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In 1985 wordt ergens in Frankrijk een koffer vol oude notitieboekjes ontdekt. De koffer blijft liggen tot een 

studente in 2012 opdracht krijgt onderzoek te doen naar de Eerste Wereldoorlog. Ze herinnert zich de 

koffer vol materiaal uit de nalatenschap van haar grootvader. Ze begint te lezen en uiteindelijk helpt de hele 

klas met het overtikken en analyseren van de boekjes. De schriftjes vormen het dagboek van Victor Jacquet.  

Voorafgaand 

In 1909 is hij een jongeman van veertien jaar oud. Zijn vader regelt een 

baan voor hem in een hotel. Na het zomerseizoen krijgt hij een andere 

baan aangeboden, bij een rijke familie die veel fabrieken bezit. Hij kan er 

zeventig francs per maand verdienen, meer dan bij zijn vorige werkgever. 

Hij werkt daar tot 1912, tot de familie naar Amerika vertrekt. 

 

Met een aanbevelingsbrief solliciteert hij weer. Hij spreekt in hotel 

L'Ambassade in Parijs met twee jonge Amerikanen, de neven Elmer 

Winslow en David Hutchinson, die goed Frans spreken, maar met een 

Engels accent. Elmer is de zoon van rear admiral Herbert Winslow. 

Victor twijfelt: deze mannen zijn te chique voor hem, daar kan hij niet 

voor werken, meent hij. Ze bieden de dan zeventienjarige Victor 90 

franc per maand en twee kostuums in Engelse snit. 

  

De jongemannen ontvangen zelf een bijdrage van maar liefst 33.000 

francs per maand. Ze zijn dus zeer gefortuneerd, evenals hun tante, 

de zus van beider moeders, Miss Korburne1. Zij is weduwe zonder 

kinderen en eigenaresse van een spoorwegmaatschappij. Ze is dol op 

beide jongens, die op hun beurt van haar profiteren.  

 

Victor krijgt een proeftijd van 15 dagen. De jongemannen huren voor 

drie maanden een appartement, om er rond Kerst grote feesten te 

geven voor de Amerikanen in Parijs. Na de Kerst besluiten de 

mannen op reis te gaan. Victor Jacquet reist mee. Hij moet de 

bankzaken regelen, alle rekeningen betalen en het reizen en de bagage 

organiseren. Wat de jongens ook doen, hij moet ze begeleiden.  

 

Victor is de tussenpersoon tussen de vader van Elmer, de strenge 

schout-bij-nacht Winslow en de jongemannen. Hij krijgt alle 

volmachten, maar moet zich houden aan de regels van de 

marineofficier. 

  

Ze verblijven eerst in het kasteel Bilquin-de Cartier in Marchienne-au-

Pont (nu deel van de gemeente Charleroi in  Henegouwen), waar ze 

feesten bijwonen en avonturen beleven tijdens een rondleiding door 

de (dichtgemetselde, maar speciaal voor hen opengemaakte) 

‘oubliettes’ (vergeetcellen) en martelkamers van het kasteel. Acht 

dagen later verlaten ze het kasteel en gaan richting Brussel. Daar 

komen ze tot rust, bezoeken er tuinen en musea.  

                                                           
1 Deze naam wordt op verschillende manieren gespeld. Ik koos ervoor om de eerste naam door de hele tekst 

te gebruiken.  



Vader Winslow is ook in Brussel en hij en de jongens hebben daar een ontmoeting met koningin 

Wilhelmina. Ook Miss Korburne arriveert in Brussel. Dan vertrekken ze op uitnodiging van Emile-

Ernest de Cartier richting Nederland, naar diens kasteel in Duizel. Victor reist per trein met vijftien 

koffers, de rest reist per koets.  

 

Dagboek2 (1912) 

Ik nam de trein op het station van Brussel, op weg naar Nederland. 

Aangekomen op het station van Turnhout moest ik uitstappen en 

een andere trein nemen waarmee ik naar de grens reed, waar ik de 

douane moest passeren en vervolgens weer een andere trein moest 

nemen. 

 

In Turnhout moest ik twee uur wachten, ik had mijn bagage bij 

elkaar gezet op een soort perron en gezeten op een koffer keek ik 

naar de weg en zag honden voor karretjes gespannen voorbijkomen. 

