De Tweede Wereldoorlog in Europa in
vogelvlucht,
simpel, systematisch en soms kritisch
‘De Tweede Wereldoorlog in Europa', een nieuw boek van Lied Deurvorst,
een leesbaar, systematisch en kritische benadering van de gebeurtenissen
kort voor en na, maar vooral tijdens WOII, aangevuld met aantekeningen uit
het oorlogsdagboek van Claire Deurvorst (1903-1966) en de herinneringen
van de schrijfster zelf, waardoor verbinding wordt gemaakt met hetgeen de
burgerij van de oorlogshandelingen op dat moment kon weten. Ook het leed
dat de burgerij werd aangedaan wordt, voor zover het betrekking heeft op het
gebeurde in De Achterhoek, vanuit een persoonlijke visie belicht. Van alle
leiders en generaals zijn korte credentials toegevoegd.
Het boek is geschikt voor volwassenen (hoe zat dat toen ook al weer?) en
voor jongeren (overzichtelijk met gegevens over de belangrijke momenten).
Zelfs enkele mensen, die dachten al alles over WOII te weten, lieten de
auteur weten, dat zij hun kennis nog hadden kunnen aanvullen.
Het boek behandelt onder meer Hitlers drijfveren, de strijd in Noord-Afrika,
Italië, Frankrijk en Rusland, de vluchtweg van twee in Azewijn gelande
geallieerde piloten, Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt en Stalin . Zowel
Hitlers hofhouding als zijn bloeddorstigheid en zijn driftbuien komen ter
sprake. Er zijn hoofdstukken gewijd aan de overweldiging van De Lage
Landen en Frankrijk, Hitlers veldtocht in Rusland, de SS-Einsatzgruppen met
hun miljoenenmoorden, de woestijnoorlog in Noord-Afrika, de moeizame strijd
in Italië met de vier slagen om Monte Casino, de opmars na landingen van de
geallieerden vanuit zowel Zuid- als West- Frankrijk en aan zowel strategische
als meteorologische oorzaken van het mislukken van Market Garden. Ook de
gebeurtenissen in Nederland komen uitgebreid aan bod, doordat de bevrijding
van Nederland min of meer per provincie onder de loep wordt genomen. Een
groot aantal Nederlandse verzetsgroepen passeren de revue; van de dierbare
Geuzen van het eerste uur, tot de met elkaar overhoop liggende grote
verzetsorganisaties, met de 'premier van het verzet' Walraven van Hall als
bemiddelaar.

