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Het Oostenrijkse offensief tegen de
Russen in Galicië liep ook uit op een
catastrofe. Alleen snel ingrijpen van
de Duitsers voorkwam daar in de eer-
ste oorlogsmaanden de totale ineen-
storting van het front. De Duitsers zelf
waren wel succesvol in hun strijd te-
gen de troepen van tsaar Nicolaas II.
Bij Tannenberg werd een grote Russi-
sche legermacht omsingeld en vernie-
tigd. Omdat het zwaartepunt van de
Duitse krachtsinspanningen in het
westen lag, hadden de Duitse aan-
voerders aan het oostfront echter on-
voldoende manschappen om hun suc-
cessen uit te buiten.

Noemenswaardige versterking
werd niet gestuurd, omdat de Duit-

sers in Frankrijk en België geen man
konden missen. De opmars richting
Parijs was in de loop van augustus tot
stilstand gekomen. De strijdplannen
die voor de oorlog perfect leken, scho-
ten tekort. Bevelhebbers van verschil-
lende eenheden werkten onvoldoen-
de samen, de aanvoer van mannen en
materieel naar het front stokte, en de
verliezen waren hoger dan verwacht.
Dat gold overigens niet alleen voor de
strijd in Frankrijk. Ook in Midden- en
Oost-Europa kwam weinig terecht van
de scenario’s die voor de oorlog bij oe-
feningen nog hadden gezorgd voor
glansrijke overwinningen.

Hastings geselt de verantwoordelij-
ke generaals onverbiddelijk voor hun
falen. Hij is streng voor de Duitse staf-

chef Moltke, die eerst jarenlang aan-
drong op een oorlog en veranderde in
een onzekere klungelaar toen die een-
maal begonnen was, en nog strenger
voor Moltke’s Oostenrijkse collega
Conrad von Hötzendorf, een oorlogs-
hitser die verbijsterend incompetent
bleek in het leiden van een gewapend
conflic t.

Over Joseph Joffre, de Franse bevel-
hebber, oordeelt Hastings iets milder.
Joffre zette in augustus 1914 een ab-
surd aanvalsplan in werking, dat leid-
de tot grote verliezen. Soms gekleed
in dezelfde rode pantalons als in de
Frans-Duitse oorlog van 1870 trokken
zijn soldaten in gesloten formatie rich-
ting goed bewapende Duitse troepen.
Het resultaat was een slachting. De
bloedigste dag aan het westelijk front
van de gehele oorlog was 22 augustus
1914, toen aan Franse zijde tussen Na-
men en Verdun 27.000 doden vielen.

Joffre rehabiliteerde zich in de ogen
van Hastings enigszins toen hij de Duit-
se opmars voor de poorten van Parijs
tot staan wist te brengen. Koppig en
koel reorganiseerde hij begin septem-
ber zijn leger en dreef de aanvallers te-
rug van de Marne naar de Aisne.

Bijzonder hard, en soms ronduit
neerbuigend, is Hastings’ o o rde e l
over John French, de bevelhebber van
de British Expeditionary Force (BEF),
de Britse troepen in Frankrijk en Bel-
gië. De ongelukkige veldmaarschalk
wordt nooit zonder vileine adjectie-
ven ten tonele gevoerd. Hij reageerde,
aldus Hastings, als een kip zonder kop
op het aanvankelijke succes van de
Duitse opmars. French zag het niet
meer zitten en wist niet hoe snel hij de
restanten van zijn legermacht moest
terugtrekken, liefst naar de kust. Pas
bij Ieper groef de BEF zich in, om de
laatste wanhopige Duitse pogingen te
weerstaan een doorbraak te forceren.

Hastings behandeling van French’

optreden is exemplarisch voor de ma-
nier waarop hij geschiedenis schrijft.
Het is voor hem niet voldoende de fei-
ten te presenteren en de lezer zijn
conclusies te laten trekken. Hij zegt
wat er niet deugt, en hoe het beter
had gemoeten. Critici hebben zich
hierom in het verleden wel eens vro-
lijk gemaakt. Als Max Hastings achter
de kaartentafel had gestaan, mee-
smuilden ze, was de verloren veldslag
ongetwijfeld wél gewonnen.

