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“Ik volg Veertien Achttien al heel lang. De attractie schuilt 

natuurlijk bovenal in het individuele verhaal dat de grotere, in 

feite volstrekt bizarre geschiedenis, overtuigend vertelt.” Was 

getekend: prof. dr. Maarten van Rossem, historicus.

Zijn lovende woorden zijn gericht aan het adres van Tom Tac-

ken, een in 1965 geboren Noord-Brabander die er in zijn een-

tje veel aan heeft bijgedragen dat de Eerste Wereldoorlog ook 

in Nederland steeds meer aandacht krijgt. In tegenstelling tot 

België, dat onnoemelijk onder deze ramp heeft geleden, is de 

Grote Oorlog in Nederland nauwelijks ooit een onderwerp van 

betekenis geweest. Nederland bleef immers gevrijwaard van 

oorlogshandelingen, terwijl het zich toen sterk ontwikkelende 

België decennia terug werd gebombardeerd.

Nu de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog 

voor de deur staat, komt de waardering in Nederland voor het 

werk van Tom Tacken, zoals onder meer verwoord door prof. 

dr. Hans Renders, de directeur van het Biografie Instituut: de 

wekelijks (gesproken) blog, de filmpjes, de vele literatuurtips. 

Werkelijk alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken 

heeft, wordt door hem op de voet gevolgd. “Volgend jaar is het 

honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Tom 

Tacken heeft ons goed voorbereid”, aldus professor Renders, 

die ook vanuit België bijval krijgt. Door het werk van Tom 

Tacken is zelfs de blik van Piet Lesage op de Grote Oorlog 

breder geworden. Piet Lesage is als theaterregisseur voorzitter 

en artistiek leider van de vzw Noctures, een vereniging die op 

zomerse avonden theaterwandelingen in Ieper organiseert.

In zijn woning in Hilvarenbeek etaleert Tom Tacken een dub-

bel gevoel: enerzijds is hij trots op dit resultaat, anderzijds 

oprecht verrast over wat hij in zijn eentje voor elkaar heeft 

gebokst. Vier jaar geleden begon hij met een wekelijkse blog. 

De essentie daarvan is een biografietje van de meest uiteenlo-

pende mensen van alle kampen en partijen die met de oorlog 

te maken hebben gehad, van getikte en sadistische militairen, 

verfijnde kunstenaars tot strategisch denkende en ongelooflijk 

domme politici. Je kunt je op deze blog abonneren. Elk half 

jaar worden de gesproken brieven op een cd gezet, zodat je er 

ook in de auto naar kunt luisteren. Of op de fiets, want zo is 

het in feite begonnen. 

Beïnvloed door de Westhoek 
Tom Tacken voltooide met succes zijn studie politicologie 

in Nijmegen, maar al tijdens de opleiding bleek zijn hart bij 

de journalistiek te liggen. Hij freelancete bij regiobladen in 

Noord-Brabant, publiceerde twee boeken met journalistieke 

verhalen en schoolde zich in deeltijd in het journalistiek 

metier. Zeventien jaar geleden kon hij aan de slag bij het 

Brabants Dagblad, waar hij verschillende functies bekleedde. 

Momenteel is hij algemeen verslaggever bij een team dat de 

krant van grotere producties voorziet. Soms kan hij schrijven 

over de Eerste Wereldoorlog, wat in de Nederlandse context 

toch iets bijzonders is. Deze verhalen moeten altijd een Noord-

Brabantse regionale invulling hebben, zoals de Dodendraad, 

die in het zuiden van Nederland misschien nog wel meer tot 

de verbeelding spreekt dan in België omdat het ook als een 

zeldzaam Nederlands oorlogsonderwerp wordt gezien. Op 

meerdere plaatsen langs de zuidgrens zijn reconstructies van 

de Dodendraad gemaakt. 

Paul Spapens

Wekelijks gesproken brief 
van journalist Tom Tacken 
wekt begeestering
Een podcast brengt de Eerste Wereldoorlog voor Nederlanders tot leven 

De Dodendraad is een oorlogsonderwerp dat in het zuiden van Nederland ook 

tot de verbeelding spreekt. Op de foto Tom Tacken bij een reconstructie in de 

buurt van Zondereigen (Baarle-Nassau). Foto Carla van Gisbergen
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De Eerste Wereldoorlog kreeg Tom Tacken in zijn greep toen 

hij als folkliefhebber een aantal keren Folk Dranouter bezocht, 

een festival in Dranouter in de provincie West-Vlaanderen. 