Ik liep voor de menner langs die in of op de kar zat en de honden 

bestuurde als paarden met een leren riem die vastzat aan de voorste 

hond. Ik merkte op dat hondenspannen zich heel snel verplaatsen. 

 

Een man op leeftijd - zestig jaar - kwam naar me toe en sprak me 

aan in het Vlaams. Ik antwoordde in het Frans en hij zei: ‘Ha, jij bent 

Frans, van welke streek?’ Ik antwoordde: ‘ik kom uit de regio van Belfort’, waarop hij me zei dat hij 

gemobiliseerd was bij generaal Denfer Rochereau tijdens de oorlog 1870-1871. ‘Ik was vrijwilliger en 

dat is waarom ik hier ben in een voorbehouden functie. Ik ben stationschef.’ Ik vertelde hem dat mijn 

vader met hem gemobiliseerd was in Belfort in ‘70-‘71. 

 

Hij was zo blij om beschaafd met mij over Belfort te 

kunnen praten en over de ellende van deze oorlog dat 

hij me bij zich thuis uitnodigde. Hij woonde in een 

aardige villa van rode steen. Hij stelde me voor aan zijn 

vrouw en zijn dochter, maar zij sprak geen woord 

Frans, al was ze wel heel aardig en vriendelijk. Hij 

beoordeelde dat ik me ongerust maakte over de 

bagage, en met reden! ‘Maak je niet bezorgd over je 

bagage, ik neem alle verantwoordelijkheid op me,’ zei 

hij. 

 

‘Blijf in je trein tot aan het eindpunt, dat wil zeggen tot aan de Belgische grens. Je stapt uit bij café 

“Trancemarchant”. De eigenaar spreekt Frans, het is een vriend en hij zorgt ervoor dat je bagage de 

twee douanes passeert en vervolgens zal hij je bagage in de trein naar Nederland zetten, in de 1e 

klas.’ Terwijl we zo praatten, serveerden de dames koffie met koekjes en een likeur van jenever. 

 

Vervolgens zei hij ‘kom met me mee, ik zal je iets laten zien, het enige wat ik van thuis heb 

meegebracht. Zie deze wijnrank die om mijn huis groeit. In 1871, toen ik vrij kwam van Belfort, heb 

ik deze kleine wijnrank meegebracht en hier geplant. In mijn eentje oogst ik de druiven en per jaar 

maak ik 20 tot 25 fijne flessen wijn, en op jouw gezondheid nemen we een fles, deze wijn is goed en 

8 à 9 jaar oud. Het is Muscadet. Dit wijnrankje is afkomstig van Giromagne dicht bij Belfort.’ Ik wilde 

hem betalen, maar daar wilde hij niets van weten. Ik wist niet hoe hem te bedanken. 

 

De trein arriveerde op het station, ik bedankte hen voor hun gastvrijheid en beloofde hen dat als ik 

langs deze plaats zou komen op de terugweg, ik hen weer zou opzoeken want het zijn waarachtig 

                                                           
2 Het dagboek is zoveel mogelijk vertaald zoals Victor het heeft geschreven. Sommige zinnen lopen niet goed, 

dit is zoveel mogelijk behouden gebleven. Hier en daar zijn zinnen een klein beetje aangepast en zijn leestekens 

toegevoegd om de tekst beter te laten verlopen.  



zo’n aardige mensen. Helaas zou ik over een andere route weer terugkomen naar België. Alles 

verliep op rolletjes, mijn bagage passeerde moeiteloos de douane en werd in de trein naar Nederland 

gezet, in mijn 1e klas compartiment. 

 

Het sneeuwde en het was niet warm. Ik merkte op dat de locomotief twee schoorstenen had, het 

was een model uit 1888. Op elk station stopte de trein en stapten er jonge mensen in. Het waren 

arbeidsters, ze droegen allemaal mannenbroeken, vastgebonden bij de enkels, maar ze waren en 

ademden gezondheid. Uit nieuwsgierigheid zocht ik hen op, maar geen van hen sprak Frans. 

