
E en grimmig en ontroerend 
document van een tijdperk 
dat zich kenmerkte door 

vijandigheid, paranoia, afschrikking 
en Mutually Assured Destruction. 
Tussen 1998 en 2009 fotogra-
feerde Martin Roemers door heel 
Europa de reeds in verval geraakte 
herinneringen aan de Koude Oor-
log. In dit smaakvol vormgegeven 
foto-essay bezoekt Roemers diver-
se militaire infrastructuur in landen 
als Duitsland, Polen, Rusland, de 
Baltische Staten en Tsjechië. De 
toenmalige voorbereidingen op 
een nucleaire oorlog zijn nog altijd 
goed zichtbaar in het landschap 
en met een scherp gevoel voor 
compositie weet Roemers dit op 
een confronterende manier vast 
te leggen. Relics of the Cold War 
dient als herinnering aan hoe het 
was en hoe het weer zou kunnen 
worden.

P oliticoloog en Marineblad-
columnist Jonathan Holslag 
schetst in Van Muur tot Muur 

de periode 1989-2019 als een 
waarin de westerse hegemonie ten 
onder is gegaan aan een onuitput-
telijke drang naar consumentisme 
-en de decadente ongeremdheid 
die daaruit voortvloeide-, onge-
reguleerde handel en halfbakken 
diplomatieke betrokkenheid aange-
wakkerd door een onvermogen de 
maatschappelijke cohesie in stand 
te houden. In de schaduw hiervan 
konden grootmachten als Rusland 
en China een grotere positie op het 
wereldtoneel verwerven en waar 
het Westen kansen genoeg kreeg 
om te innoveren en specialiseren, 
zijn we op onze lauweren gaan 
rusten. Holslag presenteert in Van 
Muur tot Muur een harde realiteit 
van de gevolgen van deze zelfge-
noegzaamheid. Hoe zijn we hier 
gekomen en welke lessen moeten 
we hieruit leren?

‘B ezorgd door Kees Snoek’, 
siert de cover van Wis-
sel op de Toekomst. 

Sjahrir (1909-1966), een van de 
sleutelfiguren in de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd, ontmoette 
tijdens zijn studie in Amsterdam de 
Nederlandse Maria Duchâteau. Zij 
werden geliefden en strijdmakkers 
voor een vrij Indonesië. Duchâteau 
volgde Sjahrir na een officieus hu-
welijk naar Indië, maar werd door 
het koloniale gouvernement terug-
gestuurd. In de briefwisseling die 
volgde schreef Sjahrir met scherpe 
pen over ‘hun’ strijd, over het ko-
lonialisme, het Marxisme, over zijn 
kameraad Mohammed Hatta en 
Soekarno, maar ook over zijn liefde 
voor ‘Mies’ en de heimwee die hij 
voelde. Wissel op de toekomst is 
een uitgave met brieven van Sjahrir 
die een beeld geven van zijn per-
soonlijkheid en zijn ontwikkeling 
als nationalistische strijder voor een 
vrij Indonesië. Briljant bijeenge-
bracht toont Snoek maar eens  
te meer dat Sjahrir toebehoort aan 
de canon van het Nederlandse 
koloniale verleden.
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O p 27 april 2021 bestond 
het Scheldeloodsenkoor 
uit Vlissingen precies 

vijftig jaar. Ter gelegenheid hiervan 
verscheen het jubileumboek Koor 
op Koers, het Scheldeloodsenkoor 
een halve eeuw zingend de wereld 
rond. Een prachtig boek over het 
reilen en zeilen van het oudste 
shanty-koor van Nederland. Boei-
ende verhalen over de vele buiten-
landse reizen die het koor gemaakt 
heeft en interviews met de vijf 
voorzitters die het koor heeft 
gekend, geïllustreerd met veel 
beeldmateriaal. Het voorwoord 
van dit 192 pagina’s tellende boek 
werd geschreven door de heer 
Pieter C. Kok, Commandeur der 
Koninklijke Marine en het eerste 
exemplaar werd op 30 april 2021 
door de voorzitter van het Schelde-
loodsenkoor aangeboden aan de 
voorzitter van de Regionale Lood-
sencorporatie Scheldemonden en 
oud-marineofficier, de heer Georg 
B.P. Jaburg.

T he Battle of Chora, een 
paper van het War Studies 
Research Centre van de 

Nederlandse Defensie Academie, 
is een gedetailleerde reconstructie 
van het optreden van de door Ne-
derland geleide Task Force Uruzgan 
in het Chora-district in Afghani-
stan, tussen 15 en 19 juni 2007. 
Dit optreden, dat beter bekend 
staat als de Slag om Chora, was 
voor de Nederlandse krijgsmacht 
een bijzonder succesvol hoofdstuk 
in de ISAF-campagne. Echter, al 
snel volgde vanuit de Nederlandse 
politiek en media kritiek op de 
inzet van wat men bestempelde 
als ‘buitenproportioneel’ geweld 
in een anderzijds op vredesontwik-
keling gerichte missie. In deze zeer 
gedetailleerde studie geven Wil-
tenburg en Leeuwenburg inzicht in 
de gemaakte beslissingen op alle 
niveaus en bieden daarmee een ba-
sis voor toekomstig onderzoek. 

M ax Hastings kan gerust 
omschreven worden 
als een veteraan onder 

de militair historici. Operation 
 Pedestal is in zijn indrukwekkende 
oeuvre het eerste boek dat een vol-
ledig maritieme oorlogvoering als 
narratief heeft. In dit omvangrijke 
verslag van de Britse poging om in 
augustus 1942 zwaar benodigde 
voorraden naar hun cruciaal gesi-
tueerde marine- en luchtmachtba-
sis op Malta te krijgen, beschrijft 
Hastings zowel een Brits als een 
Duits-Italiaans perspectief op de 
maritieme oorlogshandelingen. Dit 
doet Hastings in zijn kenmerkende 
verhalende stijl waardoor deze 
cruciale zeeslag leest als een span-
nend verhaal. Op 5 oktober jl. is bij 
uitgeverij Hollands Diep een Neder-
landse vertaling verschenen geti-
teld Operatie Pedestal: het gevecht 
om Malta (ISBN: 9789048852758).
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