Hij raakte in de ban van de indringende combinatie van de 

plezierige cultuur van die streek (Tom Tacken is vooral lyrisch 

over het bier van de trappisten van Westvleteren en de typische 

cafeetjes) en de talrijke tekenen van de oorlog die hier in 14-18 

is uitgevochten, de sinistere sfeer van de Westhoek in combi-

natie met het Bourgondisch leven, een met bloed doordrenkte 

aarde. Het gevoel dat de Noord-Brabantse journalist kreeg bij 

dat West-Vlaamse contrast, wordt volgens hem het beste ver-

woord door Willem Vermandere in zijn lied Duizend soldaten: 

ja ’t is den oorlog da j’hier were vindt

en ’t graf van duizend soldoaten

altied iemands voader altied iemands kind

nu doodstille en godverlaten

Blog van geschiedenisfreak
Nieuwsgierig geworden begon Tom Tacken boeken te lezen 

en hij ontdekte de podcast van de Amerikaan Bob Packett, die 

over de meest uiteenlopende onderwerpen pakkend histori-

sche verhalen via internet aan zijn volgers presenteert. Tom 

Tacken zette ze op zijn iPod en luisterde ernaar als hij naar 

zijn werk in Tilburg fietste. Een keer reageerde Bob Packett 

met het kenmerkend Amerikaans enthousiasme op een mail 

die hij van zijn friend Tom from Holland had gekregen en toen 

was het voor hem duidelijk: “Dat ga ik ook doen”, zei hij nadat 

hij wat militaria uit de Eerste Wereldoorlog tevoorschijn had 

gehaald. Zoals een bierpul uit 1917 van een Heeresgruppe uit 

Beieren en voorbeelden van trench art, een paar kunstig be-

werkte kopen hulzen van granaten. Militaria zijn overigens 

niet zijn onderwerp; ze vielen hem toevallig toe.

Een podcast stemde hem als ‘geschiedenisfreak’ in staat “op 

een leuke manier en op een journalistieke manier” verhalen 

te vertellen. De eerste dertig verhalen, gepubliceerd in 2007 

onder de noemer Sterke Geschiedenis, gingen niet over WO I, 

maar hadden allerlei onderwerpen, precies zoals bij zijn 

voorbeeld Bob Packett. Deze aanpak schonk geen voldoening 

omdat een rode draad ontbrak; de serie hing als los zand aan 

elkaar, blikt Tom Tacken terug. Toen viel de keuze op de 

Eerste Wereldoorlog. Zijn opzet was wekelijks een podcast te 

maken, te beginnen op 28 juni 2008 tot aan het einde van de 

oorlog. Op 28 juni 1914 werden Frans Ferdinand van Oosten-

rijk en zijn echtgenote vermoord. De aanslag was het start-

schot van de Eerste Wereldoorlog. 

Mensen vertellen verhalen
In de podcast wordt het verhaal van de Grote Oorlog verteld 

aan de hand van de belevenissen van mensen. Het is een 

soort journaal dat de oorlog een menselijk gezicht geeft en 

juist daardoor zowel indringend als informatief is. Aan elke 

aflevering van 2000 woorden gaat een week van onderzoek 

vooraf. Wetenschappelijke pretenties heeft Tom Tacken niet, 

maar de bijdragen moeten wel kloppen. Het resultaat is dat 

van een caleidoscoop. “Ik snuffel overal rond, ik vlieg als het 

ware over de oorlog”, aldus Tom Tacken, die al doende een 

encyclopedisch werk afleverde over een oorlog waarover grote 

boekenkasten zijn volgeschreven. 

Toen hij begon, had hij een half jaar aan afleveringen op de 

plank liggen. Maar een week is sneller voorbij dan je er erg in 

hebt. In combinatie met zijn werk en zijn gezin dreigde hij het 

tempo van een wekelijkse publicatie los te moeten laten, zodat 

hij vorig jaar besloot tot een sabbatical. Maar nu is hij alweer 

een paar maanden op dreef en de verwachting is dat de serie 

op 28 juni 2014 kan worden afgesloten. Dan zullen 262 verha-

len zijn gepubliceerd. Voor Tom Tacken is de Eerste Wereld-

oorlog dan nog niet voorbij. Uitgevers hebben al belangstelling 

getoond voor de publicatie van deelonderwerpen, bijvoorbeeld 

over vrouwen. De auteur streeft naar een Engelse vertaling van 

het geheel, zodat de podcast wereldwijd aandacht kan krijgen. 

In hoeverre zijn werk van invloed is geweest op de populari-

sering van de Grote Oorlog in Nederland, vindt hij moeilijk te 

meten. In zijn algemeenheid heeft hij wel vast kunnen stellen 

dat de belangstelling vergeleken met tien jaar geleden is toege-

nomen, ook onder jongeren. “Als je tegenwoordig in de West-

hoek komt, tref je veel Nederlandse geïnteresseerden.”   

Abonnees krijgen voor 12,50 euro een cd van Veertien Achttien, 

plus gedurende een half jaar een wekelijkse nieuwsbrief per mail, 

gevuld met het verhaal van die week en allerhande nieuwtjes. 

Abonneren kan via veertienachttien@gmail.com. Zie ook www.

veertienachttien.nl of volg Veertien Achttien op www.linkedin.

com (Group Veertien Achttien), www.twitter.com (Podcast 

1418).

Hoewel hij geen verzamelaar is van militaria, heeft Tom Tacken wel een paar 

bijzondere voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, zoals een Beierse bierpul 

en twee voorbeelden van trench art. Foto Paul Spapens