 

Aangekomen op het eindpunt was het hondenweer, de sneeuw stoof in 

het rond. Gelukkig voor mij wachtten er twee rijtuigen en mijn bagage 

werd in een gesloten rijtuig gezet. Ik nestelde me in het andere met een 

jong meisje dat ik had leren kennen in Chateau de Marchienne, mijn 

tolk. De twee rijtuigen namen de richting van het kasteel. Het moet 

acht uur geweest zijn toen wij in het kasteel van Duizel arriveerden. 

Iedereen wachtte op me voor het eten, wat een feest! Ja, ik was 

vermoeid, de maaltijd duurde tot middernacht. Een dienstknecht bracht 

me naar een mooie kamer naast die van de jonge Amerikanen, die goed 

was verwarmd, wat me plezier deed. Ik besloot de volgende dag een gat 

in de dag te slapen, ik heb geslapen als een blok. 

 

Om tien uur bracht een dienstbode mijn ontbijt, een grote kop koffie 

met melk, boter, beschuit en gepofte en gepelde kastanjes. Nadat ik 

aangekleed was, klopte ik op de deur van de jongelui, ik ging naar 

binnen, de kamer was leeg. Een jonge dienster die goed Frans praatte 

zei me dat alle jongeren voor vijftien dagen vertrokken waren voor een jachtpartij op een kasteel aan 

de Duitse grens, ze waren vertrokken in een arreslee. Bij deze kou beklaagde ik meneer David die 

erg kouwelijk was, meneer Elmer kon daar veel beter tegen. Een tiental dagen verstreek kalm voor 

ons. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om orde op zaken te stellen met de rekeningen van de 

jongeheren. 

 

Miss Korburne verbleef in haar suite in Hotel de Paris en de schout-bij-nacht legde bliksembezoeken 

af. Miss Korburne kwam enkele dagen later terug uit Parijs en ook onze jagers kwamen bij verrassing 

weer terug. Meneer David was ziek, twee dagen in bed. Enkele grogs en hij was hersteld. Wij 

maakten daarvan gebruik om na de middag een wandeling naar de stad te maken. We gingen naar de 

Grand Cafés waar we genoten van whisky en een gin-cocktail. Meneer David zei dat hem dat goed 

deed. 

 

Ik zag dat hij niet erg gesteld was op het gezelschap van een zekere oude weduwe van een niet al te 

voorbeeldige leeftijd en niet al te praatgraag, die het kasteel regelmatig bezocht.3  

 

Op zaterdagmiddag zeiden de twee Belgische dames tegen me: ‘morgen is het zondag, we gaan naar 

de mis van 10.00 uur in het buurdorp, u gaat met ons mee’. ‘Ja, met alle plezier.’ ‘We vertrekken 

gezamenlijk om 9.30 uur.’ Ik stond klaar op het bordes en wachtte op het vertrek. Op dat moment 

liet meneer Elmer mij naar zijn kamer roepen voor informatie, want ook zij gingen naar de mis met 

de hele familie, maar dan met zijn allen in de arreslee, want er lag veel sneeuw. 

 

Ik vertrok te voet en liep door het park4. Ik kwam bij een kleine beek, ik kon geen brug vinden, ik 

was verdwaald. Toen hoorde ik het geluid van een klok, ik sloeg rechtsaf, ging over een brug. Ik liep 

harder, want ik had de klokkentoren gezien. Ik liep het kerkportaal binnen, vier mannen stonden daar 

                                                           
3 De douairière, Louisa Brown O’Meara, moeder van baron Emile Ernest de Cartier de Marchienne, zou nog 

zo’n 22 jaar leven; ze sterft in 1935. 
4 Vermoedelijk liep hij over het Domineespad richting Hoogeloon. 



bij touwen, de priester5 hield zijn preek. Ik zag dat de vrouwen rechts zaten en de mannen links, ik 

durfde niet verder door te lopen tijdens de preek van de priester, hij sprak Vlaams. Het viel me op 

dat deze man van vijftig jaar mij strak aankeek en zijn stem verhief. Ik bewoog niet en bleef braaf 

dicht bij het wijwatervat en de vier klokkenluiders staan. 

