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Paul Klee, De komeet van Parijs, 1918



 
 

‘Een meteoor beschrijft zijn baan, komt dicht bij de aarde en 
wordt door de aantrekkingskracht ervan afgeleid van zijn baan, 
snijdt enkele korte kritische ogenblikken door de atmosfeer en 
wordt door de wrijving met de lucht een gloeiende verschieten-
de ster; ontsnapt nog net aan het gevaar voor altijd aan de aarde 
vast te blijven zitten en trekt verder, in de lege ruimte afkoelend 
en weer uitdovend.’

Paul Klee
Vorlesungsmanuskripte, 1921
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Proloog  
 

De kern van de komeet

In de vroege ochtend van 11 november 1918 wordt de Duitse 
keizer tussen twee wolkenkrabbers in New York opgehangen. 
Levenloos bungelt de vorst aan een lang touw, om hem heen 
zweeft glinsterende confetti in het zonlicht. Het is evenwel 
niet Wilhelm ii in persoon, maar zijn evenbeeld, een meer 
dan levensgrote pop, versierd met een machtige snor en een 
pinhelm. Aan de punt ervan blijven witte stroken papier han-
gen, die uit de bovenste etages worden gegooid en majestueus 
traag naar beneden zweven, de afgrondelijk diepe straat in.
 Om vijf uur ’s ochtends Amerikaanse oostkusttijd is de wa-
penstilstand tussen de geallieerde machten en het Duitse rijk 
van kracht geworden. De ‘Hunnen’, zoals de Duitsers sinds 
het begin van de oorlog in Amerika worden genoemd, zijn na 
vier jaar onverbiddelijke strijd op de knieën gedwongen. De 
Eerste Wereldoorlog, die zestien miljoen mensen op de hele 
wereld het leven heeft gekost, is gewonnen. De New Yorkers 
hebben het in de ochtendbladen gelezen en zijn met duizen-
den tegelijk de straat op gegaan. Tussen de wolkenkrabbers 
golft een zee van mensen, feestelijk uitgedost, pak aan en bol-
hoed op, in zondagse kleren, in uniform en verpleegsterskos-
tuum, schouder aan schouder, arm in arm, groetend, elkaar 
in de armen vallend. Klokken, saluutschoten, marsmuziek en 
fanfares vermengen zich met miljoenen lachende, zingen-
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de en in koor roepende stemmen tot een donderend lawaai, 
als van een enorme branding. Auto’s, van waaruit enthousi-
ast met vlaggen wordt gezwaaid, rijden toeterend stapvoets 
door de menigte. De stad viert een geïmproviseerd feest met 
handbeschilderde plakkaten, zelfbenoemde volkstribunen, 
muziekbands, uitgelaten dansen op het plaveisel. Op die dag 
van de overwinning, waarvan de mensen overtuigd zijn dat 
ze spoedig zal leiden tot vrede op de hele wereld, ligt het 
werk in New York stil.
 Moina Michael is enige tijd voordien vrijgesteld van haar 
dienst als huismoeder en lerares op een meisjesschool in 
Georgia. Sinds een paar weken werkt de stevige, bijna vijf-
tigjarige dame in een opleidingskamp van de Young Wo-
men’s Christian Association – de vrouwelijke pendant van 
de ymca. In de gebouwen van de Columbia-universiteit in 
Manhattan helpt Michael jonge vrouwen en mannen om 
zich voor te bereiden op hun inzet in Europa. Niet veel la-
ter zullen de besten onder hen als civiele helpers de Atlanti-
sche Oceaan oversteken om achter het front opvangplekken 
voor soldaten te creëren. Twee dagen voor de wapenstilstand 
kreeg Moina Michael een uitgave van Ladies Home Journal 
in handen waarin het oorlogsgedicht ‘In Vlaamse velden’ van 
de Canadese John McCrae is afgedrukt: ‘In Vlaamse velden 
klappen rozen open/ tussen witte kruisjes.’* De bladzijde is 
rijkversierd met heroïsche soldaten die hun blik ten hemel 
richten. Gefascineerd leest ze het gedicht tot en met de laat-
ste regels, waarin McCrae het beeld van een stervende sol-
daat oproept, wiens zwakker wordende handen de fakkel van 
de strijd doorgeven aan de overlevenden. Terwijl de woorden 

* De vertaling van het gedicht ‘In Vlaamse velden’ is van de hand van 
Tom Lanoye. Niemandsland, Amsterdam 2002.