Zo onbescheiden is Hastings in C a-
t a s t ro ph e niet. Toen de oorlog een-
maal was losgebarsten, waren de lei-
ders – politiek en militair – ove r ge l e -
verd aan krachten die groter waren
dan zij konden bedwingen. Ook een
betere stafchef dan Moltke had het
Duitse aanvalsplan waarschijnlijk niet
tot een goed einde gebracht. En in het
oosten hadden de Duitsers eenvoudig
te weinig manschappen om de Russen
de genadeslag te geven. Voordat het
tot een doorbraak kon komen – in 1917
en 1918 – moest er eerst nog heel veel
gestorven worden, concludeert Has-
tings berustend.

„Dear old mum, Pa had

gelijk toen hij zei dat ik

terug naar de hel ging”,

zo begint de Britse offi-

cier Monty de met pot-

lood geschreven brief

van 24 september 1917

aan zijn moeder. De brief,

in facsimile, is een van

de vele losse brieven,

marsorders, instructies,

affiches en landkaarten die zijn gevoegd bij het

schitterende platenboek 1914-1918 De Eerste We-
reldoorlog herdacht (Lido/WPG, € 49,90). De Brit-

se historicus Gary Sheffield heeft het rijke materiaal

van deskundig commentaar voorzien.

Als Max Hastings achter de
kaartentafel had gestaan was
de veldslag wél gewonnen
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Duitse soldaten in een huis in Oost-Pruisen, augustus 1914, met onder: een Duits affiche met de eerste resultaten aan het westfront, 1914 en boven: Franse instructies over de herkennigstekens van de ver-

schillende legers, 1914. De beelden zijn afkomstig uit 1914-1918. De Eerste Wereldoorlog herdacht.
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Door onze correspondent
Guus Valk

D
e neus, die ellendige
neus, daar droomt ze
nog van. De eerste keer
dat Janet Hamlin en
Khalid Sheikh Moham-
med elkaars pad kruis-

ten, ging het over de neus van de be-
kendste gevangene van Guantánamo
Bay. Het was april 2008. Voor het
eerst sinds zijn arrestatie zou Khalid
Sheikh Mohammed, het vermeende
brein achter de aanslagen van 11 sep-
tember 2001, aan de wereld getoond
worden. De tekeningen van recht-
banktekenaar Janet Hamlin, die nu
zijn gebundeld, waren de ogen van de
wereld. Ze mocht hem tijdens zijn
voorgeleiding tekenen; camera’s zijn
in de ultrageheime militaire recht-
bank van de omstreden terreurgevan-
genis niet toegestaan.

Toen KSM, zoals hij meestal ge-
noemd wordt, de rechtbank binnen-
liep, keek hij haar aan en poseerde
een paar minuten voor haar. Een klei-
ne man, een stofbril op het hoofd, een
woeste baard. Hamlin moest opschie-
ten. CNN wilde haar tekening meteen
op televisie laten zien. Ze ging tijdens
de eerste schorsing op zoek naar een
fax. Toen Hamlin terugliep, zag ze
achter het glas van de publieke tribu-
ne dat KSM woedend was. Hij praatte
driftig, en sloeg met de rug van zijn
hand op haar tekening. Zijn advocaat
kwam naar Hamlin toe. „Hij is kwaad
over de neus”, zei hij. „Veel te groot.”

„Het is mijn tekening”, zei Hamlin.
„Niet helemaal”, antwoordde de

advocaat, en hij liet haar het regle-
ment van orde zien. Verdachten mo-
gen in het militaire tribunaal van Gu-
antánamo Bay bezwaar maken tegen
de manier waarop ze afgebeeld wor-
den. Hamlin moest de neus uitgum-
men en opnieuw tekenen, nu veel
kleiner. „Ik geef toe”, zegt ze, „het was
inderdaad geen beste neus. KSM wist
dat dit beeld de wereld over zou gaan,
en wilde er goed uitzien.”

