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In 2014 is het 100 jaar geleden dat de  
Eerste Wereldoorlog losbarstte. 

De Grote Oorlog, zoals onze zuiderburen hem nog 
steeds noemen en zoals hij voor de Tweede  

Wereldoorlog algemeen bekendstond. 

 

Dit jaar zullen heel wat nieuwe titels over de Grote  
Oorlog verschijnen. Voor wie meer wil weten is deze 

keuzelijst een handig hulpmiddel. U vindt hier een  
overzicht van bestaande en nieuwe boeken 

 die te vinden zijn in bib Beveren. 

 

 
 

 

 

Zacht en eervol: lijden en sterven in de Grote Oorlog  
1914-1918 
Leo Van Bergen 

'Dulce et decorum est pro patria mori', schreef Horatius - zacht 
en eervol is het om voor het vaderland te sterven. Maar me-
disch historicus dr. Leo van Bergen zet in zijn magistrale studie 
uiteen waarom tijdens de Eerste Wereldoorlog sterven voor 
het vaderland allesbehalve zacht en eervol was. 

Parade 's end 
Ford Madox Ford 

Een driehoeksverhouding in het Engeland van voor, tijdens en 
na de Eerste Wereldoorlog zorgt voor liefde, verraad en  
desillusie. Onlangs verfilmd. 

De onverbiddelijke tijd 
Justin Go 

In deze roman krijgt de jonge Amerikaan Tristan Campbell te 
horen dat hij waarschijnlijk de erfgenaam is van het fortuin van 
een Engelse officier in de Eerste Wereldoorlog, die omgekomen 
is tijdens een expeditie naar de Mount Everest.  

Oorlogsdagen: overleven in bezet Vlaanderen 1914-1918 
Pieter Serrien 

In ‘Oorlogsdagen’ nemen meer dan dertig dagboekschrijvers 
je mee naar het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens De Groo-
te Oorlog. Deze gewone burgers vertellen over hoe zij pro-
beerden te overleven onder de vijandige bezetting, van het 
eerste zwoel-benauwende oorlogsweekend in augustus 1914 
tot de verdwaasde novemberdagen vier jaar later.  



 

 

Van het westelijk front geen nieuws 
Erich Maria Remarque 

Nog altijd is dit meesterwerk van de moderne romankunst een 
manifest van wat literatuur daadwerkelijk vermag: zelden is de 
menselijke werkelijkheid en het menselijke levenslot verwoord 
in zo een beslissende leeservaring. Eind 1928 voltooide Remar-
que zijn ‘Im Westen nichts Neues’. Reeds op 18 april van het 
volgende jaar verscheen bij Erven J. Bijleveld de eerste vertaal-
de editie ter wereld van deze fameuze anti-oorlogsroman. 

De kanonnen van augustus : de eerste oorlogsmaand  
van 1914 
Barbara Tuchman 

In ‘De kanonnen van augustus’ zoomt de Amerikaanse journa-
liste en historica Barbara Tuchman in op de eerste oorlogs-
maand, augustus 1914. Gedetailleerd beschrijft ze de politieke 
en militaire ontwikkelingen die zouden leiden tot de grootste 
en bloedigste loopgravenoorlog uit de geschiedenis.   

Dat hebben we gehad 
Robert Graves 

In 1929 schreef Robert Graves, als afrekening met een gehaat 
verleden, deze autobiografie over de jaren 1895-1926. Een 
relaas van zijn ervaringen aan het front in Frankrijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 

De levens van Stella Bain 
Anita Shreve 

Londen, 1916. Wanneer een verwarde Amerikaanse vrouw in 
hun tuin wordt aangetroffen, nemen neurochirurg August Brid-
ge en zijn echtgenote Lily haar in huis. Deze `Stella' heeft als 
verpleegster aan het front in Frankrijk gewerkt, maar kan zich 
niets meer herinneren van de tijd voor ze vier maanden gele-
den gewond raakte op het Franse slagveld.  

 

 

De Groote Oorlog: het koninkrijk België tijdens  
de Eerste Wereldoorlog 
Sophie De Schaepdrijver 

De geschiedenis van België tijdens de Eerste Wereldoorlog  
(1914-1918), met speciale aandacht voor het dagelijks leven  
in België onder de Duitse bezetting. 

Oorlogsdagboeken 1914-1918: een vrouw vertelt over  
haar Eerste Wereldoorlog 
Virginie Loveling 

Voor wie op zoek is naar een ooggetuigenverslag van de  
bezetting blijven de ‘Oorlogsdagboeken’ van Virginie Loveling 
onmisbare lectuur. Dag na dag beschrijft Virginie Loveling het 
leven tijdens de Duitse bezetting; de angst, de ellende, de 
hoop. Haar dagboek is een uniek en aangrijpend document.  

