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Ukraine's unnamed war
Before the Russian invasion of 2022

Auteurs Dominique Arel & Jesse Driscoll
Uitgever Cambridge University Press (2023)
Omvang 320 blz
Prijs £ 26,99
ISBN 9781009055949

De annexatie van de Krim in 2013-
2014 door Rusland is onlosma-
kelijk verbonden met de invasie 

van februari 2022. Gebruikmakend van 
sociaalwetenschappelijke studies naar 
de politieke impasse van de periode 
2015-2022 argumenteren Arel en Driscoll 
in Ukraine’s Unnamed War dat de an-
nexatie een reeks ontwikkelingen in 
gang heeft gezet die leidde tot een gro-
tere sociale cohesie onder Oekraïners. 
Het Kremlin reageerde door troepen te 
sturen naar gebieden waar zij relatief 
weinig weerstand zouden ondervinden 
(oostelijke Donbas), wat de misinterpre-
tatie van pro-Russische sentimenten in 
de hand heeft gespeeld. Een boeiende 
studie, toegankelijk voor eenieder die 
geïnteresseerd is in het huidige conflict.
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Anti-access & Area Denial (A2/AD) 
wordt door Amerikaanse strategi-
sche planners gezien als de meest 

voorname vorm van oorlogvoering in 
een toekomstig conflict met bijvoor-
beeld Iran en/of China. Sam Tangredi 
benadert de gevolgen van A2/AD op het 
strategische concept van sea power en 
Amerikaanse power projection vanuit 
zee in joint-verband. Het belangrijkste 
argument uit Tangredi’s uitgebreide 

maritiem-historische analyse van area 
denial, is dat een behoorlijke maritieme 
capaciteit juist de sleutel vormt in het 
doorbreken van anti-access strategie 
door kleinere spelers. Dit staat haaks 
op de overtuiging dat A2/AD-tactiek 
het bestaansrecht van een machtige 
brown water fleet in toenemende mate 
in de weg staat.

Grote idealen,  
smalle marges 
Een parlementaire geschiedenis van 
de lange jaren zeventig 
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‘De jaren zeventig van de vorige 
eeuw waren de jaren van ide-
alisme, activisme en hoog-

gestemde verwachtingen over welzijn, 
welvaartsverdeling en democratisering. 
Het was ook het decennium van diepe 
maatschappelijke en politieke tegen-
stellingen’, aldus uitgevrij Boom over 
dit omvangrijke werk dat eind 2022 
is gepubliceerd. Het boek beschrijft 
de buitengewoon kleurrijke politieke 
periode van de kabinetten Biesheuvel, 
Den Uyl en Van Agt. Een periode waarin 
de welvaartsstaat ter discussie kwam te 
staan en onzekerheid en instabiliteit aan 
ruimte wonnen. Een indrukwekkende 
studie van, zo mag gezegd worden, 
indrukwekkende omvang. Niet in de 
minste plaats door de talrijke illustraties 
en vignetten.

Xi
Het ware verhaal van de man die de 
toekomst van de wereld in handen 
heeft 
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Ties Dams is als research fellow ver-
bonden aan Instituut Clingendael 
en heeft politieke theorie gestu-

deerd in Utrecht, Hongkong, Xiamen en 
Londen. Geïnteresseerd hoe grootmach-
ten geopolitieke ambities projecteren in 
invloedrijke narratieven, duikt Dams in 
de lange historische lijnen die hebben 
geresulteerd in het wereldbeeld van Xi 
Jinping. Belangrijkste conclusie daarbij 
is dat Xi de belichaming is van de 
Chinese macht en dat zijn wereldbeeld 
gestoeld is op rancune, ambitie, para-
noia en hoogmoed. Daarbij leeft niet 
alleen China in het tijdperk-Xi, maar 
ook wij als Westerlingen. Of wij dat nu 
willen, of niet.

Ongekend en  
onderscheidend
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Het duurde tot eind jaren tachtig 
tot de gezamenlijke inlichtingen-
diensten van de Land- Lucht- en 

Zeemacht na de Tweede Wereldoorlog 
samengevoegd werden tot één dienst. 
In Ongekend en onderscheidend onder-
zoekt professor Bob de Graaff, hoog-
leraar intelligence & security studies aan 
de Universiteit Utrecht, de totstandko-
ming van de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst vanaf het prille begin 
in 1912 met het studiebureau Vreemde 
Legers, tot de huidige tijd. De geschiede-
nis van de veiligheidsdienst(en) is altijd 
bepaald door het dreigingsbeeld, van 
neutraliteitspolitiek tot crisisbeheer-
singsoperaties en terrorismebestrijding. 
De Graaff brengt deze chronologie met 
fijne schrift in beeld.
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