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Het jubileumboek Traditie en Vernieuwing is een rijkgeschakeerde uitgave op het gebied van 

de militaire geschiedenis. 

 

U treft onder andere aan een voorwoord van de voorzitter Rolf de Winter en een bijdrage over 

50 jaar verenigingsleven van Liesbeth Brama, hoofdredactrice van het kwartaalblad ‘Mars et 

Historia’. 

 

Het jubileumboek is tevens rijkelijk geïllustreerd met foto’s van de op 16 september 2016 

georganiseerde symposiumdag, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de vereniging. 

Tevens zijn alle artikelen voorzien van kleuren illustraties. 

 

In dit jubileumboek zijn alle acht lezingen verder door de sprekers uitgewerkt. Bovendien 

treft u ook nog twee extra artikelen aan, zodat de gehele inhoud tien artikels betreft. Wij 

presenteren deze alhier in willekeurige volgorde: 

 Drs. Corstiaan Prince - 'De slag om de Westerschelde 1944' 

 Drs. Dirk Tang - 'Bevrijders of onderdrukkers? De Koninklijke Marine en het 19e eeuwse 

slavernijprobleem' 



 Prof. dr. Wim Klinkert - 'Mars en Cleio, een veelzijdige maar geen vanzelfsprekende 

verhouding: de rol van geschiedenis in militaire opleidingen' 

 Mr. Wil Zaagman - 'Het oude politiebureau in Leusden' 

 Dr. Louis Sloos - 'De rol van de Nederlandse krijgsmacht in de oorlog van 1793-1795. 

Vergeten, verzwegen en beschimpt' 

 Generaal b.d. dr. Dirk Starink - 'Het Nederlandse denken over luchtverdediging in het 

Interbellum' 

 Prof. dr. Jan Hoffenaar - 'Militaire wensen en economische realiteiten. De NAVO en de 

opbouw van de Nederlandse strijdkrachten, 1951-1952' 

 Dr. Christ Klep - 'Het onverwoestbare geloof van militairen in technologie' 

 Drs. Ed Coumans - 'Het grijze gebied tussen strategie en tactiek. De (r)evolutie van de 

oorlogvoering rond 1800' 

 Hans van Lith - 'Hij leeft nog! Angst en verlangen per post tijdens de Eerste 

Wereldoorlog' 

Deze uitgave biedt u een rijkgeschakeerd en actueel overzicht op het gebied van militaire 

onderzoek en denken door diverse militaire historici. 

Mis deze kans niet, en schaf het jubileumboek aan!  

 


