
r

En van oproer gesproken. De uiwoering
van Strawinsky's balletmuziek Sacre du

Printemps was al helemaal rumoerig en er

werd zeker niet alleen uit enthousiasme

gejuicht. Maar het was niet daarom dat

volgens Modris Eksteins, schrijver van het

boek futes of Spring, de (foutieve) Engelse

titel van Strawinsky's werk, de Eerste

Wereldoorlog met die opvoering was

begonnen. De wilde ritmes, de enorme

uitbarstingen van wat volgens velen toen-

Omslag uan de uertaling uon Rites of Spríng uan

M odris Ekstei ns. Onder : I gor Strawinskg

ffiver {ryiet} dmffir de mffir$ mg
g€trffi3q$cem Kr€$rx€r:
Toals de Eerste Wereldoorlog met één machtige zwaai een deken van de

sch i lde rku n st e n m uziel< getrol<ke n zou h e bbe n, zo wordt oo l< vaal< gezegd

dat dóór de Eerste Wereldoorlog de 'l<aaft van Eu ropa' sterl< is veranderd.

De landen die de oorlog hadden verloren - grootmachten als het tsaren-

rijl< Rusland, het l<eizerrijl< Duitsland, de dubbelmonarchie Oostenrijl<-

Hongarije en het 'enverpasjitische' Ottomaanse Rijk moesten immers de

nod i ge ge bied sde le n afstaan. Ste rl<e r: zeÍfs overwi n naar G root- B rittan n ië

raal<te door de oorlog het overgrote deel van lerland l<wijt. Vraagtel<ens

zijn echter, evenals bij de schiÍder- en muziel<l<unst, op hun plaats.

Leo uan Bergen

ada vond zijn oorsprong bij de

Franse fu turistische schilder Marcel

Duchamps in r9r3, dus reeds in hetjaar
voorafgaand aan de oorlog, toen hij het

Fietswiel op een Taboeret als kunstwerk
presenteerde. Het was het gevolg van de

vraag: 'I(an iemand werken maken, die
geen kunstwerken zijn?' En weliswaar

ontstond de beweging zelf midden in de

oorlog, in 1916, maar wel in het Zwitserse

Zirich, in een land dus dat buiten de

oorlog stond, met verwante uitingen in de

Verenigde Staten, ook een land dat, althans

toen nog, niet belligerentwas. De vraag

is dus gerechwaardigd ofde beweging

wel door de oorlog ontstond. Was het niet
veeleer zo dat zij door de oorlog wereldwijd

aanhangers kreeg?

Iets soortgelijks kan worden gezegd van

de muziek. Hetwas op muziekgebied dat

de revolutie, die afrekende met de erfenis

van mensen als Gustav Mat{er en Arrton

Bruckner, wellicht het grootst was. Ener-

zijds waren er de heidense, opzwepende

ritmes van Igor Strawinsky, die overigens

door de voorafgaande composities yan

Modeste Moussorgsy en diens vrienden

van the mighty fistful niet helemaal uit de

lucht kwamen vallen. Anderzijds was er

de seriële muziek van Arnold Schoenberg

en diens leerlingen Alban Berg en Anton
Webern, maar die kan ook een voortzetting
van een met Beethovens Eroica begonnen

traditie van meer en meer dissonanten

worden genoemd, dan een regelrechte

breuk.

De seriële muziek wordt door velen met
het Interbellum in samenhang gebracht.

Maar, ofschoon zijn partituren ook daar-

voor al vaak vergeven waren van nootcom-

binaties die zí1n Weense stadgenoten tot
waanzrn dreven, ook bij Schoenberg geldt
dat hét keerpunt in diens muzikale leven

al in rgo8, dus reeds jaren vóór de oorlog,
plaatshad. Toen compone erde hij zijn
nveede strijkkwartet, waarvan de uiwoe-
ring tot nog meer oproer leidde dan bij
veel van zijnvorigewerken al het geval was

geweest. Het was toen, dat de tonaliteit
geheel werd verlaten. Met de oorlog had

dat dus niets van doen.
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tertijd - en ook nu nog steeds, een lot dat

Schoenberg deelt - weinig anders dan

teringherrie kon worden genoemd. Zij

hadden een voorbeschouwing gegeven

van de uitbarstingen die zouden komen.