11

en beelden in haar innerlijk naklinken, heeft ze het gevoel 
dat het gedicht voor haar geschreven is, alsof de stemmen van 
de doden door de regels heen direct tot haar spreken. Zij is 
bedoeld! Zij moet haar hand uitstrekken en de wegzakken-
de fakkel van de vrede en de vrijheid pakken! Zij moet het 
werktuig van ‘de trouw en het geloof ’ worden, en zij moet er 
zorg voor dragen dat de herinnering aan miljoenen slachtof-
fers niet verbleekt, dat ze niet voor niets gestreden hebben en 
dat hun dood niet zinloos is geweest!
 Moina is door het gedicht en haar missie zo diep ontroerd 
dat ze een potlood pakt en op een gele envelop haar eigen re-
gels aan de klaproos schrijft, ‘aan de bloem die boven de do-
den bloeit’. Als in een eed op rijm legt ze de gelofte af dat ze 
de ‘les uit de Vlaamse velden’ zal doorgeven aan de overleven-
den: ‘Nu dragen wij de fakkel en de rode klaproos/ ter ere on-
zer doden./ Vrees niet dat er gestorven is om niet;/ wij geven 
de lessen door gesmeed door jullie/ in Vlaamse velden.’
 Terwijl ze die woorden op papier zet, nadert er een afvaar-
diging van jonge mannen haar bureau. Ze hebben als dank 
voor Moina’s steun bij de inrichting van hun ymca-onder-
komen tien dollar ingezameld. Als ze de cheque in ontvangst 
neemt, komt in haar hoofd plotseling alles tezamen: ze wil 
het niet bij woorden laten, ook al staan ze nog zo mooi op 
rijm. Het gedicht moet werkelijkheid worden! ‘Ik ga rode 
klaprozen kopen. (...) Van nu af aan draag ik altijd rode klap-
rozen,’ deelt ze de verblufte mannen mee. Dan laat ze hun 
McCraes gedicht zien, en na enige aarzeling leest ze ook haar 
eigen gedicht voor. De mannen zijn enthousiast. Zij willen 
ook klaprozen op hun kleren dragen, en Moina belooft om 
ze voor hen te kopen. De resterende uren tot aan de wapen-
stilstand besteedt ze aan een zoektocht naar kunstklaprozen 
in de winkels van New York. In het rijke aanbod van de we-
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reldmetropool zijn kunstbloemen in alle kleuren en vormen 
te vinden, maar het assortiment van de in de gedichten be-
zongen klaprode species Papaver rhoeas is beperkt. Bij Wana-
maker’s, een van de torenhoge warenhuizen van New York, 
waar van alles te krijgen is, van garen en band tot en met au-
to’s, en waar zelfs een glazen tearoom is, vindt ze iets van haar 
gading. Ze koopt een grote kunstklaproos voor haar bureau 
en zo’n twintig vierbladige zijden bloemetjes. Als ze terug is 
bij de ymca, spelt ze de bloemen op de revers van de jonge 
mannen, die weldra voor hun diensttijd naar Frankrijk zullen 
vertrekken. Het is het bescheiden begin van de zegetocht van 
een symbool. Enkele jaren later zullen de Remembrance Pop-
pies in de hele Engelstalige wereld al de herinnering bij uit-
stek zijn aan de doden uit de wereldoorlog.

