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In dit boek brengt striptekenaar Ivan Adriaenssens tal van documenten samen die het relaas vertellen van de
Vlaamse soldaat Odon, een boerenzoon die in de Eerste Wereldoorlog vocht aan het IJzerfront. Fragmenten uit
Odons persoonlijke dagboek worden aangevuld met talloze zwart-witfoto's, documenten uit het Flanders
Fieldmuseum in Ieper en tekeningen van de samensteller (die de documenten ook becommentarieert). In een
eerste deel volgen we Odon gedurende de bewegingsoorlog die begon op 4 augustus 1914. Het fragmentarische
tweede deel speelt zich af aan het IJzerfront, en eindigt in 1917, toen Odon stierf door vijandelijke projectielen.
Aangezien het dagboek bestemd was voor Odons ouders, vernemen we weinig over de oorlogsgruwelen, en des
te meer over het leven daarbuiten. Het derde deel bevat een veelzeggende reeks foto's van Belgische soldaten.
Het boek eindigt met een nawoord door Piet Chielens, coordinator van het Flanders Fieldmuseum. Een mooie
uitgave, die een boeiende persoonlijke blik biedt op de Eerste Wereldoorlog.
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Biografie:
Ivan Adriaenssens volgde de richting Kunst- en animatiefilm in het toemalige 'KASK' te Gent (nu
'Hogeschool Gent'). Na zijn studies liet Ivan zijn talent los op de wereld. Ivan Adriaenssens (21 juni
1969) kende zijn eerste succes met de jeugdstripreeks 'Orphanimo!!', die hij samen maakte met de
broers Michael en Luc Vincent. Tijdens diezelfde periode stond hij in voor tal van scenario's voor
strips zoals 'De Kriegels', 'Pit & Puf', 'Don Quichot' en 'De Boeboeks'. Zijn passie voor WOI sijpelde
daarna door in het werk van Adriaenssens. Eerst met 'Odon, oorlogsdagboek van een
IJzerfrontsoldaat', vervolgens met de samenstelling van het fotoboek 'Maurice Braet,het leven van
een geniesoldaat tijdens WO I' en tenslotte met 'Afspraak in Nieuwpoort', de eerste graphic novel die
uitgeverij Lannoo publiceert. Zijn volgende graphic novel over WOI 'Elsie + Mairi' verscheen in 2013.
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