Maar die uiwoering had allesbehalve plaats

ergens eind juni r9r4. Strawinsky voltooide

het stuk in maart r9r3 en de uitvoering
had reeds twee maanden later plaats, ofi.vel

anderhalfjaar voor aanvang van de oorlog,

toen nog nauwelijks iemand die oorlog
zag aankomen, laat staan de hel waarin die

zou ontaarden. De critici spraken letterlijk
van 'De slachting van het Íommelvlies',
zoals de oorlog van r9r4-rgr8 een slach-

ting zou worden, door het aanhoudende

gebulder der kanonnen inclusiefdie van

het trommelvlies. Maar die kritiek op de

oorlogsherrie kwam pas lang na de oorlog
en zou eeuwigheidswaarde krijgen, terwijl
de kritiek op de Sacre meteen kwam en al

snel verstomde. Reeds de derde uiwoering
ervan was een groot succes en al begin

rgr4 werd Strawinsky's naam met groot

respect in de mond genomen. Van enige

grensverlegging dóór de oorlog was met

andere woorden geen sprake.

De landsgrenzen
Hoe zit dat nu met de landsgrenzen? De

gÍenzen waar"voor paspoorten worden

ontworpen en vervaist en waarvoor de

douane in het leven is geroepen. De eerste

vraag die daarbij moet worden gesteld, is

ofdie geografische grenzen na de oorlog

anders lagen dan ervoor? Het antwoord

daarop is simpel. Dat antwoord is 'ja'.
Iedereen die kijkt naar een plaatje van

Europa van rgr4 en dat dan vergelijkt met

een van rgtg zal tot die conclusie komen.

Een veel belangrijkere vraag is echter of
die grenzen ook veranderd zijn louter en

alleen dóór de oorlog. In hoeverre ziin

de grenzen veranderd als gevolg van die

enorme uitbarsting van ongelimiteerd

geweld die tussen augustus r9r4 en

november r9r8 de wereld in ziin greep

hield.

Op het eerste gezicht lijkt het volkomen

duidelijk. Er zijn immers gigantische

verschillen aan te wijzen tussen de land-

kaarten vanrgr4en rgr9. En nietalleen
in Europa was dat het geval, maar ook
in het Midden-Oosten en in iets mindere

mate in Afrika. De conclusie dat dit wel

het gevolg moet zijn van de oorlog is dan

snel getrokken. En het moet gezegd: het

zou behoorlijk vreemd zrjn om te beweren

dat die oorlog daar helemaai niets mee te

maken heeft gehad. Na de oorlog moest

het verliezende Duitsland zowel in het

westen als in het Oosten gebied afstaan;

en dat ofschoon het in dat Oosten toch

eigenlijk gewonnen had met het voor de

Russen vernederende verdrag van Brest-

Litovsk in maart r9r8 als gevolg. Elzas-

Lotharingen kwam terug naar Frankrijk.

Ook werd het Rijnland gedemilitariseerd,

maar het bleef bij het Duitse Rijk en

daarbij is dus niet van een nieuwe grens

sprake. Oostenrijk-Hongarije werd een

lappendeken van verschillende staten

waardoor de hooftlstad Wenen de wereld-

stad yan een ministaát werd. Het Otto-

maanse fujk tenslotte veranderde in het

veel kleinere Turkije. Zonder de oorlog
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zouden in rgrg al die grenzen zeer zel<er

anders hebben gelopen. Maar toch:

Het Oostfront
Laten we met het Ottomaanse Rijk en het

Oostfront beginnen. Het Ottomaanse

Rijk stond al decennialang bekend als de

zieke man aan Europa's zuid-oostgrens.

