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VOORWOORD

Dit boek is niet het resultaat van weken of maanden in donkere spelonken en  
vochtige kelders blaadje voor blaadje beschimmelde oude papieren omslaan 
in de hoop een opmerking te vinden die een geheel nieuw licht op de ma-
terie werpt en al de bestaande kennis in één klap verouderd maakt. In die 
zin is het dus geen origineel werk. Wat is het dan wel? Het is een poging de  
in primaire en secundaire literatuur aanwezige, maar diffuse kennis over dat 
onderwerp op een leesbare manier in één boek samen te brengen. Dat onder-
werp is oorlog, en meer specifiek de militaire slachtoffers die daarvan het resul-
taat zijn, en de medische hulp die zij al dan niet krijgen. Aan de oorsprong van 
dit boek lag dan ook de vraag wat een soldaat allemaal kan overkomen van-
af het moment dat hij in de trein, op de boot of in het vliegtuig stapt om naar 
het strijdtoneel te vertrekken, totdat hij gewond wordt afgevoerd, in een lijken- 
zak wordt gestopt of, al dan niet dodelijk getroffen, onder de aardbodem is ver-
dwenen. In vijf delen – ‘Strijd’, ‘Lichaam’, ‘Geest’, ‘Hulp’ en ‘Dood’ – zal worden 
geprobeerd deze vraag te beantwoorden. Als voorbeeld diende het westelijke 
front van een oorlog die niet alleen groot was, maar door de Fransen, de Britten 
en de Belgen ook nog steeds ‘de Grote’ wordt genoemd.

het fotoboek krieg dem kriege

De meest befaamde van alle Britse oorlogsdichters, Wilfred Owen, verzamelde 
in de jaren 1917 en 1918 foto’s van doden en verminkten, met de bedoeling die 
na de oorlog te publiceren, om de mensheid, door de waarheid te vertellen over 
de oorlog waarin hij vocht, te waarschuwen voor een volgende.1 Owen was de 
oorlog al snel gaan zien als het absolute kwaad, maar hij was ervan overtuigd 
dat hij alleen als medestrijder een stem kon geven aan het lijden van de solda-
ten.2 Wat hem door zijn dood kort voor de wapenstilstand niet lukte, lukte wel 
de Duitse antimilitarist Ernst Friedrich. In de jaren twintig verscheen het door 
hem samengestelde fotoboek Krieg dem Kriege. Het bevatte afbeeldingen van de 
doden en de gewonden van de voorafgaande, rampzalige wereldoorlog, ook in de  
huidige tijd nog het archetype van de moderne, totale oorlog. Die foto’s werden  
afstotend gevonden, maar dat bewijst dat het goede foto’s waren.3 Ten eerste 
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waren ze door Friedrich uitgezocht omdat ze afstotend waren, en ten tweede 
was de hele oorlog van 1914-1918 afstotend.

Natuurlijk zou er in navolging van de historicus Jay Winter op gewezen kun- 
nen worden dat de foto’s in Friedrichs boek ‘bijna te ondraaglijk zijn om naar 
te kijken’, waardoor ze toch gedeeltelijk hun doel zijn voorbijgeschoten. Daar-
door overtuigden ze immers mensen niet van het afschrikwekkende van oorlog, 
maar bevestigden ze hooguit de mening van hen die niet meer overtuigd hoef-
den te worden.4 Hoewel hier zeker een kern van waarheid in zit, zou echter aan 
de hand van Krieg dem Kriege ook de vraag kunnen worden gesteld hoe erg de 
werkelijkheid wel niet geweest moet zijn als een afbeelding van die werkelijkheid 
al ondraaglijk was. Bovendien heeft het boek, dat tot in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw verscheidene malen is herdrukt, wel degelijk een rol gespeeld bij  
de populariteit van de vredesbeweging, of beter: van de antioorlogsstemming 
van de jaren twintig en het begin van de jaren dertig. Veel pacifisten in het in-
terbellum waren er – ten onrechte, zoals spoedig zou blijken – van overtuigd 
dat als men maar vaak genoeg de afschuwwekkende kant van oorlog liet zien, 
de mensheid vanzelf oorlog als mogelijkheid tot beslechting van conflicten zou 
schrappen.5 Zo maakte de Jongeren Vredesactie in Nederland – dat neutrale land 
dat relatief gezien in het interbellum de sterkste aller Europese vredesbewegin-
gen zou hebben – regelmatig gebruik van de in Krieg dem Kriege (of het uit dat 
boek afgeleide Nie wieder Krieg uit 1929) afgedrukte foto’s om haar weerzin tegen 
oorlog kracht bij te zetten. En ook de redacteuren van de Britse evenknie van 
Friedrichs boek, het begin jaren dertig verschenen Covenants with Death, volgden 
de redenering dat afschuw afkeer betekent. Tegen de achtergrond van een ont-
bonden lijk schreven T.A. Innes en Ivor Castle meteen op de voorpagina:

voorwoord

Een van de bekendste foto’s uit Ernst Friedrichs 
Krieg dem Kriege. De man overleefde deze wond 
wellicht triest genoeg.
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Het doel van dit werk is het onthullen van de gruwelen, het lijden en de beest-
achtigheid van de moderne oorlogvoering, en daarmee de natie te waarschu-
wen tegen het gevaar van buitenlandse verwikkelingen die Brittannië in een 
nieuw Armageddon zullen storten.6

