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zooveel te beter’
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‘T

och telde hij in de Parijsche perswereld niet anders dan vrienden, en zijn
goedig, gladgeschoren blijmoedige pastoorsgezicht, zijn onmogelijk accent,
waaraan alle talen van Europa hadden
meegewerkt, zijn vorstelijke sigaren en zijn niet altijd
even betrouwbare ‘tips’ zullen nog lang velen in de
herinnering blijven’, onderstreept het journalistenvakblad ook.
Die ‘niet altijd even betrouwbare tips’ zouden kunnen slaan op de laatste paar verhalen die hij voor het
begin van de oorlog maakt. Hij volgt de Franse president Raymond Poincaré in juli 1914 naar overleg in
Sint-Petersburg, gaat door naar Berlijn en schrijft
zelfs tot vlak voor het moment dat op 28 juli ‘de lichten in Europa uitgaan’ steeds opnieuw dat oorlog niet
nodig is. Dat de tegenstelling tussen Frankrijk en
Duitsland geen strijd rechtvaardigt. Én dat die er volgens zijn bronnen ook niet komt.
Hebben zijn Duitse contacten, die hij onder meer in
het Berlijnse hotel Adlon spreekt, hem zand in de
ogen gestrooid? Hebben zijn Franse vrienden hun
oorlogsvoorbereidingen verzwegen? Evenals de Duitse ambassadeur in Parijs, Wilhelm von Schoen, met
wie hij vertrouwd is? Of hoopt hij in zijn stukken tegen beter weten in?
Ook dat is niet duidelijk. Wel dat hij er faliekant
naast zit. Hij heeft bovenop de ontstaansgeschiedenis
van de Eerste Wereldoorlog gezeten en hem desondanks niet zien aankomen. Zoveel ervaring, zoveel
contacten, zo’n aanzien en het dan toch zo gruwelijk
mis hebben. Voor ‘one of the best writers on internatio-

nal politics in Europe’, zoals de New York Times hem
noemt, is dat meer dan een canard. Het moet de fundamenten onder zijn zelfrespect als journalist aan het
wankelen hebben gebracht.
Begin juni 1916, tijdens zijn laatse bezoek aan Parijs,
blikt hij met een kennis terug op die episode. En
geeft toe: „Zeker, ik heb ongelijk gehad en ik wist het
niet. Maar ik heb nooit één regel getelegrafeerd zonder dat zij, die wèl wisten, ze gelezen hadden en goedgekeurd. Als ik me vergist heb, dan heeft men mij bedrogen.”
Bij het vertrek roept die vriend ‘au revoir’, waarop Hedeman beslist antwoord. „Neen, want ik kom niet terug. Maar dat is niets. Frankrijk is een land, mooi genoeg om er voor te sterven. Ik ben tevreden het mijn
leven te geven. Omhels me.” Hij staat dan kort voor
zijn laatste optreden als ‘poilu’. Als één van die geharde - besnorde en bebaarde - Franse frontstrijders, die
hem een nieuw thuis hebben geboden.
Zijn soldatenleven was begonnen, nadat hij op 3 augustus 1914 in allerijl Berlijn had verlaten om aan internering te ontsnappen. De dagen daarna zijn in nevelen gehuld, maar op 17 augustus duikt hij weer op.
Als Frans soldaat, een beroep waar hij zeker zo goed
in wil worden als in dat van journalist, zegt hij vrienden.
Hij moet een zekere aanleg hebben gehad. Dwingt af
dat hij ondanks zijn leeftijd uiteindelijk bij fronteenheden wordt ingedeeld. Toont volgens The Guardian
grote dapperheid, wordt vaandeldrager van zijn regiment en enkele keren bevorderd.
Hedeman is luitenant-vaandrig als hij op 8 juni 1916
oostelijk van Verdun een aanval leidt. Hij zal de
avond niet meer zien. De precieze omstandigheden
van zijn dood zijn niet bekend, maar hier - bij de Ho-

ge Batterij van Damloup - eindigt een levensweg die
van Almelo naar een vooruitgeschoven post bij Verdun leidde.
In de dood is hij, zoals hij zo graag wilde, weer gewoon
soldaat. Een van de velen. Zonder bijzondere plichtplegingen wordt hij in een massagraf begraven. Maar in
Frankrijks hoofdstad wordt zijn sneuvelen officieel wereldkundig gemaakt. Hedeman zal postuum het Croix
de Guerre avec Palme krijgen. En zijn naam wordt in het
Panthéon in Parijs bijgeschreven op de lange lijst van
Franse schrijvers, journalisten en andere beroemdheden, die op het ‘veld van eer’ zijn gestorven.
Daar is hij vereeuwigd: Jules Hedeman, een Twentenaar die in de Grote Oorlog zijn leven gaf als ‘un bon
exemple du patriotisme’.

Op www.nicovanderwoude.nl staat een fragment van Van
der Woude’s roman in wording over Jules Hedeman.

