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De lezing: 
Er bestaan heel wat reisgidsen naar sporen van de Eerste 
Wereldoorlog in België en Frankrijk, maar met In Europese velden 
publiceert historicus en reiziger Korneel De Rynck eind maart 2017 
de allereerste Europese WO I-gids. Hij trekt naar de belangrijkste 
plaatsen van de oorlog in Europa en doet zo maar liefst twaalf 
landen aan: België, Frankrijk, Italië, Slovenië, Bosnië, Servië, 
Macedonië, Griekenland, Turkije, Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. 
De Rynck geeft telkens een handig overzicht van de interessantste 
sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea. De geselecteerde 
locaties zijn niet alleen historisch belangrijk, het zijn ook prachtige 
bestemmingen. Want zo lelijk de oorlog was, zo mooi is het 
landschap waarin de strijd woedde. In deze lezing belicht De Rynck 
aan de hand van foto’s de meest interessante monumenten en 
restanten. Stukjes boeiende geschiedenis voor de ene, reistips voor 
de andere. 

 
Bio: 
Korneel De Rynck (1986) is historicus en schrijver. Hij debuteerde in 2011 met De tuin van Tito. Een reis 
langs de spoorlijn Belgrado-Sarajevo. Zijn tweede boek, IJzeren oogst. Een reis door Europa en de Grote 
Oorlog, verscheen in 2014. Eind maart 2017 publiceert hij een vervolg daarop: In Europese velden, de 
eerste WO I-reisgids over Europa.  
 

Ervaring: 
De auteur hield reeds meer dan negentig lezingen omtrent zijn boeken De tuin van Tito en IJzeren 
oogst voor diverse culturele verenigingen, o.a. Davidsfonds, bibliotheken, Vormingplus,…  
 

Praktisch: 
Planning: de lezing kan ingepland worden tussen juni 2017 en juni 2018.  
Duur lezing: ongeveer 80 minuten 
Benodigdheden: een hoger (aperitief)tafeltje, een projector en een scherm. De auteur verkiest om 
zonder micro te spreken, tenzij dat echt noodzakelijk is. Hij neemt zijn eigen laptop mee, maar een 
reservelaptop in de buurt is altijd handig.  
Boeken auteur: tijdens een eventuele pauze en na de lezing is er mogelijkheid tot aankoop van het 
boek ‘In Europese velden’ aan een kortingsprijs. 
Subsidie: de schrijver staat op de ‘auteurslijst’ van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat betekent 
dat u voor deze lezing een subsidie van 100 euro kan aanvragen bij het VFL (max. 15 gesubsidieerde 
lezingen per jaar). Zie www.auteurslezingen.be voor meer info.   
Prijs: 180 euro (indien geen VFL-subsidie), 200 euro (indien met VFL-subsidie) 
Vervoersonkosten: te berekenen vanuit Kortrijk - indien met auto 0,33 euro/km heen en terug; indien 
met openbaar vervoer terugbetaling biljetten heen en terug 

 
Contact: 
korneelderynck.com / korneeld@hotmail.com 
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