
Noten 
I . Zie bijvoorbeeld de trilogie van Pat 
Barker, Niemandsland, Het ooa in de deur 
en Wea der neesten (Breda I993 / I995), 
alsmede Sebastian Faulks, Het lied van 
de looparaven (Amsterdam I997). 
2. Uitstekend is de gids van Chrisje en 
Kees Brants, Velden van weleer. Reisaids 
naar de Eerste Wereldoorion 
(Amsterdam/ Antwerpen I 995). 
Zie ook Richard Heijster, Een bezoek aan 
Verdun. Breuklijn der beschavin9 (Rijswijk 
I994) . 
3. Koen Koch, 'De pijnlijke vragen van 
de Eerste Wereldoorlog', S&]) 55 
( 1998) 479-486, aldaar 48 1. 
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De Eerste Wereldoorlog is in ons 
land lange tijd vooral een onbe
grepen oorlog geweest. Dankzij 
de luxe dat ons land in deze jaren 
aan de zijlijn heeft kunnen staan 
toekijken, is de Tweede Wereld
oorlog de eerste oorlog die sinds 
I 799 ook op ons grondgebied 
werd uitgevochten. En dan nog 
was dat niet vergelijkbaar met wat 
zich bijvoorbeeld nauwelijks der
tig jaar eerder afspeelde bij onze 
zuiderbuur België, waar de naam 
leper synoniem blijft voor een on
beschrijflijk lijden en waar bij de 
Menenpoort iedere avond nog al
tijd the Last Post wordt gespeeld . 

Toch maakt ons land de laatste 
paar jaren een inhaalslag als het 
gaat om belangstelling voor de 
Eerste Wereldoorlog. Zo versche
nen recentelijk vertalingen van 
prachtige romans die deze oorlog 
tot thema hebben. 1 Ook zagen in
structieve reisgidsen het licht, die 
de slagveldtoerist de weg wijst 
naar oorden als de Somme, Verdun 
en leper. 2 

Hoe valt die plotselinge belang
stelling in ons land voor deze oor
log te verklaren? Mogelijk speelt 
de val van de Muur hierbij een rol. 
Was de wereld van de Koude Oor
log en de verdeling van Europa 
vooral een gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog; anders is dat het 
geval met het huidige Europa. Het 
Europa van de conflicten op de 
Balkan, etnische spanningen en 

extreem beleden nationalisme is 
vooral het Europa dat vorm kreeg 
in de jaren rondom de Eerste We
reldoorlog. Ongetwijfeld zijn er 
ook andere faktoren, maar dankzij 
die nieuwe interesse voor de Eer
ste Wereldoorlog konden eindelijk 
de oorlogsdagboeken van Louis 
Barthas in vertaling verschijnen. 

Het is een verbijsterend boek, 
waarin op indringende wijze ver
slag wordt gedaan van de lotgeval
len van de gewone soldaat. Louis 
Barthas was een kuiper, die, an
ders als zovelen van zijn landgeno
ten niet juichend de dag van de 
mobilisatie in augustus I 9 I 4 be
groette, maar zich desondanks 
vrijwillig als soldaat aanmeldde. 
Als socialist en aanhanger van Jean 
Jaurès maakte hij zich overigens 
weinig illusies over de betekenis 
van de oorlog die zojuist was uit
gebroken. Barthas, die het schopte 
tot korporaal, overleefde de oor
log en maakte van dichtbij de 
slachtingen mee van ondermeer 
Verdun en de Somrne. Zijn beleve
nissen, genoteerd op elk stukje 
papier dat hij maar kon vinden, 
werkte hij na de oorlog om tot de 
dagboeken. In woedende bewoor
dingen beschrijft hij het grote 
lijden van de gewone soldaat, de 
poilu, de ongeschorene, die slacht
offer was van een oorlogsstrategie 
die zich niet bekommerde om 
slachtoffers in de eigen gelederen. 
De aanval tot het uiterste, I' attaque 