De vredesactivisten van het interbellum stemden met Friedrich in dat zijn fo-
to’s de mensheid de waarheid over oorlog lieten zien. Maar is dat ook zo? Be-
stempelen louter foto’s van door krijgsgeweld verminkten alle verhalen over 
de heroïek van oorlog en de erin geboren eeuwigdurende kameraadschap tot 
leugen? Natuurlijk geeft het enkel en alleen weergeven van de gruwelen van 
oorlog, een exclusieve aandacht voor de slachtoffers van oorlog, een vertekend 
beeld van oorlog. Maar oorlog heeft zoveel gezichten dat ieder beeld vertekend 
is. Men kan foto’s van een oorlog laten zien waarin absoluut niets gebeurt en 
waarop helemaal niets te zien is. Het verhaal achter zo’n foto is echter dat een 
verlaten, volkomen leeg slagveld – zo typisch voor vele moderne oorlogen, maar 
vooral voor de Eerste Wereldoorlog, waarin velen hebben gedood of zijn gedood 
zonder ooit één vijand te hebben gezien –7 de soldaat wel een gruwel is, en een 
van de factoren is die hebben bijgedragen aan de psychologische problemen van 
soldaten.8 Die psychologische en natuurlijk de lichamelijke problemen van de 
strijdende soldaat vormen slechts één aspect van oorlog, maar het is wel het as-
pect dat in het hiernavolgende voor het voetlicht wordt gebracht. Het is één aspect, 
maar wel een zeer belangrijk, en desondanks lange tijd onderbelicht aspect.

alleen de heroïek

Owen en Friedrich wensten zich af te zetten tegen het aloude verhaal dat, uit-
gezonderd bij een enkeling zoals Goya met zijn Desastros de la Guerra, in oude 
oorlogsschilderijen en in de tegenwoordige tijd in het gros van de oorlogsfilms 
naar voren komt.9 De heroïek van oorlogvoering wordt uitvergroot, maar de el-
lende mag niet worden gezien. Als bijvoorbeeld in oorlogsfilms al iemand om-
komt – met name de hoofdrolspelers sneuvelen zelden – en als dan al het lijk  
wordt getoond, blijkt het veelal een volkomen intact lijk te zijn. Onthoofde of 
ontmande lijken, verbrande of in staat van ontbinding verkerende lijken, lijken 
met de darmen hangend uit de buik, lijken zonder armen of benen, schijnen 
niet voor te komen. Het beeld van een eenzaam been, hoog hangend in een van 
de bomen van het bos van Mametz, ‘met zijn gescheurd vlees over een tak vol 
bladeren’, dat luitenant Wyn Griffith zijn leven lang voor zich bleef zien,10 zal 
men in de meeste oorlogsfilms niet aantreffen, evenmin als de ook uit de Eer-

voorwoord
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ste Wereldoorlog stammende foto van half vergane lichamen in een loopgraaf, 
die, tot groot ongenoegen van zijn sergeant, de kleerkast van een vriend sierde 
tijdens zijn diensttijd in de jaren zestig. En het gaat ook op voor schoenen met 
de voeten er nog in, in diezelfde oorlog gezien door zowel de Brit Edmund 
Blunden als de Duitser Hans Schetter.11 Deze films heten dan misschien wel oor-
logsfilms, maar het zijn geen films over oorlog. Gewonden hebben hooguit 
een kogel in de schouder of in het been. Mitella of spalkje erom en de actie kan 
worden voortgezet.

Een tweede, zeldzame soort wordt gevormd door films zoals Saving Private 
Ryan (1998), waarin ondanks hyperrealistische beelden toch de mythe dat oor-
log gevoerd wordt om tirannie en onderdrukking te bestrijden, nieuw leven 
wordt ingeblazen, en dat zij die daarvoor ten strijde trekken – in deze film: 
Amerikanen, alléén Amerikanen – zich daarvoor gretig offeren op het altaar 
van de vrijheid. Spielbergs film staat daarmee in de ongunstige traditie van 
bijvoorbeeld Stosstrup 1917 (Duitsland 1934). Ook realistisch gefilmd, ook my-
thologisch wat inhoud betreft.

Via deze tussenvorm komen we bij de derde categorie: de films die een heel 
wat realistischer beeld van oorlogvoering schetsen. Zij laten het vuil, de destruc-
tie, de waanzin, de leugen, de opgeblazen pathos zien. Zij staan daarom te boek 
als antioorlogsfilms, of in ieder geval als ‘anti-de-in-die-film-behandelde-oor-
log’, zo nadrukkelijk de optie openhoudend dat andere oorlogen wél vooral 
heroïsch en/of ‘menselijk’ waren. Soldaten uit de Tweede Wereldoorlog waren  
op grond van verhalen van hun ouders of films zoals All Quiet on the Western Front 
niet alleen wél voorbereid op de technologische verschrikkingen die hun te  
wachten zouden staan, maar zij waren er daardoor ook van overtuigd – uit zelf-
bescherming? – dat ‘hun’ oorlog lang zo erg niet kon en zou zijn als die van 
1914-1918.12 Zij weigerden zo in te zien dat sinds de levée en masse, sinds het op-
heffen van het verschil tussen combattant en non-combattant, sinds er aan 
nationalisme en andere -ismes wordt geappelleerd, sinds het voor militaire za-
ken inzetten van het industriële complex, kortom: sinds het einde van de acht-
tiende eeuw, van menselijke of heroïsche oorlogen geen sprake meer is. Elke 
moderne oorlog is een verschrikking voor degene die hem dient uit te vechten, 
of er anderszins direct mee in aanraking komt. Al zijn de verschrikkingen dan 
steeds anders van aard, dood en verderf speelden van Austerlitz tot Irak altijd 
de eerste viool.*

