anders optreden, want aan
kracht ontbreekt het mij niet...'
Zo ging hij voort, stapelde de ene grofheid op de andere, de ene stommiteit
op de andere. Eén voelde neiging, hem te vragen, z'n burgerpak aan te trekken en dan eens met hem te debatteren, maar hij liet dit na, omdat in de
buurt provoostarrestanten aan 't schreeuwen waren. En toen de kommandant buiten adem was, ging hij heen en liet z'n ondergeschikten danig in hun
wiek geschoten achter. Dat noemt men in dienst: optreden.
Lezer, verheug u niet te zeer met de gedachte, dat dit lugubere verhaal maar
een sprookje is; dat een dergelijke ziekelijke militairistische aberratie ondenkbaar en onbestaanbaar is. Want alles welbeschouwd zou het toch wel
eens waar kunnen zijn...
LIV
Ik heb een zware grief tegen m'n ouders. Een zeer zware grief. Het is beroerd, maar de omstandigheden leiden er toe, dat ik daarvan in 't openbaar
moet getuigen. Het is eenvoudig om uit je vel te springen! Daar had ik nou
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fortuin kunnen maken in dienst en door de schuld van mijn ouders gaat daar
doodleuk een vermogen m'n neus voorbij! Een waar vermogen. Is het niet om
te huilen? Daar had ik na de mobilisatie een villa in het Gooi kunnen hebben en een huisknecht met bakkebaarden en wel drie dienstmeiden. En dat
alles loop ik mis door de vloekwaardige hoogmoed van m'n ouders.
Ach, lezer!
Ik herinner me, dat ik indertijd een groot bewonderaar was van het schoen
Ik droomde van pikdraad en koperen spijkertjes. Ik wou en ik-makersv.
zou schoenlapper, worden. Eilaas!... Ik ging gebukt onder de rampspoedige
reputatie het knappe jongetje van de familie te zijn. Daarom moest ik studeren. En ik zag m'n schoenlappersidealen verstuiven als rook. Of ik al wees op
roemruchtige schoenlappers uit vroegere tijd, of ik Jan Barentsz al aanhaalde, het hielp niets; , ik mocht m'n heerlijk ideaal niet nastreven, ik mocht
geen schoenlapper worden. Duizendwerf helaas!
Want, lezer, ware ik schoenlapper geworden, m'n fortuin ware gemaakt. Ik
heb daar bepaald een voorgevoel van gehad, maar m'n ouders wisten het natuurlijk beter. Ze hebben mij kalmweg opgeofferd aan hun hoogmoedswaanzin en er is geen engel gekomen om hun het offermes uit de handen te nemen.
Tegenwoordig komen er ook nooit meer eens engelen!
0, lezer! lezer, toch! Als ik eens schoenlapper was! Als ik eens de kans had
korporaal-schoenmaker bij het bataljon te zijn. Reken eens met mij mee, wat ik
dan verdienen zou!
Jaarwedde 1400.—
Woninghuur –150. —
Mobilisatie- toelage f o.io per dag – 36.50
Menagegeld f 0.45 per dag
164.25
–

f 750.75

Daarbij zou ik vrij kleding hebben en vrij vervoer als ik met verlof op reis
ging! Welke onderwijzer kan daarmee wedijveren? Maar we zijn er nog niet!
Er is één schoenmaker per bataljon van i000 man. Voor elk paar zolen, dat
hij verstelt, krijgt hij een vergoeding van 30 cent. Voor andere reparaties
naar verhouding. Laten we rekenen, dat elke man per maand gemiddeld één
reparatie heeft van 30 cent (wat zuinig berekend is!) dan krijgt de schoenlappende korporaal daarvoor 1300 per maand of te wel f3600 per jaar! De
`geheime reparaties' aan burgerschoenen meegerekend, haalt deze infame
O.W. -er minstens f S000 per jaar! En als knechts fungeren soldaten, die wel
f i per week van hem krijgen!!! Ze hebben vrij van dienst en dat is ook goud
waard!
Zodat, lezer, als ik m'n neiging had mogen volgen ik rijk zou zijn geworden,
schatrijk! En nu! Nu, met m'n onzalige gestudeerdheid, nu breng ik het
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hoogstens tot de weinig aanlokkelijke positie van verlofsofficier, verlofsarmoelijder!
En was ik schoenlapper geworden! Laat ik er niet verder over praten.
Nee, ik heb een zware grief tegen m'n ouders. Ik ben hard bang, dat ik het
hun nooit in der eeuwigheid zal kunnen vergeven.
...

LV
Werkelijk, lezer, dat is nou niet om kwaad van de officieren te spreken, want
ze zijn in de lijst van de legerorganisatie een nog noodzakelijker kwaad, dan
het leger zelf in de lijst van onze kwalijk riekende samenleving — maar het is
waarachtig waar, ze zijn beklagenswaardig! Ik herhaal me zelf door deze uitspraak, maar wat wil je: `de geschiedenis herhaalt zich' en in zekere zin ben
ik ook een stukje `geschiedenis'...
Ik ben wel eens persoonlijk verongelijkt door een officier en daar ben ik toen
nog al erg over uitgevaren, maar nu, daar, ik vergeef hem alles! Ik omhul
hem met de wijde mantel van mijn medelijden. Ik kan niet meer boos zijn op
deze rampzaligheid, ik huil haast van aandoening, ik vind het onbeschrijflijk
zielig.

Die mensen zijn net hardlopers van een wel ongelukkige soort en hun wedloop is met duivelse kwellingen tienduizendvoudig vergruwelijkt. Ze lopen
als gekken van paaltje tot paaltje. En telkens als ze een paaltje bereikt hebben, mogen ze een sterretje meer op hun kraag dragen. Maar die paaltjes,
dat zijn geen gewone paaltjes, o nee! Dat zijn paaltjes met demonische eigenschappen! Ze leven een eigen leven en ze bewegen zich naar eigen hels welbehagen. De hardloper rent er op aan. Maar zijn ijver is niet voldoende
doorzoden van deemoed, bijvoorbeeld. En het ellendige paaltje doet ernstig,
gaat in eens een reusachtig eind terug en de zwetende, puffende hardloper is
er verder af dan ooit. Echter mag hij zich niet ontmoedigd tonen. Dapper
moet hij doorrennen en met vleiende blikken streelt hij uit de verte het treiterende paaltje, murmelt een litanie van het heilige paaltje, zingt de lofzang
van het onvergelijkelijke paaltje. Bijna heeft-ie 't bereikt. Hij strekt z'n
handen uit om het te grijpen... Even doet hij een misstap, valt.., springt
op... weg is het paaltje... ver weg staat het naar hem te grijnzen: `Kom dan,
stakker, kom dan... harder... harder nog!
En zo krijgt de renner een afschuwelijke angst voor de vreselijke paaltjes. Hij
is radeloos van angst voor de onbarmhartige paaltjes, die maar teruggaan,
die maar wijken bij z'n minste fout. Het paaltje lijkt een gedachtelezer! Als
de arme hardloper onvriendelijk over het paaltje denkt, is het laaghartig genoeg om zich weer naar achter te verplaatsen. En het afgrijselijke, dat is het
aantal van de paaltjes: er komt nooit een eind aan. Altijd doemt in de verte
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weer een nieuw paaltje op. En altijd vangt de worsteling van de ontzettend
afmattende wedloop opnieuw aan.
Het is hartverscheurend! Het is onmenselijk van hersenschimmigheid bovendien. Want het nieuwe sterretje heeft slechts waarde zolang de rampzalige het niet bezit. Als hij het heeft, richten al z'n wensen en verlangens zich
op het volgende sterretje dat ginds op een eindeloos ver verwijderd, liederlijk grijnzend paaltje staat te glinsteren.
Niets ter wereld haalt in belangrijkheid bij de wedloop. Daaraan is alle leven, alle voelen, alle streven ondergeschikt. Je hart breekt, als je mensen
van in de veertig, in de vijftig tegen het nieuwe paaltje ziet glimlachen, ziet
smachten en vleien als een jeugdig minnaar tegen z'n eerste vlam! En dan ineens het kontrast, als ze een ogenblik omzien! De grimmigheid, de hardheid,
de stugheid naar de minder begenadigden, die nog op hol zijn naar het vorige
paaltje. De wellust ook, waarmee ze een mededinger onder 't voorbijlopen
beentje lichten. De kinderachtigheid.
Nee, dan ben ik nog liever een doodgewone landstormer van negentien acht
... al is dat ook niet bijzonder amusant.
LVI
Een luitenant van de week heeft, wat een welopgevoed soldaat noemt: een
rotbaan. Daar kan je zenuwziek van worden. Vooral als je nog al hanig en
bazig bent aangelegd als je behoort tot het meerbesproken genus: officier...
Je weet nog wel, lezer, hè?
Want dat baantje brengt mee, dat je bijvoorbeeld bij het eten verplicht
bent, verplicht zeg ik, om klachten aan te horen van iedereen, die meent, dat
hij overtuigd is, dat het eten beter kon zijn. En die klachten, van zo'n gewoon stuk gemeen soldaat nog wel, die moet je overbrengen. Naar iemand,
die zegt: `dank je' elke dag opnieuw, en er zich gewoonlijk verder niks van
aantrekt. Tenminste naar de resultaten te oordelen.
Maar daar zijn ook kamers, waar niks dan onderofficieren liggen. Die worden dan over een poosje vaandrig en dan luitenant. Mensen met een schitterende toekomst dus. En die kennen dan het klappen van de militaire zweep
al zo'n beetje en zijn wel es erg brutaal tegen zo'n arm luitenantje van de
week. En dat luitenantje voelt de spot al rijzen, als-ie de kamer opkomt en
zoekt naar redenen om z'n zenuwachtigheid meester te worden. En gelukkig
konstateert ie een staatsgevaarlijke misdaad: daar liggen een paar jassen op
de kribben! Ahaaa! Ditmaal zal hij de klagers vóór zijn!
`ik... eh... ik duld niet, dat er hier onder het eten jassen over de bedden slingeren, verstaan jullie dat, ik duld dat eenvoudig niet, dat is ongehoord, zag!'
De landstormende sergeanten kauwen onverstoorbaar verder en het blijft
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onheilspellend stil. De luit' begint een beetje te blozen, herhaalt nog eens:
`Dat duld ik niet.'
Dan komt in eens een stem: `Luitenant, de bonen zijn niet gaar.'
Het noodlot! Toch een klacht!
`Wie zegt dat daar? Wat is dat voor een manier!'
Een sergeant staat op: `Ik lui'nt. 'k Dacht, dat u klachten over het eten kwam
innemen.'
`Jij moest zo beleefd zijn, zag, eerst je mond leeg te eten, eer je tegen me praat.
`M'n mond is leeg, lui'nt.'
`Dat is niet waar, je kauwt nog!'
Een stem van een onbekende: `Hij pruimt, lui'nt!'
Lui'nt bloost dieper, reageert voorzichtiglijk niet. De man antwoordt:
`Toch is m'n mond leeg, lui'nt.'
`Zwijg, als ik tegen je spreek!'
`ik dacht, dat u uitgesproken was, lui'nt.'
`Hoe heet je? Deze politie-achtige vraag is altijd de voorbode van grote
dingen. De naam wordt genoemd: Pieterse.
`Je zult van me horen!' En sabelkletterend schrijdt de verbolgen hoogheid
heen. De half rauwe bonen komen niet meer ter sprake. Even later het hoofd
van de lui'nt om de hoek: `Hoe heet je ook weer?'
En het koor valt in, op alle toonaarden: `Pieterse, lui'nt!'
Dan verdwijnt het rode hoofd voor goed en een stuipachtig lachsalvo barst
los.
Daar was een hele opera in elkaar gezet voor de volgende middag. Maar toen,
met strategische takt, kwam de luit' niet. Het is een zware baan en de boosaardige sergeants zullen later als ze zelf hoog zijn, de wrange vruchten plukken.
LVII
Lezer, vandaag zal ik 't 'es niet tegen jou hebben. Niet omdat je me te min
bent, maar toch wel, omdat ik tegen belangrijker personagiën het woord te
richten heb. Zie je, vandaag moet ik eens een hartig woordje spreken tot de
militaire autoriteiten, die mij beschuldigen van een soort verkapt landverraad, of een andere dergelijke halsmisdaad. Een zeer hartig woordje moet het
zijn. Alzo...
Mijne heren,
U noemt deze, o, ik weet het, deze zeer gematigde Notities van een Landstormman: `artikelen, de krijgstucht ten zeerste ondermijnend'. En dat wens
ik me niet te laten aanleunen, ganselijk niet. Want het zij verre van mij, het
kleine beetje krijgstucht, dat er nog in ons anti-militairistisch leger schuilt
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(zie Kamerrede Juten!) te willen ondermijnen. Desalniettemin hebt u deze
beschuldiging uitgesproken, wat zeg ik! — neergeschreven in de mutatie van
een onschuldig gestrafte. Maar dat treft mij en daarom moet ik u dat rampspoedige idee uit het hoofd praten en u een beter begrip trachten bij te
brengen. Ik ben mij bewust, dat dit een onmenselijk zware taak is.
In de eerste plaats moet ik u op de man af vragen: zijn de feiten, die deze notities den volke bekend maken, ooit bij onderzoek onjuist gebleken? Ik weet,
dat u ze af en toe onderzocht heeft. U zocht zelfs naar de schrijver, wat u niet
had moeten doen, want het gaat hier om de feiten en hun betekenis. Alzo,
antwoordt, bid ik u: waren de feiten juist?
Goed, die waren dus juist.
Welnu, mijne wel hoge en wel grimmige heren, wat is er dan in deze notities,
dat hen maakt tot strafbare daden? Wanneer de krijgstucht er door ondermijnd wordt, dan beweer ik:
niet door de man die de feiten publiceert —
maar door de mensen, die de feiten begaan.
Begrijpt u dat goed? Begrijpt u dat heel goed? Dan ziet u dus in, dat ik u,
militaire autoriteiten wil bijstaan in uw moeilijke taak om de tucht in het leger te handhanen.
Want als u goed leest, dan zult u geen persoonlijke aanvallen vinden, zoals
oppervlakkig wel eens schijnt. Dan zult u vinden de lange lijst van schromelijke mogelijkheden, die het stelsel biedt, waaronder de Hollandse soldaat
zucht. (Ook wel eens lacht!) Dan zult u telkens vinden feiten, die meer zijn
dan louter simpele feiten: die namelijk zijn illustraties van uw systeem en
z'n konsekwenties. Maar dan zult u niet vinden de noodzakelijkheid om de
publicist te straffen.
U zoekt mij hardnekkig. Houdt daar mee op, mijne heren! Leest mij en vervult u van waardering voor mijn edelaardige pogingen om het Nederlandse
leger te redden van de ondergang. Laten wij de handen ineen slaan: ik zal u de
etterbuilen wijzen — snijdt gij ze uit, ge hebt er de macht toe.
Afgesproken? Voor mijn deel wel. Ik blijf mijn plicht doen.
LVIII
Het moet voor iemand, die lijdt aan duizeligheid, wel levensgevaarlijk zijn,
de rang van hoofd-officier te bekleden. Want als een groot-majoor (dat is de
laagste rang onder deze toren-achtige- eigenschappen-bezittende kategorie
van officieren!), als dus een groot-majoor (toch wel een heerlijk woord!) al
zulke blijken van lichtheid in het hoofd geeft, dan moet het voor de volgende rangen wel noodlottige gevolgen hebben.
De groot-majoor zat boven op zijn paard en leek zo een nog grotere majoor.
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En de soldaten stonden daar lilliputterig op de begane grond vlak in de
buurt, klein, onaanzienlijk, net grauwe mieren. En het groot-majoorlijke
paard ergerde zich waarschijnlijk aan hun ordinaire aanwezigheid. Tenminste het maakte een pas of wat zijwaarts en trapte eens achteruit. En een van
die dood- en doodgewone soldeniers schrok en zei: `Sta stil, knol!'
Begrijp dat goed, lezer: `Sta stil, knol!'
Knol!