In vijf jaar tijd groeide op de meest
ongebruikelijke plek ter wereld een in-
tieme relatie tussen Janet Hamlin en
Khalid Sheikh Mohammed. Hamlin,
een zacht pratende veertiger, maakte
de aanslagen van 11 september 2001
mee. KSM wordt gezien als het brein
achter die aanslagen. Het is een relatie
zonder fysiek contact, ze hadden al-
leen op de eerste dag oogcontact, maar
voor Hamlin voelt het als een huwelijk.
Ze weten veel van elkaar, voelen el-
kaars nabijheid, en hebben elkaar no-
dig. KSM weet dat Hamlin zijn enige
kans is om het publiek buiten de rechts-
zaal te bereiken. Hamlin werd wereld-
beroemd door haar KSM-tekeningen.

Hamlins werk vanaf ‘G i t m o’ is ge-
bundeld in het boek Sketching Guan-
t á n a m o, dat in oktober uitkwam. De
New Yorkse volgt als enige rechtbank-
tekenaar voor onder meer persbu-
reau Reuters het militaire tribunaal op
Guantánamo Bay tegen vijf mannen
die ervan worden verdacht ‘9/1 1’ te
hebben beraamd. Het is een langdurig
proces, waarvan de inhoudelijke be-
handeling nog zeker een jaar op zich
zal laten wachten.

Ze reisde voor het eerst naar Guan-
tánamo Bay in april 2006, toen de eer-
ste terreurverdachten op de omstre-
den basis voorgeleid werden voor een
militaire rechtbank. Sindsdien heeft
ze er honderden uren doorgebracht.
„Een rechtbank is een boeiende plek.
Alles verloopt ordelijk en procedu-
reel, maar daaronder kolken de emo-
ties. Een klein handgebaar kan heel
onthullend zijn. Daar probeer ik op te
l e t te n . ”

Janet Hamlin moet haar werk onder
moeilijke omstandigheden doen. Ze
zit achter dubbeldik glas, op een af-
stand van twintig meter. Haar verre-
kijker werd onlangs „om veiligheids-
re de n e n” afgepakt. Geluid komt met
veertig seconden vertraging binnen,
zodat ze plotselinge ophef in de zaal
niet kan volgen. Wat Hamlin tekent,
moet ze voorleggen aan een militaire
censor. Zijn oordeel is hard: tekenin-
gen waarop een deur te zien is, keurt
hij af. Ook mag ze geen bewakers teke-
nen. Pas na lang zeuren mocht ze ge-
zichten afbeelden. Het geeft haar
vroege Guantánamo-werk, vol wazige
gezichten, een zombie-achtige sfeer.

Dwarrelend papier

Hamlin tekende aanvankelijk de zit-
tingen tegen Salim Hamdan, de chauf-
feur van Osama bin Laden, en Omar
Khadr, die als 15-jarige in 2001 werd
vastgezet op Guantánamo Bay. In
2008 werd de grootste vangst van de
‘War on Terror’ voorgeleid: Khalid
Sheikh Mohammed, de Pakistaan die
had toegegeven achter ‘9/1 1’ en talloze
andere complotten te zitten. Ook zou
hij eigenhandig de journalist Daniel
Pearl hebben onthoofd.

Hamlin zag op tegen deze klus. Ze
maakte ‘11 september’ van nabij mee.
„Toen het tweede vliegtuig insloeg,
trilde mijn appartement. De geur kan
ik me nog altijd voor de geest halen.
Op mijn balkon dwarrelde het papier
neer uit het instortende World Trade
Center. Het was een medisch dossier
van een medewerker van Cantor Fitz-
gerald [een financieel bedrijf dat 658
werknemers verloor, red.].”

