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De in maritieme boeken 
gespecialiseerde uitgeverij 
Lanasta presenteert haar 

nieuwste titel in de serie WARSHIP: 
het Geleide Wapenfregat (GW) 
Hr.Ms. Tromp. In deze uiterst ge-
detailleerde documentatie van het 
voormalig vlaggenschip van de Ko-
ninklijke Marine, wordt aandacht 
besteed aan de bouw van het 
schip, de geïntegreerde systemen 
en de diverse missies waarvoor zij 
ingezet is. Hr.Ms. Tromp was één 
van de twee Tromp-klasse fregat-
ten die door de Koninklijke Maat-
schappij de Schelde in Vlissingen is 
gemaakt en was gespecialiseerd in 
luchtverdediging. De Tromp-klasse 
fregatten waren makkelijk te her-
kennen aan hun iconische en zeer 
vooruitstrevende 3D-radar. Beide 
schepen werden tussen 1975 en 
1976 in dienst gesteld en hebben 
zo’n 25 jaar dienstgedaan. Rijkelijk 
voorzien van beeldmateriaal en 
uitstekende begeleidende teksten 
is deze publicatie een prachtig toe-
voeging aan de WARSHIP-collectie 
van Lanasta.

Tijdens de jaarlijkse Veteranenle-
zing van 1 november 2021 werd 
Militaire Ooggetuigen: Neder-

lands-Indië 1941-1949 gepresenteerd. 
In dit derde deel van de serie Militaire 
Ooggetuigen staan de verhalen van 
ruim honderd Indiëveteranen cen-
traal en behelzen de periode vanaf de 
Japanse bezetting tot het einde van de 
Indonesische onafhankelijkheidsoor-
log. Deze verhalen worden door on-
derzoekers van het Expertisecentrum 
van het Nederlands Veteraneninstituut 
in een breder historisch en maatschap-
pelijk perspectief geplaatst zonder 
tekort te doen aan de persoonlijke 
emoties van angst en verdriet, maar 
ook van kameraadschap en veerkracht 
die terugslaan op de individuele erva-
ringen. Onder redactie van Marjolein 
van der Werf en Jeoffrey van Woen-
sel (e.a.) zijn deze verhalen, die voor 
het overgrote deel voortkomen uit de 
unieke Interviewcollectie Nederlandse 
Veteranen (ICNV) van het NLVi, op 
chronologische wijze bijeengebracht 
en voorzien van prachtig beeldmate-
riaal uit het Nationaal Archief en de 
persoonlijke collecties van de vetera-
nen zelf. 

Voor een continent dat sinds 
1914 twee catastrofale 
conflicten meemaakte heeft 

Europa een uitdaging in het bewa-
ken van vrede en veiligheid in een 
continu veranderende wereldorde. 
In Future War and the Defense of 
Europe wordt de vraag gesteld hoe 
Europese defensieorganisaties zich 
moeten richten op het toekomst-
bestendig maken van vrede- en 
veiligheidsbeleid. Deze analytische 
studie vertrekt vanaf de uitbraak van 
de COVID-19 pandemie en vlecht 
strategie, technologie, beleid en 
historie samen in een narratief over 
de technology-enabling future of 
European defence. In dat narratief 
komt ook het huidige defensiebe-
leid, de trans-Atlantische relatie met 
NAVO en de visie op een nieuw, 
informatiegericht elektronische 
krijgsmacht voor. Volgens de auteurs 
dienen Europeanen zich bewust te 
zijn dat hetgeen men nu voor lief 
neemt, binnenkort wel eens ten 
prooi kan vallen aan een labyrint van 
hybride oorlogvoering. De nood is 
hoog voor een Europees elektronisch 
veiligheidsbeleid: een E-Force.
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