Signalementen
navigeren zijn dezelfde als in de vertellingen
van geschiedschrijvers. Sommige van deze
vertellingen zijn gebaseerd op de waarheid,
andere compleet verzonnen. Toch hebben ze
aan de basis gestaan van mythes, legendes
en sagen die inherent verbonden zijn met de
identiteit van zeevarenden door de eeuwen
heen. Zoals Van der Werf zelf al aangeeft, is
dit werk een mooie compagnon voor zeilers,
schippers en leunstoelreizigers.
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et rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden,
was er een waarin ‘het volk redeloos,
de regering radeloos en het land reddeloos’ was. Engelse spionnen verzamelden
inlichtingen in Nederland en koppelden dit
terug naar politici in Londen. Uitgebreide
spionagenetwerken werden opgezet in de havens waar deze inlichtingen via postboten uit
Den Briel en Hellevoetsluis binnenkwamen.
In Agenten voor de koning geven Doedens,
Mulder en De Wildt antwoord op de vraag
wie deze spionnen waren en wat zij te weten
kwamen. Verpakt in fijne anekdotes gedistilleerd uit voorheen onbelichte archiefstukken.
Het voorwoord is geschreven door oud C-ZSK
VADM Matthieu Borsboom.
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O

p 8 maart 2022, Internationale Vrouwendag, namen minister Ollongren
en staatssecretaris Van der Maat van
Defensie deel twee van Vrouwen in de Frontlinie in ontvangst van auteur Johan Kroes
en reservist sergeant der 1e klasse Trainde
Frijters. Deze unieke, inspirerende en soms
confronterende verzameling ervaringen van
vijftig vrouwelijke militairen met het werken
voor Defensie in binnen- en buitenland is
voorzien van prachtig beeldmateriaal en een
tijdlijn met 75 mijlpalen in de historie van
vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht. De
opbrengst van de verkoop gaat naar Stichting
Thuisbasis de Klaproos en Stichting Commando & Family Support.
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atuurkundige en navigatiehistoricus
Siebren van der Werf verdiept zich
in Drieduizend jaar navigatie op de
sterren in de waarnemingen die zeevaarders
hebben gedaan in bijna drieduizend jaar zeevaartgeschiedenis. De sterren waarmee we nu

H

et onderwerp ‘deterrence’ binnen
het Amerikaans strategisch denken
viel na de val van de Sovjet-Unie op
de achtergrond. Sindsdien werd lange tijd
geloofd dat Amerika effectief haar wil op kan
leggen door het enorme overwicht van de
(maritiem-) militaire capaciteit. Niet langer.
De verschuivende machtsbalans en geopolitieke ontwikkelingen maken dat het tijd is
om deterrence als onderdeel van Amerikaans
veiligheidsbeleid af te stoffen. Speciaal hiervoor heeft de U.S. Naval War College Review
een bundel papers uitgebracht die de lezer
begeleidt in de fundamentele theorieën over
afschrikkingsbeleid. Niet alleen om gebruik
te maken van hun indrukwekkende backlog,
maar ook om nieuwe discussies en studies te
ontlokken.
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V

oormalig Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp
waarschuwde tijdens zijn bevelvoering
al voor de gevolgen van klimaatverandering
op de internationale vrede en veiligheid. Een
waarschuwing die voortkwam uit de in zijn
ogen gebrekkige aandacht voor de connectie
tussen klimaat en veiligheid. Zo kan schaarste
leiden tot conflictsituaties met als gevolg
migratiestromen. In het verlengde hiervan
kan een voedingsbodem voor onder andere
extremisme ontstaan. In De Klimaatgeneraal
schetst Middendorp echter niet enkel een
doemscenario, maar durft ook met toegepaste oplossingen te komen. Denk aan een
hervorming van veiligheidsinstituten, alternatieve wateropslag en een energietransitie met
kernenergie als tussenoplossing.

Deterrence
Selected Articles from the Naval War
College Review
Auteur
Uitgever
Omvang
Prijs
ISBN

Roberd C. Ayer (red.)
 aval War College Press, Newport
N
(2022)
190 blz
PDF via U.S. Naval War College
9781935352785

35

