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De elfde van de elfde vormt 
voor Nederland de start 
van het carnavalsseizoen 
met zijn treurigmakende 
zotternij van namaakprin
sen en dansmariekes met te 
dikke dijen en te korte rok
jes. ln de ons ornringende 
Ianden wordt I I november 
als Wapenstilstandsdag her
dacht, de dag waarop nu 
precies tachtig jaar gel eden 

De pijnlijke 
vragen van de 

Eerste 
Wereldoorlog 

Somme en Verdun. 1 En 
daarom ook betekent Wa
penstilstandsdag in onze 
buurlanden vaak meer dan 
4 mei, het einde van de 
T wee de Wereldoorlog. KOEN KOCH 

De onpeilbare gruwe
lijkheid van de Eerste We
reldoorlog kunnen we 
slechts heel onvolkomen 
ervaren. We moeten het 

Universitair Ho?Jddocent 

Departement Politicoloaie 

Universiteit Leiden en 

houder van de Jean Monnet 

Chair Europese lntearatie 
doen met de verslagen van 

tijdgenoten en de studies van historici, en vooral 
met de beelden die schrijvers en dichters oproepen. 
Een van de treffendste evocaties is de metafoor van 
de Amerikaanse schrijver Scott Fitzgerald. Hij be
schrijft de oorlogvoerende volkeren als langzaam 
voortschuivende monsters, dyina in front and push ina 

forward behind. We zien hoe de achtersten in de men-

een einde aan de Eerste Wereldoorlog kwam. De 
discrepantie tussen het Nederlandse en het Euro
pese historische bewustzijn kan niet beter dan zo 
gelllustreerd worden. Voor Nederland duurde de 
vreedzame negentiende eeuw met zijn onverwoest
bare geloof in gestage vooruitgang tot I 940, voor de 
ons omringende land en slechts tot I 9 I 4· Door een 
gelukkig lot werden we voor de gruwelen van de 
Eerste Wereldoorlog gespaard, en we deeldel! dus 
ook maar zeer ten dele in de politieke ontnuchtering 
en maatschappelijke ontwrichting die deze oorlog in 
de ons ornringende Ianden teweeg bracht. 

Robert Kee heeft ooit de loopgraven beschreven 
als de concentratiekampen van de Eerste Wereld
oorlog. Voor vele Nederlanders voor wie oorlog 
vooral bezetting en onderdrukking betekent en die 
worstelen met het feit dat vap alle West-Europese 
Ianden juist Nederland het hoogste percentage 
slachtoffers van de Holocaust kende, klinkt deze 
vergelijking tussen de loopgraven van de Eerste en 
de concentratiekampen van de Tweede Wereld
oorlog wellicht ongepast. Toch kan zij ons inzicht 
verschaffen in de fundamentele vragen die de slach
tingen van de Eerste Wereldoorlog nog steeds stel
len en zij kan tevens verklaren waarom voor de 
belligerenten de Eerste Wereldoorlog een even trau
matische ervaring is als voor ons het Nederlandse 
onvermogen om onze joodse landgenoten tegen de 
Nazi's in bescherming te nemen. Daarom blijven 
historici, schrijvers en ook gewone toeristen terug
keren naar de slagvelden van Passchendaele, de 

senkluwen de voorsten in de afgrond van de loop
graven duwen, als een voortgaand proces van ver
nietiging, zonder doel en zonder eind. Precies dit 
beeld vertegenwoordigt, althans voor mij, de essen
tie van de Eerste Wereldoorlog: in zijn ontmense
lijkte en mechanische vernietiging van honderd
duizenden in naam van de beschaving, god en 
vaderland, vormt de Eerste Wereldoorlog een voor
bode van de Holocaust. 

Een even treffend beeld roept Wilfred Owen op 
in de eerste bittere regel van zijn gedicht Anthem for 

Doomed Youth dat hij in september I 9 I 7 schreef toen 
hij na een verblijf in de loop graven van het Westelijk 
front in Craiglockhart War Hospital bij Edinburgh 
behandeld werd voor shell-shock: What passinB bells 

for these who die as cattle? Welke doodsklokken lui den 
er voor hen die als vee sterven? Voor hen die in het 
niemandsland sneuvelen, klinken er geen doods
klokken, is zijn cynische antwoord. Er is geen rouw
beklag en er worden geen kaarsen gebrand. Er is 
slechts het gedonder van kanonnen, het geratel van 
geweren, het schrille koor van gierende granaten. 
Zij sterven als vee, ontmenselijkt, letterlijk als ka
nonnenvoer. Het gedicht, later ook gebruikt door 
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Benjamin Britten in zijn War Requiem, roept de 
desolaatheid van de Eerste Wereldoorlog op. De 
honderdduizenden jongens die gedwee, licht voor
overgebogen, alsof zij leunen tegen wind en regen, 
zien we voorwaarts gaan, hun dood tegemoet. In een 
eerdere versie had Owen nog geschreven over 'zij 
die in kudden sterven', ongetwijfeld om de paradox 
van massaliteit en eenzaamheid van de dood op bet 
slagveld op te roepen. Maar 'sterven als vee' leverde 
een sterkere verbeelding op van het slachthuis dat 
door de beschaafde volken van West-Europa in de 
loopgraven van de Eerste Wereldoorlog was inge
richt. 