De klaprozencultus is geboren op een historisch uitzonder-
lijk moment: in die wereldomspannende dagen vierden mil-
joenen mensen feest, stonden even stil, treurden of zwoeren 
wraak. Maar als we de klaprozen even losmaken van dat mo-
ment, verwijzen ze naar het verleden en de toekomst. Ze ma-
nen enerzijds stelling te nemen over de pas voorbije werke-
lijkheid en haar niet te vergeten. In die zin zijn ze onderdeel 
van een wereldwijde herdenkingscultuur, in het kader waar-
van plechtigheden worden gehouden, monumenten worden 
opgericht en op scholen en in officiële gebouwen en kazernes 
de namen van de gevallenen in stenen tafels worden gebei-
teld. Anderzijds wijst Moina Michaels idee ook vooruit, want 
voor haar betekenen het vergoten bloed en de vele slachtof-
fers een verplichting voor de toekomst: op de graven moe-
ten bloemen bloeien, aldus haar aanvankelijk naïeve, uit een 
spontane ingeving en diepe religiositeit geboren hoop op de 
toekomst. Niet alleen voor haar, maar voor veel tijdgenoten 
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werpt het einde van de oorlog de dringende vraag op hoe het 
nu verder moet. Het roept visioenen op over een beter leven, 
maar ook angst; het brengt revolutionaire ideeën, dromen en 
verlangens voort, maar ook schrikbeelden.
 In 1918 heeft Paul Klee in zijn even ironische als emble-
matische schilderij De komeet van Parijs juist die tussenpo-
sitie tussen verleden en toekomst, tussen realiteit en beeld in 
het vizier genomen. De geaquarelleerde pentekening van een 
soldaat van de Koninklijke Beierse Vliegeniersschool toont 
bij nader toezien niet één, maar twee kometen: een groene 
met een lange gebogen staart en een tweede in de vorm van 
een davidsster. Beide draaien om het hoofd van een koord-
danser die met een stok in zijn handen op een onzichtbaar 
koord hoog boven de Parijse Eiffeltoren balanceert. Het is 
een van de vele bladen van Paul Klee uit die tijd waarop he-
mellichamen boven steden te zien zijn, en als zo vaak is de 
kunstenaar bezig als ‘illustrator van ideeën’. Op de tekening 
lijkt het verre Parijs – hoofdstad van de vijand, maar vader-
land van de kunst – een modern Bethlehem. Tegelijkertijd is 
de komeet – vanouds al, en ook in de breekbare geladen sfeer 
van de vroege twintigste eeuw – een teken van het onvoor-
spelbare, een voorbode van grote gebeurtenissen, diep ingrij-
pende veranderingen, rampen zelfs. Hij staat voor het op-
lichten van ongekende mogelijkheden aan de horizon, voor 
een onbekende toekomst. De kleine zuster van de komeet, de 
vallende ster, nodigt uit om een wens te doen. Maar een ver-
wante hemelsverschijning, de meteoriet die op de aarde valt, 
jaagt angst aan door zijn vernietigende kracht. De wereld had 
voor het laatst in 1910 binnen enkele maanden de passage 
van de Johannesburg-komeet en de komeet van Halley mee-
gemaakt, en de angsthazen onder de aardbewoners op alle 
continenten hadden zich voorbereid op de ondergang van de 
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wereld. Dat en de berichten over de inslag van het hemel-
lichaam ‘Richardton’ in North-Dakota op 30 juni 1918 heb-
ben Klee misschien geïnspireerd.
 Klees koorddanser balanceert halverwege het aardse won-
derwerk de Eiffeltoren en de al even veelbelovende als drei-
gende hemellichamen. Hij houdt zich in balans, hoort niet 
helemaal bij een van de twee sferen, heeft zijn hoofd in de 