Nieuwe meesters, magere tijden: eten & drinken tijdens  
de Eerste Wereldoorlog 
Diane De Keyzer 

Gefascineerd door de verhalen van haar grootmoeder over hun 
zoektocht naar oorlogskost ging Diane De Keyzer zelf op zoek.  
Een ware schat aan verhalen en foto’s van vluchtelingen,  
gesloten grenzen en de massale voedselhulp ten tijde van de 
oorlog.  

Brave little Belgium: 13 verhalen over België in de Eerste  
Wereldoorlog 
Mark De Geest 

De echte verhalen achter bekende en minder bekende feiten 
en figuren uit de Eerste Wereldoorlog. Bij de Eerste Wereldoor-
log denkt iedereen onmiddellijk aan de loopgraven en de  
modder aan de IJzervlakte. Er zijn echter nog veel meer  
boeiende verhalen.  



 

 

Brood willen we hebben!: honger, sociale politiek en  
protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België 
Giselle Nath 

De eerste wereldoorlog bracht massale verarming en chroni-
sche hongersnood. Maar wat betekende dit voor de sociale 
politiek en interne Belgische machtsverhoudingen? Dit boek 
focust op de internationale reddingactie die het bezette land 
van rantsoenen en uitkeringen voorzag. 

Kassa! Kassa!: reclame in de Eerste Wereldoorlog 
Anthony Langley en Bert Govaerts 

Hoewel oorlog vaak samenhangt met een algemene economi-
sche crisis, betekent het voor sommige sectoren ook vaak big 
business. Wapenhandelaars en leveranciers van legerunifor-
men zaten niet stil tijdens 1914-1918. Maar ook minder voor 
de hand liggende bedrijven haalden hun voordeel uit de  
oorlogssituatie.  

We werden honderd jaar ouder:  
dichters over de Eerste Wereldoorlog 
Chris Spriet (samenst.) 

De Eerste Wereldoorlog maakte heftige emoties los bij ieder 
die erbij betrokken was. Aan weerszijden van de frontlinie 
schreven soldaten, verpleegkundigen, dokters en de achterblij-
vers op het thuisfront hun ervaringen neer in pakkende verzen.  

Het lijden van België:  
het verzwegen verhaal over de Eerste Wereldoorlog 
Larry Zuckerman 

In augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België  
binnen.  Men bleef echter in het ongewisse over het lot van  
de 7 miljoen Belgen die ruim 50 maanden bezetting moesten 
verduren en constant leefden onder de dreiging van wrede 
terreur door een totalitair regime. Deze onbekende maar  
belangrijke episode wordt in dit boek grondig beschreven. 

 

 

Augustus 1914: België op de vlucht 
Misjoe Verleyen 

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen. Eind oktober 
liepen de fronten vast in de overstroomde IJzervlakte.  
De bloedige `Grote Oorlog’ kon beginnen. Maar de oorlog raak-
te niet alleen soldaten. Waar de Duitse troepen voorbijkwa-
men, trokken ze een spoor van vernieling en joegen ze ander-
half miljoen Belgen op de vlucht.  

De laatste getuige: het oorlogslandschap van de Westhoek  
Hannelore Decoodt, Dominiek Dendooven 

Nu er bijna geen overlevenden meer zijn van de Eerste Wereld-
oorlog, resten enkel nog het oorlogslandschap van de West-
hoek, de bunkers en de begraafplaatsen als laatste getuigen. 
Dit boek biedt met tekst en met foto's van vroeger en nu ach-
tergrondinformatie bij deze oorlogssites. 

Diggers: een kleine Groote Oorlog 
Gaea Schoeters 

Vijfentwintigduizend euro om alle restanten van de Eerste We-
reldoorlog op een akker in de Westhoek te laten verdwijnen. 
Natuurlijk weigert archeoloog Arne Overstijns de opdracht.  
Tot zijn doctoraatsbeurs plots wordt ingetrokken.  

Tot aan de IJzer 
Max Deauville 

Dit boek wordt beschouwd als de beste Belgische literaire 
getuigenis over de Eerste Wereldoorlog. Max Deauville - pseu-
doniem voor de Brusselse Franstalige dokter Maurice Duwez - 
beschrijft het wedervaren van de gewone piotten vanaf de 
eerste dagen van het uitbreken van de oorlog tot halverwege 
1915, wanneer hij gewond geraakt. 



