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Signalementen

Over de Grens  
Nederlands extreem geweld in de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 
1945-1949  
 
Auteurs	 NIOD,	NIMH,	KITLV
Uitgever	 	Amsterdam	University	Press,	Amsterdam	

(2022)
Omvang	 592	blz.
Prijs	 	€	39,99
ISBN	 	9789463726382

Gepresenteerd op 17 februari 2022. 
Over de Grens is het samenvattende 
deel van een grote studie naar het ge-

bruik van structureel extreem geweld tijdens 
de Indonesische dekolonisatieoorlog. In 2016 
heeft de overheid besloten om het NIOD, 
NIMH en KITLV financiële middelen te geven 
voor een diepgaand onderzoek. Op basis van 
acht afzonderlijke studies zijn in dit deel de 
belangrijkste conclusies verzameld. Naast het 
onderzoek naar de geweldpleging, wordt 
er ook gekeken naar hoe de Nederlandse 
overheid en samenleving tijdens en vlak na 
de oorlog zijn omgegaan met het extreme 
geweld. Tegelijkertijd zal ook een Engelstalige 
versie verschijnen.

Warship No. 13  
Tripartite-minehunter HAARLEM  

Auteur	 	Bob	Roetering
Uitgever	 Lanasta,	Odoorn	(2022)
Omvang	 52	blz.
Prijs	 	€	14,95
ISBN	 	9789086164035

In de nieuwste uitgave van de serie Warships 
van uitgeverij Lanasta komt de mijnenjager 
Haarlem van de Alkmaarklasse aan bod. 
Rijkelijk voorzien van beeldmateriaal en 
technische specificaties, gaat voormalig 
commandant van de Mijnenbestrijdingsdienst 
Bob Roetering niet alleen in op de kenmerken 

van de mijnenjager, maar ook op de unieke 
samenwerking van Nederland, België en 
Frankrijk in de totstandkoming van dit plat-
form. In mei 1975 kon deze overeenkomst 
worden gesloten in wat men de Tripartite is 
gaan noemen. Lanasta levert wederom een 
prachtig vormgegeven materieelstudie aan.

Strategy Shelved 
The Collapse of Cold War Naval Strategic 
Planning

Auteur	 	Steven	T.	Willis
Uitgever	 	Naval	Institute	Press,	Annapolis	MD	

(2021)
Omvang	 304	blz.
Prijs	 	€	55,95	(Libris)
ISBN	 	9781682476338

Een Amerikaanse casestudy naar de verschui-
ving van het maritiem strategisch denken tus-
sen de opkomst van de ‘Maritime Strategy’ 
van de jaren ‘80 en het einde van de Koude 
Oorlog begin jaren ’90. Voormalig USN 
marineofficier Steven T. Willis analyseert in 
Strategy Shelved de geleidelijke deconstructie 
van het onder Ronald Reagan opgestelde ma-
ritiem strategisch plan om de US Navy weer 
op peil te krijgen, nadat deze als gevolg van 
de Vietnamoorlog te maken kreeg met forse 
bezuinigingen. Na de val van de Sovjet-Unie 
verdween het draagvlak voor een 600-ship-
navy en kwam de Maritime Strategy op de 
plank te staan.

Samen op eigen kracht 
Militair Revalidatiecentrum Aardenburg, 
1946-2021 

Auteur	 	Elsa	Miedema
Uitgever	 NIMH	&	MRC
Omvang	 254	blz.
Prijs	 	ePub	te	downloaden	via	defensie.nl
ISBN	 	n.v.t.

Eind 2021 was het 75 jaar geleden dat het 
Militair Revalidatiecentrum op landgoed 
Aardenburg in Doorn werd opgericht. Ter 
gelegenheid hiervan schreef historica Elsa 
Miedema, begeleid door het NIMH, Samen 
op eigen kracht: een eerbetoon aan het 
steunpunt in de revalidatie van Nederlandse 
militairen. Met haar engagerende schrijfstijl 
en onder begeleiding van prachtig beeldma-
teriaal, weet Miedema de lezer te imponeren 
met de persoonlijke verhalen van diverse 
revalidanten -en hun begeleiders- die zij voor 
deze publicatie geïnterviewd heeft. ‘Eén waar 
Defensie en ik trots op zijn’, aldus CSK Eichel-
sheim over het MRC.

Terra Incognita 
Expedities in Nederlands Nieuw-Guinea, 
1898-1942

Auteur	 	Martin	Fink
Uitgever	 eigen	uitgave
Omvang	 152	blz.
Prijs	 	€	17,99
ISBN	 	9789464485745

In Terra Incognita schetst KLTZ dr. Martin Fink 
de lotgevallen van de expedities in Neder-
lands Nieuw-Guinea tussen 1898, wanneer 
een permanent Nederlands bestuur wordt 
gevestigd, en 1942. Aangemoedigd door 
bestuurlijke, wetenschappelijke, religieuze en 
sportieve motieven trekken kapitein Franssen 
Herderschee, overste Kremer, dr. Lorentz, dr. 
le Roux, Pater Tillemans, officier van gezond-
heid Versteeg en anderen de binnenlanden 
van Nieuw-Guinea in. Het wordt een race 
om als eerste Nederlander de hoogste 
bergtoppen te bereiken. Een zoektocht naar 
dwergvolkeren, etnografica, flora en fauna, 
rivierlopen en een jarenlange inspanning om 
het terra incognita in kaart te brengen. 

 
 