De vraag is, niet meer en niet minder, hoe West
Europese samenlevingen daartoe in staat waren. 
Deze vraag impliceert geen algemene klacht over de 
'waanzin van de oorlog' en de zinloosheid ervan. De 
oorlog tegen Nazi-Duitsland was betekenisvol en 
daardoor kan de dood van zovele soldaten gerecht
vaardigd worden, of althans aanvaard worden . In 
iedere oorlog sneuvelen soldaten, massaal en op 
gruwelijke wijze . Toch kan de wijze waarop verschil
len. Wanneer op 6 juni I 944 de invasie in Nor man
die mislukt zou zijn, zou bet niet de volgende dag, of 
de volgende week op dezelfde manier weer gepro
beerd zijn . Precies die herhaling van groteske mis
lukkingen waardoor bet sneuvelen van soldaten 
werkelijk zinloos wordt en een misdadig karakter 
krijgt, kenmerkt de Eerste Wereldoorlog en maakt 
hem zo luguber. 

Een aezamenlijke Europese suiCide 

Onze bloedige twintigste eeuw, geen eeuw uit de 
menselijke geschiedenis kent in absolute als in rela
tieve zin zoveel slachtoffers door oorlog en geweld 
dan de onze, stelt ons voor in essentie onbeant
woordbare, daardoor uiterst pijnlijke vragen naar de 
aard van onze samenlevingen, naar het menselijk 
vermogen om te lijden en anderen te Iaten lijden. 
Hoe bizar het ook lijkt, naarmate de misdadigheid 
van de gebeurtenis duidelijker is, lijken deze vragen 
minder moeilijk te beantwoorden. We kunnen ons 

dan immers van een eenvoudig goed versus kwaad 
schema bedienen. De bedrijvers van de Holocaust 
waren de vijandelijke anderen, de vertegenwoordi
gers van bet Absolute Kwaad, aanhangers van een 
verwerpelijke ideologie die de hele samenleving in 
hun greep hadden. Wij kunnen herhaling voorko
men door waakzaam te zijn en te blijven tegen ras
senwaan en vreemdelingenhaat. En op 4 mei komen 
we in redelijke zelfgenoegzaamheid bijeen om de 
gelofte van waakzaarnheid weer afte leggen. 

Bij de beantwoording van het raadsel van de 
Eerste Wereldoorlog bestaat deze uitweg om de 
ander, het Absolute K wade, verantwoordelijk te 
houden voor de slachtingen van de uitputtingsoor
log niet. Het waren immers de eigen generaals die 
jaar na jaar volhardden in de uitzichtloze tactiek die 
elk jaar honderdduizenden soldaten het Ieven 
kostte, zonder dat enige terreinwinst of politiek 
voordeel werd behaald. Sir William Robertson, als 
Chi if if the Imperial General StcifJ de hoogste Britse 
generaal, schreef tijdens de Slag van Passchendaele, 
die in I 9 I 7 van juli tot november woedde, vierhon
derdduizend soldaten het Ieven kostte en nauwelijks 
terreinwinst opleverde: 'I corifess I stick to it, more be

cause I see nothinB better, and 1o/ instinct prompts me to 

stick to it, than because if any aood araument by which I 

can support it! 2 Verschrikkelijke woorden ter recht
vaardiging van de dood van vierhonderdduizend 
mensen, commentarieerde Winston Churchill, die 
overigens zelf grote verantwoordelijkheid droeg 
voor de bloedige rnislukking van de landingen bij 
Gallipoli in april I 9 I !; . 

Het waren de eigen politici die niet in staat waren 
aan de langzame, gezamenlijke Europese sui:cide, 
waar de loopgravenoorlog op neer kwam, een einde 
te maken, zelfs als zij, zoals de Britse premier Lloyd 
George, overtuigd waren van de futiliteit van de ge
brachte offers. Het waren de eigen burgers, en ten
slotte ook de eigen soldaten die op duizenden 
manieren eraan meewerkten om de vernietigings
machine van het Westelijk front in stand te houden. 
Dat is het blijvende raadsel van de Eerste Wereld-

1 . Voortdurend verschijnen er nog his
torische studies over de Eerste Wereld
oorlog. Vooral in het Engelse taalgebied, 
maar ook kan bijvoorbeeld genoemd 
worden het waardevolle werk van Sophie 
de Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Het 
Koninkrijk Belgiii in de Eerste Wereldoorlog, 
Amsterdam :Atlas, 1997.0okinde 
bellettrie is er een voortdurende 
aandacht voor de Eerste Wereldoorlog, 

zoals bijvoorbeeld de fenomenale 
trilogie van Pat Barker, Regeneration, 

Opmerkelijk is dat nog steeds in Belgie 
en Noord-Frankrijk nieuwe musea, 
gewijd aan de Eerste Wereldoorlog inge
richt worden, zoals het Historial de 

The Eye in the Door, en The Ghost Road, 
waarmee zij de Booker Prize in de wacht 
sleepte en Bird Song van Sebastian Faulks 
(beide in Nederlandse vertaling beschik
baar). Zeer informatief is ook Chrisje en 
Kees Brants, Veld en van weleer - Reisgids 
naar de EersteWereldoorloa,Amsterdam: 
Nijgh & van Ditmar, '997 (se editie). 