Ze heeft het papier altijd bewaard.
„Ik begreep niet hoe papier kon over-
leven, en de mensen in het WTC niet.
Ik zag het ook als iets hoopvols: papier
is minder vergankelijk dan een mens.
Daaraan dacht ik terug toen ik het
aanbod kreeg de terreurverdachten
van Guantánamo Bay te tekenen. Ik
wil recht doen aan de geschiedenis,
hoe lastig ik het ook vond KSM in de
ogen te kijken.”

Tijdens de zittingen raakte ze geob-
sedeerd door KSM. Hij is het middel-
punt van de meeste tekeningen. Ham-
lin heeft hem zien veranderen. „Zijn
hele verschijning is een statement ge-
worden. Hij heeft zijn baard rood ge-
verfd met pap van gestampte bessen.
Hij draagt een camouflagejack. Ook
zijn gedrag is steeds theatraler. Hij is
heel actief, en heeft een boeiende ma-
nier van met zijn handen praten. Hij
wenkt mensen naar zich toe, alsof hij
de leider in de rechtbank is.”

Hamlin is de enige die hem kan af-
beelden. Als terrorisme ook gaat om
de boodschap, dan heeft hij Hamlin
dus nodig, weet ze. Voelt ze zich ge-
bruikt? Ze denkt lang na. „Weet je,
hier worstel ik mee. Hij is slim, veel in-
telligenter dan de meeste mensen
denken, en theatraal. Hij wil deze
zaak gebruiken om zichzelf aan de we-
reld te laten zien, voordat hij waar-
schijnlijk de doodstraf krijgt. Hij is
manipulatief, en gebruikt me. Maar
de keuze om zich zo uit te dossen, is
ook deel van wie hij is. Ik probeer hem
daarin recht te doen.”

Misschien, zegt ze, „doet hij het al-
lemaal voor mij. Hij weet altijd dat ik
er zit, zonder me aan te kijken. Ik weet
van zijn advocaat dat hij al mijn teke-
ningen wil zien. Hij is kennelijk tevre-
den, want ik heb behalve de eerste
keer nooit meer een klacht gehad.”

Janet Hamlin, Karen Greenberg, Carol
Rosenberg: Sketching Guantanamo:
Court Sketches of the Military Tribu-
nals, 996-2012. Fantagraphics, 176 blz,
€2 8 ,9 9.

R e ch t b a n k sch e t s e n

Tekenaar Janet Hamlin maakte de aanslagen in New York op 11

september 2001 van dichtbij mee. Sinds 2006 mocht ze als enige

de terreurverdachten in de rechtbank van Guantánamo Bay

tekenen. Een intieme relatie, gescheiden door dubbeldik glas.

Recht in de ogen:
het brein van ‘9/1 1’

GUANTÁNAMO BAY

Deze week drie mannen vrijgelaten, nog 155 zitten er vast

De Amerikaanse regering
blijft streven naar de slui-
ting van de omstreden ge-
vangenis op Guantánamo
Bay, verzekerde president
Obama afgelopen jaar. On-
der meer door verzet in het
Congres heeft hij zijn cam-
pagnebelofte uit 2008 om

de gevangenis binnen een
jaar te sluiten, niet kunnen
n a ko m e n .
Van de 779 mannen die
vooral in de eerste jaren na
9/11 naar het gevangen-
kamp op Cuba zijn ge-
bracht, zijn de meesten in
de loop der jaren vrijgela-

ten. Nog altijd zitten er 155
mannen vast. De helft van
hen kan in beginsel worden
vrijgelaten, als een land ge-
vonden wordt dat hen kan
en wil opnemen. Het afgelo-
pen jaar zijn er 11 vrijgela-
ten: zo zijnin december
twee Algerijnse gevange-

nen tegen hun zin naar Al-
gerije gestuurd, en drie Chi-
nese Oeigoeren met hun in-
stemming naar Slowakije.
Tegen een kleine harde
kern, waartoe Khalid Sheik
Mohammed als brein van
9/11 wordt gerekend, wor-
den processen gevoerd.

Khalid Sheikh Mohammed getekend door Janet Hamlin (boven), en foto van de handen van Hamlin terwijl ze KSM tekent.
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