
TACTIEK 

(voor alle adjudanten) 

“Wij bevinden ons hier!”, zei de adjundant en hij plantte een 

Dreigende vinger midden op de stafkaart, vlak naast een 

Toevallig plekje groen. 

Er ging een kramp door de omstanders. 

Het leek wel alsof elk van de aanwezige rekruten die 

onheilspellende vinger persoonlijk op zich voelde drukken. 

“En de vijand komt van ginder” zo ging de adjudant 

grimmig verder, terwijl hij met een, waarschijnlijk voor de  

geheimhouding, wat vaag handgebaar naar de spoorlijn in de 

verte wuifde. 

Aan de wazige einder lag de Langeberg als een groene 

puist in de zon. Vanonder de plukjes struikgewas die ze op 

hun helm hadden vastgeprikt tuurden de manschappen 

ingespannen, met half toegeknepen ogen, tegen de zon in. 

Vanop afstand bekeken leek hun samenscholing trouwens 

zelf op een toevallig plekje groen in het landschap. De lessen 

camouflage waren duidelijk al achter de rug. 

“Opgelet ik herhaal: de vijand komt van ginder!”, zei de 

adjudant. Op de manier waarop hij het zei kreeg je even de 

stellige indruk dat je elk ogenblik een trosje tot de tanden 

gewapende, stomdronken Kozakken bloeddorstig van over de 

spoorwegberm zou kunnen zien oprukken. 

Maar de adjudant zélf leek er gelukkig wel zijn koelbloedigheid 

bij te kunnen bewaren. 

Hij graasde wat achteloos aan een grassprietje en telde 

in gedachten onverschrokken de dagen af die hem nog 

scheidden van zijn pensioen. 

Voor hem kwam de vijand immers al jaren “van ginder”. 

En para-adjudanten met twintig jaar dienst vallen nu eenmaal 

niet meer zo rap uit de lucht. Die zijn zo stilaan wel gewoon 

geraakt aan de fatalistische gegevens van het handboekje 

“Tactiek” dat er aan houdt in al zijn praktische oefeningen 

telkens van ergens een vage vijand te laten aanrukken. 

En overigens had daarstraks, bij de gezamenlijke studie van 

het terrein, een wakkere manschap het idee geopperd om 

een karrenvacht mijnen te planten tussen de spoorwegberm  

en de eigen stelling. 

Onder opgelucht handgeklap van de legerschare had de 



adjudant dit voorstel op de kaart gematerialiseerd met een 

zwart rechthoekje van zijn vetpotlood. 

In de verte gebeurden inmiddels helemaal geen 

Angstaanjagende dingen. Een man met een rode vlag en 

een fluitje dwaalde er over de sporen en wat verder stonden 

een viertal arbeiders elkaar, nog maar eens, hun leven te  

vertellen. 

In elke proletarische mondhoek bungelde een zelfgerolde 

proletarische sigaret. Als een eeuwigdovende vlam. 

Twee van de spoormannen leunden zwaar op hun schop 

Terwijl de twee andere, wat onwennig bij elkaar geklit, hun 

draai probeerden te vinden. 

Vóór hun vertrek vanmorgen in de werkplaats hadden ze 

er de opzichter waarschijnlijk nog op gewezen dat er niet  

voor elk van hen een schop beschikbaar was. En had deze 

hun bezwaar vlot weggewuifd en koeltjes geantwoord: “Dan 

moeten jullie maar op mekaar leunen!” 

“Ach, de schone tijd bij den troep”, zuchtte één van de  

spoorleggers, “urenlang werken met de schop werd toen 

vervangen door een zwart rechthoekje op een kaart”. 

De drie anderen hadden het blijkbaar ook meegemaakt want 

ze knikten instemmend. 

Terwijl de zon achter een wolk in dekking ging, werd het 

iedereen zowat duidelijk dat de volksmilitie van het Kremlin 

nog niet zo direct voor de stadspoort stond te drummen. 

“Break!”, riep de adjudant, wat deze algemene indruk kwam  

Bevestigen. 

De krijgers in opleiding gingen in een kringetje op de grond 

zitten, de met fris groen aangeplante stalen helmen werden 

afgeworpen, sigaretten en vlammetjes werden uitgewisseld. 

Plannen om bij valavond een wilde raid op de Diesterse cafés 

te doen werd beraamd. 

De adjudant hurkte neer tegen een boom en wiste met een 

kaki zakdoek stiekem het zweet van zijn voorhoofd. 

“En dan zeggen ze dat we bij het leger jonge mensen opleiden 

tot moordenaars”, grinnikte hij inwendig. 

En hij snipperde een vlijmscherpe punt aan zijn zwart 

vetpotlood. 

In de verte werd op een fluitje geblazen en werd driftig met 

de rode vlag gewapperd. 

Het signaal voor de spoorwegarbeiders om een einde van  



de spoorlijn verwijderd, verder op de schop en op elkaar 

te gaan leunen. Even later ratelde de trein van kwart over 

vier voorbij. Dwars doorheen de vijandelijke linies sjokte hij 

vreedzaam richting Diest-station. 