De afbrokkeling en/an was dan ook al

geruime tijd voor de oorlog ingezet.

Sterker: die oorlog kan deels worden

gekenschetst als een ultieme poging van

dat Ottomaanse Rijk om te redden wat er

nog te redden viel. Bij winst zou de Balkan

met Oostenrijk-Hongarije worden verdeeld

en zou het Ottomaanse Rijk een deel van

het gebied terugkrijgen dat het in de jaren

daarvoor, overigens deels aan datzelfde

Oostenrijk-Hongarije, was kwijtgeraakt.

Het geeft aan dat het veranderen van de

grenzen in dat gebied, ook door enkele

vooraígaande Balkanoorlogen, al voor de

Eerste Wereldoorlog was ingezet en ook
zonder die oorlog zou hebben doorgezet.

Het blijft overigens de vraag of die

afspraken tussen de Centrale machten

ook werkelijkheid zouden zijn. geworden.

Het Ottomaanse Rijkwas al zwal< en de

oorlog had haar niet sterker gemaakt. Dat

zou niet anders zijn als die uiteindelijk wél

zegevierend zou zijn afgesloten. Dit heeft

uiteraard een hoog'wat, als'-gehalte, maar

het is wel vaker voorgekomen dat papieren

aíspraken alleen goed voor het aansteken

van de open haard bleken - en het kwam

ook in r9r8-r9r9 voor. Italië bijvoorbeeld

was van alles belooftl, heeft ook enorme

offers gebracht, maar kreeg daar uiteinde-

Iijk maar zeer weinig voor terug.

Het is verder nog maar de vraag of de

Balkanlanden een herverdeling van het

gebied tussen Oostenrijk-Hongarije en het

Ottomaanse Rijk zouden hebben gepikt.

Het was immers juist de ellende in dat

deel van Europa, deels overheerst door

Wenen, deels door Constantinopel en

deels zelfstandig, die de aanleidingvoor
de oorlog vormde en volgens menigeen er

ook de oorzaak van was. Mct een oïerwin-
ning van Oostenrijk-Hongarije zou die

oorzaak niet zijn weggenomen. I(ortom:

de grenzen in Oost-Europa waren al aan

het veranderen. De Eerste Wereldoorlog

was daar weer het gevolg van en heeft op

ziin beurt weer aan dat proces bijgedragen.

Welke grenzen er in r9r9 in Oost-Europa

zouden z4n geweestzonder de oorlog, is

niette zeggen. Maar de kans is groot dat

ze ook dan anders zouden hebben gelegen

dan in r9r4. En dan hebben we het nog

niet gehad over het simpele gegeven dat

het veranderen van de grenzen in Oost-

Europa een proces is dat tot op de dag

van vandaag doorgaat en dat alleen in de

I(oude-Oorlogsperiode van fikse onder-

drukking, eyen tot stilstand is gekomen.

Midden-Oosten
Een dergelijk verhaal kan ook voor het

Midden-Oosten worden afgestoken. Ook

daar worden tot op de dag van vandaag

(soms letterlijk) nieuwe muren opge-

trokken en in ieder geval waren ook de

daar gemaakte afspraken neergeschreven

op uitermate brandbaar papier, met alle tot
op heden voortdurende ellende van dien.

Natuurlijk zijn in de ioop der tijd zeker in
het Midden-Oosten de grenzen veranderd,

en het zijn veranderingen die zonder de

Eerste Wereldoorlog niet te verklaren zijn.
Maar dit had slechts deels te maken met de

krijgshandelingen in r914-r9r8 zelf. Om

die veranderingen te kunnen verklaren zal

zeker ook moeten worden gekeken naar de

gedane politieke beloftes en dan met name

naar het niet nakomen daarvan. De Duitse

militair-theoreticus Carl von Clausewitz

zei omstreeks r83o in zijn Vom I(riege dat

oorlog de voortzettingvan de politiek met

inmenging van andere middelen is. Maar

soms - en het Midden-Oosten is daar een

huiveringwekkend voorbeeld van - lijkt het

meer met de waarheid overeen te komen

om te zeggen dat politiek het voorspel - en

het naspel - van oorlog is met uitsluiting
van bepaalde middelen.

