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• Franse Infanter ie trekt op In een verpulverd landschap van de Artols. • Met een gasmasker op In de loopgraaf. Gifgas was een nieuw dodelijk wa pen In de Eerste Werel doorlog•

Reisgids naar de
grote slachting

door grote sch rijvers nis Tho 
ma s Ma nn met enthousiasme
werd begroot.

De Engelse dichter Rupert
Brooke zette bijvoorbeeld de
volgen de regels op papier :

Wees sterk en moedig
wa nt de Heer uw God is met u

waarheen u ook gaat.

door THEO GERRITSE

, AMSTERDAM - Ze werden in die verschrikkel ijke
oorlogsja ren 1914-1918 bij duizenden uitgedeeld door
liet Nationaal Bijbelgenootschap van Schotland, klei
ne bundeltjes met Gods Woord (Nieuwe Testamen t).
Aan jonge Britse soldaten die naar de slagvelden van
Noord-Fra nkrijk werden gestuurd. Ook bovenge
noemde extra bemoediging op het schutblad van dit
bundeltje kon niet voorkomen dat velen van hen kan s
loos te n onder gingen, in de modder en in het granaa t
vuur van de inferno's aa n de Somme en bij Verdun.

In het mid den van de jaren front. Deze week verachijnt '
zeventig komt de Amsterdam - hun Vele/en van Weleer, reisgids
se criminologe Chrisje Broots naar de Eerste Wenldoorlov _
bij toeval in het bezit van zo'n Chrisje en "Kees Bra nt a nu In
boekj e. Een onooglijk cxe m- hun woonboot in Amsterdam
pleur, muu r - zo merkt ze op Noord : " We moeten toegeven,
- achter de naa m van de toen - dat deze hobby wat uit de hand
malige eigenaar. korpo raal G. is gelopen,"
Nicol gaan de verschrikkingen De 'Grote Oorlog', zoa ls de
van Eerste Wereldoorlog periode 1914-'18 ook wel word t
sch uil. ..Als je goed kijkt. zie je genoe md. was berucht om zijn
dat die Nicol met de eerste be- vaak zin loze rnas sa slac htin
zitt er was. Daaronder hee ft gen. Hond erdduizenden men
een a nde re naam ges taa n. se nlevens werden geofferd
Waarschijnlij k van iemand die voor een halve kilometer ter
is gosneuvcld." reinwinst. Vier miljoen doden

Met dit boekje is de bela ng- en bijna t ien miljoen gewonden
ste lling gewekt von Chrisje was uiteindelijk het droeve re
Bra nt s (versterkt door een sulta at , Geen wonde r, dat het
deels Engelse opvoeding) en landschap in Vlaanderen en
ha ar echtgenoot Kees voor wat Noord -Frankrijk - zoals het
zich afspeelde in Noor d-F rank- echt paar Brants in zijn reis
rijk. Als 'hobby' maken zij in gids opmerkt - nog duidelijk
vaka nties uitstapj es naar de de littekens van dest ijd s ver 
loopgra ven, de bomkraters, de toond. Een strook van ten
militaire begra a fplaatsen en hoogste 40 kilometer breed
musea lan gs het toe nmalige waar soms tientallen jaren

geen boom wilde groeien en de
vergiftigde gro nd ongeschikt
was voor de la nd bouw.

- Vanwaar deze belangstel
lin g voor deze morbide plekken ,
waar nog a/lijd de (lood re
geert?

Chrisje Bra nts: ..De dood op
zichzelf heeft niet onze belang
stelli ng. We zij n gefascineerd
door de vraag hoc de me nse n in
da t gebied en hu n kind eren de
ze periode psychologisch heb
ben over leefd. Hele dorpen zijn
indertijd door ka nonnenvuu r .
verpulverd, van de were ld ge
vaagd."

De Eers te Wereldoorlog is
aan ons land voorbijgegaan en
daardoo r is de belangstelling
voor deze pe riode ver achter
gebleven bij die voor de jare n
1940.'45. In de landen die bij
de oorlog waren betrokken was
dat wel an de rs . Grote schrij 
vers hebben zich bezig gehou
den met het leed op de s lagvel 
den . Dat begon a l bij het uit 
breken van de oorlog , die zelfs

• Kees en Chri sJe Brants: " Een ui t de hand ge lopen hobby."
FOTO PAULBERGEN

NU, God zij dank , d ie ons Zijn
uur heeft gegevell

Eli ollze jeugd gegrepen heeft
en uil de slaap heeft doen
ontuiaken ...