* Of er vóór de revolutionaire en napoleontische oorlogen wél van menselijke en voornamelijk 
heroïsche oorlogen gesproken kan worden, is natuurlijk afhankelijk van de definitie. Maar, 
met uitzondering wellicht van godsdienstoorlogen, is het verschil in ellende met de oorlogen 
van de negentiende en de twintigste eeuw enorm.

voorwoord
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Men kan zich natuurlijk afvragen waarom de jongelingen van de jaren der- 
tig dan toch weer, en wederom en masse, tot de legers toetraden.* Behalve dat ze 
vanwege dienstplicht simpelweg moesten, ligt een deel van de verklaring wel-
licht ook daarin dat – eveneens wederom – het ‘Grote Kwaad’ bestreden diende 
te worden. Een ander deel van de verklaring is echter dat niet alleen de verhalen 
over kameraadschap en avontuur, maar ook de verhalen over de gruwelen, samen 
met alle ontzetting en afschuw, een zekere aantrekkingskracht hadden. Oorlog 
fascineert. De kinderen van Passendale-soldaten droomden van een heroïsche 
rol in de strijd die volgens hun vaders iedere heroïek onmogelijk had ge-
maakt. Neem Philip Toynbee, soldaat in de Tweede Wereldoorlog en voorma-
lig vredesactivist. In Friends Apart, uit 1954, schreef hij:

Zelfs in onze antioorlogscampagnes in het begin van de jaren dertig waren 
we half en half verliefd op de gruwelen waartegen we zo tekeergingen, en ik 
herinner me als kind de naam ‘Passendale’ te hebben gefluisterd in een ex-
tase van opwinding en spijt.13

In de overdaad aan gruwelen tijdens de oorlogen vanaf het eind van de achttien-
de eeuw speelt de Eerste Wereldoorlog slechts in zoverre een aparte rol, dat hij 
de eerste oorlog was waarin aan beide zijden van het front industriële groot-
machten stonden. Hierdoor ging het individu al helemaal verloren in de wer-
velwind genaamd moderne, geïndustrialiseerde oorlogvoering. De oorlog van 
1914-1918 was de eerste waarin op grote schaal machinegeweren, tanks, gas, 
vliegtuigen en vlammenwerpers werden ingezet. Ook was het de eerste oorlog 
waarin door gebruik van de telefoon – al ging daarbij dan vaak het nodige mis – 
de hoge officieren niet meer aan het front zelf aanwezig hoefden te zijn. Hier-
door ging de vroeger spreekwoordelijke band tussen de soldaat en die hoge 
officier verloren en sloeg in zijn tegendeel om.14 Hierdoor ook vroeg die Eerste 
Wereldoorlog, evenals de na hem komende industriële oorlogen, ondanks alle 
machinale hulpmiddelen, vooral psychisch niet minder van een soldaat, maar 
juist meer en meer en meer.15 In het Franse loopgraaftijdschrift Le Filon stond 
daarover in 1918 te lezen:

* Een leger is het grootste onderdeel van de strijdkrachten. De verdeling is als volgt: een sectie be- 
staat uit 15 man; een peloton uit 60; een compagnie, die onder leiding staat van een kapitein, uit  
250 à 300; een bataljon (majoor) uit 1000; een regiment (kolonel) uit 2000; een brigade (brigade-
generaal) uit 4000; een divisie (generaal-majoor) uit 12.000; een legerkorps (luitenant-gene- 
raal) uit 50.000 en een leger (generaal) uit 200.000, althans in theorie. In de praktijk – met name  
als een oorlog een tijdlang aanhoudt – zijn de cijfers eerder geringer dan groter.

voorwoord
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Vechten in een moderne oorlog betekent jezelf ingraven in een gat gevuld 
met water en daar tien dagen aan een stuk in zitten zonder te bewegen, het 
betekent kijken en luisteren en een granaat in je hand houden, het betekent 
koud voedsel eten en tot de knieën in de modder wegzinken en je voedsel 
door de donkere nacht dragen en uur na uur rond hetzelfde punt dwalen 
zonder het ooit te vinden, het betekent geraakt worden door granaten die 
God weet waar vandaan komen – kortom: het betekent ontbering.16

oorlog en het individu

In het radicalere deel van de vredesbeweging doet de leuze opgeld dat iedere 
oorlog een misdaad is tegen de mensheid. Of dit inderdaad opgaat voor elke 
oorlog ooit gevoerd, is de vraag – voor sommige volkeren was oorlog immers 
geen misdaad maar een levenswijze. Maar wel is duidelijk dat de moderne, op 
westerse leest geschoeide oorlog de dood van het individu betekent. Dit begint 
reeds bij de aan de frontdienst voorafgaande dril, de door vele legerleiders voor 
effectief optreden noodzakelijk geachte, zeer vergaande disciplinering. Hierbij 
wordt veelal succesvol geprobeerd de soldaat van elke individualiteit te ont-
doen. De Britse soldaat Frederic Manning constateerde in zijn The Middle Parts of 
Fortune / Her Privates We dat de soldaat niets meer bezat, zelfs niet meer zijn eigen 
lichaam, dat slechts de oorlogvoering diende.17 Mannings verhaal behandelt 
zijn lotgevallen in de Eerste Wereldoorlog en met betrekking tot die oorlog, 
met zijn vele zeer jeugdige soldaten, gaat de historicus Robert Weldon Whalen 
zelfs zover de soldaat niet als volwassene, maar als kind te omschrijven. Evenals 
kinderen waren de soldaten immers volkomen ondergeschikt aan de wil van 
hun meerderen, en ze beleefden daardoor ‘een kinderlijk genoegen aan simpe-
le fysieke pleziertjes, zoals warmte en voedsel’. ‘The soldier child was not an auto- 
nomous, responsible adult, but a passive and helpless waif.’18