!a Grande Guerre in Peronne en het 
in Flanders Fields Museum in leper. Beide 
musea trekken grote aantallen pubHek. 
2. Zoals geciteerd in Bernard Brodie, 
StrateBY in the Missile Age, Princeton: 
Princeton University Press, 1959, p. 6o. 
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oorlog: hoe konden generaals, politici, burgers, 
soldaten, hoe konden beschaafde, min of meer 
democratische samenlevingen volharden in het op
offeren van opeenvolgende jaarklassen soldaten? 
Het raadsel raakt aan het karakter van de eigen sa
menleving, aan de wezenskenmerken van gewone 
mensen, aan het menselijk tekort en aan de mense
lijke grootheid . De daders en de slachtoffers zijn 
wijzelf, en daarom zal de Eerste Wereldoorlog blij
ven fascineren. 

Het mechaniek van de slachtinB 

Overigens vormt het mechaniek van de slachtingen 
zelf in het niemandsland tussen de loopgraven geen 
raadsel en is zelfs eenvoudig te beschrijven. Het aan
valsplan was simpel. Eerst worden de vijandelijke 
loopgraven, dun-outs en bunkers, dagen, soms we
kenlang met hinh explosives gebombardeerd. Wan
neer verwacht mag worden dat de vijandelijke stel
lingen door de onophoudelijke bombardementen 
verpulverd en de soldaten gedood zijn, klimmen de 
aanvallers over de borstweringen van hun eigen 
loopgraaf en doorkruisen het niemandsland terwijl 
de artillerie met shrapnel de prikkeldraadversperrin
gen voor de vijandelijke loopgraaf uit de weg ruimt. 
De aanvallers nemen de vijandelijke loopgraaf onge
stoord in bezit en doden met bajonet, ploerten
doder of liefst nog met een rniddeleeuwse knots de 
paar tegenstanders die nog niet gesneuveld waren. 

Het ging dus bijna altijd anders . Of er waren te 
weinig kanonnen, of er was te weinig munitie, of er 
waren te vee! blindgangers, of de kanonniers richt
ten te slecht omdat ze hun eigen positie op de staf
kaarten verkeerd hadden bepaald. Bijna nooit echter 
voldeden de bombardementen aan hun opdracht. 
Oat betekende dat wanneer op het afgesproken uur 
de kanonnen zwegen en de officieren met hun fluit
jes de soldaten uit de loopgraaf joegen, de verde
digers vanuit hun diepe schuilplaatsen naar hoven 
renden, de machinegeweren bemanden en de aan
vallers die in brede linies langzaam oprukten, bij 
duizenden tegelijk neermaaiden. De enkelen die 
erin slaagden het niemandsland over te steken, raak
ten verward in het prikkeldraad dat vrijwel nooit 
verwijderd was, en kwamen op die manier om. Zo 
sneuvelden op I juli I 9 I 6, de eerste dag van de Slag 
van de Somme, 2 I .ooo Engelse soldaten en raakten 
er H.ooo gewond. Deze aantallen zijn cijfers op 
papier. Hoeveel pijn en verdriet deze aantallen bete
kenen is nauwelijks te bevatten. Wat het voor een 
samenleving betekent om op een dag zo'n verlies te 

moeten dragen, kan rnisschien begrepen worden 
door te overwegen dat in de meidagen van I 940 in 
totaal 2 2oo Nederlandse rnilitairen sneuvelden en 
het bombardement van Rotterdam ongeveer acht
honderd mensen het Ieven kostte. Als er geen grote 
slagen werden ondernomen, op een gewone door
deweekse oorlogsdag dus, rekende het Engelse Ieger 
met zevenduizend casualties, doden en gewonden, 
zieken en gevangenen. Men sprak in dit verband over 
normal waste, zoals in wastepaper basket, prullebak. 
Juist deze terminologie maakt het karakter van de 
Eerste Wereldoorlog duidelijk. 

Het lugubere mechaniek van de moordmachine 
van het westelijk front is dus eenvoudig te beschrij 
ven. Het raadsel van de Eerste Wereldoorlog schuilt 
niet in het hoe ervan, maar in het feit dat deze slach
tingen maand na maand jaar na jaar werden her
haald . Dit raadsel wordt nog grater wanneer men 
bedenkt dat bijna twintig jaar voordat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak, dit mechaniek reeds uiterst 
nauwkeurig door Jean de Bloch beschreven was. 
Precies honderd jaar geleden immers publiceerde 
deze Bloch, een Pools-joodse bankier die zijn fortuin 
met de aanleg van het Russische spoorwegennet had 
gemaakt, het zesdelige werk La Guerre Future; aux 

points de vue technique, economique et politique. Een jaar 
later verscheen een beknopte Engelse versie onder 
de programmatische titells War Now Impossible? Zo 'n 
indruk maakte het werk van Bloch op Tsaar Nico
laas I I datdeze in mei I 899 de Eerste Haagse Vredes
conferentie bijeenriep om samen met zijn collega 
staatshoofden de consequenties van Bloch's analyse 
te doordenken . 

Bloch had de invloed onderzocht die de moderne 
wapentechnologie, vooral de enorm toegenomen 
vuurkracht van artillerie en machinegeweer, op de 
oorlogvoering zou hebben. Zijn conclusie was dat 
'beslissende veldslagen', waarbij de infanterie met 
de bajonet op het geweer een frontale aanval uit
voerde, niet meer mogelijk waren. De gecombi
neerde vuurkracht van machinegeweer en artillerie 
zou op het slagveld een onzichtbaar, maar ondoor
dringbaar Ioden scherm neerlaten waar de aanval
lers op stuk zouden !open terwijl de verdedigers 
achter versperringen van prikkeldraad en ver
schanst in hun loopgraven niet door de vijandelijke 
artillerie uitgeschakeld zouden kunnen worden. 