Von Clausewitz' beroemde zin wordt vaak

vergezeld door de woorden datwaarheid
het eerste slachtoffer is van oorlog. Maar

de combinatie van beide - 'voortzetting

van politiek' en 'waarheid als slachtoffer'

- betekent dat waarheid wel altijd een

voorname karaktertrek van het politieke

voorspel zor zljn geweest ofdat in ieder

geval in tijden van vrede het niet al te moei-

lijk was om die waarheid te achterhalen,

wat'waarheid' dan ook zijn moge. Dat dit
niet het geval is, is ook heden ten dage nog

steeds overduidelijk, maar ook hierbij geldt

dat in ieder geval in het politieke spel in het

Midden-Oosten tijdens en kort na de Eerste

Wereldoorlog, er weinig van te merlcen

was. ofwel: de uiteindelijke vorm van de

gtenzen aldaar was meer met resultaat van

politiek dan van de oorlog.

Westfront
Met die vraagtekens bij de betekenis van

de pure gevechtshandelingen voor het

verschuiven van de grenzen in het Midden-

Oosten, komen we bij een volgend punt.

Opvallend bij de verschuivingen van de

grenzen na de Eerste Wereldoorlog is dat

Gesneuu elde D uitse sol doten
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op de keper beschouwd die in het Westen

veel geringer in omvang zijn dan in l.ret

Oosten, terwijl toch in het Westen de

meeste strijd, de hardste strijd, de bloe-

digste strijd en de beslissende strijd is

uitgevochten. Natuurlijk: in het Oosten

hadden we Tannenberg en in de Darda-

nellen Gallipoli. Specifieke slagen die

zeer velen het leven kostten, zoals in het

algemeen de strijd in Oost-Europa direct

maar zeeÍ zeker ook indirect, miljoenen

het leven heeft gekost. Maar toch zijn de

namen van slagen in het Oosten en Zutd-

Oosten namen die zowel in opwindende

verbeelding als bloedige werkelijkhei{

wegvallen bij die van Verdun, Somme en

Ieper. Ter illustratie: de slag bij Tannen-

berg, eind augustus r9r4, staat in de lijst
van meest bloedige slagen van de oorlog

op plek ro en die te Gallipoli, rgr5, op

plek 8. De eerste vijfplaatsen zijn alle in

het bezit van het Westelijk Front, met op

plek één de laatste slag van de oorlog, het

najaarsoffensiefvan de geallieerden in rgr8

met zo'n r,8 miljoen doden, gewonden en

vermisten. Tekenend voor de bloederig-

heid van de oorlog is dat zelís die slag bij

Tannenberg nog bijna 2oo.ooo slachtoffers

eiste en die van Gallipoli zelfs 475.ooo. Eén

kanttekening moet bij dit lijstje overigens

wel worden gemaakt: de slag bij Tannen-

berg duurde slechts enkele dagen, het geal-

lieerde slotoffensief enkele maanden.

Ondanks die enorme strijd aan het Weste-

lijk fiont beperken de grensverschuivingen

zich echter, zoals gezegd, in feite tot Elzas-

Lotharingen, met dank aan het niet door-

gaan van het aístaan van Zuid-Limburg en

Zeeuws-Vlaanderen aan onze zuiderburen.

Het is echter zeer de vraag of zonder de

oorlog dat gebied wél tot in de eeuwigheid

deel van Duitsland was blijven uitmaken.

