Signalementen
uitvoerig behandelen van het vakjargon,
ondersteund met veel beeldmateriaal, is dit
boek een ode aan de Mijnendienst van de
tweede helft van de twintigste eeuw.
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langs de praktijk van gevangenschap in Syrië:
een centraal en bepalend kenmerk van het
regime Assad. Met hulp van documentairemaker en activist Baker, die zelf tussen
2002 en 2004 gevangenzat in Syrië, is een
overweldigende bronstudie van interviews,
rapporten, kaarten, memoires en sociale
media ondernomen. Het boek portretteert
zowel slachtoffers als daders van meedogenloos geweld en continue onderdrukking en
marginalisering door het repressieapparaat
van een totalitair regime.

1945 to the present
Auteur
Uitgever
Omvang
Prijs
ISBN

Chris Baker
 S Naval Institute Press, Annapolis MD
U
(2022)
304 blz
$ 70,00
9781682478769

W

at gebeurde er met het slagschip
na de Tweede Wereldoorlog? Die
vraag stelt Chris Baker zich af in
zijn eerste publicatie. Baker, die een carrière
als burgermedewerker voor het UK Ministry
of Defence erop heeft zitten, belicht in dit
boek de beslissingen die de grote mogendheden na 1945 hebben gemaakt over de inzet
van slagschepen. Financieel beleid, technologische innovaties en een nieuw sluimerend
conflict van Oost tegen West waren enkele
van de vele factoren die het lot van het slagschip lijken te hebben bepaald. Voorzien van
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p 29 april 2022 sprak, bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen, Arthur ten Cate
over de dynamiek van opeenvolgende acties
en reacties van interventietroepen en hun
tegenstanders in moderne conflictsituaties.
Ten Cate analyseert tegenstrijdige belangen
en opvattingen, die resulteren in interventies
en contra-interventies, als een dialectische
ontwikkeling tussen verschillende actoren binnen hun onderlinge competities. Onderzoek
met zo’n benadering moet, aldus Ten Cate,
grotere vragen kunnen beantwoorden over
nut en noodzaak van contemporaine militaire
interventies en moderne crisisbeheersing.

prachtige illustraties en geschikt voor een
breed publiek.
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alburg Pers heeft in april 2022 de
maritieme uitgever Lanasta overgenomen. WU mijnenvegers: de
werkpaarden van de Mijnendienst van Bob
Roetering is een van de eerste uitgaves die uit
deze nieuwe samenstelling voortkomt. Hierin
wordt de levensloop van de Dokkum- en Wildervankklasse mijnenbestrijdingsvaartuigen
uitvoerig en zeer gedetailleerd behandeld.
Niet alleen geeft het een prachtig overzicht
van de scheepsactiviteiten, maar door het
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O

p 24 februari 2022 veranderde
de geschiedenis van het Europese
continent. De Russische invasie van
Oekraïne betekent een nieuw hoofdstuk in de
lijdensweg van het Oekraïense volk, dat strijdt
voor het behoud van haar soevereiniteit.
Aan het hoofd van deze strijd staat president
Volodymyr Zelensky, die in zijn toespraken
blijft oproepen tot een verenigd volk en
een verenigd Westen. Voor Oekraïne is een
selectie van zijn meest in het oog springende
en inspirerende toespraken. Niet alleen
zijn dramatische redevoeringen tijdens de
invasie, maar ook de voordrachten in diverse
Europese parlementen en het Amerikaanse
congres. Zelensky waarschuwt: als Oekraïne
valt, valt Europa.
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aralellen met de Sovjet-goelag te over in
dit zeer indrukwekkende en spraakmakende boek. Hoogleraar Holocaust- en
genocidestudies Üngör neemt de lezer mee
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