Tegen het edele rijdier van een hóóóófd-officier! Van een gróóóót-majoor!
En deze hoorde het. En hij sloeg bijna steil achterover van zijn paard van afgrijzen en schrik. Hij riep.., nee, hij gilde.., nee, dat is nog niet sterk genoeg... hij brulde! ja, hij uitte het woeste gebrul van een dodelijk gewonde
ziel... ik heb die smartkreet beluisterd, lezer, en ik hoop nooit meer gedoemd te zijn, iets dergelijks mee te maken. Hij brulde dus.
En dit vervaarlijke gebrul werd allengs verstaanbaarder en eindigde in de
verheven woorden: `Sergeant, schrijf op die kaerel! Acht dagen kwartierarrest, omdat-ie zich oneerbiedig heeft uitgelaten over het peerd van een
hoofd-officier.'
Ja, hoor es even, mopper nou niet. Discipline moet er nu eenmaal zijn en het
is niet aan jou of mij, om de grens te trekken.
Maar deze soldaat was een hatelijk type. Ik zag hem in de kazerne. Daar
stond de sabel van zijn kommandant rustig tegen de muur. En met een grijnzend smoel salueerde de vent voor de sabel en vroeg beleefd: `Pardon, zou ik
even mogen passeren?'
En nog later trof ik hem aan voor een onschuldige officiersjas, die aan de
kapstok hing. Hij stond `in de houding' en z'n gelaat was inderdaad stuitend
van eerbiedigheid. Ik houd dat voor een mop van de kaerel, maar 't zou ook
kunnen zijn, dat de discipline z'n geest doorziekt had, en dat-ie er niks aan
doen kon.
Maar bedenk eens, lezer, hoe akelig verwaand zo'n paard moet worden! Is
het nou geoorloofd om de dieren zo ernstig in hun zieleleven te benadelen?
Ligt hier niet een taak, een zeer ernstige taak voor de vereniging tot bescherming van dieren?
LIX
Alle theorie is grauw. Maar de theorie in dienst is zo allerverschrikkelijkst
grauw! Afgrijselijk grauw! Veldgrauw! Af en toe levensgevaarlijk grauw!
Een kapitein gaf theorie. En ik was er bij tegenwoordig. Hij sprak over een
reglement. Zo'n raadselachtig militair reglement, dat je bij het begin al duizelig maakt. Alle reglementen bevatten zinnetjes als: `tenzij het tegendeel is
bepaald, mag van dit reglement niet worden afgeweken'. En al gauw weet je
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niet meer of voor dit of dat geval nu het tegendeel bepaald is, ja of nee. En
dan begint juist de misère. En om over zo'n reglement `theorie te geven' is
en blijft een gewaagde onderneming. Je kan er van aan 't malen slaan.
Onze kapitein dan kwam in het reglement een paar dingen tegen, waarvan ie een ietwat duistere verklaring gaf, welke fout zich weerspiegelde op de
gezichten der aanwezigen in een kennelijk twijfelachtige trek. En hij werd
daar een beetje nerveus van, wat begrijpelijk is. Even later ontmoette hij de
term: `marsvaardige gewonden' en plotseling zette zich het idee vast in zijn
rampzalig brein, zijn door de theorie bereids ontsteld brein, dat in deze term
een buitengewoon geheimzinnige, moeilijk te doorgronden betekenis school.
Hij peinsde even, wat ik gewaar werd aan zijn benige rechterwijsvinger, die
zich bespiegelend tegen zijn neus vleide. En toen stak hij van wal.
`Marsvaardige gewonden, zie je... ja, let nou es even goed op! Dat moet je
nou eens vooral onthouden, dan weet je 't voor altijd en je vergeet 't nooit
meer. Ik hou er niet van om tien-, twintigmaal hetzelfde te moeten zeggen,
dus zet je oren wijd open. 't Kan gebeuren, is 't niet, dat je gewond wordt,
maar datje toch marsvaardig blijft, is 't niet waar? Dat kan heel goed gebeuren. Nou, en als je dan zo gewond bent, val je onder de term: `marsvaardige
gewonden'. Maar zie je, let nou op, dat je dat nooit meer vergeet, zie je, een
marsvaardige gewonde, dat is een gewonde, die wel gewond is, nie waar,
maar wiens wond niet van die aard is, is 't nie waar? dat-ie niet meer marsvaardig is, zie je. Marsvaardig, dat is 't! Jullie moet je goed zien te doordringen, is 't nie waar, van de juiste betekenis van dat woord: marsvaardig. Dat
wil zeggen, zie je: marsvaardig, dus niet vaardig in het marcheren, dat moet
je niet denken, want 't kan heel goed gebeuren, dat een marsvaardige ge
toch heel moeilijk marcheert, maar toch is 't nie waar, in zekere zin-wonde
marsvaardig...'
Hier werd de spreker onderbroken door een ijzingwekkende kreet! Een van
de mannen was opgesprongen en diepe afschuw stond op z'n verwrongen
gezicht getekend. Hij schreeuwde, met griezelige gebaren, dat-ie de overste
met z'n hoofd omlaag tegen de zolder zag lopen en dat die met een revolver
op hem schoot. En in een andere hoek zat er een zachtjes te grienen en op
vreemd eentonige manier te neuriën: `ik ben een marsvaardige gewonde
maar marcheren kan ik niet...' Toen we deze twee ongelukkigen een dwang
hadden aangedaan en weer naar de kapitein keken, zat deze, met dikke-buis
zweetdruppels op z'n voorhoofd, zonderlinge bewegingen met z'n lippen te
maken. Hij zag vuurrood van inspanning, maar er kwam geen geluid over
z'n lippen. Treurig droegen wij hem naar huis en legden ijscompressen op
zijn kloppend hoofd... Nu al weken lang lijdt hij aan hevige hersenkoortsen
en ijlt; om de vijf minuten reutelt-ie: `marsvaardige gewonden...' De dokter
twijfelt er ernstig aan, of-ie nog ooit herstellen zal.
g
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LX
O de verstokte toneelspelers! De maniakken van de schone schijn, die weten,
allemaal ! ! ! dat zij op dit ondermaanse zweven, gedragen door de vleugelen
van de schijn, dat heel hun doen en laten schijn is, een kleurige, mooie schijn
soms, een grijze, vervelende schijn meestal, maar altijd schijn toch, en die
niet vrezen, niet in doodsangst zitten, dat op een dag deze schijn zal uiteen
als een broze zeepbel! En de voor ons, pardon, voor jullie, burgers,-spaten
onverklaarbare manier, waarop ze mekaar helpen, deze schijn te behoeden
voor ruwe windstoten, om toch vooral te voorkomen, dat de zeepbel barsten zou. Toch ga ik er eens weer tegen blazen!
Als ik het nog eens ooit tot landstormplichtig generaal breng zullen ze een
kwaje an me hebben! Want ik zal redeneren: `Wat bliksem en donder! (Als
generaal sta je boven de wet en mag je flink alles zeggen wat je wilt.) Ze
zullen mij niet belatafelen, de slimmerikken! Ik zal mijn ogen openhouden
en kijken als ik wil en in de richting die ik wil.'
Een generaal!... Dat is iemand, die een heel s tuk leger onder z'n verantwoording heeft. En die zo nou en dan es elletjes komt loeken, of de zaken wel in
orde zijn bij zijn onderdeel. Dat laat ie dan een dag of wat van te voren
weten, waarschijnlijk in de vage herinnering aan vroeger dagen, toen ie nog
maar een gewoon officiertje was of nog minder en toen het op gewone dagen
zo'n vieze boel was in de kazerne. Nou, en dat mag je wel dulden als gewoon
officier, dat zijn je zenuwen sterker en je verantwoordelijkheid is niet zo aller-afgrijselijkst officieel en uitgebreid. Maar als generaal kun je niet toestaan, dat het een `rotzootje' is bij je troepen en bovendien, als je een dusdanig zootje vindt, moetje maar standjes uitdelen en ellenlange rapporten laten schrijven, en je maal bederven, en de eerbied en de genegenheid van je ondergeschikte officieren verspeel je, enfin, je vergalt je eigen leven en — 't helpt
toch geen bal... die overtuiging moet rotsvast gevestigd zijn in elk generaals
dat vergrijsde in de dienst. (Excuseer de gewaagde beeldspraak!) Dus...-hart,
Dus spreekt het vanzelf, dat je dagen te voren je komst aankondigt. Je bespaart je zelf en anderen een massa onaangenaamheden, je ziet een keurig net
boeltje en je kunt goedkeurend knikken en genadig komplimentjes uitdelen
en tegen onhebbelijke krantenschrijvers met een gerust geweten een grote
mond opentrekken. Wantje hebt de boel in orde bevonden en dan heeft een
ander niets meer in te brengen, niets, minder dan niets. En na afloop van de
inspektie, aan tafel, onder een mooi aantal glazen goeie wijn, kijk je glunder
de tafel rond, lacht stilletjes in je eigen bij het zien van al die ernstige gezichten, die stralen van dienstijver en welwillendheid tegenover heel de wereld. Je herinnert je de tijd toen je zelf nog officiertje was, en hoe je-n-em
kneep as de ziekte, wanneer de generaal moest komen, en hoe fijn je-n~em
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onder mekaar beduvelde. En je glundert glunderder, voelt je eigen slimheid,
die deze komedie helder doorziet... en je bent in de zaligste stemming, toegeeflijk voor die arme donders, die d'r ook niks an kunnen doen. En kijk ze
nou es ernstig kijken, net of ze denken, dat je ze niet in de gaten hebt. En je
voelt lust om een olijke speech te houden, maar je doet het niet, omdat je zo
ontzettend hoog en geweldig bent tenslotte.
Maar als ik generaal was...
LXI
Op een vorige notitie ben ik misschien wel een klein kommentaar schuldig,
dunkt me bij nader inzien. Jullie mochten eens denken, dat ik maar wat lasterde in de ruimte. Nou, laat ik jullie dan de tragi- komedie maar eens vertel
generaal, die we pas achter de rug hebben. Dat-lenvadispktore
was een inspektie in grote stijl en waarlijk klassiek te noemen. Er ontbrak