Opvallend is daarbij dat in de jaren 1914-1918 de disciplinering van de Ge-
menebest-troepen – de Canadezen, de Australiërs, de Nieuw-Zeelanders – lang 
niet zulke drastische vormen aannam als bijvoorbeeld bij de Britten. Toch is hun 
optreden niet (nog) minder effectief geweest dan dat van de Britten, en staan 
juist zij bekend om hun moedige, om niet te zeggen doldrieste en waaghal-
zerige optreden.19 Als Julius Caesar tweeduizend jaar later zou zijn geboren, 
zou hij hen, en niet de Belgen, zoals hij in zijn Commentarii De Bello Gallico deed, 
tot de dappersten hebben uitgeroepen. In feite waren hun legers moderner en 
democratischer dan het in de negentiende eeuw wortelende Britse. Zij had-
den een uitstekende staat van dienst, wat de Britten overigens niet belette 

voorwoord
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toch enigszins op hen neer te blijven kijken.20 Men kan zich trouwens afvragen 
waarom die landen meededen aan de oorlog. Het waren immers geen koloniën 
meer. Alleen de huidige Canadese provincie Newfoundland was in de jaren 
van de oorlog nog een echte Britse kolonie, zij het met zelfbestuur. Maar Ca-
nada, Australië en Nieuw-Zeeland besloten toch aan de oorlog deel te nemen, 
nadat het voormalige moederland, waarvan de koning ook hun koning was, 
Duitsland de oorlog had verklaard.

De de-individualisering vindt vanzelfsprekend zijn hoogtepunt tijdens het 
gevecht zelf, in het geestelijke en het lichamelijke onheil dat de soldaten – en 
steeds meer ook de burgers – overkomt. Van dat onheil is de Eerste Wereldoorlog  
het ‘mooiste’ voorbeeld. Bovendien is het, natuurlijk samen met die andere  
‘grote’ oorlog, nog steeds een referentiepunt bij hedendaagse conflicten. De 
historicus Martin Gilbert haalde in zijn First World War het voorbeeld aan van 
een Britse journalist die eind 1993 de loopgraven in Bosnië beschreef. Zij her-
innerden aan de Eerste Wereldoorlog, ‘inclusief de modder’. De getoonde loop-
graaf was allesbehalve modderig, maar sinds 1918 herinnert nu eenmaal elke 
loopgraaf aan de Eerste Wereldoorlog en hoort een loopgraaf nu eenmaal mod-
derig te zijn.21

Deze aandacht voor het individu betekent dat in dit boek strategie en tac-
tiek ondergeschoven kindjes zullen zijn. Namen van vooraanstaande generaals 
en maarschalken zoals Von Falkenhayn, Hindenburg, Ludendorff, Haig, Plu-
mer, Joffre, Nivelle en Pétain zullen uitblinken door afwezigheid. Over hun 
strategische en tactische inzichten zijn verhitte debatten gevoerd. Waren zij 
slachters die willens en wetens mensenlevens offerden, of waren zij wel dege-
lijk begaan met de soldaten die sneuvelden als gevolg van een strijdwijze waar-
voor wel gekozen moest worden? Voor de enen waren zij dommeriken die de ene  
blunder op de andere stapelden en zich weigerden in te leven in, of zelfs maar 
op de hoogte te stellen van, de omstandigheden waarin hun bevelen uitge-
voerd moesten worden. Voor anderen waren zij wel degelijk militair bekwame 
leiders die met de hun ter beschikking staande middelen, militair gezien, juist 
zijn omgesprongen en beslissingen hebben genomen die weliswaar bloedige 
consequenties hadden, maar noodzakelijk waren voor de eindoverwinning.22 
Voor het hier te bespreken onderwerp is deze discussie van ondergeschikt be-
lang. Noch de generaals, noch de soldaten, noch ‘de omstandigheden’ waren 
de hoofdschuldigen aan het debacle. De hoofdschuldige is de oorlog zelf, die 
als een min of meer autonoom proces eerder beslissingen opdringt dan onder-
gaat. De mens veroorzaakt de oorlog, de mens begint de oorlog, maar gaande-
weg wordt die oorlog zelf een mede- – en ik ben geneigd te zeggen: meest- – 
bepalende actor, waardoor die oorlog ook niet op ieder gewenst ogenblik door 

voorwoord
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de mensen die hem voeren van aard of richting kan worden veranderd, laat staan 
stopgezet. Voor de Eerste Wereldoorlog betekent dit dat de omstandigheden zo-
als zij waren – de massale vuurkracht en de gigantische, tijdens een offensief 
onbeschermde legers – altijd tot een slachting zouden hebben geleid. Er zou een 
massacre hebben plaatsgehad, welke generaals er ook de leiding zouden heb-
ben gehad en welke beslissingen die generaals ook genomen zouden hebben (en 
zij hebben vele verschillende beslissingen genomen).23