De ontwikkeling van de wapentechnologie deed 
met andere woorden de balans in het voordeel van 
de verdedigers doorslaan. Door de superioriteit van 
de defensie, uitgedrukt in de onheilige drieeenheid 
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van loopgraaf, prikkeldraad en machinegeweer zou 
volgens de berekening van Bloch de aanvaller over 
een nauwelijks te realiseren overmacht van acht 
tegen een moeten beschikken om succes te kunnen 
boeken. Daarom zou een beslissende slag, zoals die 
van Waterloo, waarin op I 8 juni I 8 I 5 in ongeveer 
zes uur over het lot van Napoleon en Europa beslist 
werd, uitgesloten zijn. Een moderne veldslag zou 
dagen, zo niet weken duren zonder dat een militaire 
of politieke overwinning behaald zou worden. 

De Eerste Wereldoorlog bewees pijnlijk nauw
keurig de juistheid van Blochs argumentatie. Bij 
honderdduizenden sneuvelden de soldaten in het 
niemandsland zonder dat ze de grate doorbraak die 
hun generaals hen telkens beloofden, konden reali
seren. De Slag van Verdun duurde in I 9 I 6 van 2 I fe
bruari tot I 5 december. Toen hadden de Fransen al 
het terrein heroverd dat de Duitsers aanvankelijk in 
bezit hadden genomen. In het front was aldus geen 
enkele beweging gekomen, maar ruim driehonderd
duizend Duitse en iets meer Franse soldaten, waar
van velen van Marokkaanse ofWest-Afrikaanse af
komst, waren gesneuveld . 

Bloch had dus gelijk, maar nog meer ongelijk. De 
patsituatie op het slagveld door de ontwikkeling van 
de militaire technologie had hij weliswaar goed 
voorspeld, maar de economische, politieke en maat
schappelijke gevolgen daarvan schatte hij geheel ver
keerd in. Zijn stellige opvatting was dat de Europese 
samenlevingen, beschaafd, gecultiveerd en verwend 
als zij tijdens hetfin de siecle waren, tot zo iets bar
baars als het voeren van langdurige uitputtingsoor
logen gewoon niet in staat zouden zijn. Daardoor 

zouden deze uitputtinasoorloaen ook niet plaatsvinden . 
Hier toont Bloch een bijna vertederend, negen
tiende eeuws rationalisme en optimisme dat door de 
barbaarsheid van de twintigste eeuw gelogenstraft 
zou worden. Bloch vergiste zich immers schrome
lijk in de kracht van de Europese samenlevingen en 
in het vermogen van mensen om zich aan de meest 
afschuwelijke omstandigheden aan te passen. Niet 
de zwakte van de samenlevingen verhinderde de 
slachtingen van de Eerste Wereldoorlog, maar hun 
enorme organisatorische kracht, die hen in staat 
stelde te volharden in de uitputtingsoorlog, dreef 
hen bijna tot swcidaal gedrag. 

Overigens was Bloch's analyse overtuigend ge
noeg, als zij niet zo onjuist was geweest. Doordat een 
beslissing op het slagveld uitbleef, zouden aile men
selijke en materiele hulpbronnen van de oorlog
voerende samenlevingen voor langere tijd op de 
oorlogvoering gericht moeten worden. Dit zou val
gens hem tot rampzalige verstoringen van het eco
nomisch Ieven lei den. Wanneer steeds meer arbeids
kracht ingezet werd voor de oorlogsproductie, zou 
dit tot verlaging van de civiele productie moeten 
leiden , met aile sociale gevolgen vandien. Wanneer 
daarnaast ook steeds meer arbeiders naar het front 
gestuurd moesten worden om de verliezen aan te 
vullen (het Engelse Ieger had daarvoor per week 
35.ooo nieuwe rekruten nodig), zou de materiele 
basis voor voortzetting van de oorlog verdwijnen. 
Zowel de oorlogsproductie (munitie, kanonnen, en 
later bijvoorbeeld tanks), als de voedselvoorziening 
zouden in gevaar komen. Bovendien zou de stand
vastigheid van de bevolking door de massale verlie
zen aan mensenlevens tot het uiterste op de proef 
gesteld worden. De oorlog zou met andere woorden 
niet op het slagveld beslist worden. De beslissende 
factor zou het vermogen van de samenleving als 
geheel zijn om de gruwelen van de oorlog te verdra
gen: 'the decisive factors would be the quality of 
toughness and capacity for endurance, of patience 
under privation, of stubborness under reverse or 
disappointment. That element in the civil population 
will be more than anything else the deciding factor in 
modern war ... "Your soldiers", concluded Bloch 
grimly, "may fight as they please; the ultimate 
decision is in the hands ofjamine ." '3 

In de moderne oorlog zouden niet Ianger legers 
als de vertegenwoordigers van de oorlogvoerende 
samenlevingen tegenover elkaar komen te staan. De 
moderne oorlog zou een totale oorlog worden 
waarin de samenlevingen als zodanig de strijd met 
elkaar zouden aanbinden om elkaar te vernietigen. 
Niet de vernietiging van de vijandelijke legers, maar 
van de vijandelijke samenleving zou het doe! van de 
oorlog worden. De uiterste consequentie van de 
totale oorlog is dan ook dat het traditionele onder
scheid tussen soldaat en burger, tussen combattant 
en non-combattant zou wegvallen.ln de uitputtings
slagen van de Eerste Were! door log dienden de legers 

3. Michael Howard,' Men Against Fire. 
Expectations ofWar in 1914,' 
International Securi9', Summer 1984 

(Vol. 9, No. '), p. 43-44. 
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er niet toe om op het slagveld de vijand te verslaan, 
maar zij dienden ertoe om de vijandelijke samen
leving 'dood te laten bloeden', waarbij met het oog 
op de uiteindelijke overwinning het irrelevant was 
dat de eigen verliezen in absolute zin groter waren 
dan die van de tegenstander. 