niets aan, maar dan ook letterlijk niets.
Een dag of vier tevoren was daar ineens de jobstijding uit de lucht komen
vallen: de generaal komt het depot inspekteren! En onmiddellijk brak de orkaan los!
Daar werd geboend, geschuurd en geschrobd! Het vuil van weken en maanden werd uit alle hoeken van kazernes en barakken weggeveegd. De grauwvet te tafels werden geboend en blankgeschuurd, spinnewebben en stofnesten werden uitgeroeid, glazen gelapt en zelfs het arme gras tussen de steentjes
van de straat en het voorplein moest het ontgelden. Het leek de woeste hartstochtsvlaag van een Hollandse huismoeder in de schoonmaaktijd. Overal was
in de lucht de angst voor elk klein vuiltje, een angst, anders vreemd aan elk
soldatenhart. De atmosfeer was vervuld van schoonmaak- gedruis en driftige
woorden, waarschuwingen en bevelen. Het wachtwoord was: zwabberen!
En de dag der dagen kwam, en de kommandanten, die de verantwoordelijke
mannen zijn, waren mal geworden van agitatie en angst. Ze zweetten water
en bloed uit vrees dat de schijnvertoning doorzichtig zou blijken en dat de
generaal de werkelijkheid vermoeden mocht onder dit paradespel van helderheid en zindelijkheid. 0, die ene kommandant! Hij was ver weg, de arme! Z'n hersens waren tot een weke massa versmolten in z'n ongelukkig
hoofd en hij had kranke ideeën. Z'n barakken glommen en straalden van netheid. Maar dat was niet genoeg! De troep moest een `reuzen-indruk' maken,
want was het niet zijn troep.? Er kwam bevel, dat er mannen moesten aangesteld worden als kamerwacht, die een zware, luide, vér- klinkende stem hadden. Dat het zou daveren over de kamer: `Generaal, de kamerwacht meldt
zich!' En die kerels zouden dan een extra -gunst krijgen voor deze belangrijke dienst aan het benauwde vaderland bewezen: ze mochten van `hun vier426

entwintig uren' de volgende dag terugkeren; denk eens aan: 's maandagsochtends inplaats van 's zondagsavonds!
En aan de poort van de naburige kazerne stonden een grootmajoor en een
kapitein en een eerste luitenant de gevreesde op te wachten. En de overige
officieren zaten buiten in het zonnetje tegenover de netjes - gepoetste soldaten op de helder geschuurde banken en gaven, gezellig en uitstekend, bekwaam- en ijverig-voorbereide theorielessen! Ach ja, en toen, na een uur
van pijnlijk wachten, kwam de generaal en — reed voorbij! Ging eerst naar
het barakkenkamp en inspekteerde daar een kamer, die bewaakt werd door
een man met een opera- orgaan, die zich krachtig en welluidend meldde. En
zozeer was de generaal daarover verrukt, dat-ie de rest niet inspekteerde en
terugreed naar de kazerne. (Waarmee de gunst voor de stakkers, die zich
niet hadden hoeven `melden', verviel!!)
Tot -ie eindelijk terugkwam bij de kazerne, waar-ie de zenuwachtige erewacht van hoogste officieren nog vond heen en weer drentelen, dood- uitgeput, op van overspanning, danig vriendelijk en gedienstig. En alles was in
de weer, alles ging voortreffelijk, alles blonk en glom en straalde. En het depot was geïnspekteerd en schitterend in orde bevonden. Het regende kom
-pliment,
alles droop van tevredenheid.
Maar ik zeg nog eens — als ik generaal was!... Zou je soms een eed of een
plechtige gelofte moeten afleggen, dat je nooit onverwachts ergens zult ko-

men binnenvallen, alsje generaal wordt?
LXII

Ik applaudisseer! Ik applaudisseer als een gek. En daar heb ik reden voor! Ik
applaudisseer van razend enthousiasme en mijn applaus geldt de hogere legerleiding. Ere wie ere toekomt. Ik begroet u, o onnoembaar machtselement,
dat schuil gaat onder de vage term van `hogere legerleiding'. Ik begroet in u
een bondgenoot van inderdaad zeldzame geslepenheid. Ik had dat niet achter jullie gezocht. Ik vond jullie, eerlijk gezegd, nog al achterlijk, nog al lijdende aan gebrek aan slimheid, maar nu vraag ik excuus: jullie zijn uitgeslapen jongens en ik blij, datje me zo allerhartelijkst in de hand werkt.
Het enige, wat ik no tegen jullie heb, is, dat je je niet wat meer ronduit
verklaart. Slimheid is goed, maar je moet je niet al te zeer verbergen. Af en
toe eens zo'n streek uithalen als deze. Je een beetje bloot geven en je in de
kaart laten kijken, zo een beetje met een blik van verstandhouding, met
zo'n knipoogje van: `wij snappen mekaar, hé? o zo!'
Want olijkerds zijn jullie, hoor! Jullie met je strenge gezichten, je onverstoorbare ernst, je deftige ingetogenheid. Jullie verbergen je prachtig onder je air
van alles - afdoen -met- koude - hooghartigheid. Maar nou heb ik jullie in de
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gaten! Je hebt al net zo de pest aan het autokratische systeem van dolhuismanieren als ik. Je snakt net zo hard naar een beetje logika en naar een beetje
meer waardering van de persoonlijkheid als ik. Maar je uit dat anders. Je laat
dat eerst merken door op een goeie dag voor het voetlicht te komen met een
monsterachtige overdrijving, zo allerverschrikkelijkst dwaas als een gruwelijk lachwekkend clownsbakkes. En ik moet zeggen: je doet het prachtig.
Jullie stalen gezichten zijn onverbeterlijk! Duizend maal m'n kompliment.
Ik kom nog es bij jullie in de leer. Dan loop ik meteen geen kans meer om op
een ongelukzalige dag ook eens de provoost in te draaien.
Waarachtig, lezer, ik heb versteld gestaan. Een ogenblikje was ik zelfs overdonderd en maakte me in ernst een beetje kwaad. Maar in eens schoot als
een bliksemflits het heldere begrip van de grap me door m'n hersens en ik
was verbluft op gans nieuwe wijze. Ik stond paf voor die geraffineerde truc.
De kwestie was deze: een opleiding zou promoveren. De sergeants zouden
hun strepen verliezen en als glorieus equivalent daarvoor een knoopje op hun
kraag krijgen. Vaandrig zouden ze worden, dat is zoiets als leerling-luitenant.
Daar was er een bij die woonde, als burger dan, vroeger in Den Haag. Daar
woonde z'n vrouw zelfs nog. En die slimmerd verzocht te voren, of-ie als
vaandrig niet in de residentie van z'n vrouw geplaatst kon worden. Kreeg
een stuurs antwoord: dat was nodeloos gevraag, dat hing af van het nummer, dat hij bij z'n examen behalen zou; als hij een goed nummer had, kreeg
hij de keus van z'n korps. Had officieel in de krant gestaan.
De man doet z'n best. Slaagt met nummer één!!! Zag zichzelf al in Den Haag,
verrukt.
Daar kwamen de aanstellingen af en onze vrind... werd geplaatst... haha!
is-t-ie goed? werd geplaatst... o, o, de sinistere grappenmakers!... in god,
god, wat is-t-ie mirakel fijn!... in Assen!... in Assen!
Heb ik gelachen! Heb ik me halfdood gelachen!
Dat noem ik optreden! Dat noem ik durven! Dat noem ik een systeem aanpakken en belachelijk maken. Ik zou niet de moed gehad hebben om zo onbeschaamd sarkastisch de hele rommelzooi van de legeradministratie, van
willekeur en machtsfanatisme, aan de kaak te stellen.
Nee, hogere legerleiding, waarachtig, ik erken me verslagen. Maar zonder
rancune, hoor! We werken voor hetzelfde doel en dus: reik me de hand en laten we broederschap drinken, bloed -broederschap. Op de ondergang van de
piramidale nonsens die...
LXIII
Ik heb je al eens meer aangetoond, lieve burger-vriend-lezer, hoe ontzettend
moeilijk, om niet te zeggen menselijkerwijs gesproken onmogelijk het is, om
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officier te zijn. Als je er tenminste prijs op stelt, om je deze verheven stand
waardig te tonen. Ik heb je, meen ik, voldoende doordrongen van de ontzagwekkende massa beschaving, die je daarvoor in je moet opstapelen, moet
kondenseren als het ware. Een officier is als een bus gekondenseerde beschaving. Schep er een paplepel vol uit en je maakt er genoeg gewone beschaving van om een heel burgergezelschap te civiliseren tot salon-filisters. Je
hart beeft van ontroering en ontzag, als je er simpellijk aan gaat zitten denken.
Maar nu doet zich in onze lammenadige tijd het onwaarschijnlijke geval
voor, dat de eerste de beste proleet, die doctor in de letteren is of advokaat
of kantoorbediende of kappersknecht of zelfs — en mij huivert gruwzaam! —
schoolmeester!... geschikt geacht wordt om officier te worden in ons onvolprezen leger. Het lijkt een fabel van monsterachtige ongeloofwaardigheid,
maar het is liederlijk waar. En deze kaerels, stel je dat veur!! verdamme! deze kaffers durven te weigeren, zich in opleiding te begeven. En een wel onzalige wet dwingt ze dan ! ! 't Is wel bar! Zo worden boereknollen onder volbloeden gebracht, zo leidt men nietswaardige slaven het Walhalla binnen.
Barbaren op de Olympus! 0, de verdwazing!
Gelukkig echter, dat deze onwaardigen worden opgeleid door bekwame officieren, die weten, dat de mens bij brood alleen niet leven zal! Door knappe
strategen, die ook bedreven zijn in de moeilijke strategie der diplomatieke
trucjes. Door mensen, die de argeloze wijsheid bezitten, die het gelukkige
eigendom is der geboren pedagogen. Die de lompheid weten te beschaven
zonder pijn te doen of te wonden.
Een zodanig begaafd wezen hoorde ik z'n gesublimeerde inzichten openbaren aan een troep maatschappelijke minderwaardigheden , die welhaast de
officiersrang zouden verwerven. De vraag rees: wanneer verschijn je als officier in uniform en wanneer niet! Diepzinnig probleem? Hele volksstammen
zijn krankzinnig geworden van het peinzen over dit vraagstuk.
Welnu, bewonderde wijsheid van de instrukteur: `Zie je, het mooist is altijd,
in uniform op een feest of partijtje te verschijnen. 't Is dekoratief en de gastvrouw is er altijd door gevleid en vereerd. Ben je dus zeker van je optreden,
verschijn dan immer in uniform. Maar — als je ergens heen gaat en je weet
niet zeker of je wel in staat bent om je in de puntjes te gedragen, als je bang
bent, de vormen niet precies in acht te kunnen nemen... wees dan zo voorzichtig en — ga in politiek. Dan is alles in orde! Noch de uniform, noch de officiersstand wordt gedeshonoreerd en als burger hoefje 't zo nauw niet te nemen, sla je niet zo gauw een modderfiguur...'
Wel, ik hoef er niets aan toe te voegen. Het is volmaakt áf en overduidelijk.
Als de burgers het nu maar goed begrijpen willen!...
429