Dat in dit boek de voornaamste aandacht uit zal gaan naar de patiënten, wil 
allerminst zeggen dat de brancardiers, de verpleegkundigen en de artsen bui-
ten beschouwing zullen worden gelaten, en niet alleen omdat hun verhalen 
over de soldaten die zij hebben proberen bij te staan een interessante en onmis-
bare bron voor dit boek vormden. Ten eerste zal hopelijk duidelijk worden ge-
maakt dat, hoe al degenen werkzaam bij de hulpverlening ook hun best deden, 
de activiteiten van deze hulpverleners vaak deden denken aan de beroemde 
druppel op een gloeiende plaat. Ten tweede bleek de medische hulp vaak 
hulp tussen aanhalingstekens. Overlevenden van het kanon werden regelma-
tig slachtoffer van het scalpel.

wie is de vijand?

Het antwoord op de vraag of de hoge officieren slachters of bekwame militai-
ren waren, stond voor het gros van de manschappen vast. Zoals Louis Ferdinand 
Célines Voyage au Bout de la Nuit en de oorlogsdagboeken van Louis Barthas laten 
zien, werden officieren zeker niet altijd innig bemind, en de legerstaf achter 
het front werd vaak gewoon gehaat als de pest.24 Het werd na verloop van tijd 
voor de gemiddelde soldaat onduidelijk wie de echte vijand was. De soldaat aan 
de andere kant van het niemandsland? De goed doorvoede generaals in hun riante 
onderkomens, kilometers achter het front? De politici die de oorlog door lie- 
ten gaan? De industriëlen, wier zakken door de oorlog werden gespekt? De bur- 
gers die maar niet begrepen wat oorlog werkelijk inhield?25

Ondanks de vijandschap tegenover de hoge officieren zegt Peter Simkins in 
zijn World War I. The Western Front, dat wie Haig en Foch de moordende campag-
nes in 1916 aanwrijft, hun ook het krediet van de opmars in het najaar van 1918 
moet geven (al kostte ook die weer honderdduizenden het leven). Behalve dat 
dit ook andersom opgaat – wie Haig het krediet van de opmars in 1918 geeft,  
zal hem ook het echec van de Slag bij de Somme en Ieper moeten aanwrij- 
ven, zoals Wilson in The Myriad Faces of War opmerkt –,26 kunnen hier twee zaken  
tegen ingebracht worden. De Duitse nederlaag was meer het gevolg geweest  

voorwoord



15

van ten eerste de overigens bewonderenswaardig lang uitgebleven Duitse  
morele en economische ineenstorting,27 en ten tweede van de inzet van frisse,  
weldoorvoede Amerikaanse troepen – al hadden die dan, zeker in eerste instan- 
tie, meer een moreel dan een puur militair effect –, dan van geniale invallen van  
de geallieerde legerleiding. Daarbij waren die invallen deels van het Duitse  
lenteoffensief van 1918 afgekeken. Het was niet alleen een oorlog van leger tegen  
leger, maar ook, en vol-gens gerenommeerde commentatoren zelfs bovenal, 
van de ene economie tegen de andere. De voorsprong die de geallieerden op dat 
punt toch al hadden, werd door de oorlogsdeelname van de Verenigde Staten 
voor de Duitsers en de Oostenrijkers onoverbrugbaar. De Britse krijgshistoricus 
John Keegan zegt zelfs in zijn History of Warfare dat de Materialschlacht die de Eerste 
Wereldoorlog was, bijna net zo gemakkelijk in een Duitse overwinning had 
kunnen eindigen als de Verenigde Staten buiten de strijd waren gebleven.28

Simkins zegt verder dat wie alleen op de verschrikkingen wijst, degenen die 
vochten, ontberingen doorstonden en stierven, onrecht doet.29 Al betwijfel ik dit, 
ik ben me er, zoals gezegd, van bewust dat behalve lijden, ook kameraadschap 
en moed het beeld van oorlog bepalen. Ik ben me ervan bewust door uitvoeri- 
ge aandacht voor dood en verderf niet ‘het’ beeld van oorlogvoering te geven, 
zelfs niet ‘het’ beeld van de oorlog van 1914-1918. Natuurlijk is een eenzijdige 
benadering van de gruwelen van een oorlog evenzeer een vertekening als een 
overmaat van aandacht voor bijvoorbeeld de kameraadschappelijkheid, die overi-
gens door historica Joanna Bourke in haar prachtige Dismembering the Male als 
een irreëel ideaalbeeld, als een idee achteraf, is ontmaskerd.30 En natuurlijk was 
er ook in de Eerste Wereldoorlog sprake van heroïek en natuurlijk was er, niet 
te vergeten, humor.31 Niet voor niets eindigde Charles Carrington zijn A Subal-
tern’s War met de woorden:

Het is belangrijk [...] in gedachte te houden dat niet alleen onplezierige 
emoties werden gedeeld. We hebben angst en leed gevoeld, maar we hebben 
ook moed en plezier in onze harten voelen opwellen, opkomend uit de groeps- 
emoties van onze compagnie, want ook actieve dienst heeft zijn momenten 
van intense vreugde.32

