ter nagedachtenis aan
de franse soldaten die
rechtstaand slapen...

... levend begraven
tijdens de strijd,
eeuwige wachters van
het franse vaderland....

... het geweer in de hand,
in die loopgraaf vol
bajonetten...

... die de strijd
voortzetten...

doden die
waakzaam
blijven...

... die voor altijd
de wacht houden
op dit land dat
het uwe is...

... en die u hebt
begraven...

wat je toch allemaal
voor flauwekul moet
aanhoren!

bent u
auguste?

kijk eens aan!
hoe hebt u mij
herkend?

kunt u me tonen
waar mijn man
sneuvelde?

onze posities waren
daar. je kan wel
zeggen dat we het
aardig te verduren
kregen.

hier, bij de
boerderij van
Thiaumont.

en mijn man?
waar is hij?

de moffen waren daar, hier, en daar ook.
ze waren overal en wij waren nog
maar een eilandje tegen een
blauwe horizon in het midden
van talloze feldgrauen.

de moffen waren zo
dicht bij ons dat hun
kanonnen niet meer schoten
uit vrees dat ze hun eigen
mannetjes zouden raken.

er was
weliswaar een
voordeel...

wat is die hut
daar in dat
niemandsland?

dat is een
ossuarium, mevrouw.
duizenden botten
van arme kerels,
fransen en duitsers
door elkaar...

helden, zowat voor eeuwig
verbroederd. als ik denk
aan al die dienstontduikers
die het over heldhaftigheid
hebben!

de overwinning
heeft een lelijk
gezicht!

ik zal u eens
het gezicht van die
heldhaftigheid tonen.

genoeg! denkt u
dat ik ook niet
lijd?! stop dus
maar met uw
opvoering.

ik

zou alles
geven om
hem terug te
krijgen in uw
toestand.

goed, volg me!
het vond plaats in
het dorp Fleury-devantDouaumont.
een dorp?
maar ik zie
niks...

dat stierf ook
voor frankrijk.
weggemaaid door
de bommen.

daar heeft
men uw man
gedood!

Henri, mijn lief,
ik zal je
wreken!

staatssecretariaat van
de militaire rechtbank.

wie is
daar?

ah ja, de lastpost! goed, laat haar
binnen, anders komt ze morgen weer
terug!

Fernande Herduin.
u weet wel... voor haar man
die gefusilleerd werd.

hoe maakt u het,
beste mevrouw?

u vroeg mijn diensten om
een onderzoek te voeren
naar de omstandigheden
van de executie van uw
echtgenoot...

ik

kan gewoon geen
onderzoek openen
omdat...

hum...
hum...

het spijt me, mevrouw,
uw verzoek kan niet
ingewilligd worden.

omdat?

hoezo?

omdat er
geen dossier is.
zo zit het.

!

is

er geen
dossier?

er was geen proces,
dus zijn er geen archieven
noch een herziening
mogelijk.

heu...
dat?
en wat is
dit dan?

luister...

u weet dat
net zo goed
als ik.

kom op, uw man is
officieel dood verklaard
voor frankrijk wat u recht
geeft op een pensioen.

ik zal erop toezien
dat hij postuum het
oorlogskruis krijgt.
wees ervan verzekerd
dat...

geef niets om uw
pensioenen en uw
medailles. ik wil dat
hij eerherstel krijgt
nadat hij van me
afgenomen werd.

arme vrouw,
ik vind het rot
voor haar.

ik

omdat u me
die gerechtigheid
ontzegt, zal ik een
beroep doen op de
publieke opinie.

en die getuigenissen dan?
al die soldaten die bereid zijn
te zeggen dat ze hem hebben
gezien, om te onthullen dat het
om een gerechtelijke
vergissing gaat.

uw zaak is
niet eenvoudig...
... vrees ik.

in principe zijn we het
allen eens. over de vorm
zitten we integendeel in
onze maag.

u begrijpt dat als we
een onschuldige willen
rehabiliteren we dat voor
het hof van cassatie
moeten brengen.

en dan?

dan zou minstens de wet
moeten veranderen... als
voorzitter van de liga
voor de mensenrechten
heb ik wat invloed
in de kamer van
afgevaardigden.
ik zal me inzetten
om uw zaak te
bespoedigen.

hoe wilt u in uw geval dat het
hof een oordeel velt over een
veroordeling die niet heeft
plaatsgevonden?

dat is werkelijk onrechtvaardig.
de generaals bevalen hem
te fusilleren zonder hem de
mogelijkheid te geven zich te
verdedigen, en ondanks de
bewijzen zou het onmogelijk
zijn gerechtigheid voor hem
te laten geschieden?

de wet veranderen?
dat duurt een
eeuwigheid!

tot zolang kunnen we met de getuigenissen
van de soldaten die onder het bevel van uw
man dienden artikels schrijven en onverschillige
politici wakker schudden.

8 augustus
1920.

hier, in grote letters: “de gefusilleerden
van fleury of hoe twee onderluitenanten
standrechterlijk geëxecuteerd werden
op bevel van misdadige
generaals.”

dit zal voor
ophef zorgen, geloof
me op mijn woord,
fernande.

als u het
zegt!

de fransen zullen
dit eindelijk te weten
komen, het schandaal
zal losbarsten.

we hebben drie
 rtikelen gepublia
ceerd in le Progrès
civique. en
er gebeurde
niets. zelfs de
oudstrijders
verenigingen
reageerden niet.

11 september 1920.

laten we hopen
dat we deze keer
reacties uitlokken.

ik

begin de hoop
te verliezen.

dat is vanzelfsprekend. zodra een
afgevaardigde of een vereniging vraagt
een dossier te raadplegen om meer
te weten te komen, antwoordt de leiding
van de militaire rechtbank dat er
geen dossier is... en de zaak
blijft gesloten.

tenzij...

ja?

we draaien rondjes. het leger houdt het tegen
en de slechte wil van de regering is duidelijk.
die verschuilt zich achter de afwezigheid van het
proces. dat is gebruikelijk als men niet wil dat er
tegen onrechtvaardigheid gevochten wordt.

draai de rollen om,
richt de wapens van
het gerecht tegen
de beulen.

... voor
moord.

ik

kom een klacht
indienen...

