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Van onze 
jongens geen 
nieuws 
In Van onze jongens geen 
nieuws bewijzen de drie jonge 
historici Karel Strobbe, Pieter 
Serrien en Hans Boers dat er 
nog vergeten episodes van 
WO II te verkennen zijn. In het  
archief van het Studie- en  
Documentatiecentrum Oorlog 
en Hedendaagse Maatschap-
pij (CegeSoma) kwamen ze in 
contact met het verhaal van 

de maar liefst 300.000 jonge Belgische mannen bij het 
begin van de oorlog halsoverkop het land moesten verla-
ten. De overheid wilde hen zo veilig stellen voor de Duit-
sers, zodat ze dienst konden doen als reserveleger. Maar 
van het leger zouden ze uiteindelijk nooit deel uitmaken. 
75 jaar later ondernemen de drie auteurs, gewapend met 
archiefmateriaal, dezelfde tocht richting Frankrijk. Het 
eindresultaat is een boek doorspekt met hun eigen er-
varingen onderweg, getuigenissen, dagboekfragmenten 
en historische informatie. De gesprekken met de jongens 
van toen die nu opa’s zijn, zoals Georges Henry wiens ge-
tuigenis het boek opent en afsluit, slaan een brug tussen 
verleden en heden. (KS)
Van onze jongens geen nieuws. Karel Strobbe, Pieter 
Serrien, Hans Boers, uitg. Manteau, € 24,99.

HET ARDENNENOFFENSIEF 
De slag om de Ardennen staat algemeen bekend als het laatste grote offensief in West-
Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een slag die de geallieerde troepen compleet 
verraste, maar waarin de Duitse Wehrmacht uiteindelijk toch het onderspit moest del-
ven. Brits militair historicus Antony Beevor, die al een reeks boeken rond de Tweede We-
reldoorlog op zijn actief heeft, beschrijft de slag van dag tot dag in zijn nieuwste werk 
Het Ardennenoffensief. Hoewel de verwaande Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery 
optreedt als hoofdrolspeler, wordt ook het verhaal van de burgers en de soldaten verteld. 
De burgers die dachten dat de oorlog voorbij was, maar alsnog hun bezittingen en naas-
ten verloren. En de moegevochten soldaten in barre omstandigheden, die niet als helden, 
maar als gewone mensen worden beschreven. Ondanks de gedetailleerde beschrijvingen 
wordt het verhaal niet onnodig emotioneel. Beevor blijft aandacht hebben voor de feiten en 
neemt z’n tijd om het verhaal van het Ardennenoffensief van aanloop tot einde te vertellen. 
Het sprekende beeldmateriaal zorgt ervoor dat de lezer zich het verhaal nog makkelijker 
kan inbeelden. (KS)
Het Ardennenoffensief, Antony Beevor, Veen Bosch & Keuning uitgevers, € 24,99.

DE NEDERLANDEN NA NAPOLEON
De periode van 1813 tot 1815 was een woelige tijd voor de Lage 
Landen – grosso modo het huidige Nederland, België en Luxem-
burg. Na de nederlaag van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig 
eind 1813 brokkelde zijn rijk af en moest Europa her en der her-
verdeeld worden. Door de terugtrekking van Napoleon ontstond er 
in de Zuidelijke Nederlanden een soort vacuüm. Enkele grote Euro-
pese machtsblokken kwamen hun deel van de koek opeisen. In het 
boek Een innige vereeniging legt historicus Wilfried Uitterhoeve uit 
hoe het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in deze periode met 
horten en stoten tot stand kwam. De Russen, Pruisen, Saksen, Brit-
ten én de Nederlanders zelf stelden allerlei eisen in de verdeling van 
dit nieuw te vormen staatje. Uitterhoeve schetst alle gebeurtenissen 
overzichtelijk en volledig, zij het erg sec. Daar staat tegenover dat het 
boek rijk geïllustreerd is met kaarten, portretten van politici en zelfs 
een serie vermakelijke Napoleon-spotprenten. (ADW)
‘Een innige vereeniging’. Wilfried Uitterhoeve, uitg. Vantilt,  
€ 19,95.
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