 

Ik probeerde te begrijpen wat deze geestelijke zei, 

terwijl ik hem vroom aankeek. Plotseling, alsof hij door 

een veer in beweging was gebracht, kwam hij als een i 

voor mij omhoog, verhief zijn stem en wees met zijn 

vinger naar mij terwijl hij sprak. Ik begreep dat de 

woorden en het gebaar voor mij bedoeld waren en de 

vier klokkenluiders duwden me naar de uitgang. Ik was 

ontevreden over mezelf, niet wetend wat ik van dit 

voorval moest denken. Het was mijn fout, had ik maar 

op tijd moeten zijn. Helemaal terneergeslagen keerde 

ik terug naar het kasteel. 

 

Ik hield dit incident voor mezelf en sprak er met niemand over. Hoe het voorval in het kasteel 

bekend geworden is, weet ik niet. Twee heren stelden mij enkele vragen hierover. Ik bagatelliseerde 

het: het was mijn fout, ik had op tijd moeten zijn. Het werd nog een mooie geschiedenis voor de 

prediker. Ik wist niet wat er werd voorbereid. De vier klokkenluiders werden opgeroepen en 

ondervraagd over het onderwerp.  

 

De volgende zondag ging ik niet naar de mis en bleef op het kasteel, 

want die dag was er een grootse ontvangst. Onze prediker was 

uitgenodigd voor deze lunch. Aan het eind van de maaltijd, bij de 

borrel, bracht Mevrouw de Prinses (Douairière) de conversatie op 

het incident dat de vorige zondag in de kerk had plaatsgevonden. Ze 

vroeg de prediker naar de details en gaf hem vervolgens het verslag 

van de vier getuigen. Heel deze conversatie vond plaats in de 

landstaal. Ze leek woedend.  

 

Ze wilde deze man straffen, die een goede les verdiende. Ze eiste dat 

hij mij voor het hele gezelschap aan tafel zijn excuses zou aanbieden 

en mij vergeving vragen voor dit voorval. De man was er behoorlijk 

ongelukkig en verlegen mee en wist zich geen houding te geven. Wat 

mij betreft, ik ging over in het Engels en maakte een geintje van deze geschiedenis. 

 

De volgende morgen vertelden de Belgische dienstbodes bij het ontbijt van acht uur me: ‘u bent 

vanmiddag uitgenodigd op de thee bij de prediker. Wij zullen u vergezellen. Het is een opdracht’. De 

meisjes dienden me als tolk, ze waren heel aardig. De twee gentlemen6 waren een paar dagen weg, ik 

was dus vrij, maar het stond me tegen dat ik een rechtstreekse ontmoeting had met de prediker, die 

geen woord Frans sprak. Hij woonde in een klein huisje omringd door een tuin. 

 

Wij kwamen aan, hij stond op ons te wachten en wij werden heel aardig ontvangen. Er was een 

dame, die ons thee serveerde met amandelkoekjes, kastanjes en tot slot likeur. Gedurende mijn 

verblijf op het kasteel moesten we hem een keer per week bezoeken. Ik denk dat het een opdracht 

was, om het klokkenvoorval tegenover de bevolking wat te verzachten. Maar ik zou geen voet meer 

zetten in die kerk. 

 

                                                           
5 Waarschijnlijk wordt hier de pastoor bedoeld. 
6 David en Elmer. 



De feesten en partijen in het kasteel liepen op hun eind, mijn jonge gentlemen hadden hun energie 

verloren, vermoeid door de kou die hardnekkig voortduurde. Ze besloten terug te keren naar Parijs, 

met een tussenstop in Antwerpen om uit te rusten en daar nog veertien dagen te blijven. Het vertrek 

van het kasteel werd begeleid door een stoet rijtuigen, met een afdeling cavalerie die ons begeleidde 

naar het station van Breda-Tilburg. 

 

Op dit station wachtte ons een trein met een speciaal gereserveerde luxe wagon voorzien van alle 

comfort. In Antwerpen was voor ons een appartement gereserveerd in Grand Hotel St. Gudule, de 

directeur ontving ons. Hij waarschuwde ons voor allerlei soorten zakkenrollers [Pikpokets] die in 

deze stad actief waren, maar later ontdekte ik dat het het personeel van het hotel was, die 

zakkenrollers waren. …  