Ten eerste was zonder de voorafgaande

Frans-Duitse oorlogvan t87o-r87r het hele

gebied niet eens Duits geweest. In die zin

is er eerder sprake van een grenscorrectie

dan van een grensverandering. Bovendien

voelde een groot deel van de inwoners

ervan zich, ondanks illustere en na r9r4-

r9r8 ook beruchte namen als Hartmanns-

willerkopf, zich ook in r9r4 nog meer

Frank dan Germaan. Ook hier geldt dus:

ja, na de Eerste Wereldo orlog zijn de Duits-

Franse grenzen flink verschoven, maar

ofdie zonder de oorlog niet zouden zijn

verschoven is zeer de vraag.

En tot slot hiervan: hoe zit het dan met

Ierland? De redenatie dat Ierland door de

Eerste Wereldoorlog voor Groot-Brittannië

verloren ging, zoals onlangs nog op het

íorum First World War-studies werd

geopperd, is een typisch voorbeeld van

het denken dat als het één na het ander

komt. dat ook dóór het ander komt (of dat

gelijktijdige fenomenen, bijvoorbeeld de

oorlog en de Spaanse Griep, 'dus'wel iets

met elkaar te maken moeten hebben). Al

voor de oorlog was voor iedereen die zijn

hooftl niet in het zand stak duidelijk dat

Ierland verloren was vooÍ Groot-Brittannië.

De enige rol die de Eerste Wereldoorlog

daarbij heeft gespeeld is datwellicht het

proces van vrijmaking ietwat is versneld.

Maar hij heeft het gestart noch beslecht.

Dood en destructie
Alle nuanceringen bij het optrekken van

nieuwe grenzen ten spijt is er echter

wel degelijk een grens geslecht dan wel

verplaatst zonder dat daarbij enige nuan-
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Britse doden bii de Slag aan de Somme,

cering hoeít te worden aangebracht' De

Eerste Wereldoorlog, die door de Belgen'

Fransen en Britten nietzomaar de Grote

oorlog wordt genoemd, heeft heel wat

grenzen laten verschuiven en sommige

zelfs opgeheven. Alles welbeschouwd

echter kan de vraag ofer Iouter en alleen

dóór die oorlog nieuwe grenzen ztin

ontstaan, eigenlijk maaÍ vooÍ één soort

grens met een onomwonden 'ja'worden

Àeaotwoordt de grens van destructie, in

zowel materieel als humaan opzicht' Het

is deze grens, waarvan velen na de Napo-

Ieontische oorlogen dachten dat die voor

eens en voor altijd zou zijn bepaald, die

niet zozeer werd doorbroken of verplaatst'

maar als het ware opgetild en heel ergens

anders weer neergezet. Ofbeter nog: de

Napoleontische grens werd eenvoudigweg

genegeerd en na het einde van de strijd was

duidelijk dat er een nieuwe was ontsuan'

Alleen zou het nu niet weer een eeuw

duren voor ook die grens wederom aan

gruzelementen zoLl gaaÍl

Oat die grens van destrtrctie ruim werd

verlegd is niet vreemd als wordt bedacht

dat in r9r4 een compagnie van 3oo man

eenzelfde vuurkracht kon ontwikkelen

als de gehele, 6o.ooo man sterke krijgs-

macht van Wellington tijdens de slag

om Waterloo. De Eerste Wereldoorlog

zefte daardoor op diverse met dood en

destructie samenhangende gebieden

nieuwe standaarden, nieuwe grenzen' Vier

jaar en drie maanden lang vielen er gemid-

deld 5ooo doden per dag te betreuren' Aan

de ongeveer 9 miljoen gesneuvelden die

dat bij elkaar opleverde kunnen nog tussen

de 3o- en 4o miljoen gewonden worden

toegevoegd. Dit geeft al aan dat ook bij de

medische hulpverlening grenzen werden

verlegd, en niet zo'n klein beetje' I(ein

voorbeeld: één enkel Duits legerkorps

verbruikte maandeliiks 5o kubieke meter

gips en 5o kilometer hechtpleister'

