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Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)
of Cold War Studies publiceren
hoofdzakelijk over de Koude Oorlog. Daarnaast bestaan machtige
onderzoeksinstellingen zoals Cold
War International History Project
en het Parallel History Project on
Cooperative Security en andere die
massa’s publicaties en documenten publiceren. Deze en ook de vele
monograﬁeën groeien aan in een
exponentiële reeks.
Deze vijfde uitgave telt 150 pagina’s meer dan de voorgaande. Meer
dan 1500 correcties of aanvullingen
zijn aangebracht. De bibliograﬁe is
met honderden titels aangevuld.
Nieuw ook zijn de bijdragen van de
eminente specialisten Doeko Bosscher (Groningen) en Rik Coolsaet
(Gent) over Nederland en België
tijdens de Koude Oorlog.
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DE KOUDE OORLO

Een nieuwe geschieden

In 1987 verscheen mijn eerste boek
over de Koude Oorlog. Ik noemde
het een kroniek en het bevatte
173 pagina’s. De Koude Oorlog
was toen nog bezig en daarom
volgde in 1991 een nieuwe studie
die ook het einde van de Koude
Oorlog analyseerde. In 1995 en
2002 volgden nieuw herwerkte en
vermeerderde uitgaven. Deze werden gevoed door snel openbaar
wordende archieven in zowel Oost
en West. Een trend die zich op een
versnelde manier doorzet.
De studie van de Koude Oorlog is
een volwaardige academische en
wetenschappelijke bedrijvigheid
geworden die vele honderden beoefenaars in alle continenten kent.
Drie internationale wetenschappelijke tijdschriften Cold War History, Diplomatic History en Journal
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