Precies daarom zou volgens Bloch uiteindelijk de 
patsituatie op het slagveld niet lang voortduren. De 
Europese bevolkingen zouden niet tegen de eisen van 
de moderne oorlog opgewassen zijn: 'The modern 
European feels more keenly and is much more exci
table and impressionable than his forefathers. Upon 
this highly excitable, sensitive population you are 
going to inflict the miseries of hunger and all the hor
rors of war.' De moderne Europeaan zou dit alles niet 
kunnen verdragen en daardoor in opstand komen: 
'with the increase of culture and prosperity modern 
man had become nervous and almost incapable of 
fighting a modern war.'4 Niet aileen zou het econo
mische en sociale vlechtwerk van de samenleving 
verpulverd worden onder de druk van de uitput
tingsoorlog, de bevolking zou tegen aile ontberingen 
in opstand komen. Totale sociale desintegratie zou 
gepaard gaan met politieke revolutie. Daardoor zou 
in een vroeg stadium een einde aan de oorlog komen 
terwijl ook de macht van de bestaande politieke en 
militaire elite gebroken zou zijn. Dit scenario hield 
Bloch nu aan Nicolaas II en de andere gekroonde 
hoofden van Europa voor. En hij rekende erop dat 
deze elite uit welbegrepen belang zou afzien van een 
volgende oorlog die immers in elk opzicht een bijna 
stlicidaal karakter zou krijgen. 

De misrekening van Bloch 

Bloch vergiste zich echter in de kracht van de 
Europese samenlevingen, in de rationaliteit van de 
politieke elite en in het menselijk vermogen om zich 
aan te passen aan de meest gruwelijke omstandighe
den. Niet de zwakte van de samenlevingen en het 
menselijk onvermogen tot lijden en Iaten lijden fun
geerden, zoals Bloch veronderstelde, als bescher
mende blokkade tegen de bijna smcidale voortzet
ting van de uitputtingsoorlog. Daarentegen maakten 
hun kracht en het bijna onbeperkt menselijk vermo
gen tot lijden en Iaten lijden paradoxaal genoeg de 
voortzetting ervan in extremis mogelijk. 

Tal van factoren hebben ertoe bijgedragen dat de 
Europese samenlevingen in staat bleken een uitput
tingsoorlog tot het uiterste te voeren. Het voort
gaande proces van staatsvorming met zijn nadruk op 
bureaucratisering en professionalisering leverde de 
instrumenten om aile menselijke en materiele hulp
bronnen van de samenleving op de oorlogvoering te 
concentreren. Het is opmerkelijk dat naarmate sa
menlevingen moderner en democratischer, althans 
minder traditioneel en autoritair waren, de om
schakeling van een vredeseconomie naar een totale 
oorlogseconomie soepeler verliep. In die zin is de 
bewondering van Tsaar Nicolaas II voor Bloch meer 
dan ironie. Juist zijn traditionele en autoritaire Rus
land bezweek na drie jaar onder de druk van de oor
log, ongeveer volgens het scenario van Bloch. 

Naast het voortgaande proces van staatsvorming 
moet gewezen worden op het proces van nationali
sering van de bevolking. Hier gaat het om de dui
zendmaal versterkte echo van de Napoleontische 
revolutie en van de oproep tot de levee en masse: on
derdanen zijn burgers geworden die het tot hun 
vanzelfsprekende recht en plicht rekenen om hun 
samenleving te verdedigen. Naarmate burgers ook 
meer democratische rechten veroverden, groeide 
de bereidheid om de eigen politieke gemeenschap te 
verdedigen des te meer. Tenslotte kan gewezen wor
den op de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, 
welke juist in de negentiende eeuw al in Duitsland 
en Frankrijk vorm begon te krijgen. Ook dat ver
schafte een bijkomende reden om het vaderland te 
verdedigen. Aldus stroomden in augustus 1914 de 
honderdduizenden oorlogsvrijwilligers toe. Het pa
radoxale gevolg was dat de generaals precies omdat 
ze zich over de toevoer van nieuwe rekruten geen 
zorgen hoefden te maken, op uiterst cynische wijze 
met de Ievens van de hen toevertrouwde soldaten 
om sprongen. Van de vele Duitse studenten die zich 
in augustus 19 14 had den aangemeld, sneuvelden er 
twee maanden later op 2 1 oktober 1 9 14 bij de Kin
dermord van leper al drieduizend toen zij, geheel on
getraind, bij Langemarck een aanval uitvoerden op 
Engelse gardetroepen. Velen van de Engelse vrijwil
ligers van augustus sneuvelden op de eerste dag van 
de Slag van de Somme, kansloos omdat de gevolgde 
tactiek, zoals hoven omschreven hen geen echte kans 

4.T.H.E.Travers, 'Technology, Tactics, 
and Morale: Jean de Bloch, the Boer war, 
and British Military Theory', 
Journal'![ Modern History, Vol. s 1 . 