Bovendien waren er delen van het front waar het weliswaar niet prettig, maar 
in ieder geval rustiger toeven was dan in Verdun in 1916, aan de Somme in de zomer 
en de herfst van datzelfde jaar, of in Ieper, de hele oorlog door. Soms was er zelfs 
sprake van een zogenaamd ‘live and let live-system’.33 Barthas gaf hier instem-
mend een aantal voorbeelden van, en volgens Blunden was het een van de  
weinige verstandige zaken van de oorlog. Deze soldateske tevredenheid nam 
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echter niet weg dat dit systeem de legerleiding een begrijpelijke doorn in het oog 
was en dat die legerleiding er ook in is geslaagd dat systeem te gronde te rich-
ten, met alle lichamelijke en geestelijke gevolgen voor de soldaten van dien.34 
Voorbeelden waren de zogenaamde gewonden- en begraafbestanden, die met 
enige regelmaat voorkwamen, maar die in het voorjaar van 1917 eenzijdig door 
het Britse opperbevel werden verboden, onder verwijzing naar het verraderlij-
ke karakter van de vijand. Dat die legerleiding daar succes mee had, wijst er 
overigens op dat dat systeem niet was gebaseerd op sympathie voor de vijand. 
De al snel na het oorlogsbegin ontstane haat voor de vijand was ook in die sec-
toren altijd springlevend. Het ‘systeem’, als er al sprake was van een heus 
systeem, mag dan ook niet worden overdreven. Was het voor 1914 meer regel 
dan uitzondering om de gelegenheid te geven tot het ophalen van gewon-
den, in de Eerste Wereldoorlog werd er ook op gewonden geschoten en ook de 
brancardiers die hen probeerden te redden, werden lang niet altijd ontzien. 
De nu en dan optredende bestanden waren dan ook niet zozeer een teken van 
verbroedering tussen de soldaten beider zijden, maar het gevolg van de ge-
deelde wens het doorgaans onwaarschijnlijke geweldsniveau in ieder geval een 
tijdlang te verminderen.

De vaak aangehaalde verbroedering tussen frontsoldaten van Duitse en ge-
allieerde zijde moet dan ook een veralgemenisering van individuele gevallen wor-
den genoemd. Er zal respect voor de kunde en de moed van de tegenstrevers 
zijn geweest, en begrip voor en erkenning van hun leed en ontberingen, die im-
mers dezelfde waren als die zijzelf moesten ondergaan. Maar respect, begrip en 
erkenning houden nog geen vriendschap in. Vijandschap, vaak doorslaand in re-
gelrechte haat, was de norm, verbroedering de bevestigende uitzondering. Hoe 
vaak die ook optrad tijdens de oorlog, afkeer van en – niet te vergeten – angst voor 
de tegenstander bleven de overheersende gevoelens. Bovendien lijken de be-
standen toch vaak te zijn voortgekomen uit de afwezigheid van direct gevaar. 
Vermindering van gevaar betekende vermindering van de haat. Nam het ge-
vaar weer toe, dan kon het doden en gedood worden zo weer beginnen, en met 
evenveel echt en persoonlijk vuur als voor het bestand.35

Ondanks alle veelgelauwerde kerst- en andere bestanden is en blijft het dan 
ook het geweldsniveau dat de oorlog typeert. Samuel Hynes zegt in zijn overi- 
gens meer dan voortreffelijke The Soldiers’ Tale dat de van lijden overlopende boe-
ken van Robert Graves, Siegfried Sassoon en anderen niet de oorlog beschreven. 
Het waren persoonlijke pogingen om met de door hen persoonlijk beleefde 
oorlog in het reine te komen. Daardoor beschreven zij eigenlijk meer de kater 
van die oorlog dan de oorlog zelf. Al heeft hij natuurlijk gelijk als hij zegt dat 
niet alle soldaten slachtoffer werden, niet allen eindeloos en passief het lijden 
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moesten ondergaan en dat niet allen na de oorlog gedesillusioneerd en verbit-
terd naar huis terugkeerden,36 het is toch een wat ongelukkige opmerking, en 
niet alleen omdat een kater over het algemeen het wat pijnlijke gevolg van wat 
toch meestentijds een prettige, hooguit net iets té prettige avond kan worden 
genoemd. Het toont echter wél aan dat, prettige voorgeschiedenis of niet, 
een kater niet uit de lucht komt vallen. De oorzaken van die kater zullen bij 
Graves en anderen de werkelijkheid van de oorlog hebben uitgemaakt. Graves 
is ook zeer zeker geen oorlogshater geworden. Hij was en bleef trots op zijn 
jaren bij de Royal Welch Fusiliers en was hoogst verbaasd toen hij zijn boek, 
Goodbye to All That, in het schap ‘antioorlogsliteratuur’ aantrof. Dit ambivalente 
beeld gaat op voor meer schrijvers die als antioorlogsschrijvers bekend zijn ge-
worden. Zij bekritiseerden de oorlog, maar zij maakten er tevens deel van uit 
en wilden ook niet anders.37