wolken en loopt toch steeds gevaar het evenwicht te verlie-
zen en neer te storten. Met de om zijn hoofd dansende ster-
ren ziet hij er meer uit als een dronkaard dan als een bezielde 
persoon. Zijn verdraaide ogen lijken bijna aan te duiden dat 
de lichtgevende objecten rond zijn voorhoofd hem duizelig 
maken en dat hij waarschijnlijk zal vallen.
 Zo slaagt Paul Klee met De komeet van Parijs erin een iro-
niserend zinnebeeld te geven van het leven anno 1918, dat trilt 
van enthousiasme en defaitisme, van hoop en vrees, van ver-
heven visioenen en harde realiteiten. Wie erin geloofde dat 
kometen tekens geven, kon 11 november 1918 interpreteren 
als de komst van stellaire voorspellingen, op de dag van de 
wapenstilstand dus, waarop het oude Europa tegelijkertijd in 
puin lag en feestvierde; en rond die dag vonden er revolu-
ties plaats, stortten grote rijken in en begon de wereldorde te 
wankelen. Tegelijkertijd viel er op dat moment van kentering 
een sterrenregen van toekomstplannen. Zelden leek de ge-
schiedenis zo open, zo contingent, zo in mensenhand gelegd. 
Zelden leek het zo noodzakelijk de conclusies uit de fouten 
van het verleden snel om te zetten in concepten voor de toe-
komst. Zelden leek het in een kenterende wereld zo onver-
mijdelijk zich betrokken te voelen en voor zijn visioenen te 
strijden. Er werden nieuwe politieke ideeën ontworpen, een 
nieuwe samenleving, een nieuwe kunst en een nieuwe cul-
tuur, een nieuw denken. Er werd een nieuwe mens uitgeroe-
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pen, de mens van de twintigste eeuw, geboren in het vuur van 
de oorlog en bevrijd van de boeien van de oude wereld. Eu-
ropa, ja zelfs de hele wereld, moest zich als een feniks uit de 
as verheffen. De carrousel der mogelijkheden draaide zo snel 
dat veel tijdgenoten er duizelig van werden.
 De mensen over wie op de volgende bladzijden gesproken 
wordt, zijn allemaal koorddansers. Hun persoonlijke visie op 
de gebeurtenissen is ontleend aan hun zelfportretten in au-
tobiografieën, memoires, dagboeken en brieven. De waarheid 
van dit boek is de waarheid van die documenten. Ze kan met 
de waarheid van de geschiedenisboeken in aanvaring komen, 
en soms liegen onze ooggetuigen zelfs. Ze beleven met ver-
bazing hoe de dromen aan het firmament oplichten, maar 
ook hoe ze snel vergloeien en hoe het afgekoelde kosmische 
gesteente op de werkelijkheid knalt. Tastend schuifelen ze 
voort op het touwtje dat over de afgrond is gespannen. Som-
migen, onder wie Moina Michael, slagen erin om in de lucht 
het evenwicht te bewaren, anderen storten neer, zoals keizer 
Wilhelm ii, voor wie het dunne koord – althans in effigie – 
een strop om de hals wordt.
 Tegelijkertijd tonen de gedocumenteerde ervaringen en 
herinneringen van de tijdgenoten ook de bijna ondraaglij-
ke spanning waarmee de tijd na de oorlog geladen was. Want 
de mensen in de kenterende wereld tussen de negentiende en 
de twintigste eeuw raken niet alleen bezield door visioenen, 
dromen en verlangens, die drijven hen ook uit elkaar. Som-
mige toekomstideeën staan lijnrecht tegenover elkaar, slui-
ten elkaar zelfs uit – dat beweren althans veel nieuwe heil-
verkondigers – en kunnen alleen gerealiseerd worden door de 
andere ideeën te vernietigen. Zo brengt de verbitterde strijd 
om de beste toekomst geen hunkerend verbeide vrede maar 
nieuw geweld voort, en eist hij nieuwe slachtoffers.





