Uitgeverij Drenthe
Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen
tel. 06-50805953 - 0593-541848

rekening: NL 22 INGB 0001 3429 77
e-mail: gjdijkstra@uitgeverijdrenthe.nl

KvK Meppel nr. 04043866
btw-id: NL001286437B60

Informatie over de inhoud van het boek

Leven langs de grens.
Economische crisispolitiek en de handhaving van gezag en neutraliteit
in Noordoost-Nederland tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog, 1914-1920
In het boek Leven langs de grens (1914-1920) gaat het om de bijzondere wetten, verordeningen en andere
maatregelen van zowel de regering als lokale autoriteiten, die ervoor moesten zorgen dat Nederland niet
alsnog militair betrokken raakte bij de Eerste Wereldoorlog, dat de economie bleef draaien en dat de
bevolking de beschikking hield over voldoende voedsel, brandstof en andere levensbehoeften. Militaire
strategieën, zoals de geallieerde zeeblokkade en de Duitse onbeperkte duikbootoorlog, hadden namelijk
enorme consequenties voor het dagelijkse leven in ons land.
Aan de hand van de situatie in de Drentse en Groningse gemeenten langs of in de nabijheid van de grens
met Duitsland wordt antwoord gegeven op de vragen met welke problemen de inwoners precies te maken
kregen tijdens verschillende stadia gedurende de Eerste Wereldoorlog, hoe die het dagelijkse leven en de
bedrijfsvoering in Noordoost-Nederland hebben beïnvloed en hoe de bevolking daarop heeft gereageerd.
Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van surrogaten voor allerlei schaarse levensbehoeften en het ontduiken van de crisismaatregelen, waarvan er steeds meer kwamen en die bovendien steeds strenger werden.
Verder is er aandacht voor de komst van verschillende groepen buitenlanders naar ons land (waaronder
burgervluchtelingen, deserteurs, ontsnapte krijgsgevangenen en ondervoede kinderen), alsmede voor de
periode na de wapenstilstand, waarin de revolutionaire woelingen in het verslagen Duitsland aanvankelijk
nog een bedreiging leken te vormen voor Nederland. Desondanks werd in de loop van 1919 afscheid
genomen van steeds meer crisismaatregelen, waarna de economie zich langzamerhand begon te herstellen.
Het boek
Het boek Leven langs de grens verschijnt 18 november 2021. De omvang van het boek is 446 bladzijden.
Het formaat van het boek is 17 cm x 24 cm en het is genaaid, ingebonden met een hard kaft. Omslag en
binnenwerk zijn in full colour gedrukt. ISBN/EAN: 97890-831098-2-4.
De verkoopprijs van het boek in de boekhandel is E 24,90.

Informatie over de auteur Albert Eggens

Albert Eggens
Albert Eggens (Groningen, 1975) slaagde in 1992 voor het
eindexamen HAVO en in 1995 voor het VWO. Daarna
volgde hij de opleiding tot tweedegraads leraar geschiedenis
in het voortgezet onderwijs aan de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden. Nadat Eggens in 1999 dit diploma behaalde,
ging hij Economische en Sociale Geschiedenis studeren aan
de Rijksuniversiteit Groningen. In 2003 studeerde hij af,
waarna zijn doctoraalscriptie over criminaliteit in het zuidoosten van Drenthe werd bekroond met het Steenbergen
Stipendium, een prijs voor jonge Drentse historici. Verder
kreeg Eggens de mogelijkheid aangeboden om zijn doctoraalscriptie uit te werken tot een proefschrift. Zodoende
promoveerde hij in 2005 op het onderwerp ‘Drentse criminaliteit rond en tijdens de Eerste Wereldoorlog’.
Het proefschrift verscheen onder de titel Van daad tot vonnis tevens in de boekhandel en werd in 2006
bekroond met de veenkoloniale Keuningsprijs.
Ondertussen had Eggens in 2004 een baan gekregen
als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
Vanuit die functie heeft hij in 2006 de opleiding tot
eerstegraads leraar geschiedenis in het voortgezet
onderwijs behaald aan het Universitair Onderwijscentrum Groningen. Sinds enkele jaren heeft Eggens
tevens een bestuursfunctie binnen de onderwijsvakbond AOb.
In de periode 2004-2008 was Eggens redactielid van
het Drents historisch tijdschrift Waardeel. Na zijn
promotie heeft Eggens diverse artikelen geschreven
voor regionale tijdschriften en bundels en verder verzorgt hij lezingen over criminaliteit aan het begin van
de twintigste eeuw, alsmede Noordoost-Nederland
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Voor een interview kunt u de auteur rechtsreeks
benaderen:
alberteggens@hotmail.com of 06-81140389

Albert Eggens tijdens een lezing in Hoogeveen
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Verstrekkers van subsidie

De publicatie van Leven langs de grens is mogelijk gemaakt door:
Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, Gemeente Oldambt, Gemeente
Westerwolde, Stichting Gebroeders Hesse Fonds. Stichting Poppen en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Lezing van Albert Eggens over de Eerste Wereldoorlog in Noord-Oost-Nederland voor de
historische vereniging in Hoogeveen.