De egodocumenten van Graves en anderen hebben bovendien niet voorko-
men dat vaak, te vaak, in de historische analyse de duizenden anonieme uit-
voerders van strategie en tactiek: de soldaten die leden onder de plannen van  
het opperbevel, ondergesneeuwd raakten onder uitweidingen over wat enkele 
met name te noemen leden van de generale staven bespraken – zoals in veel oor- 
logsdocumentaires de kenmerken van een wapen van middel tot doel zijn ver-
worden. Het ophemelen van de kwaliteiten van dat wapen overheerst vaak het 
benadrukken van het effect dat het heeft op het menselijk lichaam. Met het 
onderbelichten van de gruwelen en het overbelichten van strategie en tactiek, 
van kameraadschap en moed – waarna kort, in de laatste alinea’s, even wat aan-
tallen doden en gewonden worden genoemd (zieken blinken vaak helemaal 
uit door afwezigheid) – doet men hen die streden en stierven eveneens onrecht.
Simkins’ opmerkingen worden dan ook niet door alle historici onderschreven. 
John Ellis bijvoorbeeld schrijft in zijn boek met de veelzeggende titel Eye-deep in 
Hell, dat nooit mag worden vergeten dat de oorlog er een was van ongeëvenaarde 
wreedheid en leed, hoe hartverwarmend de kameraadschappelijkheid ook  
was, hoe bewonderenswaardig de vertoonde staaltjes van moed en zelfopof-
fering, hoe indrukwekkend ook de literaire getuigenissen. Er mogen boeken 
worden geschreven over de kameraadschap, over de moed, maar de soldaten 
zouden volgens hem voor niets zijn gestorven als niet ook naar voren werd ge-
bracht dat het westelijk front een vier jaar durende nachtmerrie ‘van vuil, verval, 
lawaai, bloed en dood’ is geweest, zoals nooit eerder vertoond. Een oorlog waarin 
soldaten vochten ‘om redenen die ze niet of nauwelijks begrepen, voor een toe-
komst waarin ze niet meer geloofden, en die hun niets meer te bieden had toen 
ze eindelijk kwam’.38 De Nederlandse slagveldspecialiste Chrisje Brants schreef: 
‘Het werden jaren waarin hoop en idealisme in wanhoop en ontgoocheling om-
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sloegen, waarin tientallen miljoenen burgers aan den lijve zouden ondervin-
den wat een moderne oorlog betekent en tien miljoen alleen al als soldaat zou-
den sneuvelen.’39 Bovendien stelde zij, wellicht in navolging van Dalton Trumbo 
in diens roman Johnny got his Gun,40 vragen bij de vaak zo gemakkelijk gebruikte 
woorden ‘eer’, ‘roem’ en ‘moed’.

Wat is er eervol aan om in de modder te verdrinken of na een gasaanval in je 
eigen speeksel te stikken? Wat is moed en wat lafheid als het moderne artil-
leriebombardement gezonde jonge mannen tot incontinente, zenuwzieke 
wrakken kan reduceren? Waar blijft glorie als je aan onherkenbare flarden 
wordt gescheurd zonder ooit de vijand te hebben gezien?41

Woorden waarmee Jay Winter en Blaine Baggett in hun 1914-18. The Great War and 
the Shaping of the 20th Century, van harte instemmen. ‘Er was niets heiligs aan ver-
stikking door een gasaanval bij Ieper, aan levend begraven worden in Verdun, 
of doorzeefd worden door mitrailleurvuur bij de Somme.’42 En Roger Chic-
kering schreef dat met het woord ‘held’ de soldaat niet goed werd gekarakteri-
seerd. Soldaten waren eerder ‘de proletariërs van de industriële oorlogvoering, 
of dieren die zich ingroeven in modderige labyrinten om te schuilen, totdat ze 
weer opdoken – bij wat een offensief werd genoemd’.43

Sommige commentatoren vergelijken de Eerste Wereldoorlog zelfs met de  
Shoah: dezelfde onafzienbare rijen van mensen voortsjokkend naar een vrijwel 
zekere dood. Soldaten die net als concentratiekampgevangenen opgesloten za-
ten op een klein stuk land, omgeven door prikkeldraad, geplaagd door luizen 
en ziektes; commentatoren, zoals de al genoemde Keegan, die een rechtstreekse 
lijn zien van de leus ‘zege maakt vrij’ naar ‘arbeid maakt vrij’, of Omer Bartov, 
volgens wie de Shoah, ‘gemilitariseerde moord’, niet is te verklaren zonder de  
voorafgaande ‘industriële moord’ van 1914-1918, ‘de gemechaniseerde, onper- 
soonlijke, en continue massale destructie van menselijke wezens, georganiseerd 
door staten, gelegitimeerd en in beweging gezet door wetenschappers en juris- 
ten, gesanctioneerd en populair gemaakt door academici en intellectuelen’.44  
Wellicht dat zij daarbij de woorden van een Britse dichter aan de vooravond  
van de Slag bij de Somme in gedachten hadden – ‘Het wordt een verdomde  
holocaust’ – maar die woorden bewijzen toch vooral dat ‘Shoah’ een betere 
term is voor het zes miljoen keer herhaalde vermoorden van een Jood tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er zelfs die – bewust of onbewust – de Eerste 
Wereldoorlog nog afschrikwekkender noemen, aangezien in die oorlog niet 
leden van ‘de vijand’, maar de zonen van het eigen volk naar het slachthuis 
werden vervoerd.45 Natuurlijk slaan met name deze laatste commentatoren de 
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plank mis. Het verschil ligt immers voor de hand. Hoe men het ook wendt of 
keert, de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, de slachtoffers van 
de Shoah werden vermoord.

de soldaat als ‘held’