I  
 

Het begin van het einde

‘Rechts of links,
voorwaarts of achterwaarts,
bergop of bergaf –
we moeten verder
zonder te vragen
wat voor of achter ons ligt.
Het moet verborgen blijven:
jullie mochten, moesten het vergeten
om de taak te kunnen volbrengen.’

Arnold Schönberg,
Die Jakobsleiter, 1917



Paul Nash, We are Making a New World, 1918
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De schemering is al over het Belgische landschap gevallen 
als in de namiddag van 7 november 1918 een colonne van vijf 
zwarte staatsiekoetsen zich op het Duitse hoofdkwartier in 
Spa in beweging zet. In de laatste koets zit Matthias Erzber-
ger, 43 jaar oud, corpulent, nikkelen brilletje boven een zorg-
vuldig bijgeknipte snor, het haar nauwkeurig in het midden 
gescheiden. De regering van het Duitse rijk heeft de staats-
secretaris met een driekoppige delegatie op missie gestuurd 
naar vijandelijk gebied. Met een handtekening moet hij een 
einde maken aan een oorlog die al ruim vier jaar duurt en bij-
na de hele aardbol omvat.
 Om 21.20 uur, er is intussen een fijne regen gaan vallen, 
passeert de colonne bij het Noord-Franse plaatsje Trélon de 
Duitse frontlinie. Achter de laatste rij met Duitse loopgra-
ven, van waaruit even tevoren nog de Franse troepen onder 
dodelijk vuur zijn genomen, begint het niemandsland. Lang-
zaam rijdt de colonne, in de duisternis haar weg zoekend, 
in de richting van de vijandelijke linies. Op de eerste wagen 
is een witte vlag geplant. Een trompetter blaast regelmatig 
korte signalen. De overeengekomen wapenstilstand wordt 
geëerbiedigd; er valt geen schot tijdens de tocht van de af-
gevaardigden over het omstreden terrein tot aan de voorste 
Franse loopgraven, op slechts honderdvijftig meter van de 
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Duitse. De ontvangst in het andere kamp ervaart Erzberger 
als koel, maar beleefd; de onderhandelaars hoeven niet de bij 
dit soort gelegenheden gebruikelijke blinddoeken te dragen. 
Twee officieren escorteren de wagens naar het plaatsje La 
Chapelle, waar toegestroomde soldaten en burgers de afge-
vaardigden van de vijand met applaus ontvangen en luidkeels 
de vraag stellen: ‘Finie la guerre?’
 Met Franse koetsen gaat de tocht van Erzberger verder. 
Waar de maan tussen de wolken door schijnt, valt het va-
le licht ervan op een apocalyptisch panorama. Picardië, vier 
jaar lang het toneel van de wereldoorlog, is in een dodenrijk 
veranderd. Langs de kant van de weg liggen vernield geschut 
en de resten van militaire voertuigen te roesten. Daarnaast 
wegrottende kadavers. Op de velden woekert prikkeldraad. 
De grond is door duizenden explosies omgewoeld, vergiftigd 
door tonnen scherpe munitie, verpest door de stank van tal-
loze lijken, door gas. Loopgraven en granaattrechters lopen 
vol met regenwater. Van de bossen is niets meer over dan ver-
koolde boomstronken, waarvan de silhouetten zich tegen de 
nachtelijke hemel aftekenen. De colonne trekt door dorpen 
en steden die door Duitse troepen op hun terugtocht met de 
grond gelijk zijn gemaakt. Over het plaatsje Chauny bericht 
Erzberger geschokt: ‘Er stond geen enkel huis meer over-
eind; de ene ruïne na de andere. In de maneschijn staken de 
resten spookachtig de lucht in; er was geen levend wezen te 
bekennen.’
 De door de Franse legerleiding voorgeschreven route van 
de Duitse afgezant loopt door de gebieden in Noord-Frank-
rijk die het meest onder de oorlog geleden hebben en die er-
uitzien alsof er een meteoor is ingeslagen. De huiveringwek-
kende aanblik van de landstreken die later op landkaarten 
zullen worden aangeduid als ‘rode zone’, moet Erzberger in 
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de juiste stemming brengen voor de aanstaande onderhan-
delingen over de wapenstilstand. De bodem waarop volgens 
de inzichten van de toenmalige deskundigen nooit meer 
landbouw kan worden uitgeoefend, zou hem eraan herinne-
ren wat de Duitsers de Fransen hebben aangedaan. De bur-
ger Erzberger zal de oorlogswoestenij van Noord-Frank-
rijk, die een essentieel onderdeel van de oorlogspropaganda 
vormt, vermoedelijk al eerder hebben gezien op foto’s, in 
kranten, op prentbriefkaarten en in het bioscoopjournaal. 
Als ontwikkelde en geïnteresseerde man heeft hij vast en 
zeker de roman over de wereldoorlog van Henri Babusse 
gelezen, Le feu, waarin de ‘velden der onvruchtbaarheid’ in 
indringende woorden beschreven worden. Misschien kent 
hij ook een aantal van de talrijke schilderijen uit die tijd die 
zich hebben gericht op een geheel nieuwe vorm van land-
schapskunst: zo heeft de Brit Paul Nash zijn oorlogserva-
ringen verwerkt in een iconisch werk, waarin hij boven een 
totaal kapotgeschoten bos een vale zon laat opgaan. We are 
Making a New World is de titel van het schilderij, dat mean-
dert tussen sarcasme en hoop. Maar de troosteloze woeste-
nij, die vernietigende erfenis van de wereldoorlog, met eigen 
ogen zien is nog wat anders: ‘Die tocht,’ schrijft Erzberg in 
zijn memoires, ‘was voor mij nog schokkender dan de drie 
weken eerder ondernomen tocht naar het sterfbed van mijn 
enige zoon.’

