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Soldaten in de Vechtstreek, 
1672-1673 
Sporen van het Rampjaar in het archief 

Auteur	 	Wouter	van	Dijk
Uitgever	 Waanders,	Zwolle	(2022)
Omvang	 96	blz
Prijs	 	€	13,50
ISBN	 	9789462624610

Een duik in het streekarchief Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen levert 
voor senior collectiebeheerder Wouter 

van Dijk voldoende materiaal op om de ge-
beurtenissen in het Rampjaar in het noordelijk 
deel van de Hollandse Waterlinie, van Weesp 
tot Maarssen en van Mijdrecht tot De Bilt, te 
beschrijven. In de periode 1672-1673 vormde 
de Vechtstreek de noordelijke frontlinie, met 
vrij catastrofale gevolgen voor de plaatselijke 
bevolking. Van Dijk’s onderzoek illustreert de 
nog talrijke archiefstukken uit de 17e eeuw 
die nieuwe en verrassende verhalen vertellen 
over dit bijzondere hoofdstuk uit de vader-
landse geschiedenis.

Zee, zout en torpedo’s  
Verhalen over de Nederlandse koopvaar-
dij in de Tweede Wereldoorlog 

Auteur	 	Albert	Kelder
Uitgever	 Walburg	Pers,	Zutphen	(2022)
Omvang	 268	blz
Prijs	 	€	24,99
ISBN	 	9789464560060

Bij het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog bezat Nederland een van de 
grootste en modernste koopvaardijvlo-

ten ter wereld. De Duitse bezetter wist er zo’n 
tweehonderd, bemanning inluis, te confis-
queren. Ruim vijfhonderd schepen die zich 
voornamelijk buitengaats bevonden wisten te 
ontsnappen en zagen inzet voor geallieerde 
oorlogsdoeleinden. Kelder (92), voormalig re-
dacteur van De Blauwe Wimpel, werd op zijn 

twintigste stuurmansleerling en kwam zo in 
aanraking met collega’s die de oorlog op zee 
hadden meegemaakt. Hij besloot hun herin-
neringen en die van de vele bemanningen die 
tijdens deze inzet hun zeemansgraf vonden, 
op te tekenen in dit indrukwekkende boek.

Mastering the Art of Command 
Admiral Chester W. Nimitz and Victory in 

the Pacific 

Auteur	 	Trent	Hone
Uitgever	 	US	Naval	Institute	Press,	Annapolis	MD	

(2022)	
Omvang	 448	blz
Prijs	 	$	39,95
ISBN	 	9781682475959

Mastering the Art of Command is 
een gedetailleerde beschouwing 
van ADM US Navy Chester W. 

Nimitz’s leiderschap in de periode van de 
Tweede Wereldoorlog. Auteur Trent Hone, 
een meester in de toepassing van organisa-
tiewetenschappen in historische narratief, be-
argumenteert hoe de CIC van de Pacific Fleet 
en de Pacific Ocean Areas zijn organisatie-
structuur aanpaste naar gelang zijn tactische 
successen, om zo het strategisch overwicht te 
behalen en te behouden. Bestudeerd vanuit 
moderne managementtheorieën, probeert 
Hone nadruk te leggen op Nimitz’s gebruik 
van ‘strategic artistry’: een combinatie van co-
herent beleid, gedeelde verantwoordelijkheid 
en snelle evaluatie van inlichtingen.

De Afgrond  
De Cubacrisis 1962 

Auteur	 Max	Hastings
Uitgever	 Hollands	Diep,	Amsterdam	(2022)
Omvang	 656	blz
Prijs	 	€	44,99
ISBN	 	9789048852727

Het feit dat Max Hastings sinds 2018 maar 
liefst vier historische bestsellers heeft gepu-

bliceerd, toont dat de 77-jarige journalist 
voorlopig van geen ophouden weet. In zijn 
gebruikelijke stijl van beeldende geschied-
schrijving weet Hastings op vakkundige 
wijze de tijdsgeest samen te vatten in een 
boeiend een meeslepend geheel. De Afgrond 
beschrijft de periode in oktober 1962, toen 
de Russische poging om Cuba te voorzien van 
kernwapens de wereld naar het randje van 
een nucleaire oorlog bracht. Hastings maakt 
daarbij gebruik van interviews met ooggetui-
gen, audio-fragmenten, dagboeken en recent 
vrijgekomen archiefmateriaal uit Rusland en 
Amerika. Het resultaat is een ietwat zwaarlij-
vig werk.

China as a Twenty-First Century 
Naval Power 
Theory, Practice, and Implications  

Auteur	 	Michael	A.	McDevitt
Uitgever	 	US	Naval	Institute	Press,	Annapolis	MD	

(2022)
Omvang	 320	blz
Prijs	 	$	37,95
ISBN	 	9781557501134

Als het aan Xi Jinping ligt, wordt China 
de grootste maritieme mogendheid 
ter wereld. Daarbij zijn de ambities 

voor de Peoples Liberation Army Navy (PLAN) 
torenhoog. In China as a Twenty-First Century 
Naval Power, analyseert Michael McDevitt 
hoe de Chinese marine transformeert om aan 
die ambities te voldoen. Kern van de mari-
nebouw ligt in het besef dat de overzeese 
belangen en SLOC’s van China kwetsbaar zijn. 
‘Sea lane anxiety’, noemt McDevitt het. In de 
conclusie van zijn gedetailleerde studie, legt 
McDevitt uit hoe de opbouw van de PLAN 
aansluit bij het A2/AD-beleid jegens Amerika 
en hoe de marine er over 15 jaar, wanneer de 
door de communistische partijtop opgelegde 
deadline van 2035 behaald is, er uit zal zien.
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