
Nieuwsbrief Forum Eerste Wereldoorlog 

 

 

Het is weer eens tijd om een nieuwsbrief rond te sturen zeker met het oog op de naderende 

vakanties. 

Want als u op vakantie gaat zal er vast ergens wel iets te zien zijn dat naar de Eerste 

Wereldoorlog verwijst. 

In Frankrijk bijvoorbeeld: 

De POILU, de PIOT en andere MAM in Frankrijk 

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=6545 

Of als u naar Engeland gaat, of Italië: 

Bijna overal komt je wel iets tastbaars tegen 

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=138 

Wilt u dit onderdeel mee helpen uitbreiden ten behoeve van andere liefhebbers? 

Graag, alle hulp is welkom, u kunt uw foto’s kwijt in de juiste onderwerpen. 

Nu we het toch over foto’s hebben: 

Maandelijks laten users van het Forum zelfgemaakte foto’s zien. WO 1 gerelateerd. 

Het uiteindelijke doel? Het mooist denkbare fotoboek betreffende WO1 op internet te 

publiceren. 

En iedereen kan daaraan meedoen, je hoeft absoluut geen professioneel fotograaf te zijn. 

Nieuwsgierig naar al het moois? 

 De mooiste WO1-foto's van nu 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=26 

 

 Diverse uitgevers hebben hun boeken ter beschikking gesteld voor onze loterij. 

Iedereen maakt kans op een gratis te verloten boek, heerlijk voor de vakantie: 

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=6545
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=138
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=26
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=26


 De Duitse begraafplaats in Langemark  

 

Horst Howe, Robert Missinne en Roger Verbeke  

 

  
 Luchtoorlog boven België 1914-Bernard Deneckere  

 

 Mijn liefste ik wil je vertellen- Louisa Young 

 De jacht op de flaminganten  

De strafrechtelijke repressie van de flaminganten aan het Belgisch front  

 

Prof. dr. Jos Monballyu  

 

 Martin Middlebrook-De eerste dag aan de Somme 

 3 Massagraven voor de Nederlandse kust. 22 september 1914  

HENK H.M. VAN DER LINDEN  

 

 Deze schitterende boeken zijn op deze link te vinden: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/index.php?c=24 

Wie niet waagt… 

Tom Tacken-Zesde cd van Veertien Achttien komt eraan 

 Wie kent deze podcast niet? 

Een uniek te noemen project en deze cd komt uiteraard ook in de verloting  op Forum Eerste 

Wereldoorlog 

Veertien Achttien, de lange podcast over de Grote Oorlog, dendert voort. De 25 afleveringen 

van het eerste halfjaar van 1917 worden momenteel op cd gezet. Dat is dan alweer de zesde 

van de negen die Veertien Achttien moet gaan tellen. 

Meer informatie vindt u hier: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25348 

En hier: 

http://www.veertienachttien.web-log.nl/ 

 

Kent u Uitgeverij Dulce et Decorum al? 

Niet? 

Dan is dit hét moment daar kennis mee te maken! 

Uitgeverij Dulce et Decorum  

 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25272
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25181
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/index.php?c=24
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25348
http://www.veertienachttien.web-log.nl/


DE NAAM  

 

 

Uitgeverij Dulce et Decorum ontleent haar naam aan het gedicht Dulce et decorum est van de 

Engelse war poet Wilfred Owen. In dit gedicht beschrijft hij de waanzinnige omstandigheden 

waaraan de soldaten blootgesteld waren. Het eindigt met de verzuchting dat niemand die dit 

soort infernale, groteske situaties aan den lijfe heeft ondervonden, mag vervallen tot het zich 

verschuilen achter de oude leugen dat het goed en eervol is om je leven voor je vaderland te 

geven. In heel veel romans en verhalen, maar ook in dagboeken en memoires speelt deze 

'leugen' een belangrijke rol. Daarom is Dulce et Decorum een zeer toepasselijke naam voor 

een uitgeverij die de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog uitgeeft.  

 

Doel  

We specialiseren ons in (vertalingen van) literatuur (romans, verhalen, egodocumenten) over 

de Eerste Wereldoorlog. Tientallen landen waren bij deze oorlog betrokken. Wereldwijd leven 

misschien nog maar enkele oud-strijders, toch leeft de Grote Oorlog als nooit tevoren. Ook in 

Nederland geniet zij een grote belangstelling die alleen nog maar groeiende is. Niet alleen 

bezoeken jaarlijks duizenden Nederlanders de ‘slagvelden’, ook verschijnen er vele boeken 

over deze tot de verbeelding sprekende oorlog. Over het algemeen betreft dit non-

fictieboeken. Nederland is bezig met een inhaalslag. Standaardwerken als ‘The first day of the 

Somme’ van Martin Middlebrook ‘, ‘The road to Verdun’ van Ian Ousby, ‘The price of glory’ 

van Alistair Horne en de onvolprezen boeken van Lyn Macdonald zijn inmiddels in vertaling 

verschenen en vinden gretig aftrek. Ook de reeks ‘De Grote Oorlog’ wordt elk jaar met 

minstens twee nieuwe delen uitgebreid. Daarin staan essays die ingaan op de verschillende 

facetten van deze oorlog. Ook van de meeste klassieke Eerste Wereldoorlogromans bestaan 

vertalingen. Maar voor de meeste van deze boeken zul je in het algemeen bij de tweedehands 

boekhandel moeten zijn. De Arbeiderspers geeft sinds een paar jaar de reeks Oorlogsdomein 

uit, en heeft hierin enkele geweldige Eerste Wereldoorlogboeken opgenomen. Maar er is 

echter zo verschrikkelijk veel meer. Uitgeverij Dulce et Decorum wil deze verborgen schatten 

blootleggen. Je kunt alle geschiedenisboeken lezen, een geweldige kennis over deze oorlog 

opdoen, zonder de oorlog echt te doorgronden. De bekende Engelse schrijver Gerald Brennan 

die zelf gevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog en voor zijn daden de Military Cross heeft 

gekregen, zegt het volgende:  

 

‘You can’t get at the truth by history;  

you can only get it through novels.'  