June 1979,p. 266-67. 
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hood. De uitputtingsoorlog was mogelijk omdat 
burgers, in vol vertrouwen op de redelijkheid van 
hun generaals en onwetend van de realiteit van het 
slagveld, zich daartoe als de instrumenten aanbo
den: 'With national armies raised by conscription 
and supported by the whole people, one could do 
what was not possible with mercenary forces main
tained by the prince for strictly dynastic purposes. 
They could be more ruthlessly expended in cam
paigning because new levies would bring forward 
ample reinforcements.' s 

De industriele revolutie met zijn massaproductie 
van wapens en munitie en met zijn toegenomen in
dustriele en agrarische arbeidsproductiviteit stelde 
de moderne samenlevingen in staat om de materiele 
voorwaarden voor de uitputtingsoorlog, zowel in 
militaire als in civiele zin, in stand te houden . Blochs 
verwachting dat 'one simply could not wage war and 

feed the population' bleek onjuist. 6 Mod erne trans
portmiddelen slaagden erin in korte tijd de miljoe
nen soldaten op het slagveld te krijgen en ze boven
dien te voorzien van munitie en voedsel. Gewonden 
kregen door de zegenrijke vooruitgang in de ge
zondheidszorg nog een tweede kans op het slagveld. 

Toch zijn ~e zojuist kort aangeduide en met vele 
andere aan te vullen factoren niet de oorzaken van de 
uitputtingsoorlog, zij maakten het slechts mogelijk 
dat de Eerste Wereldoorlog het karakter van een uit
puttingsoorlog kreeg. Misschien ligt de belangrijk
ste oorzaak daarvan wel in het menselijk onvermo
gen om de door hem zelf ontwikkelde technologie 
op adequate wijze te beheersen. Brodie wijst in dit 
verband op 'the dilemma of ever-widening disparity 
in accomplishment between man's military in
ventions and his social adaptation to them.'7 De 
Europese samenlevingen hadden zich een oorlogs
machine geschapen die zij, eenmaal op gang ge
bracht, niet Ianger konden beheersen. De techno
logie was geen instrument meer dat de mens ten 
dienste stond, maar ging mens en mensheid beheer
sen. In plaats van een middel te zijn om een politiek 
doe! te bereiken, zoals Clausewitz de oorlog had 
omschreven, werd voortzetting oorlog het doel 
waaraan alles ondergeschikt werd gemaakt. Ed
mund Blunden beschrijft in Undertones if War zijn ge
voelens op I juli, I 9 I 6 aldus: 'The War had won and 

S· Brodie, a.w., p. 3 I . 

6.ZieTravers,a.w. ,p. 266. 
7. Brodie, a. w., p. 4· 
&.Travers, a.w., p. 273. 

would go on winning. Indeed, many thought that the 
War would never stop, because the participating na
tions seemed to produce new victims.' 

De ideoloaie van het ~ensiif 
Het is niet zo dat de gevolgen van de wapentechno
logische ontwikkeling in I 9 I 4 als een verrassing 
kwamen, integendeel. Bloch was geen gei:soleerde 
kamergeleerde. Zijn hoek werd in militaire kringen 
uitvoerig bestudeerd. De tactische en strategische 
ervaringen van de Boerenoorlog en vooral van de 
Russisch-Japanse oorlog (I904/o_s"), waar de Ja
panse aanvallers erin slaagden tegen de in de loop
graven verschanste Russen uiteindelijk toch de 
overwinning te behalen, werden nauwkeurig geana
lyseerd. Er ontstonden verschillende scholen in het 
militair-strategisch denken. Sommige benadrukten 
de noodzaak om de defensieve superioriteit met 
technologische middelen te doorbreken, andere be
pleitten een zodanige verandering van de tactiek dat 
er van die swcidale massale infanterieaanvallen met 
de bajonet op het geweer geen sprake meer zou zijn. 
Deze benaderingen liepen stuk op het bittere verzet 
van het aartsconservatieve militaire establishment. 
Zij interpreteerden de uitkomst van de Russisch-Ja
panse oorlog als een overwinning van morele supe
rioriteit op technologische superioriteit. Door het 
benadrukken van klassieke militaire deugden als dis
cipline en opofferingsgezindheid zou de mens het 
van de materie kunnen winnen. Het liep uit op de 
verheerlijking van het rjfensive brutale et a l'outrance. 

De menselijke wil om te winnen zou de kracht van 
het machinegeweer kunnen overwinnen: 'the moral 
attributes are the primary causes of all great 
success', verklaarde in I 907 kolonel Kiggell, die als 
rechterhand van de Engelse opperbevelhebber Haig 
alle Britse oreraties in de Eerste Wereldoorlog mede 
zou leiden. Alle Europese legers kozen aldus voor 
de ideologie van het offensief in een tijd waarin de 
wapentechnologie aan het defensief absolute superi
oriteit verleende.9 Deze keuze reflecteerde goed
deels zulke filosofische stromingen als het sociaal
darwinisme, waarin naties hun bestaansrecht op het 
slagveld verondersteld werden te bewijzen, en van 
bewegingen als het vitalisme en futurisme waarin 
geweld en oorlog werden verheerlijkt als het breek-

9· Jack Snyder, The JdeofoBJ '![the 
Offensive. Military Decision Makino and the 
Disasters'![ 1914, Ithaca: Cornell Univer· 
sity Press, I 984. 
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ijzer van de nieuwe tijd. Dit spreekt bijvoorbeeld uit 
het commentaar van de Duitse historicus Meinecke 
op de eerder beschreven Kindermord van leper: 'Hun 
offer voor ons betekent een heilige lente voor heel 
Ouitsland.' 