LXIV
De militaire dienst munt uit door een bijzonder nauwkeurige juistheid of
een bijzonder juiste nauwkeurigheid, waarvan een burger geen idee krijgen
kan. Om het toch enigszins aan des lezers zwakke verstand te brengen, zal
ik deze stelling toelichten met een voorbeeld, dat op zichzelf weer een bewijs
is, hoezeer ik al militair, dat wil zeggen beminnaar van bovengenoemde ('opgemelde'zeggen de reglementen!) zeldzaam juiste nauwkeurigheid ben.
Lees de navolgende beschrijving van de seinvlag en sla steil achterover (driemaal) van verbazing over zoveel nauwkeurigheid, zo angstige en beangstigende zorg voor het welzijn des lieven vaderlands. Dit is punt elf van het
sein-voorschrift. ('t Is heus zo, deze ii is geen mop van mij!) De zetter
wordt dringend uitgenodigd, vooral geen enkele van de wonderlijk gezaaide komma's weg te laten: ze horen er bij. Daar gaat-ie dan (wat tussen haakjes staat is van mij: 11. Het nlaggedoek, is 6 dm lang en 6 dm breed. Het wordt bevestigd aan een stok, lang 1 m, dik aan het ondereinde 2 cm en naar bet topeinde geleidelijk (wat een voorzienigheid!) dunner wordende tot 1.2 cm. (Bij een dikte van
1.3 cm namelijk kan de oorlog niet doorgaan!)
Het doek, Pan dubbele stof, is stevig gezoomd, beeft aan de losse zijde afgeronde
boeken, en twee bandjes, waarmede het na, om de stok, opgerold te zijn, wordt nartgebonden. (0, peperbus vol komma's!)
Aan de vaste zijde wordt, door een stiknaad (dus niet door een barstnaad!),
een, aan het boveneind gesloten, koker gevormd, waarin de stok geschoven kan worden. Beneden aan de koker, zijn twee banden aangebracht, ter bevestiging van
het doek aan de stok. Een der banden wordt gestoken door een, in de stok geslagen, krammetje.
Het doek wordt, bij bet vervoer, (ah, juist, dus niet bij het gebruik!) om
de stok gewikkeld, na eerst met de losse bovenboek naar de vast# benedenhoek
(wablief?!) te zijn omgeslagen. Het mag Pan de stok afgenomen en, zonder
deze, medegenoerd worden. (Dat is een niet onaanzienlijke gunst, zou ik
zo zeggen!).
Nu lezer, dit punt elf kan er mee door, niewaar? Het kon werkelijk niet elver zijn. Een hele kompagnie moet mal geworden zijn bij de hardnekkige pogingen om een zodanige vlag samen te stellen. En het is niet gelukt. Maar —
ook in dit geval is voorzien. Ik denk dat er een ijskouwe burger meegewerkt
heeft aan dit voorschrift. En die olijkerd heeft met een nauwelijks merkbaar
glimlachje, punt 12 er achter gevoegd. Dat is heerlijk van ironie, dat punt
12! Dat is een hoon, een schaterende spotlach voor de meneer, die punt ii
na veel zweten en zuchten had voor elkaar gebokst. Hier is het: 12. Indien
niet over Plaggen beschikt wordt, kan, in de plaats daarvan, b. p, een zakdoek Coj'lap)
aan een stok, gebezigd worden.
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De militaire medewerker heeft dit punt 12 van komma's voorzien, maar
anders, niewaar, ziet het er buitengewoon verstandig uit. En niet nauwkeurig: noch stok, noch zakdoek zijn nader omschreven. Er staat zelfs niet, of
het een schone zakdoek of lap moet zijn.
De gevolgen zijn trouwens niet uitgebleven: ik heb in dienst al veel met een
vlag zien seinen, maar nog nooit ben ik in de gelegenheid geweest, de vurig
verlangde gelegenheid, om eens na te meten, ofde stok wel 1.2 cm dik was aan
het boveneind, en of ie wel waarlijk geleidelijk toeliep. Want er wordt altijd
maar geseind met een witte lap aan een ofander toevallig buitgemaakt stokje.
LXV
Ja, het zijn beroerde dingen om te horen zeggen, het is heel erg onaangenaam
dat weet ik wel, maar wat duivel, dan moeten ze maar niet gebeuren! Jullie
moet niet zeggen: waarom schrijftdie hatelijke vent die dingen! Beter is het
te zeggen: er moeten zulke hatelijke dingen niet meer gebeuren! Want niet
hij, die de feiten publiceert, ondermijnt de krijgstucht, o kolonels en generalen, maar zij, die de feiten plegen en — zij, die ze toelaten, beschermen en dus
— mogelijk maken. Over uwe hoofden komen de gevolgen! Jullie zijn het, die
de krijgstucht hopeloos naar de weerga helpen, niet ik, die de simpele rol
van nauwgezet historie-schrijver vervul, bescheidenlijk en met onverdenkbare waarheidsliefde. Zij het niet zonder zekere lastige voorkeur voor de
meer tekenende woorden en verbindingen van ons smijdige Hollands.
Daar is nu de geneeskundige dienst. Hoeveel is daar nu al over geschreven?
Vaten inkt zijn er aan verknoeid; honderden kilo's kostbaar papier. En nog
is het mogelijk, dat één enkele dokter meer dan honderd zieken dagenlang in
z'n eentje moet behandelen. En daarbij nog een gedeelte van de administratie van een hospitaal moet voeren. Aardig is dat, hè? Die man merkt ten minste voor z'n vaderland. Vandaag of morgen valt-ie er natuurlijk bij neer en
met angst in het hart vraagt de burgerlezer zich af: wat dan, o Here, wat
dan, in die uiterste nood, wat dan? Moeten de zieken dan zonder hulp vergaan ? Moet dan zo'n hospitaal eenvoudig uitsterven?
Geen nood, lezer, verontrust u deswege niet. Daar zijn nog andere wegen en
die zijn volkomen afdoende. ik weet een militaire woongelegenheid, waar de
dokter niet zijn kan of hoe dan ook, op de tijd, dat er `ziekenrapport' is. Toch
zijn er elke morgen heel wat zieken. En als er dan geen dokter is? Nou, dan
is er wel een sergeant van het Rode Kruis. Die kan een even gewichtig gezicht trekken als een dokter, indien dat nu eenmaal moet. Hij heeft wel geen
enkele bevoegdheid, maar dat is minder. 't Is ten slotte een klein kunstje,
hoor, dat dokter-zijn. De brutaliteit om een oordeel te vellen is negen tiende
van de hele wetenschap. En als je iemand een drankje geeft en hij gaat er per
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ongeluk van dood, dan kan je de schuld nog altijd op de gevaarlijke en geniepige ziekte gooien. En als er ook geen sergeant is, wel, dan is er wel een hospitaal-soldaat. Men heeft er mij een aangewezen, die zag er net zo snugger
uit als het achtereind van een zeer stom boerenvarken. Maar hij zat met grote klompen aan in de stoel van de dokter, die er niet was en hield ziekenrapport!! Hij deelde medicijnen en raad uit. Schreef bedrust en kwartierziek
voor. Alles op z'n eigen houtje.
En wat snauwt u nou, autoriteit? Dat u het niet helpen kunt, dat er te wei
doktoren beschikbaar zijn? Zo, dan had u maar niet zo veel soldaten on--nig
der de wapenen moeten laten komen. Als u niet eens voor een ietwat-behoorlke medische behandeling kunt zorgen! En als u het wel kunt, als u het bijvoorbeeld wel zou kunnen, als u maar eens ernstig wilde... ja... dan... dan...!
LXVI
Het is maar de kwestie om de juiste remedie te vinden. En als je een juist
iets wilt hebben, moet je in het militaire erg hoog zijn. Hoe hoger, hoe juister. Maar het woordje `juist' heeft een ietwat moeilijke betekenis. Er zit zo
iets in van `logika' en `redelijkheid'. En hoe hoger je nu komt, lezer, hoe zuiverder militair alles wordt. En hoe zuiverder in het militaire iets wordt, hoe
minder jullie het willen aanvaarden als logisch en redelijk. Dat zal wel aan jullie liggen, denk ik, want er m6et toch een verborgen logika zijn, die de militaire bedoelingen en gedragingen volgens zijn eigen speciale eigenaardige
wetten beheerst en beïnvloedt. Aangezien een mens nu eenmaal een oneindige behoefte heeft aan logika en redelijkheid, een onweerstaanbare, dwingende behoefte. En ten slotte, alles welbeschouwd, is een militair toch in
zekere zin, óók een mens, een beetje raar, een beetje onvolledig en verminkt,
maar dan toch: een mens.
Dus moet er aan zo'n voor een burger onbegrijpelijke maatregel een zekere gedachte, een zekere beweegreden ten grondslag liggen. Zo'n generaal moet iets
bedacht en overwogen hebben, voor en aleer hij deze maatregel nam. En het
is alleen zijn militaire gesteldheid, die het besluit zo zonderlin g deed uitvallen.
Een militair redeneert o.a. zo: `ondergeschiktheid is de ziel van de militaire
dienst', dat staat in het reglement van krijgstucht. De militaire dienst heeft
wel een benepen zieltje, maar enfin, beter nog dan helemaal geen ziel, wat
jij? De bedoeling van deze grondwetachtige uitspraak is: de ondergeschikte
heeft blindelings te gehoorzamen. En: de meerdere moet liefst zo hard dwingen als ie kan. Dwingen, dat is een heerlijk woord en een heerlijk ding. Ik
dwingt, hij dwingt, wij dwingen — en de ondergeschikte wordt gedwongen... Hij wordt o.a. gedwongen om opgeleid te worden tot sergeant of tot
officier. Hij wil niet? Mallepraat, hij heeft niet te willen. Wij willen, wij —
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dwingen. Maar... de man werkt stilletjes tegen, studeert niet, zakt voor z'n
examens. Dan kan je, om 'em te pesten, 'em toch bevorderen natuurlijk.
Maar dat is het laatste middel, want als dat toegepast werd als regel...
Een verstandig burger zou zeggen: `laten we die mensen dan het leven een
beetje aangenaam maken, laten we een beetje meewerken met verlof en zo,
met alle andere kleinigheden... hen laten voelen: we willen wat van jou gedaan hebben, maar we hebben voor jou ook wat over...'
`Stakker!' zegt de generaal. `Nee, we moeten ze dwingen, we moeten ze pesten. Als je iemand pest, dan wil ie van je af. Dus: de opleidingen krijgen per
maand éénmaal verlof van zaterdagmiddag tot maandagavond. We stoppen
zo'n opleiding ergens in een uithoek van het land, in Groningen bijvoorbeeld, zodat ze een halve dag in de trein moeten zitten en zowat helemaal
niet thuis zijn. Verder geven we ze flinke douwen voor allerlei kleinigheidjes, werken ze krachtig tegen als ze zakenverlof willen hebben, enz. enz.
enz. Ze hebben minder rechten en gunsten dan de gewoonste boerenrekruut, of ze nou dertig zijn of niet en — nou zal de goeie geest wel komen!
Nou zullen ze hard gaan werken en met plezier officier worden...'
Het moet er toch vreemd uitzien in zo'n generaalshoofd! Zo'n man is oud
geworden onder de mensen en weet nog niet, dat elke aktie een reaktie ver
dat elke klap uitlokt tot een hardere tegenklap, dat het zaaien van-wekt,
verbittering nog nooit anders deed dan alles bederven en verknoeien.
Maar een generaal heeft altijd gelijk. En de inspekteur van de infanterie, die
deze geestige maatregel bedacht, is een generaal, een echte, onvervalste.
Maar je moet de opleidingen horen kankeren en zien, hoe ze saboteren.
LXVII
Ik heb meer dan eens blijk gegeven, meen ik, van mijn besliste voorkeur
voor de lijntrekker. In volkomen begrijpen sta ik tegenover hem, bewonderend en zonder aarzeling prijzend zijn nobele ijver.
Maar deze keer heb ik mij verheugd over zijn nederlaag. Want mijn andere
voorkeur, die voor humor namelijk, was sterker dan mijn genegenheid voor
de lijntrekker.
Deze dokter heb ik met verrukking bezig gezien. Ik heb het betreurd, dat deze man geen schrijver geworden is, want zijn werk ware een oase in onze grijze literatuur.
Het was ziekenrapport. En aangezien er een zware mars in 't vooruitzicht
was, vond de lijntrekker zich rijk vertegenwoordigd. En van deze heb ik er
een paar zien afmaken door deze dokter, zonder een hard woord, zonder de
hoon van een glimlach zelfs.
De eerste kwam binnen en zijn verschijning was lamentabel. De pijn lag op
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zijn verwrongen gezicht en hij steunde hoorbaar. De dokter keek hem even
aan en vroeg deelnemend: `Wat scheelt er aan?'
`Ik weet het niet, dokter', zuchtte de rampzalige. 'ik ben zo schrikkelijk
moe en pijn in al mijn leden.'
`Zo, zo', komt de dokter met een deskundig gezicht. Hij voelt 's mans pols,
laat hem de tong uitsteken en zegt weer: `Zo, zo! Je kunt zeker moeilijk je
hele uitrusting meesjouwen?'
`0, dokter!' kermt de zieke, hopend, althans iets te winnen.
`Goed, hoor', beslist de dokter genadig. `Mee uitrukken, vrij van monddeksel dragen!'
Het monddeksel, lezer, dat is het koperen dingetje op de tromp van het geweer. Dit kan u misschien een idee geven van het gezicht des landstormers
en van zijn binnensmondse protesten, die helaas verloren gingen in het rumoerige vrolijkheidsbetoon van de aanwezigen. Hij werd de gang ingewerkt
en zijn opvolger was een inderdaad deerniswaardige verschijning. Alle smarten der hel tekenden zich af op zijn benauwd gelaat en zijn gang was moeilijk, een pijn demonstrerend, die inderdaad hartverscheurend zijn moest. En
deze stakker zou de zware mars moeten meemaken? ('t Is waar, dat ik hem
even te voren in de gang had zien staan lachen, rechtop en ganselijk niet
meelijwekkend. Maar een mens kan gauw wat krijgen!)
`Wel vriend en wat hebben we?' informeert geruststellend de ernstige medikus.