á 1' outrance, waarbij dagelijks dui
zenden soldaten op zinloze wijze 
de dood werden ingejaagd, was 
het speeltje van hooggeplaatste of
ficieren, die achter de tekentafels 
in comfortabele landhuizen ver 
verwijderd van het front beslisten 
over het lot van hun ondergeschik
ten. Cynisch schrijft hij dan ook 
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over 'de eer' die een brigadegene
raal de manschappen bewees door 
bij een toneelvoorstelling voor de 
troepen aanwezig te zijn: 'De 
brigadegeneraal kwam in hoogst 
eigen persoon het spektakel bekij
ken. Het spreekt vanzelf dat hij op 
de eerste rij zat. Een poilu geniet 
alleen in de loopgraven die eer.' 
De goeden niet te na gesproken, 
sprak er uit het beleid van de 
Franse officieren een grote mi
nachting en desinteresse voor het 
welzijn van hun soldaten. Als zij al 
na ongekende ontberingen het 
geluk hadden om voor een korte 
tijd teruggetrokken te worden van 
het front, dan nog werd in de 
meeste gevallen zelden rust ge
gund, maar werden zij gedwongen 
tot uitputtende oefeningen en 
exercities. De grote muiterijen in 
het Franse leger aan het einde van 
de oorlog waren dan ook geen ver
rassing. Wat wel verwondert is, 
zoals ook Koen Koch in één van de 
eerdere afleveringen van dit tijd
schrift verwoordde3, hoe het mo
gelijk is dat een bijna complete ge
neratie van jonge mannen zich 
heeft laten wegvagen- niet alleen 
in Frankrijk, maar ook in Duits
land en in het Verenigd Konink
rijk. Ook Bartbas boog zich daar
over: 'De soldaten waren volgza
mer dan een troep slaven die in het 
antieke Rome argeloos naar een of 
andere marteling werden gedre
ven. Ze (de meerderen, Gv) wis
ten heel goed dat het niet de vlam 
van patriottisme was die hen tot 
dit offer dreef. Het was een soort 
grootspraak. Niemand wilde een 
grotere lafaard zijn dan zijn buur
man . Daar kwam nog bij dat de 
mannen, eigenwijs als ze waren, 
vertrouwen hadden in hun goede 
gesternte. Sommigen koesterden 
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zelfs in het geheim de ijdele hoop 
gedecoreerd of bevorderd te wor
den. Alles bij elkaar overheerste 
bij de meesten het gevoel dat het 
zinloos was in opstand te komen 
tegen dit onverbiddelijke nood
lot.' Natuurlijk werd er ook korte 
metten gemaakt met diegenen die 
zich op enigerlei wijze probeer
den te onttrekken aan de bevelen. 
Wie dat al probeerde, hoefde zich 
weinig illusies te maken over de 
rechtspraak ter velde, die door 
Bartbas 'de Militaire Terreur' 
wordt genoemd, analoog aan de 
'Witte Terreur' en de 'Rode Ter
reur' uit de Franse Revolutie. 

Ook het thuisfront was ten volle 
verantwoordelijk voor het conti
nueren van deze volkerenslach
ting, waarvan nog steeds niemand 
weet waarover die nu eigenlijk 
ging. In de eerste plaats waren dat 
natuurlijk de politici, die collec
tief faalden, met name in hun 
onwil om de strijd te beëindigen 
door het openen van vredesonder
handelingen. Maar ook de journa
listiek deed in de ogen van Bartbas 
weinig goeds: 'Ach, jullie onge
luksjournalisten! Jullie beweren 
cynisch dat onze soldaten opge
wekt en enthousiast zingend heuvel 

304 en de Mort-Homme bestorm
den en door hun meerderen nau
welijks ingetoomd konden wor
den. Waarom waren jullie deze 
middag niet hier om dit droevige 
defilé van menselijke wrakken bij 
te wonen? Het leek wel een kudde 
schapen die naar het slachthuis 
werd gebracht. Met dit verschil 
dat schapen het niet beseffen en 
tot de laatste minuut denken dat 
ze vredig in het veld of de wei gaan 
grazen.' 

Jaarlijks worden in Frankrijk 

nog steeds talloze blindgangers, 
waaronder gasgranaten, opgedol
ven. De bossen rondom Verdun 
liggen bezaaid met restanten van 
wapens en andere bezittingen van 
diegenen die daar hebben moeten 
vechten. Het meeste indruk 
maken echter de tien- en tiendui
zenden kruizen en stenen op de 
graven van jonge militairen , die 
nog steeds met zorg worden on
derhouden. Wie deze enor.me vel

den van weleer overziet, kan zich 
met moeite voorstellen hoe aan al 
deze stenen levens voorafgingen, 
die van het ene op het andere mo
ment werden vernietigd. Bartbas 
onttrok er twee aan de vergetel
heid: 'Van mijn vroegere com
pagnie, de 2 1 e compagnie van 
Hudelle, was mijn oude kleine 
sergeant Darles door een granaat 
gedood. Zijn broer die gewoon 
soldaat was in zijn groep kwam 
hem te hulp maar een tweede gra
naat doodde hem twee minuten 
later. Het was een onbenullig 
voorval. Wat kunnen twee broers 
of twee vrienden, twee vreem
den, de onverschillige wereld 
schelen? Maar denk je eens een 
vader en een moeder met twee 
kinderen in. Zij waren hun hoop, 
hun redding voor de toekomst, 
voor hun oude dag, aan wie ze dag 
en nacht dachten. Nu horen ze 
plotseling het gruwelijke nieuws: 
hun twee kinderen zijn op een 
vreselijke manier gestorven. Praat 
tegen deze arme oudjes maar eens 
over glorie, overwinning en va
derland. Ze zullen zich afvragen of 
je hen niet uitlacht in hun ver
driet.' 
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