Om de superioriteit van de verdedigende partij 
te breken moest de aanvaller bereid zijn grote offers 
te brengen. AI in 190!) formuleerde de Britse kolo
nel Maude, die absoluut overtuigd was van de ex
treme moeilijkheid van het doorkruisen van het nie
mandsland, zonder mededogen zijn sliffer-casualties 

doctrine: 'Victory [will go to) the army that had been 
trained to die rather than to avoid dying.' 10 

Van deze doctrine naar de theorie en de praktijk 
van de uitputtingsoorlog was bet maar een kleine 
stap. AI voor 19 I 4 werd de even eenvoudige als 
lugubere rekenkunde van de uitputtingsoorlog be
oefend. Stelde men de totale hoeveelheid weerbare 
mannen bij de vijand op 2 rniljoen en de eigen 
sterkte op 2 ,!) miljoen, dan zou na vier jaar waarin 
de vijand per jaar een half rniljoen man verloor en de 
eigen verliezen per jaar zo'n zeshonderdduizend be
droegen, de overwinning behaald zijn. De vijand zou 
dan immers door zijn mankracht heen zijn . De pat
situatie op het slagveld noopte tot opoffering van de 
eigen soldaten om die van de vijand te doden, ook al 
leverde dit op het slagveld geen tactisch voordeel op. 

Deze opvatting impliceerde een bijzondere hou
ding tegenover de eigen soldaten en tegenover de 
eigen burgers, die immers oak soldaten waren of 
konden worden. Zij werden geacht hun individuele 
waardigheid verloren te hebben. Zij stierven met 
geen ander doe! dan om anderen te Iaten sterven. Zij 
waren geen mensen meer, maar rekenkundige een
heden. Zij stierven als vee, zoals Wilfred Owen in 
september 19 r 7 dichtte in zijn Anthem for Doomed 

Youth. 

De lokroep van de looparaven 

De meest hartbrekende vraag blijft hoe al die hon
derdduizenden slachtoffers de ellende van de loop
graven konden verdragen. We mogen vermoeden 
dat wanneer zij had den geweten van de realiteit van 
de loopgraven, zij nooit waren gegaan. De slachtin
gen van de Eerste Wereldoorlog waren mogelijk 
precies omdat de slachtoffers ervan niets van hun 
omvang konden vermoeden. De vrijwilligers van 
augustus I9I4, gedreven door een combinatie van 
patriottisme, sociale en politieke dwang, kameraad-

schap en economisch voordeel, vermengd met de 
geheime verleiding van geweld en avontuur, dachten 
in al hun onschuld voor Kerstrnis terug te zijn. 
Juichend schreef Julian Grenfell, captain van de 
I st Royal Dragoons, naar huis: lk vind de oorloa heer

lijk. Het is net een arote picknick, maar dan zonder de 

doelloosheid van een picknick. Het zijn niet de woorden 
van een krankzinnige. Het is ook geen blasfernie 
jegens de miljoenen slachtoffers. Grenfell, die 
overigens al in I 9 I!) zou sneuvelen, geeft de ge
moedstoestand weer van a! die soldaten die met een 
grenzeloos optimisme aan hun beproeving begon
nen. Zij werden, zonder dat ze het wisten, met al 
hun gewone mensen ambities en verlangens lang
zaam de madder van de loopgraven ingezogen. 

Dan ontwikkelt zich een volgende paradox. De 
werkelijkheid van de loop graven was zo verschrikke
lijk anders dan het gewone bestaan dat het voor vele 
soldaten, die de loopgraven eenmaal hadden over
leefd, onrnogelijk was om zich weer aan het veilige, 
rustige burgermansbestaan aan te passen . Zij vlucht
ten als het ware terug naar de he! van de loopgraven 
omdat ze tegen het gewone bestaan niet meer opge
wassen waren . Het klassieke voorbeeld hiervan lezen 
we in Jm Westen Nichts Neues van Erich Maria Remar
que waarin Paul, de hoofdpersoon van het hoek, na 
een dag verlof a! weer naar het front terugkeert 
omdat hij ziek wordt van de vrienden van zijn vader 
die als cafe-strategen aan hem uitleggen waar devol
gende doorbraak moet plaatsvinden en er niet tegen 
kan door rniddelbare scholieren te worden uitge
scholden als landverrader en pacifist omdat hij de 
waarheid over de loopgraven vertelt. Maar dit komt 
veelvuldig voor en is een voorafschaduwing van de 
maatschappelijke ontworteling waaraan na de oorlog 
de lost aeneration van' Frontkampfer' ten prooi valt en 
dat zo' n vruchtbare voedingsbodem voor nazisme en 
fascisme zou gaan vormen. 