`Ach dokter, ik heb zo'n pijn in me gewrichten! En vooral in me dijen, vreselijk ! '
`Altijd door?'
`Ja dokter, maar 't ergste bij 't halt houen. Als ik dan zo ineens me benen
mot strekken, pik ik 't zowat af van de pijn.'
De dokter onderzoekt de man en zijn benen consciëntieus. Hij trekt een bedenkelijk gezicht, kijkt in het ziekenregister en zegt dan zonder blikken of
blozen, goedig: `Een ernstig geval. Maar ik zal je helpen, hoor. Twee dagen
vrij van halt houen.'
Lezer, de moed ontbreekt me om zelfs maar te trachten u een idee te geven
van 's mans verbazing, afschuw en schrik bij dit recept. Hij trok een gezicht
— nee, het was eigenlijk geen gezicht meer, het was een masker van louter
protest en weerzin. Ik adoreer die dokter... Tegen deze humor was mijn andere voorkeur niet bestand! Ik heb gelachen...

LX VIII
Ik heb achter een officier van gezondheid gelopen, die niet minder dan drie,
zegge drie sterren aan iedere zijde van z'n kraag had zitten. Zodat-ie feitelijk
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een kapitein van gezondheid was! En na deze wandeling, lezer, heb ik mij
aanstonds onder zijn kapiteinige behandeling moeten stellen, want ik had
vervaarlijke schokkingen in m'n middenrif, veroorzaakt door bedwongen
lachbuien. En die had-ie me zelf bezorgd, door z'n optreden op de publieke
straat. Wat een zwaar delikt genoemd mag worden voor iemand, die verantwoordelijk is voor de gezondheid van de troep!
De meeste medici, die ik in dienst heb leren kennen, zijn beste kerels, hoor.
Die hebben, net als de landstorm acht, reuzelak aan de militaire uitwendigheden. ik ken er o.a. een, die regelmatig z'n kepi afneemt, als-ie iemand ontmoet. Ze zijn dokter gebleven en het militaire gaat niet verder dan de buitenste omkleding.
En nu deze ervaring! Waarachtig, een mens (zelfs een landstormman van
Bosboom) is nooit te oud om te leren toch.
Want deze kapitein van gezondheid, lezer, wel, die stelde zich doodeenvoudig aan alsof-ie een echte kapitein was, een echte soldaat-kapitein van de
ouwe soort, van de ouwe, zure, vermufte, verfrommelde soort!
Wij, of liever hij, ontmoette een sergeant. Deze droeg een mantel en onder
die mantel hielden zijn beide armen pakjes vast. Hij kon dus niet salueren en
groette daarom, zoals voorgeschreven is, door erg rechtop te gaan lopen en de
kapitein van gezondheid eerbiedig aan te zien. En, eiziet! lieve lezer! dit was
niet voldoende om des hogen omes ijdelheid naar wens te kittelen! Misschien
veronderstelde hij boosaardige soorten van opzet bij de eerbiedig kijkende
sergeant! Hij riep de man terug.

`Waarom groetje niet?'
`Ik kan niet salueren, dokter, kijkt u maar', zei de verblufte sergeant, sloeg
z'n mantel open en liet de verbolgen esculaap z'n lading zien. Nu zou je denken, dat het de beurt van het kapiteintje was om verbluft en beschaamd te
zijn? Mis! Was hij kapitein of was-ie 't niet? Had-ie dus altijd gelijk, ja of
nee? 0 zo!
`Leg die pakjes neer en salueer model!'
En zo genoot het passerende publiek het schouwspel van het militaire eerbewijs, naast de stapel pakjes. En tevreden stapte de hemelhoge dokter verder, overtuigd, dat-ie géén figuur geslagen, maar kranig de krijgstucht gehandhaafd had.
En een eindje verder liet-ie een sergeant z'n handschoen aantrekken, omdatie die in z'n linkerhand droeg en een sigaret in z'n rechter, weshalve ook deze onverlaat en hoogverrajer eerbiedig keek.
Ontwijfelbaar is deze dokter lijdende aan militairitis. Moet onder behandeling gesteld worden van een deskundig zenuwarts. Ben ik: en dit is m'n
eerste recept.
't Is een erg geval. Want deze zelfde man kreeg vijf Belgische kindertjes in
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z'n hospitaal, die verdacht werden van diphteritis. Zij werden 'aangestreken' en de glaasjes zouden onderzocht worden. Inmiddels stuurde hij de
kindertjes terug naar het kamp. En het onderzoek wees uit — dat de patiëntjes diphteritis hadden! Dus kwamen ze terug naar het ziekenhuis. En hadden prachtig gelegenheid gehad, het hele kamp te besmetten.
Arme kerel! Wat heeft-ie 't zwaar te pakken. Medelijden, hoor! van harte! Zo
iets kan alleen iemand overkomen, die aan militairitis oftewel sterrendolheid lijdt. Een dokter is niet in staat om zulke kranke bedenkselen ten uitvoer
te brengen.
Als het drankje wat bitter is, kapitein-dokter, bedenk dan maar, dat bitter
in de mond het hart gezond maakt. En beterschap hoor, van harte beterschap. Want 't is geen eens mode meer, om militairitis te hebben. 't Wordt
ordinair, sinds elke jongste bediende van een tabakskantoortje het ook kan
krijgen — na eerst sterren gehaald te hebben...
LXIX
De troep staat vrolijk aangetreden. Verscheidene gymnastiekschoentjes zitten onder de draagbanden gestoken: er zal een ochtend van athletiek komen.
't Is een prachtige zomermorgen. De mogelijkheid van flink en degelijk lijn
licht over al de soldatentronies. Ze zijn naar verhouding nog al in-trekn
een tevreden stemming. Het wordt wel een geschikte dag.
Edoch...
De bataljonskommandant had 's morgens een onwelriekend ei bij z'n ontbijt
gehad, gevolgd door een min of meer levendig gesprek met z'n ega, en bij
zijn driftige aftocht was hij gestruikeld over z'n sabel en zeer onbevallig
door de gang gerold. En toen hij op het terrein verscheen, irriteerde de tevredenheid van de landstorm hem blijkbaar nog al hevig. De kommanderende luitenant had iets afwijkends aan z'n tenue en kreeg een schrobbering onder uit de zak. De sergeants keken mekaar onthutst aan en wij minderen, in
onze onnozelheid, grinnikten zo'n beetje voor ons heen, geamuseerd. Wij,
sukkels, hadden we maar niet gelachen!
Er kwam ineens een vreemd bevel: afmarcheren naar A... Wat? En we zouden... Geen praatjes, gehoorzamen.
De luit' met de bataljonskommandant naar binnen en wij de weg op. De barometer van het humeur der sergeants vertoonde bedenkelijke schommelingen. Na een uur, rust. Wachten op de luit', die op de fiets nakomt. We zitten
amper of daar komt-ie al aan. Hij zwaait met z'n hand, stoot allerlei ongearticuleerde geluiden uit, kijkt woedend. Sergeants verbleken. De troep wordt
al meer en meer ongerust. De witte schoentjes verdwijnen in de ransels. Algemeen dringt het begrip door: 't is mis, 't wordt donderen vandaag.
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Toen begon het. Marcheren en veiligheidsdienst. Door het beroerdste terrein, dat je je bedenken kunt. En al sneller. Gevechtsoefeningen: looppas,
liggen.., verspreiden, oprukken in verkorte marskolonne, looppas. De sergeants konden geen goed doen. Kregen uitbrander op uitbrander. Donderden op hun beurt tegen de manschappen. De troep wordt zenuwachtig en
als er `verzamelen' gekommandeerd wordt, is er een hele afdeling spoorloos
in het ruigbegroeide terrein verdwenen. De luitenant kettert, maakt smalende opmerkingen. Laat de mars voortzetten en verklaart ijskoud, dat dit
een geheime mars is, waarbij geen woord mag worden gesproken. Hij luistert nauwkeurig en telkens als hij meent een stem te horen, grijnst hij, vertelt, dat hij vele foefjes weet om ons te dwingen en te pesten. Geeft het teken: looppas! En dan sjouwen we weer voort, een paar honderd meter door
het rulle zand, over stukgereden wegen, door hakhout. Dan: liggen!... Je
denkt: even uitblazen! Mis! Looppas voorwaarts!
Kilometers na kilometers verslind je op die manier. Je zweet ontzettend. En
dan het gekanker. De sergeants hebben het lelijk te pakken. Ze razen al tegen mekaar. En de korporaals hebben het het beroerdst van allemaal. Worden toegesnauwd door hun meerderen en gebrutaliseerd door hun minderen.
De peststemming stijgt van ogenblik tot ogenblik.
En als eindelijk de grote rust komt, breekt de spanning in een kabaal. De
mannen kunnen mekaar niet meer luchten of zien. Ze vinden mekaar onverdraaglijk, zitten te vitten, beledigen mekaar, schelden mekaar uit voor dienstklopper en koekebakker. En het eind is een kloppartij tussen twee ruziemakers, waarin partij gekozen wordt en die ontaardzou zijn in een ware veldslag,
als de luit' niet tussenbeide gekomen was en douwen had uitgedeeld.
Zo kunnen kleine oorzaken grote gevolgen hebben — in dienst. Nu zijn we
allemaal bekaf, hebben woest de pest in over ons beulenwerk, en dat alles
omdat de bataljonskommandant... misschien...
LXX