 

 

Over het kanaal 
Annelies Beck 

Zomer 1914. Marie Claes denkt dat ze met haar ouders naar 
Glasgow op vakantie gaat. Een paar maanden later woedt de 
Eerste Wereldoorlog volop en komen in Glasgow duizenden 
gevluchte Belgen aan. Het warme onthaal dat hun aanvankelijk 
te beurt valt, slaat geleidelijk om in onbegrip en ongeduld. 
Sommige mensen in de Belgische gemeenschap buiten de  
ellende van hun landgenoten uit. 

Niemands land: gedichten uit de Groote Oorlog  
Tom Lanoye 

Reeks vertalingen die Tom Lanoye in 'De Standaard' publiceer-
de. Op die manier werd een massa lezers geconfronteerd met 
de weerklank die de Eerste Wereldoorlog in de Engelse litera-
tuur heeft gevonden. Beroemde Engelse dichters als Edmund 
Blunden, Robert Graves, Wilfred Owen en Siegfried Sassoon 
werden zo bij het Nederlandstalige publiek bekend.  

De zwarte schande: Afrikaanse soldaten in Europa 1914-1922  
Dick Van Galen Last 

Tijdens WO I zetten de Fransen tienduizenden Afrikaanse man-
nen in als soldaten. Dit leidde destijds tot een debat.  
Van Galen Last toont hoe de Duitse autoriteiten deze hetze 
volgens hem creëerden. Ook laat hij zien hoe het de Afrikanen 
zelf verging. 

De IJzer: het ultieme front 
Jacques Bauwens 

Ons land is het toneel van vele oorlogen geweest, maar geen 
enkele spreekt het grote publiek vandaag nog zo sterk aan als 
‘Den Grooten Oorlog’. Een smalle strook vanaf Nieuwpoort tot 
aan de Zwitserse grens was de plek waarop onwaarschijnlijk 
grote aantallen soldaten streden en sneuvelden. Dit boek 
brengt het fascinerend verslag van vier lange oorlogsjaren in de 
Westhoek, tussen Nieuwpoort, Diksmuide …  

 

 

De 100 beste gedichten van de Eerste Wereldoorlog 
Geert Buelens (samenst.) Tom Lanoye (inl.) 

In deze bloemlezing worden de 100 beste gedichten uit de  
Grote Oorlog samengebracht. Naast de bekende war poets als 
Rupert Brooke en Siegfried Sassoon zijn ook Nobelprijswinnaars 
Rabindranath Tagore en W.B. Yeats  en vele anderen opgeno-
men. Samen geven ze een aangrijpend en rijk geschakeerd 
beeld van een oorlog die ons blijvend bezighoudt.  

Antwerpen 1914: bolwerk van België tijdens de Eerste  
Wereldoorlog; De val van Antwerpen  
Thomas G. Maes, Jozef Muls 

De Vlaamse jurist Thomas Maes deed een grondige studie naar 
het lot van de stad Antwerpen in 1914. Die vormde een on-
neembaar geacht bolwerk. Maar de geduchte Duitse artillerie 
schoot de stellingen aan flarden en het centrum werd gebom-
bardeerd.  

De Eerste Wereldoorlog: een uniek overzicht van  
alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in woord en beeld 
Andy Wiest 

In ‘De Eerste Wereldoorlog’ wordt een conflict beschreven dat 
begon met een maritieme bewapeningswedloop en eindigde 
met de dood van bijna 23 miljoen soldaten van veel nationali-
teiten. De meer dan 250 zwart-witfoto's doen de slagen en 
veldtochten herleven.  

Congo aan den Yser: de 32 Congolese soldaten van het  
Belgisch leger in de Eerste Wereldoorlog 
Griet Brosens 

Voor de Grote Oorlog werden wereldwijd bijna 65 miljoen  
mannen gemobiliseerd. Frankrijk en Groot-Brittannië zetten 
spahi's, zoeaven, sikhs, tirailleurs, Chinezen en andere koloniale 
volken in op de slagvelden van West-Europa. Regelmatig speel-
de ook de Belgische regering met het idee om Congolese solda-
ten te laten overkomen naar de Westhoek.  



 

 

De grote leemte: nooit gestelde vragen over de Eerste  
Wereldoorlog 
Luc Vanacker 

In ‘De grote leemte’ zoekt de auteur naar antwoorden op  
concrete vragen die verrassend genoeg nooit gesteld of  
beantwoord werden, zoals: 'Waarom is aan de IJzer niet  
meteen een beroep gedaan op het water als bondgenoot?' 
Maar ook de ruimere context wordt niet uit het oog verloren.  

Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog: het ware verhaal 
Thomas Weber 

Thomas Weber doet een beschrijving van het regiment waar 
Adolf Hitler deel van uitmaakte. Op basis van uniek bronnen-
materiaal - onder meer de verhalen van soldaten en officieren 
- laat hij overtuigend zien hoe en waarom Hitler zijn imago van 
onverschrokken soldaat in stand hield. 

De Eerste Wereldoorlog in foto's 
J.H.J. Andriessen 

In dit boek staan ruim 800 unieke foto's met een duidelijke 
toelichting. Nieuwe feiten en inzichten worden aan het licht 
gebracht.  Alle facetten van de Eerste Wereldoorlog  worden 
uitgebreid besproken in woord en beeld. 

Gewond: van het slagveld naar het militair hospitaal 
Emily Mayhew 

De auteur die eerder al een boek over plastische chirurgie in de 
Tweede Wereldoorlog schreef, vertelt de medische geschiede-
nis van de Eerste Wereldoorlog.  

 

 

De Hollandstellung: van Knokke tot Antwerpen, stille getuige 
van de Eerste Wereldoorlog 
Hans Sakkers 

Het allereerste boek over de geschiedenis van de Hollandlinie. 
Deze linie bunkers langs de Nederlands-Belgische grens heeft 
ervoor gezorgd dat Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog 
bleef. Een unieke geschiedenis, aan de hand van plaatsen die je 
vandaag nog kunt zien of bezoeken.  

Post voor mevrouw Bromley: roman 
Stefan Brijs 

Londen, 1914. Duizenden jongemannen melden zich aan om te 
gaan vechten tegen de Duitsers. Martin Bromley, zeventien en 
te jong voor het leger, probeert de twee jaar oudere John 
Patterson te overreden samen in dienst te gaan. Maar die wil 
zijn droom om te gaan studeren niet opgeven.  

Val der titanen 
De Century-trilogie ; 1 
Ken Follett 

In 1911 verandert de wereld voorgoed. Arbeiders laten zich 
niet langer onderdrukken, vrouwen eisen hun rechten op, de 
rijke aristocratie kan haar macht niet langer handhaven. En 
overal fluisteren diplomaten elkaar woorden in die het lot van 
miljoenen mensen over de hele wereld zullen veranderen.  

De witte veer 
John Boyne 

September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan  
Tristan Sadler stapt in Norwich uit de trein om een pakketje  
brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht 
tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Marians 
broer Will, die de oorlog niet overleefde. 



 

 

Maurice Braet: het leven van een geniesoldaat tijdens WO I 
Ivan Adriaenssens 

Maurice Braet hield tijdens de Eerste Wereldoorlog een foto-
verslag bij van zijn leven als vrijwillig geniesoldaat. Uitgebreid 
geïllustreerd met bijzondere tekeningen en persoonlijke foto's, 
brieven en postkaarten. Aan de hand van zijn indrukwekkende 
en authentieke fotoboeken tijdens de oorlogsjaren en dankzij 
verschillende getuigenissen reconstrueert Ivan Adriaenssens 
het leven van een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

België in de slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog 
Henk Van der Linden 

De velden van België kleurden rood tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Interne spanningen tussen Walen en Vlamingen liepen 
hoog op tijdens de lijdensweg in de loopgraven. Ook ontstond 
er een aanzienlijk vluchtelingenprobleem en zochten vele  
duizenden hun heil in Nederland. Diverse auteurs schetsen de 
bijzondere en dramatische rol van België.  

De sluiswachter van de IJzer: sterk water, op zoek naar  
Hendrik Geeraerts Eerste Wereldoorlog 
Benedict Wydooghe 

‘De sluiswachter van de IJzer’ is een reisverhaal met in de  
hoofdrol Hendrik Geeraert, de man achter de onderwater-
zetting van de ‘kuppe’ tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
De auteur van het boek is de Lichterveldse geschiedkundige 
Benedict Wydooghe die schrijft wat de oorlog met de gewone 
mens doet.  

1914: hoe Europa de vrede liet varen voor de Eerste  
Wereldoorlog 
Margaret MacMillan 

1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later 
begon voor Europa de bloedigste periode in haar geschiedenis, 
die mensenlevens en economieën verwoestte. Hoe kon dit ge-
beuren? Wat is er eigenlijk gebeurd? In ‘1914’, een fascineren-
de reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen 
technologische en politieke ontwikkelingen maar ook momen-
ten van menselijke zwakte Europa richting afgrond leidden. 