De Amerikaanse officier Harry S. Truman is al wat lan-
ger gewend aan oorlogslandschappen. In een brief aan zijn 
vriendin Bess Wallace schrijft hij erover: ‘Bomen die ooit een 
mooi bos zijn geweest, zijn nu stompen met naakte uitge-
strekte takken, waardoor ze wel spoken lijken. De grond is 
een en al granaattrechter. (...) Dit verwoeste land moet ooit 
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even beschaafd en mooi zijn geweest als de rest van Frank-
rijk, nu zouden de Sahara of Arizona daarbij vergeleken de 
Hof van Eden lijken. Als de maan achter die bomen opgaat, 
kun je je voorstellen hoe de geesten van het halve miljoen 
Fransen die hier afgeslacht werden een treurige parade tus-
sen de ruïnes houden.’
 Truman, een farmer uit Missouri, in de wereldoorlog een 
officier van een artillerie-eenheid, bevindt zich honderd-
vijftig kilometer ten oosten van de ruïnestad Chauny, waar 
Matthias Erzberger die nacht van 7 november 1918 doorheen 
trekt. In de heuvelachtige bossen van de Argonne, waar Tru-
man sinds eind september 1918 ingezet is geweest, woeden de 
laatste veldslagen van de oorlog tussen het Duitse rijk en de 
geallieerden. De Franse opperbevelhebber maarschalk Foch 
heeft bepaald dat de beboste heuvels in de driehoek tussen 
Frankrijk, Duitsland en België het toneel zijn van het be-
slissende offensief. De ‘Siegfriedstelling’, door de geallieer-
den ook wel ‘Hindenburglinie’ genoemd, de laatste voltooi-
de verdedigingsstelling van het Duitse leger, is al in de eerste 
dagen van het offensief in september 1918 gevallen. Maar het 
Franse leger en de American Expeditionary Forces, de groot-
ste strijdmacht die de Verenigde Staten tot dan toe naar een 
oorlog buiten hun eigen grenzen hebben gestuurd, rukken 
onverbiddelijk verder naar het oosten op, in de richting van 
de Rijn. In zijn ondergrondse schuilplaats bij Verdun schrijft 
Truman: ‘Het uitzicht is troosteloos. In mijn voortuin zijn 
Fransen begraven, en achter mijn huis Hunnen, en beiden 
zijn verspreid over het landschap zover het oog reikt. Steeds 
wanneer een Duitse granaat in een veld ten westen van hier 
inslaat, legt die weer een ledemaat van iemand bloot. Maar 
goed dat ik niet in spoken geloof.’
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Wilhelm van Pruisen, troonopvolger van het Duitse rijk, 
droeg, anders dan de keizer, geen baard. Als om afstand te 
nemen van zijn overgrote vaderfiguur had hij onder zijn neus 
een gladgeschoren huid, terwijl de keizer daar met een trot-
se gezichtsbeharing pronkte in de vorm van een rijksadelaar 
in duikvlucht. In vergelijking met de imposante verschijning 
van Wilhelm ii maakte de kroonprins daarmee, zelfs op ho-
gere leeftijd, altijd een wat jongensachtige indruk, een beetje 
naakt. Maar zo hoefde de oudste zoon van de Pruisische Ho-
henzollerns, geboren in het marmerpaleis in Potsdam, niet 
zoals duizenden Duitse soldaten – onder wie ook Adolf Hit-
ler – zijn gezichtssieraad bij te knippen, toen dat zich met 
de komst van de gasoorlog en het gasmasker als een dode-