Ik wou toch wel eens aan die man voorgesteld worden. Ik ben een groot beminnaar van oudheden, vooral van voorwerpen, die uit de middeleeuwen
herkomstig zijn. Ik bemin die dingen, niet omdat ze zo mooi zijn, tenslotte,
maar het meest om de prachtige, de bijna grenzenloze naleveteit, waarvan
ze getuigen. Die argeloze naleveteit, die getuigenis, van alles wat er voor onderscheid is tussen ons en die ouwe, vergane half- beschaving; de typische,
onwillekeurige ruwheid, die soms worden kan tot oneerbiedigheid tegen wat
wij het meer verfijnde leven noemen; de aan alles duidelijk waarneembare
onverschilligheid voor de waardigheid, voor het belang, voor de gedachten
en de gevoelens van wat niet is het ik en nog erger voor al wat niet `het
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kringetje' en het allersubliemst de opperste verachting voor al wat `minder
in rang' is... al deze heerlijke, groot-kinderlijke naïeveteit is mij lief in die
leuke, lichtelijk barbaarse voorwerpen uit de middeleeuwen...
En daarom zou ik die man graag nader leren kennen. Want de hemel mag
weten, hoe het mogelijk is, maar door een wonder is die man zo overgeplant
uit de diepste middeleeuwen in onze eigen, beminnelijk moderne tijd. En ik
zou hem graag nader bestuderen, kijken of ik hem niet met een zoet lijntje naar
een oudheidkundig museum kon krijgen om hem daar onder een mooie vitrine te plaatsen als een kostbaar overblijfsel uit lang vervlogen dagen. Dan
kon hij zijn nut doen, ongetwijfeld en alles was in orde, terwijl nu...
Nu loopt ie vrij rond en, zo aardig als ie is bij wijze van kuriosum, zó kan ie
kwaad doen en dan is de aardigheid er af. Want hij is nu eenmaal uit een barbaarse periode en het is minstens onvoorzichtig, zo iets los te laten op een
modern volk. Men gaat toch ook niet voor de aardigheid met vergiftige Papoese pijlen schieten middenin de Spuistraat in Den Haag.
ik wil er hem niet verantwoordelijk voor stellen, maar het is anders wel erg.
Erg onachtzaam van de autoriteiten om hem niet op te bergen, waar ie hoort
en zijn nuttig effekt kon sorteren.
Nu zag ik hem boven op een paard door Den Haag rijden. Van de toppen van
z'n haar tot het stof op z'n schoenen een middeleeuwse figuur. Alleen het
harnas ontbrak, maar dat was een kleine concessie van hem aan onze verfoeilijk onelegante tijd. En hij werd ontmoet door een lijfeigene, tenminste
voor zo een zag hij hem aan: geen sterren op de kraag, alleen een paar gouden strepen op z'n mouwen, blijkbaar dus een opzichter van de allergemeen
ste slaven. En deze plebejer, deze ellendeling liep met z'n hand in z'n broekzak. Vlak bij groette hij wel is waar, maar dat wiste deze grove onwelvoeglijkheid niet uit! En daarom riep het middeleeuwse overblijsel onder het
voorbij rijden de lijfeigene terug. Deze keek, draaide zich om, maar ziende
dat de ander kalm doorreed, meende hij zich vergist te hebben, en wandelde
verder. Dat was het verschil in standpunt tussen de ouwe en nieuwe tijd. En
natuurlijk werd de antiquiteit toen boos! Waarom laten ze hem ook loslopen?! Woedend reed hij terug en brulde de gestreepte slaaf toe: `Heb je m'n
bevel niet gehoord?' waarop deze antwoordde, dat hij niet verplicht meende
te zijn, de ander als een hondje achterna te lopen. Natuurlijk groeide daardoor
het verschil in standpunt aan tot een dubbel konflikt, zwaar strafbaar door
bijkomende `brutaliteit'. (De lijfeigene werd namelijk brutaal geoordeeld.)
Zou dit verschijnsel — want de man is een waar verschijnsel: een kapitein adjudant! — misschien hetzelfde ding zijn, dat enige tijd geleden werd gesignaleerd, ongeveer hetzelfde uithalende op de fiets? 't Is wel onwaarschijnlijk, want een middeleeuwse ridder op de fiets... Maar 't zou toch kunnen.
Opbergen, hoor, en gauw...
-
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LXXI
Aan afwisseling heb je in dienst geen gebrek. Dat heeft de trouwe lezer dezer notities bereids goedwillig opgemerkt. Telkens beleef je iets, waar je
vroeger niet aan gedacht had, iets bijna ongelooflijks soms. Ook dingen, die
je niet voorzien kon een dag te voren, en die je hevig verrassen. Onaangenaam verrassen bij wijlen.
Ik heb al over vele zonderlinge plichten gesproken, die je uitvoert, omdat je
nu eenmaal in het schuitje zit en mee moet varen. Allerlei rare dingen en
verrichtingen aanvaard je, omdat de `dienst', deze meedogenloze dwingeland, ze nu eenmaal van je eist, en eist zonder nadenken en tegenspraak.
En nu heb ik een nieuwe functie vervuld, die me werkelijk meer verrast
heeft, dan ik had durven denken, dat nog ooit gebeuren zou. Verrast en inderdaad ontsteld.
De lezer kent m'n tegenwoordige hoge waardigheid. In deze militaire rang
hoef je niet meer op schildwacht te staan, maar wel moet je fungeren als
`korporaal van aflossing'. Dan moet je om de twee uren de oude schildwachten met nieuwe gaan verwisselen. Maar behalve dat heb je nog heel veel andere plichten en daaronder behoort ook de zorg voor de provoostarrestanten. Je moet zo'n beetje de cipier spelen en dat heb ik dan ook gedaan.
Nu ben ik in het gewone burgerleven helemaal geen grimmig individu en al
ben ik nu een hoge geworden, daarom lukt het mij nog maar niet in eens om
dit begerenswaardige standpunt te bereiken...
Je praat in dienst over `de provoost' als iets dat er nu eenmaal is en dat je
aanvaardt als iets nou niet zo heel verschrikkelijks. Maar nu denk ik daar
weer anders over.
Na de reveille moest ik de gestraften er uit laten om zich te wassen. Ik ontsloot de deur en kwam in een gang, waar het nog heel donker was. Vaag zag
ik deuren, waarboven een groot getralied gat gaapte.'Op de deuren zaten drie
zware grendels, waarvan de middelste bovendien een slot had. Het waren
echte gevangenissloten: ze knersten hatelijk en betekenisvol, toen ik de sleutel er in omdraaide. De grendels piepten ook onheilspellend en in de schemerige ochtend was dat een beroerd gehoor. En een vage angst, dwaas en kinderachtig, overviel me: wat zou er tevoorschijn springen, als ik deze zwaar gegrendelde deur open trok? Wat voor verschrikkelijks, voor ontzettend
gevaarlijks zou daarachter gekerkerd zijn! De najaarsstorm joeg huilend om
de kazerne en een koude regen striemde door de buitendeur schuin naar binnen. Maar ik had een gewapende soldaat bij me, dus vooruit maar!
En daarbinnen lag een doodgewone jongen op z'n strozak. Hij vloekte helemaal niet erger dan de andere soldaten en zag er niets onrustbarend uit. Hij
was een dag of wat van z'n verlof achtergebleven en boette deze misdaad in
-
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de cel. Drie haalde ik er uit drie hokken. De twee anderen hadden ware boeventronies, maar ze waren gemoedelijk en mopperden niet al te zeer: een deserteur en een, die brutaal geweest was tegen een hoog soldaatmens. De korporaal van de week haalde de dekens en strozakken weg.
Toen we terugkwamen, was het licht en ik inspekteerde de cellen. Ze waren
lang en smal. Er was niets dan een houten brits. Bovenin een getralied matglazen venster. Een stenen vloer en geen verwarming. En buiten raasde de
koude najaarsstorm en zwiepten de kille regenvlagen flitsend tegen het glas.
Een zonderling, beschamend gevoel is dat. De man gaat het hokje in en je
duwt de deur achter hem toe. Je weigerachtige handen dwing je tot hun
plicht en de grendels piepen in hun haken, het slot knerst. Je laat de man alleen in z'n benauwde cel en buiten haal je diep adem en je denkt aan duizend
dingen tegelijk. Als ze straf verdienen, vooruit.., maar deze koude, benauwde, ellendige holen! En ik denk aan een reglement, waarin van iets als `zacht
en vaderlijk gezag' sprake is. En dat straf is om te verbeteren, niet om te ver-

bitteren.
Lezer, niet alle plichten van de militair zijn vrolijk!
LXXII

Een korporaal is een hoge mieter. Dat valt nog niet eens mee, als je 't op de
keper beschouwt. Gewoonlijk wordt daar zo es een beetje om gegrinnikt en
gesmaald van: 'brigges' en `mosterdjongen van de soldaten', maar men deed
beter, de toestand wat zuiverder onder de ogen te zien. In dienst is er niets
belachelijks, als j e goed toekijkt. Alles is even grimmig en onverzoenlijk.
Een korporaal alzo is een hoge mieter. En krijgstucht moet er zijn, anders zakt
het leger uit mekaar als een in water doorweekt lucifersdoosje. En nu vraag
je, nietwaar lezer, hoe deze twee gewichtige uitspraken met elkaar in verband
te brengen zijn. Oefen een weinig geduld en je zult het spoedig ervaren.
Daar zijn in dienst minderen en meerderen. Tussen elke kategorie ligt een
onoverbrugbare kloof, breed en diep, gapend als de mismoedige lezer mijner onverstaanbare aantekeningen. Dat eist de krijgstucht, de alles -verklarende, alles dekkende, alles - verslindende discipline. Zonder die ontzagwekkende afgronden- van- scheiding namelijk zou de discipline ophouden te
bestaan. En het schrikwekkende zou gebeuren: het leger zou verkruimelen
als regeringsbrood. Vervolgen we ons betoog:
Een korporaal is dus door een onafzienbare afstand gescheiden van een gewoon soldaat. Hem als meerdere past een deftige bezadigdheid, een strak betoon van welwillende superiorieit. En de soldaat is het geraden, ontzag te
tonen in stem en gebaar, onderworpenheid in z'n militair saluut en vertrouwen in zijn nederige vragen om raad en voorlichting, wil hij niet beschouwd
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worden als een aterling, die het er op toelegt in snode euvelmoed de heilige
krijgstucht te ondermijnen.
Maar...
De korporaal is wel eens van dezelfde leeftijd als de soldaten. En die leeftijd
is wel eens niet meer dan negentien luttele jaren. En de korporaal ligt op de
zelfde `kamer' als de meergenoemde minderen. En die minderen, die geen
deftigheid of standgevoel kennen, die ondegelijke soldaten, die stoeien wel
eens. En stoeien werkt een beetje aanstekelijk op jonge mensen. En ook wel
een beetje degenererend soms. Alle besef van de werkelijkheid verdwijnt. Ze
kijken eens uitnodigend naar hun brigges, wiens ogen schitteren, maar die
denkt aan de onoverbrugbare afgrond. Echter, de jongens rollen zo lustig
over tafels en banken! Ze schreeuwen zo lollig! En de jonge korporaal houdt
het niet uit, pakt mee aan, rolt mee als een jonge hond en is z'n waardigheid
vergeten!
Dan de vergelding.
Een nog hogere ziet het delikt. Rapporteert de plicht- en eervergeten korporaal. En deze moet verschijnen voor de militaire rechter, die zwaar wenkbrauwenfronsend hem doorboort met schrikkelijke blikken. En de misdadige korporaal wordt gestraft met acht dagen provoost. Acht dagen opsluiting,
eenzaam, in het hokje, datje wel kent.
Lezer, luister naar m'n raad: laat je niet verblinden door's werelds glorie en
verbiedt je kinderen om ooit in d'r leven korporaal te worden.
LXXIII
Dat is telkens wéér aardig. Dat geeft telkens momenten van hevigheid, die
onze geharde zenuwen echter kalmpjes verdragen. Wij zijn waarachtig niet
meer voor een klein geruchtje vervaard, wij ouwe landstormkerels. Wij zullen het nog eens zover brengen, dat we gelijk worden aan die fabelachtige
Atjehse kolonialen, waarvan de sage zegt, dat ze slechts brandewijn dronken en niets dan kogels aten en dat ze nog omgeduwd moesten worden, als ze
doodgeschoten waren, zo vast stonden ze op hun pilaar-stevige poten, de
helden. Nou, een dergelijk soort grimmige vuur- en ijzervreters zullen wij
ook zeker worden als het zo doorgaat.
't Zijn geen kleinigheden als je 't zo eens even overdenkt.
Je gaat een stelling innemen, wachten betrekken om een rustende troep —
die er niet is — te beveiligen. Dan behoor je zelf altijd tot de blauwe troepen,
of tot de rode troepen, tot de oost- of westpartij, tot de zuidelijke of de noordelijke troepen, of tot de partijgangers, wat een soort van heel kwaadaardige
franctireurs zijn.
Nou, de wacht schuift z'n posten vooruit en die loeren, zelf goed gedekt, het
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voorterrein in. (Daar is een tijd afgesproken, waarop de vijand zal naderen,
dus je horloge vertelt je wel, wanneer 't raadzaam wordt, scherper uit te kijken.)
Nou, dan merk je eindelijk beweging. Je ziet hier een bajonet boven het
struikgewas uitspitsen, daar zie je een kepi schuiven, je ziet witte gezichten bewegen tussen het donkere winterhout.
Maar je weet: 't is een verkenningspatrouille, die alleen maar komt spion neren... dus hou je gedekt en doe maar niks. Aanvallen doen ze toch niet,
mag feitelijk niet. Je meldt maar naar achter, dat de vijand gezien is.
Ineens, hé, een schot! En nog één, en nog één!... Wat duivel, en daar mocht
niet geschoten worden. Is het dan geen verkenningspatrouille? Kijk es, daar
komen ze waarachtig al in verspreide orde over het omgeploegde land aanstuiven, telkens gaande liggen om te vuren. Wat een gezichten! De kerels
lijken wel dol! Kalm vuur je terug. Vrees ken je niet, je weet toch, dat 'et
maar losse flodders zijn. Overal om je heen wordt nu gevuurd vanuit gedekte schuilhoeken. Maar de linie tegenover je dunt met geen enkele man. En
weer dat ouwe gevoel van woede: as we maar es scherpe piepers hadden!
Dan trekken we maar terug. We denken, dat het afgelopen is, halen kalm
onze geweren door en laten de schoten vallen. De gekken schieten nog door!
Ze staan op dertig pas afstand naar ons te kijken. 't Vuren houdt op. De
kommandant van de tegenpartij wenkt naar de onze en roept: `Zullen we
d'r maar mee uitscheie?'
Maar de onze, vurig jong strijder, schreeuwt terug, fideel: `Nee, zeg, doe
nog even een stormaanval, wil je?'
Nou de ander wil wel, maar de mannen kunnen niet. De helft ligt in zwijm
van het lachen. En de lachers hebben nochtans ongelijk! Want dit is een
voorbeeld van onverschrokken heldenmoed, van kalmte in het hevigste van
het gevecht, van ridderlijkheid ook. En als wij er de juiste les uit trekken, lezer, voel je dan wel, dat wij op den duur soldaten zullen worden als die fabel
kolonialen?
-achtige
LXXIV
Ik zit te schrijven en ik heb de zeer sterke overtuiging, dat ik een paar voeten heb. Ze zijn onzichtbaar voor mijn ogen, maar ik weet zeker, dat ik ze
heb. U ook? Nee, u denkt, dat u ze wel hebben zult, maar om u te overtuigen moet u er toch eerst even naar kijken. Dat is voor mij niet nodig. Want
ik voel m'n voeten. Ze zitten daar onder de tafel en zo op 't gevoel zou ik
zeggen, dat ze ietwat bijzonder van afmeting moeten zijn. Eigenlijk heb ik
het idee, dat er onder de tafel niet veel anders zit dan een paar voeten, een
paar enorme, afschuwelijk overdreven voeten. En niet alleen, dat ze kolos442