Naast de zojuist genoemde en de voor de hand 
liggende andere redenen voor soldaten om naar de 
loopgraven terug te keren (gebrek aan alternatie
ven, angst voor straf wegens desertie etc), is er nog 
een andere. Zij keerden terug omdat zij zich daartoe 
tegenover hun lotgenoten, die niet de mogelijkheid 
hadden in het veilige achterland te blijven, verplicht 
voelden. Deze onderlinge solidariteit van de slacht
offers van de uitputtingsoorlog hield aldus voor een 
belangrijk dee! de slachtingen in stand. 

Keren we nog een keer terug naar Craiglockhart, 

1 o. Geciteerd in: Travers, a. w., p. 2 7 3. 
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waar Wilfred Owen, zoals gezegd, behandeld werd 
voor shell-shock. Soldaten, dicht op elkaar gepropt in 
de dug-outs van de loopgraven, staan door de oor
verdovend artilleriebeschietingen onder geweldige 
spanning. De adrenaline die door het lichaam jaagt, 
dwingt onweerstaanbaar tot activiteit en beweging. 
Het is een van de redenen dat velen uiteindelijk met 
een gevoel van opluchting de loopgraven uitklom
men, de machinegeweren tegemoet. Wanneer men 
uren of dagenlang tot bewegingloosheid werd ge
dwongen (de bombardementen die een aanval 
moesten voorbereiden duurden soms weken), kon 
de gefrustreerde behoefte aan beweging omslaan in 
fysieke verlamming. Soldaten verloren de controle 
over hun ledematen en ontwikkelden groteske tics, 
zij gingen dikwijls stotteren of verloren hun spraak
vermogen geheel. Maar ook deze shell-shock pa
tienten wilden weer herstellen, om naar het front en 
hun kameraden te kunnen terug keren. 

Van de patienten van Craiglockhart was Sieafried 

Sassoon ongetwijfeld de meest bijzondere. Deze 
Sassoon, lid van een puissant rijke Engelse farnilie, 
gelieerd aan de zware industrie, was op vreemde 
wijze in Craig lockhart terecht gekomen. Voor 1914 

verdeelde hij zijn tijd tussen het schrijven van on
leesbare poezie, cricket, golf en de vossejacht. De 
oorlog betekende voor hem de mogelijkheid iets 
zinvols metzijn Ieven te doen en op 2 8-jarige leeftijd 
nam hij dienst. Als tweede luitenant van de Royal 

Welch Fusiliers ontwikkelde hij zich tot een agressieve 
soldaat . Mad Jack werd Sassoons bijnaam omdat hij 
er 's nachts dikwijls in zijn eentje op uittrok om zoals 
hij het uitdrukte Duitsers te doden. Tegelijk echter 
ontwikkelde hij zich paradoxaal genoeg tot de be
langrijkste Engelse anti-oorlogsdichter die keihard 
het misdadig cynisme van de generaals blootlegde. 
Zijn verzet tegen de oorlog groeide omdat hij steeds 
meer de zinloosheid van de slachtingen aan den lijve 
ondervond, en dit verzet mondde uit in zijn Soldier's 

declaration uit 19 17 waarin hij openlijk het vertrou
wen in de militaire autoriteiten opzegde: 

'War is deliberately prolonged by those who have the 

power to end it ... I have seen and endured the slfiferinas 

cif the troops, and I can no longer be a party to prolona 

these s'!fferinas for ends which I believe unjust. I am 

protesting ... against the political errors and insinceri

tiesfor which thefiahtina men are being sacrificed: 

Deze brisante verklaring verscheen in de Times en 
werd in het Lagerhuis voorgelezen. Maar de rege
ring maakte op handige wijze het politieke karakter 
van Sassoons protest onschadelijk door hem tot 
shell-shock patient te verklaren en zo kwam Sassoon 
in Craig lockhart terecht waar hij met Owen schaaf
de aan Anthem for Doomed Youth en ook zelf verder ge
dichten schreef. Naarmate de tijd verstreek, besefte 
Sassoon dat nu zijn protest zijn politieke doe! gemist 
had, hem eigenlijk niets anders restte dan weer het 
lot van zijn medesoldaten te gaan delen. In de veilige 
luxe van Craiglockhart voortleven, zou immers ver
raad zijn aan a! diegenen, voor wie hij in de bres was 
gesprongen. 

Net zoals Owen keert Sassoon dus naar de loop
graven terug: 'I am banished from the patient men 
who fight. ( ... ) They went arrayed in honour. But 
they died,-/ Not one by one; and mutinous I cried/ 
To those who sent them out into the night./ ( ... ) 
Love drove me to rebeL/Love drives me back to 
grope with them through hell;/ And in their tor
tured eyes I stand forgiven.' 11 

Sassoon overleeft de loopgraven. Wilfred Owen 
sneuvelt op 4 november 1 9 1 8, zeven dagen voor het 
einde van de oorlog, wanneer zijn bataljon bij het 
oversteken van het Sambre-Oise kanaal vastloopt in 
het spervuur van Duitse machinegeweren. Ieder wie 
de oorlog kent, had Owen eerder geschreven, za1 
nooit aan kinderen die oude leugen vertellen dat het 
schoon en waardig is het om voor het vaderland te 
sterven: 'My friend, you would not tell with such 
high zest/ To children ardent for some desperate 
glory,/ The old lie: Dulce et decorum est/ Pro pa
triamori '. 

1 1 • Uit Banishment van Siegfried Sassoon, 
The War Poems, London: Faber and Faber, 
1983,p. 1o8. 