 

 

14 -18: oorlog in België 
Luc De Vos 

Hoe is de Eerste Wereldoorlog in België vastgelopen? Hoe was 
het vier jaar lang niet mogelijk om het front aan de IJzer en bij 
Ieper te doorbreken? Hoe is het eigen Belgische leger de oorlog 
doorgekomen? Deze en tal van andere vragen krijgen een  
concreet antwoord in ‘14-18 : oorlog in België’. 

1914: het vervloekte jaar  
Dirk Verhofstadt 

‘1914 : het vervloekte jaar’ is een persoonlijke kijk van Dirk 
Verhofstadt op een sleuteljaar in de geschiedenis. Dag na dag 
legt Dirk Verhofstadt de gemoedstoestand van de Europese 
burgers vast. 1914 was een bijzonder jaar, met eerst een ijzige 
winter en later een warme zonnige zomer die het begin vorm-
de van een dramatische periode in de menselijke geschiedenis.  

14 /18 op zee: Belgische schepen en zeelui tijdens de  
Grote Oorlog  
Freddy Philips 

Philips vertelt het verhaal van de Belgische schepen en zeelui 
tijdens WO I: de mailboten, school- en koopvaardijschepen,  
de heldendaden van de vissersgemeenschap, en de rol van de 
haven en binnenwateren.  

Laat mij droef en treurig wezen: familienotities over de zin-
loosheid van de Groote Oorlog 
Eric Defoort 

In de Westhoek ligt de ‘Lion Belge’. In deze hoeve-handelshuis 
-herberg woont een ondernemende familie: kleinburgers op 
weg naar de burgerij. Het verhaal van deze familie is succes-
vol. Tot in de herfst van 1914 doodslag aan de oevers van de 
IJzer daar abrupt een einde aan maakt.  



 

 

IJzeren oogst: een reis door Europa en de Grote Oorlog 
Korneel De Rynck 

Een eeuw na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog reist 
Korneel De Rynck door Europa, langs de belangrijkste plaatsen 
van de oorlog. ‘IJzeren oogst’ is een origineel samenspel van 
geschiedenis en reisverhaal, met aandacht voor het Europese 
perspectief. Een tocht langs de stille getuigen die zijn overge-
bleven na het oorverdovende geraas.  

1914: het trauma van Europa 
Max Hastings 

Hastings zet zijn jarenlange ervaring als journalist en historicus 
om in een tijdloos meesterwerk over de Eerste Wereldoorlog. 
Het grootste epos van onze tijd speelde zich af op de slagvel-
den van Ieper tot Gallipoli. 

In de rug van de Duitsers: het verzet tijdens WO I in België, 
Luxemburg en Noord-Frankrijk 
Emile Engels 

Verbijsterend boek over de weerstand tijdens 1914-1918.  
In door Duitsers bezet gebied werd tijdens WO I een tweede 
front gevormd door moedige burgers, die al het mogelijke  
deden om de geallieerden te helpen. Hun spionage- en  
sabotagebelevenissen lezen als een trein. 

Oorlog onder water: Unterseebootsflottille Flandern  
1915-1918 
Tomas Termote 

Zodra het grootste deel van de Vlaamse kust in Duitse handen 
is gevallen, begint men in 1914 met de bouw van reusachtige 
versterkingen, kanonstellingen, bunkers, loopgraven en mitrail-
leursnesten. Het indrukwekkende werk heeft slechts één be-
doeling: ’s werelds grootste duikbootbasis bouwen én bescher-
men.  

 

 

Stille steden van Flanders Fields: gids voor de WO I-
begraafplaatsen in West-Vlaanderen 
Wayne Evans, Pierre Vandervelden 

Uniek naslagwerk over alle begraafplaatsen van WO I in West-
Vlaanderen. 

Opus 14-18: kunstenaars aan het front van WO I 
Philippe Debeerst, Johan Van Cauwenberge 

In dit boek komen kunstenaars aan het woord die aan beide 
zijden van het front als gewone soldaat meevochten. Dichters 
die hun romantische toon verliezen zodra ze tot de knieën in 
het slijk zakken, componisten die op het slagveld toch de inspi-
ratie vinden voor een muziekstuk, schrijvers die de absurditeit 
van de oorlog aanklagen... 

Gu Xingqing: mijn herinneringen als tolk voor de Chinese  
arbeiders in WO I 
Gu Xingqing 

Gu Xingqing was een van de weinige Chinese tolken die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in Europa belandden om de communi-
catie te regelen tussen de Franse en Britse officieren en de vele 
Chinese arbeiders die werden ingezet als soldaten.  

