Signalementen
een reactie gevraagd aan de minister van Defensie Kajsa Ollongren die later is verschenen
in de Veteranennota 2021-2022.
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O

p dinsdag 1 februari 2022 overleed
de Vlielandse schrijver en historicus
Jan Houter op 78-jarige leeftijd. Nog
kort voor zijn overlijden schreef hij samen
met historicus Anne Doedens Zeevaarders
in de Gouden Eeuw. Centraal in dit postuum
uitgebrachte werk staan de zeelieden die de
unieke bloei van Nederland in de 17e eeuw
mogelijk hebben gemaakt met bedreven
handelsvaart en visserij. Wie waren zij en
wat was hun lot? Met getuigenissen uit die
tijd geven Doedens en Houter ook een uniek
kijkje op het leven dat zij achterlieten. Het
schrijven wordt begeleid met een selectie van
vijftig illustraties.
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ADM James G. Foggo USN ret. (red.)
 arine Corps University Press, Quantico
M
VA (2022)
240 blz
Gratis via usmcu.edu
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H

et Journal of Advanced Military Studies
is een publicatie van de US Marine
Corps University en verschijnt tweemaal per jaar. Net als het Marineblad worden
de edities online gratis aangeboden. In deze
editie staat power competition op de wereldzeeën centraal. In tien papers komen thema’s
als cyber, klimaatverandering, Amerikaans nationaal veiligheidsbeleid en diverse historische
bijdragen aan bod. Overkoepelend wordt de
vraag gesteld wat het Westen kan doen om
competitief te blijven in littoral en blue-water
operaties. Het collectief van deze artikelen zal
volgens de redactie moeten resulteren in kritische vragen en navolgende discussies over de
Amerikaanse maritieme power projectie.
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Theo van den Doel
Walburg Pers, Zutphen (2022)
256 blz
€ 20,00
9789462499515

olonel b.d. Theo van den Doel promoveerde in januari van dit jaar aan de
Universiteit Leiden met zijn onderzoek
naar het Nederlands veteranenbeleid. De
overheid heeft geruime tijd weinig empathie getoond voor fysiek en/of psychisch
beschadigde militairen, aldus het voormalig
VVD-kamerlid. Uiteindelijk is Nederland de
zorgplicht voor zijn veteranen nagekomen en
volgde in 2014 de Veteranenwet. Een officiële
publicatie van dit onderzoek verschijnt 11 november bij Walburg Pers. Kort na de promotie
heeft de Vaste Kamercommissie van Defensie

22

achterdocht van de Nederlandse burger. Met
het ontstaan van het koninkrijk in de 19e
eeuw kwamen nieuwe wetten rondom volksgezondheid, rampbestrijding en crisisbeheersing, waarmee de overheid hierin een grotere
rol ging spelen. In de loop van de twintigste
eeuw werd de rampbestrijding steeds complexer. Tegenwoordig lijken er steeds meer
burgers te twijfelen aan die uitgestoken hand.
De Graaf stelt de vraag of het niet tijd is voor
een nieuw besef van crisisbeheersing?
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(2022)
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niversitair hoofddocent Beatrice de
Graaf schetst in het essay Crisis! de
historische ontwikkeling van rampenbestrijding door de Nederlandse overheid en
de toenemende verwachtingen, kritiek en
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oewel deze publicatie tot stand is
gekomen vóór de Russische invasie van
Oekraïne, presenteert dr. Bilyana Lilly
in deze gedetailleerde en nog altijd actuele
studie hoe Rusland vanuit het cyberdomein
middels information warfare Westerse
democratieën probeert te ondermijnen. Het
Kremlin poogt de politieke infrastructuur
van NAVO-lidstaten te ontwrichten door het
verspreiden van desinformatie, aanjagen van
demonstraties, coup d’etáts en het doelgericht uitschakelen van oppositie. Wat is het
doel hiervan, wat zijn de factoren die leiden
tot deze cyberoperaties en in hoeverre is deze
information warfare geïntegreerd in Russische militaire strategie?