lntact gebleven grenzen

Enkele van de toen nieuw getrokken

grenzen van de destructieve kracht van

homo sapiens zijn nog steeds intact' Het

gemiddelde sterftepercentage onder de

soldaten per slag van over de ro procent' is

bijvoorbeeld nooit verbroken' Ter vergelij-

king: in de Tweede Wereldoorlog bedroeg

dat percentage 4,5. Ook het gemiddelde

aantal gedode soldaten per vierkante meter

slagveld staat nog immer recht overeind'

zoals ook het record van het aantal doden

van één leger op één dag in één slag dat

nog steeds fier in de handen ligt van I juli

1916. Bij de zo.ooo Britse doden van die

dag moeten overigens nog zo'n ro'ooo

Duitse en Franse worden opgeteld' maar

om alleen al die zo'ooo even in perspectief

te plaatsen: tijdens de slag om El Alamein

in de TWeede Wereldoorlog, die toch ook

als bloedig bekend staat, verloren de

Britten in trvaalf dagen 13'5oo man' Let

wel: doden, gewonden en vermisten bii

elkaar. Tiidens de zogenaamde Zwarte

Week van de Boerenoorlog waren er 3ooo

doden en gewonden te betreuren geweest;

in totaal kostte de gehele Boerenoorlog

iets meer dan zo.ooo Britse soldaten het

leven als gevolg van vijandelijk vuur en

ziekte tezamen. En als we ziektes buiten
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zonoÍergoten eerste julidag ral r9l6 me::

Britse doden dan tijdens de Krimoorlog' d:

Boerenoorlog en de Koreaanse oorlog bij

elkaar.

Alweer doorbroken begrenzin gen

Maar bij al de overige grenzen van vernie-

tigingskracht duurde het helaas niet

wederom een eeuw voor zij weer werden

verplaatst. Na een kwart eeuw waren op

ieder ander denkbaar terrein nieuwe stan-

daarden gezet, wat materiële vernietiging

betreft, en met name wat het doden van de

civiele bevolking betreft' De Grote Oorlog

is de laatste oorlog geweest waarbij meer

soldaten dan civilisten direct als gevolg

van het oorlogsgeweld om het leven zijn

gekomen, maar die grens werd door

bijvoorbeeld Hiroshima en Nagasaki' maar

uiteraard ook en bovenal door de Shoah

hardhandig aan stukken gereten' In abso-

lute cijfers gemeten staat die grens nog

steeds fier overeind, maar procentueel is

ook na 1945 het aandeel burgerdoden bij

oorlogen verder toegenomen' Voor zover

bekend staat de gÍens nu op r dode soldaat

tegenover 9 dode burgers, een grens die

werd opgetrokken tijdens de oorlog in

voormaligloegoslavië' Ik ben er echter

nagenoeg zeker van dat deze grens van 90

procent in de afgelopen decennia in Afrika

al de nodige keren is doorbroken'

Slot
Zowel voor, tijdens als na de Eerste

Wereldoorlo g ziln v ele grenzeÍ gesteld'

afgebroken en opgetrokken, en dan in

zowel geografisch opzicht als in kunst

en wetenschap. Sommige worden minu-

tieus bewaakt, andere ziin juist uitermate

poreus al is het maar omdat dat de enige

manier is om ze in stand te houden' Grens'

begrenzing, afgrenzrng, het zijn woorden

die een stevige, onverzetteliike en tiidloze

indruk maken, maar in feite z\n er weinig

termen die vloeibaarder zijn dan deze' en

bijvoorbeeld de geschiedenis van de Eerste

Wereldoorlog maakt dat duidelijk' Lang

niet alle greÍzen zoals die na de Eerste

Wereldoorlo g konden worden waarge-

nomen, zijn dan ook volledig door die

oorlog verklaarbaar. Dat geldt alleen voor

d. g..nr.n uan dood en destructie' Vreemd

is dat niet. Dat is immers het waar het in

een oorlog om te doen is' Niet voor niets

luidt één van de vele definities van deze

activiteit georganiseerd, massaal geweld:

doodt ofwordt gedood, is het niet door

de vijand voor je, dan wel door de officier

achterje. !
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