Een Vlaamse Viking aan het front: het verhaal van Joris 
Lannoo en zijn vrienden tijdens WO I 
Romain Vanlandschoot 

Een boeiend relaas over de ervaringen van Joris Lannoo en 
enkele jonge Vlaamse intellectuelen die zich als oorlogsvrijwil-
ligers aanmeldden tijdens WO I. De jaren aan het oorlogsfront 
bepaalden de levensvisie en het doorzettingsvermogen van de 
stichter van een van de grootste uitgeverijen in het Neder-
landse taalgebied.  



 

 

Sporen van de Grote Oorlog: 33 WO I hotspots in  
West-Vlaanderen 
Luc Corremans 

Bij de herdenking van WO I gaat steevast grote aandacht naar 
Ieper en omstreken. Minder bekend is dat het hele grondge-
bied van West-Vlaanderen, van Koksijde tot Westvleteren en 
van Nieuwpoort tot Waregem, bezaaid is met ontroerende 
plekjes die de oorlog van 1914-18 in herinnering brengen.  

Honger: een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 
Rick Blom 

Wereldoorlog I was het bloedigste en ingrijpendste conflict dat 
ooit is uitgevochten op Europese bodem. Even uitzichtloos als 
het conflict zelf was de dagelijkse strijd van burgers en solda-
ten om voedsel. Honger en de zoektocht naar eten maakten 
van de oorlog ook, los van het geweld, een dagelijkse strijd op 
leven en dood. 

Wereldoorlog I: vijf continenten in Vlaanderen  
Dominiek Dendooven, Piet Chielens 

‘Wereldoorlog I. Vijf Continenten’ schetst voor het eerst het 
leven van meer dan 50 bevolkingsgroepen die aan de eerste 
Wereldoorlog deelnamen. Fransen en Britten mobiliseerden 
soldaten uit hun koloniale wereldrijken waaronder ook Afrika-
nen, Eskimo's, Maori's en Chinezen.  

De schoonheid en het verdriet van de oorlog: ooggetuigen 
van de Eerste Wereldoorlog 
Peter Englund 

Dit boek gaat over de Eerste Wereldoorlog. Niet de grote fei-
ten, maar juist de kleine verhalen van negentien, vooral jonge 
mensen, onbekend of vergeten. Een twaalfjarig meisje uit het 
oosten van Duitsland die juichend de troepen uitzwaait; een 
Belgische knul, die als piloot kennismaakt met een geheel nieu-
we vorm van oorlogsvoering... 

 

 

De Grote Oorlog in herinnering: een zoektocht naar sporen en 
verhalen in de Vlaamse Westhoek 
Jacob Moerman 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog 
losbarstte. Nog steeds zijn er veel plekken die aan deze oorlog 
herinneren. Journalist Jacob Moerman gaat naar deze plaatsen 
op zoek.  

Meester Mitraillette: roman 
Jan Vantoortelboom 

De Eerste Wereldoorlog, een jonge schoolmeester staat voor 
het vuurpeloton, als deserteur veroordeeld tot de dood.  
Waarom is hij gedeserteerd? Wat heeft de jongen Marcus  
Verschoppen ermee te maken? En zijn moeder? 

.  

Dagboek zonder data  
Enid Bagnold ; vert. en ingel. door Erwin Mortier 

In dagboeknotities beschrijft de auteur in drie delen wat haar 
trof als vrijwillig ziekenhelpster in een Engels militair hospitaal 
in de Eerste Wereldoorlog.  

Oorlog en terpentijn: roman 
Stefan Hertmans 

Herinneringen aan de grootvader van Hertmans. Een leven 
dat getekend bleek door armoedige kinderjaren in het Gent 
van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in 
de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote  
liefde. 



 

 

Sisterka 
Marijke Libert 

Vijfennegentig jaar is Ephrem, tot op de draad versleten en 
levensmoe. Pas nu vertelt hij aan zijn familie dat hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een verhouding heeft gehad met een  
Engelse verpleegster toen hij als gewonde soldaat in een hospi-
taal in Londen werd verzorgd . En uit die verhouding is waar-
schijnlijk een kind is geboren.  

Godenslaap: roman 
Erwin Mortier 

De stokoude Helena blikt terug op haar jeugd ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog. Een gruwelijke, maar voor haar ook erg 
belangrijke periode, waarin ze volwassen werd en haar grote 
liefde ontmoette. Nu vult Helena haar dagen met het neer-
schrijven van haar herinneringen aan die bewogen tijd in  
lijvige volumes, die ze echter nooit herleest. 