lijk gevaar ontpopte. In 1918, hij was 36 jaar, leidde Wilhelm 
van Pruisen de Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, die op 
dat moment nog uit vier legers bestond. Maar dat hij ze leid-
de, betekende niet dat hij er ook daadwerkelijk het bevel over 
voerde. Zijn vader, die hem van kindsbeen af alleen op af-
stand liet deelnemen aan regeringszaken, had hem ingeprent 
dat hij alle beslissingen moest overlaten aan generaal-staf-
chef graaf Friedrich von der Schulenburg. Over hem sprak de 
kroonprins daarom dubbelzinnig als ‘mijn baas’. Sinds de zo-
mer van 1918, toen het laatste Duitse offensief stokte, deed de 
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz niets anders meer dan 
zich telkens terugtrekken.
 In september 1918 kwam er bij de kroonprins in verband 
met de onverminderde kracht van de geallieerde aanvallen 
voor het eerst twijfel over de Duitse overwinning op: ‘We 
kregen het gevoel in het middelpunt van het concentrische 
vijandige offensief te staan en (...) over het geheel genomen 
bij aanwending van alle krachten toch nog stand te kunnen 
houden. (...) Hoelang nog?’ Niet veel later, bij een bezoek van 
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de door zijn broer Eitel Friedrich aangevoerde eerste garde-
divisie, moet hij definitief toegeven dat de Duitse strijd te-
gen de geallieerde formaties intussen hopeloos is. De anders 
zo optimistische Friedrich ontvangt hem somber en diep-
bedroefd. Zijn hele divisie telt nog maar vijfhonderd man. 
De verzorging van de soldaten is ellendig. De stukken ge-
schut zijn ‘uitgeschoten’, vervangend materieel wordt niet 
meer geleverd. De aanvallen van de Amerikaanse infanterie, 
die ‘geheel in strijd met de wetten van de oorlog’, in colon-
nes plaatsvinden, zijn nog wel met breed machinegeweer-
vuur onder controle te krijgen, maar met de nieuwste wapen-
technologie van de geallieerden, de tanks, hebben de Duitse 
troepen grote problemen. Amerikaanse tankbrigades rijden 
over de Duitse loopgraven heen, die nog maar om de twintig 
meter door een soldaat worden bezet, en nemen ze dan van 
achteren onder schot. Ook lijken de Amerikanen, in tegen-
stelling tot de Duitsers, over onuitputtelijke reserves zwa-
re artillerie en manschappen te beschikken. Elke aanval van 
hun kant wordt ingeleid met beschietingen die erger zijn dan 
zelfs in Verdun en aan de Somme. De prinselijke broers wa-
ren opgegroeid met verhalen over het heldendom van de sol-
daten, over de velden van eer, waar beslist werd over opkomst 
en neergang van hele rijken, over veldheren die hun troepen 
voorafgingen met getrokken sabel en wapperende vederbos, 
en nu zitten ze midden in een grauwe logistiek en bloedrood 
vlees.
 Tegenover de overmacht van de tegenstander bekruipt 
Wilhelm een gevoel van onmacht. Uitgeput, slecht uitge-
rust, met oude wapens en schaars wordende munitie zet-
ten de soldaten die hij nog overheeft – de mannen die niet 
het krijgsgevangenschap verkozen hebben boven de dood – 
zich schrap tegen de aanstormende vijanden. Elke vijandelij-