Deze uitspraak is wellicht iets gechargeerd, maar in grote lijnen heeft hij gelijk, zeker wat 

betreft de Grote Oorlog. Dat komt omdat deze oorlog ook een literaire oorlog is geweest. 

Miljoenen mensen hebben vrijwillig of in het kader van de dienstplicht deelgenomen aan de 

oorlog. Onder hen waren vele kunstenaars: schilders, musici en ook schrijvers. Mensen die 

gerekend konden worden tot de intelligentsia van die tijd, zochten vaak een manier om uiting 

te geven aan hun gevoelens. Maar ook het gewone soldatenvolk dat de ellende van het meest 

nabij meemaakte, zocht steun in het schrijven of verbeelden van de bijna groteske, 

waanzinnige omstandigheden waarin het leefde. Natuurlijk is ‘Im Westen Nichts Neues’ van 

Remarque terecht een klassieker, maar er is nog zoveel meer en het meeste daarvan is voor 

het grote publiek onbekend. Dat is erg jammer. De gevestigde uitgeverijen zullen zich niet 

makkelijk willen beperken tot één onderwerp en zeker huiverig zijn onbekende 

schrijvers/boeken uit te geven. Daarom wil Dulce et Decorum deze boeken beschikbaar 



maken voor het Nederlandse lezerspubliek.  

 

http://www.dulce-et-decorum.nl/index.php?q=node/28 

De boeken van Dulce et Decorum staan met regelmaat op Forum Eerste 

Wereldoorlog, in dit topic bijvoorbeeld,  waar u ook kunt lezen hoe gebruik te maken van 

een schitterende aanbieding van Dulce et Decorum: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25235 

Na de vakantieperiode  komen we  met een gezamenlijke actie, houd het Forum in de gaten! 

 

Helpt u graag anderen met uw kennis of archief maar bent u niet zo’n poster? 

Kijk dan eens bij de oproepen en in ‘specifiek’ of u uw kennis kunt delen, of anderen met hun 

onderzoekswerk kunt helpen? 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=33 

en: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=93 

 

Vervelen hoeft u zich niet tijdens uw vakantie, wij hebben voor u een collectie 

WO 1 boeken die online staan bijeen gebracht: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=29 

Kijk er eens rond, er staan zeer bijzondere exemplaren tussen. 

Zo’n vakantie periode is sneller voorbij dan je denkt. 

 

Wist u dat er in Nederland verscheidene Forten en musea zijn met exposities 

over WO 1? 

Kijkt u eens in dit topic en laat eens horen of  u interesse heeft in een bezoek naar Noord-

Holland: 

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25134 

Zie ook  

http://www.verdun.nl/  

http://www.youtube.com/watch?v=jXDahLT-Hto  

http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/  

http://www.dodenakkers.nl/oorlog/herdenkingsmonumenten-wo-i/32-ijmuiden.html  

 

 

http://www.dulce-et-decorum.nl/index.php?q=node/28
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25235
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=33
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=93
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=29
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25134
http://www.verdun.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=jXDahLT-Hto
http://www.fortbijkrommeniedijk.nl/
http://www.dodenakkers.nl/oorlog/herdenkingsmonumenten-wo-i/32-ijmuiden.html


Wij zijn stilletjes aan alweer aan het denken over onze beroemde 

Forum Eerste Wereldoorlog Winter Quiz 

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=187 

Ieder jaar  komen we met een uitgebreide Quiz, ook dit jaar, het is een gezellige speurtocht 

over het gehele Forum heen  en je doet ondertussen heel wat kennis op. 

En niet te vergeten, ieder jaar een prachtig prijzenpakket! 

 

Bezoek ons ook eens op Facebook: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=60175699616 

 

 Hans Andriessen neemt afscheid als voorzitter van de SSEW 

Hans Andriessen is een van de heren die aan de wieg heeft gestaan bij het ontstaan van 

Forum Eerste Wereldoorlog.  

Met raad en daad heeft hij Forum Eerste wereldoorlog altijd bijgestaan en daar zijn we hem 

zeer erkentelijk voor.  

 

Hans, we  hopen dat je je werk op de achtergrond nog lang voort kunt zetten  

 

We hebben met Forum Eerste Wereldoorlog ( de enige echte) veel aan je te danken en zullen 

de SSEW blijven steunen  waar we kunnen. Hans, ga fijn genieten en kijk terug op je 

prachtige werk op alle gebied.  

Tot ooit ergens op een vergadering of op de velden van weleer.  

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25410 

 

Wij van Forum Eerste Wereldoorlog  wensen u een fijne vakantie en tot een 

volgende nieuwsbrief 

Was getekend:  

Yvonne Heslinga namens alle medewerkers van Forum Eerste Wereldoorlog  

www.forumeerstewereldoorlog.nl 

 

 

Disclaimer:  

Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen dan kunt u mailen met:  

info@forumeerstewereldoorlog.nl met vermelding van uw usernaam.  

Alleen met een usernaam kunnen we u uit het bestand halen.  

http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=187
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewforum.php?f=187
http://www.facebook.com/group.php?gid=60175699616
http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=25410
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/


 

 

 

 

 

 

 