Verboden gebied 
Mary Borden, inl. en vert. Erwin Mortier 

Mary Borden (1886-1968) was een Amerikaanse miljonairs-
dochter die in de Eerste Wereldoorlog vlak achter het front 
veldhospitalen oprichtte en daar zelf baanbrekend werk deed. 
In achttien fragmenten vertelt zij hoe het eraan toe ging  
tijdens de oorlog.  

Tot ziens daarboven 
Pierre Lemaitre 

De Eerste Wereldoorlog heeft van Frankrijk een ruïne gemaakt. 
Te midden van de verwoesting proberen Albert en Edouard, 
soldaten die de verschrikkingen van de loopgraven meemaak-
ten, de draad van het gewone leven weer op te pakken.  
Beiden zijn alles kwijtgeraakt en voelen zich bedrogen en  
verstoten door de maatschappij.  

 

 

Dokter Lievens : dagboek van een arts in  
de loopgraven van WO I 
Maurice Lievens,  André Gysel 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog deelde de Vlaamse arts  
Maurice Lievens lief en leed met de soldaten. In zijn dagboeken  
beschrijft hij de verschrikkingen en het leven achter de front-
lijn. 

De Grote Oorlog, toen en nu : WO I in monumenten en  
begraafplaatsen 
Staf Schoeters 

De gruwel van de Eerste Wereldoorlog mondde uit in een  
imposante culturele erfenis van gedenktekens, monumenten 
en begraafplaatsen. Dit boek brengt het relaas van de Grote 
Oorlog, verteld aan de hand van de vaak zeer mooie en drama-
tische gedenkplaatsen.  

Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog: musea, forten, kaarten, 
historie, slagvelden, wandelroutes, oorlogskerkhoven 
Sam Van Clemen 

Veel plekken en bouwwerken in België herinneren ons aan de 
historische periode van 1914-1918: forten, bunkers, monumen-
ten op slagvelden van weleer, oorlogsbegraafplaatsen, musea...  
Dit is een praktisch naslagwerk over meer dan 200 oorlogsloca-
ties in ons land.  

Vergeten linies: Antwerpse bunkers en loopgraven door de 
lens van Leutnant Zimmermann  
Wouter Gheyle 

In het noorden van de provincie Antwerpen zijn nog altijd veel 
bunkers en loopgraven uit Wereldoorlog I te vinden. Ook zijn 
er sinds kort nieuwe ontdekt. In het boek Vergeten Linies zijn 
unieke luchtfoto's opgenomen waarop verschillende bunkers 
en loopgraven herontdekt zijn.  



 

 

In Vlaamse velden 
Sophie Allegaert 

‘In Vlaamse velden’ voert je mee naar de mooiste en belang-
rijkste plaatsen die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog in 
Vlaanderen. Trek er samen met familie en vrienden op uit in 
het spoor van de oorlog en van de tv-serie In Vlaamse velden. 
Dit boek is je ideale gids om de Westhoek te gaan verkennen. 
Het bevat een selectie van de belangrijkste monumenten en 
routes in de frontstreek. 

De allerlaatste getuigen van WO I 
Philip Vanoutrive 

Ervaringsverhalen van meer dan veertig oorlogskinderen van 
1914-1918: hoogbejaarde, maar kranige mannen en vrouwen. 
Ze vertellen over dood en vernieling, maar geven ook humoris-
tische anekdotes. 

De Somme: slagveld van Wereldoorlog I 
Peter Barton 

Op 1 juli 1906 begon het Somme-offensief, één van de bloedig-
ste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. De strijd gold in de 
eerste plaats als afleidingsmanoeuvre om Duitse troepen in 
het noorden te onttrekken van de belegering van Verdun.  

Ten oorlog: een reis langs het front van WO I 
Arnout Hauben, Johanna Spaey 

Verslag van een reis langs het Europese front van WO I, op 
zoek naar herinneringen aan die tijd. De auteurs bezochten 
België, Frankrijk, Italië, Slovenië, Albanië, Griekenland en  
Turkije. 

 

 

Verrassende sporen van de Grote Oorlog:  
33 minder bekende WO I-hotspots in West-Vlaanderen 
Luc Corremans 

Dit boek is het vervolg op het erg succesvolle Sporen van de 
Grote Oorlog. Daarin werden alle bekende WO I-hotspots  
belicht, van Tyne Cot tot de Menenpoort. In deze vervolgeditie 
wordt ingezoomd op 33 minder bekende, maar daarom niet 
minder boeiende plekjes die de Grote Oorlog in herinnering 
brengen. 