In de oorlog zelf werd vanzelfsprekend over eer en moed veelal anders gedacht, 
of in ieder geval werd er in het openbaar anders over gesproken. Zo werd de 
Slag bij Langemark, op 22 en 23 oktober 1914, waar duizenden vrijwel on-
geoefende Duitse jongelingen werden neergemaaid door het geweervuur van  
geoefende Britse beroepssoldaten, in Duitsland onderwerp van massale oorlogs- 
propaganda. De dood van de studenten bewees het nobele, zelfopofferende, 
heroïsche karakter van het Duitse volk. Zij zouden het Deutschland, Deutschland 
über alles zingend hun ondergang tegemoet gemarcheerd zijn, iets wat alleen al 
door het tempo en het ritme van dat lied erg onwaarschijnlijk is. Wel echter zou 
het kunnen zijn dat zij een ander Duits lied zongen al was het maar om, zoals 
George Mosse zei in zijn Fallen Soldiers, te voorkomen dat zij onder vuur van 
eigen troepen zouden komen te liggen. Er waren echter uitzonderingen op het op- 
hemelende geheel. Met hun relativerende opmerkingen over eer en moed tra- 
den Brants, Winter en Baggett in feite in de voetsporen van bijvoorbeeld de 
Duitse soldaat Herbert Weißer, die in maart 1915, twee maanden voor zijn dood, 
schreef dat de voorstelling die door geschiedenisonderwijs werd gegeven, door 
ouders werd verhaald en uit boeken naar voren kwam, door- en doorvals was. In 
deze voorstelling was ‘Held’ de eretitel die elke soldaat meekreeg. Soldaten  
waren geen gewone mensen meer, het waren Helden die Heldendaden ver-
richtten, Heldenbloed vergoten, een Heldendood stierven en in een Helden-
graf werden begraven.46 De dood van de Held was ook niet betreurenswaardig, 
want door het sterven van het individu leefde het volk voort, en de gemeen-
schap was belangrijker dan de enkeling. De gesneuvelde stierf lichamelijk, maar 
zijn geest, zijn moed, zijn daden bleven een inspiratiebron voor komende ge-
neraties. Dit was de soldatencultus. De krijger die, zijn geweer stevig vastge-
klemd, zelfs gewond nog grimmig in de verte kijkt, vastbesloten de vijand te 
weerstaan die huis, haard, vrouw en kinderen bedreigt. Het sneuvelen werd 
hierdoor een de simpele dood overstijgende betekenis meegegeven, iets wat 
bijvoorbeeld ook bij de aan de IJzer sneuvelende Vlamingen terug is te zien. 
Hun dood betekende nieuw leven voor de strijd voor een gelijkwaardig of zelfs 
zelfstandig Vlaanderen. ‘Door uw dood zijn we groot! Door ons streven zult gij 
leven’, schreef een dorpsgenoot na de dood van brancardier Lode de Boninge 
in mei 1918.47
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Maar was, aldus Weißer, de heldendaad inderdaad het wezenskenmerk van 
de oorlogvoering, de meest voorkomende en meest karakteristieke activiteit?

Hoeveel van die heldendaden zijn niet het gevolg van ogenblikkelijke, in-
stinctieve opwinding, van zucht naar bloed en ongerechtvaardigde haat [...]? 
Maar zeer stille, niet erkende heldendaden komen voor (in tijd van vrede 
zoveel minder?). En dronkenschap, esthetische en ethische verruwing, gees-
telijke en lichamelijke luiheid. Wanneer schrijft men daar eens over in de 
oorlogsberichten?48

En inderdaad zou zoals reeds kort opgemerkt ‘haat’ een wezenskenmerk van 
de oorlog zijn, en wellicht zelfs een van de voornaamste redenen waarom ver-
uit het merendeel van de soldaten ondanks de na de oorlog zo veelvuldig naar 
voren gehaalde ontberingen met die oorlog tot het einde bleef instemmen en 
maar door bleef vechten. Een haat die resulteerde in een al even snel na het 
oorlogsbegin op het slagveld ontstane brutalisering, onder andere als gevolg 
van de al voor de oorlog te constateren brutalisering van de in de diverse lan-
den verschenen geschriften; een brutalisering zo in strijd met dat andere, veel 
vaker als kenmerk van de moderne tijd naar voren gehaalde proces: dat van de 
civilisatie.49

Maar wat eens indruk maakte, kan zijn kracht verliezen. De leegheid van de 
propaganda zou na de oorlog een van de rode draden in de pacifistisch ge- 
tinte – of als pacifistisch geoormerkte – oorlogsliteratuur worden. Volgens Ernst 
Johannsen, de schrijver van het als Westfront 1918 verfilmde Die Vier von der Infan-
terie, was tijdens de oorlog voor veel soldaten het woord ‘heldendood’ een 
spotwoord geworden. En in Der Mensch ist Gut van Leonhard Frank probeert een 
vrouw zich voor te stellen wat dat ‘altaar van het vaderland’ moest zijn, waarop 
haar zoon zou zijn geofferd. Ze kon het niet.50

Een bijkomend aspect was dat protest vanzelfsprekend was verboden. Maar  
hoe konden de soldaten niet tegen dit alles protesteren, in welke vorm dan  
ook? Ze hadden, zeker volgens henzelf, het volste recht om te protesteren,  
omdat zij het waren die de ontberingen moesten doorstaan en omdat zij het 
waren die moesten doden, en omdat zij het waren die stierven. Alle censuur 
en alle verboden vermochten dat protest dan ook niet te verstommen, net zo-
min als verhinderd kan worden dat ‘schapen luid blaten aan de poort van het 
abattoir’, zoals in het loopgraaftijdschrift Le Bochofage van 25 juni 1917 stond 
geschreven.51

Toch was protest niet iets dat massaal in alle rangen en standen aanwe- 
zig was, zeker niet als hiermee openlijk protest wordt bedoeld. Er was een groep 
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