
Boekentip van Ilse Antonissen

Pieter Serrien is een oud-leerling van mij en intussen ook collega.

Na eerdere erg aanbevelenswaardige boeken rond de beide wereldoorlogen, 
 is nu 'HET ELFDE UUR' uit. 

Een boek over de laatste 24 uur van die waanzinnige eerste wereldoorlog. 
Binnenkort, 11 november om 11u, is het exact 100 jaar geleden dat na

vier en een half jaar de wapens zwegen in de Groote Oorlog.
Er sneuvelden die dag nog meer dan 2700 slachtoffers.

Pieter hanteert een erg aangename schrijfstijl. 
De ware geschiedenis ontplooit zich als een duizelingwekkende politieke en militaire

thriller van ongezien formaat aan het Westelijk Front, 
van dramatische persoonlijke verhalen over oorlogsgeweld tot de laatste seconde voor de

wapenstilstand. Amper 24 uur, maar de hele oorlogsgeschiedenis is voelbaar.

https://youtu.be/un_pWo9380c
(boekentrailer)

https://youtu.be/un_pWo9380c


'Wie de geschiedenis niet kent begrijpt heden, noch toekomst.'

Ook even de andere boeken van Pieter Serrien in de kijker zetten. 

In 2008 debuteert historicus Pieter Serrien (°1985, Kontich) met Tranen over Mortsel. Het 
is meteen een bestseller. Hij geeft een stem aan de getuigen van het zwaarste 
bombardement uit onze geschiedenis. In 2013 krijgt het boek over 5 april 1943 een 
volledig herziene heruitgave. Een half jaar later publiceert Pieter zijn tweede boek 
Oorlogsdagen. Ditmaal laat hij 32 dagboekschrijvende burgers, die de Eerste 
Wereldoorlog meemaakten in bezet Vlaanderen, aan het woord. In 2014 volgt Zo was 
onze oorlog, gebaseerd op het gelijknamige jongerenproject dat Pieter sinds 2010 leidt. 
Meer dan 1000 jongeren zijn op pad gegaan om elk hun getuige van de Tweede 
Wereldoorlog te interviewen. Het resultaat: een indrukwekkend getuigenisboek met bijna 
800 ‘gewone’ verhalen over de oorlog. In mei 2015 presenteert Pieter zijn vierde boek 
voor, waarvoor hij samen met Karel Strobbe en Hans Boers een reis deed in het spoor van
de reserverekruten van mei 1940: Van onze jongens geen nieuws. Met zijn laatste boek 
Elke dag angst (Horizon, 2016) vertelt hij de geschiedenis van de V-bommenterreur die 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog duizenden slachtoffers maakte. In 2018 viert 
Pieter zijn tienjarig schrijverschap met de derde heruitgave van zijn debuut in het voorjaar 
en het verschijnen van zijn zesde boek in het najaar: Het elfde uur (Horizon). 

Meer vind je op https://pieterserrien.be/

https://pieterserrien.be/