Dagboek van Marie  
Lize Feryn 

Dagboek gebaseerd op het personage Marie Boesman, dat de 
schrijfster vertolkt in de op Eén uitgezonden televisiereeks In 
Vlaamse velden. De serie volgt de lotgevallen van een Gents 
gezin tijdens Wereldoorlog I.  

Tussen rood en zwart 
Jan Guillou 

De Eerste Wereldoorlog is voorbij. De broers Lauritzen zijn zo-
wel economisch als persoonlijk zwaar getroffen. Al Oscars  
bezittingen in Afrika zijn geconfisqueerd door de zegevierende 
Engelsen. Sverres geliefde, Albie, sneuvelde in de oorlog en zelf 
werd hij uit het landgoed gezet dat bijna twintig jaar zijn thuis 
was.  

Niet alle smeerlappen komen uit Wenen 
Andrea Molesini 

In november 1917 vorderen oprukkende Oostenrijkse en Duit-
se troepen in het noordoosten van Italië het landhuis van de 
familie Spada. Enkele officieren worden er ingekwartierd. 
Aanvankelijk verloopt dit gedwongen samenleven harmoni-
eus. 



 

 

Gezichten bij de Groote Tocht; De Groote Tocht 
Annemie Peeters, Marc Monballieu 

Aan de ene kant is ‘De Groote Tocht’ een verhalenboek, opge-
bouwd uit tien portretten van mensen die de Eerste Wereld-
oorlog zelf hebben meegemaakt. Mannen, vaak nog jongens 
die na vier jaar hel in de loopgraven eind 1918 weer thuiskwa-
men.  Aan de andere kant is De Groote Tocht een fietsboek. 
Een uitgeschreven fietstocht van 185 km lang brengt je langs 
100 plaatsen. 

Het kielzog van de oorlog: het menselijk wrakhout van het 
slagveld, gezien door een Amerikaanse… 
Ellen N. La Motte, Erwin Mortier (vert.) 

Ellen N. La Motte beschrijft haar ervaringen als verpleegkundi-
ge tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze maakte de dagelijkse 
ellende van de soldaten mee, die zwaar verminkt het  
veldhospitaal binnengebracht werden.  

Het startschot: op jacht naar Gavrilo Princip, de moordenaar 
die de wereld in oorlog bracht 
Tim Butcher 

Toen de negentienjarige Gavrilo Princip op een mooie, zomer-
se dag in Sarajevo de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger 
Franz Ferdinand vermoordde, vuurde hij niet alleen de eerste 
schoten af van de Eerste Wereldoorlog, maar van de hele mo-
derne geschiedenis.  

In Vlaamse velden: het boek bij de serie 
Leen De Laere 

De Gentse familie Boesman probeert te overleven tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Centraal staat de vijftienjarige Marie, een 
nog naïef jong meisje. Door en ondanks haar ervaringen in de 
oorlog, groeit ze uit tot een gelouterde, volwassen vrouw die 
gelooft in de toekomst.  

 

 

Een ware held 
Martin Michael Driessen 

‘Een ware held’ is het verhaal van de broers Luigi en Beppo 
Fresci, die deel uitmaken van een bataljon soldaten die gevan-
gen worden gehouden, in afwachting van een hooggeplaatste 
militair die hun lot komt bezegelen. Beppo probeert wanhopig 
het leven van zijn broer en hemzelf te redden.  

Een maand op het land  
James L. Carr 

Getraumatiseerd komt soldaat Tom Birkin in de zomer van 
1920 aan in Oxgodby, in het noorden van Engeland. Daar be-
gint hij aan de blootlegging en restauratie van een muurschil-
dering in de plaatselijke kerk. Hij maakt kennis met Moon, 
eveneens een veteraan uit de oorlog. 

De spiegelingen: roman 
Erwin Mortier 

Edgard Demont keert gewond en gehavend uit de Eerste We-
reldoorlog terug naar een vaderland dat nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Minnaars helpen hem te leven met kwetsuren die die-
per gaan dan de littekens in zijn vlees. Ondertussen moet hij 
machteloos toezien hoe de wereld voor nieuwe waanbeelden 
bezwijkt en verse nachtmerries worden voorbereid. 

Passendale: slagveld van Wereldoorlog I 
Peter Barton 

In de tweede helft van 1917, straks exact 90 jaar geleden, 
vochten geallieerde en Duitse troepen in Passendale de derde 
slag bij Ieper uit. Het was een van de meest verwoestende 
slagen uit de Eerste Wereldoorlog. De geallieerden hoopten 
er een beslissende doorbraak te forceren.  