saai groot, maar ze moeten bovendien uitermate afzichtelijk zijn. Ik voel er
knobbels op als vuisten met gloeiende plekjes overdekt, en ook moeten er
blaren op zitten als eieren en ontvelde plekken, waar het rauwe vlees te zien
is. En de zolen zien er zeker ongeveer uit als een speldenkussen, want daar
voel ik duizend stekende puntjes die allemaal iets betekenen en die met z'n
allen iemand razend kunnen maken van dreinerige, treiterende pijn. En rond
m'n enkels zit een gloeiende ijzeren band, dunkt me, die ook nog te nauw is
en knelt. — Ik durf er niet naar te kijken, vrezend een soort verschijning uit
een nachtmerrie te zullen zien. Ik heb inderdaad die hallucinatie, dat ik besta
uit niet meer dan twee krankzinnig grote, afgrijselijke lelijke en ongelooflijk
pijnlijke voeten. Al het andere is weg, bestaat niet meer, had ik vroeger wel
eens, maar nu niet meer, nu heb ik enkel maar die twee vervloekte voeten,
die monsters...
Lezer, dit is geen droom, geen visioen, geen schrikvoorstelling. Het is enkel
maar de gewaarwording van iemand, die pas terug is van een veeldaagse
mars...
't Is een prachtige wandeling geweest. Een wandeling die een burger zich
niet kan voorstellen, en die hij ook nooit zal ondernemen, tenzij de sport
hem in z'n hoofd geslagen is. Een wandeling van dagen achtereen, elke dag
een flinke dertig kilometer ver. Met onderweg nog een spelletje oorlog,
waarbij hoort: looppas, liggen, vuren, opstaan, door hakhout kruipen en
weer hard lopen. En zo loop je dan ongemerkt een halve provincie in de
rondte. `Ongemerkt dan bij manier van spreken. Want eigenlijk merkje het
bliksems goed, zie je.
Je voeten namelijk zijn niet gebouwd voor zulke prestaties. Of ze zijn in elk
geval door de beschaving zover ontaard, dat ze deze dingen niet meer dulden. Vooral niet de druk van de `modelbepakking'. De eerste uren gaat dat
wel. Zo tot een uur of twee. Maar dan de rest! Met ontzetting kijk je telkens naar beneden, en stelt verbaasd vast, datje voeten nog aan je benen zitten. En dat ze aldoor maar blijven gaan, de een voor de ander, de ander weer
voor de een, ontelbaar vele malen achtereen. En zo voor 't uiterlijk zijn ze
niet groter dan anders en er sijpelt geen bloed tussen de veters van je schoenen door. Er slaan ook geen vlammen, of tenminste vonken naar buiten.
Dan rust je weer eens een kwartiertje. Zalig strek je je uit, verlegt elke tien
sekonden je voeten, telkens makkelijker. 0, je voelt je weer kiplekker!
Maar, ach lieve hemel! als je weer beginnen moet! Dan voel je duidelijk, dat
er diepe sneden in je voeten zitten, wat zeg ik! dat je voeten aan stukken en
brokken in je schoenen liggen. En je enkels willen niet meer buigen! Rondom je heen zie je pijnlijk verwrongen gezichten, angstige vraagogen, die informeren of jouw voeten ook te pletter zijn. Maar na een minuut of wat komt
de lenigheid een beetje terug. De pijn wordt draaglijker, de pas zekerder.
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Het machinale rythme komt terug. Iemand begint te zingen, en de hele kom
-pagnie
valt in:

Daar komen de jongens Pan Holland an,
De gronden de buizen die trillen er van!
En je zingt mee. En dat helpt. Dat helpt wezenlijk...
Dan, tegen de avond kom je in het dorp of de stad, waar je wezen moet, en
daar volgt de rust, de eindelijke rust. Je krijgt een biljet met een adres, en
gaat logeren bij mensen die je nooit gezien hebt, en die je na morgen ook wel
nooit meer zien zult. Het soldatenleven is wel vol afwisseling. Verbazend
aardig. Maar o, die ellendige, die miserabele voeten!...
LXXV

Ik heb inzage gekregen van een brief, die een van mijn kennissen- landstormers geschreven heeft aan zijn zoontje. De man is misschien wat sarkastisch
van aanleg en wellicht was hij wat bitter gestemd, toen hij het briefje schreef
maar er zit toch een kern van zeer onplezierige waarheid in het epistel. Daarom wil ik het u niet onthouden, want het tekent onze toestand lang niet onaardig en daar is het toch maar om te doen. Of de kleine jongen alles begrepen heeft, wat z'n vader hem zo leukweg schrijft, betwijfel ik enigermate,
maar mijn vrees is groot, dat het de stil - kankerende landstofiner daar zelfs
niet in de eerste plaats om te doen was: een mens wil zich toch weleens
graag uitspreken, niewaar?... 't Was zo:
Lieve kleine Karel,
't Is avond en je vader zit z'n eigen te vervelen in een grote, onfrisse en ver
lijk ongezellige ruimte. Dat noemen ze een soldaten.. .'kamer'. En-schrike
er hangen geen eens gordijnen voor de ramen, Kareltje, en geen een schilde
aan de muren... 't Is een gekke boel, maar als ik alles goed bedenk, dan-rijte
lijkt het me net of ik niet je vader ben, maar een klein vriendje van jou, net
zo klein en zo jong als jij. Jij bent nou zeven jaar en ik ben er dertig. Maar je
weet wel, hè, als ik je soms bij ons liet blijven 's avonds, al lang nadat het
jouw bedtijd was, en als je dan in je prentenboek mocht zitten kijken aan je
vaders schrijftafel, dan voelde jij je net als een groot mens, hè? Dan zat je
wel eens net te draaien aan je snor, die je niet had, als je vader aan de zijne
deed. En je dronk je ,kopje thee zonder suiker en zonder koekje, want je was
net zo groot en zo oud als vader... 't Ligt er maar aan, hoe je behandeld
wordt, jongen.
En daarom, Kareltje, m'n kleine zoontje van zeven jaar, daarom heb ik nou
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net een idee, of ik net zo oud ben als jij. Als je me zien kon, zou je wel stilletjes lachen, denk ik. Soms, Karel, zit je vader in een schoolbank met een hele
boel andere mannen. Dan zijn we een klas, en we hebben een boekje voor
ons, waar we uit leren moeten, en een schrift om allerlei dingen in op te
schrijven. En voor de klas staat de meester. 't Enige verschil met jou is, dat
onze meester haast net zoveel jonger is dan wij, als de jouwe ouder is dan jij.
En dan moeten we opstelletjes maken. Karel, over allerhande vraagjes en die
kijkt onze jonge meester na en dan krijgen we daar een cijfer voor. En omdat
je vader niet zo erg knap is in deze opstelletjes, mag hij 's avonds niet langer
opblijven dan tot tien uur. En 's zondags mag hij ook niet naar jullie toe feetsen, omdat hij geen hoog cijfer genoeg gekregen heeft voor zijn vlijt. Als ik
weer thuis kom, zullen wij eens vergelijken, wie van ons de mooiste cijfers op
z'n rapportboekje heeft en ik ben bang, dat jij het van me winnen zult. Van
middag wist ik in eens m'n les niet, toen ik verder moest lezen, Karel, en
toen moest ik om vier uur bij de bovenmeester komen en van die heb ik een
erg standje gekregen. En als het weer gebeurt, krijg ik straf van hem. Vin je
't heel erg, dat je zo'n domme, onoplettende vader hebt ?... En morgenochtend, Kareltje, moet ik m'n haar laten knippen, want de meester vindt het te
lang! En jij vond het verleden week nog zo erg kort, weet je wel? Onze meester heeft last van cijferziekte, zeggen ze.
Maar, Karel, ik beloof je, dat ik erg mijn best zal gaan doen, om mooie cijfertjes te halen, want dat wil ik van jou ook altijd. En anders zou je je misschien
schamen voor je arme vader en me standjes maken, als ik thuis kom.
Kus je moeder en je zusjes maar gedag van me en wees zelf hartelijk gegroet
van je kleine vriendje die andere schooljongen
JE PAPPA

LXXVI
Het is vandaag een dag van bitterheid, van ironie en -- glorie voor me geweest. Het was de vijfde juni! De vijfde juni...
Toen ik vanmorgen wakker geschetterd werd — om vijf uur, lezer, beef van
ontzetting! — en toen ik na ettelijke malen heen en weer draaien op m'n gevaarlijk verheven, smalle en harde strozak, door een snauw van de sergeant
van de week rechtovereind schoot, was het eerste, wat ik hoorde: "t Is dat 't
een feestdag voor je is, vandaag, anders slingerde ikje op de bon.'
't Was de stem van dezelfde goud-gegalonneerde meerdere en ik keek hem
suffig en verwezen aan... Een feestdag? Wat dan?
`De vijfde juni, Bosboom, knijs je-n-et nou ?' grijnslachte de hatelijke vent en
was meteen voort... En ik `knijsde' de situatie. (Of is het misschien: `knees'!)
Wij stapten van onze wolletjes en stonden daar in het koude licht van de
vroege zomermorgen, in het hoge lokaal, waar een dikke, onsmakelijke slaap445

lucht hing, en keken mekaar in de slaperige ogen. Wij rekten ons uit, geeuw
hevig en zwaar geërgerd en de gedachte aan onze `feestdag' viel als een-den
grauwe misère over ons heen. `De vijfde juni'! 0, dag van droefheid, getekend met een wel zwarte kool in het boek onzer levens, onzer niet meer zo
heel jonge levens...
Het was vandaag precies een jaar geleden, dat wij ons in `Bellevue' kwamen
aanmelden. Het was een jaar geleden, dat wij een gevallen minister, een
door ons gevallen minister, hoonden in zijn naamgenoot en slachtoffer. Het
was een jaar geleden, dat ons de krijgsartikelen werden voorgelezen en dat
wij ons daaraan onderwierpen.
Een vol jaar!...
Het is niet te geloven en toch is het waar. Ach, wij keken bedrukt. Dat jaar
weegt op onze zielen, burgers, weegt zwaar op onze zielen. Wat moet het
zwaar wegen op de ziel van de ongelukkige Bosboom! Toch, toch brak het
zonnetje weer door, toen de grappenmaker van de kamer met een feestelijk
gezicht rondging en handjes gaf en geluk wenste.
En vanmiddag sprak ik een landstormer van dertig jaar, die zich verheugt
in het gelukkige bezit van een vrouw en vier kinderen. Hij wordt als maar
opgeleid en is nog niet verder gekomen dan tot 'brigges'. En nou moest-ie
vandaag een nieuwe broek hebben. En dat had-ie aan het luitenantje gevraagd. Het luitenantje van, ik denk, een en twintig. En dat had z'n notitie
te voorschijn gehaald en gezegd: `Ik moet eens zien, of je cijfers van-boekj
dien aard zijn, dat ikje deze gunst kan toestaan'...
En als-ie geen `mooie cijfers' had, moest-ie maar met z'n kapotte broek blijven lopen, het jochie van een korporaal. Toen heb ik geglimlacht.
En vanavond heb ik m'n glorie gehad. Daar vertel ik een volgende keer van!
LXXVII
De glorie van de vijfde juni kwam 's avonds, lezer. Ach, ik wist niet, dat het
zo heerlijk zijn kon.
Ik zat kalm `thuis', toen er een burgermeneer binnenkwam, die zoekend
rondkeek. Ik was alleen op de `kamer', die veel weg heeft van een nogal
smerige slaapstee, en aarzelend kwam de meneer op me af.
`Is u niet...?' en hij fluisterde een naam, die men in militaire kringen blijkbaar niet hardop meer durft uit te spreken. Ik glimlachte en knikte van ja,

