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O P DE achterkaft van De

OorWgsdag:boeken stut
ee n ju ichend commen

tau van de overleden Franse ex
president François Mittern.nd.
Hij steekt de leftrompet over au
teur louis Barthas, een socia listi
scht' tonnenmaker die een minu
tieus verslag geeft van zi jn zinlo
ze bestaan als Frans soldaat in de
loopgraven ti jdens de Eerste We·
reldeerleg.

Mitterrand overdreef stellig
toen h ij riep dat Barthas' werk van
grote historische waarde is en bo
ven dien literaire kwaliteiten
heeft. Vorige maand was het 80
jaar geleden dat deze oorlog. die
de opmaat zou worden Vim een
nog gruwelijker conflict, met een
wapenstilstand werd beëindigd.
De herdenking werd de aanlei
ding voor het uitgeven van De
Oorlog>dagbo<ken.

Barthas doet onopgesm u kt.
ongefilterd verslag van wat hem
in de EersteW~reldoorlog is over-

~ .

komen. Als hi j al door pacifisme
is aangeraakt . is dat een menselil
ke, praktisch e grondhou ding,
niet zozeer een pol itieke. Zijn
oorlogse rvaringen verdiepen Bar
thas' afkeer van geweld, maar dat
is aannemelijk voor wie leest hoe
kil de Franse legerlelding met zijn
manschappe n omging.

De Eerste w ereldeerle g was
vooral een nachtmerrie voor de
soldaat, aan beide zijden van het
front. Barthas voegt daaraan toe
dat van kameraadschap in de
leepgraven niet alti jd sprake was.
Zijn medes lachtoffers bli jven
mensen, met hun hebbelijkhe
den en onh ebbelijkh eden. die e n
der vuur collectiefontmenselijk
ten'.

Barthas' werk is vooral een J<,.
cument humain . Hij heeft niet de
bedoeling gehad een anti-oor
logsboek te schrijven. Ook doet
hij geen poging de samenhang
der dingen te doorgronden. De·
sondanks blijkt uit zijn beek dat
het een wonder is dat het Franse
leger stand heeft weten te houden
met een zo incompetente, gevoet
loze legerleiding die insubordina
tie en muiterij als het ware uitlok .
te.

Ondanks de monotonie van
het leven in de loopgraaf is zijn
boek boeiende lectu ur, géén ltte- C
ratuur. Maar dat hoeft ook niet.

Ton Olde Mon nikhof ..
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