Mei sterke hand, helder oog,

uerscherpte krach t
Wellden unj ons als zwemmers

die in louternd water sprin
gen.

Ook de Duitsers , die in En 
gela nd hun groots te vijand za
gen. hadden hu n honderden
oorlogepoëten. Zo dichtte
Ernst Liasauor de popul airste
regels van de ee rs te maanden :

Wat deert ons Rus ofFran soos
S chot om schot, stoot om stoot
Wij zijn verenigd in liefde en

haat .
Er is een vijand om wie het ons

gaol
Engeland.

Chrisje en politico loog Kees
Brants staa n er in hun reisgids
uitvoeri g hij st il. Velden van
Weleer is een prachtig bock ge
worden, veel meer da n een
reisgids. Informati e over mu 
sea, monumenten , loopgraven
en oorlogscuriosn wordt knap
ge lardeerd met de (bijna mis
dadige) krijgsgeschiedenis vnn
destijds. De tac tiek van de

Dui tse krijgsheer Fa lkenhayn
om de Franse tegen stander te
loten 'verblu tc n', via voor het
oorlogsverlcop zinlo ze massa 
slachtingen bij Verdun, de 've r
maledijde' Chemins de Dames,
en de bloedbaden aa n de
oevers vnn de Som me.

Aan de hand van beschrij
vingen van meer of minder po
etisch getalenteerde ooggetui
gen neem t het echtpaar de le
zer van zjj n reisgids bij de
ha nd de loopgraaf in . Duar was
de ste mming van euforie a ls
sne l omgeslagen in wanhoop:

,
Ver weg van leper wil ik zijn
Waar de Duitse sluipschutters

me niet kunnen raken
m ijn schuilplaats is vochtig
mijn voeten zijn koud
wachtend op de granaten,

die me doen inslapen.

In 1984 kregen de plann en
om Velden van Weleer te schrij
ven vas te vormen. Het echt 
paar reisde regelmatig voor on
derzoek naar de slagvelden.
Steeds deden ze een stukje van
het front. Kees Brn nt : " Een
keer hebb en we in t ien dagen
het hele gebied afgereisd . Toen
kond en we ook echt geen loop
graaf of bomkrater meer zien ."
Daa rna zijn ze 'a ls gekken
gaan leze n , steeds in de anç-st
dat een an der hen mogelijk
voor zou zijn bij dit project. Het
feitelijke sch rijven duurde
s lechts een jaar, wa arbij Chris
je zich voora l met het verleden
bezig hield.

Het echtpaar beschrijft
evenwel ook uitgebreid de he
de ndaagse situatie lan gs het

voormalige front . De tal loze
beç-raafplaatsen waar de tien
duizenden witte krui zen en
grafstenen de geallieerde do
den markeren in het golvende
land. De overwonnen Duitsers
mochten van de a r roga nte
overwinn aars hun doden niee
met witte zerken herdenken.
Hun massagraven in Noord
Frankrijk word en daarom
vaak met zwa rtmeta len krut-'
zen aa nge duid.

Nog steeds trekken de slag
velden veel toeri sten uit de be
trokken la nden. Zo komen de
Engelsen jaarlijk s massa al
na ar Ieper om er hu n doden te
herdenken . Overal wordt de
he rinneri ng aan de slac hti n
gen levend gehouden. Tot in
extrema: zo heeft een restau 
ra nt houd er in Essingny -Le
Gra nd in zijn achte rtuin voor
zijn gasten zelfs een loopgraaf
nagebouwd.

Kees Brn nts: " Na driekw art
eeuw vraagjeje a f, hoe lang de
herinnering aan de Eerste We·
reldoorlog da ar levend blijft.
Niet zozeer door dat door gra
naten zo omgeploegde la nd ,
maar door die talloze monu
menten en erevelden. Nog al
tijd word en de graven van de
gesneuvelde Amerikanen iede
re week gewassen. Volgen s mij
za l dat eerbetoon nog honder
den jaren blijven voortgaan."

Ve lden va n wel eer. Reis
gids naur d e Eerste Wereld·
oorlog, door Ch r isje e n
Kees Brnnts, Uit gave
Nijgh & Van Ditmur, 320 pa
gina's , J 45.
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