en zijn gezicht nam een eigenaardige uitdrukking aan van vleiende verering,
van verholen afschuw en een lichte vrees.
`Gaat u zitten', zei ik voorkomend en wees hem op een zwart kistje, dat
naast m'n krib stond. Zorgvuldig sloeg hij met z'n zakdoek de dichte stoflaag weg, mompelde: `gaarne' en zette zich voorzichtig op de kist.
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`ik kom van Den Haag', zei hij zacht en keek me veelbelovend aan.
`Dat dacht ik al', zei ik beleefd, z'n deftig, mager gezicht van uitgedroogd
bureaukraatje nog eens goed monsterend. `En waaraan heb ik de eer te danken ?' (Een ogenblik was ik nog bang, dat ie een koupeur zou zijn van een firma, die buitenmodel pakken levert).
`Ja', ging hij kuchend verklaren, `ziet u, meneer... eh... eh... meneer, ik kom
van het ministerie... van Zijne Excellentie'.
Ik stond van m'n krib op, maakte een buiging en een militair saluut en een
langgerekt: 'Aaah!' kwam over m'n verbaasde lippen. Mijn verbazing deed
hem blijkbaar goed en hij zette zich wat behaaglijker op z'n geimproviseerde
fauteuil.
`Ja', zei hij toen resoluut, `ik kom rechtstreeks van Zijne Excellentie in Den
Haag, met een opdracht.'
Weer zweeg hij en mijn benauwdheid steeg tot het kookpunt.
`Mens!' riep ik heftig. `Terg mij niet langeren zeg met welke opdracht.'
`Meneer!' zei de man opstaande, kuchend en deftig. `Meneer, ik heb de spe
opdracht u in persoon te komen bedanken.'
-ciale
`Bedanken', bauwde ik de man na.
`Ja, meneer, bedanken voor de-vele en gewichtige diensten, door u aan het
ministerie bewezen. Van dag tot dag verzamelen wij uwe notities en zij
brengen ons, behalve vermaak, ook veel nuttig werk. Wij knippen ze uit,
plakken ze op grote vellen wit papier, zetten er een stempel op met rode
inkt, meneer, en een er onder met blauw-paarse inkt, die tussen twee haakjes- spoedig vervangen zal worden door diep-zwarte. Dan, meneer, zetten
wij er een nummer op en tekenen in een register dit nummer aan met een
korte inhoudsopgave er bij. Van dit register, meneer, maken wij een afschrift
voor Z.E., een voor de opperbevelhebber en een voor de afdeling: `Persbureel' zelf. Elke dag komen deze afschriften terug met tien vijftien bijlagen
en als wij zelf onze bijlagen er hebben bijgevoegd, gaat alles in een dossier en
wordt geborgen in een expresselijk daarvoor vervaardigde kast, die het opschrift draagt `Geheim', plus drie Lipssloten, meneer, van bijzondere konstruktie. En eenmaal in de maand wordt de inhoud van het dossier geverifieerd door een beëdigde Staatskommissie, en aangevuld met enkele toevallige bijlagen, die af en toe inkomen... Zo, meneer, heeft uw zonderlinge hebbelijkheid een gans nieuwe tak van dienst aan ons ministerie geschapen en 't
is daarvoor, dat ik u de bijzondere erkentelijkheid van Z.E. moet vertolken.
Ik hoop, dat u dit op de ware prijs zult weten te schatten... Op deze gedenkwaardige vijfde juni.'
Toen kwam de fakteur binnen, bijna bezwijkend onder een stapel brieven
en telegrammen van Z.E. De Jonge, van Z.E. Bosboom, van Z.E. Snijders en
van nog enkele andere excellerende persoonlijkheden. Ik verdiepte mij in de

a
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honingzoete epistels, balsem voor mijn ijdele ziel, en het laatste, wat ik van
de buigende afgezant vernam, was: `En als binnenkort uw honderdste notitie verschijnt, meneer, zult u nader van ons horen...'
LXXVIÍI

Hooggeachte Frank van Waes!
Ik hoor uw naam noemen als van iemand, die specialiteit is in militaire zaken. Daarom zou ik u wel graag om raad willen vragen. De zaak is deze.
Ik ben nog al zenuwachtig uitgevallen en nou wou ik daarvoor afgekeurd
worden. Daar laatst heb ik het zo erg te pakken gehad, dat ik op het bureau
van de kompieskommandant achterover sloeg en te keer ging als een beest.
't Was van dien aard, dat ze me in het hospitaal afzonderlijk opsloten. Deeerste dagen wist ik van toeten noch blazen. maar toen kwam ik wat bij en
een zo intense afschuw voor al wat sterren droeg kwam bij mij op, dat ik
zwoer, elke sterrendrager, die in de buurt kwam, te zullen mollen. En m'n
toestand was zo, dat de dokters sluwelijk hun sterren wegmoffelden voor ze
bij me kwamen. Toen ik beter was, hebben ze me dat allemaal verteld en ik
heb toen bij de doktoren geïnformeerd, of ik misschien ook in de termen viel
om afgekeurd te worden. Ze hebben me toen gezegd, dat dit niet ging, voornamelijk, omdat ik absoluut niets gevaarlijks gedaan had, ondanks m'n hevige bedreigingen.
Maar, meneer Van Waes, dat gaat toch niet! Ik ben toch heus veel te zenuwachtig om te dienen. Kunt u mij nu misschien ook de weg wijzen om tot
m'n doel te geraken?
Bij voorbaat dankend voor uw raad, na beleefde groeten.

Hooggeachte Heer......... !
Met genoegen wil ik u van dienst zijn. Het is trouwens alleen aan uw zenuwachtigheid te wijten, dat u die weg zelf niet ziet.
Kijk es, als jongen zeiden we al: `Schelden doet geen zeer!' M'n eerste raad
is dus: `dreig niet meer'. Dat geeft niets, daar trekt niemand zich iets van aan.
Uw geval is uiterst duidelijk. U is niet gevaarlijk genoeg. Welnu, wordt gevaarlijker.
Ik raad u aan bij uw eerste zenuwtoeval eens iets gewelddadigs te proberen.
Wat dunkt u van een poging tot veeworging van uw kompies-kommandant
bijvoorbeeld? En dan zoudt u bijvoorbeeld een urinaal (liefst gevuld!) kunnen stuk slaan op het gezicht van de hoofdverpleger. Is dat nog niet voldoende, dan zou ik het verder eens op de heren doktoren proberen. Zoek er
een paar uit van het lorrebossentype (het kan u niet moeilijk vallen die in elk
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hospitaal te vinden!) en denk dan eens kalm na over de verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld zo'n man eens een keer of zes zeven met zijn hoofd
tegen de muur slaan, of zie hem anders met z'n kop onder uw hoofdkussen
te krijgen en ga er dan boven op zitten, dat is ook wel aardig.
Enfin, u moet zelf maar zien, hoe u dit program verder uitwerkt. Sukses zult
u daar zeker mee hebben. Bij de derde dokter, die u naar z'n vaderen helpt
garandeer ik u volledige afkeuring.
Gaarne hoor ik eens de afloop van onze korrespondentie. Alleen heb ik liever niet, dat u mij persoonlijk opzoekt na uw afkeuring; er mocht eens iets
van die nervositeit achterblijven. Met vriendschappelijke groet:
Frank van Waes
LXXIX

De dertigjarige jongens zitten aan tafel om te eten. Ze zitten voor hun borden, waarop grote pollepels aardappelen neerkwakken en plassen bruinachtig water plengen, dat voor saus wil doorgaan. Er is ook vlees, tenminste
iets, dat er op lijkt. Het eten is vandaag weer eens slecht. Niet bij uitzondering helaas.
De jongens hebben de smoor in, mopperen. Heb je een mars gemaakt van
een dertig kilometer en krijg je zulke kost! Is dat vlees! 't Lijken wel ouwe
schoenzolen van de kompieskommandant... Flap, daar vliegt er al een over
de tafel en meerdere volgen, die alle pogingen van mes en tanden hebben
weerstaan. Glazige en harde aardappels volgen en ook kleine, zwartachtige
kloddertjes, die hulpeloos in de `saus' dreven en die niemand een naam weet
te geven. 't Gekanker wordt algemeen. De tafel biedt een zonderling schouwspel, een waar stilleven.
Verschijnt de luitenant van de week. Die komt altijd vragen of er klachten
zijn over het eten en die hoort-ie dan aan. En wij horen of zien er dan verder
nooit meer iets van. Maar 't is al een hele opluchting, nietwaar, als je je hart
eens hebt mogen uitstorten.
De luit' is jong, onwaarschijnlijk jong. Op de andere kamers heeft-ie blijkbaar al onaangename dingen horen zeggen over de kost. Hij vraagt onze mening niet, maar begint te schelden over de vieze manier om vlees en andere
dingen zo maar op tafel te gooien.
`Van wie is dat stuk vlees?'
`Van mij, lui'nt.'
`Gooi je dat thuis ook zo op tafel?'
`Nee, lui'nt, daar is thuis geen reden voor.., en thuis eet ik ook niet in de
slaapkamer.'
`Je kunt toch wel een wasblik op tafel zetten!... Hoe heet je!'
`Zo en zo, lui'nt.'
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`Dan ben jij d'r bij!'
Luit' af. De landstormer staat verbaasd, beteuterd; hoe z'n naam aanleiding
tot straf kan zijn!
Volgende dag.
De tafel is tussen de borden overdekt met wasblikken. Ieder heeft een wasblik voor zich staan. 't Eten is wat beter. Hier en daar, eenzaam, ligt een
stukje vlees in een wasblik te dromen. De mannen hebben al lol vooruit om
het gezicht, dat de luit' zetten zal, de kwajongens.... Helaas, er verschijnt
een andere luit', een plaatsvervanger, een gemoedelijke dikke baas. Onthutst
kijkt hij rond, loopt achter de mannen door, die zitten te stikken boven hun
bord. Hij begrijpt van de hele situatie niets.
`Wat moeten al die wasblikken?'
`Bevel van luitenant H., luit'nt.'
'Nou ja, nou ja, maar dat is overdreven, dat heeft-ie zo niet bedoeld. Waar
moeten jullie je dan in wassen?'
`Bevel van luitenant H., luit'nt.'
`Zo, zo... ja, ja! En hoe is 't eten?'
`Gaat nog al, luit'nt... Mijn vlees is zo taai als een schoenzool.'
`Nou, maar dat gaat nog al, hoor, dat ziet er smakelijk uit. Als je aan de
poort gaat staan, zullen de burgers het graag van je aannemen.'
`Kunnen ze ook niet verwerken, luit'nt, al zijn ze nog zo arm!'
`Nou, maar ik vertel je dan, dat ik blij zou zijn, als ik elke middag zo'n stuk
vlees kreeg!'
`Nou, luit'nt, daar zou ik ook blij om zijn.'
De luit'nt begrijpt de woordspeling niet, of doet alsof, en verdwijnt. Achter
hem barst gelach los.
Zo klagen wij over het eten en wachten op de resultaten — die maar nooit
komen...
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Dit is de oorspronkelijke tekst van deze militaire roman, die
eens het gehele Nederlandse leger op stelten heeft gezet. En
nog steeds heeft Frank van Wezel een leger van vrienden, dat
zich 'te pletter' lacht om deze schrijvende landstormman.
Want wat maakt hij niet mee! Met hoeveel humor beschrijft
hij zijn wederwaardigheden in kazerne en veldleger. Hoe levend
en levensecht is elke figuur in deze roman getekend. Onvergetelijke typen leert u kennen, die u amechtig van het lachen
achterlaten... "Het is bij de wilde beesten af,' zegt Frank van
Wezel, die het kazernejargon van '14-'18 ook voor de klas nog
niet verleren kan.
Deze uitgave is aangevuld met de `Notities van een landstormman', die in het Zondagsblad van `Het volk' verschenen
tijdens de mobilisatie '14-'18. Door A. M. de Jong geschreven

onder het pseudoniem Frank van Waes. U kunt nu zelf constateren wat waar en wat verzonnen is in deze roman.
Omslag: J. Sanders
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