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Het Belgisch Rijksarchief droeg met haar reeks Studies over de Eerste Wereldoorlog in 2005 bij tot 
de vloedgolf van nieuwe publicaties over de Eerste Wereldoorlog. Maar liefst drie nieuwe studies 
werden binnen deze reeks gepubliceerd. Studie nr. 11, de akten van het in 2003 gehouden 
colloquium Une guerre totale? La Belgique dans la Première Guerre Mondiale. Nouvelle 
tendances de la recherche historique werden in het vorige nummer van dit blad gerecenseerd.  Dit 
kwartaal is het de beurt aan de volgende bijdrage in de rij namelijk Des hommes en guerre. Les 
soldats belges entre ténacité et désillusion 1914 – 1918 van Bruno Benvindo, doctorandus aan de 
ULB. De meest recente studie in de reeks, La mémoire d'une “Ville Martyre” door Olivier 
Standaert, zal nog aan bod komen.  
Des hommes en guerre is de in 2002 verdedigde licentiaatsverhandeling van Bruno Benvindo 
waarin de volharding van de frontsoldaten centraal staat. Vanuit zijn eigen hedendaagse verbazing 
over onder andere de brutaliteit van het geweld, de lengte van het conflict of de 
levensomstandigheden aan het front, stelt Benvindo zich kortweg de vraag hoe soldaten de Eerste 
wereldoorlog hebben uitgehouden.  
De auteur begint zijn studie met een kort literatuuroverzicht. Het is voor jonge historici, als Bevindo 
en mijzelf, altijd verwonderlijk over hoeveel onderwerpen reeds geschreven is. Vaak wekt het 
ontbreken van bepaald onderzoek echter nog meer verbazing. Het valt Benvindo dan ook op dat het 
Belgische front nog maar weinig onderzoek heeft voortgebracht en dat binnen de beperkte 
bestaande literatuur het menselijke element bijna helemaal afwezig is. Deze leemte probeert 
Benvindo op te vullen. Daartoe maakte hij een ruime selectie van officiële en vooral persoonlijke 
bronnen. Door notitieboekjes en brieven van frontsoldaten met de nodige historische kritiek te 
benaderen, hoopt de auteur een geschiedenis “par le bas” te schrijven.  
In het eerste deel van zijn studie, Cerner, bespreekt Benvindo hoe soldaten de oorlog beleefden. 
Door verschillende condities die de ervaringen van de soldaten hebben beïnvloed, zoals honger, 
dorst en ziekte in de loopgraven, de verwijdering van de familie en de bezetting, te behandelen, 
maakt de auteur concreet wat volharding voor de soldaten ingehouden moet hebben. Via de bronnen 
laat de auteur de soldaten over al deze onderwerpen zelf aan het woord. Het is deze werkwijze die 
Benvindo’s studie interessant om lezen maakt. De door hem geselecteerde getuigenissen brengen 
daarenboven zelf nieuwe onderwerpen aan. Zo blijkt dat psychische aandoeningen onder Belgische 
soldaten ernstige maar door de historiografie genegeerde fenomenen waren. De auteur concludeert 
in zijn eerste deel dat het welbekende enthousiasme voor de oorlog afnam maar stelt dat dat niet 
betekende dat ook de volharding verminderde, in tegendeel. Volharding blijkt het centrale element 
in de oorlogservaringen geweest te zijn.   
In het volgende deel van zijn studie, Comprendre, probeert Benvindo te achterhalen hoe, al de door 
hem besproken condities in acht genomen, soldaten het onsteunbare bleven steunen. Wederom aan 
de hand van persoonlijke bronnen gaat de auteur na in hoeverre onder meer patriotisme, 
mannelijkheid en geloof voedingsbodems van volharding waren. De auteur trekt in dit deel 
interessante conclusies. Zo benoemt hij het belgische patriotisme als een defensief patriotisme met 
als belangrijkste component de haat tegenover Duitsland, het duitse volk en haar cultuur en wijst hij 
erop dat de officiële propaganda slechts de zelf-mobilisatie van de soldaten ondersteunde. Verder 
maakt Benvindo uit brieven op dat de Belgische soldaat, ondanks zijn afwezigheid, het gezinshoofd 
bleef. Deze conclusie verdiende echter nuance door ze te contrasteren met de ervaringen van 
vrouwen aan het thuisfront. Benvindo’s besluiten omtrent geloof zijn dan weer vrijblijvend. Men 



mag echter niet vergeten dat het hier de publicatie van een licentiaatsthesis betreft. De onderzoeker 
was dus beperkt in tijd en middelen.  
Een ander punt van kritiek kan echter niet met dit laatste argument afgedaan worden. Benvindo 
vertaalt stelselmatig bronnen uit het Nederlands naar het Frans zonder dit te vermelden in de 
voetnoten. Een annotatie bij elke vertaalde bron lijkt mij een noodzakelijke voorwaarde voor een 
wetenschappelijke publicatie.  
Wanneer ik Benvindo’s studie aan het lezen was, kwam ik in The New York Times een artikel tegen 
dat handelde over een onderzoek naar een vuurgevecht tussen Amerikaanse en Duitse soldaten in 
1918.1 Een Amerikaanse soldaat, korporaal York, verdiende in dit vuurgevecht de Congressional 
Medal of Honor en werd een mythe. Het relaas van het vuurgevecht wordt nu echter gecontesteerd. 
Aan de hand van GPS en computer programma’s probeert men de exacte locatie van dit eigenlijke 
non-evenement te achterhalen. Het krantenartikel komt tot de slotsom dat de Eerste Wereldoorlog 
en het gesofisticeerde onderzoek veel bijbrengt omtrent heldenverering en mythevorming. 
Benvindo’s studie, weliswaar uitgevoerd met minder state-of-the-art onderzoekstechnieken, leert 
echter veel meer over de motivaties van gewone soldaten en de mythes van glorieuze oorlogen. 
Benvindo’s archiefonderzoek is dan ook bewonderingswaardig en geldt als voorbeeld voor verder 
onderzoek. Ook de door het Rijksarchief in 2006 begonnen catalogisering van Belgische bronnen 
omtrent de Eerste Wereldoorlog zal bijdragen tot de noodzakelijk uitbreiding in België van studies 
over de Eerste Wereldoorlog. 
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